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LABA ZIŅA: NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ TITRĒTA
IZRĀDE!
Inese Immure  Juris Grundulis
Beidzot, pēc trīs gadu pārtraukuma, Latvijas
Nacionālais teātris atkal piedāvās teātra izrādes ar
titriem latviešu valodā. 5. aprīlī mums būs iespēja
noskatīties izrādi „Anna Kareņina”. Biļetes var
iegādāties teātra kasē, Kronvalda bulvārī 2 vai internetā.
Cena 1 – 12 Ls.
2007. gadā, kad tika uzstādīta titrēšanas iekārta, Latvijas
Nacionālais teātris paziņoja, ka būs pirmais teātris Latvijā,
kas nodrošinās iespēju teātra izrādes apmeklēt arī cilvēkiem
ar dzirdes traucējumiem.
Tālāk lasiet 6. lpp.

ŠOVA „KRĀSAINI SAPŅI” CETURTĀ UN PIEKTĀ
KĀRTA DEMONSTRĒ TALANTU PARĀDI
Zigmārs Ungurs Jānis Immurs un Juris Grundulis
Šova ceturtajā kārtā 15.
janvārī
„Rītausmā”
tēma
bija
slavenu
dziedātāju
atdarināšana. Izpildītāji – šova
dalībnieki
uzstājās gan pa
pāram, gan atsevišķi atbilstoši
izvēlētajam tēlam, ko viņi
atdarināja.
Žūrijā bija: A. Pavlins, I.
Lāce-Miezīte, A. Ostvalds,
S. Gerenovska un L. Janševska.
Pasākuma vadītāji joprojām
nemainīgi: V. Krumins un E.
Zariņa.
Pirms dalībnieku uzstāšanās
skatītāji varēja papriecāties par duetu: Alla Pugačova (Iveta Lāce-Miezīte) un Maksims Galkins (Ainārs
Ostvalds). Ļoti atraisīts, saskanīgs un interesants priekšnesums! Nudien nezināju, ka arī Ainārs uz
skatuves jūtas kā mājās.
Kā zināms, par šovu raksta Ungurs un atkal Ungurs, sāk apnikt, vai ne? Tāpēc šo šova kārtu noskatīties
palūdzu cilvēkam no skatītājiem, kam skatuve un dziesmas nav sveša lieta – Sanitai Rakstiņai. Un ne
tikai noskatīties, bet izteikt savu vispārīgo viedokli par šovu, kā arī iespaidus par šova katra dalībnieka
uzstāšanos un dot savu novērtējumu no viena līdz desmit, līdzīgi kā žūrija.
Tālāk lasiet 8. lpp.
Šova piektajā kārtā, jāatzīstas, biju gaidījis lielāku dažādību valstu izvēlē.
Bet bija tā, kā bija. No Liepājas Aldis Ādamsons un Monta Dēbele nepiedalījās slimības dēļ, tāpat arī smiltenietes Lida Šilinska,
Vaira Bremmere un Alise Valaine.
Ivars Kalniņš ar Mariju Jegorovu nepiedalījās desmit un viena
iemesla dēļ, bet pārējie izpildīja
divas ukraiņu, divas spāņu, divas
latviešu un pa vienai Brazīlijas un
Indijas dziesmai. Bet, pirms sākam iedziļināties, jāatgriežas pie
sākuma, kad Iveta Lāce – Miezīte ļoti neparasti un interesanti izpildīja Japānas dziesmu. Dažbrīd tas izskatījās pēc pantomīmas, jo Iveta
lietoja tikai zīmes, nekustinot lūpas, un tas varbūt pārsteidza tieši tāpēc.
Tālāk lasiet 9. lpp.
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CENTRĀLAIS JAUTĀJUMS – LNS PROJEKTU IZPILDE 2010.GADĀ
Ilze Kopmane Valdis Krauklis

izvērsās neplānoti plašas debates par
nepieciešamiem teksta precizējumiem, lai
nerastos pārpratumi soda naudas noteikšanā
par maksājuma kavējumiem.
Dome lēma: biedru nauda – 3 Ls
jānomaksā līdz 1. oktobrim; par kavējumu
0.50 – 1 Ls; iestāšanās – 1 Ls. Atkārtoti
iestājoties – 5 Ls, nomaksājot biedra naudas
parādu.

Pirmajā LNS Domes sēdē šajā gadā – 26. janvārī bija saplānota apjomīga
dienaskārtība, tāpēc sēde ilga visu darbdienu, turklāt notika paplašinātā sastāvā.
Tajā piedalījās uzaicinātie pārstāvji no LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
ar tās vadītāju Aiju Barču vadībā, kā arī Labklājības un Izglītības ministrijas
atbildīgie darbinieki.
Plašākais jautājums bija par 2010.
gadā realizētajiem projektiem. Klātesošie
uzklausīja deviņas prezentācijas par LNS
veikumu vairāku projektu realizācijā.
Konkrēti bija šādas prezentācijas:
 valsts pasūtījuma izpilde 2010. gadā
– ziņotājs LNS sociālā darba struktūras
vadītājs Edgars Vorslovs;
 projekta „LNS otrās mājas – 2”
realizācija – ziņotāja projekta vadītāja Aija
Sannikova;
 LNS projekta „XXI gadsimts.
Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” rezultāti
– ziņotājs projekta vadītājs Arnolds Pavlins.
Tālāk sekoja LNS projekta „Klusuma
pasaule” 6 darba grupu vadītāju publiskā
darba atskaite:
 par Nedzirdīgo asistentu profesijas
standartu un apmācību programmu ziņoja
Ārija Baltiņa;
 par terminoloģijas vārdnīcu izstrādi
un kvalifikācijas pasākumiem zīmju valodas
tulkiem ziņoja Lilita Janševska, Skaidrīte
Baure, Ilona Liniņa;
 par radošās pašizteiksmes iemaņu
apguves programmas realizāciju ziņoja
Brigita Aldersone un Dana Kalpiņa-Geida;

par sociālās rehabilitācijas
programmas realizāciju
ziņoja Ivars
Kalniņš;
 par semināru ciklu nedzirdīgo
bezdarbnieku motivācijai ziņoja Lilita
Janševska;
 par informācijas nodrošināšanas
aktivitātēm ziņoja Inese Immure.
Prezentācijas par minētajām tēmām var
skatīt LNS mājaslapā.
LR Saeimas deputātu vārdā uzrunu
teica Aija Barča, atzīmējot LNS lielos
nopelnus cīņā par to, lai nedzirdīgo
dzīvē notiktu daudzas labas lietas. No
prezentācijām var spriest, ka paveikts milzīgs
darbs, izmantojot Eiropas projektu sniegtās
iespējas, viņa atzina. Radusies pārliecība, ka
LNS ir uzticams partneris, tāpēc tai uzticēta
arī valsts pasūtījuma izpilde arvien lielākos
apmēros. Viņa mudināja uzturēt šo darbīgo

LNS Goda biedra nosaukums ar
Domes vienprātīgu lēmumu tika piešķirts
Dacei Lācei (Valmieras RB), Veronikai
Kazulei un Visijai Gorūzai (abas no
Rēzeknes biedrības).
Īss ieskats šo mūsu cienījamo biedru
raksturojumos, kas iesniegti Domei
zināšanai!
DACE LĀCE: Valmieras biedrības
priekšsēdētāja 43 gadus, savas biedrības
Goda biedre no 2005. gada, LNS sistēmā
strādā no 1967. gada, visu mūžu veltot
nedzirdīgo cilvēku dzīves apstākļu
uzlabošanai. Ilggadīga LNS Domes un
valdes locekle.
VISIJA
GORŪZA:
Rēzeknes
biedrības Goda biedre no 2005. gada.
Kopējais darba stāžs LNS sistēmā – 31
gads. Strādājot Rēzeknes MRU, saņēmusi
dažādus pagodinājumus par teicamu darbu:
atzinības rakstus, medaļas, atzīmēta LNS
Goda plāksnē utt. Ikvienu darbu un uzticēto
pienākumu veic atbildīgi.
Daudz laika un sirds mīlestības
ieguldījusi sabiedriskajā darbā
savā
biedrībā, 12 gadus būdama LNS Domes
locekle un joprojām Rēzeknes RB valdes
locekle, vadot interešu klubu, piedaloties
pašdarbībā vairāk nekā 40 gadus utt.
VERONIKA KAZULE: Rēzeknes
biedrības Goda biedre no 2005. gada.
Ilggadīga
nedzirdīgo grupas vadītāja
Mēbeļu kombinātā; biedrības sabiedriskā
sekretāre; biedrības vadītāja 8 gadus; pēc
tam priekšsēdētājas vietniece; no 2001.
gada savas biedrības valdē; bijusi arī LNS
Domes locekle un LNS Revīzijas komisijā.
Arī šobrīd aktīvi piedalās biedrības
dzīvē un darbā, gatavo materiālus no preses
un informē biedrus par notikumiem pasaulē.
Dome lēma, ka jāsagatavo jauns
Nolikums par šī goda nosaukuma
piešķiršanu. 

garu un nelikt mierā valsts institūcijas, arī
Saeimu, savus labos darbus darot un jaunas
radošas idejas realizējot.
Kaut arī prezentācijas bija interesantas
un sniedza daudz vērtīgu atziņu par paveikto
darbu, debates neizvērsās, iespējams, tāpēc,
ka tik lielu informācijas daudzumu uzreiz
bija grūti aptvert.
Dome ziņojumus pieņēma zināšanai.
Par LNS 2011. gada budžetu – ziņoja
galvenā grāmatvede Ilze Roķe. Viņa labi
izskaidroja pašreizējās situācijas grūtības un
nepieciešamību maksimāli ekonomēt LNS
rīcībā esošos līdzekļus.
Tāpēc būtisku iebildumu nebija un
LNS budžets tika apstiprināts – šoreiz
tikai pusgadam (tālāk grūti prognozēt),
un tie ir 707 194 Ls – vienlīdz ieņēmumu
un izdevumu sadaļā. Lielāko daļu no tiem
veido projektu „Klusuma pasaule”, „LNS
otrās mājas – 2” un valsts pasūtījuma
izpildei paredzētais finansējums.
LNS prezidents A. Pavlins atzīmēja lielo
atbildību, kas gaida visas LNS organizācijas
2011. gadā, apgūstot šajā lielizmēra budžetā
plānoto finansējumu. Viņš salīdzinājumam
minēja faktu, ka pašreizējā situācijā lielākās
daļas sabiedrisko organizāciju budžets ir
visai niecīgs – līdz 10 tūkst. latu gadā.
Pirmais pusgads savienībai būs ļoti
grūts, viņš teica, jo jārod līdzekļi projektu
priekšfinansēšanas nodrošināšanai. Daudz
kas atkarīgs no tā, vai No labās: Jaunā Goda biedre Dace Lāce saņem apliecību
izdosies pārdot LNS
īpašumu Jāņa sētas I stāvā
( ir sarežģījumi sakarā ar
ūdensvada ierīkošanu),
kā arī no tā, kad Rīgas
skola pāries uz jaunajām
telpām un internāta ēka
nonāks LNS pārziņā
(tas
palielinās
LNS
tiešos izdevumus par tās
uzturēšanu,
nesaņemot
nomas maksu).
Par LNS biedru
naudas
maksu
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Ieguldījums tavā nākotnē
LNS projekts “KLUSUMA PASAULE“
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Eiropas Savienība

NEDZIRDĪGAJAM CILVĒKAM JĀBŪT INFORMĒTAM
Zigmārs Ungurs
kārtējo „Kopsolī” numuru Juris
e-versijā.

ievieto

Ziņas LNS mājaslapā: www.lns.lv

mājaslapā

No 2010. gada 1. marta LNS mājaslapai ir jauns
dizains ar daudzpusīgu saturu. Regulāri Jaunumu
sadaļā ievietota aktuāla informācija par likumdošanas
jaunumiem, nozīmīgiem notikumiem LNS, Latvijā un
pasaulē, kuri svarīgi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Vidēji tiek ievietoti 8 raksti nedēļā. Rakstus veido visi
grupas darbinieki, tos caurskata un rediģē Ilze Kopmane,
bet mājaslapā ievieto datortīkla administrators Juris
Grundulis. Jāatzīst, ka mēs visi būtu priecīgāki, ja pie
rakstiem lasītāji rakstītu vairāk komentāru. Vai gan mēs
Tikšanās ar Rīgas skolēniem Infocentrā
veltīgi cenšamies?
Daudzi mūsu cilvēki ļoti apmierināti, ka mājaslapā
Esam stāstījuši par dažādām projekta „Klusuma pasaule” var vērot videoziņas zīmju valodā, turklāt ar papildus
aktivitātēm, darba grupām, darbiniekiem. Tad kādā brīdī attapāmies, ka ievietotu to tekstu latviešu un krievu valodā. Materiālus
esam aizmirsuši paši sevi. Gluži kā tas kurpnieks, kas darināja kurpes videoziņām sagatavo Zigmārs Ungurs. Krievu valodā
visiem, bet aizmirsa pats sevi un staigāja basām kājām. Tāpēc šajā tās pārtulko Pēteris Vilisters. Lasīšanai zīmju valodā šos
lappusē pastāstīsim, kas mēs esam un ko katrs no mums dara.
tekstus piemēro Inese Immure kopā ar videomodeļiem
Mūsu darbavieta ir Rīgā, Jāņa sētā 5, pašā Vecrīgas sirdī. Mūsu Ivaru Kalniņu un Sigitu Ķikuri.
Videomodeļi pēc tam tekstus pasniedz zīmju valodā, kuru
grupā strādā šādi darbinieki: Inese Immure – aktivitātes vadītāja;
Ilze Kopmane – informatīvo izdevumu redaktore; Zigmārs videoierakstu veic Juris Grundulis. Videoziņas tiek gatavotas reizi
Ungurs un Ivars Kalniņš – ziņu korespondenti; Juris Grundulis – nedēļā. Ziņas tiek izkārtotas 3 daļās: nedzirdīgo ziņas, Latvijas
datortīklu, elektronisko un videoziņu administrators; Gunta Birnīte ziņas, pasaules ziņas. Katrā daļā ir 3 – 4 ziņas. Videoziņu ilgums ir
– tehniskā asistente un uzziņu servisa speciāliste; Pēteris Vilisters 8 – 10 minūtes, jo tas ir optimālais laiks, lai uztvertu informāciju,
– krievu/angļu valodas tulkotājs; Ivars Kalniņš, Sigita Ķikure – pēc 10 minūtēm uzmanība jau atslābst.
Videoziņas iespējams noskatīties arī no ieraksta diskā, ja mājās
videomodeļi.
Mūsu grupas uzdevums ir sniegt nedzirdīgajiem un nav pieejams internets.
Informācijas nodrošināšanas darba grupa pārzina arī visas pārējās
vājdzirdīgajiem adaptētu (piemērotu, speciāli sagatavotu)
informāciju, lai veicinātu viņu izpratni par notikumiem nedzirdīgo LNS mājaslapas sadaļas ( piemēram, Biedrības, Pasākumi, Projekti
kopienā, Latvijā, pasaulē. Mūsu devīze: tikai informēts un zinošs u.c.), to saturu pēc vajadzības papildinot ar jauniem materiāliem,
nedzirdīgais cilvēks zinās savas tiesības, spēs sevi aizstāvēt, varēs kā arī veidojot jaunas sadaļas (Sociālās ziņas, Prezentācijas,
Tehnoloģijas, Jautājumi un atbildes, Interesanti fakti, Fotogalerija
līdzvērtīgi sarunāties ar dzirdīgajiem un iekļauties sabiedrībā.
Mēs sniedzam informāciju dažādos veidos ar šādu informācijas u. c.).
Uzziņu serviss
līdzekļu palīdzību, un tie ir: laikraksts “Kopsolī” (iespiests un
Pie uzziņu servisa darbinieces Guntas Birnītes var vērsties
e-versijā); ziņas LNS mājaslapā www.lns.lv (arī zīmju valodā);
uzziņu serviss zīmju valodā; mobilās ziņas (īsziņu veidā). Tuvāk par ikviens, kam nepieciešama palīdzība, lai sameklētu kādu informāciju
internetā vai citā uzziņu avotā. Viņa sniedz atbildes uz jautājumiem
katru!
par sociālo, izglītības, sadzīves, kultūras tēmu. Šī informācija tiek
Laikraksts „Kopsolī”
Tas ir vispopulārākais ziņu avots. „Kopsolī” tiek izdots un sniegta gan uz vietas Informācijas centrā, gan arī kā sms mobilajā
izplatīts vienreiz mēnesī bez maksas visiem projekta klientiem telefonā, pa e-pastu, MSN, faksu utml. G. Birnīte sagatavo atbildes
(šobrīd 425), bet pārējiem jāmaksā abonēšanas maksa. Vienā avīzes arī uz tiem jautājumiem, kas uzdoti LNS mājaslapā. Pašlaik mēnesī
numurā ir 16 lappuses, avīze ir krāsaina, ar daudzām fotogrāfijām, tiek sniegti 30 - 40 uzziņu pakalpojumi.
Uzziņu servisa telpās tiek veidota arī dažādu informatīvu
un tā tiek izplatīta visā Latvijā.
Projektā paredzēts izdot 54 avīzes numurus. Tēmas ir materiālu krātuve: preses izdevumi, videomateriāli, brošūras un
daudzveidīgas, piemēram: notikumi nedzirdīgo dzīvē Latvijā citi informatīvie avoti par nedzirdīgajiem svarīgiem jautājumiem.
un pasaulē, LNS projektu aktivitātes, nedzirdīgie darba tirgū Jebkurš var nākt un lasīt! Uz vietas pieejami arī jaunākie preses
(vai ārpus tā), kultūras un sporta ziņas, skolu dzīve, nedzirdīgie izdevumi, var noskatīties videoziņas un citus videoierakstus.
Pēc nepieciešamības Gunta Birnīte sagatavo un klientiem uz
lauksaimnieki, sociālie jautājumi un jaunumi likumos. Reizēm pēc
lasītāju pieprasījuma par aktuālām tēmām tiek veidotas tematiskās viņu mobilajiem telefoniem izsūta SMS - īsziņas par aktuāliem
notikumiem, pasākumiem, nodarbībām. Mēnesī tiek izsūtīts vidēji
starplikas (jau izdotas 3 ).
Rakstus pārsvarā veido ziņu korespondenti Zigmārs Ungurs ap 1600 SMS.
Inese Immure, projekta aktivitātes 2.12 „Informācija
un Ivars Kalniņš, bet raksta arī Ilze Kopmane, Inese Immure, kā
arī brīvprātīgie informatori no biedrībām un projekta aktivitāšu kā nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas
vadītāji. Visus tekstus rediģē galvenā redaktore Ilze Kopmane, pamatnosacījums” vadītāja: „Pateicoties projektam „Klusuma
viņa arī plāno tēmas avīzes saturā, materiālu izkārtojumu lappusēs, pasaule” Latvijas Nedzirdīgo savienība spējusi viena gada laikā
panākt ievērojamas izmaiņas informācijas nodrošinājumā, sniedzot
avīzes maketa uzmetumu.
Kad raksti izrediģēti un saplānots to izkārtojums lappusēs, daudzveidīgu informāciju visos savos ziņu avotos. Bet vēl ir
tad darbu sāk maketētājs Juris Grundulis. Viņš veido dizainu un jāpanāk, lai nedzirdīgajiem būtu iespēja saņemt viņiem saprotamu
veic maketēšanu, tas ir, sakārto visas lappuses tā, kā tās izskatīsies informāciju valsts līmenī: valsts pārvaldes iestādēs, vēlēšanu
iespiestas un pavairotas tipogrāfijā. Tās viņš nosūta uz tipogrāfiju, laikā un televīzijā. Tie ir darbības virzieni, pie kuriem mums būtu
kur tiek iespiests nepieciešamo eksemplāru skaits. Mēneša beigās papildus jāstrādā.” 
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CILVĒKI IR DAŽĀDI. KATRAM SAVS SAPNIS…
Ivars Kalniņš
MĀRĪTE
EMĪLS

Trūkumi tomēr pastāv

ANDIS

AIRITA

IVARS
ANITA

DZINTRA
DAGNIJA
ARMANDS

LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros regulāri tiek organizētas grupas
kompleksās sociālās rehabilitācijas programmas nedzirdīgajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem apgūšanai. Kopš 2009. gada šajā programmā bijušas tādas
piecas grupas.
Tā ir laba LNS iniciatīva, jo, projektu
gatavojot, bija padomāts arī par tādiem
cilvēkiem, kuri līdz projekta realizācijas
sākumam atradās it kā malā no LNS
aktivitātēm.
Janvārī programmu izmantoja sešu
klientu grupa. Kad piedāvāju viņiem
parunāties par dzīvi, lai publicētu to avīzē,
viņu sejās uzreiz parādījās smaids. Un tomēr
jāatzīst, ka šīs „sarunas” nerisinājās viegli,
tās notika vairākas dienas.
Grupas dalībnieki rehabilitācijas laiku
pavadīja kopā ne tikai dažādās nodarbībās,
bet arī brīvajos brīžos, izziņas gājienos
un ekskursijās. Izveidojās saliedēta un
vitāla grupa šādā sastāvā: Airita Krasnā,
Armands Auziņš, Mārīte Mukāne, Emīls
Andersons, Andis Aleksāns un Anita
Cepurīte.

Ko viņi vispār dara?

Četri jaunieši pašlaik apgūst dažādas
profesijas Alsviķu profesionālajā skolā:
Mārīte un Armands mācās par pavāra palīgu,
Andis par kurpnieku, bet Emīls par pavāru.
Savukārt Airita šobrīd ir bezdarbniece,
agrāk viņa izmācījusies par mājsaimnieci un
pavāri. Anita vienkārši dzīvo mājās.
Airitai nekad nav paticis sēdēt mājās,
neko nedarot, jo viņa necieš garlaicīgu
dzīvi, tāpēc cenšas būt patstāvīga, piedalās
dažādos LNS vai citos pasākumos, apciemo
draugus. Viņa veiksmīgi spēj pastāstīt
par redzēto, izjusto. Viņā manāmi raisās
pozitīvas emocijas par notikumiem un
pasākumiem, kuros piedalījusies. Aktīva
Smiltenes biedrības apmeklētāja.
Emīls īpaši nekāro būt cilvēkos, bet
viņa vājība ir dators. Lepojas ar to, ka viņa
īpašumā ir tik daudz spēļu komplektu. Cenšas
būt stilīgs kā jau visi jaunieši. Turpretī Andis
ir vienkāršāks, bet dzīvespriecīgs, bez mitas
smaida. Viņam patīk būt starp draugiem,
starp savējiem.
Bet Anita labāk uzturas mājās, kaut arī
apmeklē dienas centru Kuldīgā, kur iesaistās

kādās nodarbībās.
Armandu interesē mode. Viņš lepni
stāsta par saviem daudzajiem apģērbiem.
Prot gaumīgi, smalki ģērbties. Viņš arī
cenšas būt patstāvīgs, apmeklē dažādus
pasākumus, dodas ekskursijās. Viņš dzīvo
Ventspils apkaimē, bet vairāk apmeklē
Valmieras biedrību.
Bet Mārīte ir nedaudz ugunīga, allaž
grib redzēt un izjust kaut ko jaunu, cenšas
būt neatkarīga no vecākiem.

Viņu sapņi

Katram cilvēkam ir savs sapnis, tāpat
arī viņiem. Mārītes sapnis ir ceļojums ārpus
Latvijas, Armands vēlas būt Ķīnā, nogaršot
turienes nacionālos ēdienus. Emīls grib
izmēģināt ekstremālas nodarbes – braukt ar
sniega dēli (ar to viņš nekad nav braucis).
Airita sapņo par darbu, jā, tiešām kaut
vai par trauku mazgātāju vai apkopēju, jo
saprot, ka tikpat kā nav cerību to atrast,
tātad – paliek tikai sapnis. Andis un Anita
nesapņo neko, bet dzīvo savu šodienas dzīvi
tādu, kāda tā ir.

Jūrmalā viņi jūtas laimīgi

Visiem sešiem dalībniekiem ļoti patika
dalība kompleksās sociālās rehabilitācijas
programmā Jūrmalā. Viņi īpaši izcēla
datorapmācību un Ineses Immures zīmju
valodas stundas, nodarbības baseinā un
procedūras, kā arī daudzas praktiskās
nodarbības.
Viņiem prieku sagādāja arī ekskursija
uz Saules muzeja radošo darbnīcu, pa Rīgu,
uz Vēstures un kuģniecības muzeju, LNS
centrālo mītni, kā arī šova „Krāsainie sapņi”
apmeklējums „Rītausmā”. Četri no viņiem
tur bija pirmo reizi, un viņiem radās liela
vēlēšanās biežāk būt tur arī nākotnē.
Jūrmalas vide, rehabilitācijas komplekss
kopumā viņus patiesi pozitīvi ietekmēja:
viņi centās neizlaist nevienu nodarbību,
iemācījās daudz jaunu zīmju un noderīgu
lietu, uzzināja vairāk par sevi un citiem.

Jūtams, ka vecāki daudz pūlējušies, lai
viņu bērni tomēr dzīvotu pilnvērtīgi. Bet!
Informācijas trūkuma dēļ daudz kas arī
palaists garām. Piemēram, par tehniskajiem
palīglīdzekļiem viņi nezināja tikpat kā neko.
Daži no viņiem dzirdes aparātus iegādājas
par saviem līdzekļiem.
Pirmo reizi redzēja LNS mājaslapu ar
zīmju valodu. Ir jau vēl arī citi pakalpojumi,
kas viņiem pienākas, bet tie netika izmantoti.
Vecāku nezināšanas vai neticības dēļ
viņi ir izolēti no nedzirdīgo kopienas.
Manāmas viņu ilgas būt starp zīmju valodā
runājošiem.
Tāpēc, ka vecāki vienmēr aizņemti savos
darbos, vai citu iemeslu dēļ šiem jauniešiem
lielākoties nav iespēju būt sabiedrībā. Lielā
mērā vainojama arī sociālā politika, kas
joprojām nav spējīga nodrošināt pilnvērtīgu
aprūpi šiem un līdzīgiem, es teiktu, dzīves
sērdieņiem.

Ir cerība, ka…

… paies laiks, un arī šie programmas
klienti iemācīsies būt patstāvīgāki savā
dzīvē, iespējams, mēģinās cīnīties un
pastāvēt par savām tiesībām būt. Mārīte
stāsta: „Man ļoti patīk būt Jūrmalā. Liels
prieks bija skatīties šovu „Rītausmā”. Vēlos
kļūt par LNS biedri.”
Šādu vēlēšanos izteikuši arī pārējie.
Emīls pārliecinoši saka: „Pēc 2 gadiem,
kad beigšu skolu, atgriezīšos dzimtajā pusē
Sabilē, sameklēšu darbu. Patīk gatavot
garšīgu ēdienu.”
Tātad viņam ir motivācija strādāt savā
profesijā. Visi seši vienbalsīgi apliecina, ka
gribētos būt vēlreiz Jūrmalā, lai kopā daudz
ko vēl iemācītos. Viņi vēlas ne tikai būt
kopā ar savējiem, bet arī saņemt pozitīvus
impulsus tālākai personības attīstībai.
Kā šīs aktivitātes vadītājs es šo grupu
īpaši atcerēšos. Man ar viņiem bija milzīgs
prieks strādāt. Ap šiem cilvēkiem veidojās
patīkama aura, varēju uz brītiņu atslēgties
no papīru kaudzēm. Kopā būšana ar grupu
sagādāja daudz sirsnīgu izjūtu, mīļuma,
draudzības. Viņi neprot ne kritizēt, ne
dusmoties, toties vienkārši priecājas par
dzīvi.
Mēs ar tulku Dzintru Bērziņu un sociālo
darbinieci Dagniju Silavu bieži apspriedām,
kā viņiem varētu vairāk palīdzēt. Šķiršanās
bija skumja. Man viņu pietrūkst…

Uzmanību!
Joprojām nedzirdīgajiem cilvēkiem
ar garīgās attīstības traucējumiem ir
iespēja projekta “Klusuma pasaule”
ietvaros apgūt rehabilitācijas programmu
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
Jūrmalā.
Godātie lasītāji! Ja jums zināmi
cilvēki, kuriem būtu nepieciešams šāds
pakalpojums, lūdzam sniegt informāciju.
Kontaktpersona: Ivars Kalniņš,
Rīgā, Jāņa sētā 5, LNS Informācijas
centrā; mob. tel. 26869512 (sms), e-pasts:
ivars.kalnins@lns.lv

Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane
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Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts finansēts
Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts “LNS OTRĀS MĀJAS 2“

Eiropas Savienība

LIEPĀJĀ SĀKS BŪVĒT TREŠO STĀVU
Austris Nikiforovs

pēdējo – trešo stāvu. Un cik tad tur
vairs tālu līdz spāru svētkiem!
Liepājas biedriem katram savs
viedoklis, sava runa par šo ēku.
Mārīte Ostvalde: Ja nopietni –
tā būs patiešām liela, skaista māja.
Vietas pietiks visam. Ja ar humoru
(smejas) – šoziem, tur piestrādādama
par,, sniega ekskavatoru”, esmu
aizvākusi no būvlaukuma tik daudz
sniega, ka bez maniem pūliņiem
mūsu māja diez vai būtu redzama.
Sācies gads, kurā Liepājas biedrībai būtu
Ivars Kalniņš: Otrais stāvs kā
jāsāk darboties savā pašu namā – jaunajā kluba
ložmetēju ambrazūras, viss vienos
ēkā, kuras celtniecība iesākās pagājušā gada
logos. Būs daudz gaismas un
rudenī. Janvāra nogalē devos uz būvlaukumu,
plašuma.
tā sakot, no malas atkal pavērot, kas un kā
Antra Jaunzeme: Būs mums
pavirzījies objektā uz priekšu.
kur izvērsties un nākamgad
Salavecim kur ciemoties. Egle klubā
Šoreiz tur biju celtnieku brīvdienā,
objektā neviens nestrādāja. Tā kā iekšā līdz griestiem, mazajiem bērniem daudz
laukumā netiku, šoreiz mans iespaids par vietas, kur izskrieties. Gaidām savu jauno,
silto māju ļoti.
paveikto veidojās ar skatu no ielas.
Nikolajs Davidenko: Sporta klubam
Teikšu, ka topošā ēka vispār izskatās
iespaidīgi, kaut arī ir iespiesta starp divām arī būs savas telpas. Varēsim pat futbolu uz
ēkām. Mūsu jaunā mītne, arī spriežot pēc vieniem vārtiem spēlēt. Hi, hi!
Vienprātīgs atzinums: Būs kur mums
redzētām skicēm, būs visai pamatīga.
Nedaudz zemāka par māju kreisajā pusē, tuvus un tālus ciemiņus uzņemt. Būs ko
bet krietni augstāka par divstāvu ēku labajā parādīt, ar ko palepoties.
Viss objektā notiekošais tiek vērots un
pusē.
Cik var spriest, no ielas puses skatoties, vērtēts ar lielu optimismu un humoru. Ilgi
pavisam drīz būs pabeigta otrā stāva sienu jau vairs nav jāgaida, laiks skrien ātri. Līdz
mūrēšana, un tad jau jāsāk veidot otrā stāva Jurģiem vēl tikai nedaudz jāpaciešas.
pārsegums. Februārī tātad varētu sākt mūrēt

ZIŅAS NO BIEDRĪBAS
PULKĀ VISS VEICAS JAUTRĀK UN LABĀK

Jautrīte Groma Valdis Krauklis

Rīgas Sociālā dienesta dienas centrā
"Ābeļzieds" Jautrīšu klubs turpina
pulcēties reizi nedēļā, ceturtdienās, un
laipni aicina savā pulkā arī citus nedzirdīgos
rīdziniekus. Parasti ceturtdienu programmā
ir divas nodarbības – vingrinājumu
izpildīšana diplomēta fizioterapeita vadībā
un jaunu soļu apgūšana kārtējai līnijdejai.
Reizi mēnesī ir "garā"ceturtdiena, kad
dalībnieki nāk krietni ātrāk un apgūst

kādas zināšanas sev par prieku. Piemēram!
Fotoattēlā redzamas brošainas dāmas, un
tas ir mūsu īpašās ceturtdienas veikums.
Februārī tamborēsim šā gada simbolu – kaķi
vai zaķi, kas nu iznāks.
Rīgā ir vairāki dienas centri, bet tikai
"Ābeļziedā" nodarbībās klāt ir tulce – tā
esmu es – un man pašai arī gandarījums
par savu varējumu. Priecāšos jūs redzēt,
piebiedrojieties! 
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ĪSAS ZIŅAS
NO WWW.LNS.LV
Ivars Kalniņš
Diskriminē
nedzirdīgo
policijas
darbinieku: viņš rosinājis mainīt likumu
un vērsies tiesā (10.01)
Šerifa vietnieks Bils Furmans (ASV)
vēlējies piedalīties apmācības kursā, lai
veidotu karjeru municipālajā policijā. Viņš
jutās šokēts, uzzinot, ka nedrīkst to darīt
tāpēc, ka lieto dzirdes aparātu.
Dažu sugu jūras delfīni ir nedzirdīgi
(11.01)
ASV pētnieki konstatējuši, ka dažu
sugu delfīni ir nedzirdīgi. Cēlonis,
iespējams, varētu būt saistīts ar jūras flotes
hidrolokatoriem.
Zīmju valodas tulku studijas Amerikā
(14.01)
Harpera koledžā (Ilionoisa, ASV) zīmju
valodas tulkus sagatavo jau gandrīz 40
gadus. Stāsts, kā norit mācības.
Nedzirdīgs uz paša vēlēšanos jeb kā jūtas
nedzirdīgais mūsdienu pasaulē (18.01)
Kādas ir sajūtas, ja esi nedzirdīgs vai
vājdzirdīgs? Kā jūtas nedzirdīgais mūsdienu
pasaulē? Uz šiem jautājumiem mēģina
atbildēt britu žurnālists, uz vienu dienu
kļūdams nedzirdīgs.
Nedzirdīgi pieaugušie redz labāk nekā
dzirdīgi (19.01)
Šefīldas universitātes pētījums atklāj, ka
pieaugušie, kuri jau piedzimuši nedzirdīgi,
ātrāk reaģē uz objektiem, kas ir to
redzeslaukā, nekā dzirdīgie.
Nedzirdīgā Laura Valīte uzvar Lietuvas
telekompānijas LNK šovā „Nāc dejot”
(21.01)
Lietuviete Laura ar savu dzirdīgo deju
partneri Vadimu guva uzvaru TV deju
konkursā un 30 000 litu naudas balvu.
Kad bērns pirmo reizi dzird mātes balsi…
(24.01)
Pasaulē vairāk nekā 112 000 cilvēku lieto
implantus. Šīs ierīces neatjauno dzirdi, bet
gan stimulē dzirdes nervus. Anglijā gadā
piedzimst apmēram 350 bērnu ar dzirdes
problēmām, un daļa no viņu vecākiem
izvēlas bērnam ievietot kohleāros implantus.
Nedzirdīgs pusaudzis komponē mūziku
orķestriem (28.01)
Loids Kolemans lūgts komponēt Olimpiskās
tematikas skaņdarbu, kuru Velsā 2012. gadā
atskaņos Britu Nacionālais orķestris.
Krievija: Nedzirdīgo mafija – mīts vai
realitāte? (07.02)
Krievijas presi un sabiedrību pārsteidza
kriminālās ziņas no Piemaskavas transporta
milicijas, kas bija mēģinājusi izsekot un
atklāt profesionālu kabatzagļu grupu, kas
siroja pa piepilsētas vilcieniem.
ASV prezidents Ronalds Reigans lietoja
dzirdes aparātu (08.02)
Četrdesmitais ASV prezidents Ronalds
Reigans (šogad viņam aprit 100 gadi), kas
valdīja no 1981. līdz 1989. gadam, bija
pirmais Baltā nama saimnieks, kurš lietoja
dzirdes aparātu.
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NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ TITRĒTA IZRĀDE

Sākums 1.lpp.
Diemžēl Nacionālais teātris sākumā
piedāvāja tikai divas bērnu izrādes ar titriem
latviešu valodā.
Radās jautājums: vai būs iespējams
noskatīties vēl kādas izrādes ar titriem,
arī pieaugušo? Kad trīs gadu laikā tāda
iespēja netika vairs piedāvāta, šo jautājumu
nolēma aktualizēt LNS Informācijas centrs.
Teātra vadība uz mūsu prasību atbildēja,
ka to iespējams noorganizēt tikai tad, ja
iepriekš iesniegts pieteikums par grupas
apmeklējumu.
Tad teātrim atgādinājām, ka neredzam
pamatojumu šādai prasībai, jo Latvijā
apmēram 1% iedzīvotāju ir pilnīgi nedzirdīgi
un 4 % iedzīvotāju ir dažādas pakāpes
dzirdes traucējumiem. Nav iespējams visus,
kas vēlētos apmeklēt izrādi, apzināt un

organizēt grupu.
Teātra vadībai norādījām arī uz to, ka
krievu valodā šobrīd tiek nodrošināta izrāžu
titrēšana bez iepriekšējā pieprasījuma, kaut
arī titrēšanas iekārtas tā dabūja, pamatojoties
tieši uz dzirdes invalīdu vajadzību
ievērošanu. Tāpat arī vajadzēja skaidrot
to, ka nedzirdīgie cilvēki nevar iemācīties
dzirdēt, savukārt krievvalodīgie dzirdīgie
cilvēki gan var apgūt latviešu valodu.
Mēs aicinājām
ievērot ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām 30. pantu, kurā
teikts, ka
dalībvalstis atzīst un nodrošina šo personu
tiesības piedalīties kultūras dzīvē vienlīdzīgi
ar citiem un veic pasākumus, lai viņām
atbilstoši būtu pieejami: kultūras materiāli;
televīzijas raidījumi, filmas, teātris un

citi kultūras pasākumi; tādas kultūras
pasākumu vai pakalpojumu vietas kā teātri,
muzeji, kinoteātri, bibliotēkas un tūrisma
pakalpojumi, valsts nozīmes kultūras
pieminekļi un objekti utt.
Patīkami, ka Nacionālais teātris ātri
reaģēja uz mūsu aizrādījumu, solot turpmāk
ar titriem nodrošināt kādu no Lielās zāles
izrādēm vienreiz mēnesī.
Savukārt mēs regulāri ziņosim par šīm
izrādēm ar titriem savos masu medijos
(laikrakstā, mājaslapā, videoziņās). Arī jūs
paši varat sekot paziņojumiem Nacionālā
teātra mājaslapā www.teatris.lv.
Izmantosim šo iespēju un baudīsim
teātri kopā! Pasteidzieties nopirkt biļetes, jo
labākās vietas jau izpirktas.

ADAMS KOSA CĪNĀS PAR PIEEJAMĀKU EIROPU
 No personiskā arhīva portālā Facebook
vācu u.c. Kad viesmīlis pietuvojies Adamam
Kosam, viņš ātri parāda starptautisko zīmi
– tēja, turpinot vērot savus divus zīmju
valodas tulkus, kuri viens otru pamīšus
nomaina.
„Komunikācija noris veiksmīgi. Daudzi
zina, ka esmu nedzirdīgs, un saprot, ka
sarunā ar mani ir svarīgi saglabāt acu
kontaktu. Lai gan sākumā bija cilvēki, kuri
nezināja, kā tiek sniegts zīmju valodas
tulkojums. Piemēram, atradās cilvēki, kuri
domāja, ka tulkojums jāveic no kabīnes,” ar
smaidu saka Adams.
Sabiedriskās dzīves vides pieejamības nodrošināšana nedzirdīgajiem – tā
ir viena no LNS apstiprinātā Rīcības
plāna svarīgām sastāvdaļām. Šajā jomā
izvirzīti būtiski uzdevumi, kuru vidū
arī publisku pasākumu pieejamības paplašināšana nedzirdīgajiem, vides fiziskās pieejamības šķēršļu novēršana u.c.
Par to domājam Latvijā, to risina
arī Eiropā. Šeit neliels ieskats tajā, kas
tiek darīts.
Adams Kosa ir pirmais nedzirdīgais
Eiropas Parlamenta loceklis. Viņš pats
sevi gan neuzskata par politiķi, bet gan
par Ungārijas Nedzirdīgo asociācijas
prezidentu, kuram uzticēts pārstāvēt
visus Eiropas nedzirdīgos.
Jūsu
uzmanībai
–
Zviedrijas
Nedzirdīgo laikraksta The Deaf magazine
žurnālista Niklasa Martinsona intervija
ar Adamu Kosu Strasbūrā (publicēta PNF
informatīvajā biļetenā).

Kā notiek komunikācija
līmenī

Eiropas

Kādus jautājumus risina

Komitejā tiek apspriesti jautājumi
par uzlabotu autobusu un kuģu dizainu
(universālais dizains), kas ievērotu visu
pasažieru
tiesības.
Gaisa
satiksmes
ceļotājiem jau ir noteikumi, kas paredz
informācijas sniegšanu un kompensācijas par
atceltiem braucieniem. Visgrūtāk risināmie
jautājumi skar reģionālo autobusu satiksmi,
piemēram, cik lielai jābūt kompensācijai, ja
pasažieris pazaudē bagāžu utt.
Adams Kosa vērīgi seko invaliditātes
tiesību ievērošanai: lai būtu paredzēta
informācijas pieejamība valsts valodā, lai
autobusos vai uz kuģa būtu pieejami displeji
un tiktu nodrošināts SMS pakalpojums par
iespējamām problēmām. Tas pats attiecas arī
uz pasažieru drošības jautājumiem, lai būtu
pieejami vizuāli ugunsgrēka signāli utt.
„Būs vēl citas reizes, kad apspriedīsim
drošības jautājumus,” nosaka Adams, dodot
mikrofonu vienam no saviem tulkiem,
kurš teikto pārtulkos ungāru skaņu valodā.
Citi ungāru tulki, kas atrodas kabīnēs, to
pārtulko angļu valodā. Kopumā Kosam ir
astoņi labākie zīmju valodas tulki Ungārijā.
Vienīgā problēma ir tulki, kuri prot zīmju
valodu, bet neprot angļu valodu, un šī
iemesla dēļ Adamam nav iespējas veidot tā
saucamās „koridora sarunas”, kurās varētu
pilnvērtīgi apspriesties ar visiem Parlamenta
dalībniekiem.

Viesmīlis ienāk sanāksmju zālē, turot
paplātes ar tēju un kafiju. Eiropas Parlamenta
Transporta un tūrisma komitejas locekļi
paņem tasi kafijas, pateicoties ar galvas
mājienu, nemaz nenoņemot radioaustiņas.
Izskatās, ka šādi tiek darīts visu laiku.
Tas ir ļoti svarīgi visiem
Radioaustiņās skan sarunu tulkojums katra
Parlamenta dalībnieka dzimtajā valodā. nedzirdīgajiem pasaulē
Adama Kosas atrašanās Parlamentā
Eiropas Parlamentā ir septiņas atšķirīgas
tulkotāju grupas, starp tām – itāļu, spāņu, ir nozīmīgs fakts visiem nedzirdīgajiem

pasaulē. Parlamentārieši lielākoties pārstāv
savas valsts intereses, bet viņš – cilvēkus ar
invaliditāti visā Eiropā.
„Mans etalons ir Nelsons Mandela.
Manā darba birojā Briselē pie sienas ir pat
viņa plakāts,” stāsta Adams.
Arī Strasbūrā Kosam ir savs birojs,
kas atrodas vienpadsmitajā stāvā ar skaistu
skatu uz pilsētu. Strasbūrā Adams ierodas
tikai uz sesijām, kas ir trīsarpus dienas garas
un notiek divpadsmit reizes gadā. Briselē
noris politiķu un komiteju sanāksmes, kas ir
īsākas.
Kosam ir arī Neformālās invaliditātes
sadarbības grupas priekšsēdētājs. Zviedru
parlamentāriete Cecīlija Vikstrīma, kas
pārstāv Eiropas Liberāļu un demokrātu
apvienību, ir viņa vietniece. „Mūsu
sadarbība izveidojusies ļoti veiksmīga.
Adama klātbūtnē veidojas strukturētas
diskusijas. Eiropas Savienības darbs pie
pieejamākas Eiropas ir kā kuģis, kas kursē
uz priekšu lēnām, bet pārliecinoši,” apgalvo
Cecīlija.
Jau jaunībā Kosa zinājis, ka grib uzlabot
dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.

Vai Tu jau agrā jaunībā zināji, ka
Tev piemīt spēja pārvarēt šķēršļus
un lauzt barjeras?

Es nāku no nedzirdīgu vecāku ģimenes.
Mans tēvs Budapeštā ir pazīstams un
cienījams zobu tehniķis, savulaik arī
iesaistījies Nedzirdīgo asociācijas darbībā.
Man tas likās pašsaprotami, ka man jākļūst
par advokātu. Nākamais solis bija kandidēt
Nedzirdīgo asociācijas vēlēšanās, lai kļūtu
par valdes locekli, tad kļūt par prezidentu
un visbeidzot nonākt Eiropas Savienības
Parlamentā.

Tu vēl aizvien esi Ungārijas
Nedzirdīgo asociācijas priekšsēdētājs. Kā to izdodas apvienot ar
darbu Eiropas Parlamentā?

Būt par parlamentārieti ir elastīgs
darbs, kas ir apvienojams ir citu darbu.
Dažreiz Eiropas Parlamentā strādāju trīs
dienas, atlikušās divas veicu priekšsēdētāja
pienākumus. Pirmajā sava amata pilnvaru
termiņa laikā pats uzmanīju visu, kas notiek
Tālāk lasiet 9. lpp.
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birojā, zināju, ko dara katrs darbinieks.
Tagad, otrajā periodā, ir neiespējami
izsekot visam līdzi, tāpēc amatpersonas
mani informē.
Šobrīd 14 Eiropas Savienības valstis
ir ratificējušas ANO konvenciju par
cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
Adams Kosa personīgi tiksies
ar Eiropas Savienības dalībvalstu
pārstāvjiem, kuri vēl nav ANO
konvenciju ratificējuši, piemēram, Polijā
un Somijā, lai tie pamudinātu savas
valsts valdību šo procesu paātrināt.

Vai varam ticēt, ka Eiropas
Savienība mainīs situāciju un
uzlabos cilvēku ar invaliditāti
pozīciju?

Pirmkārt, Eiropas Savienībā jābūt
labākai šīs situācijas kontrolei, otrkārt,
katra ES dalībvalsts ir nodibinājusi
neatkarīgu institūciju, kas uzrauga
cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu.
Piemēram, Ungārija saņēmusi
finansiālu atbalstu no struktūrfondiem,
lai attīstītu trūcīgos reģionus un uzlabotu
nelabvēlīgā stāvoklī esošo cilvēku dzīves
apstākļus.
Piešķirtie līdzekļi tika izlietoti,
lai būvētu jaunas ēkas cilvēkiem ar
invaliditāti, bet tajās tiek piemērotas
tikai ēkas ieejas, ne pati celtne.
Adams Kosa vēlas, lai no 2014.
gada struktūrfondi piešķirtu vēl
vairāk finansējuma vides pieejamības
uzlabošanai.
Viņš
kritiski
vērtē
Vācijas
noraidošo attieksmi pret ES direktīvu
par diskriminācijas novēršanu. No
visām dalībvalstīm tiek pieprasīti

tādi normatīvie akti, kas vēršas
pret diskrimināciju reliģijas, rases,
invaliditātes, vecuma vai seksuālās
orientācijas dēļ.
Vēl viens Eiropas izaicinājums ir
iedzīvotāju novecošana. Cilvēkiem
ar invaliditāti darbspējīgā vecumā šai
gadījumā rodas iespēja vieglāk atrast
darbu.
Kosa rosina ES aicināt darba devējus:
lai mazinātu bezdarbu invalīdu vidū,
darbos, no kuriem cilvēki dodas pensijā,
pieņemt personas ar invaliditāti.
Lai ES valstīs izveidotu vienlīdzīgu
tulku pakalpojumu pieejamību, tiek
attīstīta direktīva, kas paredz, ka
krimināli aizdomās turētajiem ir tiesības
uz tulku, kas runā viņu valodā.
Šajā direktīvā tiek iekļauta arī zīmju
valoda. Adams cītīgi strādā pie tā, lai
zīmju valodas tulka pakalpojumi būtu bez
maksas un vienlīdz brīvi nedzirdīgajiem
pieejami visā Eiropā. Viņš vēlas, lai
nākotnē, nedzirdīgiem cilvēkiem ceļojot,
būtu pieejams tulks, kurš spēj sazināties
starptautiskajās zīmēs.
Arī nedzirdīgie var būt tulki, kuri
strādā roku rokā ar dzirdīgajiem tulkiem,
tulko no nacionālās zīmju valodas uz
starptautiskajām zīmēm.

Politiķiem jābūt pacietīgiem,
kā to izjūti diendienā?

Es neredzu sevi kā politiķi, bet
gan kā cilvēku, kas pārstāv Ungārijas
Nedzirdīgo savienību, kurš ir šeit, lai
Eiropu izveidotu pieejamāku. Zinu, ka
mans mērķis ir sasniedzams, tāpēc spēju
būt pacietīgs. 
Sagatavoja: Laura Reisele,
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ASV UZSĀKTA TV
REKLĀMU TITRĒŠANA
ASV Nacionālā nedzirdīgo asociācija
(NAD) pateicas Amerikas Nacionālajai reklāmas veidotāju apvienībai (ANA) par atbalstu
televīzijas reklāmu slēptās titrēšanas ieviešanai
un ASV Nedzirdīgo vides pieejamības programmai par to, ka viņi aktīvi atbalstīja un virzīja šo ideju.
Nedzirdīgo asociācija jau daudzus gadus cenšas panākt visu televīzijas pārraižu (tajā skaitā
komerciālās reklāmas) titrēšanu un sekmīgi sadarbojas ar telekompāniju CBS, kas translēja Nacionālās futbola līgas spēles 2010. gada sezonā. NAD
šogad atkal turpinās sadarbību ar šīm telekompānijām.
Amerikas Nacionālā reklāmas veidotāju apvienība īpašā dokumentā izstrādājusi ieteikumus
televīzijas pārraižu titrēšanai, kā arī TV reklāmas
titrēšanai, ieskaitot informāciju par izmaksām un
rekomendācijas kvalitatīvu slēpto subtitru izveidošanai.
Nedzirdīgo asociācija aicina reklāmdevējus
nodrošināt, lai turpmāk visas komerciālās reklāmas televīzijā būtu ar slēptajiem (slēgtajiem) subtitriem. Šādas reklāmas spēj sasniegt daudz lielāku skaitu skatītāju un efektīvāk iedarboties uz
nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem TV skatītājiem.
Līdz ar to reklāmdevēju bizness var tikai iegūt papildu labumu jaunu pircēju un peļņas veidā.
Tādējādi izdevumi, kas saistīti ar titru izgatavošanu, ir ekonomiski pamatoti un izdevīgi, process ir vienkāršs un ieguvumi ir acīmredzami. Nedzirdīgo kopienas vadība cer, ka turpmāk arvien
vairāk TV reklāmu būs ar titriem. 
Pēc interneta materiāliem sagatavoja:
Pēteris Vilisters

MŪSU TULKI NODROŠINĀS TULKOJUMU NVA PASĀKUMOS
Ivars Kalniņšno Ārijas Mednes personiskā arhīva
Kas jāzina bezdarbniekiem

Janvāra vidū tika noslēgts līgums starp Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA) un LNS Komunikācijas centru par
tiesībām nodrošināt zīmju valodas tulkojumu NVA organizētajās
subsidētajās darbavietās nedzirdīgajiem bezdarbniekiem uz
trim gadiem (līdz 2013. gada beigām).
Pagājušajā gadā Komunikācijas centrs tulkojumu NVA
subsidētajās darbavietās nodrošināja tikai citos Latvijas reģionos,
bet Rīgas teritorijā to nodrošināja SIA „Mācību centrs MKP”.
Bet konkursā par tulkojumu uz trim gadiem šoreiz uzvarēja
Komunikācijas centrs.
NVA pārstāve Inguna Muižniece atzina: „Uz konkursu
par tiesībām sniegt surdotulka pakalpojumu nedzirdīgajiem
bezdarbniekiem subsidētajās darbavietās pieteicās divi pretendenti.
NVA prioritāte ir zemāka šī pakalpojuma maksa, tāpēc arī LNS
Komunikācijas centrs guva atbalstu.”

Par tulka pakalpojumiem! Ja darba devēji ņem darbā nedzirdīgus
bezdarbniekus, tad viņi pēc ergoterapeita atzinuma var pieteikt
surdopakalpojumu saviem nedzirdīgajiem bezdarbniekiem. Kad
visas formalitātes nokārtotas, Komunikācijas centrs attiecīgi norīko
darbā tulku. Tulka pakalpojumu var izmantot tikai sešus mēnešus
(pusotras stundas darba dienā).
Vai nedzirdīgie jau tagad var pieteikties uz valsts
līdzfinansētām darbavietām bezdarbniekiem invalīdiem?
NVA Informācijas nodaļa ziņo: „Valsts līdzfinansētās
darbavietas invalīdiem tiek veidotas Nodarbinātības valsts
aģentūras Pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros. 2010.
gadā bezdarbniekiem ar invaliditāti tika izveidotas 778 darba
vietas. Arī 2011.gadā tādas paredzētas. Patlaban notiek pasākuma
organizatorisko jautājumu saskaņošana, tāpēc vēl nevaram precīzi
pateikt, cik darbavietas bezdarbniekiem invalīdiem tiks izveidotas
šajā gadā.”

Par apmācību kursiem

Pirms gada Komunikācijas centrs ieguva arī iespēju nodrošināt
zīmju valodas tulkojumu NVA apmācību kursos nedzirdīgajiem
bezdarbniekiem. Līgums par šo pakalpojumu noslēgts līdz 2011.
gada 30. decembrim.
NVA pārstāve Antra Balode informē: „Šogad surdotulku varēs
dabūt, ja kaut vai tikai viens bezdarbnieks būs pieteicies uz apmācību.
Bezdarbnieks kursus varēs izvēlēties no NVA iedotā saraksta vai arī
pats atrast, ko vēlas. Viņš saņems kuponu un – uz priekšu! Reāli tas
varētu sākties pavasarī, pagaidām viss vēl tiek kārtots.” 
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AR SKATU NO MALAS: UZ ŠOVA 4. KĀRTU
Sanita Rakstiņa Jānis Immurs
Pēdējo gadu laikā man bijusi iespēja
vairāk ielūkoties vājdzirdīgu un nedzirdīgu
cilvēku pasaulē, būt saskarē ar viņu ikdienu.
Esmu pamanījusi, ka šiem cilvēkiem ir ļoti
liela griba dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tāpat kā
mums – dzirdīgajiem. Un tas ir ļoti jauki un
apsveicami!
Apmeklējot melodeklamāciju šovu,
visvairāk mani pārsteidz tas, kā nedzirdīgi
cilvēki, kuri nedzird dziesmu un tās ritmu, var
to „nodziedāt” tā, ka nemaz nevar pamanīt,
ka cilvēks ir nedzirdīgs. Es, protams, nevaru
runāt par zīmju valodas pareizību, jo šo
valodu nepārzinu. Varu vērtēt tikai kā
dzirdīgs cilvēks un pateikt, vai man patīk
vai ne. Un skaidrs ir viens – ļoti patika!
Zālē visu laiku skanēja gaviles,
aplausi un jautrība, valdīja tāda
kā ģimeniska, silta atmosfēra.
Šovu esmu redzējusi jau
divas reizes, bet šoreiz dalīšos
iespaidos par ceturto kārtu –
slavenību atdarināšanu.
Šova vadītāji ar savu Flinstona
tēlu man atgriezties laikos,
kad mans dēls bija maziņš un
mēs kinoteātrī baudījām šo
jauko filmu. Vadītāji ir malači
– kolorīti, asprātīgas piezīmes,
aktiermeistarība!
Dažus vārdus gribētos pateikt
par žūriju. Dažbrīd sajutu tādu
kā personīgu pieskārienu, liekot
atzīmes. Būtu labi, ja tas tā
nebūtu, jo žūrijai nu ir tā smagā loma – būt
pēc iespējas objektīvākai.
Tālāk sniegšu īsu novērtējumu katram
pārim, kas radās šova laikā, skatoties
uzstāšanos. Došu arī savas atzīmes, līdzīgi
žūrijai – no viena līdz desmit.
Katrs dalībnieks bija padomājis, lai
būtu vizuālā līdzība un arī centās kustēties
tā, kā to dara uz skatuves viņa izvēlētais
mākslinieks. Ņemot vērā to, ka nelasu
zīmju valodu, uz mani vislielāko iespaidu,
protams, atstāja atraktīvākās un kolorītākās
uzstāšanās.
Mans favorīts šajā kārtā viennozīmīgi
bija Ivars Kalniņš (attēlā).
Biju sajūsmā par viņa parodēto Verku
Serdjučku dziesmā „Es uzrāvos uz
mīlestību”. Tieši tā, tā bija lieliska parodija.
Ideāli! Smējos kā kutināta! Nezināju, ka
Ivaram ir tādi aktiera dotumi. Vizuālais
tēls bija ļoti līdzīgs. „Dziedāja” izjusti,
izteiksmīgi. Ļoti labi kustējās. Domāju, ka
tikai nedaudz vīriešu sieviešu augstpapēžu
kurpēs var tik pārliecinoši uzstāties.
Jāpiebilst, ka nemaz nemanīju, ka puiši, kuri
viņam piedejoja fonā, nebija īsti „uzdevuma
augstumos” (tā kāds no žūrijas minēja), jo
redzēju tikai pašu Verku Serdjučku – tik
pārliecinoši tas bija! Lieku 10.
Montas Dēbeles uznāciens, atveidojot
Celinu Dionu un izpildot viņas dziesmu no
slavenās filmas Titāniks, bija ļoti izjusts.
Savā tēlā viņa bija it kā vienkārša, bet arī
tik ļoti pārliecinoša. Bija arī padomāts par
skatuves noformējumu – viņa stāvēja it kā

uz kuģa klāja. Jaunā meitene no Liepājas
savā garajā, baltajā tērpā izskatījās tik gaiša,
cēla, iemīlējusies. Sirds ietrīsējās... Lieku
10.
Par Al Bano un Rominas Poueres
atveidojumu Ineses Immures un Jura
Elbrota izpildījumā dziesmā „Laime”
uzreiz bija skaidrs… jā, tiešām uz skatuves
bija šie divi mākslinieki – perfekta vizuālā
līdzība! Priekšnesums pavisam vienkāršs,
toties ļoti pārliecinošs. Skaisti cilvēki,
izjusts izpildījums. Arī šo priekšnesumu
novērtēju uz 10.
Par Alda Ādamsona atveidoto Maiklu
Džeksonu dziesmā „Spoki” varu teikt:
iespaidīgs uznāciens un priekšnesuma

vizuālais noformējums. Izpildījums ļoti
atbilstošs. Jauniņais Džeksons mani
pārliecināja. Protams, tas bija ļoti grūts
uzdevums un liela uzdrīkstēšanās: dejot un
vienlaicīgi lietot zīmju valodu, tas noteikti
nav viegli. Bet sanāca super: izteiksmīgi,
aktieriski, ļoti patika! Dodu atzīmi 10.
Laurai Klāsupai un Mārai Kursītei
t.A.T.u. meiteņu dziesmā „Dzirksteles”
vizuālā līdzība bija laba un arī tēlojums
izteiksmīgs, gan apģērbs, gan kustības, gan
vizuālā līdzība – tas viss kopumā ļoti jauki
un atbilstoši, tikai nevarēju novērtēt zīmju
valodu. Lieku 9.
Ritmas Egles un Anitas Ceples atveidotās
Alla Pugačova un Sofija Rotaru dziesmā
„Mūs nenoķers” bija līdzīgas saviem tēliem.
Bet līdz galam ar to nepietika, kaut kas it
kā apstājās, noplaka. Daudz maiguma, bet
šī dziesma ir dinamiska un prasa vairāk
enerģijas! Abām rokās bija mikrofons, bet
likās, ka tas tikai traucē. Mana atzīme: 7.
Andai Tīdemanei padevās pietiekami
labs enerģiskās Sabrinas atveidojums
dziesmā „Puiši”. Skaistā meitene man likās
vizuāli līdzīga (speciāli paskatījos internetā
bildi, jo nevarēju atcerēties, kāda izskatās
īstā Sabrina). Un tomēr kaut kā pietrūka.
Šis, man šķiet, ir tas gadījums, kad skatuve
nav īsti piepildīta. Diezgan vienveidīgs
dziesmas izpildījums. Nejutu kulmināciju,
kaut arī viņas zīmju valoda viegli uztverama,
izteiksmīga. Vērtējums – 8.
Elviss Preslijs, ko atveidoja Raivis
Tīdemanis dziesmā „Zilās kurpes” bija

tiešām vizuāli perfekts. Neviens nevarēja
palikt vienaldzīgs pret šo spilgto tēlu!
Vizuālā līdzība un kustības vienreizējas,
aktierspēle izcila. Vēl paspēja ģitāru visam
pa vidu uzspēlēt. Malacis! Man viņš patika.
Lieku visus 10!
Atbilstoša dziesma bija mazajai meitenei
Karīnai Kramai, atveidojot
jauno
dziedātāju no Latvijas Bērnu Eirovīzijā
– Šarloti Lēnmani. Karīna ar dziesmiņu
„Viva la dance” braši turējās starp lielajiem
dziedoņiem. Muzikāli, mīļi, ļoti gaiši!
Varēja just, ka dziesma pašai meitenei patīk
un patīk arī to dziedāt. Šķiet, tas palīdzēja.
Mana atzīme viņai – 9.
Maigas Elbrotes atveidotā Madonna –
ļoti drosmīga izvēle! Jāsaka, ka
Maiga kā iecerētā tēla izpildītāja
bija visai piemērota: apskaužami
labā fiziskā formā, skaista,
dejiska, muzikāla. Dziesmas „Es
kā jaunava” izpildījums arī it kā
atbilstošs Madonnas tēlam, bet
man gribējās ko vairāk. Lieku 7.
Vērtējot Genādija Čerņavska
attēlotā
Mihaila
Bojarska
uznācienu, par vizuālo iespaidu
teikšu to labāko. Jā, tas bija
lielisks, taču tālāk sniegums
izčākstēja, šķita, ka kaut kas nav
kārtībā ar zīmēm. Laikam tik
ļoti iejutās tēlā, ka, aizraujoties
ar aktierspēli, aizmirsa dziesmas
vārdus. Bet vizuālā līdzība
patiešām bija panākta! Mana atzīme – 6.
Enerģiski un aizrautīgi tika izpildīta
dziesma „Waka, Waka”, kurā Shakiru
atveidoja Alise Valaine, Lida Šilinska
un Vaira Bremmere. Šķita, ka maz
melodeklamācijas, bet daudz dejošanas.
Lieku 8.
ABBA, ko atveidoja Lilita Lukina un
Biruta Lasmane dziesmā „Nauda, nauda,
nauda”, vizuālā līdzība bija panākta, bet
mani kaut kas iekšēji nepārliecināja. Varbūt
pietrūka atraisītības. Es lieku atzīmi 7.
Ilze Sala karstasinīgās TīnasTērneres tēlā
panākusi perfektu vizuālo līdzību. Vienkārši
lieliski, arī laba dziesmas izvēle. Domāju,
ka vajadzīgas vēl tikai dažas uzstāšanās šajā
lomā – un viņa gūs vēl labākus rezultātus.
Tā bija uzstāšanās, kurai patiešām noticēju.
Mīmika ļoti laba. Par zīmēm gan nelielas
šaubas. Mana atzīme: 9.
Ingūna Krama Džerija Halivela dziesmā
„Tas lietus vīrs”... Hm, grūti kaut ko teikt:
ieguldīts pamatīgs darbs, tas jūtams. It kā
enerģiski un droši, zīmes likās saprotamas,
bet vizuāli viss man negāja kopā. Manuprāt,
ne visai veiksmīgi izvēlēta dziesma šai
talantīgajai izpildītājai. Varbūt nevajadzēja
kopēt tādas kustības, ko nevar izdarīt
pārliecinoši. Lieku 8.
Oļegs
Civkunovs,
šis
kolorītais
ventspilnieks, ar dziesmiņu par Cirku, šķiet,
iepriecināja visus. Tik jauki un mīļi tas
bija! Vizuālā līdzība vienreizēja, tēls košs,
atraktīvs. Izrādās, ka starp mums ir arī pats
Oļegs Popovs! Man patika! Lieku 8.
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PIEKTAJĀ KĀRTĀ – CEĻOJUMS PA PASAULES VALSTĪM
Sākumu lasiet 1.lpp.

Iveta Lāce – Miezīte: “Tā kā šova
tēma bija citu tautu dziesmas, tad es lauzīju
galvu, ar kādu dziesmu lai Pugačova šoreiz
pārsteidz publiku. Atcerējos Raimonda
Paula dziesmu krievu versijā “Miljon alih
roz”(Miljons sārtu rožu”), kura latviskajā
versijā ir “Dāvāja Māriņa meitiņai
mūžiņu”. Pateicoties Allai Pugačovai, tā
kļuva slavena visā pasaulē, arī Japānā, kur
to dziedāja japāniski. Dziesmas izpildījumu
japāniski mūsu skatītāji varēja vērot arī
videoekrānā šova laikā. Zīmju valodas
priekšrocība ir tā, ka varēju dziedāt
savu veco krievu tekstu, tikai mazliet
“japāniskojot” zīmes un nekustinot
muti – intrigai, lai nenolasa no
lūpām.”
Arī šova vadītāji šajā kārtā bija
izvēlējušies Japānas nacionālo ietērpu:
Elfa Zariņa tēloja japāņu namamāti,
bet Vladimirs Krumins – samuraju
ar varenu zobenu pie sāniem. Žūrijā:
Maruta Piterniece, Iveta Lāce –
Miezīte, Ainārs Ostvalds, Māra
Lasmane un Dzintra Kukša.
Vērojot šovu, pirmām kārtām
pārsteidza visu dalībnieku spilgtie,
tēlam ļoti atbilstošie tērpi. Tā nebija vairs
nekāda pašdarbība, domāju, visā jau
saskatāms daudz augstāks līmenis. Vienmēr
nākas prātot: kur gan viņi ņem tik lieliskus
un katrreiz savādākus tērpus? Bet lai nu šis
noslēpums vēl paliek – intrigai.
Laura Klāsupa un Māra Kursīte
izpildīja ukraiņu dziesmu „Mežonīgā deja”.
Priekšnesums bija ļoti skatāms, kustīgs,
piedalījās arī deju grupa. Kopumā saskanīgs
ansamblis, kuru krāšņāku padarīja Laura.
Varēja redzēt, ka viņai uz skatuves ļoti
iepaticies un viņa tur jūtas kā forele strautā.
Ko gan viņa iesāks, kad šovs beigsies? Bet
patiesības labad jāpiebilst, ka izpildījums
varēja gan būt vēl mežonīgāks.
Ukraiņu dziesmu – „Tu mani piemānīji”
bija izvēlējies arī nākamais pāris: Ritma
Egle ar Anitu Cepli. Ritmu nevarēja atpazīt:
uzstājās brašs ukraiņu kazaks ar milzīgām
ūsām, kurš nemitīgi pārmeta mānīšanos
savai vieglprātīgajai izredzētajai. Ļoti
atbilstoši apģērbi un izraudzītā dziesma!
Arī izpildījums bija labāks nekā citas šī pāra
uzstāšanās.
Savukārt Anda un Raivis Tīdemaņi bija
pacēluši nastu, ko nevarēja tā īsti panest.
Ar to domāju viņu izvēlēto spāņu dziesmu
„Bambaleo”. Apģērbi abiem bija atbilstoši,
Raivim pat frizūra cita, visu cieņu! Bet
nevarēja just to iekšējo temperamentu, kāds
raksturīgs karstajiem dienvidniekiem. Fonā
uz skatuves darbojās arī Valdis Sala, un tas
bija labs uznāciens.
Spāniju pārstāvēja arī nākamā dziesma
„Makarena”, ko izpildīja Ilze Sala ar
draugiem. Ļoti labi, ja daudz draugu, bet
šajā gadījumā šķita, ka viņu pārāk daudz
un tie rada haotisku drūzmēšanos, novērš
uzmanību no galvenā. Kopējais iespaids
viduvējs, toties pati galvenā – Ilze Sala bija
laba! Šis bija viens no gadījumiem, kad es

neizpratu žūrijas vērtējumus. Bet atgādinu,
ka šeit izsaku tikai savas personīgās domas.
Kāds par tām sitīs man pa plecu, cits pa
galvu – neko darīt, tāds nu ir mūsu, ak,
nabaga žurnālistu liktenis…
Ventspilnieki
Raisa
un
Oļegs
Civkunovi ļoti baltos tērpos ļoti balti
nodziedāja Latvijas dziesmu „Baltā”. Viss
bija tik svētsvinīgi, ka, dziesmai beidzoties,
man gandrīz nobira balta asara. Patika! Man
šķiet, šim pārim duetā sanāk labāk, nekā
dziedot katram atsevišķi.

Brazīlijas „Lambada” arī bija tas
gadījums, kad izpildītāji paceļ nastu, ko
nevar lāgā panest. Iecere drosmīga, visu
cieņu Maigai Elbrotei un Genādijam
Čerņavskim, taču lambadā nu nekādi
neiztikt bez trakām kaislībām un tādām
kustībām, ka vai kājas krīt nost... Lai gan
palīgos nāca „Rītausmas” jaunieši, tomēr
tā īstā, brazīliskā kolorīta pietrūka. Bet
priekšnesums man patika!
Par nākamo – Ineses Immures un Jura
Elbrota (attēlā) dziesmu „Latvju zeme vaļā
stāv” var teikt: ļoti veiksmīgi izvēlēta, liekas,
jau iepriekš rūpīgi padomājot, kā to izpildīs,
cik paši piemēroti šai dziesmai un cik
efektīgu priekšnesumu spēs no tās izveidot.
Priekšnesumam bija ļoti laba kustību režija,
emocionāli iedarbīgs izpildījums. Lai gan
viņi bija tikai divi, toties tik ļoti iejutušies
savos tēlos, ka piepildīja visu skatuvi. Prieks,
ka arī žūrija deva augstākos vērtējumus.
Juris Elbrots: Man pašam šķiet, ka
mums sanāca līdz šim visveiksmīgākā
uzstāšanās. Šī dziesma mums izdevās,
tāpēc bija prieks un gandarījums par mūsu
uzstāšanos. Lai labi parādītu tās saturu
un ideju, daudz mēģināju mājās, reizēm
līdz pat vēlai naktij: uzlieku austiņas,
klausos, mācos saskaņot zīmes ar vārdiem.
Ar Inesi kopā iestudējām mūsu uznācienu
viņas darbavietā. Un tikai pirms paša šova
devāmies uz „Rītausmu” visu noslīpēt.
Pārrunājām un vienojāmies par to, kā vienu
vai otru vietu dziesmā vajadzētu izpildīt.
Visgrūtākā dziesma man bija „Felicita”
ceturtajā kārtā. Šī dziesma ir itāļu valodā,
Inese iztulkoja latviski un pielāgoja vārdus
mūzikas ritmam un zīmju valodai. Bija ļoti
grūti, jo vienlaikus lietojām trīs valodas:
dziesma skan itāļu valodā, kurai jāpielaiko
teksts latviešu valodā, un tad tas vēl
jāparāda zīmēs. Pirmo reizi kaut ko tādu

darīju, tāpēc jo lielāks prieks, ka izdevās!
Kopš
uzstājamies
šovā,
daudzi
cilvēki nāk man klāt, paslavē par skaisto
uzstāšanos un saka paldies. Tas ir ļoti
patīkami. Iepriecina, ka šova priekšnesumus
videoierakstus var skatīties internetā LNS
mājaslapā.
Starp šova dalībniekiem attiecības ir ļoti
labas. Man ļoti patika LNS Gada nomināciju
vakars, kad visi kopā pie atbalstījām katra
mūsējā uzstāšanos uz skatuves, ceļoties
kājās un dziedot līdzi. Tā mēs fanojām
un atbalstījām katru savējo no šova
draudzīgās komandas.
Beidzamais priekšnesums, šķiet,
bija arī viseksotiskākais. Lilita Lukina
un Biruta Lasmane izpildīja Indijas
dziesmu „Džimmij, nāc”. Tērpi lieliski,
kustības arī atbilstošas. Bija labi! Bet
katrā ziņā bija ko redzēt! Dziesmas
izvēle drosmīga, un izpildītājas pacelto
nastu varēja arī panest.
Lilita Lukina: Melodeklamācijas
izpildu jau piecus gadus. Man ir
interesanti, un šis process mani
iedvesmo un iepriecina. Indiešu dziesmu
izvēlējās Biruta, jo tas bija viņas sapnis
– iejusties indietes tēlā.
Mums ar Birutu bija iespēja iemācīties
indiešu dejas kustības, pateicoties Marikai
Antonovai, liels paldies viņai! Indiešu
deju mēģinājām tikai četras dienas, bet
mums veicās labi. Esmu ļoti apmierināta,
ka izpildījām tieši indiešu dziesmu un deju
kustības, man tas ļoti iepatikās.
Patīk vadītāji, viņi vienmēr rada sev
jaunus, interesantus tēlus un apbrīnojami
piemērotus tērpus. Vēl paldies visiem
palīgiem, tādiem kā, piemēram, Dzintra
Kukša, Dana Kalpiņa – Geida, Antra Puriņa
un Brigita Aldersone. Mums viņas daudz
palīdz, iesaka idejas, labo neizdošanās,
uzmundrina. Pēc šova pārrunājam, kas bija
nepareizi, ko varēja labāk. Un tā vairojas
vēlme iet tālāk, prieks meklēt un gatavot
nākamo dziesmu.
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DZIRDES IMPLANTI: PAR UN PRET
Zigmārs Ungurs no www.microtiaaustralia.org.au

Pasaulē joprojām ir dažādi viedokļi
par
dzirdes
implantu
lietderību.
Daudziem tas palīdz, bet ir arī tādi,
kuriem tas ieoperēts, bet kuri to nelieto.
Vai ārsti, iesakot ievietot implantu, spēj
garantēt rezultātus?
Lai to noskaidrotu, vispirms lūdzu uz
sarunu šajā jomā atzītu autoritāti, Latvijas
Bērnu dzirdes centra vadītāju Sandru
Kušķi.
Jums ir liela pieredze darbā ar
dzirdes implantiem. Vai varat pateikt,
cik gadījumos tas dod būtisku dzirdes
uzlabojumu? Ja iepriekš zina diagnozi,
vai tad var paredzēt implanta efektivitāti?
Mums šobrīd nav neviena implanta
lietotāja Latvijā, kas nedzirdētu ar implantu.
Pavisam cits jautājums ir par to, cik no
viņiem spēj sarunāties, izmantojot skaņās
runāto valodu. Te tad arī ir tā milzu atšķirība.
Lai nedzirdīgam bērnam varētu attīstīties
valoda, pirmkārt, nepieciešams dzirdēt visas
t.s. „runas frekvences”. To sadzirdēšanai tad
arī kalpo implants. Otrkārt, vēlams veikt
implantāciju 1 – 2 gadu vecumā. Treškārt,
jāskatās, vai nav citu blakussaslimšanu, to
skaitā psihisko vai motoro funkciju aizture.
Vēl ļoti svarīgi, vai bērnam ikdienā apkārt ir
dzirdīgi, runājoši cilvēki. Un visbeidzot, pats
svarīgākais – vai bērna vecāki katru dienu
strādā ar savu bērnu pie dzirdes uztveres
attīstības.
Vai, piemēram, cilvēks pēc sešu gadu
vecumā zaudētas dzirdes var likt implantu
trīsdesmit gadu vecumā?
Implants dos uzlabojumu tikai tad, ja

nav pagājusi vairāk nekā puse no tā laika,
kopš viņš dzirdējis. Ja nedzirdības laiks
pārsniedz pusi no dzirdes laika, diemžēl jau
notikusi dzirdes nerva atrofija un implantu
nav jēgas likt. Tātad minētajā piemērā
situācija ir šāda: dzirdēts līdz 6 gadiem, pēc
tam iestājusies nedzirdība; laiks pēc tam,
kad implants varētu vēl sniegt uzlabojumu,
ir 3 gadi (puse no 6 gadiem ar dzirdi), tātad
līdz šī cilvēka 9 gadu vecumam.
Kādi ir cēloņi tam, ja implants, kas
ievietots atbilstošā vecumā, tomēr nedod
būtisku uzlabojumu?
Tas tad ir bērns, kura vecums vairs
nav labvēlīgs valodas centru attīstībai
smadzeņu garozā, un tas ir virs 2 gadu
vecuma, kad valodas apmācība notiek
nevis spontāni, pati no sevis to klausoties,
bet to ļoti cītīgi un intensīvi jāmāca ( tā,
kā mēs mācāmies jebkuru svešvalodu), vai
arī bērns, kam ir kādas neiroloģiskas vai
psihiska rakstura blakussaslimšanas, vai arī
vecāki paši ar bērna apmācību nenodarbojas,
bet to aizsūta uz bērnudārzu, kur audzinātājas
nekad nevar un nevarēs aizvietot to, ko
bērnam var sniegt viņa vecāki. Nozīmīga ir
,,runājoša vide” apkārt.
Ja bojāts dzirdes nervs antibiotiku vai
slimības rezultātā, vai tad implants var
palīdzēt?
Antibiotikas bojā nevis pašu dzirdes
nervu, bet gan šī nerva šūnas, kas atrodas
iekšējā ausī. Kohleārais implants ir it kā
iekšējās auss aizvietotājs, tāpēc labi palīdz
gadījumos, kad bojāta iekšējā auss. Jāsaka,
ka 99% visu vājdzirdības un nedzirdības
iemeslu rodami tieši iekšējā ausī, ko tautā
nepareizi sauc par dzirdes nervu. Visiem
šiem 99% cilvēku ar paliekošiem dzirdes
traucējumiem nav paša dzirdes nerva
bojājuma. Bet, ja ir, tad galvenokārt ir
dzirdes nerva audzēji vai traumas.
Vai tie bērni, kuriem ievietoti implanti,
paliek jūsu uzskaitē, un vai jūs pēc laika
apsekojat, kā tie darbojas? Vai ir kādi
pētījumi par implanta nēsātājiem?
Visi implanta lietotāji ir mūsu aprūpes
lokā līdz 18 gadu vecumam, kā to paredz

Veselības Ministrijas noteikumi. Pēc tam
par to jāinteresējas P. Stradiņa KUS ORL
klīnikā.
Pacientu datu aizsardzības likums neļauj
izpaust cilvēku vārdus, kuriem ievietoti
implanti. Bet, runājot par rezultātiem, varu
teikt: tie pacienti, kuri implantēti laicīgi un
kuriem nav blakussaslimšanu un kuru vecāki
ieguldījuši to apmācībā pacietīgu darbu, tie
sasnieguši fantastiskus rezultātus.
Bet vecāki, kuri domāja, ka vajag tikai
implantu ieoperēt galvā un viss no sevis
tāpat vien notiks, – tie vaino gan implantu,
gan speciālistus, gan pastāvošo iekārtu.
speciālajās skolās, kur mācās bērni ar dzirdes
traucējumiem, ir pat pedagogi, kas skolēnus
baida: ar implantiem sāpēšot galva, ātri
nomiršot un vēl visādas briesmas.
Tad par kādu rezultātu šādos gadījumos
vispār var būt runa?! Manuprāt, šādi cilvēki
pēc definīcijas nevar strādāt jomā, kuras
mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar traucējumiem.
Ārzemēs šādi cilvēki viennozīmīgi tiktu
tiesāti par cilvēktiesību pārkāpumu!
Vai ir kādi jauni sasniegumi implantu
tehnoloģijās?
Protams, ir. Tā ir tehnoloģijas joma,
kura nepārtraukti attīstās, un visi šai jomā
strādājošie speciālisti, pacienti un viņu
vecāki cer, ka reiz pienāks diena, kad šo
problēmu varēs atrisināt pamatos.
Šobrīd jaunās paaudzes implantos ir ļoti
daudz uzlabojumu, piemēram, iepriekšējās
paaudzes implantā un jaunākajā ir 50
jaunu atšķirīgu iespēju.
Ko nedrīkst darīt implanta nēsātājs?
Protams, peldēties ar implantu nav
vēlams, tāpat kā ar dzirdes aparātu vai
jebkuru citu elektrisku iekārtu ( piemēram,
televizoru).Tas viss ir aprakstīts implanta
lietotāja rokasgrāmatā.
Iespēju sevi parādīt un savas ieceres
piepildīt netrūkst. Mūsu izcilākie lietotāji ar
implantiem sporto. Viens no pacientiem ir
Skonto futbola līgas futbolists, cita – baleta
skolas audzēkne, tenisa sportiste un tml.
Tāpat kā, ja grib, vienmēr var atrast iemeslus
implantu nelikt.

ārsti teikuši, ja implants nav pareizi
ieprogrammēts, tad tam ir nulles vērtība.
Tad māte zēnu aizveda uz Austriju, kur Pēc implanta pārprogrammēšanas zēns
viņam noregulēja ārējo dzirdes aparātu. beidzot kļuvis mierīgs, sācis saprast
Zēns sāka reaģēt uz trokšņiem, taču ne skaņas, vārdus un mēģina pats runāt.
vairāk.
Šis ārkārtējais gadījums liecina, ka
Māte nepadevās un aizveda dēlu uz implants pats par sevi nemaz nav galvenais,
Sanktpēterburgas zinātniski pētniecisko ir ļoti svarīgi, lai to pareizi ieprogrammētu.
ausu, kakla, deguna un runas institūtu.
Tātad
nepieciešams
atrast
Tur zēnam no jauna veica diagnostiku un ārstus, kuriem ir pietiekami augsta
pilnībā pārprogrammēja dzirdes implantu. profesionalitāte?
Šajā institūtā ārsti atzinuši, ka bērns
Lūk, atbilde par implanta lietderību –
pirmajos gados pēc implanta ieoperēšanas būt vai nebūt? Varbūt zēns no Daugavpils
dzīvojis nemitīgā stresā, jo dzirdes implants bija izņēmums? Varbūt vairumam implanta
nebija kvalitatīvi noregulēts. Balsu un lietotāju tas ir pareizi noregulēts un viņi
skaņu vietā puisēnam galvā skanējis ļoti labi dzird? Bet varbūt Latvijā vēl ir arī tādi,
skaļš, dūcošs troksnis, kas bērnu padarījis kuriem implants ieprogrammēts nepareizi?
nervozu un pat agresīvu. Sanktpēterburgas Viss ir iespējams.

GADĪJUMS, KAS DARA UZMANĪGU
Nesen laikrakstā „Neatkarīgā Rīta
Avīze”(28. 12. 2010.) parādījās raksts
„Puisītis no Daugavpils māmiņu pirmo
reizi dzird četros gados”, kas šokēja
daudzus.
Tajā pastāstīts par zēnu, kuram pusotra
gada vecumā Latvijas Bērnu dzirdes centrā
tika ieoperēts dzirdes implants.
Kad to pirmo reizi iedarbināja, puisēns
sācis skaļi kliegt un raut nost vadus.
Latvijas ārsti mierinājuši bērna māti, ka
tāda ir bērna pirmā reakcija uz skaņām.
Taču situācija nemainījās divus gadus,
bērns necieta implantu, nesāka runāt,
nereaģēja uz skaņām, bija ļoti nervozs. Kas
notika tālāk?

Tālāk lasiet 11. lpp.
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VĒL VIENA PIEREDZE

Uz jautājumiem atbild Dace Uzore,
kuras dēls Sandija bija pirmais Latvijā,
kam ieoperēja dzirdes implantu. Pats
Sandijs uz jautājumiem nevēlējās
atbildēt.
Jūs bijāt pirmie Latvijā, kas nolēmāt
veikt implanta ievietošanas operāciju.
Vai sākotnējās cerības attaisnojušās?
Negribu tās saukt par cerībām, jo tas
skan kaut kā melanholiski. Bija doma,
ka pēc implanta ieoperēšanas būtiski
uzlabosies Sandija saskarsmes spējas,
galvenais – attīstīsies valoda, bet tā
nenotika. Kāds iemesls? Atbilžu ir daudz,
bet galvenais jau laikam tas, ka katra
cilvēka organisms (gan dzirdīga, gan
nedzirdīga) ir ļoti individuāls, tāpēc nekad
visiem nebūs vienāds rezultāts. Katram ir
savs Ceļš šajā dzīvē un jāiziet tieši sava
Dzīves skola.
Vai jūsu dēls Sandijs tagad var brīvi

sarunāties ar dzirdīgiem cilvēkiem?
Nevar. Pirms implanta operācijas
sazinājāmies zīmju valodā un to darām arī
šobrīd. Sabiedrībā saziņa var notikt rakstiski
vai ar zīmju valodu pārvaldoša cilvēka
palīdzību.
Kādās skolās Sandis mācījies?
Mācījās Rīgas Nedzirdīgo bērnu
internātskolā,
tagad
Raiņa
vakara
vidusskolā, nedzirdīgo jauniešu klasē.
Vai Sandijs pats ir apmierināts
ar implantu? Vai tas viņu kaut kā
neierobežo?
Implants Sandiju nekādi neierobežo.
Ko jūs ieteiktu citiem vecākiem: likt
bērnam implantu vai ne?
Nevaru sniegt nekādus ieteikumus.
Vecākiem pašiem katram jācenšas iegūt pēc
iespējas vairāk informācijas un tad jāpieņem
lēmums. Kā jau teicu – katram bērnam,
katrai ģimenei savs ceļš ejams, un pašiem
jāizdara izvēle...
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STĀSTA CILVĒKS,
KURŠ VĒLĒJĀS PALIKT ANONĪMS
Man bija piecpadsmit gadu, kad man
ielika implantu. Kādus 3 gadus to lietoju,
bet nu jau divus gadus nelietoju. Man
tagad ir divdesmit gadi. Sākumā, pēc
operācijas, implants man traucēja, un
jutos ne savā ādā. Vai bija uzlabojums?
Jā, es ļoti centos, sāku pazīt tādas skaņas
kā māja, tomēr joprojām neko nesapratu,
ko dzirdīgie runāja, tikai skatījos pēc lūpu
kustībām.
Sākumā cerēju, ka pēc implanta
ielikšanas varēšu mācīties dzirdīgo skolā,
taču, tā kā nesapratu cilvēku runu, tad
no tā nekas neiznāca. Tāpēc arī pārstāju
lietot implantu. Tomēr tas joprojām
sagādā neērtības, piemēram, nevaru nirt
dziļi ūdenī. Pēc savas pieredzes varu teikt,
ka būtu labāk bez implanta. Arī citiem es
neiesaku, jo nekad nevar zināt, vai tas
palīdzēs vai nepalīdzēs.

KAD RODAS KOMPLIKĀCIJAS

Nereti bērniem, kuriem ievietots
kohleārais implants, rodas komplikācijas.
Pētījumā aptaujāts ap 400 jauno pacientu,
skaidrojot to cēloņus.
Vienā
no
desmit
gadījumiem
komplikācijas radušās atveseļošanās periodā
no kādām citām slimībām.
Trešdaļai bija nepieciešama atkārtota
implanta ievietošana.
20 cilvēkiem komplikācijas bijušas
smagā infekciju formā, to skaitā meningīts.
19 pacientiem tās bijušas vieglā formā:
reiboņi, mīksto audu infekcijas un vidusauss
iekaisums, kā arī sejas paralīze.
Pētnieki secinājuši, ka agrīnā vecumā
implantētajiem bērniem komplikācijas nav
novērotas.
Pasaules lielākā kohleāro implantu
tirgotāju firma 2010./2011. gada pirmajā
pusē nopelnījusi par 16% vairāk nekā
iepriekš. Austrālijas implantu uzņēmuma
ienākumi šogad sasniedz 87.23 miljonus
dolāru iepriekšējo 75.25 miljonu dolāru
vietā. Palielinātie ienākumi saistīti ar
uzlaboto implantu pārdošanu, kas pieaugusi
par 20%.

Ir

labā un sliktā puse, pastāv riski

Plusi
Dzirdamība uzlabojas, var dzirdēt
runu. Kohleāro implantu iedarbība bērniem
ir lēna. Jāiegulda daudz laika un pūļu
treniņiem, lai tā būtu.

Lielākā daļa cilvēku spēj uztvert
skaļas, vidējas un maigas skaņas, piemēram,
durvju aizciršanu, soļus, motoru dūkoņu,
telefonu zvanus, suņu rejas utt.
Var klausīties mūziku, veikt telefona
zvanus un saprast, ko saka runātājs, taču ne
visiem implanta nēsātājiem dzirde attīstās
tik labi, lai spētu tīri izšķirt skaņas.
Mīnusi
Implantācija notiek, lietojot pilnīgu
anestēziju. Kā pie jebkuras operācijas un
iejaukšanās pastāv riski, taču anestēzijas
iedarbība katru ietekmē dažādi. Ir cilvēki,
kuriem risks pret anestēziju ir paaugstināts.

Ķirurģiskās procedūras
būt, var nebūt

riski

– var

Sejas nervu ievainojumi. Sejas nervi
atrodas vidusauss tuvumā, kas dod stimulu
sejas kustībām. Ievainojums var izraisīt
īslaicīgu vai pastāvīgu sejas nerva paralīzi;
Meningīts – infekcija smadzeņu
gļotādā. Cilvēkiem ar nestandarta iekšējās
auss struktūru ir liels risks to iegūt. Šī gan ir
reta, bet nopietna komplikācija.
Var rasties galvas un muguras
smadzeņu šķidruma noplūde (sūce)
operācijas laikā – šķidrums, kas ieskauj
smadzenes, var izplūst iekšējā ausī.
Iespējamas ādas brūču infekcijas;
asins vai šķidruma uzkrāšanās operētajā
vietā.

Var sākties reibonis; tinīts – zvanošas
vai dīcošanas skaņas ausīs. Iespējami garšas
traucējumi (nervs, kas izšķir garšas, iet caur
vidusausi, operācijas laikā to var ievainot).
Var rasties iekaisums, ko izraisa
organisma svešķermeņa nepieņemšana.

Citi

riski, kas saistās ar implantu
lietošanu

Var gadīties, ka implants iznīcina
atlikušo dzirdi. Implants stimulē dzirdes
nervu ar tiešu elektrisko strāvu, un tās
ietekme uz nervu nav izpētīta, lai gan šī
stimulācija skaitās droša.
Var dzirdēt, bet nesaprast valodu. Nav
testu, kas nosaka un paredz, vai cilvēks pēc
operācijas dzirdēs un sapratīs valodu.
Ja pēc operācijas veidojas iekaisums,
implantu nepieciešams noņemt uz laiku vai
pastāvīgi, taču šī ir reta komplikācija.
Kad apgrozībā parādās jauni implantu
modeļi, nav iespējams uzlabot veco –
implantēto modeli, var tikai nomainīt ārējo
daļu.
Nozaudēto vai bojāto daļu nomainīšana
var būt dārgs prieks, kā arī var gadīties, ka
cilvēka dzīves laikā implantu vai detaļu
ražotāja rūpnīca tiek slēgta.
Nedrīkst implanta ārējo daļu saslapināt.
Implanti var izraisīt mijiedarbību ar
magnētiskajiem laukiem. 
Pēc interneta materiāliem sagatavojusi:
Laura Reisele

TIESAS PRĀVA PRET IMPLANTU RAŽOTĀJIEM

Ņujorkas juridiskā firma Weitz
& Luxenberg ir iesniegusi vairākas
prasības tiesā pret Kalifornijas kohleāro
implantu ražotājfirmu Advanced Bionics,
kuras produkcija nodarījusi kaitējumu
implantu lietotājiem.
Weitz & Luxenberg informē, ka prasības
iesniedzēju – implantēto klientu vecums
ir atšķirīgs, sākot ar vecākiem maziem
bērniem, kuriem ievietotas bojātas ierīces,
līdz veciem cilvēkiem, kuriem implants
pēkšņi pārstājis darboties.
Lietojot implantus, to nēsātāji konstatēja

vairākus trūkumus. 2006. gadā ASV
Pārtikas un zāļu pārvaldē tika iesniegta
prasība pārbaudīt to cēloņus. Notika
izmeklēšana, kurā noskaidrojās: ražošanas
apvienība pārkāpusi normatīvos aktus,
ievietojot implantos iepriekš neparedzētu
un nesaskaņotu komponentu, kas varēja
radīt minētos bojājumus.
Pēc izmeklēšanas pabeigšanas
Advanced Bionics tika noteikts sods 2.2
miljonu dolāru apmērā. Firma piekrita
maksimālajam administratīvajam sodam 1.1
miljona dolāru apmērā, no kuriem 75 000

dolāru apmaksāja pats uzņēmuma vadītājs
personīgi. Tomēr vienlaikus šī firma noliedz,
ka būtu izdarījusi kaut ko nelikumīgu.
„Kohleārie implanti ir tikai protēze, kas
aizstāj cilvēka dzirdes maņu,” saka Weitz
& Luxenberg advokāte Terēze Kurtina,
kura pati ir nedzirdīga. „Pārsteidzoši, ka
šī ievērojamā kompānija, kurai uzticēts
tik atbildīgs pienākums kā šādu ierīču
ražošana, pārkāpusi likumu, tādējādi
zaudējot savu klientu uzticību.”
Pēc interneta materiāliem sagatavojusi:
Laura Reisele
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MŪŽU DZĪVO, MŪŽU MĀCIES

INGUNAI KRAMAI – MAĢISTRA GRĀDS
Ivars Kalniņš no personiskā arhīva

Mūsu
nedzirdīgo
kopienā
līdz šim maģistra grāds ir Gunai
Priedei, Lienei Kleinai-Brūverei un
Santai Kesenfeldei. Viņām šogad
pievienojās arī Inguna Krama, kas
29. janvārī Rēzeknes augstskolas
izlaidumā saņēma maģistra grādu
speciālajā pedagoģijā. Palūdzu šī
grāda saņēmējai
sniegt interviju
laikrakstam „Kopsolī”.
Inguna, kā tev radās doma vēlreiz
studēt, ja tev jau bija augstākā
izglītība?
2003.
gadā
(RPIVA)
Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā
ieguvu
pirmsskolas
skolotāja ar ģimenes psiholoģijas
virzienu diplomu, pēc kāda laika
iestājos Rēzeknes augstskolā un studēju
surdopedagoģiju 2,5 gadus. Saņēmu
surdopedagoga diplomu, tomēr joprojām
man bija tāda iekšējā sajūta, ka tas vēl
ir par maz. Apsvēru, ko varētu darīt
tālāk sevis izglītošanā. Kad man ieteica
studēt un tika izsludināts konkurss uz
budžeta vietām speciālās pedagoģijas
programmā Rēzeknes augstskolā. Man
ieteica tajā startēt uz maģistriem un šo
izaicinājumu pieņēmu. Te nu esmu jau ar
maģistra grādu!
Pastāsti, kur un ko tu tagad
strādā?
Pašlaik strādāju gan par psihologu,
gan par vakara audzinātāju skolēniem
ar garīgās attīstības traucējumiem Rīgas
Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā,
kā arī esmu zīmju valodas tulks
nedzirdīgajiem
audzēkņiem
SIVA
(Sociālās integrācijas valsts aģentūra)
koledžā Jūrmalā. Šobrīd man ir bezalgas
atvaļinājums līdz maijam, pagaidām vēl
nezinu, vai atgriezīšos SIVA koledžā.
Vai bija vērts studēt surdopedagoģiju un pēc tam vēl speciālo
pedagoģiju?
Surdopedagoģijas
studijas
bija
patiešām vērtīgas. Man par šo iespēju
ir liels prieks. Atceros, cik saistošas un
praktiski noderīgas izrādījās daudzas
lekcijas, piemēram, tās, ko pasniedza
vieslektori – profesori no Maskavas.

Docente M. Rozenfelde nekļūdījās,
realizējot lielisko ideju par šīs
programmas veidošanu, akreditēšanu
un tās apgūšanu mācību procesā.
Pēc tam maģistrantūrā viss padevās
vieglāk, jo tur nodarbības vadīja
jau pazīstami pasniedzēji. Rēzeknes
augstskolā viņi vispār ir ļoti zinoši un
pretimnākoši – nevar pat salīdzināt ar
Rīgas augstskolu pasniedzējiem. Mana
diplomdarba tēma bija saistīta ar zīmju
valodu. Strādāju pie tā atbildīgi, bija
interesanti, saņēmu teicamu vērtējumu.
Vai viegli būt psihologam skolā?
Ar kādām negatīvām un pozitīvām
lietām esi saskārusies ikdienas
darbā?
Skolā par psihologu strādāju uz
pusslodzi. Viegli nav, bet man šis darbs
patīk. Skolēniem problēmu netrūkst,
vienmēr vajag palīdzēt, un es daru,
cik spēju un varu. Ikdienas problēmas
saistītas ar skolēnu uzvedību, nereti arī
grūtībām mācībās. Vai ar savu darbu
varu kaut ko mainīt? Tas lielā mērā
atkarīgs no skolēnu labās gribas un
sapratnes. Par to man jācīnās, it īpaši tas
attiecas uz viņu uzvedību.
Priecē un gandarījumu dod tas, ka
mazi bērni labprāt nāk pie manis. Jūtu, ka
viņi to dara vienkārši tādēļ, lai pamainītu
ierasto vidi, lai var, piemēram, paspēlēties
smilšu kastē manā psiholoģijas kabinetā.
Arī tas ir svarīgi. Labi ir arī tas, ka skolā
darbojas skolēnu padome, kurā viņi paši
organizē un realizē savas idejas, veic
labus darbus ikdienā.
Varbūt tev ir kādas vēlēšanas –
kādas izmaiņas būtu vajadzīgas tavā
darbā skolā?
Nevaru prognozēt, vai šajā vietā
strādāšu visu mūžu. Vēlos mainīt skolēnu
izpratni par psihologa darba nozīmi, viņu
iespējām saņemt manu palīdzību tad, kad
tas nepieciešams. Lai viņiem par to, ko
es daru, veidotos pozitīvs priekšstats, lai
viņi paši uzmeklē mani sarežģītos dzīves
brīžos... Tā, kā to tagad dara mazākie
bērni, kuri labprātīgi nāk pie manis. Kā
to panākt, par to man bieži jādomā.
Kādreiz skolā bija skolotāja asistenti,
kas mācību stundās tulkoja, izskaidroja,
palīdzēja. Skaidra informācija rosina
skolēnu interesi mācīties, saprast jēgu
utt. Skaidrot kaut ko zīmju valodā – tas
ir daudz labāk. Bet tagad tā vairs nav.
Būtu jauki, ja šo kārtību atjaunotu. Tas ir
svarīgi un vajadzīgi. Bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem būtu vairāk
jāmācās zīmju valoda, jo runas mācība
viņiem maz palīdzēs.
Varbūt tu vēl kaut kur tālāk
mācīsies?
Mācīties nekad nav par vēlu un par
daudz. Palaikam apzinu savus mīnusus,
un
pašlaik par vienu tādu atzīstu
svešvalodu vājo prasmi. Iespējamie
risinājumi – zem jautājuma zīmes. 
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SKOLU ZIŅAS

Ivars Kalniņš

„KS” lasītāji bieži interesējas par Rīgas
Nedzirdīgo
bērnu
internātpamatskolas
pārcelšanas procesu un remontdarbiem
Graudu ielā 19. Lūk, jaunākā informācija!
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta izglītības pārvaldes priekšnieks
Ivars Balamovskis: „Pašlaik Graudu ielas
teritorijā norit remontdarbi.
Vēl tiek meklēts līdzfinansējums no Izglītības
un zinātnes ministrijas. Oficiāla vēstule tai
nosūtīta, jo šajā skolā mācās ne tikai rīdzinieki,
bet bērni no visas Latvijas.
Plānos paredzēts, ka jaunajā skolā pirmais
mācību zvans atskanēs šogad 1. septembrī.
Pārvākšanās visdrīzāk notiks jau vasarā, lai
septembrī varētu savlaicīgi uzsākt mācības.
Par ēkas Čaka ielā 42 tālāko izmantošanu
precīzas informācijas man nav. Īpašums pieder
pašvaldībai. Acīmredzot, ēka tiks izmantota tās
vajadzībām.”
Rīgas domes Īpašuma departamenta
preses sekretāre Ieva Bunkše: „Renovācijas un
labiekārtošanas darbu Graudu ielā 19 iepirkuma
tāme sastāda 861,5 tūkst.latu. Atbildot par
turpmāko Čaka ielas 42 ēkas likteni: tā paliks
pašvaldības rīcībā un tiks izmantota noteikti
izglītības un kultūras darba vajadzībām. Tur
varētu darboties dažādi pulciņi utt.” 
Ir
iespējams
iegādāties personiskā
īpašumā
Ineses
Immures grāmatu
„Nedzirdīgo bērnu
izglītošanas vēsture
Latvijā līdz 1940.
gadam”.
To var izdarīt par
pašizmaksas
cenu
(3.48 Ls) Informācijas
centrā Jāņa sētā 5.
Šis interesantais un
vērtīgais
izdevums
– pirmais iespiestais darbs ar apkopotiem
datiem 140 gadu periodā par nedzirdīgo bērnu
izglītošanas pirmsākumiem Latvijā.
Atsauksme par Ineses Immures grāmatu
Vēlos teikt: Inese, tiešām esmu lepns par tevi,
ka tu, būdama nedzirdīga, sarakstīji grāmatu
par nedzirdīgo bērnu izglītošanas vēsturi, tāpat
kā to iepriekš paveica Ivars Kalniņš ar savu
grāmatu "Latvijas nedzirdīgo kultūra". Man par
to liels prieks, paldies tev!
Nevarēju vien sagaidīt šo grāmatu, kad tā
pa pastu no Latvijas ceļoja pie manis. Kad nu
beidzot to saņēmu, protams, uzreiz ķēros pie
lasīšanas. Mans vērtējums – superīgi! Lasot
guvu tādu enerģiju! Mums, nedzirdīgajiem, ļoti
vajadzīgi šādi izdevumi, kuros vairāk varam
uzzināt par savu vēsturi. Daudz kas tajā man bija
jauns un līdz šim nezināms. Mani pārsteidza kaut
vai tas, ka nedzirdīgajiem Rīgā bija divas skolas
– ar mācībām latviešu un vācu valodā.
Es labprāt atbalstītu ieceri pētīt tālāk skolu
vēsturi. Ja vien spēšu, palīdzēšu. Tāpēc, ka
dievinu visu, kas attiecas uz nedzirdīgo vēsturi
Latvijā un vispār pasaulē. Pats arī vācu ziņas un
pētu faktus šajā jomā. Ar cieņu: Valdis Voitkevičs
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JŪS JAUTĀJĀT – MĒS ATBILDAM

PAR SOCIĀLIEM JAUTĀJUMIEM
Par došanos pensijā
Kādi dokumenti nepieciešami, lai
nedzirdīga bērna vecāki varētu doties pensijā
par 5 gadiem ātrāk?
Atbild: VSAA Kontaktu centra klientu
apkalpošanas operatore Sandra Lākute
Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas
līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus
vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ir tiesības
pieprasīt vecuma pensiju no 57 gadu vecuma.
Ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par
20 gadiem, var doties pensijā, sasniedzot šādu
vecumu: no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010.
gada 30. jūnijam – 57,5 gadi; no 2010. gada 1.
jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam – 58 gadi; no
2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam
– 58,5 gadi.
Ir svarīgi, lai bērns būtu atzīts par
bērnu-invalīdu
līdz
8
gadu
vecuma
sasniegšanai,
pamatojoties
uz
oficiālu
medicīnisko atzinumu.
Pieprasot vecuma pensiju, jāiesniedz:
• iesniegums pensijas piešķiršanai –
http://www.vsaa.lv/vsaa/images/modules/
documents/document_784_iesniegums_
pensijas_pieskirsanai_parrekinam.doc
• darba grāmatiņa (arī kopijas), arhīva
izziņas, mācību periodus pēc vidējās izglītības
iegūšanas apliecinošus dokumentus – diploms
(arī kopija) , bērnu dzimšanas apliecības (arī
kopijas), dokumenti, kas apliecina, ka bērns
bijis dzīvs līdz 8 gadu vecumam, – pase vai
atzīme dzimšanas apliecībā par pases izdošanu
vai laulības apliecība, medicīniskais atzinums
par bērna invaliditāti kopš bērnības un citi
apdrošināšanas stāžu (līdz 1995.gada 31.
decembrim) apliecinoši dokumenti.
• algas nodokļa grāmatiņa (ja esat darba
attiecībās).
Visi nepieciešamie dokumenti, lai pierādītu
apdrošināšanas ( darba ) stāžu, ir jāiesniedz par
laika periodu līdz 31.12.1995.gadam.
Sākot no 1996.gada 1. janvāra, VSAA datu
bāzē ir reģistrēti dati par personas apdrošināšanas
periodiem un veiktajām iemaksām un nav
nepieciešami papildus dokumenti.
Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
Visus dokumentus pensijas piešķiršanai var
iesniegt pēc savas deklarētās dzīvesvietas vai
jebkurā VSAA nodaļā ne ātrāk kā 2 nedēļas pirms
tiesību rašanās brīža uz šo pakalpojumu. Pensijas
piešķiršana un dokumentu apstrāde notiek
pensionāra deklarētās dzīvesvietas VSAA
nodaļā.

Nodokļu
ārvalstīs

maksa

strādājošiem

Kā tiek maksāti nodokļi, ja cilvēks dzīvo
un strādā ārvalstī, piemēram, Anglijā,
bet deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā? Vai,
deklarējot ienākumus, nenotiks nodokļu
pārmaksa/uzrēķins?
Vispirms ir jānosaka, vai fiziska persona ir
nodokļu rezidents citā valstī, jo nepietiek tikai ar
ilgstošu atrašanos (pastāvīgais iedzīvotājs) citā
valstī.
Lai noteiktu rezidences valsti, jāņem vērā

šādi nosacījumi:
a) šī persona tiks uzskatīta par rezidentu
tajā valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta;
ja tā ir abās valstīs, šī persona tiks uzskatīta
par tās valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas
personiskās un ekonomiskās attiecības;
b) ja šo centra valsti tomēr nav iespējams
noteikt vai arī ja personai nav pastāvīgas
dzīvesvietas nevienā no abām valstīm, viņa
tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kur tai ir
ierastā mītnes zeme;
c) ja šai personai ierastā mītnes zeme
ir abas valstis vai nav neviena no tām, tā tiks
uzskatīta par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis
ir šī persona; turklāt tiek ņemti vērā arī personas
nākotnes nodomi attiecībā uz dzīvesvietu, kā
arī Pilsonības un imigrācijas dienestā jāiesniedz
izceļošanas paziņojums.
Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 2. panta 1. punktam iedzīvotāju
ienākuma nodokli maksā fiziskās personas
– iekšzemes nodokļu maksātāji (turpmāk –
rezidenti), kas ir guvuši ienākumu Latvijā un
ārvalstīs.
Tādējādi Latvijas rezidenti, kas kalendārajā
gadā ir guvuši ienākumus ārvalstīs, nodokli
maksā Latvijā.
Latvijas rezidentiem par ienākumiem, kas
gūti, strādājot darba devēja – ārvalstu nodokļa
maksātāja labā ārpus Latvijas, likumā noteiktajā
termiņā un kārtībā jāiesniedz gada ienākumu
deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk
kā līdz nākamā gada 1.aprīlim.
Saskaņā ar Konvenciju par dubulto nodokļu
nepiemērošanu – aprēķinātais nodoklis
no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem tiek
samazināts par summu, kas ir vienāda
ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja šī
nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalstu
nodokļu administrācijas apstiprinātiem
dokumentiem.
Visu nodokļu normatīvie akti atrodami VID
mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā Tiesību akti.
VID informatīvais tālrunis 1898.     
Atbildes organizēja: Gunta Birnīte

Kā notiks tautas skaitīšana?
2011. gadā Eiropas Savienības valstīs
notiks tautas skaitīšana. Latvijā tā sāksies 1.
martā.
No 1. līdz 10. martam ikviens var aizpildīt
tautas skaitīšanas anketu par sevi un savu ģimeni
internetā. Tas būs vieglāk un ērtāk!
Anketa no 1. līdz 10. martam būs pieejama:
www.tautasskaitisana.lv
Aizpildot tautas skaitīšanas anketu,
jāizmanto: savs pases numurs un visu
mājsaimniecībā dzīvojošo personas kodi vai arī
atsevišķu internetbankas piekļuves līdzekļi.
Iedzīvotājus, kuri nebūs aizpildījuši
anketu, no 17. marta līdz 31. maijam mājās
apmeklēs tautas skaitītāji.
Vairāk informācijas – pa bezmaksas tālruni
80000777 katru dienu no pl. 8.30 līdz 19, kā arī
minētajā mājaslapā.
Esiet atsaucīgi un aktīvi – jūsu atbildes tautas
skaitīšanā kalpos Latvijas nākotnes veidošanai!
Atbildi sagatavoja: Zane Kristapsone
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JŪSU DOMAS
PAR "KOPSOLĪ"
Zigmārs Ungurs  Inese Immure
Gan mūs,
„Kopsolī”
veidotājus,
gan
jūs,
lasītājus
interesē
dažādu
cilvēku –
„Kopsolī”
lasītāju
viedoklis
par mūsu
avīzi. Turpmāk centīsimies
ievietot vienu sleju ar lasītāju
izteiktajām domām par to,
kas „Kopsolī” labs, kas ne,
ko vēl vajadzētu uzlabot un
par ko uzrakstīt. Pirmais šeit
savu viedokli izsaka Genādijs
Čerņavskis.
„Ņemsim jaunāko „Kopsolī”
numuru, kas izdots janvārī!
Izlasīju visu un varu nosaukt
konkrētus rakstus, kuri man
visvairāk patika un likās lietderīgi.
Zinu, arī citiem tāpat. Tie ir raksti
par LNS Gada cilvēkiem, par šovu
un par ārzemju nedzirdīgajiem.
Man,
piemēram,
bija
ļoti
interesanti uzzināt, ka ASV armijā
un pat Pentagonā strādā tik daudzi
nedzirdīgie un vājdzirdīgie.
„Kopsolī” izskats apmierina,
krāsas ļoti labas, bildes vienkārši
super, avīze iespiesta uz kvalitatīva
papīra. Melnbaltā variantā foto
nebūtu tik vizuāli tīkami.
Vajadzētu vairāk ziņu no
biedrībām, kas tur notiek. Vairāk
varētu pievērsties arī tūrisma
tēmai: aprakstīt svešas zemes,
ceļojumā
satiktus
cilvēkus,
pieredzētos iespaidus. Vēl svarīgi
– ne tikai LNS mājaslapā, bet arī
„Kopsolī” ziņot par pasākumiem
jau iepriekš, nevis informēt par to
norisi pēc tam, kad tie jau garām.
Daudzi nemaz nezina, ka tādi
notiks, un tāpēc tos neapmeklē.
Reizēm cilvēki nesaprot tekstu,
jo ir sarežģīti, nezināmi vārdi.
Vajadzētu aiz tādiem vārdiem
iekavās dot paskaidrojumu, ko šis
vārds nozīmē.
Biežāk atgādiniet, lai cilvēki
uz solīdiem pasākumiem ierodas,
arī solīdi apģērbušies. Īpaši tas
sakāms par sievietēm, kuras uz
ballēm ierodas garajās ziemas
zābakos utt. Nu kur tas der? Es
ar tādu sievieti ballē negribu
dejot! Daudzās vietās Rīgā uz
svinīgiem pasākumiem laiž iekšā
tikai uzvalkos un vakartērpos,
kāpēc pie mums var nākt uz balli,
apģērbies kā bomzis? Lūk, par to
vajadzētu uzrakstīt!”
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UZTICĪBĀ UN MĪLESTĪBĀ KOPĀ JAU 50 GADUS

Ivars Kalniņš no personiskā arhīva

mācīties Rozentāla mākslas vidusskolā. Bet
viņai pašai bija sevi jāuztur, tāpēc nācās
atteikties no šī sapņa. Jānis savukārt kā labs
zīmētājs mēģināja iekļūt Mākslas akadēmijā,
bet iestājeksāmenus neizturēja. Tomēr
nevēlējās savu ieceri atmest un padoties,
tāpēc iestājās Rozentāla mākslas vidusskolas
zīmēšanas nodaļā, kur mācījās vakaros. Šo
skolu viņš nepabeidza, jo 1949. gada 25.
martā Jāni, kā daudzus tūkstošus latviešu,
izsūtīja uz Sibīriju, Tomsku.

pacienāts ar tītara gaļu. Tā draudzējoties
pagāja viens gads. Abiem tolaik nekā nebija,
arī dzīvokļa nebija, tomēr viņi 1960. gadā
svinēja kāzas. Jaunlaulātajiem piešķīra
pagaidu mītni, bet pēc četriem gadiem Miera
ielā viņi dabūja dzīvokli, kurā dzīvo vēl
šobaltdien.
Silvija atceras: „Bija tik laba sajūta, kad
mūsu rokās iegūla sava dzīvokļa atslēga. Tas
likās viss, kas mums vajadzīgs, lai dzīvotu
laimīgi.”

Silvija
sameklēja
darbu
rūpnīcā
„Sarkanā zvaigzne”. Tur viņa strādāja
velosipēdu lakošanas cehā. Ar laiku cehs tika
modernizēts un arvien paplašināts. Vajadzēja
lielu izturību, lai desmit gadus nostrādātu
3 maiņās. Kādudien viņa aizgāja pie ārsta,
un viņš atzina: Silvijai ieteicams mainīt
darbu. Tā viņa nonāca citā cehā, kur tomēr
daudz labāk nebija... Viņas fiziski smago
darbu neviena cita sieviete negribēja, bet
atvaļinājuma laikā viņu aizvietoja spēcīgs
vīrietis. Vēlāk viņa kļuva par montētāju –
atslēdznieci. Šajā rūpnīcā Silvija nostrādāja
līdz pensijas gadiem. Viņa atzīst, ka vispār
dzīvē labāk patīk vīru darbi un nedarbi: labot
velosipēdus, rāpties kokos, veikt koka darbus
u.c.
Jānim Tomskā dzīve bijusi sūra un grūta.
Tur viņš bijis būvnieks – namdaris. Vietējie
lielākoties neprata šos darbus, tāpēc Jānis
uzbūvējis daudzas kūts ēkas, fermas, pat
ūdenstorni. 1957. gadā pavasarī viņš atgriezās
Latvijā un atsāka darbu tajā pašā mēbeļu
fabrikā Čaka ielā, kur pirms izsūtījuma
strādājis. Jānis visu mūžu bijis galdnieks, bet
savu hobiju – zīmēšanu tā arī vairs neatsāka...
Pēc 40 nostrādātajiem gadiem viņš Atmodas
laikā aizgāja pensijā.

Jaurēnu – Jurku pāra hobijs ir ceļojumi.
Bijuši ekskursijā pa Vidusāziju: Uzbekijā,
Turkmenistānā, Tadžikijā. Arī Rumānijā,
Bulgārijā un kaimiņvalstīs. Skatījušies vērīgi,
jo ir tik daudz ko stāstīt par šiem ceļojumiem.
Ar savu auto izmalti ceļi Lietuvā un Igaunijā,
pabūts vai visās skaistākās Latvijas vietās.
Viņiem kopā vienmēr ir interesanti.
Viņu mājās stāv zinātnes, vēstures un
ģeogrāfijas grāmatas. Jānis aizraujas ar
aviācijas literatūru lasīšanu, turpretī Silvija
ar ēdienu gatavošanu. Svētkos apmeklē
luterāņu baznīcu nedzirdīgo grupā. Abi
cenšas sekot līdzi visiem notikumiem, abonē
avīzes „Latvijas Avīze”, „NRA”, „Kopsolī”
un žurnālu „Ilustrētā Vēsture”, kā arī skatās
TV raidījumus 57 programmās. Silvijai
nepatīk krievu seriāli, tie esot pārāk vulgāri,
lai gan ir titri latviešu valodā. Priekšroku
dod meksikāņu, brazīliešu un argentīniešu
seriāliem.

Darbs viņu dzīvē

Zelta kāzas tiek īpaši atzīmētas
tiem pāriem, kuri 50 gadus nodzīvojuši
uzticībā un mīlestībā. Laulībā nodzīvot
pusgadsimtu ir zelta vērts, tas tā ir arī
Jānim un Silvijai Jaurēniem – Jurkām.
Pērn 10. decembrī viņi piedalījās savas
kopdzīves 50 gadu jubilejas svinībās Rīgas
Vidzemes
priekšpilsētas
dzimtsarakstu
nodaļā.
Šo jauko notikumu Silvijai un Jānim
noorganizēja Baiba un Vasīlijs Meijas,
viņiem nezinot. Tā bija pārsteiguma dāvana,
jo kādreiz Jaurēni – Jurkas bija vedēji Meiju
kāzās, un nu sanāca otrādi: šajās zelta kāzu
svinībās Meijas bija vedēji viņiem. Zelta
pāris bija ļoti pārsteigts un aizkustināts par
skaistajiem svētkiem ar 50 svecēm. Abi
saka lielu paldies Meijām par šo brīnišķīgo
pasākumu, par kuru glabās sirdī siltas
atmiņas.

Bērnība un jaunība
īstenība

–

sapņi un

Abi dzimuši Rīgā, bet Silvija bērnību
lielākoties aizvadīja Jelgavā pie vecmammas.
Viņas mamma bija aizņemta darbā Kara
ministrijā, bet Otrā pasaules kara laikā viņa
bija pārdevēja.
1936. gadā Jānis iestājās Rīgas
Nedzirdīgo skolā, bet Silvija tur sāka
mācīties pēc diviem gadiem. Skolas gados
Jānis iestājās mazpulcēnos un tajā darbojās
līdz vācu okupācijas laikam.
Silvija pēc desmit gadiem šo skolu
beidza ar teicamām atzīmēm un gribēja tālāk

Mīlestības ausma

Lai gan abi mācījās vienā skolā, starp
viņiem toreiz īpaša draudzība neveidojās.
Silvija atceras: „Mēs sadraudzējāmies klubā
Jāņa sētā. Toreiz viņš izskatījās diezgan
kautrīgs un trūcīgs, bet man viņš iepatikās.
Nopietns puisis, ar godīgu sejas izteiksmi.
Sapratu, ka viņš varētu būt cilvēks, kam varu
uzticēties.”
Abi tā klusi, izvairoties no cilvēku
aprunāšanas, sāka satikties. Kad Jānis
pirmoreiz apciemoja Silviju mājās, viņš tika

Un tā viņi ceļo pa dzīvi...

Dzīvot uzticībā un mīlestībā

Kā Jānim un Silvijai izdevās nodzīvot
laulībā līdz zelta kāzām? Viņi uzskata, ka
noturīgas laulības pamatā liekama uzticība,
pacietība un mīlestība. Silvija uzsver: „Mēs
pastrīdamies, parunājamies un dzīvojam
tālāk. Strīdi reizēm vajadzīgi – tie noder,
kad jāatrisina dažādas sarežģītas dzīves
situācijas. Cenšamies viens otram palīdzēt.
Jānis ir uzticams cilvēks, uz kuru varu
paļauties. Zinu, viņš vienmēr būs man līdzās,
ja vajadzēs.”
Jānis nekad neaizmirst apsveikt Silviju
svētkos, dzimšanas un vārda dienā. Mīlestību
vārdos nevar aprakstīt, tikai sajust skatienā,
pieskārienā, drošībā, kas staro pretī no otra...
Lai arī turpmākajā kopējās dzīves gaitā mūsu
zelta pārim būtu gana daudz pacietības,
uzticības un mīlestības vienam pret otru! 

MĪLESTĪBAS DIENĀ: KĀ ATRAST SAVU VIENĪGO?

Laura Reisele no www.talidari.net un personiskā arhīva

Šī gada Valentīndiena bija visai auksta, tomēr tā nespēja
sasaldēt patiesi mīlošas sirdis. Ielās klejoja rokās
sadevušies pārīši, noreibuši no mīlas. Aukstajā gaisā
virmoja romantika, kaisle un sirdīs plaukstošais
pavasaris...
Kas tad īsti ir Valentīndiena?
Mums visiem labi zināmā 14. februāra diena
ieguvusi savu nosaukumu, pateicoties kādam priesterim
– Svētajam Valentīnam, mīlētāju aizbildnim. Lūk, divas
leģendas!
Šis priesteris Romā 3. gs. tajā laikā, kad jauniem
vīriešiem– topošiem karavīriem bija aizliegts
precēties, nav pakļāvies imperatora pavēlei un
turpinājis salaulāt jaunos pārus. Par to Valentīnam

tika piespriests nāvessods.
Cita leģenda stāsta, ka Valentīns, atrazdamies cietumā, iemīlējies
un pirms savas nāves uzrakstījis mīļotajai zīmīti ar
parakstu „ Tavs Valentīns”. Šie vārdi arī mūsdienās
kalpo kā paraksts Mīlestības dienas vēstulēm.
Viens no šīs dienas simboliem ir sarkanas
rozes. Kā tas radies? Grieķu mīlestības dieviete
Afrodīte, steidzoties pie sava iemīļotā, sadūrusies
baltu rožu krūma ērkšķos, un viņas asinis baltās
rozes pārvērtušas sarkanās.
Redziet, cik dažādi nostāsti apvij Mīlētāju
dienu! Bet ko tā nozīmē mūsu lasītājiem?
Savās izjūtās dalījās divi mīloši pāri.
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ATCELTA ZIEMAS OLIMPIĀDE
Nedzirdīgo
ziemas
olimpiskās spēles Slovākijā
nenotiks,
jo
organizatori
nav pienācīgi sagatavojušies
sacensību rīkošanai. Šāds
gadījums ir pirmoreiz šo spēļu
vēsturē.
Starptautiskā nedzirdīgo
sporta komiteja (SNSK) 2011.
gada 13. februārī pieņēmusi
lēmumu par Nedzirdīgo ziemas
olimpisko
spēļu Augstajos
Tatros, Slovākijā atcelšanu.
Ierodoties uz vietas, lai
pārbaudītu paveikto pirms Spēļu
atklāšanas, SNSK darbinieki
konstatēja,
ka
organizatori
nav pietiekami augstā līmenī
sagatavojušies
olimpiādes
dalībnieku uzņemšanai. Viņus
pārsteidza
Organizācijas
komitejas
darbinieku
bezatbildīgā attieksme.
SNSK
vadība
uzklausīja
Slovākijas atkārtotos solījumus,
ka izdosies atrisināt finansiālās
problēmas un spēles varēšot
rīkot. Tomēr, uz vietas izvērtējot
reālo situāciju, bija skaidrs, ka
olimpiādei Slovākija nav gatava,
tāpēc tika nolemts tās atcelt.
Nedzirdīgo ziemas olimpisko
spēļu Organizācijas komitejas

priekšsēdētājs Jaromirs Ruda
(Slovākija) paziņojis, ka viņš
uzņemas pilnu atbildību par to.
Viņš paskaidroja, ka komiteja
līdz beidzamajam brīdim cerēja
atrisināt finansiālās problēmas,
saņemot aizdevumu no pašmāju
partneriem. Šie centieni beidzās
nesekmīgi.
„Mēs
atzīstam
pieļautās
kļūdas.” viņš taisni teica. „
Domāju, ka mums izdosies
nokārtot visus parādus, kas
saistīti ar olimpisko spēļu
sagatavošanas darbiem.”
Karsta ziņa! J.Rudu 19.
februārī arestējusi Slovākijas
policija robežpārejas punktā,
kad viņš bēga uz Ungāriju. Rudo
tiek apsūdzēts par 11 milj. eiro
izkrāpšanu, tostarp bankas čeka
viltošanu par 0,5 milj. eiro un
SNSK maldināšanu. Uzsākts
kriminālprocess, un viņam draud
10 – 15 gadu cietumsods par
krāpniecību.
Slovākijas valdība par spēļu
izgāšanos atbildību neuzņemas.
Plašāk sk. Jaunumus LNS
mājaslapā.
Ilze Kopmane, no interneta
materiāliem
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SLĒPOSIM PRET GRIPU
Zane Kristapsone
Pēdējos
gados
visai
populārs nedzirdīgo vidū
kļuvis tāds sporta veids kā
kalnu slēpošana – ar slaloma
slēpēm.
Ģimenes dodas kopīgi
draugu pulkā uz Latvijas kalnu
(un arī ārvalstu) trasēm. To
pie mums savairojies daudz
– droši vien sanāks vairāk
par divdesmit. Pie daudziem
kalniem ierīkotas arī distanču
trases.
Viens no tādiem ir arī
Riekstukalns pie Baldones
– tuvu Rīgai, labiekārtots, ar
trasēm gan iesācējiem, gan
pieredzējušiem slalomistiem.
Jaunieši tur bezbailīgi lec no
tramplīniem.
Bieži braucam arī uz
Siguldas pilsētas trasi, kur
atrodas lielākais slaloma kalns
Latvijā. Nu tur gan jāuzmanās
iesācējiem, dažs labs arī no
nedzirdīgajiem mājās atgriezies
ar lielākām vai mazākām
traumām.
Ja nav vēlēšanās kaut kur
braukt, rīdznieki var slēpot
pilsētas vidū – Uzvaras parkā.
Īpaša uzmanība, manuprāt,

jāpievērš slēpju izvēlei. Latvijas
kalniem ieteicamas slēpes
garumā – mīnuss 15 cm no sava
auguma izmēra. Iesācējiem
jālieto mīkstākās, zemākas
klases slēpes, tad būs vieglāk
apgūt
pamatprasmes,
kas
nepieciešamas uz kalna.
Tiem, kas brauc jau vairākus
gadus,
noderēs
cietākas
pussporta vai sporta slēpes. Tās
ir stabilākas, bet attīsta lielāku
ātrumu un novērš vibrēšanu.
Starp citu, Elkor veikalos
pašlaik, sezonai tuvojoties
noslēgumam, ziemas sporta
inventāram piedāvā atlaides līdz
70%.
Protams, slēpes ir jākopj:
jāvasko, jāasina kantes utt. Tās
var arī nomāt uz vietas kalnā, un
tad var eksperimentēt, izvēloties
sev piemērotākās. Tas pats
attiecas arī uz distanču slēpēm.
Kamēr vēl sniegs turas,
nesēdēsim mājās un dosimies
uz kalnu, mežu vai pļavu,
dīķi, vienalga – ar slaloma vai
distanču slēpēm vai slidām utt.
Galvenais ir kustība svaigā gaisā
– labākās zāles pret gripu, vairo
spēku, prieku un labsajūtu.

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Ilona Valaine un
Vladimirs Krumins
pirms 5 gadiem
iepazinās
kādā
Vecrīgas kafejnīcā.
Valentīndienu parasti
atzīmē romantiski:
dodas uz kafejnīcu
vai
restorānu,
apmeklē kino, velta
viens otram siltus
skatus un mīļus
vārdus.
Šogad
gan
svētkus
nesvinēs
kopā, jo abus šķir

Vladimira izskats, viņa stils. Viņš bija apģērbies kā baikers
(motociklists), ar gariem matiem un ādas jakā. Toreiz neatļāvos
ar viņu koķetēt, taču viņš pats man pienāca klāt, uzsāka sarunu un
flirtēja...
Vladimirs: Savā mājā organizēju ballīti, bija jautri – daudz
draugu, spēles. Tad pirmo reizi ieskatījos Ilonā, manā blondajā
eņģelī.
Abi tic gan mīlestībai no pirmā acu uzmetiena, gan mūžīgai
mīlestībai un uzskata, ka mīlēt nozīmē savstarpēji rūpēties, atbalstīt
un uzticēties. Attiecībās jābūt nelielai devai greizsirdības, taču
nedrīkst ierobežot otru, atņemt viņam brīvību. Lai izveidotu
veiksmīgas, mīlošas un siltas attiecības, svarīgi reizēm piekāpties,
meklēt vidusceļu. Vislielākais pārbaudījums ir kopdzīves uzsākšana,
kas ļauj īsti saprast, vai ir mīlestībai vai tikai aizraušanās. Tad
noskaidrojas, vai pāra mīlestība stāv pāri sadzīves sīkumiem.
Kā lai saprot, ka sastapts savs Īstais un Vienīgais?
Sirds to pateiks priekšā. Vienkārši jāieklausās sevī. Kad satiec
savu mīļoto, sajūta ir citāda nekā tad, ja satiec draugu. „Kopsolī”
lasītājiem novēlam sajust mīlestības siltumu, saņemt mīļus vārdus,
sajust uzticību un, protams, mīlestību!

Elvīra
un
Igors
Čaikas kopā ir jau 23
gadus, iepazinušies tālā
1987. gada aprīlī, kultūras
centrā „Rītausma”.
Mīlētāju
diena
abiem nozīmē prieku
sirdij, siltumu dvēselei,
romantiku.
Viņu
pārdomas!
Kas ir mīlestība, ko tā
cilvēkam nozīmē?

Atbild šis pāris!
„Mīlestība ir ilgstošas, paliekošas jūtas, kas neizgaist un nepazūd
vienā dienā, uzveic tādus pārbaudījumus kā slimības, nelaimes un
nepatikšanas. Tā ir Dieva dāvana. Tā ir vārdos neizsakāma, to var
tikai izjust un izdzīvot. Īstajā mīlestībā jaunības romantiku ar laiku
papildina cieņa. Mīlošas un saskanīgas attiecības var izveidot, vien
izdzīvojot visu kopā. Gribētu visiem atgādināt: par savu mīlestību
ir jācīnās!”
Manas mazās intervijas nu ir galā. Atcerēsimies – mīlnieku
diena ir tikai vienreiz gadā, tomēr centīsimies uzburt svētkus paši
sev biežāk, būt vairāk kopā ar saviem mīļotajiem, teikt labus vārdus
un novērtēt cilvēkus, kas mums blakus. Jo – nav lielākas laimes kā
mīlēt un mīlētam būt! 

attālums, taču sirdī viņi vienmēr ir kopā.
Kad un kā abi saprata, ka ir iemīlējušies? Par to viņu domas
dalās...
Ilona: Tas bija pavasarī. Spilgti atceros, ka man iepatikās
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GALVENIE PASĀKUMI
BIEDRĪBĀS

MĪĻI SVEICAM!

2011. gada martā

26. III pl. 14 Pasākums „Māras dienā
RĪGĀ
klimpas vāru”
9. III pl. 17 Pasākums „Skaistas sievietes”
RĒZEKNĒ
23. III pl. 16 Pārrunas
8. III pl. 13 Pasākums „Mīļajām sievie26. III pl. 14 Konkurss „Asini prātu”
tēm”
LIEPĀJĀ
17. III pl. 13 Izglītojošā grupa „Lieldienu
8. III pl. 17 Sieviešu diena”
dekors”
26. III pl. 15 „Gada cilvēks – liepājnieks!”
22. III pl. 13 Māras diena
DAUGAVPILĪ
24. III pl. 13 Interešu klubs „Saimniecīte”
16. III pl. 13 „Iekļaujies!” – ieskats dzirdī26. III pl. 13 Interešu klubs „Juniors”
go pasaulē
VENTSPILĪ
18. III pl. 17 „Tikai draugi tiekas”
5. III pl. 14 Sieviešu diena
24. III pl. 13 Konkurss „Asini prātu”
25. III pl. 15 Medicīniska informācija
VALMIERĀ
JELGAVĀ
7. III pl. 14 Tematisks vakars „8. Marts –
8. III pl. 17 Sieviešu diena
sievietes daile”
TUKUMĀ
16. III pl. 12 „Iekļaujies!” – ieskats dzirdī5. III pl. 13 Pasākums „Mēs, sievietes”
go pasaulē
Reģionālo biedrību klubos regulāri notiek arī avīžu, žurnālu koplasīšana „Sapratne”,
tematiskas pārrunas, lekcijas. Detalizēts plāns LNS mājaslapā ww.lns.lv, pasākumi.

Ārpusprojekta pasākumi

RĪGA
6. III pl. 14 Skaistumkonkurss „Miss LNS
- 2011"
19. III pl. 12 Šova „Krāsaini sapņi” fināls
KULDĪGĀ
7. III pl. 14 pasākums „Māras diena” (nest
līdzi ēdienus, kas pagatavoti no
kāpostiem)
9. III pl. 12 Sieviešu diena

16. III pl. 12 Lekcija
23. III pl. 12 Pārgājiens „Atmoda pavasarim”
25. III pl. 14 Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
30. III pl. 12 Rokdarbu vakars
SMILTENĒ
26. III pl.13 „Mājas gariņš – mājas bāriņš" (ierasties krāsainā tērpā, ar groziņu)

LĪDZJŪTĪBAS

ĪPAŠAIS SVEICIENS

 Izsakām sirsnīgu līdzjūtību kolēģei
VELTAI KLEINAI, no mātes uz mūžu atvadoties.
LNS Zīmju valodas centrs
 Izsakām dziļu līdzjūtību Aivaram
Priedītim, māti MARIJU PRIEDĪTI
(09.07.1936 – 25.01.2011) guldot zemes klēpī.
RSK „Nedzirdīgo sports” valde,
Rīgas RB, RNŠD klubs „ŠaDa’’
 Mūžībā aizgājis mūsu biedrs AGRIS
EKŠTEINS (1943.25.12.-2011.04.02).
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem un
draugiem. Lai vieglas smiltis!
Rīgas biedrība
 Skumju brīdi mēs esam kopā un izsakām
visdziļāko
līdzjūtību
VALENTĪNAS
LUDBORŽAS
ģimenei,
tuviniekiem,
draugiem un paziņām, māti un vecmāmiņu
smilšu kalniņā pavadot.
Rēzeknes RB
 Mūžībā aizgājusi mūsu biedrības Goda
biedre TEKLA PIVINA.
Skumju brīdī
esam kopā ar ģimeni, tuviniekiem, radiem un
draugiem, pavadot viņu pēdējā gaitā.
Rēzeknes RB
 Izsakām līdzjūtību VELGAI BĒRZIŅAI,
tēti aizvadot mūžībā.
Smiltenes RB

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē,
māt!
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis
gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā
smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē,
tēt.
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl
naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt.
Lai dzīve viņu nemētā kā skaidu.
Mīļi sveicam AINĀRU
OSTVALDU ar dēliņa nākšanu
pasaulē un MĀRĪTI OSTVALDI
ar mazdēliņa piedzimšanu!
Liepājnieku kolektīvs

Sniegi izkusīs, un pavasaris uzsmaidīs,
tas būs tā noteikti. Tāpat kā mainās gadalaiki, mainās arī mūsu dzīve, bet – atcerieties, draugi:
Ja klājas slikti – tas uz labu;
Ja pietrūkst maizes – jauna raža būs;
Ja lietus līst – uz jauku dabu;
Ja bēdas šodien – rītu gaiši kļūs.

85

2. III Jānis ŠVARCS, Ventspils
17. III Antoņina SPIRIDONOVA,
Daugavpils
23. III Heinrihs VIRTIGS, Rīgas

80

1. III Dzidra SILIŅA, Pļaviņu
8. III Jeļena Dimitrijeva, Daugavpils
10. III Uļjana SALIETE, Pļaviņu
11. III Spodrīte JURĀNE, Rīgas
20. III Silvija JAURĒNA – JURKA,
Rīgas
23. III Zelma MIEZĪTE, Rīgas

75

2. III Anna MOISEJA, Rīgas
2. III Inta UBARSTE, Rīgas
14. III Romualda ČEBAŅENKO,
Rīgas
19. III Raimonds KULITĀNS, Rīgas
25. III Marija BRAMANE, Rīgas

65

4. III Viktors BABIŠKO, Rīgas

60

4. III Ēriks RIEKSTIŅŠ, Rīgas
15. III Leons STEPIŅŠ, Rīgas
25. III Māra NOVICKA, Rīgas

55

12. III Andris BERGMANIS, Rīgas
6. III Ivars REGŽA, Rīgas
6. III Viktors VOROBJOVS, Rīgas

50

2. III Viktors MAURIŅŠ, Pļaviņu
24. III Antoņina GRINŠPONE,
Daugavpils biedrība

ĪPAŠAIS SVEICIENS
VIKTORAM MAURIŅAM
Tev katram gadam sava krāsa
Un katrā tuvumā savs grauds,
Tev prieks par rozi savā dārzā,
Tev darbu nebeidzamais strauts.
Sirsnīgi sveicam 50 gadu jubilejā! Novēlam
stipru veselību, daudz spēka un izturības!
Sveic: māte un tēvs, brālis Dainis ar sievu
Rasmu, krusttēvs Juris un Roberts

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

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

