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SMS JĀSŪTA UZ 112

No februāra visi nedzirdīgie, kuru mobilo telefonu numuri ir
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzē, var izsaukt
ātro palīdzību, policiju vai gāzes dienestu, sūtot īsziņu uz 112.
Iepriekšējais numurs 27893400 ir slēgts un vairs nedarbojas.
Tātad īsziņu sūtīt tikai uz 112. Īsziņa jāraksta bez garumzīmēm
un mīkstinājumiem, var sūtīt arī krievu valodā. Īsziņā jāuzraksta
šāda informācija: notikuma kods, notikuma vietas adrese, durv�
ju kods, kas noticis, cietušās personas vārds, uzvārds un vecums.

ŠAJĀ NUMURĀ

1. Uzreiz redzams – jaunu-

mu netrūkst, jo pieteiktas
vairākas svarīgas un interesantas tēmas
2. Sākusies vēl viena krāšņa talantu parāde – teātra
šovs. Jūsu uzmanībai – pirmās kārtas rezultāti!
3. 18. februārī – visiem jāiet balsot referendumā un
jāuzliek krusts krievu valodai kā otrai valsts valodai
Ziņas no biedrības
4. – 5. Projekti, projekti…
Rīgā un Rēzeknē – esošie
un nākamais. Dzīve bez
tiem nebūtu tik krāsaina
un daudzpusīga. Ieskats
mājaslapā
6. – 7. Vai arī mums ir ubagi? Un citviet pasaulē?
8. Mīlestības dienā – pēc kā
ilgojamies, kādu partneri,
kādu kolēģi vēlamies redzēt
sev blakus?
9. Labi jaunumi – TV pārraides ar subtitriem būs
vairāk
10. Sociālās ziņas: ārsts bez
maksas; Latvenergo dāvana; pabalsts un nodokļa
atlaide rīdziniekiem
11. Kas labāk – pensija vai
pabalsts; ziņa autovadītājiem. Lasītāji vērtē „Kopsolī”
12. – 13. Senioru gads –
turpinās tēma par pansionātiem Latvijā. Saruna par
dzīvi ar kādu pansionāta
iemītnieci
14. Darba tirgū brīvu vietu
nav. Ko darīt? Intervija ar
Lauru un – kas jauns NVA
piedāvājumos
15. Sporta lappuse. Intervija ar LNSF prezidentu Vari
Strazdiņu
16. Dažādi paziņojumi
raibā virknē

Iznāk no 1954. gada

TV BŪS VAIRĀK SUBTITRU

No 8. februāra Latvijas Televīzija (LTV) ievērojami pa�
plašinājusi raidījumu un filmu pārraidīšanu ar subtitriem un
surdotulkojumu. Šim mērķim valsts piešķīrusi 60 tūkstoš latu.
Raidījumu un filmu izvēle, ko LTV pārraidīs ar subtitriem un
surdotulkojumu, notika ciešā sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo
savienību.
Aktīvi izmantosim jaunās iespējas un gaidīsim vēl citus
subtitrētus raidījumus un filmas. Tālāk lasiet 9. lpp.

JURĢI ELVĪRAS IELĀ
 Inese Immure Laura Gaile
Februāra sākumā LNS
mītnē Rīgā, Elvīras ielā 19
sākās pārcelšanās darbi.
Uz jaunajām mājām tajā
pašā pagalmā pārcēlās Komunikācijas centrs, Zīmju
valodas centrs un LNS viceprezidente Sandra Gerenovska, kura saskaņā ar
LNS valdes lēmumu vadīs
jauno LNS Rehabilitācijas
centru.
LNS Komunikācijas centra
darbinieki – surdotulki – pieņem
apmeklētājus 1. stāvā. Šeit darbu
uzsākusi arī sociālā rehabilitētāja Vita Kamare.
Savukārt Zīmju valodas centra darbinieki strā�
dā 3. stāvā. Telpas ir lielas, gaišas un siltas. Uz
jaunām telpām pārcēlušies arī sociālie darbinieki.
Viņus var satikt 2. stāvā.

Savukārt Informācijas centrs nepārcelsies
uz jauno māju, bet turpinās darbu Jāņa sētā 5,
kamēr Latvijas Nedzirdīgo savienība atradīs
nomnieku šīm telpām.
Vairāk lasiet: www.lns.lv (07.02.2012.)

TALANTU ŠOVS „KRĀSAINI SAPŅI – 2”
 Ivars Kalniņš Valdis Krauklis
Pēc
nedzirdīgo
sabiedrībā
populārā
melodeklamāciju šova
„Krāsaini sapņi” mūsu
ļaudis nemitīgi uzdeva
jautājumu: „Kad būs
nākamais šovs?” Uz
šo jautājumu tagad ir
atbildēts – 4. februārī
KC „Rītausma” sākās jauns talantu šovs
„Krāsaini sapņi – 2”.
Atšķirībā no pirmā
šoreiz tā pamatā ir teātra māksla. Šajā šovā
savus talantus parādīs
drosmīgi astoņi pāri,
tostarp divi no Daugavpils. Cerams, ka
visās šova kārtās atklāsies vēl neredzēti patīkami pārsteigumi.
Tālāk lasiet nākamajā lpp.
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TALANTU PARĀDE

Sākumu lasiet 1. lpp.
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Talantu šovs „Krāsaini sapņi – 2” uzsāk startu

Pirmajā kārtā, par spīti lielam salam,
šovs tomēr veiksmīgi startējis. No Ziemeļ�
pola atripoja divas milzīgas sniega bumbas
– pasāku�
ma vadītāji
Elfa Zariņa
un Raivis
Tīdemanis.
Pirmā melo�
deklamāciju
šova „Krā�
saini sapņi”
dalībnieki
ar dziesmas
vārdiem:
„Krāsai�
ni sapņi pār tevi, krāsaini sapņi pār mums,
krāsaini sapņi lai izrotā dienu tev, man un
jums…” – nodeva stafeti jaunajiem dalīb�
niekiem.
Šoreiz šova komandā ir dažādu paaudžu
dalībnieki: KC „Rītausma” atraktīvās ak�
trises Olga Anufrijeva un Liena Čerepko,
ar bagātu iztēli apveltītās jaunietes Madara
Indriksone un Lilita Logina, enerģiskie
rītausmieši Anatolijs Stepaņuks un Mārtiņš Lange, talantīgie daugavpiliešu aktieri
Ilmārs Stapkēvičs un Tatjana Barbasova,
skaistās meitenes no jauniešu organizācijas
Aļona Udovenko un Anda Tīdemane, dai�
ļās dejotājas Dace Jelagina un Inita Puhovska, mūžam jautrie aktieri no Daugavpils
Igors Čaika un Jeļena Dmitrijeva, rosīgie
rītausmiešu dancotāji Sergejs Soklakovs un
Aleksandrs Altuhovs.
Kamēr jaunie šova dalībnieki aizkulisēs
gatavojās, uz skatuves ar iznācienu „Sievas
un lelles” skatītājus priecēja „Rītausmas”
dāmu grupa. Šis sižets izsauca nostalģiju
pēc sen bērnībā skatītās mīļās filmas „Bu�
ratino piedzīvojumi” ar bargo Karabasu
Barabasu (Juris Elbrots). Pēc tam Karīna

Krama, Māra Kursīte un Laura Klāsupa iz�
dejoja „Viva la dance”. Tad Ingūna Krama
ar dziesmu „Šūpoles” iešūpoja un atvēra
skatītāju sirdis.
Sākās šova priekšnesumi. Talantu cīņas
dalībniekiem tēma šoreiz nebija dota – brīva
izvēle. Viņus vērtēja žūrija ar dažādiem uz�
skatiem: Sandra Gerenovska, Iveta Lāce
– Miezīte, Zigmārs Ungurs, Jadviga Bočkāne un šī raksta autors.
Pirmais pāris – Olga Anufrijeva un
Liena Čerepko ar numuru „Dažādas avīzes”. Liena veiksmīgi nospēlēja vīrieša tēlu,
bet Olga parādīja jaunas seksīgas dāmas
profilu. Viņi centās pierādīt, ka vecās avīzes
nav jāliek krāsnī, bet tās var izmantot sa�
dzīves vajadzībām. Nospēlēja pārliecinoši,
tā, ka sasmīdināja publiku. Abām dāmām
acīmredzami ir aktierdotības.
Otrais pāris – Madara Indriksone un
Lilita Logina ar uzvedumu „Iemācies skatīties uz dzīvi dažādās krāsās” lauzās ārā
no melnuma un pētīja krāsas tik ilgi, līdz
beigās viņām atvērās krāsainā pasaule. Ar
bagātu fantāzijas iztēli abas prata atraisīties,
piesaistot publikas uzmanību. Veiksmīga
spēle atbilstoši tēmai.
Trešais – Anatolijs Stepaņuks un Mārtiņš Lange – „Jūras pirāti”. Puiši vizuāli
kā jau īsti pirāti. Viņi nospēlēja pirātu ik�
dienas dzīves gājumu bez kulminācijas. Ie�
spējams, abi bija vīlušies, ka bagātība nav
izrakta zem skatuves. Anatolijs šoreiz bija
centrā, tas arī saprotams– teātra māksla ir
visas viņa dzīves pamats.
Ceturtais – Ilmārs Stapkēvičs un Tatjana Barbasova ar numuru „Strīdus ābols”.
Viņi atklājuši un spodrinājuši savas aktier�
mākslas dotības Daugavpilī. Savā priekš�
nesumā abi nokļuvuši konflikta situācijā,
strīdus ābolu meistarīgi demonstrējot gan
kustībās, gan mīmikā, gan zīmju valodā, kā

Liene Čerepko un Olga Anufrijeva

Aļona Udovenko un Anda Tīdemane

jau tas notiek arī reālajā dzīvē.
Piektais – Aļona Udovenko un Anda
Tīdemane ar muzikālo uzvedumu „O, Parīze”. Jaukās meitenes savaldzināja publiku
ar muzikālām dotībām un atraisītām dejām.
Pasēdēt lepnā kafejnīcā un malkot vīnu ar
simpātisku stjuarti ir dievišķīgi! Ir vērts pa�
sapņot!
Sestais – Dace Jelagina un Inita Puhovska uzstājās ar skeču „Mūķenes”. Kurš
teiks, ka mūķenēm nav seksuālu piedzīvoju�
mu? Viņas abas nespēja pretoties šim kārdi�
nājumam. Šajā numura atklātie emociju un
humora uzplūdi uzjautrināja skatītājus.
Septītais – Igors Čaika un Jeļena
Dmitrijeva skatītājiem pajautāja: „Vai tā
ir mīlestība?” Abi aktieri naktī pirms šova,
iespējams, redzējuši „romantisku” sapni, un
tas tika attēlots šajā numurā. Lai mērotu tālo
ceļu uz šovu Rīgā, abi maz gulējuši, tāpēc
sapnis bijis īss, un darbība uz skatuves arī
īsa. Viņi savā numurā nekāroja pēc mīlestī�
bas, bet gan pēc naudas.
Astotais – Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Altuhovs ar muzikālu uzvedumu
„Svešās lūpas”. Puiši alkatīgi kāroja pēc
svešām lūpām, pavedinot skaisto Aļonu.
Vai puiši saldu skūpstu dabūja? Uzprasiet
viņiem! Dejotājiem savus talantus atklāt ak�
tiermākslā ir viegli.
Šoreiz žūrijas vērtējumi bija tādi sau�
dzīgi, jo bija taču tikai pirmie priekšnesumi.
Nākamajās kārtās dalībniekiem jākāpj meis�
tarībā augšup. Pārsteigumi noteikti būs.
Pēc šova pasākuma aizkulisēs dalībnie�
ki un organizatori pacēla šampanieša glāzes
par pirmo soli, varētu teikt – veiksmīgi sa�
gatavojušies.
KC „Rītausma” direktore Brigita Aldersone dalījās iespaidos: „Sajūta ir pozitīva. Ir gandarījums! Sākumā man šķita, ka
nesanāks šis iecerētais šovs, jo liela atsaucības no biedrībām nebija, dažus vajadzēja
pierunāt dalībai. Bija arī tādi, kas ar prieku
pieteicās. Labi, ka komandā ir dažāda vecuma dalībnieki, sākot no 16 līdz pat 80 gadu
vecumam. Viņi ir tik dažādi, ar un bez pieredzes, un būs interesanti vērot rezultātus.
Domāju, atšķirībā no melodeklamāciju
šova dalībniekiem pats grūtākais ir atrast
ideju, ko nospēlēt. Nedzirdīgie pārsvarā teātri neapmeklē, tādēļ pastāv šādas grūtības.
Viņiem arī jāiemācās uztvert kritiku. Reizēm
kritika ir laba mācība, lai varētu uzlabot
savus sniegumus. Vajadzīgs būs arī skatītāju atbalsts un atsaucība, tādēļ visi laipni
lūgti.”
Nākamās kārtas tēma „Karnevāls”
būs vēl interesantāka. Uz tikšanos 18.
februārī pl. 14! 

Tatjana Barbasova un Ilmārs Stapkēvičs

ZIŅAS
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM
ČAKLĀS ADĪTĀJAS
Jautrīte Groma Valdis Krauklis
brīvprātīgajām rokdarbnie�
cēm un aicina adīt zeķes,
ieliekot šai darbiņā sirds sil�
tumu un to veltot topošo zeķu
valkātājām – vientuļām vai
salstošām dvēselēm.
Mūsu dāmas aktīvi ķērās
pie darba, īsā laikā noadot
dažādos rakstos izmargotas
zeķes. Liels paldies čaklajām
rokdarbniecēm – Amandai
Bauzei, Spodrītei Beinar„Jautrīšu klubs” dienas centrā „Ābeļzieds” tei, Helēnai Kozlovskai,
turpina savas nodarbības, tajās pulcējot Rī- Helēnai Klapotei, Veronigas biedrības aktīvos biedrus. Katru ceturt- kai Lavrenovai, Zinaīdai
dienu, tur vingrojot un dejojot, mūsējie var Pantjai, Raisai Torgovcevai
nostiprināt savu veselību, kā arī apgūt jaunas un Laimai Zariņai.
prasmes praktiskajos darbos un gleznošanā.
Vēl varu piebilst, ka šis
dienas centrs paplašinās, jo
Šoreiz pastāstīšu par mūsu dāmu
aktīvo dalību Eiroaptiekas rosinātajā pievienotas agrākās policijas telpas, līdz
labdarības pasākumā. Decembra sāku� ar to mazliet atrisināsies pārslogotības
mā uzzinājām, ka šī aptieka dod dziju jautājums. 

EGLĪTES PRIEKI, BALLĪTES, TIKŠANĀS, LEKCIJAS
no biedrības arhīva
13. janvārī Kuldīgas biedrībā notika pasākums vecākā gadagājuma cilvēkiem.
Viņu jaunības dienu bilžu projekcijās bija jāatpazīst citam citu un jāatbild uz jautā�
jumiem par Kuldīgas biedrības vēsturi.
14. janvārī Jelgavas grupas bērniem bija dubults prieks. Šajā dienā ne vien
uzsniga pirmais sniedziņš, bet Rīgas biedrība aicināja viņus uz bērnu eglītes pasāku�
mu. Mazie jelgavnieki, lai saņemtu nopelnītās dāvanas, bija sagatavojuši priekšne�
sumus ar dziesmām un dejām.
14. janvārī Ventspils klubā notika dambretes sacensības. Starp astoņiem šī
sporta cienītājiem uzvar Dmitrijs Kļušenkovs. (skat. labajā attēlā)
16. janvārī Valmieras klubā projekta „Klusuma pasaule” ietvaros viesojās
lektors – valmieriešu iemīļotais dakterītis Gints Dunkurs, kas nolasīja lekciju par
kauliem un locītavām.
Aptieka „Lauma” savukārt bija sagādājusi dažādus uzskates materiālus, pārtikas
piedevas un medikamentus locītavu un kaulu slimībām. Tiesa gan, ārsts nolasīja tik
labu lekciju par pareiza dzīvesveida un ēšanas ietekmi uz kauliem un locītavām, ka
neviens apmeklētājs vairs negrib pirkt zāles un pārtikas piedevas.
17. janvārī Valmieras mazajiem arī bija bērnu eglītes prieki. Trīs rūķi no savas
zemes atveda bērniem saldumus un dāvanas, pretī saņemot mīļas bučas. Pēc nelielas
tējas pauzes ar gardām bulciņām sākās atrakcijas, rotaļas un veiklības spēles. Pēcāk
pagalmā mazos gaidīja liels pārsteigums – visi kopīgi aizdedzināja un palaida gaisā
Ķīnas balto gaisa pūķi, lai tas aiznes sapņus un cerības uz Laimeszemi, kur viss
piepildās…
28.
janvārī
Kuldīgas biedrī�
bā notika Pidžamu
ballīte. Dalībnieki
ieradās tikai un vie�
nīgi naktstērpos, ar
naktsmicēm galvā,
sejas maskās utt.
Pasākums aizritē�
ja jautrā noskaņā,
ar
interesantām
spēlēm un rota�
ļām (skat. kreisajā
attēlā). 
Sagatavoja:
Ivars Kalniņš
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REFERENDUMS:
18. II JĀBALSO PRET
Ilze Kopmane
18. februārī notiek tautas nobalsošana – referendums par Satversmes grozījumiem, lai krievu
valodu atzītu par otru valsts valodu mūsu valstī.
Grozījumi tiks pieņemti, ja par tiem nobalsos
771983 vēlētāji. Ko darīsim mēs, lai nosargātu
mūsu valodu?
Lūk, šādu Tautas nobalsošanas zīmi 18. febru�
ārī saņemsiet vēlēšanu iecirknī ar jautājumu: „Vai
jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz
krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „par” un „pret”.
Ja vēlaties izteikt savu noteiktu atbalstu lat�
viešu valodai kā vienīgajai oficiālajai valodai Lat�
vijā un nepieļaut tādas pašas vienlīdzīgas tiesības
krievu valodai, tad 18. februārī dodieties uz vē�
lēšanu iecirkni un nobalsošanas zīmē atzīmējiet
ar krustu PRET.
Balsot PRET krievu valodu kā otro valsts valo�
du aicinājis premjers Valdis Dombrovskis, paziņo�
jumu pieņēmis Saeimas deputātu vairākums, kā arī
savus aicinājumus publicējušas vairākas sabiedris�
kās apvienības, nevalstiskās organizācijas utt. Lūk,
tikai dažu sabiedrībā pazīstamu cilvēku viedokļi:
LR Eksprezidente Vaira Vīķe – Freiberga:
„Tie, kam rūp latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, jābalso PRET.”
Rakstniece Māra Zālīte: „Te ir runa par valsts
pastāvēšanu, un mums jāpierāda gan sev, gan pasaulei, ka varam būt vienoti, iestājoties par savas
valsts dziļākajām nacionālām interesēm… parādot
pašcieņas pilnu latviešu nostāju.”
Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere: „Uz
spēles likti mūsu valsts pamati. Referendums ir uzspiests un amorāls, bet tajā ikvienam jāapliecina,
ka mums rūp mūsu valoda.”
Arī valsts prezidents Andris Bērziņš mainī�
jis savu sākotnējo nostāju par nepiedalīšanos refe�
rendumā: „Kad māja ir liesmās, visiem jādodas tā
glābt…” – tā viņš raksturojis pašreizējo situāciju,
aicinot visus aizstāvēt latviešu valodu.
Īstam savas valsts pilsonim citas izvēles nevar būt kā 18. februārī iet un nobalsot PRET.
Šis balsojums būs pārbaudījums mūsu tautas
vienotībai, un tas ir tikpat svarīgs kā neatkarība. Šo�
reiz nedrīkst atkāpties ne solīti, jo savā ziņā atkal
esam uz barikādēm. Ja sašķelsimies (daļa paliks
mājās, izvēlēsies nebalsot, mēģinās gudri prātot,
pierādīt kādu citu taisnību utt.), tad kļūsim vāji,
viegli ievainojami un bezkaunīgie prasītāji uzstā�
sies vēl vairāk. Nepieļausim mūsu valodai atkal kļūt
bārenītei savā zemē – balsosim PRET otru valsts
valodu!
ZINĀŠANAI! Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
būs no pl. 7 līdz 22. Tiesības piedalīties tautas no�
balsošanā ir katram balstiesīgajam Latvijas Repub�
likas pilsonim no 18 gadu vecuma, uzrādot derīgu
Latvijas pilsoņa pasi.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ieras�
ties vēlēšanu iecirknī, līdz 18. februārim var pieteikt
balsošanu savā mītnes vietā.
Tautas nobalsošana organizēta arī ārvalstīs.
IEVĒRĪBAI!
Referenduma norisi 18. februārī varēs vērot
ar surdotulkojumu LTV 1. kanālā pl. 21.55 
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PROJEKTI
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ZĪMJU VALODAS CENTRS PIEDALĀS GLOBĀLĀ PROJEKTĀ


Zigmārs Ungurs

vienmēr jādomā, kuru
nozīmi tulkot
zīmju valodā.
Gadās, ka
Agnese iztulko vārdu, bet
tad skatāmies
spreasdthesign.com
vārdnīcā, ka
citas valstis
izvēlējušās un
ievietojušas
pavisam citu
šī vārda nozīmi, tad nu mēs
arī piemēroLatvijas Nedzirdīgo savienības Zīmju valodas centrs (ZVC) kopš jamies, lai
pagājušā gada decembra uzsācis reālu darbu visu pasauli aptverošā nebūtu atšķiprojektā, ko uzsāka Eiropas Zīmju valodas centrs, kas atrodas Zvied- rību. Velta ir
rijas pilsētā Orebrū. Projekta būtība ir dažādu valstu zīmju valodas konsultante
vārdnīcas izveidošana internetā. To bez maksas var izmantot cilvēki par
vārda
visā pasaulē. Tās adrese ir: http://www.spreadthesign.com/lv/.
tulkošanu
zīmju valoEiropas Zīmju valodas centrs projektu dā, viņa akceptē, kuru zīmi izvēlēties. Raitis
uzsāka 2006. gadā, un sākumā tas bija pa� un Māra ir gan videomodeļi, gan arī filmē,
redzēts, lai skolēni pirms došanās uz citām montē un ievieto sagatavoto videomateriālu
valstīm mācību vai darba praksē varētu uz� mājaslapā.
labot savas zināšanas par attiecīgās valsts
Strādāt sākām 2011. gada decembrī, ļoti
zīmju valodu. Vārdnīcas mājaslapu atklāja gaidījām pārvākšanos uz jaunā Rehabilitā2009. gada martā. Pamazām projektā ie� cijas centra telpām, jo šeit ir par šauru. Pasaistījās arvien vairāk valstu. Katra valsts stāvīgi mums šeit atrodas pieci cilvēki, bet,
izveido savu darba grupu, kas ir atbildīga kad sanāk arī „Klusuma pasaules” projekta
par savas valsts zīmju valodas tulkojumu un darbinieki, tad septiņi.
ievietošanu mājaslapā.
Šeit ir problēma ar apgaismojumu filStāsta ZVC vadītāja Lilita Janševska mējot, jo griestu lampas neder, jaunajā vie(attēlā 2. no labās): „Pirms diviem gadiem tā būs labākas, gaišākas un plašākas telpas.
saņēmām uzaicinājumu no Eiropas Zīm- Mums ir tikai viens prožektors, kuru iedeva
ju valodas centra, lai mēs pievienojamies Eiropas Zīmju valodas centrs, bet vajadzētu
viņu projektam un papildinām viņu veido- otru, lai videomodelis būtu labi izgaismots.
to starptautisko zīmju valodas vārdnīcu ar
Vēl viena problēma ir tāda, ka reizēm
zīmēm latviešu valodā. Taču – ar mūsu zīmju valodā jāparāda jēdzieni, kuri līdz
pašu finansējumu. Tas bija šķērslis, lai tūlīt šim zīmju valodā praktiski nav lietoti. Pieiesaistītos projektā. Atbalstu sniedza Balti- mēram, barības ķēde, augu valsts, augsnes
jas Bērnu fonds, ar ko mums jau agrāk bija caurlaidība, biosfēra un daudzi citi. Tad
sadarbība veidojot īpašības vārdu un dator- mums nākas izgudrot, kā saprotami to paterminu zīmju valodas tematiskās vārdnīcas. rādīt. Ja, piemēram, barības ķēdi parādīsim
Viņi arī nodrošināja braucienu uz Zviedriju no šiem diviem vārdiem, tad izskatīsies, ka
paskatīties, kā šis Eiropas Zīmju valodas tā ir kaut kāda ēdama barības ķēde… Ir gacentrs strādā.
dījumi, kad vārdu tiešām nevar iztulkot zīmProjektā ir četri algoti darbinieki: ju valodā, tad mēs to daktilējam.”
Agnese Kamare, Velta Kleina (attēlā 1.
Raitis Rūrāns projektā nonāca, atsau�
no kreisās), Raitis Rūrāns (attēlā 2. no coties uz ZVC izsludināto konkursu uz vi�
kreisās) un Māra Kursīte (attēlā vidū). deomodeļa vietu, pieteicās un tika izvēlēts.
Līdzdarbojas arī ZVC darbiniece Ilona Pavisam uz šo konkursu pieteicās 6 preten�
Liniņa (attēlā 1. no labās). Agnese iz- denti, un tika izvēlēts Raitis un Māra Kur�
tulko vārdus, teicienus, jēdzienus no an- sīte.
gļu valodas. Es pati esmu atbildīga par
Sākumā abi tika aizsūtīti uz semināru
Latvijas puses darbu.
Eiropas Zīmju valodas centrā. Raitim darbs
Vārdu saraksts ir publicēts www.spre- pie datora nav svešs, agrāk jau strādājis lī�
adthesign.com, un tas visām valstīm ir vie- dzīgu darbu, tikai ar citādām programmām.
nāds. Šī projekta uzdevums ir papildināt
Viņa laiks ir tik aizņemts, ka pat spor�
to ar 8000 vārdiem un jēdzieniem latviešu tošanai to nevar atvēlēt, darbs nogurdina,
zīmju valodā.
vakaros un brīvdienās gribas atpūsties. Sā�
Pirmās problēmas sākās, jau tulkojot kumā, filmējoties kā videomodelim, bija
angļu vārdus, jo, kā zināms, ļoti daudziem liels uztraukums, jo tā bija sveša lieta. Taču
angļu vārdiem ir vairākas nozīmes un mums pamazām viņš pierada, un tagad kameras

priekšā jūtas droši.
Raitis ļoti gaidīja pārcelšanos uz jauna�
jām telpām Rehabilitācijas centrā, jo tur ir
ne tikai vairāk vietas, labāks apgaismojums
filmēšanai, bet arī viņam un Mārai katram
savs dators. Agrāk viņiem abiem bija viens
dators un uz tā viņi strādāja pārmaiņus. Tas
kavēja darbu.
Sarunas beigās Raitis sūta „Kopsolī”
sveicienus un saka, ka ir ļoti lepns, ka kād�
reiz raksts par viņu publicēts tieši laikraksta
tūkstošajā – jubilejas numurā (raksts „Pir�
mais nedzirdīgais stafetes skrējienā „Bal�
tijas ceļš”, 2010.gada septembra numurā).
Viņš joprojām to glabā piemiņai.
Māra Kursīte pabeigusi pamatskolu
pirms pāris gadiem un pašlaik mācās Rai�
ņa vakara vidusskolā, tomēr darba pieredzi
jau ieguvusi. Vasarās skolas brīvdienās viņa
strādāja par grāmatu skenētāju, bet datoru
iepazina jau bērnībā, jo mājās tas bija pie�
ejams, vecāki iemācīja to lietot. Viņa datoru
lieto pastāvīgi: Skype čato ar draugiem, daži
paziņas ir arī no ārzemēm, ar kuriem reizēm
parunājas. Māra pašlaik mācās arī autovadī�
tāju kursos dzirdīgo grupā, bez tulka. Teorē�
tiskais eksāmens jau nolikts, atlikusi prak�
tiskā braukšana.
Jautāta par dalību šovā „Krāsaini sap�
ņi”, viņa apgalvo, ka tas palīdzēja uzlabot
un izkopt viņas zīmju valodu, un tas tagad
ļoti noder pašreizējā darbā. Turklāt viņa pie�
rada uzstāties publikas priekšā un tagad kā
videomodele brīvi jūtas kameras priekšā.
Tomēr pašdarbība Māru nevilina un jaunajā
šovā „Krāsaini sapņi – 2” viņa nepiedalīsies.
Mārai liekas, ka pašreizējais darbs pro�
jektā ir daudz vieglāks par piedalīšanos
šovā. Strādāt viņai patīk, jo tas ļauj apgūt
jaunu pieredzi, ir iespēja apgūt jaunus vār�
dus un izprast to nozīmes. Labi, ka darba
kolēģes draudzīgas, palīdz, vienai būtu grūti
tikt galā, un tādā veidā arī darbs raiti rit uz
priekšu.
Māra nodarbojas ar orientēšanās sportu,
taču pašlaik, tāpat kā Raitis, netrenējas, bet
cer atsākt vasarā. Darba grupa līdz vasarai
cer pārtulkot un ievadīt projekta vārdnīcā
visus līgumā paredzētos astoņus tūkstošus
vārdu. Pašlaik ievadīti 18% no šī apjoma.
Vistālāk tikusi Zviedrija, jau ievadot
vārdnīcā 97 % no visa vārdu un jēdzienu ap�
joma. Māra reizēm sarakstās arī ar projekta
dalībniekiem no citām valstīm. Zviedrijas
komandējumā viņa iepazinās ar kādu igau�
ni, kuru pēc tam satika Igaunijas Nedzirdīgo
filmu festivālā. Viņš bija festivāla idejas au�
tors un organizētājs. Māra cenšas sarakstī�
ties angļu valodā, nevis izmanto vebkameru
videosarunai, jo vēlas labāk iemācīties an�
gļu valodu.
Agneses Kamare atceras: „Kad vēl
mācījos Jūrmalā, tad lektore Lilita Janševska mums parādīja mājaslapu www.spreadthesign.com. Dažreiz to izmantojām arī
mācību procesā. Kad to ieraudzīju, nodomāju:” Re, cik jauki, Latvijai arī vajadzētu
piedalīties šādā projektā!” Toreiz nemaz ne-
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PAVASARĪ SĀKSIES LNS JAUNAIS –
LATGALES PROJEKTS
 Ivars Kalniņš
Pagājušā gada beigās parādījās informācija, ka apstiprināts jauns LNS
projekts un tas tiks realizēts jau šogad.
LNS prezidents Arnolds Pavlins to nosacīti sauc par Latgales projektu, jo
tas tiks realizēts Rēzeknes reģionālajā
biedrībā.
Pērn vasarā LNS sagatavoja un iesniedza
šo projektu Nodarbinātības valsts aģentūras
Eiropas Sociālā fonda departamentā ar ofi�
ciālo nosaukumu – „Alternatīvie sociālās
rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgajiem
Latgales reģionā”. Šī gada sākumā ar NVA
ir noslēgts līgums par projekta realizēšanu.
Kā informē jaunā projekta vadītāja Aija
Sannikova, projektu 100% apmērā finan�
sē no ESF līdzekļiem un tas tiks realizēts no
2012. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. jūli�
jam Rēzeknes reģionālajā biedrībā. Bet pro�
jekta partneris būs Rēzeknes pilsētas Sociālās
aprūpes pārvalde. Projekta komandā strādās
LNS darbinieki, tostarp arī Rēzeknes biedrī�
bas darbinieki. Kopējās projekta izmaksas ir
96 622,26 Ls.
Projekta mērķis ir sagatavot un realizēt
sociālās rehabilitācijas programmu nedzirdī�
gajiem, lai integrētos sabiedrībā un iekļautos
darba tirgū. Plānots, ka šajā projektā piedalī�
sies 40 dažāda vecuma un dzimuma nedzir�
dīgie.
Svarīgākās norises saistītas ar sociālās
rehabilitācijas programmas sagatavošanu 40
dzirdes invalīdiem un tās ieviešanu deviņu
mēnešu periodā. Tajā ietvertas tādas galve�

nās aktivitātes kā datorapmācība, praktisko
iemaņu attīstības darbnīca, semināru cikli
(vadīs speciālisti – psihologs un karjeras plā�
nošanas speciālists), vizītes reģiona izglītī�
bas, kultūras un citās iestādēs, psihologa un
sociālā darbinieka individuālās konsultācijas,
nedzirdīgo deju kolektīva nodarbības, disku�
siju klubs, nodarbības „Telpai un dvēselei”,
izglītojošas lekcijas nodarbinātības jomā, spe�
ciālistu konsultācijas uzņēmējdarbības jomā,
pirmās palīdzības un rīcības iemaņu apgūša�
na ekstremālās situācijās (darbā un sadzīvē),
profesionālo iemaņu nodošanas studija „Ska�
ties – es to protu”, radošo prasmju studijas
„Kopā” , lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un
veselību veicinošiem pasākumiem, kā arī da�
žādas fiziskās aktivitātes.
Rēzeknes biedrības tulks Inese Geduša,
kas patlaban darbojas projektā „Klusuma pa�
saule”, par jauno perspektīvu izsakās pozitīvi:
„Rēzeknes biedrība ir gatava jaunam darbam
un jauniem izaicinājumiem. Ar papīru birokrātiju jau esam iemācījušies tikt galā, ceru,
tā tas būs arī šoreiz. Mūsu biedrībā notiks dažādi pasākumi, iegūsim jaunu tehnisko aprīkojumu, mūsu cilvēki apgūs datorprasmes,
organizēs dažādas nodarbības, tiks ierīkota
pat mini sporta zāle. Galvenais, lai mūsu cilvēki maksimāli iesaistītos visā tajā, ko mums
sniegs šis projekts, novērtētu un izmantotu
visas iespējas. Tas uzlabos biedrības darbu,
mūsu cilvēku pašsajūtu, viņu dzīves kvalitāti.”
Projekta vadītāja Aija Sannikova sola turp�
mākajos „KS” numuros sniegt plašāku infor�
māciju par šī projekta aktivitātēm. 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
nojautu, ka pēc diviem gadiem pašai radīsies
šāda iespēja. Tā nu mēs, trīs dalībnieces no
Latvijas, 24. novembrī sēdāmies lidmašīnā uz
Stokholmu. Lidostā mūs sagaidīja Zviedrijas
pārstāvji, tad pagaidījām igauņus un devāmies trīs stundu ilgā braucienā uz brīnišķīgo
pilsētu Orebrū.
Tajā atrodas Orebrū universitāte, kur
viena fakultāte ir nedzirdīgajiem. Tajā mācās
apmēram 200 nedzirdīgo studentu un viņiem
palīdz 20 – 30 tulki. Jau pirmajā vakarā, pastaigājoties pa pilsētu, pirmie pretimnācēji
bija trīs nedzirdīgi puiši, kuri dzīvi sarunājās
zīmju valodā.
Pēc tam vēl viena jauniešu kompānija, tad
vēl viena, pēc tam arī Makdonaldā. Tāda sajūta, ka tur visi prot zīmes!
Vēlāk vakarā visi dalībnieki- no Latvijas, Igaunijas, Portugāles, Polijas un
Zviedrijas tika aicināti uz kafejnīcu, kur
iepazinās. Vakars pagāja, apspriežot nedzirdīgo dzīvi, situāciju katrā valstī, kā arī
jokojoties. Un pat šeit pie blakusgaldiņa divas dāmas pieklājīgā vecumā pievienojās
mūsu sarunām – izrādās, viena no tām bija
Orebrū universitātes lektore.
Nākošajā dienā devāmies uz Loka Brunnu
– vienu no vecākajiem SPA kūrortiem Zviedrijā. Vesels ciemats, ieskauts starp diviem kalnu

ezeriem. Miers un klusums, kā radīts nopietnam darbam. Apmācībās mūs iepazīstināja ar
projekta mērķi, dalībnieku pienākumiem un
tehniku – kā apieties ar fotokamerām, fonu,
datorprogrammām. Pirms tam katra valsts
iepazīstināja ar savām nedzirdīgo organizācijām un situāciju valstī.
Pēc apmācībām vakarā visi devās uz SPA.
Katram bija 30 minūšu ilga masāža. Vakara
noslēgumā Zviedrijas tulks izpildīja dziesmu
zīmju valodā ar dzīvās mūzikas pavadījumu.”
Nākošajā rītā visi, izbaudījuši lielisko
zviedru viesmīlību un eleganto uzņemšanu,
devāmies mājup. Zviedrijas pārstāvji izteica
vēlēšanos arī turpmāk sadarboties ar Baltijas
valstīm.
Lilita Janševska piebilst par saviem
jaunajiem darbiniekiem: konkursā Māru
un Raiti ZVC izvēlējās tāpēc, ka viņi atbilda
prasībām gan modeļa, gan videomontētāja
darbam. Raitis ir atbildīgs, nopietns un dis�
ciplinēts. Šobrīd gan vairāk darbojas ar vi�
deokameru un datoru, viņam tas labi padodas.
Savukārt Māra vairāk ir videomodele, ļoti
zinātkāra un apņēmīga.
Liels pluss tas, ka viņa apvieno darbu ar
mācībām un, domājams, arī mūsu projektā
viņa daudz iemācās. Sākums labs, un lai mūsu
jaunajiem darbiniekiem veicas! 
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ĪSAS ZIŅAS
NO MĀJASLAPAS
Jauns izgudrojums komunikācijai
(16.01)
Dienvidkorejas dizainers Jepjongs
Lī izgudrojis jaunu komunikācijas ierīču
komplektu nedzirdīgajiem – Communicaid.
Lietuvā nedzirdīgie pulcējas protesta mītiņā pie Seima, pieprasot informācijas pieejamību TV valsts kanālos (20.01)
Lietuvas Nedzirdīgo biedrība aicinā�
jusi savus cilvēkus uz mītiņu pie Seima
ar prasību valsts budžetā iekļaut finan�
sējumu titru veidošanai TV raidījumos.
Par mums – masu medijos (23.01)
Žurnālā „IR” publicēts Ivara Kalniņa
redzējums par divvalodības referendu�
mu un stāstiņš par māju ar atstarotājiem,
kur dzīvo nedzirdīgā Zībartu ģimene.
„Rītausmā” realizē vēl nebijušu
sadarbības projektu (24.01)
KC „Rītausma” saņēmis Rīgas Do�
mes atbalstu projektam „Ieklausies, sa�
jūti, skaties – CILVĒKS”. To realizējot,
teātra jomā apvienosies kultūras centra
nedzirdīgie apmeklētāji un biedrības
„Rīgas pilsētas Rūpju bērns” dienas ap�
rūpes centra „Cerību ligzda” klienti.
Dzimšanas dienas dāvanā prezidents lūdz ziedot Pasaules Nedzirdīgo
federācijai (25.01)
PNF prezidents Kolins Allens, tuvo�
joties viņa 50. dzimšanas dienai, pub�
liski paziņojis, ka labākā dāvana viņam
būtu naudas līdzekļus ziedojums PNF.
Apstiprināta SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” valde (26.01)
25. janvārī, notika LNS valdes
sēde, kurā par SIA „LNS Rehabilitā�
cijas centrs” valdes priekšsēdētāju ie�
vēlēja LNS viceprezidenti Sandru Ge�
renovsku un par valdes locekli Lilitu
Janševsku. Jaunā valde darbosies divu
cilvēku sastāvā.
Vai vecākiem jādod tiesības izvēlēties nedzirdīgu bērnu? (31.01)
Aptuveni viens bērns no tūkstoša
piedzimst ar dzirdes traucējumiem, un
vairāk nekā pusei no viņiem tas saistīts
ar gēnu izmaiņām. Attīstoties medicīnai
un zinātnei par cilvēka gēniem, rodas ar�
vien lielākas iespējas ietekmēt to, kāds
būs jaundzimušais bērns.
Nedzirdīgs suns teicami izdresēts,
lietojot zīmes (3.02)
Bostonas terjeram Zipijam ir dzirdes
problēmas. Viņa saimniece pati izdomā�
jusi zīmes un apmācījusi tajās savu mīlu�
li – viņš ir pats apzinīgākais un discipli�
nētākais suns dresūras klasē.
Pārskatu sagatavoja: Ivars Kalniņš
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UBAGI VAI TIRGOTĀJI? LATVIJĀ UN EIROPĀ UN ...
 Ivars Kalniņš
Rīgā.
Pēc Atmodas lai�
ka peddlinga aktivi�
tātes īpaši uzplauka
tepat Latvijā, mūsu
ubagotāji devās arī
uz Krieviju, jo tolaik
nebija tik lielas ie�
spējas doties uz citām
Eiropas valstīm. Uz
Latviju brauca peddleri no kaimiņvalstīm,
pārsvarā no Krievijas.
Pēc kāda laika, kad
atvēra robežu uz Rie�
tumeiropas valstīm,
vietējie darboņi pakā�
peniski orientējās uz
Pirms pāris gadiem sēdēju kādā Vecrīgas kafejnīcā ar šīm valstīm. Tādējā�
dzirdīgu cilvēku, mēs sazinājāmies skaņu valodā. Kafejnīcā di viņi tur varēja gūt
ienāca vienkārši ģērbts vīrietis un uz katra galda, pie kura lielāku peļņu. Tagad
sēdēja cilvēki, nolika kādas sīkas mantiņas. Tad pats uz brī- kādi 20 šādi darbo�
tiņu nostājās malā, ļaujot cilvēkiem paskatīties uz nolikto ņi piepelnās dažādās
mantiņu. Uz galda bija breloks jeb kareklis ar latviešu zīmju Eiropas valstīs, to�
valodas alfabētu, bet tam klāt mazs papīra gabaliņš apmē- mēr visvairāk izvēlas
ram ar šādu tekstu: „Cienījamie cilvēki! Esmu nedzirdīgs, Lielbritāniju, jo tur
mājās ir 2 mazi bērni un man nav darba. Lūdzu, ziedojiet ne- vietējo
iedzīvotāju
lielu naudu…” Ja apmeklētājs naudu atstāj, tad šīs mantiņas attieksme pret „uba�
paliek pie viņa. Ja naudu nedod, savāc atpakaļ. Kas šī ir par giem” ir labvēlīgāka.
nodarbi?
Angļu zemē vispār
ļoti daudz ziedojumu
Kad šo „lūdzēju” uzrunāju zīmju valo� kastu, un angļi neskopojas ar naudu arī peddā, viņš sastinga. Izrādījās, viņš atbraucis no dleriem.
kādas Krievijas provinces šeit piepelnīties.
Ko viņi tieši „pārdod” ?
No kurienes viņam mūsu alfabēts? Viņam
esot savs cilvēks, tā saucamais „jumts”, pie
Tirgoņi to stāsta nelabprāt, jo tas ir viņu
kura pircis šo alfabētu.
„biznesa” noslēpums un negrib, lai kāds
cik no�
Ubagošana vai sīko mantiņu „nozagtu” pašu idejas. Pat nesaka,��������
pelna dienā vai mēnesī, kur iegādājas lētus
tirgošana?
brelokus. „Jumtam” ir noteikta sava terito�
Šai nodarbei speciāla vārda jeb apzīmē� rija, kurā nedrīkst būt citi darboņi, kuri ne�
juma latviešu valodā nav, bet zīmju valodā strādā zem šī „jumta”. Populārākās vietas
gan ir. Angļu valodā tas saucas „peddling”, ir kafejnīcas, restorāni. Ja ubagi/tirgotāji ir
kas tulkojumā nozīmē „sīktirdzniecība (iz� pieķerti citam „jumtam” piederošajā terito�
nēsājot sīkas preces), nodarbošanās ar sī� rijā, viņiem tiek aizrādīts, ka jāiet prom.
kumiem”. Vienkārši sakot, pienāk klāt un
Daudzās Rietumeiropas valstīs darbojās
piedāvā kaut ko. Šāda nodarbe Amerikā ir šādu cilvēku grupas no Austrumeiropas, kā
ļoti izplatīta, ar to parasti nodarbojas nedzir� arī Polijas, Rumānijas, Ungārijas, Bulgāri�
dīgie iebraucēji no citām valstīm. Laikam jas u.c. Interesanti, ka briti pret tirgoņiem no
tur tā aktuāla tēma, jo Galaudeta universi� Polijas un Rumānijas izturas visai vēsi, jo
tāte 2000. gadā par to izdeva grāmatu (skat. viņi nereti ir zagļi.
7.lpp.). Pedlinga aktivitāte ir sastopama arī
Kāpēc tu ubago?
Eiropā, tostarp Latvijā. Tai ir sena vēsture,
nodarbošanās pastāv jau vairāk nekā simt
Ir jautājums, kāpēc viņi ar to nodarbo�
gadu. Latvijā tā nākusi no kaimiņvalstīm. jas un vai viņiem nav kauna to darīt. Viens
Pēc pirmā pasaules kara ziedojumus savām atklāj: „Ja es iegūtu kādu arodizglītību un
vajadzībām esot vākušas nedzirdīgo grupas, strādātu kādā profesijā – man būtu minimābet vēlāk ar to katrs nodarbojās individuāli. lā alga, bet dzirdīgiem kolēģiem tā ir divas
trīs reizes lielāka. Vai to es gribu? Šādu paCik viņu mums ir?
zemojumu nevēlos izjust diendienā. Un, ja
Pēc neoficiālas informācijas Latvijā paš� iegūtu augstāko izglītību, tūkstoš latu algu
laik ir apmēram 20 nedzirdīgo cilvēku, kas tāpat nesaņemtu.
nodarbojas ar šo ubagošanu jeb tirgošanu.
Daudzi uzskata, ka mana „pašreizējā
Bet citas norādes liecina, ka viņu varētu būt profesija” ir viegla. Bet es teiktu, ka tā tas
30. Daļa no viņiem darbojas, pakļaujoties nav. Zinu, šī nodarbe ir ubagošana, nereti
savam „jumtam”, – ir līderis jeb cilvēks, kas man jāsaņem negatīvi skatieni un pārmetuvada grupu. Pārsvarā viņi uzdarbojas vai� mi, nicinoši vārdi no cilvēkiem, kuriem dodu
rāk ārpus Latvijas, tikai pāris darboņu ir arī zīmīti un kaut ko piedāvāju.”

Savukārt cits savu rīcību motivē šādi:
„Lai sāktu patstāvīgi dzīvot, man nebija ne
naudas, ne izglītības, gribējās ēst. Kāpēc
man vajag mazu minimālo algu? Šobrīd ar
to nevar izdzīvot, tāpēc nolēmu nodarboties
ar ubagošanu jeb tirgošanu. Ja šeit, Latvijā, tiks padomāts par tiem cilvēkiem, kuri
paliek bez iztikas līdzekļiem, tad es laikam
vairs nenodarbošos ar to, ko daru tagad.”

Kāda ir atbildība?
Neviens no viņiem līdz šim Latvijā vai
citās valstīs nav apcietināts par šādu darbī�
bu, bet viņi notverti, nopratināti un pārbau�
dīti viņu personīgie dokumenti. Sliktākā ga�
dījumā viņi izraidīti no „tirgus” vietas.
Kāds zinošs cilvēks šajā jomā stāstī�
ja, ka pēdējos gados Latvijā šādu darboņu
skaits ir palielinājies. Iespējams, procesu
ietekmē valsts ekonomiskā krīze.
Parādījusies arī īpaši bezkaunīgo un arī
nepilngadīgo darboņu grupa. Bezkaunīgie
parasti lūdz žēlastības dāvanas, apstaigā
dzīvokļus. Bet nepilngadīgie pārsvarā ir tie,
kas izslēgti no skolas, nodarbojas ar uba�
gošanu daudzās vietās un nopelnīto naudu
iztērē netikumiem, piemēram, alkoholam un
narkotikām.
Vai šāda nodarbe ir krimināli sodāma?
Ja tā ir, tad pēc kura likuma panta to nosaka?
Un kāds ir Iekšlietu ministrijas viedoklis par
šādu aktivitāti? Iekšlietu ministrijas valsts
sekretāre Ilze Pētersone – Godmane atbild:
„Attiecībā uz nedzirdīgas personas krimināltiesisku sodīšanu, ja tā nodarbojas ar
ubagošanu, Iekšlietu ministrija norāda, ka
Krimināllikumā nav paredzēta kriminālatbildība par ubagošanu.
Vienlaikus norādām, ka personai var uzlikt administratīvo sodu gadījumos, ja pilngadīga persona ubagošanā ir iesaistījusi
vai izmantojusi nepilngadīgu (vecumā līdz
sešpadsmit gadiem) personu.
Savukārt Rīgas domes saistošo noteikumu „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”
viens punkts nosaka, ka Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts uzmākties ar ubagošanu. Par minētā punktā noteikto prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz desmit latiem. Šo noteikumu ievērošanu pārsvarā kontrolē Rīgas pašvaldības policija.
Valsts policijas darbinieki, konstatējot
likumpārkāpumus, rīkojas saskaņā ar likumu „Par policiju” un citiem normatīvajiem
aktiem. Turklāt, pieņemot lēmumu par personas administratīvo sodīšanu, tiek ņemta
vērā personas rīcības (ubagošanas) objektīvā izpausmes forma (ubagojis vai darījis to
uzmācīgā veidā).”
Vai šāda nodarbe, jūsuprāt, ir sodāma? Lai „KS” lasītāji izvērtē paši! Mēs
dzīvojam demokrātiskā valstī, katrs pilsonis rīkojas pēc saviem morāles principiem, tikai lai nepārkāptu likumu normas. 
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ASV: NEDZIRDĪGIE UBAGI

Nedodiet naudu nedzirdīgiem ubagiem vai krāmu tirgotājiem. Nedodiet
pat tad, ja jums iepaticies kāds no
viņa tirgotajiem nieciņiem. Nedodiet
arī tad, ja viņš jūs mēģina iežēlināt un
rausta aiz visām dvēseles (un maciņa)
stīgām. Nav izslēgts, ka šis ubagotājs
ir viens no nelegālajiem imigrantiem,
kurus savā labā izmanto tā sauktie
„nabagu karaļi”.
Ir kāds nedzirdīgo vēstures fakts, par
kuru var droši teikt, ka negribētos, lai tas
atkārtotos, – tā ir nedzirdīgo ubagošana. Šī
rīcība, kad nedzirdīgie mēģina garāmgājē�
jiem pārdot zīmju valodas alfabētu vai citu
nieciņu, tika asi nosodīta visā amerikāņu
nedzirdīgo kopienā, tomēr tā ilgstoši nega�
tīvi ietekmēja pārējās sabiedrības viedokli
par nedzirdīgajiem.
Pašlaik ASV ir pieņemts likums, kas
aizliedz ubagošanu. Tomēr arī mūsdienās
reizēm var sastapt nedzirdīgos, kas cilvēku
masveida pulcēšanās vietās mēģina tirgoties
ar šādām kartiņām.

Kad sākās nedzirdīgo ubagošana?

Daudzi nedzirdīgie pievērsās ubagošanai
ap 1870. gadu, jo nespēja atrast piemērotu
darbu. Tomēr savu maksimumu ubagošana
sasniedza pēc gandrīz simts gadiem – 1950to gadu sākumā, kad liels skaits nedzirdīgo,
kas bija nodarbināti 2. pasaules kara laikā,
zaudēja darbu.
Situāciju savā labā izmantoja kriminālās
aprindas. Tā sauktie „nabagu karaļi” ie�
saistīja savos grupējumos gados jaunus un
mazizglītotus nedzirdīgos. Šiem jauniešiem
bieži vien nebija nekādas izglītības, viņi
bija ar vāji attīstītu intelektu un neprata ru�
nāt. „Nabagu karaļi” parasti pievāca vairāk
nekā 70 % no ubagu savāktās naudas. Ne�
dzirdīgie jaunieši un meitenes bija spiesti
dzīvot drausmīgos apstākļos, viņus regulāri
iekaustīja un seksuāli izmantoja. Uzmācīgā
kartiņu tirdzniecība ļoti pasliktināja pla�
šas sabiedrības domas par visu nedzirdīgo
kopienu, tāpēc ASV Nacionālā nedzirdīgo
asociācija (NAD) un citas nedzirdīgo or�
ganizācijas uzsāka īstu cīņu, lai izbeigtu šo
negatīvo praksi. Amerikas nedzirdīgo līde�
ri vērsās pie FIB (Federālais izmeklēšanas
birojs), apsūdzot „nabagu karaļus” kriminā�
los pārkāpumos pret nedzirdīgajiem. Varas
iestādes uzsāka aktīvu rīcību, tika veiktas
izmaiņas likumos. Tā laika nedzirdīgo uba�
gošana sīki aprakstīta grāmatā „Nedzirdīga
krāmu tirgotāja atzīšanās”, kuras autors bi�
jušais nedzirdīgais ubagotājs Deniss Baks.

Tas turpinās arī mūsdienās

Aizdomas, ka joprojām nekas nav bei�

dzies, no jauna apstiprināja divi nedzirdīgie,
kas 1997. gadā ieradās vienā no Ņujorkas
policijas iecirkņiem un vērsās pie poli�
cistiem pēc palīdzības. No viņiem varas
iestādes uzzināja briesmīgus stāstus par
ļaunprātīgu izmantošanu, piekaušanu, spī�
dzināšanu, izvarošanu un ekspluatāciju.
Viņi nedrīkstēja doties uz „mājām”, pirms
nebija dienas laikā nopelnījuši vismaz 100
dolārus. Policija veica iebrukumu noziedz�
nieku izveidotajā midzenī un atklāja, ka di�
vistabu dzīvoklī drausmīgos apstākļos mi�
tinās 57 iebaidīti vīrieši, sievietes un bērni.
Šāda veida verdzība ASV pastāv
joprojām. Tagad tie galvenokārt ir nelegālie
imigranti, kas iebraukuši valstī nelikumīgi,
bieži vien viņiem nav nekādu dokumentu
un viņi dzīvo pastāvīgās bailēs, ka viņus
varētu izraidīt no valsts. Viņi ir bezspēcīgi,
jo baidās vērsties policijā pēc palīdzības. Ne
mazāka problēma ir valodas barjera – bieži
vien viņi slikti zina pat savas valsts valodu,
nemaz nerunājot par angļu valodu, daudzi
neprot lasīt un rakstīt.

Izlikšanās par nedzirdīgu ubagu

Daudzkārt tika atklāti gadījumi, kad dzir�
dīgi cilvēki izliekas par nedzirdīgo. Ja kā�
dam garāmejošam nedzirdīgajam radās par
to aizdomas, tad tika pielietots vienkāršs
„tests” – nedzirdīgais sāka ar ubagu saru�
nāties zīmju valodā. Plaši zināms fakts, ka
vienu no dzirdīgajiem, kas tēloja nedzirdī�
go, sauca Viljams Rokfellers. Viņš bija mil�
jardiera Džona Rokfellera tēvs.

Nedzirdīgo ubagošana kultūrā

Nedzirdīgo ubagošana guvusi savu atspo�
guļojumu arī mākslā. Amerikāņu gleznotājai
Sjūzenai Diporai ir diptihs (divas ar vienu sižetu saistītas gleznas) „Satiksmes mezgls”,
kurā redzami ubagojoši nedzirdīgie.
Nacionālajā Nedzirdīgo teātrī iestudēta
luga „Nedzirdīga ubaga portrets”. Vēl vie�
nu šai tēmai veltītu lugu sauc „25 centi” ,
tās autors Ārons Kelstouns. Tas ir stāsts par
diviem nedzirdīgajiem. Vecs ubags aicina
jauno atteikties no šīs necienīgās nodarbes.
Jaunais tomēr cer šādi viegli nopelnīt. Viņu
viedokļu sadursme parāda raksturīgākos
atšķirīgos uzskatus par ubagošanu. Tas ir
mūžsenais stāsts par godu un kaunu. Kas
svarīgāks – nopelnīt vai saglabāt pašcieņu?
Un arī par to, kā saglabāt pašcieņu, ja vis�
pār neko nevar nopelnīt…
  
Daudzi pārtikušie nedzirdīgie uzskata,
ka, nopērkot no šiem „tirgoņiem” kādu
nieku, viņi it kā atbalsta savus neveiksmī�
gākos likteņa biedrus un tāpēc arī neskatās
uz viņiem no „augšas”. Jāpiekrīt, ka nebūtu
pareizi nosodīt cilvēkus, kas mēģina izdzī�
vot, lūdzot ziedojumus vai tirgojoties ar nie�
kiem. Kurš gan kādam devis tiesības vērtēt
citus cilvēkus un to, kā viņi pelna iztiku!
Tomēr vienmēr derētu atcerēties: ļoti ie�
spējams, ka šie cilvēki strādā kāda noziedz�
nieka – tā sauktā „nabagu karaļa” labā.
Naudas došana trūcīgajiem nebūtu nekas
slikts, bet verdzības un nežēlīgas eksplua�
tācijas atbalstīšana gan.
Sagatavoja: Pēteris Vilisters
Foto: www.ebay.com
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AICINA PIETEIKTIES!
Starptautiskā ģimenes nometne

Notiek: 2012. gada 29. 07 – 4. 08,
Dānijā.
Reģistrācijas termiņš: 01.03.2012.
Dalības maksa:
Pieaugušajiem – 2980 DKK.
Bērniem no 1 līdz 18 gadiem –
1980 DKK.
Bērniem līdz 1 gadam – bez maksas
Nometne adresēta nedzirdīgo bērnu
vecākiem.
Vecāku programmā: gaida aizraujo�
šas, interesantas prezentācijas, fiziskās
aktivitātes, ekskursijas un radošās darb�
nīcas visai ģimenei. Aplūkotās tēmas
ietvers vecāku un bērnu sasvstarpējās
attiecības, nedzirdīgo starpvalstu laulību
u.c. jautājumus.
Bērnu programmā:
Fiziskās aktivitātes brīvā dabā, pārgā�
jieni – ugunskuri, upju pāriešana, sporta
spēles arēnā un telpās, gleznošana un
radošās darbnīcas, literārās un mūzikas
nodarbības, masku izgatavošana u.c.
Plašāka informācija: http://cbg.dk/
Startside/2012/IFCInternationalFamilyCampEnglish.aspx
Pieteikšanās pie Elfas Zariņas Rīgas
biedrībā.

LNS PĀRDOD UN IZNOMĀ
1) Pārdod dzīvojamo māju Smiltenē, Gaujas ielā 30 uz nomaksu par
25 000 LVL ar termiņu 20 gadi, katru
mēnesi maksājot 105,16 LVL vai nomāt
par 100 LVL mēnesī.
Ēkai nepieciešams remonts, tādēļ
LNS pārdod uz nomaksu bez procen�
tiem. Zeme ir Jura Beķera privātīpa�
šums.
2) Pārdod nedzīvojamās telpas
Liepājā, Graudu ielā 43-68 2. stāvā,
platība - 58,40 m2. Ir visas ērtības, veikts
kapitālais remonts. Cena 35 000 LVL.Var
iznomāt par 2 LVL/m2 plus 22% PVN.
3) Pārdod nedzīvojamās telpas
Alūksnē, Jāņkalna ielā 81, platība
75,5 m2. Telpās ir elektrība, krāsns ap�
kure, ūdens no akas. Sausā tualete ārā,
tomēr telpās var ierīkot sanitāro mezglu,
jo zem ielas gar māju izvietotas pilsētas
komunikācijas (ūdensvads un kanalizā�
cija). Cena 2500 LVL.
4) Iznomā telpas Rīgā, Jāņa sētā
5 – 5a, 3. stāvā, ar visām ērtībām 200,50 m2
platībā – par 3 LVL/m2 plus 22% PVN.
5) Pārdod ēku Rīgā, A. Čaka ielā
42 par 950 000 LVL vai iznomā par
3LVL/m2 plus 22% PVN, ēkas kopējā
platība 1558 m2, telpās ir visas ērtības,
1. stāvā ir ēdnīca, zeme pieder LNS, to�
mēr trūkst 269 m2 zemes, lai ēka pilnībā
būtu uz savas zemes, šo jautājumu LNS
risina.
Interesentus lūdz zvanīt: tālr.
67471544; arī tel./fax. 67470444
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SIRSNIŅDIENAS VĒLĒŠANĀS: MŪSU IDEĀLI
 Zigmārs Ungurs no personiskā arhīva

Valentīndiena – vai nu mēs to svinam
vai ne – tomēr ir diena, kad aizdomājamies par attiecībām, jūtām un mīļām
dāvaniņām. Daudzi šo dienu ļoti trāpīgi
dēvē par Sirsniņdienu. Arī Kopsolī, kā jau
katru gadu februāra numurā, nu nekādi
nevar un arī negrib izvairīties no sirsniņrakstiem. Šoreiz – mūsu biedri no dažādiem reģioniem atklāj savus uzskatus un
vēlmes, atbildot uz šādiem jautājumiem:
 Kas jums vīriešos/sievietēs patīk
visvairāk?
 Pēc kā vērtējat vīrieti/sievieti, ar
kuru iepazīstaties?
 Kādas īpašības jūs gribētu redzēt
savā vīrā/sievā vai draugā/draudzenē?
 Kādas rakstura īpašības jūs gribētu redzēt savos kolēģos vīriešos/sievietēs?
 Kam vajadzētu svinēt Valentīndienu?
LIDA ŠILINSKA (Smiltene): Mani
piesaista
uzticami,
strādīgi vīrieši. Iz�
skats man nav tik sva�
rīgs, viņš var būt gan
gara auguma, gan īss,
gan tievs, gan dūšīgs.
Galvenais, lai viņš iz�
turētos ar cieņu pret
vājā dzimuma pār�
stāvēm. Patīk, ja vīrietis prot aizstāvēt savu
dāmu, arī vecākiem cilvēkiem izrāda cieņu.
Ir patīkami, ja, ejot pa durvīm, vīrietis palaiž
dāmu pa priekšu.
Iepazīstoties galvenais, ko vērtēju vīrie�
tī, ir uzvedība, kā viņš izturas divatā ar mani
un kā uzvedas draugu lokā. Jo uzskatu, ka
kopā ar saviem draugiem un radiem viņš jū�
tas brīvi un droši, tāpēc var labāk noteikt,
kāds ir raksturs.
Ar savu vīru esmu kopā jau vairāk nekā
30 gadus. Pa šiem gadiem man būtu gribē�
jies, lai viņš mazliet vairāk padomātu par
savu izskatu, ģērbšanās stilu. Kas attiecas uz
kolēģiem vīriešiem, galvenais, lai ir solīds,
labi ģērbies, saprotošs, izturētos ar cieņu
pret citiem līdzcilvēkiem, lai ir laba humora
izjūta.
Uzskatu, ka Valentīndiena noteikti jā�
svin visiem, neskatoties uz savu vecumu.
Jaunībā visi mīl mazliet savādāk – ar visā�

dām izdarībām un trakumu. Vidējos gados
jau var atļauties vairāk, izdomāt labāku
vietu, kur divatā atzīmēt Valentīndienu,
kaut kur aizbraukt ceļojumā. Man vienmēr
paticis noskatīties, kā pensionāru pāri rūpē�
jas viens par otru, atbalsta un pieskata viens
otru. Varbūt viņi šos svētkus atzīmē pavisam
klusi un mierīgi, galvenais, ka ir vēl kopā.
Ceru, ka arī man tā būs vecumdienās.
SANDRIS LIEPIŅŠ (Kuldīga): Gri�
bētu, lai sieviete ir skaista, labsirdīga, mīļa,
kopta, gudra un čakla. Iepazīstoties ar sie�
vieti, viņu pirmajā brīdī vērtēju pēc skaistu�
ma un rakstura.
Sev tuvā sievietē gribētu redzēt labsirdī�
bu, čaklumu, gudrību un mīļumu. Šīs pašas
īpašības būtu vēlamas arī sievietēm kolē�
ģēm plus vēl izpalīdzība. Domāju, ka Va�
lentīndiena jāsvin visiem tiem, kuri tiešām
to vēlas darīt, jo tā nevar būt obligāta vai
piespiesta lieta.
MAIJA VILCIŅA (Liepāja): Vīriešos
man visvairāk patīk labsirdība, gudrība un
smaids. Iepazīstot vīrieti, vairāk vērtēju pēc
rakstura īpašībām, svarīga ir vīrieša sirds un
raksturs, bet ārējais izskats man ir mazsva�
rīgs. Gribētu, lai partneris ir stiprs un reizē
jūtīgs, bet kolēģos vīriešos gribētu sajust
līdzjūtību. Valentīndienu vajadzētu svinēt
visiem.
INESE GEDUŠA
(Rēzekne): Vīrietim,
pirmkārt, jābūt džentlmenim. Izskats mēdz
būt maldinošs, tāpēc
skatos uz rakstura
īpašībām.
Nepatīk,
ja vīrieši ir uzbāzīgi.
Fiziskās īpašības nav
tik svarīgas. Bet varu
teikt, ka acis ir dvēseles spogulis gan sie�
vietēm, gan vīriešiem. Iepazīstoties ar vī�
rieti, vispirms kādas piecpadsmit sekundēs
novērtēju viņa vizuālo tēlu, tad runāšanas
manieri.
Ja varētu izvēlēties, kādām īpašībām
jābūt man tuvā vīrietī, tad lai viņš ir labsir�
dīgs, mīļš, izlēmīgs un gatavs palīdzēt. Lai
ir interesants pat tad, ja abi klusējam.
Par kolēģiem vīriešiem runājot, cik no�
vēroju pasākumos, tiekoties Rīgā, kolēģi
ir pieklājīgi, bet gribētos, lai mūs sieviešu
svētkos neaizmirst, izsaka kādu kompli�
mentu, novēl jauku dienu. Es pati vienmēr
apsveicu visus, uzmundrinu svētkos un vār�
da dienās. Domāju, ka Valentīndiena jāsvin
visiem, kuri paši grib svinēt. Jo sirdi var vi�
zināt mākoņos jebkurā vecumā!
ARTA ĀBELE (Liepāja): Vīrietim jā�
būt fiziski aktīvam, sportiskam, ar humoru.
Vīrieti vērtēju pēc rokām. Sev tuvā vīrietī
gribētu redzēt taisnīgumu, atklātību, mērķ�
tiecību.
Bet kolēģiem vīriešiem jābūt tādiem,
lai var viņiem uzticēties un prasīt padomu.
Manuprāt, Valentīndienu vajadzētu svinēt
jauniešiem un pārīšiem.

IVO PUTRA (Liepāja): Man gribas,
lai sieviete ir īpaša un laba saimniece. Sa�
stopot nepazīstamu sievieti, skatos, vai viņa
ir labsirdīga un kā mums veidojas attiecības.
Bet, kad izvēlētos sievieti, skatītos pēc viņas
acīm, skatiena. Savukārt kolēģēs visaugstāk
vērtēju prāta gudrību. Uzskatu, ka Valentīn�
dienu vajadzētu svinēt jauniešiem.
MĀRA KĀRKLIŅA (Kuldīga): Vī�
rietim jābūt labi koptam, bez alus vēderiņa,
sirsnīgam, pacietīgam, ar atbildības sajūtu.
Viņu pirmajā brīdī vērtēju pēc valodas, iz�
turēšanās, vizuālā tēla. Par savu vīru varu
teikt, ka visas vajadzīgās īpašības viņam jau
piemīt, citādi viņš nebūtu mans vīrs. Kolē�
ģiem vīriešiem galvenais ir būt saprotošiem,
iecietīgiem un pašiem labi pildīt savus darba
pienākumus. Valentīndienu vajadzētu svinēt
ikvienam, kurš mīl vai ir iemīlējies. Vecu�
mam nav nozīmes.
VLADIMIRS
UTRECKIS (Smiltene): Sievietes īpaši ne�
šķiroju, mīlu viņas vi�
sas, jo viņas taču ir sie�
vietes! Bet, protams,
man kā vīrietim patīk
skaistas sievietes, ku�
ras sevi kopj, kuras ir
kārtīgas, ar skaistu fi�
gūru, laipnas, sirsnīgas, kuras prot palutināt
vīrieti. Iepazīstoties visaugstāk vērtēju, kā
sieviete ģērbusies, kā sevi pasniedz.
Ievēroju arī viņas figūru, patīk, ja ir kur
„piesiet acis”. Kritiski skatos uz sievietēm,
kuras smēķē, lieto daudz alkohola, tādas
man nepatīk. Man galvenais, lai viņu sa�
biedrībā es justos patīkami, lai varu ar viņu
pakoķetēt.
Ar savu sievu esmu precējies jau dau�
dzus gadus, tāpēc esmu iemācījies sadzīvot
ar visiem viņas plusiem un mīnusiem. Kolē�
ģēm sievietēm novēlu, lai vairāk koptu sevi,
būtu priecīgas un laipnas, smaidīgas un ar
labu humora izjūtu.
Nepatīk man skatīties uz sievietēm, ku�
ras staigā drūmas, ar saskābušu seju. Uzska�
tu, ka Valentīndienu vajag svinēt visiem. Jo
tie taču ir mīlestības svētki, un mīl jebkurā
vecumā – gan jauni, gan veci.
SINDIJS BĻINOVS (Liepāja): Visvai�
rāk man patīk labsirdīgas un maigas sievie�
tes, kuras daudz smaida. Ja ar kādu iepazīs�
tos, tad visu izšķir tas, kā man veidojas ko�
munikācija ar viņu, līdz ar to – kā veidojas
mūsu attiecības. Tas ir galvenais. Sev tuvā
sievietē gribētu redzēt gudrību, laipnību un
labsirdību. Arī kolēģēm vēlams būt gudrām
un izglītotām. Valentīndienu vislabāk svinēt
pāriem un jauniešiem.
ARITA DIRNĒNA (Liepāja): Vīriešos
visaugstāk vērtēju strādīgumu un labsirdī�
bu. Arī iepazīstoties vīrieti tuvāk vērtēju pēc
iekšējām īpašībām, rakstura. Vīrā gribētu
redzēt stingrību, bet no kolēģiem sagaidīt
pieklājību un labsirdību. Valentīndiena vis�
piemērotākā ir jauniešiem. 

PIEEJAMĪBA
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2012. GADĀ LTV VAIRĀK RAIDĪJUMU AR SUBTITRIEM UN SURDOTULKOJUMU
Inese Immure  no mājaslapas "wikipedia.org" un personiskā arhīva
priekš un netiek rādīti tiešraidē.
Kāpēc nav iespējams sagatavot subtitrus iepriekš? Sarmīte Plūme vēlas uzsvērt,
„ka subtitrēšana ir laikietilpīgs darbs, to
nevar izdarīt dažās stundās. Piemēram,
subtitru sagatavošana raidījumam” De facto” šobrīd, kamēr iestrādājamies, prasa pat
vairākas dienas.”
Kāpēc šobrīd plānotie raidījumi ar
subtitriem (izņemot „Sastrēgumstundu” un
Jau februārī ar subtitriem var noskasvētdienas filmu) būs pieejami tikai ceturtīties šādus raidījumus:
tajā vai piektajā dienā?
„Vides fakti”, „Province”, „Zebra”,
„ Par raidījumu atkārtojumiem, kas pie„De facto”, „100 g kultūras. Nacionālie dār�
ejami ar 4 – 5 dienu nobīdi: tāds jau bija
gumi” un svētdienas romantisko filmu.
LTV 1. programmas plāns – katram raidījumam sava noteikta atkārtojuma vieta.
Savukārt diskusiju raidījumu „Sastrē�
gumstunda” ar surdotulkojumu un subtit�
Īpašu otro atkārtojumu atradām rairiem pārraidīs nākamajā dienā.
dījumam „ De facto”, izņemot no atkārtojumu slejas ārā citus raidījumus,” skaidro
No marta ar subtitriem būs sagatavotas
S. Plūme.
visas BBC dokumentālās filmas par dabu.
Plašāk par subtitrēto raidījumu raidlaikiem
Kā jau iepriekš minēts, raidījumus ar
skatiet tabulā.
subtitriem var noskatīties atkārtojumā neiz�
devīgos laikos – pa dienu.
„Šo raidījumu un filmu sleju subtitrēšana un tulkošana zīmju valodā ir uzskatāKā strādājošajiem vājdzirdīgiem
ma par pirmo soli, ko LTV veic, paplašinot
un nedzirdīgiem skatītājiem šo iespēju
savu raidījumu klāstu cilvēkiem ar dzirdes
izmantot, ja raidījumi ar subtitriem ir
traucējumiem. Turpmāk sadarbībā ar Latvidienas laikā? Atliek tos noskatīties atkār�
jas Nedzirdīgo savienību tiks izraudzīti nātojuma režīmā. Visērtāk to izdarīt tiem,
kamie šai mērķauditorijai vispiemērotākie
kuri izmanto SIA Lattelecom pakalpojumu
raidījumi un filmas,” stāsta Sarmīte Plūme,
– interaktīvo televīziju. Tā piedāvā ērti
LTV 1 satura redaktore.
un vienkārši bez iepriekšējās ierakstīšanas
noskatīties raidījuma atkārtojumu 7 dienu
LTV sola ar surdotulkojumu tiešraidē
laikā.
nodrošināt arī 2012. gada Vasaras olimpisko
spēļu atklāšanas un noslēguma ceremoniju,
Jāatzīmē, ka patlaban Lattelecom televī�
kā arī Olimpiskās sporta ziņas.
zijas pārklājuma zona aptver 60% Latvijas
teritorijas, galvenokārt lielākajās pilsētās.
Nedzirdīgiem skatītājiem būs pieejami
Līdz šī gada beigām tiek plānots palielināt
arī īpaši aktuāli raidījumi (tautas nobalsoša�
pārklājumu līdz 100%.
Pārējie nedzirdīgie
skatītāji, kuri izmanto
RAIDĪJUMU AR SUBTITRIEM UN SURDOTULKOJUMU LTV 1 UN LTV 7
Lattelecom Virszemes
SARAKSTS ( NO 2012.GADA FEBRUĀRA)
Televīzijas vai Balt�
com
pakalpojumu,
Raidījums
Oriģināla ēters
Atkārtojuma ēters ar subtitriem
subtitrēto raidījumu
atkārtojumu var no�
Vides fakti no 8.februāra
Sestdienās 19:00
Trešdienās 23:15 LTV 1
skatīties, ierakstot to
Province no 9.februāra
Svētdienās 18:20
Ceturtdienās 10:20 LTV 1
videomagnetofonā.
Neskatoties
uz
Zebra no 12.februāra
Trešdienās 22:45 (LTV 1)
Svētdienās ap 12:00 LTV 7
dažām
neērtībām,
tomēr varam priecāDe facto no 16.februāra
Svētdienās 20:45
Ceturtdienās 12:30 LTV 1
ties, ka Latvijas TeleCeturtdienās 11:20 LTV 1
Sastrēgumstunda
vīzijas vadība šobrīd
Trešdienās 21:20
Surdotulkojums, subtitri
no 16. februāra
aktīvi risina raidījumu subtitrēšanas un
Svētdienas romantiskā filma
Svētdienās 18:50
tulkošanas jautājuno 19. februāra
ar subtitriem LTV 1
mu un situācija televīzijas pieejamības
100 g kultūras. Nacionālie
Piektdienās 18:30
Trešdienās 10:20 LTV 1
jomā Latvijā salīdzidārgumi no 29.februāra
nājumā ar iepriekBBC dokumentālās filmas
šējo gadu ir manāmi
Piektdienās 19:30
Sestdienās 16:45 LTV 1
par dabu no 3.marta
uzlabojusies.
Cerēsim, ka jau
• Atgādinām, ka katru darbdienu TV7 pl. 9. 20 un 13. 20 ar subtitriem latviešu valodā ir „Deutsche Welle”
tuvākajā nākotnē TV
raidījumi par dažādām tēmām: „Labākais no Euromaxx” , „Pie stūres” „Globalizācija 3000”, „Vienmēr
raidījumi tiks titrēti
formā” un „Projekts Nākotne”.
uzreiz vai arī tos va• Turpmāk ar subtitriem LTV plāno pārraidīt vēl citus raidījumu ciklus.
rēsim noskatīties jau
nākamajā dienā. 
na u.c.) ar surdotulkojumu tiešraidē
LTV 1 kanālā.
Piemēram,
18.
februārī, tieši referenduma dienā,
pl. 21.55 raidījumā „Izvēlies nākotni” referenduma norises atspoguļojums būs ar surdotulkojumu.
2012. gadā LTV turpina jau ie�
priekšējos gados uzsākto raidījumu
pārraidi ar surdotulkojumu LTV 1.
kanālā: ziņas „Šodien Latvijā un pa�
saulē”, svētku dievkalpojumus Lieldienās,
4. maijā, 18. novembrī un Ziemassvētkos,
Saeimas svinīgo sēdi 4.maijā.
No 1. februā�
ra Latvijas tele�
vīzijā pieņemts
jauns
surdo�
tulks – LAURA
PLISKA (skat.
labajā
attēlā).
Tātad šobrīd rai�
dījumu surdotul�
kojumu nodroši�
na trīs tulki.
Jāatzīmē, ka
raidījumus ar subtitriem varēs noskatīties
atkārtojumā tikai ceturtajā vai piektajā dienā
pēc raidījuma pirmās pārraides un neizdevī�
gos laikos. Bet LNS viceprezidente Sandra
Gerenovska atzīmē, ka LTV aicina nedzir�
dīgos cilvēkus saprast to, ka LTV trūkst
speciālistu, kuri varētu tiešraidē uzreiz sa�
gatavot titrus.
Bet zināms, ka vairāki raidījumi „Vides
fakti”, „Province”, „Zebra”, „100 g kultū�
ras. Nacionālie dārgumi” tiek sagatavoti ie�
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REIZI GADĀ – PIE ĀRSTA BEZ MAKSAS
Ikvienam cilvēkam vienu reizi kalendārā gada laikā (no 1. janvāra līdz
31. decembrim ir tiesības bez maksas
(apmaksā valsts) pie sava ģimenes
ārsta iziet veselības profilaktisko apskati. Taču, ja viņš šī gada laikā ir jau
izmeklēts, piemēram, kādas slimošanas laikā, tad bezmaksas apskate šajā
gadā vairs nepienākas.
Valsts apmaksātu vispārējo veselī�
bas pārbaudi veic ikviens ģimenes ārsts,
kuram ir līgums ar Nacionālo veselības
dienestu (NVD). Bet, ja ģimenes ārsts
nav līgumattiecībās ar NVD, tad pacients
visas konsultācijas saņem par maksu,
maksājot pēc ārstniecības iestādes mak�
sas pakalpojumu cenrāža.
Noskaidrot, vai ģimenes ārsts ir no�
slēdzis līgumu ar NVD, var, iepazīs�
toties ar ģimenes ārstu sarakstu NVD
mājaslapā:
http://www.vmnvd.gov.lv/
lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/
ligumiestazu-saraksts.

Dodoties pie sava ģimenes ārsta uz
bezmaksas profilaktisko apskati, pacien�
tam ir ne tikai jānoskaidro, vai ģimenes
ārsts noslēdzis līgumu ar NVD, bet arī
pirms vizītes ar ārstu jāsaskaņo vēlamais
laiks un diena.
Apskates laikā ģimenes ārsts veic
vispārējo veselības pārbaudi, kurā ie�
tilpst pacienta sūdzību uzklausīšana,
ķermeņa svara, garuma, ādas un gļotādas
stāvokļa noteikšana, mutes dobuma, kak�
la, padušu, cirkšņu limfmezglu apskate,
vairogdziedzera projekcijas novērtēšana,
krūšu dziedzeru izskata pārbaude un pal�
pācija (iztaustīšana).
Tiek veikta arī arteriālā asinsspiedie�
na, pulsa, ķermeņa temperatūras noteik�
šana, sirdsdarbības un plaušu izklausīša�
na, vēdera iztaustīšana, redzes, dzirdes,
psihes, jušanas, kustību, neiroloģisko
traucējumu, traumu seku novērtēšana. 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs

NODOKĻA ATLAIDE
Šogad rīdziniekiem paredzēti šādi
nekustamo īpašumu un zemes nodokļa
atvieglojumi:
* trūcīgajiem – 90%;
* maznodrošinātajiem – 70%
Šīm divām grupām atlaide tiek pie�
mērota uzreiz, jau izsūtot paziņojumu
par nodokli.
Pārējām, tālāk minētām grupām,
ieteicams samaksāt vismaz daļu no no�
dokļa un nekavējoties kārtot atlaides pie�
šķiršanu, griežoties Rīgas Domes pašval�
dības ieņēmumu pārvaldē (skat. adresi
raksta beigās).
* vientuļiem pensionāriem un vientuļiem 1. vai 2. grupas invalīdiem
– 90%
* pensionāriem un 1. vai 2. grupas
invalīdiem, kuriem nav pilngadīgu bērnu un ir kopīga deklarētā
dzīvesvieta tikai ar vienu personu,

kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai
pensionārs – 70%
* pensionāriem un 1. vai 2. grupas
invalīdiem, kuriem ir pilngadīgi
bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds
vai pensionārs – 50%
Noteikts arī papildu atvieglojums
1. vai 2. grupas invalīdiem un personām,
kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta
ar bērnu invalīdu, 1. vai 2. grupas in�
valīdu, kurš ir šīs personas bērns, maz�
bērns, brālis, māsa, vecāki vai vecvecāki.
Rakstisku prasījumu atlaidei Rīgas
domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldē
var iesniegt līdz 15. oktobrim. To var
sūtīt arī pa pastu: Terēzes ielā 5, Rīgā,
LV-1012.
Vairāk www.lns.lv vai www.riga.lv 
Sagatavoja: Ilze Kopmane

PABALSTS PĀRTIKAS IEGĀDEI RĪDZINIEKIEM
Rīgas Sociālais dienests vēl pieņem
iesniegumus pabalsta pārtikas iegādei
piešķiršanai.
Līdz 31. martam Rīgas Sociālais
dienests pieņem iesniegumus par 30
Ls pabalstu pārtikas iegādei, personām,
kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta
pieprasīšanas.
Tiesības saņemt pabalstu ir :
• bērnam invalīdam vai ar celiakiju
slimam bērnam, kuram nav noteikta in�
validitāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē,
kurā nav nevienas darbspējīgas per-

sonas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas
saņēmējam un sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (per�
sonas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienāku�
mi nepārsniedz Ls 180 katram ģimenes
loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam
un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura nor�
matīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.
Vairāk par to Rīgas Sociālajā die�
nestā, www.lns.lv (16.12.2011) vai www.
ld.riga.lv 
Sagatavoja: Ilze Kopmane

JŪS JAUTĀJĀT
Vai internetā cilvēks var atrast ziņas par
savu veselību, un vai tās var izlasīt arī citi?
Jā! Kopš 2010. gada augusta interneta portālā
www.latvija.lv var iegūt informāciju par saviem
iepriekšējos gados veiktajiem izmeklējumiem, to
izmaksās un diagnozēm. Tur pieejama informā�
cija par katram iedzīvotājam sniegtajiem valsts
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem:
ārsta apmeklējumiem, manipulācijām, analīzēm
un diagnozēm. Šo pakalpojumu sauc Mani valsts
apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.
Ir vēl arī tādas speciālas sadaļas kā, piemēram:
cukura diabēta pacienta reģistrs; Manu jaundzimušo bērnu dati; Mans ģimenes ārsts u.c.
Sadaļā Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi redzami dati par stacionārajiem
pakalpojumiem – no 2004. gada un par ambulatorajiem pakalpojumiem – no 2005. gada. Cukura diabēta pacientiem ir pieejama informācija
no 2000. gada. Par jaundzimušajiem – pašlaik ir
ziņas, sākot no 2007. gada.
Informatīvie pakalpojumi ir bez maksas. Vie�
nīgi nepieciešams internetbankas pieslēgums vai
arī iespējams autorizēties ar droša elektroniskā
paraksta vai Mobilā ID autentifikāciju. Piekļūt
datiem un lasīt tos var vienīgi konkrētais cilvēks – neviens cits, ārsti arī ne.
Ja jums ir dators, bet nav internetbankas, tā
jāpieslēdz. Tas nav sarežģīti, arī nav dārgi – ban�
kas šo pieslēgumu piedāvā bez maksas. Protams,
jābūt arī kontam šajā bankā.
Ja mājās nav datora, var iet uz ciema vai pa�
gasta vietējo bibliotēku – gandrīz visās darbojas
internets. Lai nokļūtu līdz e-veselības pakalpoju�
miem, jāveic daži pavisam vienkārši soļi – pado�
mu var vaicāt arī bibliotēkas darbiniecēm, var lūgt
palīdzību bērniem, mazbērniem vai savā biedrībā
pie sociālā rehabilitētāja. 
Sagatavoja: Ilze Kopmane

LATVENERGO DĀVINA
No februāra elektrības norēķinu dāvanu
53.70 Ls apmērā karti visā Latvijā var saņemt
sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:
Elektrības norēķinu dāvanu karti var saņemt:
1) trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģi�
menes, kas jau ir saņēmušas elektrības norēķinu
karti par 500 kWh iepriekšējā gadā);
2) ģimenes, kurās aug bērni invalīdi;
3) ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem;
4) daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas ta�
rifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Karti var saņemt savas pašvaldības sociālajā
dienestā. Jāņem šādi dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase);
2. statusa apliecinājums (bērnu dzimšanas ap�
liecības, bērna invaliditātes apliecība, trūcīgas ģi�
menes (personas) statusu apliecinoša izziņa;
3.elektroenerģijas piegādes līguma numurs.
Latvenergo pavisam dāvina pašvaldībām
40 tūkst. šādu karšu. Kā liecina pagājušā gada
pieredze, tās visiem var nepietikt. Tāpēc pasteidzieties pieteikties!
Vairāk lasiet LNS mājaslapā (1.02.2012).
Sagatavoja: Inese Immure
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PABALSTS VAI PENSIJA: KĀDA ATŠĶIRĪBA?
Inese Immure
Lielākajai daļai nedzirdīgo cilvēku Latvijā
ir piešķirta III invaliditātes grupa. Viņiem ir
tiesības saņemt invaliditātes pensiju vai valsts
pabalstu. Tuvāk par šiem izmaksu veidiem!
Likums „Par valsts pensijām” nosaka, ka tiesības uz invaliditātes pensiju ir personām, kurām
noteikta invaliditāte un kuru apdrošināšanas stāžs
nav mazāks par 3 gadiem. Tātad stāžs ir nepiecie�
šams, lai būtu tiesības uz pensiju. Personām, ku�
rām nav šo tiesību, piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.
III invaliditātes grupas gadījumā invaliditātes
pensiju piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pa�
balsta apmērā, t.i., 45 latus, bet invalīdam kopš
bērnības – 75 latus.
Bet I un II grupas invaliditātes pensijas apmērs
ir atkarīgs no individuālā apdrošināšanas stāža un
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Rodas jautājums, kāpēc III grupas invalīdam
pie invaliditātes pensijas saņemšanas vajadzīgs
apdrošināšanas stāžs (kas nav mazāks par trim ga�
diem), ja saņemamā summa – 75 Ls – nemainās?
Kā zināms, par bērnu – invalīdu līdz 18
gadu vecumam valsts maksā piemaksu pie ģi�
menes valsts pabalsta 75 Ls apmērā. Pēc 18 gadu
vecuma viņam piešķir 3. grupas invaliditāti un
viņš turpina saņemt sociālā nodrošinājuma pabal�
stu 75 Ls. Kad viņam ir 3 gadu darba stāžs, viņš
var iet uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru
(VSAA) ar iesniegumu, lai viņam turpmāk piešķir
invaliditātes pensiju. Un pensijas lielums ir tāds
pats – 75 Ls.
Šeit jūsu zināšanai Valsts sociālās apdrošinā�
šanas aģentūras (VSAA) skaidrojums par to,
kāda nozīme ir šai sociālo izmaksu nosaukuma
maiņai.
Atšķirība starp pabalstu un invaliditātes
pensiju III grupas invalīdam ir šāda:

Pabalstu nevar ne pārrēķināt, ne indeksēt.
Taču attiecībā uz pensiju ir citādi: ja atjaunos
pensiju indeksāciju, kas uz laiku ir apturēta, tā var
palielināties indeksācijas rezultātā.
Bez tam valsts sociālo pabalstu atšķirībā no
pensijas nemaksā, ja persona atrodas pilnā valsts
apgādībā, kā arī tad, ja pabalsta saņēmējs pārcē�
lies uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.
Ir vēl kāda atšķirība starp I, II un III grupas
invaliditātes pensiju.
I un II grupas invaliditātes pensiju pārrēķina, ņemot vērā papildināto apdrošināšanas
stāžu, pēc noteiktas formulas, bet ne biežāk kā
reizi gadā. Bet III grupas invaliditātes pensiju
nepārrēķina.
Nav saprotams, kāpēc netiek pārrēķināta
invaliditātes pensija strādājošajiem III grupas invalīdiem, jo arī viņi, tāpat kā I un II grupas
strādājošie invalīdi, katru mēnesi veic obligāto ie�
maksu invaliditātes apdrošināšanai. Šogad valsts
noteikusi likmi 3,16 % apmērā, kas attiecas uz
visiem invalīdiem vienādi.
VSAA skaidro, ka darba ņēmējs (strādājošais)
veic obligātās iemaksas ar darba devēja starpniecī�
bu. Darba devējs ietur iemaksas, kas jāveic darba
ņēmējam, un iemaksā tās speciālā budžeta kontā.
Tiesību akti neparedz dažādas iemaksu likmes
atkarībā no invaliditātes grupas. Iemaksu likmju
sadalījumu reglamentē MK noteikumi. Darba ņē�
mējiem, t.sk. personām ar invaliditāti, šīs iemaksu
likmes un to sadalījums pa veidiem ir obligāts,
darba ņēmējs nevar izvēlēties iemaksas veikt vai
neveikt, pat tad, ja tās uzskata par neloģiskām.
Apkopojot visu iepriekšminēto, varbūt ir
vērts padomāt un ierosināt priekšlikumus par
grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, lai
novērstu nevienlīdzību attiecībā uz strādājošajiem III grupas invalīdiem. Kā domājat jūs? 

PAR AUTOVADĪTĀJA MEDICĪNISKO IZZIŅU
Zigmārs Ungurs
Lasītāji interesējas, kāpēc „Kopsolī” šā gada
janvāra numurā rakstā „Autovadītāju tiesības” to
dokumentu skaitā, kas jāuzrāda ceļu policistiem,
nav medicīniskās izziņas. Lūk, atbilde.
Pagājušā gada jūlijā stājās spēkā grozījumi
Ceļu satiksmes likumā, kas paredz medicīniskās uzziņas transportlīdzekļu vadītājiem papīra formātā vairs neizsniegt.
Tāpēc tagad ārstniecības iestādēm informāci�
ja par personu veselības stāvokli jāieraksta tikai
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Komisija autovadītāju informē mutiski, vai viņš
ir izgājis medicīnisko apskati. Izziņa uz papīra
vairs nepastāv.
Pirms tam ziņas par autovadītāju veselības stā�
vokli ārstniecības iestādes Transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistram sniedza jau kopš 2009.
gada 1. janvāra, taču tika izsniegta arī medicīnis�
kā izziņa papīra formātā. Ja personai medicīniskā
izziņa izsniegta pirms 2009. gada, par attiecīgo
ziņu esamību vai neesamību reģistrā var pārlieci�
nāties, izmantojot VAS «Ceļu satiksmes drošības
direkcija» (CSDD) bezmaksas e – pakalpojumus
(https://e.csdd.lv/), vai ierasties kādā no CSDD
nodaļām ar medicīnisko izziņu, un darbinieki in�

formāciju ievadīs reģistrā.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 30.panta
2.daļas 4.punktu, transportlīdzekļu vadīšanas
tiesības nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekļa
vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi.
Ja policists jūs apturējis un grib pārbaudīt, vai
jums derīga medicīniskā izziņa, viņš to nepra�
sīs jums, bet pats paskatīsies savā datu bāzē. Ja
pārbaude nav veikta, tad ir 30 Ls naudas sods un
nedrīkst turpināt ceļu. Būs jāmeklē evakuators un
jāvelk auto uz stāvvietu.
Viena no vietām Rīgā, kur visērtāk iziet au�
tovadītāju medicīnisko komisiju, ir Latvijas Sa�
mariešu apvienības (LSA) medicīniskā komisija.
Tā atrodas Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) ēkas 3. stāvā, Bauskas ielā 86, Rīgā.
Šeit visu vajadzīgo ārstu kabineti atrodas blakus.
Var ierasties bez iepriekšēja pieraksta un rindas
kārtībā iziet visu ārstu apskati, kopumā tas aiz�
ņems aptuveni 30 minūtes. Komisija strādā katru
darba dienu no pl. 9:30 līdz 17:30.
Šī komisija jūsu medicīnisko uzziņu uzreiz ie�
vadīs datu bāzē. 
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LASĪTĀJI
VĒRTĒ

LILIJA GOLUBEVA, no
Liepājas: Esmu izlēmusi par
labu jūsu avīzei!
Man patīk saņemt avīzīti
„Kopsolī”, jo tā ir interesanta
prātam un baudāma acīm. Liels
gandarījums, ka avīze neraksta par
sliktiem notikumiem politikā, kā
tas notiek citos medijos, tas jau
apnicis.
Kārtējais „Kopsolī” numurs
vienmēr mīļš, gaidīts viesis manā
mājā un padara manu dieniņu rai�
bāku. Janvāra numurā visi raksti
labi, bet īpaši tas, kas par mums,
– „Liepājniekiem beidzot savas
mājas”.
Patīk uzzināt par mūsu kul�
tūras dzīvi un jauniem talantiem.
Liels paldies avīzes veidotājiem
par jaunām idejām vai katrā nu�
murā. Īpaši patīkami lasīt par
cilvēku panākumiem, jauniem iz�
gudrojumiem un notikumiem ne�
dzirdīgo pasaulē.
Lai jums no mums, lasītājiem,
būtu vairāk ieteikumu, par ko va�
rētu un vajadzētu vēl rakstīt! Pie�
mēram, kaut vai par ātri pagata�
vojamiem, veselīgiem ēdieniem,
par to, kā saglabāt un veicināt
veselību, par labām ogu un sēņu
vietām vasarā utt.
Visiem iesaku: ja gribat dalī�
ties priekā un pieredzē par savām
prasmēm, rakstiet avīzei! Neturiet
sveci zem pūra, bet dalieties, tad
avīze kļūs vēl interesantāka.
Man ir patiess prieks, ka
mums ir tāda avīze, un sveiciens
tiem, kuri kaut vienu ideju ieteiks
cilvēkiem, kas šobrīd veido mūsu
„Kopsolī” kā noderīgu un va�
jadzīgu saviem lasītājiem. Sūtu
jums visiem laba vēlējumus!
Liels paldies projektam „Klu�
suma pasaule” par to, ka varam
bez maksas saņemt šo mūsu dzī�
ves vēstnesi – „Kopsolī”!
Materiālu organizēja:
Zigmārs Ungurs
Foto: Sindijs Bļinovs
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SITUĀCIJA PANSIONĀTOS, KUROS DZĪVO NEDZIRDĪGIE PENSIONĀRI
 Ivars Kalniņš no personiskā arhīva
Vai nedzirdīgie pensionāri, kuri
dzīvo pansionātos, saņem pilnvērtīgu
aprūpi? Uz šo jautājumu ir dažādas
atbildes: vieniem vispār nav sūdzību
par savu dzīvi sociālās aprūpes centrā,
citi piesauc dažādus trūkumus, bet samierinās ar tiem, bet vēl kādiem ir pavisam slikti, tāpēc viņi vienkārši klusē.
Visdramatiskākā situācija ir klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kas nesaņem atbilstošu aprūpi,
jo parasti viņu vajadzības un sūdzības
aprūpes centra darbinieki uzskata par
pārspīlējumu.

Vēlas būt kopā, bet…

Vai vispār ir nepieciešams vienā pan�
sionātā izmitināt nedzirdīgos pensionārus?
Daugavpils biedrības tulks Regīna Radkeviča: „Vienam Daugavpilī esošajam pansionāta iemītniekam ir labi dzīves apstākļi,
tomēr viņš vēlētos būt kopā ar savējiem.
Taču – viņš nepiekristu pārcelties uz citu
pansionātu citā vietā, jo Daugavpilī dzīvo
viņa radi.”
Smiltenes biedrības vadītāja Lida
Šilinska: „Viens no četriem pansionāta
iemītniekiem vēlas būt kopā ar savējiem
neatkarīgi no tā, kur pansionāts atrodas.”
Savukārt Valmieras biedrības vadītāja Dace
Lāce: „Dzīvot pansionātā kopā ar savējiem
būtu jauki, varētu vairāk komunicēt ar citiem. Tomēr domāju, ka Valmieras pansionātā dzīvojošais 93 gadu vecais pensionārs,
LNS biedrs kopš 1948. gada, nevēlēsies pārcelties uz citu pansionātu, jo te dzīvo viņa
dēla un meitas ģimenes, kas apciemo tēvu.”

LNS viedoklis

Nedzirdīgie pansionāta iemītnieki nere�
ti izteikuši sūdzības par saskarsmes un ko�
munikācijas grūtībām ar citiem cilvēkiem
pansionātā. Viņi vēlas kontaktēties ar savē�
jiem – nedzirdīgajiem. Daudzi arī pieraduši
dzīvot tajā vietā, kur mitinās jau vairākus
gadus. Bet ja nu tagad vai nākotnē kādi pen�
sionāri, kuriem nepieciešama aprūpe, tiks
ielikti pašvaldības pakļautajā pansionātā
pret viņu gribu? Kāds būtu risinājums?
Vai LNS varētu kārtot jautājumu Labklājības ministrijā par iespēju izmitināt nedzirdīgos cilvēkus vienviet?
Uz šo jautājumu atbild LNS prezidents
Arnolds Pavlins: „LNS jau vairākkārt mēģinājusi risināt šo jautājumu, taču nesekmīgi, jo šī „vēlme dzīvot kopā” ir teorētiska,
nevis praktiska. Tikko parādīsies jautājums,
ka kādam vajag pārcelties uz citu pansionātu, kas atrodas, piemēram, Priekulē vai
Alūksnē, vai Kalkūnos (vai kur citur) un dzīvot kopā ar (nu te var būt kādi seši, septiņi
dažādi uzvārdi), tā vēlme dzīvot kopā nezin
kur izplēn.”
Lielākā daļa nedzirdīgo pensionāru
nespēj pilnvērtīgi komunicēt ar aprūpes
centra darbiniekiem, kādi risinājumi varētu būt šai problēmai?
Prezidents iesaka: „Saukt tulku, kur tas

iespējams. Kur nav iespējams, mēģināt komunicēt rakstiski. Domāju, ka analfabētu
mums taču nav. Un ceru, ka tādu utopiju
kā iemācīt visiem pansionātu darbiniekiem
zīmju valodu, mēs te neapspriežam.”

Labklājības ministrijas atbildes

Par iespējamiem risinājumiem šajā tēmā
„KS” ar pāris jautājumiem vērsās Labklā�
jības ministrijā. Uz uzdotajiem jautāju�
miem atbild Elvīra
Grabovska, Lab�
klājības
ministri�
jas (LM) Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības
departamenta Soci�
ālo pakalpojumu or�
ganizācijas nodaļas
vecākā referente.
Vai LM rīcībā ir informācija par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kuri mīt
sociālās aprūpes centros jeb pansionātos
visā Latvijā?
Labklājības ministrija ik gadu apkopo
statistikas pārskatus par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo�
jumu sniegšanu. Minētais pārskats neparedz
datu sniegšanu par pilngadīgām personām,
kurām ir dzirdes traucējumi. Pārskatā norā�
dīta informācija tikai par bērniem, kuriem ir
dzirdes traucējumi. Līdz ar to ministrijas
rīcībā nav pilnas informācijas par sociālās aprūpes centros esošajiem klientiem
ar dzirdes traucējumiem.
LM aptaujāja tās pakļautībā esošos sociālās aprūpes centrus personām ar garīga rakstura traucējumiem. Saskaņā ar
apkopoto informāciju šajos centros ir 6 nedzirdīgi un 29 vājdzirdīgi klienti, kā arī
divi bērni ar dzirdes traucējumiem, bet
vienam bērnam (5 mēnešus vecs zīdainis) ir
tikai aizdomas par nopietniem dzirdes trau�
cējumiem.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti per�
sonām ar smagu invaliditāti un personām,
kuras vecuma izmaiņu dēļ nespēj tikt galā
ar pašaprūpi, kā arī bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, tāpēc dzirdes
traucējumi nav pamatnosacījums minētā pa�
kalpojuma saņemšanai. Tāpat jāņem vērā,
ka dzirdes problēmas bieži vien saistītas ar
vecuma radītām izmaiņām, un tādos gadīju�
mos komunikācija nevar notikt zīmju valo�
dā, jo persona šo valodu nepārvalda.
Pansionātā dzīvojošajiem nedzirdīgajiem ir saskarsmes un komunikācijas grūtības gan ar citiem cilvēkiem, gan pansionāta darbiniekiem. Vai pastāv iespēja apvienot šos cilvēkus vienā vietā? Ja ne, kādi
risinājumi varētu būt viņu komunikācijas
problēmai?
Visi iepriekš minētie 6 nedzirdīgie klienti,
kuri atrodas valsts sociālās aprūpes centros,
sazinās zīmju valodā. Aprūpes centros, kuros
viņi dzīvo, ir darbinieki, kuri pārvalda zīm�
ju valodu. Valsts sociālās aprūpes centrā

„Latgale” zīmju valodu prot 2 darbinieki, Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”
– 4 darbinieki un 1 darbinieks daļēji,
valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme”
esošie klienti ar dzirdes problēmām zīmju
valodu neprot, līdz ar to netiek prasītas dar�
binieku zīmju valodas zināšanas.
Jāņem vērā, ka lielai daļai klientu dzir�
des problēmas rodas pensijas vecumā, kad
zīmju valodu viņi vairs nevar apgūt. Līdz ar
to jāmeklē alternatīvi saziņas līdzekļi, pie�
mēram, žesti, mīmika, pieraksti. Problēmas
sagādā arī saziņa ar klientiem, kuriem ir iz�
teikta garīgā atpalicība.
Ņemot vērā to, ka LM līdz šim nav ienā�
kuši pieprasījumi pēc speciālām institūcijām
personām ar dzirdes traucējumiem, minis�
trija šādu risinājumu nav analizējusi. Taču
jāņem vērā, ka ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensi�
jas vecuma personām nodrošina pašvaldības
un kopā 2010. gada beigās bija 78 sociālās
aprūpes centri.
Paredzams, ka visām 119 pašvaldībām
būs grūtības vienoties par vienas speciālas institūcijas uzturēšanu personām ar
dzirdes traucējumiem. Vēl jo vairāk, kā
minēts iepriekš, pensijas vecuma klientiem
vairs nebūs iespējas iemācīties zīmju valo�
du, reizēm viņiem ir arī izteikti redzes trau�
cējumi, kuri ierobežo iespējas uztvert zīmi.
Valsts sociālās aprūpes centros personām
ar smagiem garīga rakstura traucējumiem,
ir darbinieki, kuri prot un lieto zīmju
valodu, līdz ar to var nodrošināt atbilstošu
saziņu.
Vai valsts varētu nodrošināt tehniskos
palīglīdzekļus nedzirdīgo pansionāta iemītnieku personīgām vajadzībām? Piemēram,
zvanus medicīnas personāla izsaukšanai,
modinātājus, tehniku, kas nodrošinātu
surdotulkojumu komunikācijai ar darbiniekiem u.c.?
Tehniskie palīglīdzekļi klienta personī�
gai lietošanai, piemēram, dzirdes aparāti,
tiek izsniegti vispārējā kārtībā, un sociālās
aprūpes centru klienti tos arī saņem atbilsto�
ši indikācijām. Taču par institūcijas aprīko�
šanu ar piemērotām ierīcēm atbildīgs pats
pakalpojuma sniedzējs.

Secinājumi

Nedzirdīgajiem pensionāriem, kuriem
vajadzīga sociālā aprūpe, ir iespēja dzīvot
tādā pansionātā, kurā ir darbinieki – zīm�
ju valodas pratēji. Bet problēma varētu būt
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtošanā,
ja cilvēks iekārtots citas pašvaldības pārziņā
esošā pansionātā.
Ja kāda pensionāra griba tiek ignorēta,
tad tā jārisina ministrijas līmenī. Savukārt,
lai saņemtu tulka vai citus sociālās palīdzī�
bas pakalpojumus, var vērsties LNS reģio�
nālajās biedrībās.
Tātad pašam nedzirdīgajam klientam
jābūt aktīvākam, pieprasot atbilstīgu
tehnisko aprīkojumu un nepieciešamo
pakalpojumu. 

SARUNA PAR DZĪVI
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VIŅA SAMIERINĀJUSIES AR SKARBO DZĪVI PANSIONĀTĀ
 Ivars Kalniņš
spējas nomazgāties
jebkurā laikā – netī�
kot to darīt kopā ar
citiem. No sanitāres
atbilde strupa: „Viņai šeit ir labi. Es
daru, cik spēju.”.

Ceļš
pansionātu

uz

Sarma iesāk savu
dzīves stāstījumu:
„Piedzimu Pleskavā. Mācījos vietējā skolā, bet, kad
Pleskavā
iebruka
Kādudien LNS galvenajā mītnē nejauši sastapu kādu sie- vācieši, man nācās
vieti pensijas gados. Sarma (vārds mainīts) man likās sirsnīga pārtraukt mācības.
un jauka, bet viņas sejā uzreiz pamanīju rūpju ēnas. Nejauši Mums ar māti, tēvu
uzsākām sarunu, un tad atklājās, ka Sarma dzīvo pansionātā. un māsu bija lauku
Savas bēdas viņa centās slēpt zem smaida, kas brīžiem pavī- māja. Tur nāca vādēja, par spīti skumjām acīs. Šī noslēpumainā pretruna man cieši un prasīja ēdienelika mieru, kaut kas bija jādara, un es nolēmu – jāapciemo! nus. Devām pienu
un citus produktus.
Mums liels pārdzīDošanās ciemos
vojums bija, kad tēvs tika nošauts. Mēs visas
Laukā tikko uzsnidzis pirmais sniedziņš, trīs pārcēlāmies uz Ventspili, vācieši atļāva
un es dodos uz pansionātu, kurā mīt mana ņemt līdzi govi.
jaunā paziņa. Dodos ar domu: viņa noteikti
Sešpadsmit gadu vecumā sāku strādāt
ir ārā un arī priecājas par pirmo sniegu.
par šuvēju, nauda taču jāpelna. Trīs gadus
Nokļuvis pansionāta teritorijā, ieeju Ul� biju kādā Krievijas pilsētā pie māsasvīra
maņlaika celtā ēkā, un acīm paveras cita radiem, kur strādāju par adītāju. Pēc mātes
aina. Priecīgās noskaņas par pirmo sniegu no un māsas nāves paliku viena…” – tā Sarma
prāta izgaist…
asarām acīs klāsta daudzos pārdzīvojumus
Šajā ēkā gadu desmitiem nav veikts ka� un bieži iestarpina: „Lūdzu, neraksti.”
pitālais remonts. Koridorā uzturas daži ļau�
Kāpēc viņas dzīvē nebija vīrietis, ar kuru
dis ar garīga rakstura traucējumiem – sēž varētu veidot ģimeni? Kā viņa nonāca pan�
un stāv, it kā kādu gaidītu. Viens no viņiem sionātā? Sarma vaļsirdīgi atbild uz visiem
uzreiz pieskrien pie manis un piedāvā mani jautājumiem:
pavadīt. Apmulstu, jo viņam neesmu patei�
„Visus labākos dzīves gadus nodzīvoju
cis, pie kā vēlos iet. Tomēr sekoju viņam, uz� Ventspilī, vietējie nedzirdīgie vīrieši man nekāpju otrajā stāvā, kur apkārtējie iemītnieki patika, neviens nebija manā gaumē, labākie
uz mani noraugās tā, it kā es būtu ieradies no vīrieši laikam bija citās pilsētās… Pēc mātes
citas planētas. Koridora galā nejauši atrodu un māsas nāves no lieliem pārdzīvojumiem
Sarmu – viņa ar citiem kopā tumsā sēž pie gandrīz sajuku prātā. Nezināju, kā dzīvot
veca televizora. Mans pavadītājs aizskrien tālāk, tāpēc reizēm uznāca histērijas lēkmes.
tālāk, es dodos pie Sarmas, kura pirmajā Ar mani kopā vairs nebija neviena tuvinieka.
brīdī mani nepazīst. Kad nonākam pie loga, Māsasdēls uzskatīja, ka man vajag nodrošiviņas sejā atkal parādās smaids. Žēluma pār� nāt aprūpi, tādēļ 1985. gadā iekārtoja Pilņemts nekaunos viņu apkampt…
tenes pansionātā „Landze”, kur nodzīvoju
vairāk nekā divdesmit gadus. Īsu laiku pēc
Sarmas istabā
tam mitinājos pansionātā „Saulrieti” KuldīAtverot durvis, nāsīs iecērtas nelaba, asa gas novadā, bet pirms gada pārcēlos uz pašsmaka. Sarma aicina apsēsties uz viņas gul� reizējo dzīvesvietu – Rīgas 1. pansionātu.”
tas un ar smaidu saka: „Redzi, kā es dzīvoju!”
„KS” neizdevās sazināties ar Piltenes
Istabā ir piecas gultas, kas izvietotas malās, pansionātu, jo tas pirms diviem gadiem lik�
un vēl divi skapji, bet istabas vidū stāv galds. vidēts. Ventspils biedrības vadītāja Raisa
Gluži kā skolas internātā.
Civkunova atzinās, ka ne reizi nav bijusi cie�
Sarunas laikā bez mums vēl četri iemīt� mos pie Sarmas, lai gan viņa ir LNS biedre
nieki bez mitas raugās uz mums. Viens ir no 1994. gada. Savukārt tulks Ina Rutkovska
guļošs. Sarmas gulta atrodas pie loga, viņa tulka pakalpojumus viņai sniegusi tikai divas
vienmēr skatoties ārā, kā gadalaiki mainās. reizes. Tomēr Sarma regulāri – reizi nedēļā
Pie gultas vēl krēsls un naktsskapītis. Uz apmeklēja šo biedrību.
krēsla ir nolobītas mandarīnu mizas, it kā
Tā rit dzīve…
žāvējas. Noprasu, kāpēc, viņa attrauc: „Lai
padarītu gaisu smaržīgāku!”
Sarmai, pārceļoties uz Rīgu, piedāvāta
Istabā ienāk sanitāre un man noprasa, izvēle – doties uz Rīgas 1. pansionātu vai
vai esmu Sarmas dēls. Runājam par to, kā otro – Juglā. Viņa izvēlējās pirmo. Sākumā
Sarmai šeit klājas, un viņa sūdzas, ka nav ie� viņu ielika istabā ar aizrestotiem logiem.

Sarmu tas nobiedēja, tad viņu pārvietoja uz
pašreizējo istabu. Kāda ir dzīve šajā pansio�
nātā? Sarma vairs nesmaida un skumji saka:
„Garlaicīgi! Visu laiku jāguļ, dažreiz pastaigājos, paskatos TV, lai gan tas slikti darbojas. Vietas pie televizora arī allaž aizņemtas. Šeit gadās arī tā: citi cilvēki atnāk un
pasaka, lai atbrīvo „viņu vietas”. Bailīgākie
nestrīdas un parasti dodas prom. Šeit ne mazums pazemojumu jāpiedzīvo. Piemēram,
pēc apģērba mazgāšanas dažkārt to neatdod
atpakaļ, bet vietā jaunu apģērbu nav.”
Sarunas gaitā Sarma paņem mani aiz
rokas un aicina paskatīties dažas telpas. Ko�
ridora vidū viņa atver vienas durvis – tā ir
vannasistaba. Tajā rindā izvietotas vannas.
Otrajā telpā ir mazgātuve – paverot durvis,
redzu, ka personāla darbinieki tur smēķē. Un
vēl šur tur tāpat!

Par saskarsmi runājot
Ar vietējiem iemītniekiem Sarma ko�
municē minimāli, bet ar pansionāta darbi�
niekiem saprotas ar žestiem, mīmiku un arī
raksta krievu valodā. Par ārstu Sarma stāsta:
„Tagad šeit ir jauns ārsts, viņš katru vakaru
man dod trīs tabletes nervu nomierināšanai.
Bet man labāk patika iepriekšējais ārsts, kad
lietoju tikai vienu tableti. Tomēr tagad jūtos
labi.”
Pansionātā Sarma vēlētos, lai būtu kādas
fiziskās aktivitātes. Viņa lepni stāsta, ka jau�
nībā paticis piedalīties sporta nodarbībās. Ta�
gad viņa ļoti ilgojas būt aktīvā kustībā, sapņo
par baseina apmeklēšanu. Viņas rīcībā katru
mēnesi no pensijas paliek deviņpadsmit latu.
Nauda nav liela, lai iegādātos to, ko sirds
kāro. Pasūta avīzi „Ventas Balss” krievu va�
lodā un to ar prieku lasa.

Samierināšanās
Vai viņa vēlētos dzīvot labākos apstāk�
ļos? Sarma ir samierinājusies, tikai nosaka:
„Ko es varu darīt? Neviens tāpat mani neuzklausīs, tāpēc labāk paklusēt un pieņemt
dzīvi tādu, kāda tā man ir.”
Sarma mani pavada līdz ārdurvīm un at�
vadoties vēl pajautā, vai man ir mamma. Vi�
ņas acīs redzu lielas ilgas – būt mātei. Lūdzu
viņu atgriezties savā istabā, bet viņa stāv tur
durvīs un māj ar roku, līdz pazūdu aiz mājas
stūra.
Rīgas biedrības sociālā rehabilitētāja
Vita Kamare par Sarmu stāsta: „Viņa Rīgas
biedrībā iestājās pagājušajā vasarā. Vienu
reizi aizgāju ciemos pie viņas pansionātā.
Dzīves apstākļi tur ļoti nomācoši...”
Bet Rīgas 1. pansionāta māsai – saimniecei Tamārai Greidānei ir cits viedoklis:
„Ar viņu komunicējam rakstiski. Ar dzīves
apstākļiem šeit viņa nav apmierināta, viņai ir kādas savas vēlmes, kā jau katram,
dakterei raksta, ja kaut kas sāp. Cenšamies
saprast un palīdzēt. Viena istabā gan nevar
dzīvot, jo tādas platības mums nav.”
Kāpēc Sarmai jāiet tik skarbs dzīves
ceļš? Vai viņai liktenis uzlicis tādus sma�
gus pārbaudījumus? Šie jautājumi paliek
neatbildēti… 
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NVA PIEDĀVĀ MĀCĪTIES. KĀ TO IZMANTOJAM?
 Zigmārs Ungurs
ļoti ērti, biju apmie�
rināta, visu sapratu,
bez tulka tik labi
nevarētu visu apgūt.
Tulks ne tikai tul�
koja, bet arī smal�
ki paskaidroja to
vārdu nozīmi, kuri
man nebija skaidri
saprotami. Kursos mācījos trīsarpus mēne�
šus. Jāatzīst, patiešām daudz ko apguvu.
Sekmīgi noliku eksāmenu un tā ieguvu jau
trešo profesiju. Tagad esmu šuvēja, pavāre
un konditore.
Kā pēc kursiem veicās ar darba meklēšanu? Pastāsti, lūdzu, konkrētus gadījumus!
Pēc kursiem, protams, meklēju darbu,
cerēju izmantot jauno profesiju. Biju divās
darbavietās. Vienā vietā uzreiz pateica, ka
šobrīd darbiniekus nevajag, bet, kad vaja�
dzēs, tad zvanīs. Otrā firmā bija vajadzīgi
konditori un pavāra palīgi.
Patiesībā bija tā, ka pa ceļam uz šo dar�
bavietu satiku tulku Ritmu Egli un pateicu,
ka eju runāt par darbu. Ritma piedāvājās iet
līdzi un palīdzēt sarunās. Abas aizgājām, at�

Pagājušajā gadā pastāvīgā darbā kopumā iekārtojās 93
600 NVA reģistrētie bezdarbnieki. No tiem 78% atrada pastāvīgu darbu pēc dalības NVA īstenotajos pasākumos.
Visbiežāk pastāvīgā darbā iekārtojušies vienkāršo profesiju pārstāvji, kā arī kvalificēti strādnieki un amatnieki, piemēram, celtnieki, šuvēji, atslēdznieki, ēku celtnieki, konditori,
namdari, krāsotāji, elektriķi un citi dažāda veida speciālisti –
grāmatveži, medicīnas māsas, biroja administratori utt.
Bet kā veicies
mūsu cilvēkiem?
Vai viņi spējuši
atrast darbu pēc
mācībām
NVA
piedāvātajos kur�
sos? Uz Z.Ungura
jautājumiem
at�
bild
LAURA
ROMANE
no
Smiltenes biedrī�

bas Alūksnes grupas.
Laura, tātad tu mācījies NVA organizētajos kursos? Vai tev nodrošināja tulku? Vai varēji izsekot līdzi mācībām ar
tulka palīdzību?
Jā, es mācījos konditoru kursos. Man
bija tulks, ar tulka palīdzību mācīties bija

radām vadītāju un aprunājāmies par darba
iespējām. Vadītāja teica – vajag gan kon�
ditoru, gan pavāra palīgu. Ritma tad ieteica
mani, jo man ir abas šīs profesijas. Vadītā�
ja aicināja, lai nākošajā dienā atnesu savus
diplomus un CV.
Tā arī izdarīju, bet šoreiz biju viena,
bez tulka. Vadītāja paņēma paskatīties do�
kumentus. Kad nu ierados pie viņas trešo
-reiz, man darbu atteica – es esot pārāk
maza auguma, netikšot klāt plauktiem…
Lai meklējot darbu citur! Tas mani tiešām
šokēja un sarūgtināja. Viņai nebija taisnība,
un tā bija cilvēka diskriminācija tikai tāpēc,
ka tam mazāks augums. Bet varbūt īstais ie�
mesls bija tas, ka nedzirdu. Vienalga, kādu
laiku jutos ļoti nomākta, mans pašvērtējums
nokritās, neko vairs negribējās darīt. Neko
tādu man vēl neviens nebija teicis.
Vai tagad tu kaut kur jau strādā?
Nē, jau trešo mēnesi neko nedaru, jāno�
stiprina veselība. Vajadzīgs kāds laiks, lai
saņemtos un atkal dotos darba meklējumos.
Tāpēc taču mācījos NVA kursos – lai būtu
vieglāk atrast darbu, nevis lai ar iegūto dip�
lomu mājās sēdētu …
Paldies, Laura, un lai tev veicas! 

NVA PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS MĀCĪTIES
Zigmārs Ungurs  no www.nva.gov.lv
Ja bezdarbnieks piesakās
profesionālās pilnveides izglī�
tības programmu apguvē, lai
pilnveidotu savu profesionālo
meistarību, viņam pēc mācībām
izsniedz profesionālās pilnveides
izglītības apliecību.
Dalībai profesionālās tāNodarbinātības valsts aģentūra piedāvā ļoti
plašas iespējas gan bezdarbnieku apmācībai, pār- lākizglītības un profesionālās
kvalifikācijai, gan arī nodarbināšanai. Šoreiz maz- pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:
liet pastāstīsim par apmācību ar kuponu metodi.

bezdarbnieks, kuram nav
iepriekš
iegūta profesionālā kva�
Izsniedzot kuponus, Nodarbinātības
lifikācija;
valsts aģentūra 2011.gadā profesionālās
tālākizglītības un profesionālās pilnveides  bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā pro�
fesionālā kvalifikācija vai profesionālā
izglītības programmās apmācīja 8 666 bez�
pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
darbniekus.
Kā notiek šī apmācība? Protams, vis�  bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā pro�
fesionālā kvalifikācija neatbilst attiecī�
pirms jādodas uz sev tuvāko NVA filiāli un
gajai profesijai noteiktajām prasībām,
jāpiesakās apmācībai NVA aktivitātē „Pro�
piemēram, nav saņemts normatīvajos
fesionālās tālākizglītības un profesionālās
aktos noteikts profesionālās pilnveides
pilnveides izglītības programmu īsteno�
dokuments (sertifikāts), kas apliecina
šana bezdarbniekiem ar kuponu metodi”.
tiesības turpināt strādāt profesijā;
Tad bezdarbnieks tiks reģistrēts un rindas

bezdarbnieks, kurš zaudējis profesio�
kārtībā saņems apmācību kuponu, izvēlo�
nālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā
ties vienu no diviem apmācības veidiem:
profesijā vismaz trīs gadus vai veselī�
iegūtu jaunu profesiju vai pilnveidotu
bas stāvokļa dēļ nevar turpināt būt no�
savu jau esošo profesiju.
darbināts iegūtajā profesijā.
Ja bezdarbnieks piesakās profesionā�
Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties
lās tālākizglītības programmu apguvē, lai pašam vai no NVA piedāvātā saraksta pro�
iegūtu profesionālo kvalifikāciju, tad pēc fesionālās tālākizglītības programmu un iz�
attiecīgās programmas apguves viņš kārto glītības iestādi vai profesionālās pilnveides
eksāmenu. Ja eksāmens nokārtots, viņam izglītības programmu no pilnveides progizsniedz profesionālās kvalifikācijas aplie� rammu saraksta un izglītības iestādi.
cību.
Profesiju saraksts, kurā bezdarbnieks

var apgūt profesiju, ir ļoti plašs. Piemē�
ram, nedzirdīgos varbūt interesēs tādas pro�
fesijas kā būvstrādnieks, galdnieks, gald�
nieka palīgs, konditors, konditora palīgs,
lauksaimniecības palīgstrādnieks, montāžas
darbu atslēdznieks, apavu labotājs, apdares
darbu strādnieks, apģērbu šuvējs, autoat�
slēdznieks, bruģētājs, flīzētājs, guļbūves
ēku celtnieks, informācijas ievadīšanas
operators, koksnes materiālu apstrādātājs,
mēbeļu izgatavošanas operators, mūrnieks,
metāla/smilšstrūklas iekārtas operators, zā�
ģmateriālu ražošanas operators, skārdnieks,
apģērbu modelētājs un citas labas un inte�
resantas profesijas. Apmācību ilgums ir
dažāds, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.
Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons
izvēlētās izglītības programmas apmaksai.
Kuponu izvēlētajai apmācību programmai saņem pieteikumu reģistrēšanās rindas kārtībā.
Bezdarbniekam ar invaliditāti dažas
noteiktas profesionālās izglītības program�
mas iespējams apgūt elektroniskās apmācī�
bas veidā. Apmācību laikā bezdarbniekam
tiek nodrošināta stipendija 70 latu apmērā
par kalendāro mēnesi.
NVA apmācību nodaļas vadītāja Eva
Locāne informē: „Nedzirdīgajam bezdarbniekam, kas vēlas piedalīties šajā apmācībā
ar kuponu sistēmu, izvēlētajā mācību iestāde pēc kursanta pieprasījuma nodrošina
surdotulka pakalpojumus, kas tiek sniegti
gan individuāli, gan grupā.
Uz apmācību iespēju jāgaida rindā 3 – 6
mēnešus no pieteikšanās brīža.” 
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KAS GAIDĀMS SPORTĀ 2012?
Zigmārs Ungurs  Juris Grundulis
nedzirdīgo vidū šis sporta veids kļūs
arvien populārāks. Mēs jau vairākus
gadus rīkojam savas LNSF riteņbrauk�
šanas sacensības – velokrosu.
Tātad šis ir jauns sporta veids
mums. Bet vai ir arī tādi, kas izzūd?
Nevarētu teikt, ka izzūd, vienkārši
dažos sporta veidos samazinās dalīb�
nieku skaits, citos palielinās, tas visu
laiku mainās. Piemēram, mums nāksies
lemt, vai vēl organizēt krosa sacensī�
bas. Jauniešiem nepatīk, ja līst lietus,
ārā auksts… Tad sarauc degunu un
saka: es nepiedalīšos. Cita lieta – bou�
lings, to var spēlēt siltumā, komfortab�
Par jaunākajām tendencēm Latvijas nedzir- los apstākļos, draugu bariņā, ir laiks arī
dīgo sportā, par nozīmīgākajiem startiem pasau- papļāpāt… Par krosu runājot, vairākiem
lē un par lielāko problēmu – motivācijas trūku- sportistiem treneri vispār neļauj skriet
mu – Z. Ungura saruna ar LNSF prezidentu Vari krosu, piemēram, Mārim Grēniņam
STRAZDIŅU.
ir pavisam cita specializācija (sprints,
barjerskriešana, tāllēkšana), tāpēc vieg�
Kādi nozīmīgākie notikumi LNSF gai- li var gūt traumas.
dāmi 2012. gadā?
Gadās arī tā, ka dienā ir kross, bet vaka�
Galvenie notikumi būs trīs. Pirmkārt, tiks rā basketbolistiem jāpiedalās sacensībās. Tad
izlemts jautājums par 2013. gada Olimpiādi. tiešām viņiem ir dilemma, vai vispār piedalī�
Solīja dot skaidru atbildi jau decembrī, bet ties krosā. Viņi jau varētu formāli piedalīties,
joprojām nav. Pēdējās ziņas ir tādas, ka Ne� lēnītēm tos kilometrus noskriet, bet kam tāds
dzirdīgo Olimpiskās spēles varētu notikt Un� teātris vajadzīgs? Tāpēc iespējams, ka turpmāk
gārijā. Citas valstis globālās finanšu krīzes dēļ krosa sacensības nerīkosim, jo vienkārši nav
neuzņēmās tās sarīkot, paliek tikai Ungārija. kas piedalās.
Cerams, ka viss būs kārtībā un spēles 2013.
Kā ar futbolu? Agrāk rīdzinieki domigadā notiks. Taču ne tik plašā apjomā kā ag� nēja, bet par 2011. gada čempioniem kļuva
rāk. Noteikti būs iekļauts mazāk sporta veidu.
„Tālavas Nedzirdīgo sports”.
Otrkārt, mums svarīgs būs Pasaules ne�
Jā, diemžēl spēļu līmenis krītas. Spēlētāji
dzirdīgo čempionāts vieglatlētikā Kanādā 14. ir, taču, ja salīdzinu viņu līmeni ar starptautis�
– 21. jūlijā, Pasaules nedzirdīgo čempionāts kajās spēlēs redzēto citu valstu līmeni, tad jāat�
teikvando, kas notiks Venecuēlā 10.– 15. sep� zīst, ka mēs starptautiskajā nedzirdīgo futbolā
tembrī.
esam pastarīši. Kā diena pret nakti! Tas, ka
Ir arī citas nozīmīgas sacensības, kurās Valmieras klubs kļuva par LNSF čempioniem,
startēsim, piemēram, 4. Eiropas Nedzirdīgo nebūt nenozīmē, ka viņi spēlē augstā līmenī,
čempionāts vieglatlētikā telpās Igaunijā, Talli� vienkārši citas komandas spēlēja vēl sliktāk un
nā 22.– 24. martā, Ziemeļu un Baltijas valstu tāpēc valmieriešu uzvaru var uzskatīt par viņu
Nedzirdīgo čempionāts boulingā Dānijā 1.– 4. sasniegumu.
augustā.
Varat pajautāt, kāpēc rīdzinieki netrenējas
Kā zināms, boulings mums pašlaik ir po� cītīgāk? Acīmredzot nav stimula, motivācijas,
pulārākais un arī masveidīgākais sporta veids: viss atkarīgs no paša sportista, vai viņš grib sair savs klubs, kas organizē gan savas iekšējās sniegt kādus rezultātus, vai vienkārši svētdie�
sacensības, gan piedalās dzirdīgo sacensībās. nās jautrā draugu bariņā uzspēlēt.
Vēl tikai vajadzīgi labi rezultāti starptautiskā
Bet kā radīt cilvēkiem stimulu trenēties
līmenī. Vēl pirmo reizi ceram piedalīties Eiro� un sasniegt rezultātus?
pas Nedzirdīgo čempionātā kalnu riteņbrauk�
Manuprāt, viss atkarīgs no skolām. Uz
šanā Krievijas pilsētā Toljati 9.– 15. septembrī. LNSF atnāk jaunieši 16 – 19 gadu vecumā, un
Vai tad mums ir arī kalnu riteņbraucēji? tad jau sportistu mainīt vairs nevar. Ja viņam
Jā, ir trīs sportisti, kas ar to centīgi nodar� skolā nav radusies motivācija censties ko sabojas: Mārcis Skabs un Andis un Emīls Krami. sniegt un nav iemācīts regulāri trenēties, tad
Tas nav vienkāršs sporta veids. Parastie velo� tur vairs neko nevar darīt. Kādus sportistus sa�
sipēdi tur neder, ir jāpērk speciālie, un pēc tam ņemam, ar tādiem strādājam.
vēl pašiem tie jāuzlabo. Taču šis sporta veids
Bet kā ir pasaulē? Tad sanāk, ka citās
gan pasaulē, gan Latvijā kļūst arvien populā� valstīs ir apzinīgāki nedzirdīgie sportisti, ja
rāks. Piemēram, manis nosauktie trīs mūsējie jau līmenis, piemēram, futbolā, tur nesalīpiedalās TREK MTB un SEB bankas marato� dzināmi augstāks?
na sacensībās, kuros ir daudzi sacensību posmi
Lieta tāda, ka visi tie spēcīgie sportisti
katrs savā Latvijas malā.
trenējas pie dzirdīgajiem un startē kopā ar vi�
Vai Latvijā ir daudz tādu kalnu, pa ku- ņiem dažādās sacensībās. Ja trenējas kopā ar
riem braukt?
spēcīgiem sportistiem, tad ir stimuls no viņiem
Kalnu riteņbraukšana nebūt nenozīmē, ka neatpalikt. Tas nozīmē, ka visi pārējie to ne�
jābrauc pa kalniem. Jau minētās MTB mara� dzirdīgo it kā velk līdzi.
tona sacensības notiek pa mežiem, purviem,
Paldies par interviju! Lai jums un mūsu
pļavām, tur nemaz nav vajadzīgi ceļi vai īpa� sportistiem veicas šajā gadā! 
šas trases. Cilvēkiem patīk, un es ceru, ka arī
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PRĒMIJA
DESMIT REIŽU
LIELĀKAS
Zigmārs Ungurs
Ministru kabinets apstiprinājis
jaunos sportistu prēmēšanas noteikumus. Galvenās izmaiņas, kas iepriecinās Latvijas nedzirdīgo sporta
pasauli, ir tādas, ka tajos paredzētas
daudz lielākas prēmijas arī nedzirdīgajiem sportistiem par izcīnītām
godalgotām vietām oficiālās starptautiskajās sacensībās.
Par Latvijas Nedzirdīgo sporta fe�
derācijas sportistu un komandu sasnie�
gumiem varēs saņemt naudas balvu
50% apmērā no dzirdīgo sportistu sa�
censību uzvarētāju balvām. Par pirmo
vietu Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs
paredzēta naudas prēmija līdz 50 000
Ls, par uzvaru Pasaules čempionātā
balva sasniegs 10 000 Ls, bet par uzvaru Eiropas čempionātā balva būs
līdz 5 000 Ls. Par otro vietu šajās sa�
censībās prēmija būs uz pusi mazāka
nekā pirmās vietas ieguvējam. Bet par
trešo vietu uz pusi mazāka nekā otrās
vietas ieguvējam.
Prēmiju varēs saņemt arī sasnie�
gumus guvušā sportista treneris, ārsts,
tehniskais personāls un sporta federā�
cija. Prēmijas apmērs būs uz pusi ma�
zāks nekā sportistam.
Jaunos Noteikumus komentē
LNSF prezidents Varis Strazdiņš:
„Man liels prieks par šo panākumu,
jo jauno MK Noteikumu apstiprināšanā ieguldīts arī mans darbs. Daudz ir
skaidrots un pierādīts, ka arī nedzirdīgajiem sportistiem pienākas prēmija
par sasniegumiem.
Bet gribu, lai mūsu sportisti saprastu vienkāršu patiesību: tagad,
kad prēmija ir desmit reižu lielāka
nekā agrāk, arī treniņu darbam jābūt
daudz nopietnākam. Ir taču vērts censties un trenēties, lai varētu piedalīties
starptautiskajās sacensībās un cīnīties par godalgām.
Ļoti svarīgi, ka komandu sporta
veidos prēmiju var saņemt vienkārši
par piedalīšanos finālsacensībās, piemēram, pasaules čempionātā basketbolā, futbolā. Un prēmijas ir lielas, ap
100 – 200 tūkstoši latu!
Mums noteikti jācenšas izmantot
radušās iespējas, ko paver jaunā premēšanas sistēma. Ir jāizvēlas viens
komandu sporta veids, futbols, basketbols vai kāds cits. Tāpēc es ceru, ka
sportisti paši sapratīs, ka tagad viņiem
paveras vēl plašākas iespējas sportot
un par sasniegumiem saņemt labu gandarījumu prēmijas veidā.
Ceru, ka sportisti nāks un teiks: es
ļoti gribu nopietni un regulāri trenēties, lai varētu startēt starptautiskās
sacensībās un gūt panākumus!
Nāciet! Trenējieties! Piedalieties!” 

16

PAZIŅOJUMI

KOPSOLĪ 2012. gada februāris nr. 2

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI
KC „RĪTAUSMA”
18. II pl. 14 šovs „Krāsaini sapņi – 2”
18. II pl.18 karnevāls (ieeja ar masku 0,50
Ls; bez maskas 1 Ls LNS biedriem, 2 Ls
nebiedriem, līdzi groziņš)
3. III pl. 14 šovs „Krāsaini sapņi – 2”
17. III pl. 14 šovs „Krāsaini sapņi – 2”
RĪGĀ
1.; 8.; 22. III pl. 15 vingrošana un līnijdejas – d/c “Ābeļzieds”
7.; 14. 21.; 28. III pl. 13 IK pensionāriem. Sporta spēles –
novusā un dambretē
7.; 14.; 21.; 28. III pl. 16 aktuālie notikumi Latvijā un pasaulē
7. III pl. 17 pasākums „Skaistas sievietes”
15. III pl. 13 rokdarbi, vingrošana un
dejošana – d/c “Ābeļzieds”
24. III pl. 13 prasmju konkurss „Asini
prātu”
29. III pl. 10 ekskursija uz jauno Rīgas
skolu (15 cilv. grupa)
29. III pl. 13 gleznošana, vingrošana un
dejošana – d/c “Ābeļzieds”
JELGAVĀ
10. III pl. 17 pasākums „Sieviešu diena”
TUKUMĀ
11. III pl. 11 pasākums „Skaistās lēdijas”
SMILTENĒ
1. III pl. 13 jaunākās ziņas
6. III pl. 12 koplasīšana
8. III pl. 12 rokdarbu izstāde (Alūksnes
grupā)
8. III pl. 13 Sieviešu diena (Alūksnes
grupā)
8. III pl. 13 pasākums „Uzlūdz dāmas”
12. III pl. 12 Smiltenes novada ziņas

15. III pl. 12 lekcija „Sargi sevi no viltīgā
pavasara!”
19. III pl. 12 jaunumi no LNS un videoziņas
22. III pl. 14 galda spēļu turnīrs 2012
24. III pl. 12 pasākums „Kokteiļu parāde”
(Alūksnes grupā)
29. III pl. 13 informācija
PĻAVIŅĀS
10. III pl. 12 atrakciju un atjautības diena
14. III pl. 12 koplasīšana (Līvānos)
LIEPĀJĀ
18. II pl. 18 konkurss „Vai ļoti labi pazīsti
savu Liepāju ?”
VENTSPILĪ
1. III pl. 15 koplasīšana
3. III pl. 11 šaha spēle
8. III pl. 15 konkurss
15. III pl. 15 informācija
22. III pl. 8 ekskursija uz Saldu
RĒZEKNĒ
8. III pl. 13 IK ,, Saimniecīte”
10. III pl. 13 boulinga sacensības
20. III pl. 13 LNS ziņas
29. III pl. 13 aktuālākā informācija Latvijā
un pasaulē
KULDĪGĀ
2.; 15. III pl. 12 IK novusa draugi
12. III pl. 12 Sieviešu diena
16. III pl. 14 lekcija „Leģionāru diena”
17. III pl. 11 sporta diena „Dzīvo vesels”
(līdzi sporta tērps, apavi)
19. III pl. 14 dažādu salātu degustēšana
24. III pl. 12 ballīte „Pasaku tēli”
(ierasties atbilstošos tērpos,
līdzi groziņš)
26. III pl. 12 informatīvā diena

JĀŅA CIRCEŅA PIEMIŅAI
Dzimis
Balvu
pusē, Šķilbēnu pagas�
tā, daudzbērnu ģime�
nē. Vēl mazs būdams,
pēc slimošanas zau�
dēja dzirdi. Mācījās
Laizānu
kurlmēmo
skolā, bet vecāki izvē�
1930. 30. X –
lējās dēlam darbu savā
2012. 6. II
saimniecībā.
Visu savu jaunību Jānis veltīja zemes
darbiem. Ap 30 gadu vecumu viņš satika
savu mūža mīlestību Mildu, un, neskato�
ties dzīves grūtībām, 1954. gadā pāris ap�
precējās. Ģimenē auga trīs bērni.
Milda bija Balvu nedzirdīgo pirmor�
ganizācijas vadītāja. Sapulces un dažādi
pasākumi notika Jāņa un Mildas lauku
mājā. Tur vienmēr bija jautri, omulīgi, ar
kopīgām rotaļām un teātra mēģinājumiem.
Jānis bija teicams zemkopis visu savu
mūžu, saņēma daudz pateicības un apbal�
vojumus par godīgu darbu. Arī piemājas
saimniecība neiztika bez Jāņa čaklajām
rokām.

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Visu kopdzīvē nodzīvoto laiku Jānis
ļoti cienīja un mīlēja savu sievu un bērnus.
Tika sagaidīti mazbērni un mazmazbērni,
nosvinētas zelta kāzas, līdz piepeši mūžī�
bā aizgāja Jāņa dzīvesbiedre. Viņš palika
viens savā lauku sētā un gaidīja ciemos sa�
vējos, ar kuriem kopā nosvinēja savu lielo
90 gadu jubileju.
Taču pēc Mildas aiziešanas Jānis ļoti
skuma pēc savas mīlestības. Turējās, līdz
vienmēr stipro un izturīgo vīru pieveica
ļauna slimība. Nu viņš devies pie savas
mīļās Mildas, lai būtu blakus viņai mūžīgi.
Jāni Circeni mīļā piemiņā paturēs ģi�
mene, viņa tuvinieki, draugi, biedri, ar
kuriem kopā aizvadīti dzīves skaistie un
gaišie, arī grūtie un skumjie, priecīgie un
bēdīgie brīži. Aizvadīta dzīve.
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību
RITMAI EGLEI, tēvu mūžībā
aizvadot. Lai viegla dzimtās zemes
smilts.
Alūksnes nedzirdīgo grupas biedri
LNS Komunikācijas centrs

Iespiests: SIA "ELPA - 2"

Nākamais numurs 7. martā

MĪĻI SVEICAM!
80

20. III Ļubova MAKUŽA, Rēzeknes

70

9. III Emerika CINĀTE, Valmieras
14. III Gaida VĀRPIŅA, Rīgas
19. III Valerija KREICBERGA,
Rīgas
31. III Ilze KINSTLERE, Rīgas

65

10. III Jānis LIPŠĀNS, Rīgas
25. III Tatjana RASOHINA, Rīgas

60

9. III Jānis PUĶĪTIS, Pļaviņu
12. III Uldis KRŪMIŅŠ, Rīgas

55

10. III Ināra GRUBE, Rīgas
10. III Natālija ŠMITE, Rīgas
31. III Rita AUZIŅA, Rīgas

50

11. III Aija RŪRĀNE, Pļaviņu biedrība

ĪPAŠIE SVEICIENI
Albīnai Vaivodei

12. februārī cienījamai jubilārei
aprit 90 gadi. Sirsnīgus sveicienus un
laba vēlējumus sūta Francis Mauriņš,
no Preiļiem, pievienojot šādas dzejas
rindas:
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Lai veselība un izturība pavada
tevi līdz pat 100 gadu jubilejai!

Guntaram Beisonam

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudzPavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!
Daudz laimes jubilejā!
LNS reģionālās biedrības

LĪDZJŪTĪBAS

Ar
skumjām
atvadāmies
no
biedrības
biedres
MAIJAS
VISKONTIENES
(DIRNĒNAS)
(1944.20.07. – 2012.02.01.) un izsakām
līdzjūtību dēlam Armandam Dirnēnam
ar ģimeni.
Liepājas biedrība
 Skumju brīdī esam kopā ar
ANDI PIŅĶI un tuviniekiem tēti
mūžībā pavadot.
Liepājas biedrība

LNS Zīmju valodas centra un
LNS Komunikācijas centra darbinieki
izsaka līdzjūtību ILONAI LINIŅAI
sakarā ar tēva nāvi.

Ieguldījums tavā nākotnē

Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros
ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane

Eiropas Savienība

