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ŠAJĀ NUMURĀ
Šajā pavasarī netrūkst
daudz svarīgu notikumu,
par ko jums pastāstīsim.
To vidū:

1. Numura centrālā tēma
– vides pieejamība. Šoreiz
par to, kā rīkoties avāriju
un nelaimes gadījumos:
kā tas notiek un plānots
Latvijā un ārzemēs
Griežas
pasākumu
karuselis „Rītausmā”
2. LNS Domes sēdē
izskatīti būtiski jautājumi
3. Turpinās tēma par LNS
nekustamiem īpašumiem –
saruna ar to pārvaldnieku
Laimoni Paulēnu
Liepājnieka vīzija par
būvi, kas pašlaik top
4. Maijā ir LNS dzimšanas
diena. „Kopsolī” intervē
vienu no vecākajiem LNS
biedriem – Gotfrīdu Briedi
5. Tulka darbs 25 gadu
garumā…
Atskatās
valmieriete Iveta Lāce –
Miezīte
6. Gadu karuselī
griežas dejotāji, sportisti,
mākslinieki
7. – 8. Turpinās tēma
par vides pieejamību – pie
mums un citur
9. Dažādas ziņas no
biedrībām
10. – 11. Mātes un
Ģimeņu dienai veltītas
intervijas
12. Sociālie risinājumi,
lasītāju vērtējumi
13. Ziņas no LNS
mājaslapas
Uzmanību – konkurss!
14. Pietuvināties kultūrai
– caur dzeju, caur teātra
izrādēm
15. Sporta lietas, cope,
pārgājiens gar jūras krastu

16. Mīļi sveicieni. Visādi
paziņojumi. Ierosinājums
– ideja

Iznāk no 1954. gada

VARĒS IZSAUKT PALĪDZĪBU AR ĪSZIŅU
Inese Immure

Īsziņu varēs sūtīt tikai tie nedzirdīgie,
kas būs VUGD datu bāzē, kas veidots sadarbībā ar LNS, jo mums jābūt pārliecinātiem,
ka īsziņas sūtītājs tiešām ir cilvēks ar dzirdes
traucējumiem. Tas ir pamats ārkārtas dienestu savstarpējai norunai par tūlītēju reaģēšanu uz
saņemto informāciju pat tad, ja tā nav tik pilnīga,
kādu varētu saņemt, mutiski uzdodot jautājumus.
Pieejamā sistēma atpazīs tikai datu bāzē ievadīto cilvēku ar dzirdes traucējumiem tālruņu numuru. Tāpēc LNS jāveic visu Latvijas cilvēku ar
dzirdes traucējumiem apzināšanu, ievadot viņu
telefona numuru datu bāzē neatkarīgi no tā, vai šis
cilvēks ir biedrs vai nav.
VUGD ir sagatavojis instrukciju, kā rakstīt īsziņu ārkārtējās palīdzības izsaukšanai (skat. tālāk
7.– 8.lpp.). Pats galvenais, kas visiem būtu jāņem
vērā:

No jūnija nedzirdīgie cilvēki visā Latvijā varēs
izsaukt ātro palīdzību, policiju, ugunsdzēsējus, gāzes dienestu, nosūtot īsziņu (SMS).
Informē Ilze Vicinska, Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD) Operatīvās vadības
pārvaldes Centrālā sakaru punkta inspektore dežurante:
ERAF finansētā VUGD projekta "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide 112…” ietvaros pašlaik notiek tehnoloģisku risinājumu izstrāde 112
pakalpojuma sniegšanai arī cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem, izmantojot 8-zīmju telefona numuru
kā pagaidu risinājumu.
Eiropā šobrīd ir tikai kādas 7 valstis, kur nedzirdīgie var sūtīt SMS uzreiz uz numuru "112".
Latvijā līdz šim VUGD 112 pakalpojuma attīstībai nekādi papildu līdzekļi netika piešķirti, bet
tagad šāda iespēja radusies, balstoties uz minēto
Eiropas finansiāli atbalstīto projektu.

SMS jāsūta tikai un vienīgi ārkārtas
gadījumos.
Tālāk lasiet 7. lpp.

DRĀMAS KOLEKTĪVAM – 65!
Zigmārs Ungurs  Valdis Krauklis un Jānis Immurs

Rasma
Kurēna,
Olga Anufrijeva
un
Anatolijs
Stepaņuks, kas uz
skatuves dažādās
lomās bijuši jau
vairāk nekā 50
gadus!
Bijusī
k/c
„Rītausma”
direktore Maruta
P i t e r n i e c e
emocionāli
atcerējās
grūtos
pārmaiņu
laikus,
kad
lielā
zāle
bija sapostīta, uz
skatuves mētājušies
elektrības
vadi
un
bijis bail tur
Kultūras centrā „Rītausma” sestajā maijā nosvinēta drāmas kolektīva uzkāpt, lai nedabū
65 gadu jubileja.
strāvas triecienu.
Šajā vakarā vēlreiz tika izrādīta luga „Brīnumainais burvis no Oza Un tomēr kolektīvs
zemes”. Pēc izrādes, kas arī šoreiz izdevās lieliski, notika kolektīva vēstures varonīgi turpinājis
prezentācija – par iestudētajām izrādēm, režisorēm, aktieriem, viesturnejām darboties. Maruta
utt. Bija tik daudz, ļoti daudz ko atcerēties! Nezin vai pasaulē atrastos i e d v e s m o j o š i
daudz tādu nedzirdīgo teātra grupu ar tik senu un bagātu vēsturi…
apgalvoja: „Ja mēs
Prezentācijas laikā režisore Dzintra Kukša gribam, mēs arī daudz ko varam!”
atcerējās daudzas izrādes un aicināja bijušos
Par šo teātra cilvēku izturību un entuziasmu
aktierus pastāstīt, kādas bija izjūtas, spēlējot kādu runāja arī „Rītausmas” direktore Brigita Aldersone.
lomu. Izrādījās, to vidū ir ne tikai visiem pazīstami Viņa atgādināja: pašdarbība daudz dod arī pašiem
pašdarbnieki, bet arī, piemēram, Skaidrīte Baure, aktieriem, tā ir laba dzīves skola.
kura viesizrādēs šokējusi krievu publiku ar savu
Paldies visiem, visiem, kas līdzdalīgi bijuši
šarmu, u.c.
65 gadu garajā gājumā un veiksmīgus, radošus
Pēc tam tika godināti kolektīva veterāni nākamos gadus!
Tālāk lasiet 6. lpp.
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LNS DOMES UN VALDES SĒDĒS
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LNS FINANŠU PĀRSKATS - 2010, STATISTIKAS DATI,
ORGANIZATORISKAIS DARBS UN KULTŪRA

Ilze KopmaneValdis Krauklis

27. aprīlī notika gan LNS Domes, gan LNS valdes sēde, kuru darba kārtībā bija
iekļauti pārskati par 2010. gadu, kas skar ļoti būtiskas LNS darbības sfēras.

Ar LNS finanšu pārskatu par
2010. gadu klātesošos iepazīstināja galve-

nā grāmatvede Ilze Roķe.
LNS prezidents atzīmēja, ka visumā rezultāti labi, kaut arī peļņas ziņā vienmēr var
vēlēties tos labākus. Domnieki apstiprināja
LNS bilanci ieņēmumos par 1138891 LVL
un izdevumos – 1010284 LVL
LNS var būt lepna par paveikto darbu,
jo reti kuras sabiedriskās organizācijas apgrozījums Latvijā pārsniedz vienu miljonu
latu.

Par LNS veikumu kultūras
un organizatoriskajā darbā 2010.
gadā ziņoja viceprezidente Sandra Gere-

novska.
Biedrības iespēju robežās aktīvi veikušas šo darbu paralēli sociālās rehabilitācijas
pasākumiem un projektu aktivitātēm.
Ņemot to vērā, pasākumu mazāk bijis
Ventspils biedrībā, bet pieaudzis apmeklētāju skaits. Taču arī Kuldīgas un Smiltenes
biedrībās, kas nepiedalās projektā „Klusuma pasaule”, tomēr stipri samazinājies gan
pasākumu, gan apmeklētāju skaits. Pļaviņu
biedrībā nedaudz vairāk pasākumu, bet apmeklētāju skaits mazāks.
Labi strādājušas Daugavpils, Liepājas,
Rēzeknes un Rīgas biedrības. Valmieras
biedrībā pieaudzis pasākumu skaits, bet mazāk apmeklētāju.
Dome nolēma izteikt pateicību visām
biedrībām par brīvprātīgo ieguldījumu
organizatorisko/kultūrmasu darbu jomā.

Par darbu kultūras centrā
„Rītausma” atskaitījās tā valdes priekšsē-

dētāja Brigita Aldersone. Kolektīvs kā galveno vadmotīvu savā darbā izvirza jaunu,
radošu ideju meklējumus līdztekus tradīciju
saglabāšanai un attīstībai jaunos apstākļos,
lai piesaistītu apmeklētājus, it īpaši jaunāko
paaudzi pašdarbībai.

Lielais darbs, kas ieguldīts tādos jauninājumos kā šovs „Krāsaini sapņi” u. c., pamazām nes augļus – ir vairāk apmeklētāju
pasākumos, radošajās nodarbībās un pašdarbības pulciņos.
Laba sadarbība izveidojusies ar Rīgas
biedrību. Sekmīgi risinās pasākumi, ko vada
paši nedzirdīgie, kā arī integratīva rakstura
uzstāšanās dzirdīgo publikai.
Domnieki interesējās par pašdarbnieku
iespējām piedalīties starptautiskajos pasākumos, kā arī par finansiālo situāciju, izdzīvošanas jautājumiem šī brīža ekonomiskajā
situācijā.
LNS prezidents atzīmēja, ka turpmāk
nedrīkst pieļaut darbu ar zaudējumiem, kā
tas bija 2010. gadā. LNS nav tādu līdzekļu,
lai uzturētu savas SIA, tāpēc tām jācenšas
gūt ieņēmumus dažādos maksas pasākumos.
Dome nolēma: pieņemt zināšanai informāciju par SIA KC „Rītausma” organizatorisko/kultūrmasu darbu 2010. gadā; izteikt pateicību tās valdes priekšsēdētājai par
jaunām idejām darbā kultūras jomā; uzdot
arī turpmāk ieviest novitātes darbā, aktīvi
piedalīties projektu konkursos un pievērst
lielāku uzmanību saimnieciskajai darbībai.

Ar LNS

statistiku

2010.

gadam

iepazīstināja LNS viceprezidente Sandra
Gerenovska, piestādot domnieku uzmanībai
skaitļu tabulas par biedru skaitu, to sastāvu
pēc vecuma, izglītības, dzīvesvietas, tautības un citiem kritērijiem.
Un šie skaitļi izteiksmīgi stāsta daudz
ko! Piemēram, to, ka LNS biedru skaits, no
2009. gada sākot, nedaudz pieaudzis (visvairāk Rīgā, bet atsevišķos reģionos par
1– 3 biedriem). Uz šī gada sākumu savienībā bija 1712 biedru: 2010. gadā uzņemti 65
jauni, miruši – 24, izslēgti – 20.
Otra pozitīva iezīme – vecuma grupās
mainās attiecība par labu jaunāka gadagājuma cilvēkiem: no 36 gadiem līdz pensi-

jas vecumam ir 61%, bet pensijas vecumā
– 29% (izņēmums – Ventspils biedrība, kur
šie rādītāji attiecīgi ir 40 : 44).
Vēl daudz attīstības un pilnveidošanās
iespēju mūsu biedriem ir izglītības jomā:
pabeigta un nepabeigta pamata izglītība ir
63%, pārējiem – augstākā (3%); vidējā (15
%); profesionālā (18%), bet bez izglītības
(1%) – augt un augt!
Mūsu biedru uzrādītās ziņas liecina, ka
lielākā daļa dzīvo pilsētā – 85%; strādā –
33%; pilsoņi ir 89%.
Pēc tautības skatot, visvairāk LNS biedru ir latvieši (1173), seko krievi (400) un pārējie jau zem simta. Kopumā uzrādītas 23
tautības, bet 9 cilvēkiem – nav zināmas.
Un vēl viela pārdomām un atgādinājumam: aug biedru naudas nemaksātāju skaits
– salīdzinot ar 2009. gadu, tas pavairojies
divkārt un LNS parādnieku sarakstā ir 151
cilvēks.

Ar Nolikumu „Par Latvijas
Nedzirdīgo savienības Goda biedru”

iepazīstināja S. Gerenovska. Darba grupas
darba rezultātā radies dokuments, kuram ierosinājumus varēja iesniegt visi domnieki.
Par Goda biedru varēs kļūt LNS biedrs,
kurš teicami strādājis vai aktīvi piedalījies
sabiedriskajā darbā ne mazāk kā 25 gadus
un ir savas reģionālās biedrības Goda biedrs
vismaz 5 gadus.
Goda biedriem paredzētas vairākas
priekšrocības: ar novērotāja tiesībām piedalīties biedrību valdes sēdēs, konferencēs,
LNS Domes sēdēs, LNS kongresos utt., bez
maksas apmeklēt LNS pasākumus, nemaksāt biedru naudu, saņemt bez maksas laikrakstu „Kopsolī” u.c.

Dažādos jautājumos domnieki izteica domas par LNS nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jautājumiem un tālāko
likteni A.Čaka ielā 42 un Jāņa sētā 5, kā arī
par to, ko darīt nākotnē ar KC „Rītausma”,
ja tas arī turpmāk strādās ar zaudējumiem.
Lielāki parādi sakrājušies arī SIA „Nekustamie īpašumi”.
„Būs jāsavelk jostas ciešāk, kaut arī
tas būs sāpīgi,” secināja LNS prezidents
A.Pavlins.

LNS valdes sēdē

Valdes sēdē 27. aprīlī tika izskatīti un
apstiprināti visu LNS SIA 2010. gada pārskati un pieņemti lēmumi par radušās peļņas daļas ieskaitīšanu Latvijas Nedzirdīgo savienībai.
Dome lēma: līdz 2011. gada 31. maijam
Zīmju valodas centram jāieskaita LNS 4113
LVL; Surdotehniskās palīdzības centram –
26215 LVL; SIA „Dane” jāieskaita 4705
LVL. Ar zaudējumiem strādājis kultūras
centrs „Rītausma” ( – 603 LVL) un Komunikācijas centrs ( – 16459 LVL), bet „Nekustamo īpašumu” gūtā peļņa (168 LVL)
novirzāma SIA rezerves fondā. 

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
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KO DARA SIA „LNS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Sākums KS 4. numurā

Zigmārs UngursJuris Grundulis

vumus. Nomnieki atrodas tādās pašās finansiālās grūtībās kā visa mūsu
valsts un rezultātā nespēj nokārtot
savus maksājumus, paliekot parādā.
Parādi aug, katastrofāli trūkst apgrozāmo līdzekļu. Ar telpu iznomāšanu
ir lielas grūtības. Piemēram, Rīgas
pašvaldība nevar iznomāt 40% savu
īpašumu, un mums jau nav konkurētspējīgu iznomājamo telpu. Cīnāmies, cik varam un gaidām solīto
uzplaukumu, ko pašreiz nejūtam.
Lai noskaidrotu, kā tiek apsaimniekoti Taisni otrādi – maksātspēja joprodaudzie LNS nekustamie īpašumi dažādās pil- jām samazinās. Un, ja šajā gadā reasētās, kā tas izdodas vai neizdodas, „Kopsolī” lizēsies mūsu valdības plāni, būs vēl
sliktāk. Taču būsim optimisti – pārkorespondents intervēja Laimoni Paulēnu.
dzīvojām deviņdesmito gadu sākuJūs pārstāvat SIA „LNS nekustamie
ma krīzi, pārdzīvosim arī šo.
īpašumi”. Kā tā radās un ar ko nodarboKas konkrēti darīts situācijas uzlabojas?
šanā, nomnieku meklēšanā, telpu uzturēSIA „LNS nekustamie īpašumi” tika iz- šanā, remontēšanā?
veidota 2008. gadā uz Rīgas MRU „AusekPar kādu gan situācijas uzlabošanu var
lis” bāzes, lai pakāpeniski, pēc LNS valdes runāt? Telpu uzturēšana un remonts saskaņā
apstiprinātā grafika pārņemtu LNS īpašumu līguma saistībām nodots nomnieku firmām.
apsaimniekošanu.
LNS līdzekļus šādām vajadzībām neatvēl,
Pārņemšana nemaz neiet tik gludi, kā mums pašiem tādu nav.
tas sākumā bija domāts. Daudz problēmu
Ja jau iegūtie līdzekļi no telpu nomas
ar īpašumu statusa noteikšanu – dokumen- nesedz uzturēšanas izdevumus, tad tas
tu formēšana, remonti u.c. Līdz šim laikam nozīmē, ka telpas, kurām nav nomnieku,
pārņemtie īpašumi ir šādas ēkas: Rīgā – El- pamazām tiek nolaistas un brūk kopā?
vīras ielā 19 un Kandavas ielā 27; VentsTieši tā! No telpu nomas iegūto līdzekļu
pilī – Lielā Dzirnavu iela 24; Pļaviņās – pat nepietiek LNS rehabilitācijas pasākumu
1. Maija ielā 7; Valmierā – Brīvības ielā 44. īstenošanai, algām utt.
Pārējie īpašumi ir nodošanas stadijā.
Kādi cilvēki strādā SIA “LNS NekusVai LNS spēj uzturēt visus savus īpa- tamie īpašumi”, un ko katrs dara?
šumus? Kādas ir problēmas?
Saskaņā ar štatu sarakstu mums ir 15,33
Kā jau visur mūsu valstī! Trūkst līdzekļu štata vienības, un tās ir: 6 sargi (Kandavas
pienācīgai telpu uzturēšanai. Iegūtie līdzekļi ielā 27 un Elvīras ielā 19), 2 sētnieki ( Elvīno telpu nomas nesedz nepieciešamos izde- ras ielā 19, Kandavas ielā 27 un Ventspilī),

Eiropas Savienība

2 apkopējas (Elvīras ielā 19), 0,58 apsaimniekotāji (Ventspilī un Pļaviņās), 1 santehniķis ( Elvīras ielā 19 un Kandavas ielā 27 ),
0,5 saimniecības pārzinis (Elvīras ielā 19),
1 kasiere, 1,25 grāmatveži un es – valdes
loceklis (visi Elvīras ielā 19). Visi darbinieki izpilda darbu saskaņā ar NACE profesiju
klasifikatoru pēc sava nosaukuma un Darba
līguma.
Pats esmu valdes loceklis un vadu šo
SIA saskaņā ar savu Darba līgumu, pārstāvu
mūsu SIA, gādāju, lai tā nestrādātu ar zaudējumiem, vienkārši runājot, pārzinu visu
šo saimniecību. Visu jau nevar uzskaitīt!
Pārējie darbinieki: sargi sargā, sētnieki sakopj teritoriju, apkopējas – telpas, grāmatveži uzskaita finanses, vai tad tas nav saprotams?
Kuri īpašumi pašlaik visveiksmīgāk
iznomā telpas?
Praktiski visos mūsu apsaimniekotajos
objektos pamatā lielākā daļa telpu iznomāta. Lielākas problēmas ir Elvīras ielā 19 (bij.
MRU). Tās rada telpu neatbilstība mūsdienu prasībām – visi vēlas nelielas ofisa telpas
par zemu maksu, ar izeju uz galveno ielu un
„eiroremontu”. Neskaitāmi interesenti skatījuši brīvās telpas, bet...
Nepieciešams kārtīgs koplietošanas
telpu kosmētiskais remonts, kas līdzekļu
trūkuma dēļ nav veikts vismaz 30 gadus.
Lielākie kapitāldarbi, ko esam spējuši veikt
saviem līdzekļiem, ir ražošanas korpusa
jumta remonts un daļēja teritorijas bruģēšana. Daži paveiktie darbi bija saistīti ar nedzirdīgo bezdarbnieku projektu 1999. gadā,
kad veicām kosmētisko remontu daļā no
ražošanas korpusa otrajā stāvā un daļēju
logu nomaiņu.

MANA VĪZIJA: LIEPĀJAS BŪVE NĀKOTNĒ

Austris Nikiforovs

Liepāja. XXII gadsimta sākums. Pasapņosim, kā varētu būt. Varbūt tā?
Tuvojas Liepājas Nedzirdīgo biedrības
un kluba ēkas apaļā jubileja. Atvainojos,
Liepājas Invalīdu atbalsta centra jubileja.
Pēc vairākkārtējām rekonstrukcijām, nojaucot blakusesošās vecās ēkas, centrs ieguvis
modernu, laika garam atbilstošu ēku kompleksu, kur no tā pirmsākumiem saglabāta
tikai ēkas fasāde kā vēstures liecība. Sporta
zāle ar peldbaseinu, kultūras centrs ar apakšzemes autostāvvietu un beigās pats centrs ar

dienesta viesnīcu tālākiem viesiem. Par visu
padomāts: surdotulki, Braila klases, jaudīgi
slīdceliņi cilvēkiem ratiņkrēslos utt.
Pasaulē daudz kas izmainījies, bet
cilvēki ar invaliditāti ir joprojām, un tieši
viņiem domāts šis centrs. Pozitīvā virzienā
attīstījusies arī sabiedrības attieksme – bez
tās šāds centrs nevarētu pastāvēt. Jūtams
liels valsts un privāto sponsoru atbalsts, jo
beidzot sabiedrībā radusies sapratne, ka neviens nevar paredzēt likteņa pavērsienus un
par invalīdu var kļūt jebkurš.
Pašreiz centrā notiek intensīva gatavošanās jubilejas svinībām, tur ieradīsies
tuvi un tāli ciemiņi un notiks daudz dažādu pasākumu, šoreiz ar akcentu uz vēsturi, uz Liepājas biedrības pirmsākumiem, no
kuras laika gaitā radies tagadējais Invalīdu
centrs. Pasākuma apmeklētājiem trīsdimensiju monitoros ēkas galvenajā foajē tiks demonstrētas fotogalerijas un videosižeti par
centra vēsturi. Nedzirdīgiem ar subtitriem,
neredzīgiem cilvēkiem ar speciālām audioprogammām un prospektiem Braila rakstā.

Pārējiem – brīvprātīgo gidu komentāri. Un
vēl daudz kas cits…

Bet atgriezīsimies mūsdienās!

Šīs nākotnes ēkas priekšā pašreiz stāvu un cenšos to visu iztēloties, kā tas varētu
būt. Fantastika! Piekrītu, bet pasapņot par
nākotni nevienam nav liegts...
Jaunā Liepājas kluba būve šoreiz mani
patīkami pārsteidza. Par spīti bargajai
ziemai,ēkas korpuss jau gandrīz gatavs.
Palicis tikai mazumiņš: uzlikt būvei jumtu
(vērojums noticis 21.04.).
Kad jūs lasīsiet šo rakstu, arī tas jau
būs paveikts. Pilnībā pabeigti mūrēšanas
darbi otrā un trešā stāva telpām, ielikti logi
un centrālās ieejas durvis. Jaunceltnē jau
darbojas speciālisti, uzstādot ēkas iekšējās
komunikācijas. Notiek pamatnes veidošana
pirmā stāva grīdai. Drīz sāksies telpu iekšdarbi un ārsienu siltināšana.Viss mainās no
dienas dienā. Drīz arī citi objekta apmeklētāji varēs pafantazēt par nākotni.
Un kāpēc gan nē ? Pamēģiniet, varbūt
sanāk! 
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ATMIŅU TAKAS PĀRSTAIGĀJOT
Inese Immure Gita Briede un no personiskā arhīva
jas telpas atradās Vecrīgā, pie Grēcinieku ielas. Vēlāk biju biedrības
„Nedzirdīgo sports’’ biedrs. (Vēsture gan stāsta, ka tolaik organizācija
„Immanuel” kopā ar Vispārīgo kurlmēmo biedrību bija iekļauta Rīgas
Nedzirdīgo biedrībā.)
Kādus pasākumus biedrība
organizēja?
Dažādus, piemēram, spēlēja teātri. Bet mani vairāk interesēja sports.
Pēc darba regulāri apmeklēju dažādas sporta nodarbības. Spēlēju galda
tenisu, novusu un šahu. Nodarbojos
arī ar trīssoļlēkšanu un peldēšanu.
Peldvietas bija ierīkotas Daugavā.
Bet visvairāk mani aizrāva futbols.
Vēl tagad atceros, kā mēs, Latvijas
komanda, ar 2 : 0 Igaunijā uzvarē1920. gada 19. maijā Rīgā oficiāli tika reģis- jām vietējo nedzirdīgo komandu.
Kara laikā visas nedzirdīgo biedtrēta pirmā nedzirdīgo organizācija ar nosaukumu „Rīgas Kurlmēmo biedrība”. Šo biedrī- rības tika likvidētas. Varēja atjaunot
bu uzskata par Latvijas Nedzirdīgo savienības tikai sporta biedrību, kurā arī iestāpriekšteci. Gotfrīds Briedis ir visvecākais Rīgas jos. Atceros, vācu laikā, 1943. gadā
RB biedrs un otrais pēc kārtas trīs pārējo vis- piedalījāmies futbola sacensībās
vecāko LNS biedru vidū. Viņi visi dzimuši reizē Cēsīs. Futbolu spēlējām arī ziemā
ar Latviju 1918. gadā. Septembrī Gotfrīdam uz ledus – 20 grādu salā ar vācu karavīriem. Man ir sakrājusies kaudze
Briedim, Rīgas RB Goda biedram, paliks 93.
diplomu par sasniegumiem sportā.
Lieldienās laikraksts ”Kopsolī” cieOrganizējām braucienu pa Gauju ar
mojās pie G. Brieža, kas dzīvo vienistabas gumijas laivām.
dzīvoklī, tuvu pie Biķernieku meža. Trīs
Kāds ir spilgtākais notikums no nestundu saruna ar viņu pagāja ātri, pāršķir- dzirdīgo organizācijas dzīves?
stot daudzus viņa albumus, aplūkojot viņa
Noteikti tas bija velobrauciens līdz Odezīmējumus, kas saglabāti no skolas laikiem, sai (Ukrainas pilsēta). 1966. gadā no 16.
viņa gatavotās mēbeles un citus koka izstrā- augusta līdz 15. septembrim mēs, 6 nedzirdājumus.
dīgie, kopā nobraucām 3 000 km. Katru dieGotfrīds Briedis piedzima I Pasaules nu veicām 100 km, braucām cauri Lietuvai
kara laikā Sanktpēterburgā (Krievijā), kur un Baltkrievijai. Apskatījām ievērojamākās
vecāki bija iepazinušies bēgļu gaitās. Māte, vietas. Mājup no Odesas devāmies ar lidmadzimusi Kuldīgā, bija šuvēja, tēvs no Sabi- šīnu.
les – jūrnieks-tālbraucējs. Dzirdi viņš esot
Daudzi vecākie biedri jūs atceras kā
zaudējis 9 mēnešu vecumā – pilsēta tika
lielisku
„Rītausmas” drāmas teātra akbombardēta. Sprādziens, kas notika tuvu
tieri.
Kā
nokļuvāt tur?
mājai, bija tik spēcīgs, ka mazais Gotfrīds
Drāmas
kolektīvam trūka vīriešu, un
nogāzās no krēsla un guva galvas traumu.
mani pierunāja iestāties tur. Tā 44 gadu veJūs esat visvecākais Rīgas biedrības cumā sāku spēlēt teātri. Man to ļoti patika
biedrs. Kādas ir sajūtas? Vai jūtaties darīt, tas bagātināja arī valodu. Nospēlēju
vecs?
20 gadus – katru gadu režisore Elvīra Elksne
Pašam brīnums, ka vēl dzīvoju un ka ve- man deva kādu lielu lomu. Kopā man tādu
selība kaut cik turas. Tas man būs iedzimts bija 20. Vairāk spēlējām komēdijas. Vismīno mammas. Radi no mammas puses bija ļākā man ir galvenā loma trīscēlienu izrādē
ilgdzīvotāji – mamma nodzīvoja līdz 90 „Vectētiņš ārstējas”. Cilvēki smējās kā traki.
gadiem, vecmāmiņa līdz 99 un vectēvs līdz
Kurā skolā jūs mācījāties?
96 gadiem. Tomēr savādi būt vecam un maz
Mācījos Rīgas Kurlmēmo skolā no 1926.
kustēties. Jau kādus divus gadus vairs neeju
līdz
1934. gadam – 8 gadus. Tur apguvu arī
ārā, visas dienas pavadu gultā, jo kājas man
ir paralizētas. Esmu ļoti pateicīga savai sie- vairākus amatus – vispirms grāmatsiešanu,
vai, kura ir labsirdīga un par mani ļoti rūpē- tad groziņu pīšanu no klūgām un visbeidzot
jas: pienes ēdienu trīs reizes dienā, pastāsta galdniecību. (Gotfrīds palūdz, lai sieva pavisus jaunumus. Kad viņa iziet ārā, nevaru rāda man istabas termometra paliktni, ko
viņš izgatavojis no koka 12 gadu vecumā –
vien sagaidīt viņu.
smalki izgrebts darbs.)
Cik ilgi jau esat nedzirdīgo organizāMan labi padevās zīmēšana, pelnīju tikai
cijas biedrs?
pieciniekus. Man bija ļoti labs zīmēšanas
Iestājos organizācijā „ Immanuel” uz- skolotājs Kārlis Vanags, kas mācīja arī rasēreiz pēc skolas beigšanas – 15 gadu vecumā. šanu. Pirmos gadus mācīja arī Latvijā zināTajā bija daudzi mani draugi, un to vadīja mais gleznotājs Krišjānis Ceplītis. (Gotfrīda
Vilhelms Treijs, ko labi pazinu. Organizāci- sieva parāda man viņa zīmējumus, kas tapu-

ši 12 – 14 gadu vecumā. Varu tikai apbrīnot
viņa zīmējumus – visas detaļas uzzīmētas
tik smalki, interesantas krāsas. Nodomāju:
ja Gotfrīds būtu dzirdīgs, varbūt viņš būtu
bijis mākslinieks. Viņa brālis (gāja bojā II
pasaules kara laikā) arī gleznoja. Zīmēšanas talantu mantojis Gotfrīda mazdēls Rolands, kas šogad beigs Rozentāla mākslas
vidusskolu.)
Ko darījāt pēc skolas beigšanas?
Uzreiz gāju strādāt. Darbu nebija viegli
atrast, bet tēvs mani aizveda uz galdniecības
uzņēmumu „Mellups”. Tur vispirms pārbaudīja, cik es esmu apķērīgs un prasmīgs.
Man lika salikt izjauktu sienas pulksteni,
durvīm pielikt atsperi. Ar šiem uzdevumiem
veiksmīgi tiku galā, un mani pieņēma darbā.
Tur par galdnieku nostrādāju līdz aiziešanai
pensijā. Gatavoju dažādas mēbeles, bija ļoti
daudz pasūtījumu. Darbs bija smags, bet es
sportojot biju fiziski norūdījies un man patika gatavot mēbeles un citas lietas no koka.
Darba kolēģi mani sauca par cilvēku ar zelta
rokām.
Paskatieties, te dzīvoklī visas mēbeles ir
manis taisītas. Arī svečturis un lielais alus
kauss ar vāciņu, ar skaistiem grebumiem.
Bet 61 gada vecumā guvu darbā traumu –
no ripzāģa izkrita serdene un tiku savainots.
Pēc kāda laika sāku klibot, vēlāk gūžas kaula deformācijas dēļ staigāt kļuva vēl grūtāk,
līdz paliku uz gultas.
Pastāstiet, lūdzu, par savu ģimeni.
22 gadu vecumā apprecējos ar savu
klasesbiedri Gunu Veckalni. Kopā nodzīvojām 25 gadus. Izšķīrāmies, jo Gunu vairāk
interesēja nedzirdīgo biedrības dzīve, teātris. Teātris viņai bija ļoti svarīgs, viņa bija
liela aktrise. Bet man bija sāpīgi, ka viņas
dēļ nevarēju īstenot savu sapni – uzcelt savu
māju un ierīkot dārziņu ap to. Jau bija nopirkta zeme pie Biķernieku meža un sakrāta
nauda. Man bija arī prasmes mājas būvēšanā – kādu gadu darba uzdevumā Maskavā
būvēju māju. Bet, lai celtu māju, to ir jāgrib
un jāstrādā mums abiem. Gunai tas nebija
svarīgi. No pirmās laulības man ir dēls, divi
mazdēli un divi mazmazbērni. Dēls ļoti labi
bija apguvis zīmju valodu – kādu laiciņu pat
strādāja „Rītausmā” par tulku.
Vēlāk nedzirdīgo klubā, kas tolaik atradās Jāņa sētā, 3. stāvā, iepazinos ar tagadējo
sievu Birutu. Kopā esam jau 42 gadus, un
mums ir trīs lieliskas meitas – Alda, Gita un
Daina – un četri mazbērni.
Vai sekojat notikumiem sabiedrībā?
Jā, katru dienu lasu avīzi „Diena”. Redzu tikai ar vienu aci un lasīšanai izmantoju
lupu. Skatos regulāri TV ziņas ar tulkojumu. Man vislabāk patīk skatīties ziņas, kad
tulko Ainārs Ostvalds – viņš runā zīmju
valodā tik skaisti un brīvi kā nedzirdīgais.
Tikai nesaprotu, kāpēc vārdam „lauki” tiek
izmantota zīme, kas aizgūta no krievu zīmju valodas. Jā, agrāk Krievijā bija prastas
lauku mājas, tāpēc krievi zīmju valodā laukus attēlo kā sašķiebtu māju. Mums Latvijas laukos taču ir skaistas, sakoptas mājas,
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
un mēs nedzirdīgie agrāk
Latvijas laikā vārdu „lauki”
zīmes rādījām šādi (Gotfrīds
parāda zīmi, kas līdzīga zīmei
„jocīgs” – roka A formā noglauda vaigu). Arī vārdiem
pulkstenis un ateja tagad zīmes ir izmainītas.
TV skatos diezgan daudz,
sevišķi sporta pārraides. Kad
notiek hokeja vai futbola spēles, uztraucos, dzīvoju līdzi
mūsu komandām. Arī Olimpiskās spēles cītīgi skatījos.
Ar nepacietību gaidu Olimpiskās spēles nākamgad.
Vai pašlaik interesējaties par notikumiem LNS,
lasāt laikrakstu ”Kopsolī”?

Par visu, kas notiek
LNS, mani informē sieva. Jā,
”Kopsolī” lasu kārtīgi – sāku
ar pirmo lapu un beidzu ar
pēdējo. Labi, ka avīzē tagad
izmanto fonus gaišās krāsās,
tad vieglāk lasīt tekstus. Interesanti būtu zināt, kāpēc nedzirdīgo skolai no Čaka ielas
tomēr ir jāpārvācas uz Graudu ielu. Kas pēc tam notiks ar
internāta ēku?
Ko vēl gaidāt no dzīves?
Ar sievu runājām, ka būtu
labi, ja mums kopā vēl izdotos nodzīvot līdz zelta kāzām.
Lai piepildās šī vēlme! 

Attēlā: 1. aina no izrādes "Vectētiņš ārstējas"
2. Vectētiņš (Gotfrīds Briedis) izklaidējas ar kādu jaunu dāmu (Rasma Kurēna)

ES PAR TULKU JAU PIEDZIMU,
TĀ IR MANA VIETA, MANA SŪTĪBA UN BŪTĪBA ...

Ivars Kalniņšno personiskā arhīva

Mūsdienās zīmju valodas tulki bieži
vien pakļauti nedzirdīgo kritikai. Te viens
vairāk, te cits mazāk un tomēr... Bet kā
tas ir Valmieras biedrībā, kur strādā
IVETA LĀCE – MIEZĪTE?
No nedzirdīgo puses atsauksmes par
viņu tikai cildinošas. Ivetai šogad krietna
jubileja – aprit 2 5 gadi tulka darbā.
Iveta ir plaši pazīstama nedzirdīgo sabiedrībā visā Latvijā kā viens no labākajiem
tulkiem un ne tikai: arī vairāku populāru
uzvedumu režisore, lieliska organizatore,
atbildīga darbiniece projektos. Visbeidzot,
cilvēks ar bagātu fantāziju, radošu iztēli,
aizraujošu humora izjūtu, prasmi citus aizraut un iesaistīt jautrās izdarībās. Viņa piekrita par sevi pastāstīt un dalīties pārdomās
par savu darbu, atbildot uz dažiem „KS”
jautājumiem.
Par ko vēlējāties/sapņojāt kļūt skolas
gados?
Kā jau visas mazas meitenes, sapņoju
kļūt par aktrisi. Smieklīgi, bet pēc pamatskolas tiešām nopietni gatavojos iestājpārbaudījumiem Valmieras Viestura Vidusskolas teātra klasē. Šajā skolā ir skolēnu Tautas
teātris „Sprīdītis” un vidusskolā ir „C” klase
ar teātra mākslas novirzienu. Ar šīs skolas

atestātu joprojām lepojos.
Kā kļuvāt par tulku un kas piesaista
šajā darbā?
Es par tulku jau piedzimu. Tieši savā
darbavietā piedzimu un izaugu. Visi jau
zina, ka mana mamma Dace Lāce ir Valmieras biedrības vadītāja, un tā arī piedzimu
un augu viņas dienesta dzīvoklī Valmieras
biedrībai piederošās telpās. Tā nu esmu tāds
kā LNS inventārs.
Kā jau visi nedzirdīgo vecāku dzirdīgie
bērni, biju iesaistīta ikdienas sīkumu tulkošanā saviem vecākiem, pat uz jaunākās
māsas skolas vecāku sapulcēm gāju. Jau
no bērnības sajutu: TĀ IR MANA VIETA
šajā pasaulē, mana sūtība un būtība, un tam
vienkārši tā jābūt. Jo es TE esmu. Iekšā. Piederīga. Īstā.
Kādas ir atmiņas par pirmo pieredzi
šajā darbā?
Pirmais lielākais tulkošanas pārbaudījums man bija Valmieras biedrības ekskursija Krievijā, Pečoru klosterī, kad man bija
14 gadu. Kā šodien atceros to sajūtu, kad
mēģināju pēc iespējas tuvāk patiesībai zīmju valodā atainot Pečoru gida stāstījumu par
cīņu ar iebrucējiem (padomju laika bērni
visi pārzināja krievu valodu) ...
Vēl atceros, ka Pečoru klosterī ieeja sievietēm bija atļauta tikai svārkos, bet es biju
biksēs, tad nu es uz vienu dienu kļuvu par
puišeli vārdā Ivis.
No 1986. gada 2. janvāra mums Valmierā tika iedalīta oficiāla tulka štata vieta – nebija nekādu šaubu: tā vieta ir priekš manis!
Tā arī sāku strādāt paralēli vidusskolas pēdējam mācību pusgadam.
Vai tulka darbs, jūsuprāt, pietiekami novērtēts, un kas vēl nepieciešams tā
prestiža paaugstināšanai?
Ko nozīmē „novērtēts”? Naudas izteiksmē? Un vai prestižam ir vajadzīga nauda?
Nē, es domāju citādāk. Mani neinteresē nauda, gūstu gandarījumu no tā, ka, pateicoties
man, daudzas lietas tiek sakārtotas un cilvē-

ki vairāk apmierināti. Uzskatu, ka jau šobrīd
zīmju valodas tulka prestižs ir pietiekami
augsts un amats iekārojams. Nuja, protams,
labi būtu, ja par to vēl arī maksātu atbilstoši
Eiropai.
Ne vien valmierieši, bet arī citu biedrību cilvēki augsti vērtē jūsu darba profesionalitāti, kā izdevies iekarot viņu uzticību?
Ne nu karoju, ne iekaroju – vienkārši darīju savu darbu tā, kā tas ir paredzēts normatīvajos aktos, un tā, kā tas man pašai patīk.
Vai bijuši kādi kuriozi tulka darbā?
Patīkami pārsteigumi?
Kuriozu ir miljons: kad iešu pensijā, tad
memuārus rakstīšu. Viens no tādiem pārsteigumiem bija, kad vienā tiesā tulkoju čigānu
tabora puisītim analfabētam visas ar tiesu
saistītās lietas un, saprotot, ka viņam nav
ne mazākās valodas vai zīmju valodas izpratnes, centos kā mēmajā šovā parādīt tos
„nosacītos divus gadus” un visu pārējo. Tiesas laikā pamanīju, ka advokāts skatās manī
lielām acīm un atvērtu muti, pēc tiesas viņš
pienāca man klāt un teica „Nu jūs TĀ tulkojāt, ka pat ES visu sapratu!”
Jūs esat ne tikai lielisks tulks, bet arī
vairāku Valmieras biedrības muzikālo
uzvedumu (Vecmeitas, Tobago, Šveiks,
Sūnuciems u.c.) režisore. Tie iemantojuši
mūsu tautas simpātijas. Kā tas jums izdevies?
Kā izdevās, nezinu, bet teātris jau man
asinīs – abas vecmāmiņas bija talantīgas
aktrises katra savā jomā un tad vēl tā teātra klases skola. Teātris ir mana sirdslieta,
bieži apmeklēju dažādas izrādes un arī ar
vienu aci skatos: vai der nedzirdīgiem vai
neder. Daudz ko esmu tā noskatījusies, pārveidojusi jeb, kā moderni saka, adaptējusi
nedzirdīgiem piemērotā formātā. Tobago
bija mans labākais darbs, jā. Žēl, apstākļi tā
sagriezušies, ka mūsu pašdarbniekiem nav
vairs laika un iespēju veidot kaut ko jaunu.
Arī man līdz ar to rokas sasietas.
Tālāk lasiet 6.lpp.
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GADU KARUSELĪ
Sākumu lasiet 1. lpp.

No ceturtā līdz septītajam maijam
kultūras centrā „Rītausma” ik dienu notika dažādi kultūras pasākumi. Izrādās,
tika realizēts Rīgas Domes atbalstīts projekts „Gadu karuselī”. Ļoti apsveicami!
Kam radās ideja, kā notika projekta realizācija, kāda bija cilvēku atsaucība?
Stāsta Dana Kalpiņa – Geida:
„Būtībā pašu projektu uzrakstīju es, taču
idejas bija kopīgas – gan manas, gan nama
direktores, jo apzinājāmies, ka pēc šova
„Krāsaini sapņi” cilvēki gaida kaut ko, kas
sekos tālāk.
Tuvojās arī zīmīgi datumi – drāmas kolektīvam 65 un deju kolektīvam 10 gadu jubilejas. Bija jādomā arī par Mātes/ Ģimeņu
dienu, līdz ar to izlēmām to visu apvienot
un nosaucām par „Gadu karuseli”, jo tas

... es par tulku jau
Sākumu lasiet 5. lpp.
Jūs veicat ne tikai tulka darbu un darbojaties kultūras jomā, bet arī piedalāties
dažādos projektos. Tātad esat plaša profila cilvēks?
Nu šobrīd projekti jau ir dzīvesveids,
bez tiem nevienā sfērā vairs neiztikt. Tagad
gan tikai „piedalos”, bet kādu laiku atpakaļ
esmu arī projektus gatavojusi un guvusi
tiem atbalstu konkursos. Lielākais lepnums
– mūsu namiņa remonts par Karalienes Juliānas fonda naudu.
Ir daudzas lietas, kas man padodas vienkārši tāpat, pašas no sevis. Un tāpat ir arī
tādas, kuras nepadodas nemaz, bet es tās
neafišēju.
Vai, organizējot tik dažādas aktivitātes savā biedrībā, jums atliek brīvs laiks
sev pašai?
Tāpat kā manai mammai, arī man, kā
jau biedrības inventāram, organizējot aktivitātes, visi ģimenes locekļi tiek iesaistīti,
es to saucu par „Ģimenes fermu”. Brīvais,
patiešām brīvais laiks paliek tikai uz – ap
Jauno gadu, kad visi klienti aizņemti paši
ar savu svinēšanu un iestādes arī nestrādā.
Tad ar vīru cenšamies kaut kur aizbraukt:
prom- prom- prom! Šo gadu, piemēram, sagaidījām Ēģiptē.
Zinu, ka jūs pārtraucāt surdotulka
studijas RRC koledžā. Vai uzskatāt, ka
zināšanu jau pietiek?

tiešām bija četru dienu karuselis bez
apstāšanās. Sākotnēji gan bija plānots, ka vairāki pasākumi notiks ārā,
taču laika apstākļi mūs šoreiz mazliet
pievīla... taču tāpat arī bija jauki!
Grūti noteikt, cik cilvēku piedalījās katrā pasākumā: 4. maija ģimeņu sporta
dienas ietvaros varēja būt ap kādiem
100 cilvēkiem, 5. maija radošajās
darbnīcās kādi 50 cilvēki, un 7. maijā
zāle bija gandrīz pilna, jo uz koncertu
ieradās arī otra jubilāra – Ziemeļvalstu
ģimnāzijas Aerobikas un deju studijas
„DēKa” dejotāju daudzi tuvinieki.
Nedzirdīgo skatītāju gan varēja būt
vairāk...
Uz 4. maiju tika sagatavota projekta „Klusuma pasaule” radošajās darbnīcās
tapušo darbu izstāde, kā arī koncertprogramma, ko iestudēja k/c „Rītausma”
deju un drāmas kolektīvi. Sporta pasākumi notika Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas
vadībā, stafetes bērniem vadīja Māra Lasmane. Kopumā atnākušie bija aktīvi un gatavi
darboties. Arī koncertprogramma šoreiz skatītājus priecēja ar
iepriekš mazāk izmantotu žanru –
mīmu priekšnesumiem.
5. maija radošajās darbnīcās beidzot bija iespēja piedalīties visiem interesentiem, ne
tikai projekta „Klusuma pasaule” klientiem. Šeit gan jāsaka,

ka liela daļa bija mūsu pastāvīgie klienti,
taču izmēģināt roku zīmēšanā un šūšanā
bija atnākuši arī tādi entuziasti, kas iepriekš
nebija radoši darbojušies mūsu pasniedzēju
Santas Kesenfeldes un Gunas Priedes vadībā.
7. maija 10 gadu jubilejas koncerts
atkal apvienoja manus „Rītausmas” dejotājus ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas Aerobikas un deju studijas „DēKa” dejotājiem,
kuri jau iepriekš kopīgi atzīmējuši gan savas jubilejas, gan devušies uz nometnēm
un dažādiem festivāliem un koncertiem.
Koncertprogramma tika sastādīta no šobrīd aktuālām dejām, kā arī restaurētām
spilgtākajām desmitgades dejām. Tajā piedalījās arī bijušie dejotāji, kas vairs mēģinājumos neierodas, taču pēc koncerta
piekodināja, lai pirms 15 gadu jubilejas
koncerta atkal mēģinu viņus visus savākt
kopā. Tas priecē, jo var secināt, ka dejotprieks arī pēc gadiem nekur nepazūd.”

piedzimu, tā ir mana vieta, mana sūtība un būtība
Nē, zināšanu nekad nevar būt par daudz,
jāmācās nepārtraukti, bet tā vienkārši sagadījās. Tajā brīdī pārāk daudz kas sakrita
kopā, fiziski to nespēju apvienot. Ja studijas
būtu sākušās pusgadu vēlāk, tad būtu veiksmīgi iekļāvusies ritmā un tiktu galā. Nu tā
ir sanācis. Vai tad es sliktāka par Šleseru,
kas bez izglītības valdībā bija?
Jūsu domas profesionālās karjeras
jomā? Ja jums, piemēram, piedāvātu vadīt Komunikācijas centru...
Atteiktos, jo par visu vairāk dzīvē es
NEgribu sēdēt jelkādā direktora krēslā. Nopietni. Vēlos darīt to, kas man patīk, kas man
labi padodas un kur tiešām gūstu gandarījumu darbā. Tāpēc negribu „vadīt, diriģēt un
komandēt”. Esmu dzimis tulks, kā jau teicu.
Kādas ieceres ir jūsu darbā vai citās
jomās?
Ir viena nopietna lieta, kam pienācis
laiks realizācijai – gan Eiropas spiediena,
gan arī pašu tulku dēļ. Ir jādibina Latvijas
Zīmju valodas tulku asociācija. Mēs jau
piedalāmies Eiropas zīmju valodas tulku forumos (EFSLI) kopš 2006. gada, bet 2010.
gada septembrī Glāzgovā EFSLI mums jau
diezgan nopietni aizrādīja, ka mums jābūt
„tulku organizācijai” nevis nedzirdīgo organizācijas struktūrvienībai. Lietuvieši to
pagājušogad izdarīja.
Zinu, ka mani kolēģi cer uz manu akti-

vitāti, droši vien būs jāķeras tam vērsim pie
ragiem un jāveic visi sagatavošanas darbi.
Domāju sākt ar diskusiju, vispirms starp
LNS prezidentu un KC direktoru, lai izlemtu, kā to izdarīt, pēc iespējas nesarežģījot
situāciju un attiecības ne LNS iekšienē un
ne arī attiecībā uz valsts iestādēm, jo tas ietekmēs daudz ko, to skaitā valsts pasūtījumu
uz pakalpojumu sniegšanu un citas lietas.
Kāds ir jūsu hobijs? Droši vien ceļošana, vai ne?
Gulēt, gulēt un vēlreiz gulēt! Ah! Kā
man patīk gulēt! Ja vien tam atrodas laiks.
Arī ceļošana ir atpūta, smadzeņu atslodze,
ne tikai no darba, bet arī no Latvijas nesakārtotās dzīves kopumā.
Mani ļoti interesē svešu zemju kultūra
un dzīve. Parasti ceļojam divatā ar vīru un
cenšamies svešā zemē ielūkoties NE no tūristu viedokļa, kā tas pēdējoreiz mums ļoti
labi izdevās Ēģiptē. Mitinājāmies vietējā
ēģiptiešu ģimenes mājā un izdzīvojām visus
parastos ikdienas soļus, redzējām un piedzīvojām to, ko tūristi nemaz neredz. Tiesa
gan, janvārī paspējām redzēt arī armijas un
militāristu vienības Kairas centrā, un bija
tāda dīvaini jocīga sajūta, kad paspējām atlidot mājās pirms lielajiem nemieriem.
Kad iešu pensijā, tad pārcelšos dzīvot uz
Portugāli. Tur okeāna krastā viens krabis runāja ar mani zīmju valodā... 
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NEDZIRDĪGAIS ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJĀ
Zigmārs Ungurs no interneta resursiem

Līdz pat šim gadam nedzirdīgajiem
nebija pieejams ārkārtējo notikumu tālruņa numurs 112, pa kuru var izsaukt
gan ātro palīdzību, gan ugunsdzēsējus,
gan policiju un citus glābšanas dienestus.
9. martā notika LNS pārstāvju tikšanās
ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) atbildīgajiem darbiniekiem un noskaidrojās, ka pašlaik šī organizācija realizē lielu ES projektu.
Vienā no projekta reformām beidzot
paredzēts nodrošināt, lai arī nedzirdīgajiem
būtu pieejams glābšanas dienesta tālrunis
SMS nosūtīšanai nepieciešamas gadījumos
(lasiet informāciju 1.lpp.). VUGD šī
pakalpojuma nodrošināšanā sadarbosies ar
LNS.
Bet kā nedzirdīgie cilvēki līdz šim tikuši
galā ar dažādām situācijām savā dzīvē, kad
pēkšņi rodas ārkārtēja situācija un palīdzība
vajadzīga nekavējoties? Par to tālāk!

Intervija ar LNS Komunikācijas
centra vadītāju Aināru Ostvaldu
Vai jums pašam praksē gadījies
nedzirdīgajiem saukt kādu ārkārtas
palīdzības dienestu?
Jā, atceros gadījumu, kad cilvēkam
palika slikti ar sirdi un bija jāizsauc ātrā
palīdzība trijos naktī. Paldies Dievam, naktī
guļot, tomēr dzirdēju, kā nopīkst telefons
un paskatījos, kas raksta, bet ne jau vienmēr
īsziņas pīkstiens spēj uzmodināt.
Vai centra tulki strādā tikai oficiālajā
darbalaikā? Ja brīvajā laikā kāds
nedzirdīgais lūdz palīdzību, vai tulkam
obligāti jāatsaucas?
Jā, mums ir tāda lieta, ka arī ārpus
darbalaika jāizvērtē katra saņemtā SMS,
cik svarīga tā ir. Ja tā saistīta ar nelaimi un
palīdzības izsaukšanu, tad noteikti jāreaģē
uzreiz. Bet, ja nav steidzama, var pagaidīt
un klienta problēmu risināt darbalaikā.
Tātad faktiski tulks nedrīkst
nekad atslēgt savu mobilo tālruni? Bet
atvaļinājumā?
Var gadīties, ka kāda tulka mobilais
ir izslēgts vai arī kas cits. Tāpēc vienmēr
nedzirdīgajiem iesaku katram gadījumam
ierakstīt savā mobilajā vismaz divu tulku
mobilo telefonu numurus. Ja viens atslēgts
vai neatsaucas, lai ziņo otram.
Ja tulks atvaļinājuma laikā saņem no
nedzirdīgā ziņu ar lūgumu pēc pakalpojuma,

tad viņš var to pārsūtīt strādājošajiem
kolēģiem, lai tie risina šo problēmu. Bet tā
reti notiek. Parasti tulki arī atvaļinājuma
laikā risina nedzirdīgajiem vitāli svarīgas
lietas, kaut arī viņiem tāpat kā visiem ir
tiesības uz atvaļinājumu un atpūtu.
Laikam Komunikācijas centram tas
būtu liels atvieglojums, ja nedzirdīgie
paši varētu uz speciālu telefona numuru
sūtīt lūgumus pēc palīdzības?
Būtu ļoti labi, ja 112 dienests pārņemtu
šo funkciju, jo tur cilvēki dežurē visu
diennakti un ir specializējušies palīdzības
sniegšanā. Pilnībā atbalstu šo ideju. Tā
būtu arī daudz drošāk. Jo gadās, ka mūsu
tulkiem, īpaši reģionos, kur viņu ir tikai
pa vienam katrā biedrībā, ne vienmēr
iespējams atsaukties. Varbūt tulka
mobilajam izlādējies akumulators, varbūt
viņš tobrīd atrodas uzdevumā un tulko
citiem klientiem…
Bet turēt vienu dežūrtulku, kas pa visu
Latviju dežurē pa nakti un brīvdienās,
– tas galīgi nav izdevīgi, jo šādi ārkārtas
palīdzības izsaukumi ir ļoti reti. Apmēram
reizi mēnesī pa visu Latviju, varbūt pat retāk.
Tāpēc vislabākais variants ir šo funkciju
uzticēt valsts palīdzības dienestam 112.
Taču mums vajadzētu apmācīt gan
nedzirdīgos cilvēkus, lai skaidri raksta īsziņu
un ietver tajā visu nepieciešamo informāciju,
gan arī 112 dienesta operatorus iepazīstināt
ar nedzirdīgo rakstīšanas īpatnībām. Mums
šajā ziņā ir labāk, mūsu tulki pazīst savus
klientus, un mēs esam ievākuši informāciju
par katru nedzirdīgo. Mēs jau zinām viņu
adreses, dzīves apstākļus, un tas darbu ar
klientiem atvieglo.

Dažādi

viedokļi

Aldersone:
„Strādājot par tulku, bijuši visādi
atgadījumi: esmu gan policiju saukusi, gan
ātro palīdzību, gan ugunsdzēsējus... Labi, ka
pārāk bieži tas negadās. Patiesībā tulkam
šos dienestus nemaz ātri neizdodas izsaukt.
Nedzirdīgie sākumā īsziņā ne vienmēr
uzraksta visu informāciju, kas vajadzīga.
Tāpēc vairākkārt jāapmainās ar īsziņām,
daudz laika tā paiet.
Bija gadījums, ka kādās mājās bija
ielauzušies zagļi. Nedzirdīgais uzraksta
man adresi un pasaka savu uzvārdu.
Zvanu policijai, bet tā sāk uzdot visādus
papildjautājumus. Bet kā gan varu to
uzreiz pajautāt nedzirdīgajam? Policija
atbrauca tikai pēc trijām stundām. Vai tas
ir normāli?”
Rēzeknes tulks Inese Geduša:
Lai visu noskaidrotu un koordinētu
tālāk izsaukumu, man vienreiz, vajadzēja
sūtīt kādas 10 SMS. Par laimi, esmu ātri
iemanījusies rakstīt īsziņas!”
Regīna Radkeviča, tulks Daugavpilī:
„Domāju, ka pilnīgi visiem
nedzirdīgajiem vajadzētu iegādāties mobilo
telefonu. Tad varētu ātri izsaukt palīdzību.
Jāatzīst, mums te ārkārtas situāciju
nav, dzīvojam samērā mierīgi. Ir citādas
problēmas, piemēram: laukos bija sasnidzis
tik daudz sniega, ka nevar uz darbu tikt un
jākārto ceļa tīrīšana.”
Ventspils
RB
vadītāja
Raisa
Civkunova:
„Problēma ir tāda, ka daudzi nedzirdīgie
neprot pareizi rakstīt, to vajadzētu iemācīt.
Ir arī tādi veci cilvēki, kuriem nav sava
mobilā telefona, un tad jāmeklē palīdzība
pie citiem cilvēkiem.”
Kā varam spriest pēc līdzšinējās
pieredzes,
paredzamā
iespēja
nedzirdīgajiem tieši, bez starpniekiem
sūtīt īsziņu, lai izsauktu palīdzību, ir ļoti
apsveicama! Protams, atrisinot divas
galvenās problēmas: informējot nedzirdīgos,
kā jāraksta šīs palīdzības īsziņas, un, no
otras puses, apmācot operatorus saziņai ar
nedzirdīgajiem. 

Stāsta agrākais Komunikācijas centra
vadītājs Edgars Vorslovs:
“Savā laikā jau mēģināju izveidot
sadarbību ar ārkārtas palīdzības dienestu
112. Savācu Rīgas nedzirdīgo mobilo
telefonu numurus un iedevu VUGD
(viņu pārziņā ir 112 dienests). Taču šis
pilotprojekts apstājās naudas trūkuma dēļ.
Tagad VUGD ir
iespēja
par
ES
GLĀBŠANAS DIENESTS
naudu
realizēt
šādu projektu, un
ĪSZIŅĀS JĀRAKSTA:
tas arī
obligāti
nepieciešams,
Īsziņu piemēri:
 notikuma kods
jo to nosaka ES
01, 02 , 03, 04 (koda
02 Jelgavas nov
direktīvas.
No
paskaidrojumus otrā pusē)
Valgundes pag Vitoliņi
Eiropas Nedzirdīgo
 Notikuma vietas adrese
Mehanizatoru 13 – 15 kods
savienības
puses
35atslega7102 kads lauzas

Durvju
kods
(ja
ir)
arī uzrauga, lai
dzivokli
nedzirdīgie
var
 Kas noticis (īss apraksts),
sazināties ne tikai
ar pašu vai ar kādu citu?
01 Daugavpils
ar SMS, bet arī ar
18.novembra 22 kods 347 deg
 Cietušās personas vārds,
videozvaniem. Ne jau
dzivoklis
uzvārds (ja dienestu
vienmēr nedzirdīgie
nepieciešams izsaukt kādai
03 Jelgavas nov
spēj izstāstīt savu
citai personai un ja tas ir
Kalnciems Jaunibas 2 – 15
problēmu rakstiski.”
zināms)
kods 783 gruti elpot sap sirds
K u l t ū r a s
 Vecums
Marija Sokolova 57
centra „Rītausma”
direktore

Brigita
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NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS IZSAUKŠANA ĀRZEMĒS
Inese Immure no www.designboom.com
„Kopsolī” pēta, kā ārkārtas situācijās palīdzību var izsaukt nedzirdīgie citās valstīs.

Anglijā jāsūta īsziņa

Stāsta Vita Stupāne: „No pagājušā gada Lielbritānijā nedzirdīgie var izsaukt glābšanas dienestu. Lai izsauktu ātro palīdzību,
policiju vai ugunsdzēsējus, jāsūta īsziņa uz numuru 999. Kad man
vajadzēja izsaukt ārstu, īsziņu sūtīju savai sociālajai darbiniecei, un
viņa izsauca to.”
Lai nedzirdīgie, vājdzirdīgie un cilvēki ar runas traucējumiem
varētu šo pakalpojumu izmantot, vispirms vajag reģistrēt savu telefona numuru, nosūtot īsziņā vārdu „register” uz 999. Īsziņā jābūt
informācijai, kāda palīdzība vajadzīga – „ātrie”, policija, ugunsdzēsēji vai krasta apsardze, īss problēmas apraksts un negadījuma vieta/
adrese. Atbilde jāsaņem 2 minūšu laikā. Ja pēc 3 minūtēm
atbilde joprojām nav saņemta, tad jāsūta īsziņa vēlreiz.

Zviedrija plāno 112 izsaukšanā
izmantot zīmju valodu

„Nedzirdīgie Zviedrijā, lai izsauktu
ātro palīdzību, policiju, ugunsdzēsējus,
var sūtīt īsziņu uz numuru 112. Bet vispirms nepieciešams reģistrēties un aizpildīt anketu mājaslapā. Lai nosūtītu
īsziņu, jāievēro noteikts zīmju skaits
– tātad nevar rakstīt ļoti gari. Iespēja
sūtīt īsziņu uz 112 Zviedrijā pastāv apmēram divus gadus, un 2010. gadā šo
pakalpojumu izmantoja 1738 nedzirdīgie,” stāsta Sebastians Embahers (Sebastian Embacher). Viņam liekas, ka tas
nav daudz, jo Zviedrijā dzīvo ap 12 000 nedzirdīgu cilvēku. Bet pats viņš nav izmantojis
šo iespēju. Ja vajadzētu izsaukt ārstu, tad lūgtu
palīdzēt savu dzirdīgo sievu.
Savukārt Matilda Bergmane izmantotu zīmju valodas
tulka pakalpojumu video sarunā. Tas pieejams katru darba dienu pl.
8 – 22. Ārpus tulka darba laika nedzirdīgajiem ir iespēja izsaukt
policiju vai ārstu, izmantojot runas tulka (operatora) pakalpojumu.
Katra nedzirdīgā rīcībā ir dators, kurā uzstādīta ne tikai speciāla
programma tulka pakalpojuma saņemšanai video veidā, bet arī teksta telefona programma – ziņa tiek uzrakstīta un operators piezvana
uz vajadzīgo iestādi un pēc tam rakstiski atbild par sarunas rezultātiem.
Pašlaik Zviedrija kopā ar 6 – 7 valstīm iesaistījusies lielā projektā, lai radītu nedzirdīgajiem iespēju zvanīt uz 112, izmantojot zīmju
valodu.
Padomi, varianti notikuma aprakstīšanai:

01 ▪ deg dzīvoklis

▪ deg šķūnis
▪ sadūmojums dzīvoklī
▪ auto avārija, ir cietušie
(tas ir jāuzraksta)
▪ slīkst cilvēks
▪ cilvēks ielūzis ledū

02 ▪ ielaušanās dzīvoklī

▪ apzagts dzīvoklis
▪ auto avārija (ja nav
cietušo)
▪ aplaupīšana
▪ uzbrukumus uz ielas
kautiņš utt.

03 ▪ sāp ...galva, sirds,

vēders utt.
▪ krampji
▪ neelpo
▪ bezsamaņa
▪ mirst
▪ smok / grūti elpot
▪ astmas lēkme
▪ saindējies
▪ lauzta roka / kāja
▪ narkotikas
▪ elektrotrauma
▪ slīkst
▪ pakārās utt.
04 ▪ gāzes smaka dzīvoklī

(paskaidrojums: 01 – ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
02 – policija; 03 – ātrā palīdzība; 04 – gāzes dienests)

Kanādā nedzirdīgajiem jāzvana

Stāsta Ilze Kinstlere: „Pie mums darbojas telefona numurs 911.
Šis pakalpojums attiecas uz visiem vienādi – gan dzirdīgajiem, gan
nedzirdīgajiem. Nedzirdīgie var nerunāt, tikai pēc zvanīšanas vajag
kādu laiku turēt klausuli un nenolikt to atpakaļ. Ātrā palīdzība, policija zina, kur atrast, neskatoties uz to, ka otra galā nerunā. Viņiem
ir speciāla sistēma, kas nosaka zvanītāja atrašanās vietu.
Tajā ātri ierodas visi dienesti: ātrā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji, kas uz vietas izvērtē, kāda palīdzība visvairāk vajadzīga. Piemēram, nelaimes gadījuma vietā, kur cilvēkam kļuvis slikti ar veselību, pirmie ieradās ugunsdzēsēji un
sniedza pirmo palīdzību, gaidot ātro palīdzību, Kad ieradās
ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji notikuma vietu atstāja. Arī policijai jāprot sniegt pirmo palīdzību, ja kavējas ātrā palīdzība.
Protams, dzirdīgie izsauks tikai nepieciešamo ārkārtas dienestu.”

Francijā izmanto nedzirdīgos operatorus

112 ārkārtas vadības dispečeru centrā strādā arī nedzirdīgi operatori. Nedzirdīgiem
zvanītājiem ir izvēles iespēja sazināties
ar ārkārtas dienestiem sev ērtākā sarunas
veidā: teksta, zīmju valodas, lasīšanas no
lūpām vai citā veidā.
Ārkārtas situācijās cilvēki ir stresā
vai panikā un saziņa var kļūt apgrūtinoša.
Sevišķi nedzirdīgajam varētu būt grūtības
runāt un pareizi izteikties, jo nedzirdīgajam nav tik liela medicīnisko vārdu krājuma, lai varētu paskaidrot savu problēmu.
Nedzirdīgo dispečeru (operatoru) priekšrocības ir uzticamība, vienkāršāka paskaidrošana, dodot labāku sapratni par problēmu. Šī saziņas sistēma ir daudz efektīvāka, jo netiek zaudēts
laiks, sūtot nevajadzīgu palīdzības veidu, un ārkārtas
dienesti jau iepriekš zina, kas būs jādara. Kad dispečers aizpildījis pacienta lietu, viņš zvana vietējam palīdzības centram 15.
Ugunsgrēka gadījumā vai policijai viņš zvana vietējam 17 vai 18.
Pateicoties nedzirdīgam operatoram, attiecības starp nedzirdīgu
pacientu un medicīnas aprūpes sistēmu ir normālas: nedzirdīgais ir
tāda pašā pozīcijā kā citi un saņem tiešu kontaktu, iztiekot bez starpniekiem – kaimiņiem, draugiem, radiniekiem. Nedzirdīgs cilvēks ir
neatkarīgs, un viņa privātā dzīve tiek respektēta.
Valdis Voitkevičs, kas šobrīd dzīvo Francijā, atzīst, ka nav izmantojis šo pakalpojumu. Ārkārtas situācijās viņš lūgtu palīdzību
dzirdīgo ģimenei, pie kā pašlaik uzturas. Bet Valdis atzīst, ka būtu
labāk, ja pats censtos izsaukt palīdzības dienestu, izmantojot WEB
kameru.

Igaunijā izmaiņas būs rudenī

Ziņo Karīna Beisone – Kuzmina: Izsaucot avārijas dienestus,
nedzirdīgie šobrīd izmantot tulku palīdzību. Iespēju nosūtīt īsziņu
uz 112 plānots ieviest šī gada otrajā pusē. To varēs veikt tikai no
jaunāko modeļu mobilajiem telefoniem ar speciālu programmu.

„Deaf – SOS” par maksu

Savukārt kāda Vācijas organizācija piedāvā par maksu 25 valstu nedzirdīgajiem izsaukt ārkārtējās palīdzības dienestu ar īsziņas
palīdzību. Pakalpojums, kura nosaukums ir „deaf – sos”, pieejams
tikai organizācijas biedriem. Samaksājot biedru naudu 122 ASV dolārus (2 gadiem), ir iespēja izsaukt ātro palīdzību, ugunsdzēsējus un
policiju arī tajās valstīs, kur netiek piedāvāta iespēja nedzirdīgajiem
izsaukt tos ar īsziņas palīdzību.
Kā to izmantot? Vispirms jāzvana uz 112 vai 911 (skatoties,
kāds numurs attiecīgajā valstī). Kad notiek savienošanās ar glābšanas dienesta numuru, tas automātiski atsūta tuvākā dispečera centra
numuru, uz kuru nedzirdīgais var sūtīt īsziņu ar nepieciešamo informāciju.
Šo maksas pakalpojumu var izmantot nedzirdīgie 25 valstīs –
pat dažās Āfrikas, Okeānijas un Karību jūras reģiona valstīs. 

BIEDRĪBĀS UN GRUPĀS
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM
IELŪKOŠANĀS DZĪVNIEKU PASAULĒ
Inese Geduša

Jaunpiebalgas grupa (11 biedri) par savu vadītāju atkārtoti
ievēlēja Sofiju Cīruli, par vietnieku – Andri Cvetkovu. Dalībai
konferencē apstiprināja viņus abus.
Diskusijās daudz runāja par problēmu, ka grūti nokļūt Smiltenē,
savā biedrībā. Autobuss no Jaunpiebalgas kursē tikai pēcpusdienā
trīs reizes nedēļā, bet atpakaļ no Smiltenes uz Jaunpiebalgu neiet. 

SARGI SEVI – PIRMĀ PALĪDZĪBA

Rēzeknieši devās uz atjaunoto akvaterāriju (ūdenī dzīvojošu
dzīvnieku mītnes vieta - red.), kurš tika remontēts trīs gadus. Tagad telpas ir ne vien labā kārtībā un atbilst visām prasībām, bet
arī vizuāli ir interesantas un atgādināja noslēpumainu pazemes
alu.
Mūsu grupu laipni sagaidīja akvaterārija vadītāja. Viņa interesanti pastāstīja, kāda ir šī apskates objekta nozīme un vieta pilsētas struktūrā. Izrādās, akvaterārijs lieti noder, mācot zooloģiju, jo
skolēni var apskatīt dzīvniekus, par kuriem lasa mācību grāmatās.
Bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka cilvēkiem ir iespēja vairāk izprast un
iemīlēt dzīvniekus. Mēs arvien vairāk virzāmies prom no dabas, bet
šeit ir iespēja izjust dzīvās dabas tuvumu, tās eksistenci. Un ir labi,
ja kaut vai tādā veidā daba kļūst par mūsu dzīves sastāvdaļu.
Grupas dalībnieki varēja apskatīt veiklo pērtiķēnu, kurš dzīvoja
akvaterārijā un savulaik ne vienam vien apmeklētājam norāvis brilles, krelles, auskarus un vēl ko citu, ko varēja pagūt paķert ar savām
veiklajām ķepām. Arī viņš atgriezies Rēzeknē šikās jaunās telpās!
Apskatījām zivis, ķirzakas, čūskas, vēžus un bruņurupučus.
Līdz akvaterārija remontam šeit dzīvojis arī krokodils, diemžēl viņš
nav izturējis pārvietošanu un nu ir pagalam. Bēdīgi. Toties visos
lielu sajūsmu izraisīja iespēja paturēt rokās ašo bruņrupucēnu, kurš
nemitīgi centās izrauties no rokām. Tad no viņa bruņu rakstiem nolasījām, cik viņš vecs. Gadus skaita pa aplīšiem, kas pamazām laika
gaitā veidojas uz bruņām, – līdzīgi kā koku celmiem var saskaitīt,
cik koks bija vecs. Kā vienmēr, neiztikām bez kurioziem! Vienai
apmeklētājai palika slikti, kad viņai aizmugurē parādījās pitons –
čūska ar gandrīz 10 kg svaru.
Sajūsmināti devāmies mājup labā garastāvoklī, ar smaidu sejā
un nolēmām: kad pie mums ieradīsies kādi ciemiņi, obligāti vedināsim apskatīt šo eksotisko vietu! 

GRUPU SAPULCES SMILTENĒ
Zigmārs Ungurs
Alūksnes 24 biedru grupā par vadītāju atkārtoti ievēlēta Anita
Ceple, par viņas vietnieci – Ritma Egle. Uz biedrības konferenci
dosies Anita Ceple, Ritma Egle, Gints Ceplis un Margarita
Cvetkova.
Diskusijās atkal apspriests par „sāpju bērna” – labierīcību
ierīkošanu. Radās priekšlikums: varbūt nomāt pārvietojamo
tualeti, kāda parasti ir lielos pasākumos. Izvirzījās arī jautājums
par pieejamību datoram ar internetu tieši grupas telpās. Pie tulka
tas nav ērti, jo viņam ir mazas telpas un tiek traucēts darbs ar
klientiem.
Smiltenes 28 biedru grupā par vadītāju atkārtoti ievēlēta Līga
Kalnīte, vietnieks – Fēlikss Meļķis. Uz biedrības konferenci dosies
Līga Kalnīte, Indra Pormeistere, Andris Šilinskis, Fēlikss Meļķis un
Daina Cīrule. Konferencē piedalīsies arī Lida Šilinska un Dzintra
Ligita Herbste. Debatēja par grupas inventāra saglabāšanu un
apsprieda ideju par saviem līdzekļiem braukt ekskursijās.

* No Rēzeknes ziņo Inese Geduša: 12. aprīlī Rēzeknes RB
klubā notika nodarbības izglītojošajā grupā „Sargi sevi – Pirmā palīdzība”.
Nodarbības informatīvajā daļā apskatītas tēmas: cietušā transportēšana, slimības, šoka gadījumi, palīdzība autoavārijā. Dalībnieki iesaistījās savstarpējās pārrunās un diskusijās par gadījumiem no
savas pieredzes dažādās situācijās. Pārejot no informatīvās daļas uz
atraktīvo, pēc dalībnieku iepriekšējā lūguma viņiem tika dota iespēja iepazīties ar dažādu praktisku paņēmienu pielietojumu, sniedzot
un saņemot palīdzību.
Kā visi atzina, lieti noderēs arī apskatītie vizuālie informatīvie
materiāli par nepieciešamo rīcību pirmās palīdzības gadījumos un
to, kā uzlabot pašsajūtu cietušajiem negadījumā vai šoka situācijā
nokļuvušiem cilvēkiem.

MĀTES DIENAS SVINĪBAS
 Juris Ozoliņš un Dace Lāce
No Kuldīgas biedrības ziņo Ligita Liepiņa: Mātes dienu
mierīgā un sirsnīgā gaisotnē atzīmējām 6.maijā. Tika izspēlēts konkurss par šo tēmu, informējot par Mātes svētku svinēšanas tradīcijām
un vēsturi. Māmiņas saņēma sarkanas tulpes, un visi, nogaršojot,
Ligitas Liepiņas un Žanetes Škapares kopīgi gatavoto torti, varēja
dalīties ģimenes dzīves un bērnu audzināšanas pieredzē.

* No Valmieras ziņo Iveta Lāce: Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros 7. maijā notika pasākums „Mana māmiņa nedzird”,
kurā dalībnieki ne tikai svinēja Mātes dienu kā svētkus , bet arī diskutēja par mātes lomu dzirdīgo/nedzirdīgo ģimenēs.
Dalībnieku bija ļoti daudz, to skaitā arī Valmieras Vājdzirdīgo
skolas jaunieši. Skolas zēni sveica māmiņas ar skaistu dziesmu (attēlā). Uz pasākumu bija ieradusies arī dzirdīgā māmiņa Ilona, kuras
dēls mācās Valmieras skolā. Prieks bija uzzināt, ka Ilona mācās zīmju valodu, lai labāk saprastos ar dēlu, un piedalījās šajā pasākumā
tieši tāpēc, lai tuvāk iepazītos ar nedzirdīgo kultūru. 

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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KĀ DZĪVO JAUNĀS ĢIMENES?
Zigmārs Ungurs no personiskā arhīva
bija kopā ar Māri.
Man Māris ļoti iepatikās. Iepazināmies,
pamazām sākām satikties un jau pēc 10
mēnešiem apprecējāmies.
Vai bija grūti
piemēroties otram,
sadzīvot?
Līga:
Protams,
sākumā tik viegli negāja. Domāju, ka visiem ir tāpat. Katram
pārim pašam jāiemācās veidot ģimenes
dzīvi. Cenšamies būt
„Kopsolī” lasītāji izteikuši interesi vairāk uzzināt par viens pret otru sapromūsu biedru ikdienas dzīvi, kā katrs iztiek un ko dara šajos toši, laipni.
grūtajos laikos. Tāpēc uzaicinājām uz Informācijas centru
Mums ir divi dēli.
Līgu Bernāni – Dručku un Māri Dručku, jaunu ģimeni ar Emīlam šogad sepdiviem maziem, brašiem puikām. Viņi piekrita pastāstīt par tembrī paliks 6 gadi,
Mārcim jau ir 4 gadi.
sevi, savu dzīvi.
Vārdu Emīls ielikām
Kā šajos krīzes laikos klājas jūsu ģipar godu filmai „Emīmenei? Kā iztiekat?
la nedarbi”, ļoti patika šī filma. Mūsu Emīls
Līga: Naudas, dabiski, nepietiek, par rakstura ziņā ir tieši tāds pats kā filmā attēlokomunālajiem maksājumiem ir parādi. Ce- tais – palaidnīgs.
nas aug par gāzi un elektrību, skaidrs, ka
Kad gaidījām otru dēlu un pētījām kavisam naudas nepietiek, jo darba nav un lendāru, iepatikās trīs vārdi. Nebija viegli
pensija maza. Jūs jau paši zināt, te nav ko izlemt, kuru no trim likt, tādēļ notika izlodaudz teikt.
ze. Vēl gribējām, lai vārda diena ir rudenī,
Māris: Kādreiz strādāju Elektromašīn- jo dzimšanas diena ir janvārī un galvenais
būves rūpnīcā, darbs bija vienā ziņā bīstams, – lai skan skaisti kopā ar uzvārdu. Tā nu
jo tur celtnis pārvietoja kravas pa gaisu un izlozējām vārdu Mārcis.
signalizēja, lai apakšā esošie uzmanās, bet
Kamēr bērni bija pavisam mazi, slimoes signālus nedzirdēju. Darbs pie metālap- ja diezgan bieži. Tagad jau ir daudz labāk,
strādes ļoti smags. Vakaros biju noguris un veselība nostiprinājusies, tik bieži vairs
ģimenei nevarēju veltīt daudz laika, jo man neslimo, dodam vitamīnus, augļus, lai būtu
gribējās tikai gulēt un mierīgi paskatīties veseli.
TV, bet ģimenei par labu tas nebija.
Vai vasarā kaut kur izbraucat?
Pašlaik esmu bezdarbnieks, vēlos atLīga: Jā, mums ir lauki Valmieras rajona
rast kaut ko vieglāku, piemēram, galdnieka Rencēnos, kurp bieži dodamies, kā arī vīra
darbu, jo mans labs paziņa mani apmācīja vecāku vasarnīca Olaines pusē, Mežsētās.
šī darba veikšanā. Tas man ļoti iepatikās un Mani vecvecāki laukos nodarbojas ar lopkoturpmāk gribētu strādāt par galdnieku. Īsu pību – viņi uztur aptuveni 50 govju ganāmlaiku jau strādāju šajā amatā, bet mani at- pulku, kādreiz nodarbojās arī ar cūkkopību,
laida it kā par nesakoptu darbavietu. Bet es bet tagad vairs ne.
jau nezināju, ka pašiem jāizslauka telpas un
Bērnus laukos vienus pie vecākiem gan
jāuzkopj, man to nepateica.
neatstājam, jo viņi ir jau cienījamā vecumā
Līga: Esmu mājsaimniece, audzinu bēr- un nogurst no bērnu kņadas. Vasarā visi donus. Esmu beigusi Valmieras Vājdzirdīgo damies uz laukiem un palīdzam. Bērniem
bērnu internātskolu. Uzskatu par problēmu tur ļoti patīk. Bet ziemas sezonā bērniem tur
to, ka neesmu pabeigusi vidusskolu, tāpēc īsti nav ko darīt. Viņi Rīgā apmeklē bērnutagad, kad bērni paaugušies un vairs neprasa dārzu un pulciņus, ejam arī pastaigāties
tādu uzmanīšanu, gribētu iegūt vidējo izglīLīga, vai proti slaukt govis ar rokām?
tību. Jūtu, kas šobrīd tas man nepieciešams.
Līga: Protu gan, bet tagad tas nemaz nav
Par ko gribējāt kļūt? Ja varētu izvē- vajadzīgs, ir modernas tehnoloģijas, piens
lēties, kādā profesijā vēlētos strādāt?
no katra slaucamā aparāta tek pa caurulītēm
Līga: Bērnībā gribēju kļūt par dziedātā- kopējā cisternā. Tas ir ļoti ērti, jo vairs neju. Mans tēvs bija muzikāls, dziedāja, spēlē- vajag izslaukto pienu ar kannām nest un liet
ja ģitāru, tas man nācis mantojumā no viņa. cisternā.
Taču dzirdes zudums to izjauca. Iekšēji vēl
Vai bērni dzirdīgi, ar ko viņiem patīk
joprojām jūtu mūziku un klausos to. Man nodarboties?
ļoti patīk dejošana.
Līga: Bērni mums dzirdīgi. Ar viņiem
Kā jūs iepazināties?
sazinos ar balsi, runājot, bet Māris vairāk ar
Līga: Iepazināmies nejauši 2004. gadā. zīmēm. Zīmes mēs viņiem mācām. SaprotaUz ielas pie Origo satiku savu paziņu, viņš mies ļoti labi. Abi dēli apmeklē dejošanas un

dziedāšanas nodarbības. Kad Emīlam paliks
seši gadi, sāks apmeklēt arī futbola nodarbības. Mārcim ļoti patīk mūzika, viņš labi
dejo un dzied. Domājam par mūzikas skolu,
ja materiāli varēsim atļauties. Cenšamies viņiem dot visu to labāko un vērtīgāko.
Vai meitiņa jums arī būs?
Abi smejas: laikam jau nē. Līga: Protams, kad gaidīju otro bērniņu – sapņoju par
meitiņu. Dzīvojam kopā ar vīra vecākiem,
nav tādu iespēju, lai vēl atļautos trešo bērniņu.
Kā sadzīvojat ar vecākiem?
Līga: Sākumā bija grūti, bet nu jau esam
pieslīpējušies.
Vai uz dažādiem nedzirdīgo pasākumiem arī ejat?
Līga: Pasākumus „Rītausmā” apmeklējam ļoti reti. Vīram ir sirdslieta: cope, tādēļ
brīvdienās parasti dodas pie dabas.
Māris: Piedalos daudzās makšķerēšanas sacensībās. Makšķerēt var jebkur, ka tik
ūdens. Man tēvs jau bērnībā iemācīja makšķerēt, jo pats bija kaislīgs copmanis. Kad
vēl biju mazs un gāju viņam līdzi uz makšķerēšanu, sākumā man interese nebija liela,
bet ar laiku arī es kļuvu kaislīgs makšķernieks. Šad tad bērni brauc līdzi, bet viņiem
vēl intereses nav, drīzāk malā spēlējas ar
koku zariem un baida zivis ar savu skaļumu,
tad skaidroju, ka zivis viņus labi dzird, nobīsies un aizbēgs…
Ceru, ka kāds no puikām tomēr ies manās pēdās.
Vai dators ir mājās?
Līga: Jā, mums ir mājās dators un to
lietojam. Vīrs internetā vairāk lasa par copes lietām. Bērniem arī ļaujam drusku pie
datora pasēdēt, viņi tur spēlē datorspēles.
Lasu jaunumus LNS mājaslapā, skatos arī
videoziņas.
Jums ir skaista zīmju valoda, Līgai
patīk dejot un mūzika… Kāpēc nepieteicāties melodeklamāciju šovā?
Līga: Esmu ļoti kautrīga. Labāk paskatos no malas.
Vai dzīvnieki jums mājās ir?
Līga: Mums ir kaķis, bet vīra vecākiem
suns. Bērniem jau ļoti patīk dzīvnieki.
Kā pavadāt brīvo laiku ziemā?
Māris: Protams, ejam laukā, dzīvojam
netālu no Mežaparka – tāpēc vairāk mēs
vienkārši pastaigājamies. Sievai gan ziema
nav tas mīļākais gadalaiks.
Līga: Vīra vecāki lasa grāmatas, izlabo,
ja bērni nepareizi runā. Gribu panākt, lai
mani puikas runā pareizi, domāju, varbūt vajag logopēda palīdzību. Pati cenšos uzzināt
visus jaunumus gan par bērnu audzināšanu,
gan par sociālajām lietām.
Draudzenes vienmēr prasa izskaidrot,
kas un kā, un man ir gandarījums, ka varu
palīdzēt.
Kāds ir jūsu reālākais sapnis?
Līga: Māris varētu saņemties un iestāties autovadītāju kursos. Varētu padomāt par
auto, un tas būtu liels pluss ģimenes ceļojumiem, kaut vai aizbraukt uz laukiem.
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SIMTO REIZI LAI SLAVĒTA SIEVIETE – MĀTE
Laura Reisele no personiskā arhīva

meni, ir iemācīties savstarpējo
attiecību nemitīgu
kopšanu,
prasmi tās attīstīt
un veidot harmoniskas. Patiesībā
tas ir grūts, diendienā veicams
darbs. Taču tas
jādara, lai būtu
stabila, stipra ģimene.
Uģis: Skatos
uz savu draugu
ģimenēm, kurās
bieži vien ir finansiālas probPar godu Starptautiskajai sieviešu dienai, Mātes / Ģimenes lēmas. Tāda sidienai kāds augstāks spēks Latvijai un tās sievietēm uzdāvinājis tuācija, pastāvot
ilgstoši, ir nosauli un cerību, ka vasara vairs nav aiz kalniem.
mācoša jebkurai,
pat saskanīgai un
Šo dienu atzīmēšana ir kā simbols vienlīdzīgām tiesībām, kas tiek dotas sievietēm it kā stabilai ģimenei, jo rodas nervu spriegan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan poli- dze un saasinājumi.
Vita: Domāju, ka tas vairāk ir tad, ja
tiskajā jomā. Gadiem ejot, sievietes – mātes
loma sabiedrībā ir mainījusies un attīstīju- mūsdienu jauniešus dzīvē pavada nepareizi
sies. Sākot ar uzskatiem par pavarda uztu- motīvi, tikai materiāla ieinteresētība. Daurētājām, bērnu lolotājām un visbeidzot ar dzi grib, lai partnerim uzreiz ir viss – dzīvoklis (vēl labāk, ja māja), mašīna un citas
biznesa lēdijām.
Bet kā tas ir mūsdienās, konkrēti materiālās lietas.
Vai ir kādas īpašas tradīcijas, ko piemūsu ģimenēs?
kopjat savā ģimenē?
Aicinājām atbildēt mūsu lasītājus!
Vita: Cenšos veidot pozitīvu atmosfēru:
VITU UN UĢI STUPĀNUS var uzskatīt par laimīgu un mīlestības pilnu ģimeni. ja arī kaut kas sliktāks gadās, negatīvo ātrāk
Protams, kā jau visiem, nācies pārciest da- aizmirst, lai tas neuzkrātos. Vienmēr atrodu
žādus brīžus, gan skumju pilnus, kas pā- kādu iemeslu vīru uzslavēt, piemēram, par
rim bijusi Latvijas pamešana, gan prieka labi pagatavotu ēdienu, jauku braucienu utt.
Uģis: Mēģinu pēc iespējas vairāk laika
pilnus – kāzas, meitiņas nākšanu pasaulē.
Sāru jau trešo gadu lolo un lutina viņas ve- pavadīt ar ģimeni. Plānojam atpūtas pasācāki. Vita uzskata, ka vīrietim jābūt atbildī- kumus. Nesen pabijām Altonas ūdensparkā
gam, gādīgam un romantiskam, taču Uģis Lietuvā. Nodarbojamies ar dažādām aksievišķīgu sievieti redz – skaistu, koptu, in- tivitātēm – kopīgi spēlējam galda spēles,
teresantu un gudru. Atbildes liecina, ka viņi pēc iespējas biežāk ieturam kopīgas maltītes. Cenšamies, lai šie kopā būšanas mirkļi
viens otram tādi varētu būt.
mums kļūtu par tradīciju.
Ko jums nozīmē ģimene?
Kā ģimenē atzīmējat Sieviešu un MāVita: Galvenais uzdevums, dibinot ģi-

tes dienu? Ko apsveicat vai kas jūs apsveic?
Uģis: Svinam kopā visa ģimene. Katrai
sievietei dāvinu pa ziedam, arī mūsu meitai
Sārai. Man parasti grūti izdomāt, ko tieši
dāvināt, tāpēc izvēlos puķes – to nekad nevar būt par daudz, vai ne? Man netīk dāvināt
nepraktiskas lietas – suvenīrus, nieciņus,
kuriem pēc tam nav pielietojuma. Žēl skatīties, kā tās, noliktas plauktā, nevienam nevajadzīgas, noput.
Vita: Par to, kā svinēt svētkus vienojamies kopīgi, taču tie vienmēr tiek atzīmēti
labā noskaņojumā. Citreiz tā ir meiteņu ballīte, citreiz romantisks vakars kopā ar vīru,
vai arī dodamies pastaigā, vai veltam vakaru
kino.
Kādai jābūt mūsdienu sievietei?
Vita: Sievietes pienākums ir labi izskatīties, būt interesantai, ar labām manierēm,
ar prasmi sagādāt prieku saviem mīļajiem.
Pati arī tāda cenšos būt.
Kā ģimenē sadalāt pienākumus? Vai
dalāt sieviešu un vīriešu darbus?
Uģis: Mēs dzīvojam modernā laikmetā,
līdz ar to pienākumus sadalām vienlīdzīgi.
Ja godīgi, tad jāatzīst gan, ka darbdienu vakaros savu brīvo laiku pavadu pie televizora
vairāk nekā Vita un tieši mājas rūpes vairāk
gulstas uz viņas pleciem.
Ko jūs ieteiktu citiem, lai izveidotu
stipru ģimeni?
Uģis: Nodibināt to jau var visi, bet galvenais nāk pēc tam, kad jāiemācās par savu
ģimeni gādāt un to visos vējos nosargāt!
Vita: ...jo ģimenes sajūta ir tā, kas veido
siltumu, omulību, tā ir vide, sava māja, tā
vislabākā vieta, kurā cilvēks vēlas atgriezties vienmēr, lai cik jauki būtu citur.
Kā un kad izlēmāt, ka ģimenē laiks
parādīties bērnam?
Vita: Mēs bijām ļoti priecīgi, ka mums
pieteicās bērniņš, neraugoties uz to, ka mūsu
ģimenei toreiz nebija viegli laiki, abiem ar
vīru nebija darba.
Uģis: Pats galvenais, lai mums netrūktu
mīlestības!

ANDA UN RAIVIS TĪDEMAŅI savu savienību nodibinājuši pirms 8 gadiem. Jāteic, nu tiešām liekas ļoti aktīvs un saskanīgs pāris, kuram netrūkst radošu ideju.
Abi ģimeni vienbalsīgi atzīst par vislielāko vērtību, un ne velti – viņiem acīmredzot
izdevies izveidot mīlošu un ģimenisku mājas atmosfēru.
Arīdzan lielu prieku sagādāja abu bērnu
piedzimšana, kurus īpaši plānojuši, gribēdami būt gados jauni vecāki. Sārai šobrīd ir
6 gadi un Annai – trīs.
Bet ģimenei nācies piedzīvot arī smagus
brīžus, saskarties ar situāciju, kad finansiālā
nestabilitāte ietekmē labklājību un sirdsmieru. Raivis savulaik piekritis strādāt par zemāku samaksu, kā bija pierasts, tomēr bijis
pacietīgs, palicis tepat Latvijā, kopā ar ģimeni un sagaidījis labākus laikus.

savstarpējām attiecībām jābūt?
Anda: Sievietei kā mātei noteikti īpaši
jādomā par bērnu audzināšanu, par viņu
nākotnes iespējām, jāpamana un jāattīsta
bērnu talanti. Vīrietim kā tēvam savukārt jābūt ar stingru atbildības sajūtu, spēcīgu raksturu, lai visa ģimene uz viņu var paļauties.
Raivis: Sievietei galvenokārt jārūpējas
par kārtības uzturēšanu mājās. Viņai jābūt
čaklai, maigai, gudrai, gādīgai, izpalīdzīgai un, bez šaubām, labai mammai saviem
bērniem. Vīrietim jāspēj parūpēties par savu
ģimeni, jābūt ģimenes galvai, kā arī labam
tētim.
Kā jārīkojas, lai izveidotu stipru ģimeni?
Anda: Paļaujoties uz Dievu!
Raivis: Ieklausoties, mīlot, uzticoties un
piedodot! 

Jūsu uzmanībai viņu domas par sievietes lomu ģimenē!
Kas kuram ģimenē būtu jādara, kādām
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LASĪTĀJU
VĒRTĒJUMS
Raisa Civkunova no Ventspils:

bērniem tā jāsāk agri. Skola ir par brīvu,
(bērnudārzs ir dārgs un nav obligāts).
Jau tagad jādomā, uz kuru skolu sūtīt
bērnu. Vēlos Sāru pieteikt nedzirdīgo
skolā. Anglijā pašlaik esot 8 nedzirdīgo
skolas. Agrāk bija 14, bet, tā kā pieaudzis bērnu ar kohleāro implantu skaits un
tie tiek sūtīti dzirdīgo skolās, nedzirdīgo
skolu skaits samazinās. Tikko izdarīju izvēli un sūtīšu meitu uz skolu, kas atrodas
pilsētā St. Albans.”

„Kā melodeklamētājai man patika
raksti par šovu “Krāsaini sapņi”. Patīk lasīt, kā dzīvo nedzirdīgie Latvijā
un ārzemēs. Interesanti lasīt arī par
pasākumiem, piemēram, marta numurā par skaistumkonkursu. Arī intervijas ir interesantas. Ļoti labas tēmas
būtu par veselību un ceļojumu apraksti. Tādu rakstu, kas nepatiktu, marta
numurā nav.”

Anglijā nedzirdīgajiem daudz palīdz
sociālie darbinieki. Tie var būt gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi. Dzirdīgiem arī būtu
jāprot zīmju valoda. Vita uzskata, ka viPēdējos gados arī daudzi nedzirdīgi cilvēņai ir palaimējies ar nedzirdīgo sociālo
ki pārceļas dzīvot uz ārzemēm, kur iespējams darbinieci Salliju, kas regulāri apmeklē
atrast darbu un nodrošināt normālus apstāk- viņu mājās un noskaidro viņas vajadzīļus savai ģimenei. Eiropā ir daudzas valstis, bas. Lai sāktu dzīvot Anglijā, vajadzēja
kur nedzirdīgie jūtas vairāk sociāli aizsargāti nokārtot daudz un dažādus dokumentus.
To visu palīdzēja izdarīt sociālā darbiun drošāki par savu dzīvi nekā Latvijā.
Par pašas pieredzēto Anglijā informē Vita niece, noskaidrojot, kādus dokumentus
vajag, kur tos dabūt, un arī pasūtot tulku
Stupāne!
vajadzīgajā iestādē.
Vitas dzīvesvietā nedzirdīgie indiviVislielākā uzmanība - bērniem
„Lai mana meita Sāra (attēlā) varētu An- duālās konsultācijas un palīdzību var saņemt
glijā apmeklēt kādu bērnudārzu, vispirms vi- katru trešdienu pl. 12 – 14 Invalīdu atbalsta
ņai bija jāiemācās angļu zīmju valoda (AZV). centrā, kur viņus apkalpo trīs sociālie darTo mācīja speciālais pedagogs, kas sākumā binieki un divi tulki. Tajā pašā laikā tur nobrauca pie viņas uz mājām 3 reizes nedēļā un tiek dažādi informatīvi pasākumi. Tēmas ir
ierādīja arī dažādas sadzīves iemaņas. Pa- ļoti daudzveidīgas. Notiek arī ekskursijas un
kāpeniski nodarbību skaits mājās samazināts, dažādi video demonstrējumi. Reizi mēnesī
un Sāru vedu uz nedzirdīgo bērnu pulciņiem vietējais nedzirdīgo klubs tajā pašā Invalīdu
ārpus mājas. Reizi nedēļā bērnus ved uz kādu atbalsta centrā rīko atpūtas pasākumus.
Speciālo informāciju Anglijas nedzirdīizglītojošu ekskursiju.
Tikai tad, kad bija paveikta mājas ap- gie var iegūt arī internetā. Esot 14 nedzirdīgo
mācība, kas ilga trīs mēnešus, Sāra varē- portāli, bet Vita vienmēr seko informācijai
ja apmeklēt bērnudārzu. Man bija iespēja tikai vienā portālā – www.bslbt.co.uk, kur
izvēlēties bērnudārzu. Iepazinos ar visiem ļoti daudz interesantu stāstu. Vita svarīgos
6 bērnudārziem, ko piedāvāja skolotāja. Ie- jaunumus uzzina arī iknedēļas informatīvos
patikās tas, kas atradās vistuvāk mājām: tā pasākumos un no savas sociālās darbinieces.
Tehniskie palīglīdzekļi
bija privāta iestāde ar ļoti jauku atmosfēru.
Dzirdes aparātu Vitas meitai izsniedz pat
Protams, kā jau privātais dārziņš, tas ir arī
dārgs – 800 mārciņas mēnesī, bet to mums līdz trīs reizēm gadā. Kāpēc tik bieži? Tāapmaksā valsts, jo mūsu ģimenes ienākumi pēc, ka tehnoloģijas strauji attīstās.
Vitas rīcībā ir moderns palīglīdzeklis –
(tie tika pārbaudīti) nav tik lieli.
Bērnudārzā ir ļoti daudzveidīgas nodar- speciāls vibrējošs rokas pulkstenis, kas sabības, arī peldēšana, un 3 reizes nedēļā tur vienots ar visiem mājās esošiem tehniskiem
ierodas logopēds. Sārai vislabāk patīk nodar- līdzekļiem. Ja raud bērns, pulkstenī iedegas
bības otrdienās, kad skolotāja zīmju valodā simbols – knupītis; ja kāds pie durvīm zvana
stāsta pasakas. Materiāli nodarbībām tiek – tad pulkstenī parādīsies zīmējums „durvis”;
regulāri papildināti. Grupā ir 29 bērni, no ja zvana telefons – tad telefona simbols; ja
tiem 5 nedzirdīgi. Ar viņiem strādā 8 dzirdī- ugunsgrēks mājās – tad „liesmas”.
Reizi divos mēnešos mājās ierodas spegi skolotāji – visiem ir pamatzināšanas AZV,
divi to pārvalda profesionālā līmenī. Tā ir ciālists, lai pārbaudītu, vai tehniskais aprīkointegratīva grupa, kuru apmeklē arī bērni ar jums ir darba kārtībā. Paši neko nedrīkst ne
labot, ne mainīt baterijas. Ja kaut kas nestrācita veida invaliditāti.
Uz Ziemassvētkiem un citiem lieliem pa- dā, tad speciālistu izsauc ātrāk.
Kā pieteikties uz tulka pakalpojumu
sākumiem bērnudārzs pasūta zīmju valodas
Tulks jāpasūta 10 dienas iepriekš internetulku. Tie ir divi – katrs savā skatuves pusē.
Gan tulki, gan citi speciālisti pārvalda ne- tā. Vitai ir īpaša karte ar savu kodu, kas jāiedzirdīgo dabisko zīmju valodu tādā līmenī, vada, lai pieteiktos uz tulka pakalpojumu. Ja
vajag tulku pie ārsta, Vita parasti to piesaka
kādā sarunājas nedzirdīgie ikdienā.
Divas reizes gadā nedzirdīgo bērnu vecā- poliklīnikas reģistratūrā, jo poliklīnika atrokiem (gan dzirdīgiem, gan nedzirdīgiem) tiek das tuvu mājām. Tad tulku pasūta reģistrarīkotas izglītojošas nometnes kādā Anglijas tors. Pat pie bērnu zobārsta bija tulks – Vita
pilsētā, nodrošinot arī viesnīcu. Lekciju laikā to nepasūtīja, bet to izdarīja pats zobārsts.
bērniem organizētas arī dažādas nodarbības. Savukārt vizītē uz Bērnu dzirdes centru tulku
Šogad Sārai būs jau jāiet skolā. Anglijā nevajag pasūtīt, jo tur uz vietas ir tulks. 

ciālās integrācijas valsts
aģentūras
sociālā darbiniece:
„ E s m u
cilvēks
bez
dzirdes traucējumiem.
Pavisam nejauši manās rokās nonāca
laikraksta ,,Kopsolī” aprīļa numurs.
Ar lielu interesi izlasīju visu laikrakstu un jutos pārsteigta. Laikrakstā var
izlasīt par visu aktuālāko, kas saistīts
ar nedzirdīgo dzīvi. Aprakstīta aktīvā
dzīve KC ,,Rītausma”, patika izvērstais raksts par pārvēlēšanu sapulcēm.
Man interesanti un noderīgi likās visi
raksti, arī noformējums – pavasarīgi
košs.
Novēlu palikt arī turpmāk tikpat interesantiem un noderīgiem. Būšu jūsu
lasītāja arī turpmāk. Paldies.”
Juris Ozoliņš no Kuldīgas:
„Marta numurā man patika raksti
par Marutu Piternieci, Brigitu Aldersoni, Daci Lāci. Vēl izlasīju par LNS
nekustamajiem īpašumiem un ziņas no
biedrībām.
Pārējo nelasīju. Par šovu nelasu,
jo man kā nedzirdīgajam melodeklamācija nav saprotama, tāpēc arī neinteresē. Par sportu arī pats nelasu,
bet citiem biedriem gan interesē. Par
politiku vairāk uzzinu „Dienā” un vietējā avīzē „Kurzemnieks”.
„Kopsolī” ir daudz par projekta
aktivitātēm, bet vajadzētu vairāk par
sociālajiem jautājumiem, par veselību, piemēram, kā izsargāties no gripas u.c. Visvērtīgākais ir tas, ka mēs
gūstam informāciju par citu biedrību
dzīvi, vajag turpināt to!
Mums ļoti patika arī prāta spēļu
konkurss, kas bija agrāk. Iesaku atjaunot, un tam obligāti nemaz nevajag
balvas. Mūsu biedrībā ļoti iecienītas
arī citas erudīcijas spēles. Piemēram,
varētu līdzīgi kā mūsu vietējā avīzē
veidot konkursu „Vai tu pazīsti...”: ielikt ļoti senas (māju, notikumu, cilvēku
utt.) fotogrāfijas, tad lasītāji varētu
trenēt atmiņu un spodrināt savas zināšanas, atpazīstot tajās redzamo.”
Sagatavoja Zigmārs Ungurs
un Ivars Kalniņš

Sociālais darbs Anglijā

Dagnija
Silava, So-

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS

Ivars Kalniņš

Mājas gariņa pārsteigums (13.04.)
Kādā marta pēcpusdienā Smiltenes biedrības telpas pārvērtās par saliņu siltzemju
jūrā.

Arī dzirdīgajiem var būt dzirdes problēmas (13.04.)
Nesen veiktais pētījums Floridas universitātē (ASV) atklāja, ka vienai ceturtdaļai studentu ir dzirdes problēmas.
Interesants izziņas gājiens: ielūkošanās
dzīvnieku pasaulē (14.04.)
Rēzeknieši iepazinās ar atjaunotā akvaterārija iemītniekiem ( plašāk lasiet 7. lpp.).
Pavasarim pa pēdām: valmierieši bauda Igaunijas ūdenskritumus (14.04.)
Ārpus projekta aktivitātēm valmierieši
devās ekspedīcijā uz slaveno ūdenskritumu,
kā arī pabija Tallinas vecpilsētā.
Valmierieši iepazīst izglītības iestādes
(15.04.)
Valmieras biedrības projekta dalībnieki
bija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, iepazinās ar izglītības iespējām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC.
Par interneta plašāku pieejamību cīnās
arī amerikāņi (19.04.)
Videoklipi, filmas, dažādi aktuāli sižeti,
padomi un kursi internetā ļoti bieži ir bez subtitriem. ASV Nacionālā Nedzirdīgo asociācija izvirza savas prasības, lai valsts nodrošina
saprotamu piekļuvi visām mājaslapām. ASV
Tieslietu departaments pašlaik izvērtē, kā uzlabot noteikumus.
Filma „Hamils” ar nedzirdīgu aktieri
galvenajā lomā saņem Maiami kinofestivāla skatītāju balvu (20.04.)
Šī filma stāsta par nedzirdīgā cīkstoņa
Meta Hamila dzīvi un ceļu uz panākumiem
UFC (Ultimate Fighting Championship).
Maiami (ASV) filmu festivālā tā saņēma
skatītāju balvu kā labākā spēlfilma, kā arī iepriekš uzvarēja Losandželosas filmu festivālā
nominācijā – Gada debija.
Projekta „Klusuma pasaule’’ aktivitāte
„IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@-pasaule” ir pieprasīta (20.04.)
Plašs raksts par šo aktivitāti. Apmācības
datorlietošanā notiek Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Smiltenē, Daugavpilī, Rīgā un Rēzeknē. Līdz 2011. gada aprīlim pamatzināšanas
datorlietošanā ieguvis 191 nedzirdīgais.
Policistus kritizē par nedzirdīga vīrieša
aizturēšanu (21.04.)
Policijas darbinieki bija pārpratuši kāda
nedzirdīga vīrieša zīmi (V – zīme), uzskatot
to par nepieklājīgu žestu, un aizturējuši nedzirdīgo vīrieti un viņa brāli. Policisti saņē-
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muši nopietnu miertiesneša kritiku.
„Rītausmas” pašdarbnieki nominēti
kā laureāti integratīvajā festivālā „Nāc līdzās” (21.04.)
Šajā pasākumā no 52 kolektīviem kā laureāti tika nominēti
12. K/C „Rītausma” jauniešu deju
grupa un melodeklamētāja Laura
Klāsupa ar priekšnesumu „Pasaule,
pasaulīt” iekļuva divpadsmitniekā.
Tradicionālās sporta spēles
Tukumā (26.04.)
Tukumā Rīgas reģionālās biedrības organizētajās ikgadējās sporta
spēlēs piedalījās apmēram 60 rīdzinieku, jelgavnieku un tukumnieku.
Šoreiz spēļu dalībnieki sacentās tikai novusā
un dambretē.
Kā rīdzinieki, jelgavnieki un tukumnieki jokojās (26.04.)
Joku dienai veltītie pasākumi notika Tukumā, Jelgavā un KC „Rītausma”.
LNJO pārstāvji paplašina zināšanas
organizācijas darbā (27.04.)
Pēc Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas (LNJO) biedru konferences februārī
jaunā organizācijas valde izglītojas un gūst
pieredzi, apmeklējot citu organizāciju rīkotās
aktivitātes.
ASV aizstāv nedzirdīgo pacientu tiesības (29.04.)
ASV Tieslietu departaments panāca
vienošanos ar veselības aprūpes apvienību
„Inova Health System”, paredzot nodrošināt
nedzirdīgos un vājdzirdīgos pacientus ar pieejamu un efektīvu komunikāciju.
Pavasara svētki Rīgā un reģionos
(02.05.)
Lieldienu pasākumi projekta „Klusuma
pasaule” ietvaros – Rīgā, Jelgavā, Tukumā,
Liepājā un Ventspilī.
Vai Rēzeknes klubā atrada Lieldienu
zaķa olas? (02.05.)
Nē, tās neatrada! Rēzekniešiem bija olu
kaujas, olu izstāde - konkurss, atrakcijas un
citas tradicionālas izdarības.
Olu kaujas Valmierā (02.05.)
Valmierieši ieskatījās dažādu tautu Lieldienu svinēšanas tradīcijās, kā arī rīkoja dažādas atrakcijas sava pagalma mauriņā.
Talkas noskaņās: turēt tīru savu mājas
priekšu (09.05.)

Valmierā talkošanas tradīcijas ir daudz
senākas nekā tagadējās Cūkmena ierosinātās
Vislatvijas talkas. Valmierieši kopa ne vien
savu teritoriju, bet arī „savējo” kapu kopiņas
un nedzirdīgajiem tuvo cilvēku atdusas vietas, piemēram, Valmieras RB bijušās vadītājas Annas Rozītes un dzejnieka Rietekļa kapa
kopiņas. 

Piekūst rokas, piekūst kājas,
ilgu mūžu staigājot.
Klusi nolīkst sirmā galva,
mūža miegā aizmiegot.
Smiltenes
biedrība sēro
par mūsu biedres DACES
ZĪVERES
aiziešanu mūžībā. Dzimusi
1933.
gada
8.septembrī
Smiltenē. Pēc
Smiltenes tehnikuma beigšanas, pāris gadu nostrādāja par zootehniķi turpat tehnikumā
Bet 1955.gada 1.aprīlī darba gaitas uzsāka Smiltenes biedrībā, kur nostrādāja 48 gadus, līdz pat aiziešanai
pensijā. Sākumā bija mācību-ražošanas darbnīcas noliktavas pārzine –
prečzine, pēc tam turpināja darbu kā
kasiere un grāmatvede.
Visus savus darba gadus veltīja nedzirdīgajiem, ilgus gadus bija
biedrības valdes locekle, sekretāre un
grāmatvede, aktīvi piedalījās dažādos
pasākumos, neliedza savus padomus.
Mūsu biedru vidū Dace bija iecienīta
un mīlēta persona.
Dace izaudzinājusi divas meitas,
sagaidījusi trīs mazbērnus un arī divus
mazmazbērnus, savus pensijas gadus
aizvadot atgūtajās tēva mājās Vidusezera krastā.
Smiltenes biedrības biedri paturēs viņu gaišā piemiņā. Lai tev, Dacīt,
vieglas smiltis, atdusoties blakus savam dzīvesbiedram un saviem vecākiem.
Smiltenes biedri

UZMANĪBU! KONKURSS
„MANA LNS”
Piedāvājam līdz gada beigām
piedalīties konkursā „Mana LNS”,
izpelnoties laureāta nosaukumu
„Viszinis – LNS” un balvu, atbildot
uz jautājumiem katrā turpmākajā
„Kopsolī” numurā.
1. Kad LNS ieguva savu
tagadējo nosaukumu?
2. Kad un kur LNS tika
uzņemta Eiropas Nedzirdīgo
savienībā?
3. Cik priekšsēdētāju bijis
mūsu organizācijai?
4. Cik pavisam ir LNS Goda
biedru?
5. Cik gadu ir nedzirdīgo
himnas autoram Rieteklim?
Atbildes iesniegt līdz 10. jūnijam
(personiski redakcijā, vēstulē: Jāņa
sētā 5-3a, Rīgā, LV-1050, e-pastā:
ivars.kalnins@lns.lv utt).
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DZEJAS LASĪJUMU KONKURSS
Zigmārs Ungurs

Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolā nedzirdīgo skolēnu grupā 13. aprīlī
risinājās dzejas lasījumu konkurss. Tas
notika jau devīto gadu – ievērojama noturība. Nākamgad – jubileja! Atcerēsimies,
ka tas radās faktiski no nekā, pateicoties
dažu entuziastu, īpaši Ineses Immures dedzībai.
Šoreiz viņa pirmo reizi iesaistījās žūrijā.
Tajā vēl bija skolas direktora vietniece Aija
Kārkliņa, skolas drāmas skolotāja Antra
Austriņa, komunikāciju skolotāja Daiga Akmene, Zigmārs Ungurs un Rasma Kurēna.

Agrāk palīdzēja iestudēt dzejoļus
zīmju valodā vesela komanda, bet šogad
to paveica gandrīz tikai viens – latviešu
literatūras skolotājs Ivars Kalniņš savās
stundās. Diemžēl skolēniem bija tikai divas nedēļas laika, lai sagatavotos, līdz ar to
daudzas uzstāšanās likās mazliet saraustītas, aizmirsās arī dzejoļu vārdi…
Varētu teikt, vienkārši nebija pienācīgi sagatavotas. Bet skolā ir pat sava drāmas skolotāja! Liekas, varētu tomēr gaidīt
augstāku līmeni, rūpīgāku pieeju. Iznāk tā:
ja pietrūkst viena cilvēka (Ineses Immures), tad viss gandrīz vai apstājas.
Vērojot konkursu, šķita, ka daudzi
dalībnieki īsti neizprot notiekošā nozīmi.
Būtu ļoti lietderīgi skolēniem izskaidrot,
ka šis konkurss attīsta viņu radošās spējas,
izteiksmes prasmi, kas dzīvē noteikti noderēs. Tas ir starta laukums uz savas mākslinieciskās pašizpausmes attīstīšanu.
Lai atceramies kaut vai to, ka šova
„Krāsaini sapņi” zvaigzne Lilita Lukina
agrāk arī piedalījās šādos konkursos. Varbūt tieši tiem pateicoties, nedzirdīgo kopiena var vērot jaunu talantu sniegumu jau
uz lielākām skatuvēm.
Šogad bija mazāk spilgtu un izteiksmīgu
priekšnesumu. Tomēr arī dažas patīkamas

tendences ievēroju, piemēram, gandrīz visiem jauniešiem bija ļoti laba stāja, publikas
priekšā stalti turēja savu augumu, lieliski,
brīvi uzstājās, patīkami skatīties!
No puišiem man patika Toma Erbss ar
izlīdzinātu, stabilu sniegumu. Ļoti patīkamu
iespaidu atstāja arī Līga Ķuze.
Pārsteidza Līgas Liniņas plastiskums un
izteiksmīgums, šai meitenei noteikti ir spējas, ko vajadzētu attīstīt tālāk! Nav brīnums,
ka arī pārējie žūrijas locekļi to ievēroja un
pirmo vietu piešķīra tieši Līgai Liniņai
(attēlā). Malacis, Līga, nepazūdi, turpini
nodarboties ar sevis pilnveidošanu „Rītausmā”!
Žūrija piešķīra divas otrās vietas: Līgai
Ķuzei un Raitim Rūrānam. Patīkami, ka
Raitis, labs sportists būdams, cenšas attīstīt
ne tikai savas fiziskās, bet arī mākslinieciskās spējas.
Arī trešās vietas bija divas: Intai Kuļikovai un Zanei Kristapsonei, bet Marina
Ogorodņikova saņēma speciālbalvu – iespēju uzstāties skolas izlaidumā. Lai visiem
veicas!
Bet nākamgad šim konkursam 10 gadu
jubileja. Ja visi kopā labi pacenstos, to varētu pārvērst par Notikumu. 

MAZA KULTŪRAS DEVA ARĪ NEDZIRDĪGAJIEM
Inese Immure
Par iespēju atdalīt tekstus brīdī,
kad ir vairāki runātāji, vēl domāšot, vien brīdināja: ja katra runātāja tekstu liks atsevišķā slaidā, tad
titrēšanas ātrums var būt tik straujš,
ka tos nepaspēs izlasīt.
Nacionālais teātris apsolījis titrēt vienu izrādi mēnesī. Nākamā
– „Ādama stāsts” – būs 16. maijā, ko gatavojas apmeklēt ap 50 nedzirdīgo.
Uz jautājumu, ko teātris piedāvās jūnijā, atbildēja, ka tad ir tikai „Skroderdienas
Silmačos”, tāpēc nevienu izrādi netitrēs un
sadarbību turpinās no septembra.
Nu ko, izrādās, nedzirdīgajiem nepienākas skatīties šo slaveno Rūdolfa Blaumaņa
lugas izrādi, ko teātris rāda jau 30 gadus pēc
kārtas.
Savukārt Dailes teātris, kam nav titrējamās mašīnas, nāk nedzirdīgajiem pretī, piedāvājot izlasīt lugas tekstu pirms konkrētas
izrādes. Tā pagājušā gada nogalē daži nedzirdīgie noskatījās izrādi „Versaļas kods”.
Tikko tādā pašā veidā varēja noskatīties arī
komēdiju „Ar vīru nav viegli”. Lai varētu
nolasīt no lūpām, biļetes tika pirktas pēc iespējas tuvāk skatuvei un zāles vidū.
Ja vēlaties iet uz šīm izrādēm, LNS Informācijas centra bibliotēkā varat izlasīt šīs
lugas.
Ja vēlaties noskatīties kādu citu Dailes
teātra izrādi, lūdzu, par to ziņojiet Informācijas centram, kurš sagādās konkrētas teātra
izrādes lugas tekstu. 

5. aprīlis. Pulkstenis 19. Latvijas Nacionālais
teātris. Dziest gaismas. Vēsturisks brīdis. Pēc nepilniem 4 gadiem no atpūtas atgriežas teātra titrējamā mašīna ar titriem latviešu valodā. Izrādes
„Anna Kareņina” stāsts sasniedz arī aptuveni 20
nedzirdīgo skatītāju.
Tomēr jāatzīst, ka neveiksmīgo 19. gs.
mīlas stāstu Krievijā ne visiem nedzirdīgiem skatītājiem bija viegli uztvert. Brīžos,
kad skatuve bija spilgtāk apgaismota, titri
bija tik tikko samanāmi.
Otra lieta, kas traucēja sekot izrādei, bija
tas, ka teksts gāja vienlaidus un, ja cilvēks
pilnīgi nedzird, nav iespējams saprast, kurš
ko runā. Ar laiku, iejūtoties izrādes tēlos, izdevās „noķert runātājus”.
Titrējamā mašīna ir novietota augšā virs
skatuves, tāpēc skatīties darbību uz skatuves
un lasīt titrus vienlaikus visizdevīgāk ir no
balkona. Vispār nedzirdīgajiem vairāk iznāca skatīties augšup uz titriem, mazāk uz skatuvi brīžos, kad aktieri bēra vārdus kā pupas.
Kopumā nedzirdīgie bija apmierināti ar
iespēju baudīt teātri. Dažam labam tā bija
iespēja iepazīties ar slaveno Tolstoja romānu „Anna Kareņina” bez biezās grāmatas izlasīšanas. Kāds atzinās, ka veselus 20 gadus
nav bijis teātrī.
Uz nedzirdīgo lūgumu uzlabot izrādes
skatīšanos Latvijas Nacionālais teātris
atbildēja, ka nav iespējams nodrošināt pietiekamu kontrastu, lai titri būtu labi redzami
arī brīžos, kad skatuve ir ļoti izgaismota.

NEDZIRDĪGIE DZEJNIEKI
Eliška Vorālkova (1951), Čehija.
Dzirdi zaudējusi apmēram piecu gadu
vecumā, kad ar spēcīgām zālēm ārstēts
smadzeņu iekaisums. Sarakstījusi kopumā vairāk nekā 120 dzejoļu. Strādā rotaslietu veikalā, labprāt ceļo, kāpj kalnos
un fotografē. Paziņas viņu raksturo kā
jautru, bet vienlaikus kautrīgu.
Dvēsele
Ausis aizvērušās
lūpas tapušas mēmas
kā gulbja spārni
rokas uzlido augstu
dzīvo no zīmēm
dzīvo no pieskārieniem
dvēsele ir runājusi
Čehiete Eva Tesarkova (1925 –
2008), dzejniece un rakstniece. Dzirdi
zaudējusi 12 gadu vecumā. Sarakstījusi
autobiogrāfisku grāmatu par savu dzīvi
„Priede”.
Veltīgi ilgojos
Man teica –
tava balss skanot skaisti
nezinu – vien veltīgi ilgojos
dzirdēt tavus smieklus un balsu
kad tā kaislīgus vārdus čukst…
par mīlestību kas mūsos dus…
Marikas Antonovas tulkojums
no čehu valodas
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SPORTA
ĪSZIŅAS

KĀ RĒZEKNIEŠI ĶER ZELTA ZIVTIŅAS
Inese Geduša
Vēlos jums pavēstīt stāstu par Rēzeknes
Nedzirdīgo biedrības copmaņiem. To izveidot man palīdzēja saruna ar diviem kaislīgiem mūsu makšķerniekiem.
INTERVIJA AR ANDRI FOMINU
Pastāsti, kā tevi aizrāva makšķerēšana?
Sāku copēt, kad man bija 20 gadi. Gribēju pamēģināt, tāpēc ka redzēju – citiem labi veicas. Tad nu pats
pagatavoju sev āķus un devos copēt. Ar laiku sapratu,
ka veiksme visiem vienādi nesmaida: kāds nosēž pie
viena cauruma daudzas stundas un tā arī neizdodas
atrast savu zivju bariņu. Tomēr, neskatoties uz loma
lielumu, tā ir lieliska atpūta kopā ar draugiem un lietderīgs ieguvums ģimenei.
Kāds makšķerēšanas veids tev vislabāk patīk?
Vislabāk man patīk zemledus makšķerēšana, arī
spiningošana – abi labi makšķerēšanas veidi.
Kas tev liek ziemā sēdēt uz ledus?
Nezinu nevienu pazīstamu copētāju, kurš būtu atmetis makšķerēšanu aukstās ziemas dienās. Drīzāk
var atmest dzeršanu. Ir taču speciāls apģērbs zemledus makšķerēšanai. Ir arī labs paņēmiens, kā sasildīties: copējot ar vizuli, iznāk 30 – 50 reizes urbt dažādas vietās.
Man ir pazīstams cilvēks, kurš iepriekš smējās par
mani, ka es ziemā makšķerējot. Bet tagad redzu, ka
gandrīz katru nedēļu, dažreiz arī biežāk, pats to dara.
Kāda ir vislielākā zivs, ko izvilki?
Atceros tā bija ar vizuli izvilktā līdaciņa, mans rekords 26 gadu copēšanas vēsturē: 7 kg smaga, izvilkta
Rāznas ezera ūdeņos.
Vai esi copējis arī Igaunijā?
Tas man baigais piedzīvojums! Tur devos arī šogad
– nu jau piekto reizi, lai paskatītos uz pieredzējušiem
makšķerniekiem.
Kur, tavuprāt, labāk ķeras Igaunijā vai Latvijā?
Man patīk Igaunijā – tur lielākas zivis, piemēram,
500 – 600 g asarīši sastopami. Latvijā arī nav slikts
loms.

Varbūt tev ir zināma kāda interesanta recepte,
kā pagatavot zivi?
Man jau patīk vienkārši cepta zivtele vai arī slavenā
zivju zupa, bet, ja labi padomā, varu ieteikt tādu: zivju
ikrus sakuļ kopā ar olu, miltiem un garšvielām, izveido kotleti un cep. Sanāk labu labās!
Ko tu gribētu novēlēt pārējiem copētājiem?
Vislielāko rekordu zivju copē! Tādu pamatīgu zelta
zivi! Un tos, kas vēl šaubās un domā, ka makšķerēšana ir tikai lieka laika tērēšana, aicinu nevilcināties un
pašiem izmēģināt – jums patiks!
INTERVIJA AR ARTŪRU VINDAČU
Pastāsti, kā tu pievērsies makšķerēšanai?
Copēju kopš 13 gadu vecuma, makšķerēšanas prasmi aizguvu no tēva. Tas bija pirms 14 gadiem. Makšķerēšana mani aizrauj tik ļoti, ka arī mājas apstākļos,
izmantojot internetu, piedalos virtuālās makšķerēšanas sacensībās. Šajā spēlē ir sastopami arī daudzi citi
nedzirdīgie biedri no dažādām biedrībām. Šeit arī iepazīstamies ar dzirdīgajiem makšķerniekiem.
Kura ir vistālākā vieta, kur esi makšķerējis?
Braucu ar draugiem uz Igauniju – šogad jau otro
reizi.
Kāda ir lielākā zivs, ko esi izcēlis?
Breksis, 3 kg smags.
Kāpēc tieši uz Igauniju devies makšķerēt?
Tur ķeras lielāki lomi, tas, manuprāt, katra copmaņa mērķis!
Kur tev patīk makšķerēt labāk Igaunijā vai Latvijā?
Esmu pamanījis, ka Igaunijā asari vai raudas ir ne
tikai daudz lielāki nekā Latvijas ūdeņos, bet tie atšķiras arī pēc garšas. Tā ir īpatnība, kas mudina kravāt
makšķeres ceļasomā braucienam uz kaimiņvalstīm.
Vai tu nodosi arī saviem bērniem šo kāri uz
makšķerēšanu?
Protams, ja vien pats bērns vēlēsies. Galvenais nosacījums šajā lietā ir pacietība!
Ko gribētu visiem copētājiem novēlēt?
Noķert savu ,,nāriņu”! 

TRADICIONĀLAIS PĀRGĀJIENS – ŠOREIZ TŪJĀ
Iveta Lāce - Miezīte Andrejs Šņepsts

Daudzi jau zina, ka Valmieras RB Limbažu
grupai ir sava tradīcija – katru gadu 1. maijā
doties veselības pārgājienā gar Vidzemes jūrmalu.
Šogad tas notika jau 27. reizi.
Lai būtu interesantāk, pieredzes apmaiņas
ietvaros starp biedrībām uzaicinājām pārgājienā
piedalīties arī smilteniešus, uz ko atsaucās pieci
drosmīgi gājēji: Lida un Andris Šilinski, Fēlikss
Meļķis, Svetlana Papule, Daina Cīrule. Kopā bijām 16
cilvēki un Šņepstu ģimenes mīlulīte sunenīte, kas par
godu pārgājienam bija uzpucēta ar košu kaklautiņu.
Šogad maršruts bija no Tallinas šosejas autobusu

pieturas pa šoseju līdz Tūjai Ķurmjraga virzienā,
tad iepazīšanās ar aktīvās atpūtas kompleksu
„Krimalnieki” un atkal gar jūru līdz ciemata
otrai pusei. Kopā nogājām ap 9 km. Vislielākie
aplausi par izturību Svetlanai Papulei – viņa savos
80 gados nogāja 100% visu maršrutu smaidot un
priecājoties, par spīti skaudrajam ziemeļu vējam,
kas līda aiz apkakles!
Ko
smiltenieši paši saka par šo
piedzīvojumu?
Lida Šilinska: „Mums atklājās Tūjas dabas
skaistums un jūra. Tas bija jauki, neskatoties uz
stipro vēju, kas nemitīgi pūta sejā. Mēs esam
priecīgi par sirsnīgo uzņemšanu un visu redzēto –
gan pazīstamām, gan nepazīstamām dabas takām,
ko iepazinām.
Nevar aizmirst jūru Tūjā, prieks par iespaidiem,
limbažnieku un valmieriešu sniegto informāciju. Īpašs
paldies Dacei un Ivetai par rūpēm un uzmanību, ko
jutām visā pārgājiena laikā.”
Daina Cīrule un Fēliks Meļķis ļoti slavē
pārgājienu. Nākošajā gadā viņi noteikti vēlas atkal
doties šādā pārgājienā, lai iepazītu Latvijas skaisto
dabu. Paldies organizatoriem un Anitai Šņepstei,
visiem limbažniekiem par silto un sirsnīgo uzņemšanu,
lai visiem laba veselība, možs garastāvoklis! 
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Zigmārs Ungurs
LNSF

šahā

balvas izcīņa

„Rītausmā” 9. aprīlī pulcējās šahisti – 7 vīrieši un 4 sievietes. Vīriešu konkurencē pēc
apļa turnīra Aivaram Priedītim
un Jānim Mesteram izrādījās
vienāds punktu skaits: 4,5 un
savstarpējā spēle beidzās neizšķirti. Tāpēc viņi savā starpā
izspēlēja pārspēli, kurā uzvarēja Aivars Priedītis no Rīgas
Nedzirdīgo šaha un dambretes
kluba „ŠaDa”. Jānis Mesters –
otrajā vietā. Arī cīņā par trešo
vietu Dmitrijam Kļušenkovam
un Aigaram Kamaram (abi no
„ŠaDa”) bija vienāds punktu
skaits. Pārspēlē uzvarēja D.
Kļušenkovs, bet A. Kamaram –
ceturtā vieta.
Sieviešu konkurencē pirmo
vietu izcīnīja Marina Artjomova. Otrā vieta Ivetai Krazei.
Par trešo vietu Vitai Kamarei
nācās pārspēlēt ar Lienu Čerepko. Uzvarēja V. Kamare. Visas
spēlētājas – no kluba „ŠaDa”.

Čempioni
nās sprintā

orientēša-

25. aprīlī Rīgas piepilsētā – Vecāķos notika Latvijas
Nedzirdīgo orientēšanās čempionāts sprintā „Lieldienu
balva 2011”.
Piedalījās
9
sievietes
un
10
vīrieši.
Sieviešu grupā 2,8 km skrējienā ar 12 kontrolpunktiem uzvarēja Māra Kursīte
(„Zaļā paparde”), otra ātrākā Agita Intsone. Trešajā vietā palika Māra Plaude.
Vīriešu konkurencē (3,2 km)
ar 13 kontrolpunktiem uzvarēja
Pēteris Kursītis no „Zaļās papardes”. Otro vietu izcīnīja Raimonds Puksis, bet trešo – Raitis
Ozols. Sveicam sportisko Kursīšu ģimeni!

Sāk draudzēties
Igauniju

ar

Maijā LNSF kopīgi ar Igaunijas Nedzirdīgo sporta federāciju organizēs draudzības
sacensības basketbolā un boulingā starp abu valstu izlasēm.
Boulingā sacensības notiks
22. maijā pl.11 boulinga sporta centrā „Bowlero”, Lielirbes
ielā 27, Rīgā. Taču skatīties
basketbolu būs jābrauc pie kaimiņiem: sacensības notiks 29.
maijā pl.14 Igaunijas pilsētā
Tartu, Turu ielā 8. 
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LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

MĪĻI SVEICAM!
Eiropas Savienība

18. jūnijā pl.13
Nedzirdīgo vienlīdzīgu iespēju pasākums
„MŪSU KRĀSAINIE SAPŅI”
Visi laipni lūgti uz festivālu „Pilsētā, kurā piedzimst vējš”
Notiek: Liepājā, Brīvdabas estrādē „Pūt, vējiņi”

Galvenie pasākumi biedrībās 2011. gada jūnijā

LIEPĀJĀ
7. VI pl.11 Seminārs „Tavas tiesības un
pienākumi”
23. VI pl. 20 „ Klusi Jāņi , klusas Līgas”
DAUGAVPILĪ
22. VI pl. 12 „Līgo dienā līgo rokas”
27. VI pl. 13 Konkurss „Kurš veiklāks!”
RĒZEKNĒ
3. VI pl. 13 Nedzirdīgo diena „Baltā
bērnība”
9. VI pl. 13 Pasākums „Vasarsvētki”

29. VI pl. 11 Pasākums „Līgo diena”
JELGAVĀ
21. VI pl.11 Seminārs „Tavas tiesības un
pienākumi”
VENTSPILS
11. VI pl. 14 „Juridiska rakstura informācija”
VALMIERĀ
23. VI pl. 18 „Līgo dienā līgo rokas”
TUKUMĀ
4.VI pl.11 Seminārs „Tavas tiesības un
pienākumi”

Ārpusprojekta pasākumi

VENTSPILĪ
22. VI pl. 14 pārgājiens pie dabas
23. VI pl. 15 Latvisko tradīciju „Līgo diena ”
RĒZEKNĒ
2.VI pl. 11 un 28.VI pl. 15 Video filmu
demonstrējums
7. VI pl. 15 Atpūtas pasākums. Dambretes
spēle
14. VI pl. 15 Izzinošā erudīcijas spēle
30. VI pl. 15 Fotoizstāde ,,Pilsēta atspulgā”
KULDĪGĀ
1. VI pl. 12 Pasākums “Bērnu diena”,
rotaļas, spēles, konkursi bērniem

23. VI pl. 19 Pasākums “Līgo vakars”, līdzi
groziņš, vainagi
29. VI pl. 12 Pasākums “Pētera diena”
VALMIERĀ
6.;16.; 20. VI pl. 16 Jaunumi LNS, biedrībās,
„Kopsolī” un nedzirdīgo dzīvē
30. VI pl. 16 Sezonas noslēgums
ALŪKSNĒ
21. VI pl. 12 Pasākums “Līgo,līgo”
(Jāņkalna ielā 8), līdzi groziņš
JAUNPIEBALGĀ
23. VI pl.17 Pasākums, “Pie Jaunpiebalgas
ugunskura”(,,Kameņos”), līdzi groziņš

ĪPAŠIE SVEICIENI
 GUNDEGAI PAŅKO
Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē viņa vaidziņi tvīkst
Vai vēl lielāku laimi vēlēties drīkst!
Apsveicam ar jau ceturtā mazā
brīnumiņa ienākšanu tavā dzīvē!
Liepājas kolektīvs
Arvien vēl soļojam mēs blakus,
Spīd rudens saule ceļā klusi,
Un taka, kaut kur tālu sākta,
Ar jasmīnsniegu aizbridusi.
Sveicam EMĪLIJU un VINCENTU
OBOLEVIČUS Zelta kāzu jubilejā!
LNS Rīgas reģionālā biedrība
Paldies par to, ka dzimusi,
paldies par sēklu, kas man dota sēt;
paldies par to, ka man ir divas rokas
un pasaule, ko tajās paturēt.
Mīļi
sveicam
LAURU
un
VALĒRIJU GROMOVUS meitiņas
jubilejā, vēlot saglabāt jauku gaišumiņu
ģimenē!
Tuvākie draugi

MĀRAI NOVICKAI
Tu paveries apkārt un skumīgi smaidi:
Vai tiešām jau saule uz vakaru iet?
No sirds sveicu tevi 60 gadu jubilejā!
Lai viss labi tavā tālākajā dzīves gaitā!
Draudzene Anita
Ne sēdēt proti tu, ne arī staigāt,
Tu proti – tikai smaidīt,
Un jums – ir jāiemācās gaidīt…
Mīļi sveicam DINU RUBĀNI un
ENRIKO VĀCI ar meitiņas nākšanu
pasaulē un vecvecākus ĻUBU un
ĒRIKU VĀCUS ar pirmo mazbērniņu!
Liepājnieku kolektīvs
Šī diena lai skaistāka par citām,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam!
Sveicam
PĒTERI
KALVĪTI
65 gadu jubilejā! Vēlam labu veselību
un mierpilnus turpmākos gadus!
Draugs Francis un sieva Fruze
Augstākais dzīves prieks ir mīlestība.
Jūs esat to baudījuši 50 gadus!
Rīgas biedrības Vidzemes grupa
sirsnīgi sveic SILVIJU un JĀNI
JURKAS - JAURĒNUS kāzu jubilejā!

Lai saulīte staro pie debesīm
un jūsu sirdī.
Lai dzīvesprieks nākamajos gados!
Esiet stipri, veseli, laimīgi!
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27. VI Asjate CEBOJEVA, Rīgas
2. VI Imants INTSONS, Rīgas
7. VI Gunta APSĪTE, Valmieras
20. VI Aleksejs GONČAROVS, Rīgas
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6. VI Aina IESALNIECE, Rīgas
15. VI Feodose LEPEŠA, Rīgas
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7. VI Olga MAISKA, Rīgas
18. VI Raisa CIVKUNOVA, Ventspils
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1. VI Imants ZILBERTS, Rīgas
2. VI Tatjana DĀVIDA, Kuldīgas
16. VI Jānis MEŽECKIS, Rīgas
23. VI Larisa OSETROVA, Rīgas
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20. VI Elita BEISONE, Rīgas
30. VI Tatjana LOMINSKAJA
Rīgas biedrība

„MAN IR IDEJA!
JŪSU DOMAS?”

Pēdējā laikā bieži domāju par Rīgas
Nedzirdīgo skolu Čaka ielā.
Drīz tā pārvietosies uz citu vietu.
Man ir ideja par to, ka pie skolas ēkas
sienas vajadzētu pielikt piemiņas plāksni,
lai informētu nedzirdīgo nākamās paaudzes
un arī lai sabiedrība atcerētos šo vietu,
kas saistās ar nedzirdīgo izglītības vēsturi
Latvijā ļoti ilgstošā laika periodā.
Tas ir svarīgi nedzirdīgajiem, jo viņiem
skola tiešā nozīmē ir otrās mājas pašā
nozīmīgākajā dzīves posmā, kad veidojas
personība. Šīs ēkas Čaka ielā vienmēr
paliks nedzirdīgo cilvēku atmiņā.
Ko jūs domājat par to? Vai mums ir
kāda nedzirdīgo vēstures komisijas kopa,
kas rūpējas par to, lai saglabātu mūsu
vēstures liecības?
Es rosinu apmainīties domām šajā
jautājumā un
publicēt atsauksmes
„Kopsolī” par to, ko un kā mums vajadzētu
darīt.
Valdis Voitkevičs

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"

W

Lai mūsu vārdi tik stipri,
ka citus stiprus darīt var.
Z.Mauriņa

Nākamais numurs 15. jūnijā

Ieguldījums tavā nākotnē

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 Savienība

