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KC „RĪTAUSMA” PIEDALĀS
FESTIVĀLĀ „RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI 2012”
Ivars Kalniņš Juris Grundulis

Šogad Rīgas Domes organizētais amatierteātru festivāls „Rīga spēlē teātri 2012” notiek
7. – 31. martā. Šajā festivālā 12 dažādās Rīgas vietās skatāmas 35 amatierteātru izrādes.
Festivālam starts tika dots KC „Rītausma” 7. martā ar trīs publikai vēl nerādītām izrādēm.
Zāle bija pilna apmeklētājiem, kuri aizrautīgi sekoja skatuves darbībām.
Pirmā izrāde bija KC „Rītausma” drāmas
ansambļa iestudējums režisores Dzintras Kukšas
vadībā – Rūdolfa Blaumaņa luga „Īstā līgaviņa”. Satura pamatā bija saimnieka dēla Ješkas
(Jura Elbrota) meklējumi pēc sievas, kas Ješkam
beidzas laimīgi, atrodot savu otro pusīti (Maigu
Elbroti) (skat attēlā).
Otrā izrāde „Viendien lasīju avīzi” – uni-

kāls kopprojekts, kuru īsteno KC „Rītausma”
un biedrības „Rūpju bērns” dienas aprūpes
centrs „Cerību ligzda”. Šajā izrādē iesaistījušies dažādi aktieri. Tas ir stāsts par to, kā avīžu (makulatūras) pasaulē cilvēki uz skatuves
atrod kopīgu valodu un piedzīvo brīnumus…
Režisores: Aija Treimane, Marika Antonova un
Antra Puriņa (pati piedalījās arī izrādē ).
Tālāk lasiet 5. lpp.

RAIŅA SKOLAI – 85 GADU JUBILEJA
Ivars Kalniņš Juris Grundulis

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola ir pirmā izglītības iestāde, kurā nedzirdīgie un vājdzirdīgie cilvēki varēja apgūt vidējo izglītību. Kopš 1967. gada to beiguši
45 nedzirdīgo klašu 464 absolventi. Katru piekto gadu skola organizē absolventu
salidojumu, un šogad 23. martā šādā pasākumā tā atzīmēja savu 85. gadadienu.

Svinīgajā sarīkojumā Dailes teātra Mazajā
zālē bija skatāms vērienīgs koncerts. To atklāja nedzirdīgo absolventu – melodeklamācijas
grupas „ALIAS” sniegtais priekšnesums. Lielu
atsaucību guva Raiņa skolas integratīvās grupas
jauniestudējums „Saules spēles”, kurā piedalījās dzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši. Skolas direktors Juris Šmits saņēma daudz apsveikumu,
arī no LNS.
Vakarpusē uz vietas Raiņa skolā risinājās
atkalredzēšanās ar bijušajiem skolotājiem un
skolasbiedriem: sarunas, atmiņas un dejas līdz
rītam…
Laika gaitā panākta nevien mācību kvalitātes paaugstināšana, bet izvērsusies arī bagāta kultūras dzīve, kurā iesaistās arī nedzirdīgie
jauniešu. Raiņa skola realizējusi vairākus integrācijas projektus, kas padara skolēnu dzīvi
interesantāku.
Par to plašāk nākamajā „KS” numurā.
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DOMES SĒDĒ: PĀRSKATI UN STATISTIKA
Ilze KopmaneInese Immure
LNS nedzirdīgo
biedru skaits

uz

2012. gada 1. janvāri

Latvijā – 1701 biedrs:
Rīga – 1044, Daugavpils
Rēzekne – 99, Pļaviņas
Valmiera – 115, Smiltene
Liepāja – 87, Ventspils
Kuldīga – 68.

Kad runā skaitļi

Tā varētu nosaukt šo 21. marta LNS
Domes sēdi, kad dienaskārtības pamatā bija
vairāki pārskati par LNS veikumu 2011.
gadā, tomēr vairāki jautājumi veltīti arī dažādu uzdevumu veikšanai šajā gadā.

Par LNS 2011. gada pārskatu

Ziņotāja – LNS galvenā grāmatvede
Aelita Streļča. Viņa ziņoja par savienības
2011. gada finansiālo pārskatu, iepazīstinot
ar bilances datiem par aizvadīto gadu.
Lūk, galvenie raksturojošie dati:
ieņēmumi – 2 295 644 Ls;
izdevumi – 2 280 479 Ls;
starpība – + 15 165 Ls.
Ieņēmumu galveno daļu veidojuši līdzekļi, kas ienākuši valsts pasūtījuma un
projektu izpildei (dotācija no valsts budžeta
– 524 tūkst. Ls un no ES fondu līdzfinansējuma – 1 454 161 Ls). Mazāka apmēra summas LNS ienākumus papildinājušas, veicot
saimniecisko darbību (9,75 tūkst. Ls), no
biedru naudām (3,9 tūkst. Ls), ziedojumos
saņemti 709 Ls u.c.
Izdevumus lielāko daļu attiecīgi veidoja valsts pasūtījuma realizācija (sociālās
rehabilitācijas pasākumiem, surdotehnikas
nodrošināšanai) un LNS projektos izvirzīto
uzdevumu izpilde (lielākie no tiem „Klusuma pasaule” un „LNS – otrās mājas 2”) u.c.
Domnieki debatēs interesējās par ieguldījumiem SIA, par nekustamo īpašumu pašreizējo vērtību un iespēju veikt to ekspertīzi.
Nolēma: apstiprināt 2011. gada pārskatu minēto summu apmērā un ieņēmumu
pārsniegumu pār izdevumiem – 15 165 Ls
ieskaitīt LNS rezerves fondā.

Par maksas
biedrībās

pakalpojumiem

Ziņotāja LNS galvenā grāmatvede A.
Streļča bija sagatavojusi pašreizējās situācijas un perspektīvo iespēju pārskatu šajā
jomā.
2011. gadā maksas pakalpojumi no visiem LNS ienākumiem veidoja niecīgu daļu
– 0.06 %, un tie paši faktiski bija pašpatēriņš (samaksa par telefonsarunām, biroja un
saimniecības tehnikas izmantošanu utml.).
Lai organizētu plašāku maksas pakalpojumu loku, jāievēro daudzas stingras prasības
par to noformēšanu un atskaitēm: jāizstrādā
publiski pieejams cenrādis paredzētajiem
pakalpojumiem, jānoformē biļetes, kvītis,

akti utt. Tas būtu apjomīgs darbs, kas atmaksātos, ja ienākumi būtu pietiekami ievērojamāki.
Domnieki bija vienisprātis, ka biedrībām tomēr nopietnāk jādomā par iespējām
vairot LNS ienākumus: jāradina biedri pie
maksas pakalpojumiem, biedrību vadītājiem
viņiem uz vietas jāizskaidro šī nepieciešamība, lai cilvēki būtu motivēti gan maksāt
par saņemtajiem pakalpojumiem, gan ziedot. Protams, būs grūti pieņemt to, jo mūsu
cilvēki pieraduši, ka parasti viņiem pasākumi ir bez maksas. Bet izvirzās jautājums:
labais, lielais projekts „Klusuma pasaule”
beigsies – ko tad darīsim? Jāņem vērā arī
ārzemju pieredze, kur maksas pasākumi ir
ierasta un saprotama lieta.
Pēc ilgākas domu apmaiņas un diskusijas Dome lēma, ka biedrību organizētie
izklaides un atpūtas pasākumi, kas nav projektu aktivitātes, ir maksas pakalpojumi.
LNS galvenajai grāmatvedei uzdots izstrādāt noteikumus par pakalpojumu apmaksas
kārtību.

Par LNS 2011. gada statistiku

Ar pamatīgām skaitļu virknēm un statistikas datu skaidrojumu domniekus iepazīstināja LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. Domnieki uzzināja daudz ko tādu, par
ko ikdienā nav laika padomāt. Te daži fakti
un salīdzinājumi par mums pašiem savā savienībā!
Tātad vienā no lielākajām biedru organizācijām mūsu valstī – Latvijas Nedzirdīgo
savienībā 2012. gada 1. janvārī uzskaitē
bija 1745 biedri (no tiem 44 dzirdīgie).
Lielākā daļa ir LR pilsoņi (nepilsoņi – 173).
Mums ir vairāk sieviešu (par 213) nekā vīriešu.
Gandrīz puse (47%) mūsu biedru ir savos „labākajos gados” (no 36 gadiem līdz
pensijai), bet jaunieši (līdz 25 gadiem) – 8
%, savukārt vecuma pensionāri turpat trešā
daļa. Nepilna ceturtā daļa no mūsu ļaudīm
strādā.

Par kultūras un organizatorisko darbu

Arī par to ziņoja Sandra Gerenovska.
Viņa jau sākumā atzina, ka šajā darbā manāms progress: pieaudzis pasākumu un
apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar 2010.
gadu. Reģionālās biedrības čakli strādājušas, paralēli veicot arī darba uzdevumus

–
–
–
–

110,
46,
80,
52,

saistībā ar LNS projektu realizāciju.
Statistiskie dati liecina: ieskaitot
projekta „Klusuma pasaule” aktivitātes,
biedrībās kopā 2011. gadā notikuši 1239
pasākumi (katru dienu vidēji 3,4!), kurus apmeklējuši 24742 dalībnieki. No
šiem skaitļiem vien secināms, ka LNS risinājusies ļoti rosīga sabiedriskā dzīve
un nedzirdīgajiem cilvēkiem bijusi plaša izvēle savu interešu apmierināšanai.
Dome lēma: pieņemt zināšanai un LNS
valdei pilnveidot statistisko atskaiti. Izteikt
pateicību visām reģionālajām biedrībām par
brīvprātīgo ieguldījumu organizatoriskajā
un kultūras darbā.

Kā veicies ar
iegūšanu? Citi dati

izglītības

Mums jau ir 42 nedzirdīgie ar augstāko
izglītību, studē 16; profesionālo izglītību ieguvuši 187, vēl apgūst 35. Vidējā izglītība ir
20%, pamata 43%; nepabeigta pamata 19 %.
Vispār bez izglītības 13 cilvēki.

Kādas tautības mums ir?

Deviņās biedrībās (26 grupās) pēc nacionālā sastāva ir 23 tautību cilvēki – pārsvarā latvieši (izņemot Daugavpili) – kopā
1176; krievi – 389; pārējās tautības no 1 līdz
45. Mūsu vidū ir poļi, baltkrievi, lietuvieši,
igauņi, lībieši, gruzīni, ebreji, čigāni, moldāvi u.c.
Mūsu ļaudis lielākoties ir pilsētnieki,
laukos apmetušies tikai 285. Lielai daļai nedzirdīgo ir III invaliditātes grupa (1537), ir
arī I un II grupa un bez invaliditātes grupas.
Un noslēgumā – ir biedri, kas nav samaksājuši biedra naudu. Tādu ir vairāk nekā
desmitā daļa no visiem (189)!

Par LNS
sasaukšanu

18.

kongresa

Ziņoja LNS prezidents Arnolds Pavlins.
Plānots, ka kongress notiks 2013. gada 17.
– 18. augustā, Rīgā, Kandavas ielā 27.
Dome lēma: noteikt pārstāvniecību –
viens delegāts no katriem 20 biedriem. Grupu atskaišu – pārvēlēšanu sapulces notiek
2012. gada septembrī – oktobrī, bet biedrību
konferences notiek 2013. gada martā – maijā.
Šajā kongresā izskatīs un apstiprinās
arī LNS jaunos Statūtus. Statūtu izstrādes
komisijas priekšsēdētāja būs LNS viceprezidente S. Gerenovska. 
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ŠOVA „KRĀSAINI SAPŅI – 2” CENTRĀ – SIEVIETES, SIEVIETES ...
Ivars KalniņšValdis Krauklis un Jānis Immurs

Talantu šova „Krāsaini sapņi – 2” trešā kārta norisinājās 3. martā, tā tēma bija
veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai. Uz skatuves vairāk bija manāmas daiļā dzimuma pārstāves, tostarp arī puiši, saģērbušies par sievietēm. Šova dalībnieki ar
saviem priekšnesumiem sagādāja publikai vienreizējus pārsteigumus…
Skatītāji patiešām bija ārkārtīgi aizkustināti par katru numuru, ko izrādīja šova
censoņi. Tomēr šoreiz žūrija savos vērtējumos bija kļuvusi skarbāka, tāpēc pasākuma
dalībnieku sejas izteiksme, tos klausoties,
bija tik dažāda: mainījās no smaidiem līdz
nopietnībai un pat rūgtumam.
Šajā kārtā slimības dēļ neuzstājās divas
skaistās meitenes Anda Tīdemane un Aļona
Udovenko, viņām nākamajā kārtā būs jāatspēlē parāds. Šo pasākumu vadīja publikas
iemīļotie vadītāji Elfa Zariņa un Raivis Tīdemanis, kas iejutās eņģeļa un velnenes lomās.
Pie žūrijas galda bija Arnolds Pavlins,
Ilze Sala, Zigmārs Ungurs, Ilona Liniņa un
Ivars Kalniņš. Visaugstāko tās vērtējumu
saņēma šādi pāri: Igors Čaika un Jeļena
Dmitrijeva, Ilmārs Stapkēvičs un Tatjana Barbasova, Olga Anufrijeva un Liena
Čerepko. Bet tagad tālāk par visiem pāriem
īsumā!
Anatolijs Stepaņuks un Mārtiņš Lange – uzvedums „Kaprīzs bērns” (skat. 2.
attēlā). Anatolijs iejutās omas lomā, bet
Mārtiņš bija omas mazdēls. Kāda vieglprātīga dāma atstājusi zīdaini, par kuru omai un
mazdēlam jārūpējas. Par nelaimi, abi neprot
ar autiņiem apieties. Tā nu viņi tur ņemas –
no malas skatoties, smieklīgi gan!
Ilmārs Stapkēvičs un Tatjana Barbasova – uzvedums „Pienākums”. Ilmārs
darbā iejutās bosa lomā, viņu apkalpoja
sekretāre Tatjana, bet uzveduma otrajā daļā
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– otrādi: mājās minētais boss ir vīrs savai
sievai Tatjanai, viņš mazgā drēbes un gatavo vakariņas, kā jau reālā dzīvē tas notiek.
Visumā sižets būtu interesants, ja vien nebūtu tik gara darbība.
Dace Jelagina un Inita Puhovska –
uzvedums „8. marts ukraiņu gaumē”.
Ukraiņu ūsainis (Dace), pūlēdamies nosvinēt Sieviešu dienu savai pievilcīgajai sievai
(Inita), pārdzeras un nu dodas gulēt.
Initai svētki jāatzīmē ar divām dziedošām „dāmām”. Izpildīts tiešām ukraiņu stilā,
pārliecinoši un aizrautīgi, turklāt ar papildefektiem…
Raitis Rūrāns ar uzvedumu „Ko spēj
sievietes?” (skat. 3. attēlā). Šajā priekšnesumā Raitim bija jāiztiek bez sava partnera
Ruslana Gerenovska. Uz skatuves Raitis parādījās kā ļoti eleganta dāma ar biezu grimu,
krāšņu parūku un ekskluzīvām drānām. Ko
viņa spēj? Viņa vienkārši demonstrē tādus
trikus, ko nespēj izpildīt citi.
Raitis Rūrāns par dalību šovā stāsta:
„Pievienojos šova komandai, lai pulks būtu
kuplāks. Pie reizes gribēju kaut uz brīdi atrauties no sēdēšanas pie datora un būt aktīvā kustībā.
Man vispār patīk komiskie uzvedumi, tie
ir tuvi arī Ruslanam, tāpēc pierunāju viņu
kā savu partneri.
Bet tagad, kad Ruslans, iespējams, netiks uz nākamajām kārtām, meklēšu citu
partneri, varbūt savu brāli Lauri.
Lai sagatavotu priekšnesumu, idejas
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meklēju internetā, bet kultūras centrā mūsu
numuru pieslīpē režisore Dzintra. Pats
esmu apmierināts, jo man prieks, ka sniedzu
publikai pozitīvas emocijas.”
Igors Čaika un Jeļena Dmitrijeva –
uzvedums „Salauztā sirds” (skat. 1. attēlā). Ar komiskām noskaņām piesātināts numurs, vienlaikus bagātināts ar asprātībām.
„Baletdejotājai” Jeļenai jāpārdzīvo partnera
Igora dejotneprasmes dēļ.
Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Altuhovs – uzvedums „Jautrā sētniece”. Šī
numura pamatā ir dejas. Aleksandrs iejuties
sētnieces lomā, bet Sergejs ir parasts puisis
uz ielas. Abi uz ielas nododas dejai, un tas
viņiem izdevās lieliski.
Olga Anufrijeva un Liena Čerepko –
uzvedums „Sieviešu duelis”. Šarmantās
dāmas cīnās par vienu vīrieti, tiesa, bez revolveriem, bet gan ar savu sievišķību, skaistumu, dejām un viltībām. Patiesi izjautrinoši, jo skatītāji sirsnīgi smējās.
Liena Čerepko par dalību šajā šovā:
„Pati neplānoju piedalīties tajā, bet, tā kā
daudzi mani lūdza, tomēr piekritu, lai šovā
būtu vairāk dalībnieku.
Lielākā problēma – ideju trūkums, visu
laiku ir vajadzīga palīdzība. Pirmajā kārtā
mēs pašas izdomājām, ko darīsim uz skatuves un režisore Marika Antonova mūsu numuru pieslīpēja.
Bet otrajā kārtā partnere Olga ieteica
izmantot kādreiz izrādīto uzvedumu „Mazā
raganiņa”, un mēs paņēmām no tā fragmentu. Piepalīdzēja režisore Dzintra Kukša.
Savukārt šajā kārtā mūsu uzveduma ideja
pieder Marikai, tikai drusku pamainīta.
Mums ar Olgu allaž ir grūtības ar idejas izvēli, reizēm pastrīdamies, jo katram ir
sava gaume, stils un vēlēšanās. Man personīgi vislabāk patika šis pēdējais numurs,
jo mēs spēlējām ar lielu atdevi. Brīžiem ir
grūti apvienot mēģinājumu ar darbu, tomēr
tieku galā. Pacietība nav zudusi, ceru, ka
tās pietiks līdz galam.”
Lilita Logina un Madara Indriksone
ar uzvedumu „Anekdotes par blondīnēm”. Abas jaunās aktrises savā priekšnesumā bija ietvērušas trīs epizodes no blondīņu anekdotēm par grūtniecības testu, ziemassvētku eglīti un šampūnu.
Nākamā kārta notika 31. martā, tēma
veltīta Joku dienai. Par to nākamajā „KS”
numurā. 
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TOPĀ: SIEVIEŠU GODINĀŠANA, SPORTS UN ...
Pļaviņieši apmeklē nodarbības baznīcā

Pļaviņu Romas katoļu baznīcā ceturtdienu
un sestdienu vakaros notika mācības ap 15 nedzirdīgajiem cilvēkiem.
Stāsta draudzes priesteris Ingars Stepkāns. “Pie manis atnāca jauns nedzirdīgo

pāris ar vēlmi nokristīt bērnu, un
mēs sazinājāmies ar tulka palīdzību. Teicu, ka vispirms vecākiem jāapmeklē nodarbības un ir divas iespējas — pagaidīt, kamēr es iemācos
zīmju valodu, vai arī katru reizi nākt
kopā ar surdotulku.
Jaunie vecāki teica, ka iemācīties sazināties zīmju valodā būs grūti
un tam nepieciešams ilgāks laiks, tāpēc paši izvēlējās nākt uz nodarbībām kopā ar tulku.
Es savukārt ierosināju pievienoties viņiem arī citus nedzirdīgos
cilvēkus, lai tulks nestrādātu tikai
priekš diviem. Atsaucība izrādījas
liela.”
No: www.staburags.lv, 16.03.2012
Foto: Ainārs Osmanis

Īsas ziņas no LNS mājaslapas
Ak, skaistās, jaukās, vienīgās! – tā Valmieras vīrieši uzrunāja savas biedrības
sievietes 8. martā. Klātesošie uzzināja par
Starptautiskās Sieviešu dienas rašanās vēsturi, diskutēja un dalījās atmiņās par šiem
svētkiem agrāk un tagad. Pēc tam sekoja
Ivetas Lāces – Miezītes sagatavotais uzmundrinoši jautrais materiālu apkopojums
par cilvēkiem dažādā vecumā. (*)

Ar tulpēm un šokolādes kārbām rokās
dārgie vīrieši 8. martā sirsnīgi arī sveica Rēzeknes klubā sanākušās sievietes. Dāmām
par godu Rēzeknes puiši sarūpēja īpašu
pārsteigumu – deju. Ikvienai sievietei tika
uzdāvināta Līgas Pauniņas sagatavotā dekoratīvā tulpe. Divas prezentācijas par sievietēm demonstrēja jaunā tulce praktikante
Ieva Strode.

Arī Kuldīgā mūsu ļaudis svinēja šos
svētkus – ar pārsteigumiem. Sievietēm
nācās atbildēt uz jautājumiem par tēmu
„Starptautiskā sieviešu diena”, jādemonstrē
šūšanas prasme, kā arī jāuzzīmē savs sapņu vīrietis. Visas sievietes, kuras šajā dienā
iegriezās biedrībā, tika sveiktas ar ziedu…
Tas bija tik sirsnīgi un mīļi!

Tukuma vīrieši arī lutina savas sievietes. Tematiskajā pasākumā „Skaistas lēdijas” Vīrieši kopīgi nodeklamēja sievietēm
veltītus dzejoļus, cienāja viņas ar garšīgu,
pašu izdomātu maltīti, kā arī ar aizsietām
acīm zīmēja iedomātas sievietes tēlu. Klātesošie atsaucīgi piedalījās diskusijā par sievietēm, kā arī rotaļās un spēlēs. (*)

Valmierā notika kārtējā acu ārsta lekcija. Oftalmoloģe Sandra Dunkure jau
ceturto gadu izglīto valmieriešus par acu

slimībām un to profilaksi, šoreiz tēma bija
par brillēm. (*)

Tradicionālās sporta spēles Tukumā notiek jau trešo gadu: dalībnieku skaits aug.
Šajās draudzības spēlēs dalībnieki sacentās
dažādos sporta veidos: novusā, volejbolā un
stafetē. Kopumā piedalījās 65 dalībnieki.

Kuldīgas biedrībā 27. martā savās atmiņās par izsūtīšanu no dzimtenes 1941.
gadā dalījās Kuldīgas novada politiski represēto apvienības vadītāja Cecīlija Kinda.
Visu biedrības biedru vārdā liels paldies
mūsu viešņai Cecīlijai Kindai par emocionālo stāstījumu!


Rēzeknes biedri apsprieda jauniešu nodarbinātības jautājumus, un boulinga draugi ieripināja pavasari. Jaunieši, kas strādā
ārzemēs, stāstīja par savu pieredzi turienes
darbā, par problēmām, ar ko saskaras mūsu
nedzirdīgie jaunieši, būdami ārpus Latvijas.
Daudzi uzsvēra, ka darbam ārzemēs ir
svarīga prasme zināt angļu valodu, un atzina, ka lolo cerību kādreiz tomēr atgriezties
dzimtenē. Šajā dienā notika arī tradicionālās
boulinga sacensības. 
Materiālu organizēja: Ivars Kalniņš
Foto: Juris Ozoliņš

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.

ALŪKSNE BŪS
PROJEKTĀ


Zigmārs Ungurs

Vai atkal jauns projekts? Nē, tā
pati „Klusuma pasaule”! Taču izrādās,
ka šis projekts ir kļuvis tik populārs,
ka tajā grib iesaistīties arī Smiltenes
biedrības Alūksnes nodaļa.
Jau pagājušajā gadā no 8. oktobra līdz 8.
novembrim projektā tika izsludināta jaunu
klientu pieteikšanās. Tika saņemti nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo cilvēku pieteikumi
– no Rīgas 42, no Alūksnes 13. Pieteikumu
no citām pilsētām nebija.
Tā kā Rīgā projekta aktivitātes jau notiek, tad jaunie klienti iekļaujas tur notiekošajos pasākumos. Savukārt Alūksnē
projekta aktivitātes līdz šim netika realizētas, lai gan tur ir skaitliski liela nodaļa. No
Alūksnes saņemto visu 13 klientu dokumenti (iesniegumi, ārsta izziņas) ir izvērtēti un
noslēgti līgumi par sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu. Taču tieša sabiedriskā transporta starp Alūksni un tai tuvāko
projekta realizācijas vietu – Valmieru nav,
bet Rīga ir praktiski nesasniedzama gan
izmaksu, gan laika patēriņa dēļ. Tāpēc tika
nolemts Alūksni atsevišķi iekļaut projektā
„Klusuma pasaule”.
Šajā nolūkā šī gada 3. februārī iesniegti priekšlikumi par līguma grozījumiem
projekta uzraudzītājiem. Tie paredz, ka
projektā tiks iesaistīta Alūksnes grupa ar 13
klientiem, atbildīgā būs Anita Ceple. Naudu šīm neparedzētajām papildus aktivitātēm
paredzēts iegūt, ieekonomējot no citām projekta budžeta pozīcijām. Tagad atliek tikai
gaidīt vai nu apstiprinājumu, vai noliegumu
priekšlikumiem.
Cerēsim tomēr, ka arī mūsu Alūksnes
biedriem kļūs pieejami projekta pakalpojumi. Ja atbilde būs pozitīva, tad alūksnieši
varēs organizēt avīžu un žurnālu koplasīšanu „Sapratne”, latvisko tradīciju pasākumus, prasmju konkursus, lekcijas, pārrunas, labās prakses un pieredzes apmaiņas
braucienus uz Liepājas un Rīgas biedrībām,
pārgājienus, nometnes, amatniecības darbu
izstādes un citas aktivitātes. 

Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Sociālais
fonds

Eiropas Savienība
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FESTIVĀLĀ „RĪGA SPĒLĒ 2012”

Sākumu lasiet 1. lpp.

Trešais – mūzikls „Saules spēles” bija integratīvs Rīgas Raiņa 8.
vakara (maiņu) vidusskolas jauniešu un pedagogu radošs kopprojekts,
kurā iesaistīti arī Rīgas 1. speciālās
internātpamatskolas skolēni. Uzvedumā sniegtas tautasdziesmu improvizācijas par sauli, izteiksmīgi
izmantojot mūziku, dejas kustības,
ritmu un zīmju valodu.
Raiņa skolas integratīvā grupa
„ALIAS” nereti ar oriģināliem uzvedumiem uzstājas plaša mēroga
pasākumos.
Šoreiz muzikālā izrāde vēstī par
jauna puiša pieredzi un izjūtām par
sapņiem, pirmo vilšanos un neveiksmi, par grūtībām, caur kurām mums
visiem jāiziet, līdz topam pieauguši,
atrodam savus domubiedrus un vietu
dzīvē, iemācāmies sev ticēt un cīnīties par savu sapņu piepildījumu …
Centrālo latvju puiša lomu veiksmīgi

stiem. Man patika arī mazā puisīša
iesaiste priekšnesumā. Ļoti labs uzvedums.
Izrādes vērtēja arī festivāla „Rīga
spēlē teātri 2012” žūrija, un tās
priekšsēdētājs aktieris Arnis Līcītis
atzina: „Parasti esmu uz skatuves,
kur mani novērtē skatītāji, bet tagad
otrādi – man jānovērtē citi. Apbrīnojami, ka nedzirdīgie var dejot un
dziedāt, nedzirdot mūziku. Redzēju,
ka jūs spēlējāt enerģiski, sirsnīgi un
ar mīļumu. To es sajutu.”
Festivāla projekta vadītāja Edīte
Neimane uzsvēra: „KC „Rītausma”
nedzirdīgo priekšnesumi man nav
nekāds jaunums, jo daudzus gadus
esmu tos redzējusi. Šoreiz bija trīs
izrādes, jāatzīst, tās bija tik dažādas,
īpaši Raiņa skolas mūzikls.”
Kāda scenogrāfe no žūrijas atzina: „Biju pārsteigta par izrādes
„Īstā līgaviņa” scenogrāfiju. Tā

nospēlēja 11. klases skolnieks Intis
Zvirbulis. Izrādes poētisko valodu
bagātināja mūzika, deja, kustība,
ritms un zīmju valoda. Mākslinieciskā vadītāja Marika Antonova.

tiešām ļoti laba. Lielu prieku sajutu.
Labi ir tas, ka latviešu autordarbi
nav aizmirsti un izrādēs piesaistīts
daudz jauniešu.”
Bet Latvijas Kultūras koledžas
pirmā kursa students, kas studē
režiju, atzīmē: „Sajutu īstu aktierspēli visās trīs izrādēs. Kaut tās bija
tik atšķirīgas, visas radīja pozitīvu
iespaidu.”
Savukārt festivāla „Rīga spēlē”
„krustmāte” Liāna Ose stāsta: „Man
personīgi nedzirdīgo melodeklamācijas, dejas un teātris ir pazīstami.
Bet liels, patīkams pārsteigums ir
Raiņa skolas muzikālais uzvedums.
Tas būs jāparāda Rīgas svētkos.”
Divu izrāžu režisore Marika Antonova uzsvēra: „Viens no izrāžu
mērķiem noteikti ir celt saprašanās
tiltu starp ikdienā nodalītām sabiedrības grupām; otrs – ne mazāks –
radīt māksliniecisku veselumu, kurā
katra dalībnieka citādība kļūst ne
vien par izrādes cilvēcisko, bet arī
par māksliniecisko bagātinājumu.

Skatītāju
vērtējumi

un

žūrijas

Kultūras centra „Rītausma” zāle
bija pilna ar apmeklētājiem, viņu
vidū nevien pastāvīgie apmeklētāji,
bet arī skolēni no dažādām skolām,
dzirdīgie studenti un interesenti.
Skatītāji aizraujoši sekoja skatuves
darbībām. Daudzi no viņiem atzina,
ka visas izrādes bija patiešām vienreizējas, bet lielākajai daļai vislabāk
patika Raiņa skolas mūzikls.
KC „Rītausma” pasākumu bieža
apmeklētāja Inta Kesenfelde vērtē
redzēto: „Pirmo izrādi nepaguvu
noskatīties. Otrā izrāde bija labs
darbiņš: saprotams, piesaistošs. Bet
trešā izrādīta ar labu mūzikas pavadījumu, ar domu, ar dinamisku darbības attīstību. Dalībnieki darbojās
ieinteresēti un ar pilnu atdevi. Īpaši
aizkustināja deja ar dziesmu tek-
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BRIGITA CITĀ AMATĀ
Ivars Kalniņš Juris Grundulis
Pēc SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” dibināšanas likvidētas trīs SIA
– Zīmju valodas centrs,
Komunikācijas
centrs
un KC „Rītausma”. Tās
apvienotas vienā jaunajā
SIA. Pašreiz notiek līgumu un citu dokumentu
kārtošana.
Kādreizējā
KC „Rītausma” direktore Brigita Aldersone
no 1. marta ir SIA „LNS
Rehabilitācijas centrs”
Sociālās rehabilitācijas
nodaļas vadītāja.
Brigita, tev ir jauns amats, kādi pienākumi tev
tagad jāveic?
Pamatā es kontrolēju sociālo darbinieku un sociālo rehabilitētāju darbu visās biedrībās, kurās viņi strādā. Tostarp
esmu atbildīga arī par „Rītausmas” psihologa un saskarsmes un radošās pašizteiksmes nodarbību vadītāju darbu.
Viņu atskaites man jāpārbauda un jāapkopo, pēc tam tās
iesniedzu Rehabilitācijas centra valdes priekšsēdētājai
Sandrai Gerenovskai. Protams, ir vēl arī dažādi citi dokumentēšanas darbi.
Tev ir tik dažādi darba virzieni – Rehabilitācijas
centrā, bijušajā KC „Rītausma” un vēl arī surdotulkošana. Vai nav par daudz?
Nē, nav! Tulka darbu veicu tikai televīzijā. KC „Rītausma” direktores vieta nu ir likvidēta, un šis centrs tagad
iekļauts SIA „Rehabilitācijas centrs”. Tā gan ir, ka manā
jaunajā amatā ietilpst arī kultūras darbs, kas notiek „Rītausmā” – tie paši direktores darba pienākumi. Tātad principā lielas izmaiņas nejūtu. Tomēr, kultūras darbam paplašinoties, ir būtiski nepieciešami palīgi, kas spētu organizēt
pasākumus un citas aktivitātes.
Vai tev ir arī kādi jauni palīgi?
Jā, martā darbā pieņemta jauna sociālā darbiniece –
Rūta Misāne. Rūta vienlaikus studē par sociālo darbinieci
Stradiņa universitātē, 3. kursā. Viņa ir atsaucīga, sirsnīga
un cenšas veikt labi savu darbu, bet viņas zīmju valodas
prasme vēl ir minimāla, tāpēc lūdzu klientus būt saprotošiem un iecietīgiem, lai Rūta varētu pilnveidot un attīstīt
savas darba iemaņas.
Bez viņas šobrīd šo darbu turpina arī Aldis Ādamsons. Abi izvērtē klientus, pārrunā viņu problēmas, sastāda
klienta karti un sociālās rehabilitācijas plānu atbilstoši katra vajadzībām.
Kādi tuvākie pasākumi gaidāmi kultūras jomā?
Kādus projektus realizēsiet?
Divi iesniegtie projekti ir apstiprināti. Viens no tiem ir
četru dienu (9. – 12. maijā) pasākums „Maija dienās tiekamies KC „Rītausma””. Programmā būs deju koncerts,
teātra izrādes, improvizācijas priekšnesumi, mākslas darbu
un bērnu darbiņu izstāde, radošās darbnīcas, ģimeņu netradicionālās sporta spēles un dažādas prezentācijas. Bet
projekta noslēgumā notiks teātra šova „Krāsaini sapņi – 2”
fināls.
Otrā projekta „Aktīvs jauns un aktīvs vecs” ietvaros no
marta līdz jūnijam būs organizētas radošās darbnīcas (deja,
teātris, mūzika, vizuāli plastiskā māksla), bet augustā rīkosim radošo nometni ar koncertu ārpus Rīgas. Savukārt
projekta noslēgumā paredzēta dalība Nedzirdīgo dienas
koncertā un izstāde KC „Rītausma”. 
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LTV PAPLAŠINA RAIDĪJUMU SUBTITRĒŠANU
Ivars Kalniņš

VĒLREIZ PAR SUBTITRIEM

„KS” turpina rakstu par TV pieejamību nedzirdīgajiem. Mūsu lasītāji un
biedrības vadītāji dalās domās šajā jautājumā.
ANITA SLAVINSKA (Daugavpils):
Man tiešām prieks par raidījumiem ar
subtitriem, īpaši par filmām svētdienās.
Priecē iespēja noskatīties „mierīgas” filmas.
Kādā sestdienā noskatījos arī subtitrētu raidījumu „Dzīvība”. Paskatos arī „Ielas garumā”, „Vides fakti” u.c. Dažus raidījumus,
piemēram, „Province”, vēl neesmu skatījusies.
Ir cilvēki, kas saka – Latvijas TV nav ko
redzēt, bet tā gluži nav. Vajadzīga vēlēšanās
un uzmanīgi jāskatās, tad jau patiks. Manuprāt, sestdienās un svētdienās, kā arī ziemā
noteikti vajadzētu vairāk subtitrētu raidījumu. Piemēram, svētdienās rāda interesantu
dokumentālo ciklu „Trešās pakāpes dīvainie
kontakti”, gribētos, lai tas būtu titrēts. Jāturpina izvirzīt prasības par subtitrētiem raidījumiem, kamēr panāksim, ka visi būs tādi.
Liepājas biedrības vadītāja GUNDEGA
PAŅKO: Pie mums pārsvarā pensionāri
skatās TV, īpaši rīta pusē. Daži skatās raidījumus „De facto” un arī „Sastrēgumstunda”
ar surdotulkojumu.
Strādājošie nedzirdīgie neseko subtitrētiem raidījumiem, jo dienā aizņemti darbā. Daži skatās romantisko

filmu svētdienās, jo tai tagad ir subtitri.
Pensionāru pāris stāsta, ka nesaprot
„Sastrēgumstundas” surdotulkojumu, un
izsaka priekšlikumu, ka labāk vajadzētu
subtitrus. Gadās, daži skatītāji, lasot subtitrus, nesaprot tekstu saturu, jo tas ir atkarīgs gan no tēmas sarežģītības, gan katra
intelekta līmeņa.
Ceru, biedrības televizors tiks pieslēgts,
lai apmeklētāji arī uz vietas klubā varētu noskatīties raidījumus ar subtitriem.

KC „Rītausma”
„KS” korespondents kādā trešdienā
devās uz KC „Rītausma”, lai tiktos ar sanākušiem cilvēkiem un noskaidrotu, cik
daudz un kādus TV raidījumus viņi skatās.
Lielākā daļa no viņiem ir informēti, kuriem
raidījumiem nodrošināti subtitri un surdotulkojums. Zālē bija pāri par simt sanākušo,
un no viņu balsojumam paceltajām rokām
varēja izsecināt trīs populārākos raidījumus.
Tie ir: ziņas pl. 18 ar surdotulkojumu,
svētdienas romantiskā filma un BBC dokumentālās filmas. Pārējie raidījumi skatīti
mazāk, piemēram, „De facto”, „Province”,
„Zebra”, „Sastrēgumstunda” u.c.

Lai gan uz vietas bija vairāk pensionāru, viņi tomēr raidījumus ar subtitriem vai
surdotulkojumu vēlas redzēt vakaros. Tikai
daži dienas vidū atļaujas sēdēt pie TV, tomēr
vairums no viņiem šajā laikā izvēlas būt ārpus mājas.
Tikšanās reizē noskaidrojies, ka mūsu
ļaudīm patīk gan surdotulkojums, gan subtitri, bet dažus raidījumus viņi vēlas redzēt
tikai ar subtitriem. Puse no viņiem atzina, ka
pērn sekojuši Valsts prezidenta vēlēšanām
un referendumam par krievu valodu kā otru
valsts valodu veltītajiem speciālajiem raidījumiem ar surdotulkojumu. Tiesa, tā kā tas
ieilga vairākas stundas, daļa noskatījās visu
raidījumu, citi – tikai pāris stundas. Savukārt dievkalpojuma raidījumus ar surdotulkojumu skatās maz cilvēku.
Uzdevu jautājumu, vai nedzirdīgie skatītos populārā pavāra Mārtiņa Rītiņa raidījumu ar subtitriem. Par pārsteigumu, tika
paceltas daudzas rokas. Tātad tas ir vajadzīgs! Tas pats attiecas uz Olimpisko spēļu
atklāšanas un noslēguma ceremonijas reportāžu Anglijā šovasar.
Sanākušie cilvēki uzsvēra, ka ar laiku
subtitriem vai surdotulkojumam jābūt visos
raidījumos, bet viņi arī saprot, ka šobrīd tas
nav iespējams. 

LTV ATBILDE UZ LNS IEROSINĀJUMIEM
Sarmīte Plūme, LTV1 redaktore
Latvijas Televīzija (LTV) ir izvērtējusi Latvijas Nedzirdīgo savienības laikraksta „Kopsolī” apkopotos viedokļus par raidījumu un filmu pieejamību cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem. Kā zināms, februārī LTV ievērojami palielināja raidījumu
un filmu apjomu, ko pārraida ar subtitriem vai surdotulkojumu. Šim projektam
tiek lietota papildus piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija.
Raidījumus ar subtitriem LTV 1 un LTV
7 demonstrē atkārtojumu laikos. Trešdienās
pl.10.20 LTV 1 pārraida „100 g kultūras.
Nacionālie dārgumi”, bet vakarā pl. 23.15
programmā iekļauts raidījums „Vides fakti”. Ceturtdienās LTV 1 izveidots raidījumu
kopums, kas trīs stundu garumā dod iespēju
vērot raidījumus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem: pl. 10.20 ar subtitriem demonstrē lauku dzīves tematikai veltīto „Provinci”, pl. 11. 20 diskusiju raidījumu „Sastrēgumstunda” (ar surdotulkojumu), tam pl.
12.30 seko analītiskā programma „De facto”
(ar subtitriem).
29.martā atkārtojumu blokam pievienojies arī populārā pavāra Mārtiņa
Rītiņa izglītojošais kulinārijas raidījums
„Kas var būt labāks par šo?”, ko pl.
10.50 LTV 1 pārraidīs ar subtitriem.
Svētdienas pusdienlaikā pl. 12 LTV 7
var noskatīties „Zebru” ar subtitriem.
LTV 1 ir sagatavojusi un pārraida vairākas filmu slejas ar subtitriem: svētdienas
romantisko filmu, kas ēterā ir pl. 18.50, un

sestdienas dabas filmu pl. 16.45; patlaban
tajā demonstrē BBC dokumentālās filmas
„Dzīvība”.
Subtitrēto filmu apjomu LTV 1 paplašinās: no 30. marta: ar subtitriem pārraidīsim piektdienas vakara detektīvseriālu
„Midsomeras slepkavības”, kas skatāms
ēterā pl. 22.10; savukārt, no 22.aprīļa ar
subtitriem pārraidīsim svētdienas vakara
lielfilmas (ēterā pl. 21.40). Pirmās svētdienas vakara filmas ar subtitriem būs divsēriju mākslas filma „Titāniks” ( ēterā 22.un
29.aprīlī).
Šo jauno raidījumu un filmu sleju izvēle, ko LTV pārraidīs ar subtitriem, notiek
ciešā sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un pēc cilvēku ar dzirdes traucējumiem ieteikuma.
LTV šo uzdevumu – paplašināt savu
raidījumu un filmu klāstu cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem – cenšas sabalansēt
ar citu auditorijas grupu interesēm un vajadzībām. Nav iespējams visus raidījumus ar
subtitriem un surdotulkojumu pārraidīt tikai

skatāmākajā laika zonā. Esam izvēlējušies
atkārtojumu slejas gan darbdienās pa dienu,
gan vēlākās vakara stundās, gan svētdienas
pusdienlaikā. Toties mākslas filmu un dokumentālo filmu slejas ar subtitriem pārraidām
to oriģinālajā ētera laikā.
Esam pārvietojuši raidījuma „Kopā” atkārtojumu ar subtitriem no dienas slejas uz
trešdienas vakaru pl. 22.30.
Diskusiju raidījumu „Sastrēgumstunda”
izvēlējāmies pārraidīt ar surdotulkojumu, jo
uzskatām, ka tas kvalitatīvāk atspoguļo diskusijas saturu un aktivitāti studijā. Rakstītā
rinda būtu ļoti blīva un grūtāk uztverama.
Vēl par diviem jūsu izvirzītajiem jautājumiem.
TV spēli „Veiksme. Intuīcija. Prāts”
var uzskatīt par daļēji titrētu raidījumu: tajā
ir titros rakstīts gan konkursa jautājums, gan
papildus iespējas un pareizā atbilde. Šīs spēles vizuālā rinda un kadra kompozīcija neatļauj ievietot vēl vairāk titrus.
Par iespēju vērot Olimpiskā spēles.
Patlaban LTV pie tā strādā, lai rastu risinājumu Olimpisko spēļu norišu atspoguļojumā nedzirdīgajiem skatītājiem, jo surdotulkojums ir jāsaskaņo ar starptautisko sporta
translāciju līgumiem. Toties Olimpiskās
sporta ziņas, ko veido LTV, droši varēsim
pārraidīt ar surdotulkojumu. 

DAŽĀDI
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ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
ES Prezidentūras valstī Dānijā – konference par pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (05.03)
5. martā Kopenhāgenā bija konference „Pieejamība un līdzdalība – cilvēku ar invaliditāti pilnīga iekļaušanās sabiedrībā”.
Tajā Latviju pārstāvēja organizācijas „Sustento” līdere Gunta
Anča.
  
Par ģimenes ārsta mājas vizīti gripas epidēmijas laikā
(15.03)
5.martā „Latvijas Infektoloģijas centrs” ir izsludinājis gripas
epidēmiju visā valstī. Gripas epidēmijas laikā ģimenes ārsta mājas vizīti pie gripas slimniekiem apmaksā valsts. Tas nozīmē, ka
pacientiem ar gripas saslimšanu par ģimenes ārsta mājas vizīti
ir jāmaksā mazāk – tikai 2 Ls, kas ir valstī noteiktā pacienta
iemaksa.
  
Surdocentram atsevišķa mājaslapa (15.03)
LNS Surdotehniskās palīdzības centram ir pašam sava mājaslapa internetā: www.surdocentrs.lv. Tā vēl tiek pilnveidota.

  
Bezmaksas ārsta konsultāciju ārpus darba laika var saņemt arī internetā (15.03)
Sazināties ar Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001
mediķiem tagad var, arī izmantojot internetu – e-pastu: medkonsultacija@gmail.com vai tiešsaistes saziņas programmas Skype
(lietotājvārds: medkonsultacija) un MSN Messenger (lietotājvārds: medkonsultacija@hotmail.lv).
  
ES mājā šodien diskusija „Personas ar invaliditāti. Iejūties viņu ādā!” (16.03)
16. martā notika šī diskusija, ko organizē Tiesībsargs ar mērķi
izveidot NVO un Tiesībsarga biroja sadarbības tīklu un rast vislabākos risinājumus, kā kopīgi nodrošināt līdzvērtīgas iespējas personām ar invaliditāti. Piedalījās arī LNS viceprezidente Sandra
Gerenovska un LNSF prezidents Varis Strazdiņš ar tulku Brigitu
Aldersoni.
  
Nacionālās nedzirdīgo sporta organizācijas pieprasa sasaukt (ICSD) ārkārtas kongresu (19.03)
Zviedrijas, ASV, Dānijas, Krievijas, Venecuēlas nedzirdīgo
sporta organizācijas ierosina steidzami sasaukt Starptautiskās nedzirdīgo sporta komitejas ārkārtas kongresu. Komentāru sniedz
arī LNSF prezidents V. Strazdiņš.
  
Malaizija:
nedzirdīgie atver savu kafejnīcu (26.03)
Malaizijā
atvērta pirmā
specializētā havajiešu kafejnīca, kuru vada
nedzirdīgie.
Materiālu organizēja: Ivars Kalniņš
Foto: www.spc.lv, www.selinawing.com
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LASĪTĀJI VĒRTĒ
VALDIS KRAUKLIS: Kopsolī
nav tādu rakstu, ko es nelasu...
Kad sāku lasīt avīzi, vispirms uzmanību pievēršu fotogrāfijām, jo pats
esmu fotogrāfs. Ja kādas fotogrāfijas
uzreiz piesaista, tad to rakstu arī sāku
lasīt pirmo. Ar fotogrāfa aci skatoties,
domāju, ka tieši fotogrāfijas ir tās, kas
arī visvairāk piesaista lasītājus un rada
viņos vēlēšanos izlasīt attiecīgo rakstu.
Iespējams, bez fotogrāfijām laikrakstu

mazāk pasūtītu un lasītu.
Bet marta numurā pirmo izlasīju Baibas Bicēnas rakstu par Nacionālo bibliotēku, jo nepacietīgi gaidu, kad tā tiks atklāta un varēšu to apmeklēt.
Visumā šajā numurā bija daudz vērtīgas informācijas man un
pārējiem lasītājiem. Tātad tālāk lasīju šādā manu interešu secībā:
par šovu, par 112, mantisko un ienākumu deklarēšanu, TV tekstu
subtitrēšanu – jā, visa tā TV būšana patiešām ir neizdevīgā laikā,
kas nedzirdīgajiem nav pieņemami.
Tā nonācu vēl pie man svarīgas lappuses – pēdējās. Tā ir vajadzīga un vērtīga, jo dod iespēju uzzināt, kas notiek reģionālajās
biedrībās un Rītausmā, arī par izrādēm ar titriem Krievu teātrī
(beidzot vismaz vēl viens teātris, varēs izvēlēties) un citu noderīgu
informāciju.
Ja runā par tēmām, tad viss, ko Kopsolī raksta, ir interesants
un palīdz sekot nedzirdīgo dzīves notikumiem. To, kas mani vairāk
piesaista, vēl sīkāk papētu internetā. Vispār nav tādu rakstu, ko es
mūsu avīzē neizlasītu, jo tie labi sagatavoti, par katru man ir ko
padomāt un no katra ko paņemt sev zināšanai.
Kopumā avīze ir interesanta – novēlu: tā turpināt un atcerēties,
ko teicu ievadā par fotogrāfijām.
Materiālu organizēja: Zigmārs Ungurs
Foto: no personiskā arhīva
BAIBA BICĒNA: Mans ierosinājums – jāaptver viss iespējamais
Kopsolī lasu jau apaļus divdesmit gadus. Visus kopš 1992. gada iznākušos numurus esmu saglabājusi. Daudzos no tiem
ir bijušas manas publikācijas, sevišķi deviņdesmito gadu sākumā un vidū. Rakstīju
preses apskatus, ceļojumu aprakstus, reizēm šo to pārtulkoju vai uzrakstīju savas
pārdomas. Ar vienu no tām dalos tagad.
Kas mani interesē kā lasītāju? Domāju, vajadzētu iepazīstināt lasītājus arī ar citām radniecīgām organizācijām, piemēram, ar
Starptautisko Vājdzirdīgo federāciju (International Federation of
Hard of Hearing People jeb IFHOH), ar tās aktualitātēm, jo LNS
ir daudzi vājdzirdīgi biedri. Tajā iesaistījušās gandrīz visas pasaules
attīstītākās valstis. Protams, arī mūsu tuvākie kaimiņi no Ziemeļvalstīm un Rietumeiropas. Arī Igaunija, kur biedru skaits jau pārsniedz 850. Mazai valstij tas ir ļoti nopietns cipars! Norvēģijā vēl
vairāk – vājdzirdīgo organizācijā ir ap 50 000 biedru! Tā ir lielākā
šāda veida organizācija pasaulē. IFHOH ir arī sava jaunatnes organizācija, tiek rīkotas starptautiskas nometnes.
Nākamais IFHOH kongress notiks šogad 25. – 28. jūnijā, Norvēģijas pilsētā Bergenā, un tā programma sameklējama internetā
www.ifhoh.org
Kāpēc mums to visu iespēju robežās neizmantot kaut vai pieredzes nolūkā?
Kopsolī jāaptver viss, kas saistīts ar dzirdes invalīdu dzīvi attīstītajās valstīs arī citās apvienībās, ne tikai WFD dalīborganizācijās
vien. Informācijai jābūt daudzpusīgai.
Foto: no "Kopsolī" arhīva
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EDGARAM VORSLOVAM – BAKALAURA GRĀDS
Ivars Kalniņš no personiskā arhīva
Mums tagad ir vēl viens cilvēks ar augstāko izglītību. Šogad pirmais! 3. martā
LNS Sociālā darba struktūras vadītājs Edgars Vorslovs absolvēja Vadības un sociālā darba augstskolu „Attīstība”, saņemot profesionālo bakalaura grādu sociālajā
darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju. Viņš piekrita sniegt interviju „KS”.
Kāpēc izvēlējies tieši sociālā darbinieka programmu? Pirms tam taču studēji
citā programmā, nepabeidzot to…
Manas studenta gaitas sākās ar studijām
Biznesa augstskolā „Turība”. Tur sāku apgūt uzņēmējdarbības vadības programmu
e-studiju jeb tālmācības režīmā, jo tur bija
lētāka studiju maksa un varēja iztikt bez tulka palīdzības.
Kad pirmā kursa studijas gāja uz beigām, parādījās informācija, ka augstskolā
„Attīstība” izsludināts konkurss uz budžeta vietām tiem, kas strādā sociālajā
jomā.
Aprunājos ar LNS vadību un nolēmu
pieteikties. Izturēju konkursu un tiku uzņemts augstskolā.
Strādāt un paralēli studēt divās augstskolās – tas nav iespējams, tāpēc izvēlējos tikai sociālā darbinieka studiju programmas apguvi, kur par mācībām nebija
jāmaksā.
Mani prieki par bezmaksas studijām
gan nebija ilgi, jo pēc otrā kursa beigšanas valstī sākās krīze un budžeta vietas
tika samazinātas. Pēdējos divus gadus par
studijām maksāju pats.
Kādi ir tavi ieguvumi šajos studiju
gados? Varbūt arī zaudējumi?
Uzreiz varu pateikt, ka nav nekādu
zaudējumu! Tikai guvumi, un to ir daudz,
visus pat nevar tā uzreiz uzskaitīt. Studijas man grūtības nesagādāja, jo ikdienas darbs LNS man bija prakse, studijās
apguvu teorētiskās zināšanas. Varēju tās
uzreiz pielietot, savus tiešos darba pienākumus veicot, – izmēģināt, kā tas izskatās
praksē.
Studiju gados padziļināju zināšanas par
noteiktām cēloņsakarībām katra cilvēka,
kopienas (grupas), visas sabiedrības problēmām.
Guvu zināšanas par teorijām, metodēm,
funkcijām un lomām, kuras praktiski varu
pielietot savā darbā, sniedzot klientiem palīdzību.
Studiju gadi jūtami mainīju manu skatījumu uz pasaulē notiekošo, uz norisēm sabiedrībā. Domāju, ka no manas studēšanas
ieguvumi ir ne tikai man, bet arī augstskolai,
arī manām kursa kolēģītēm, arī studentiem
no citiem kursiem, ar kuriem bija kopīgas
lekcijas.
Viņiem radās lielāka izpratne par nedzirdīgajiem cilvēkiem, un zinu, ka viņiem
tagad pavisam citāds skatījums uz mūsu kopienu. Man palaimējās, ka mums bija labs
un draudzīgs kursa kolektīvs, kurā bijām visāda gadagājuma studenti no pavisam jau-

niem līdz pat pirmspensijas vecumam.
Kursabiedri, neskatoties uz to, ka nedzirdu, man uzticējās un ievēlēja par kursa
vecāko.
Arī pasniedzēji bija labi un pretimnākoši manai informācijas uztveres specifikai,
lai gan pirmajā kursā, pirmajās lekcijās dažs
brīnījās – kā nedzirdīgais varēs mācīties.
Nācās paskaidrot, ka man tulkos stāstīto,
tikai grūtības sagādās konspektēšana, jo
vienlaikus nevaru skatīties uz tulku un visu
pierakstīt.

Vēlāk visi pasniedzēji jau zināja, ka man
pirms lekcijas nepieciešama prezentācijas
izdruka, lai mazāk jāraksta. Vispār augstskolā „Attīstība” jutos ļoti labi.
Vai tavu izvēlēto profesiju var apgūt
jebkurš nedzirdīgs cilvēks?
Domāju, jebkurš, ja vien viņš pamatskolas un vidusskolas gados centīgi mācījies,
apguvis prasmi strādāt komandā, uzņemties
līdera lomu, ja ir spējas organizēt, plānot un
loģiski domāt.
Sociālajam darbiniekam ir jāprot strādāt
daudzos līmeņos – gan individuāli, gan kopienas, gan valsts līmenī, piemēram, novērtēt klienta sociālās vajadzības, konsultēt un
vadīt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistīt
nepieciešamos resursus; veicināt kopienas
sociālo attīstību; novērtēt sociālās politikas
efektivitāti un aizstāvēt klientu grupu intereses pašvaldību un valsts līmenī.

Tēlaini to varētu salīdzināt šādi – ja ārsts
ārstē cilvēka iekšķīgās slimības, tad sociālais darbinieks ārstē cilvēka „sociālās slimības” visos to līmeņos.
Interesanta nianse – pēc manas augstskolas mācībspēku novērojumiem, sociālā
darbinieka profesijas apgūšanu pārsvarā izvēlas tie cilvēki, kuri paši vai kāds tuvinieks
ir saskārušies ar sociālajām problēmām.
Liekas, iegūstot augstāko izglītību
šajā jomā, darba alga jau nebūs ar 3 nullēm…
Katram jau savs izpratnes līmenis un
līdz ar to skatījums uz dzīvi: vienam svarīgākas ir materiālās vērtības, citam garīgās.
Alga arī atkarīga no valsts attīstības,
kurā dzīvo.
Demokrātiskās, sakārtotās valstīs cilvēki ar augstāku izglītības līmeni pelna
daudz vairāk nekā tie, kuriem tas ir zemāks. Ja kāds par to šaubās, tad var painteresēties kaut vai pie „mūsējiem”, kas
strādā Anglijā, – cik liela ir viņu algas un
izglītota angļa algas atšķirība?
Tie laiki, kad Latvijā palīgstrādnieks
celtniecībā pelnīja algu „ar 3 nullēm”
vairs neatgriezīsies, ja vien atkal kādu
krīzi negribam piedzīvot.
Nevienā normāli attīstītā valstī melnstrādnieks nepelna 3 reizes vairāk par
speciālistu, kuram ir augstākā izglītība.
Tas iespējams tikai juku laikos un tā saucamajā „mežonīgajā kapitālismā”, kad
notiek resursu pārdale no vienas sabiedrības grupas citai grupai.
Un vispār, ne jau vienmēr alga ir galvenais, var būt situācija, ka galvenais ir,
lai būtu darbs, un cilvēkam ar labākām
zināšanām to ir lielākas iespējas dabūt.
Kādi ir tavi nākotnes plāni? Varbūt studēsi tālāk maģistrantūrā?
Doma turpināt izglītoties man ir,
esmu pieradis apgūt kaut kādas jaunas
zināšanas.
Pagaidām vismaz gadu ieturēšu pauzi,
gribas kādu laiku atpūsties no studiju režīma, jo vienlaikus strādāt un nopietni studēt
nav nemaz tik viegli.
Ko tu ieteiktu topošajiem studentiem?
Mans ieteikums jau ilgāku laiku visiem,
kuri mācās ir – mācīties priekš sevis, lai
gūtu zināšanas, nevis mācīties, lai dabūtu
diplomu.
Svarīgas ir tieši zināšanas, bet diploms ir
tikai apliecinājums tām.
Attiecīgā profesionālās kvalifikācijas
līmenī tāds pats diploms būs vēl daudziem
citiem, bet zināšanas katram jau būs atšķirīgas, un darba devēji izvēlas tos, kam ir
labāks zināšanu līmenis un viņus arī labāk
atalgo. 

SENIORU GADS
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DZĪVOT AR SMAIDU
Ivars Kalniņš Ivars Kalniņš un no Vilmas Gregores personiskā arhīva
Turpinot Senioru gada
tēmu, „KS” rodas jautājums:
vai nedzirdīgo pensionāru
dzīve ir tāda pati kā dzirdīgiem pensionāriem un kādas
atšķirības pastāv. Atbildēt
uz šo jautājumu piekrita
LNS Goda biedre kuldīdzniece VILMA GREGORE,
kurai šogad paliks 75 gadi.
Gregores kundze joprojām
nav zaudējusi dzīvesprieku un rosīgi piedalās savas
biedrības dzīvē.
Vilma, dzimusi ventspilniece, skolas
gaitas aizvadīja Jelgavas Kurlmēmo skolā
(1946 – 1953). Pēc skolas beigšanas viņai
vajadzēja meklēt darbu, un Vilmu aizvilināja uz Ventspili, kur solīja gan darbu, gan
dzīvokli. Tomēr viņa tur nesaņēma solīto
un nejaušības pēc nokļuva apavu labošanas
darbnīcā, kur kādu laiku bija kurpniece.
Jau agrā jaunībā Vilmai ļoti patika sportot, un iznāca tā, ka tāpēc dabūja citu labāku
darbu. Tolaik Vilma trenējās vieglatlētikā,
viņu pamanīja mēbeļu fabrikas „Ventspils
koks” sporta treneris, kas viņu aicināja savā
komandā. Bet viņa gudri rīkojās, prasīja
pretī darbu šajā fabrikā, apsolot, ka startēs
komandā. Tā arī notika. Šajā fabrikā Vilma 32 gadus nostrādāja par presētāju – līdz
1992. gadam, kad notika štatu samazināšana. Darbu viņa vairs nemeklēja, jo bija jau
pensijas gados. Bet 1999. gadā viņai paveicās, saņemot LNS piedāvājumu strādāt par
apkopēju Surdotehniskās palīdzības centra
filiālē Ventspilī.

Sports ir visa viņas dzīve
Visu mūžu Vilma palikusi uzticīga jaunības
dienu aizrautībai – sportam. Viņa atceras: skolas
gados tas viņu piesaistīja
vasaras nometnē Valmierā. Tur tolaik skolasbiedri aktīvi darbojās
sportā, un arī viņu tajā
ievilka.
Vistuvākie
sporta
veidi viņai ir vieglatlētika, slēpošana, riteņbraukšana, basketbols
un volejbols.
Vilma, būdama pensionāre, joprojām sporto.
Pašlaik viņa trenējas un
startē dzirdīgo veterānu
komandā Ventspilī – lodes grūšanā, diska mešanā un tāllēkšanā.
Neatlaidīgā sportiste kopā ar saviem
kolēģiem devusies izbraukumos uz citām

Latvijas pilsētām,
lai piedalītos sporta pasākumos. Viņa
lepni stāsta, ka bieži
saņēmusi atzinību
par labiem rezultātiem, kas viņu motivē turpināt fiziskās
aktivitātes.

P ensionāres
statusās

Jautāju, vai viņa
varētu
salīdzināt
dzirdīgo pensionāru
dzīvi ar savējo. Vilma uzskata, ka viņas
dzīve nav sliktāka. Lielas problēmas vai
kādus trūkumus savā dzīvē tagad viņa neizjūt. Agrāk viņa aktīvi apmeklēja Ventspils
biedrību, bet pērn rudenī pārcēlās dzīvot uz
Kuldīgu un tagad regulāri apmeklē vietējo
biedrību.
Vilma atzīst, ka abu biedrību aktivitātes
ir labas, bet Kuldīgā sabiedriskā dzīve tomēr
manāmi aktīvāka. Tur vienmēr notiek prāta,
asprātības un atjautības konkursi, kuros viņa
agrāk nav piedalījusies. Šie konkursi Vilmu
neapšaubāmi priecē, jo tie attīsta viņas zināšanas dažādās jomās. Apmeklējot Kuldīgas
biedrību, Vilma gūst arvien jaunas zināšanas
un iespaidus.
Vilmu priecē daudzi jauki pasākumi,
kas notiek Kuldīgas biedrībā. Viņa uzsver:
„Man patīk, ja katru reizi, apmeklējot kādu
pasākumu, kaut kas jāizdomā vai jādara pašiem, piemēram, jāierodas sarkanos apģērbos pasākumā, kas veltīts Valentīna dienai,
tematiskā ballītē jāpiedalās pidžamās u.c.
Mani apmierina organizatoru (RaimondaTabaka, Žanete Škapare un Guntars Jurševskis) idejām bagātās
aktivitātes.”
Vilma ir gandarīta, ka
Kuldīgas biedrībā jūtama
patriotiska noskaņa, mīlestība uz Latviju, biedri
aktīvi iesaistās diskusijās
par politiskajiem un aktuāliem notikumiem mūsu
valstī un ārzemēs.
Jaunībā Vilmai bija
vēl viena sirdslieta – tautiskās dejas. Viņa tolaik
bija pašdarbniece Ventspils kluba tautisko deju
kolektīvā – līdz 1980. gadam. Pēc 30 gadu pārtraukuma tagad Vilma atkal
atgriežas deju pasaulē.
Kuldīgas
biedrībā
viņa pašlaik slīpē savu
tautisko deju soli, viņu
uz skatuves varēs redzēt šogad pašdarbības
festivālā Kuldīgā un Nedzirdīgo dienas pa-

sākumā Rīgā. Vilma atzina, ka tas ir mazliet
nepierasti, jo ilgi nav dejojusi, tomēr ātri
pielāgojusies deju ritmiem.

Pieejamība
Ārstu apmeklēšanai Vilma izmanto tulka pakalpojumus. Ar tulku viņa jūtas droša:
„Ar tulka palīdzību ārstu vizītēs gūstu plašu
informāciju un pilnvērtīgu komunikāciju.
Bet, ja tulks ir aizņemts citā izsaukumā,
tad viņa man iepriekš uz papīra sagatavo
rakstu, ko rādīt ārstam. Šādu gadījumu nav
daudz, vairāk ejam kopā.”
Vaļasbrīžos Vilma skatās TV. Viņa regulāri seko ziņām ar surdotulkojumu sešos
vakarā.
Ar šo raidījumu viņa ir apmierināta.
Skatās arī priekšvēlēšanu speciālraidījumus,
kuriem nodrošināts surdotulkojums. Reizēm
pavēro raidījumu „Province”, kā arī svētdienas filmas, kurās ir subtitri. Tiesa, subtitros
gadās svešvārdi, kas viņai nav saprotami.
Labi ir gan subtitri, gan surdotulkojums, tomēr vieglāk uztverami ir subtitri.
Vilma reizēm lasa avīzes, īpaši „Latvijas Avīzi”, kurai viņa uzticas. Bet no žurnāliem – regulāri pērk „Kas Notiek” un
„Privātā Dzīve”. Kādreiz lasīja mīļāko avīzi
„Sports”, diemžēl tā vairs neiznāk. Bez šaubām, lasa arī mūsu avīzi „Kopsolī”. Viņu
interesē nedzirdīgo cilvēku dzīve Latvijā un
ārzemēs, sports un citas aktualitātes:
„Man patika Ineses Immures raksts par
pansionātu Holandē. Saistoši raksti arī par
mūsējiem, kas strādā ārzemēs.”

Sapnis
Vilma 30 gadu vecumā sapņoja kļūt
par šoferi. Bet viņas mamma teikusi, ka tas
nav iespējams, jo tolaik nedzirdīgajiem bija
liegts iegūt autovadītāja tiesības.
Tomēr pēc kāda laika tika izveidota nedzirdīgo grupa, ieskaitot Vilmu, kas uzsāka
mācības autoskolā. Vilma veiksmīgi nokārtoja eksāmenus un ieguva tiesības. Bet kopš
1975. gada šīs tiesības nav vairs izmantotas…

Vaļasprieks
Vilmas mīļākās aizraušanās ir adīšana,
izšuvumi un citi rokdarbi. Viņa šīm nodarbēm velta pārāk daudz laika, tāpēc, par nelaimi, pamazām sāka bojāties redze.
Tāpēc tagad viņas attieksme pret šiem
vaļaspriekiem ir saprātīgāka. Viņai ļoti patīk pastaigāties, īpaši gar jūru, baudot dabas
skaistumu.
Sarunas gaitā cienījamā pensionāre nemaz nesūdzējās par savu dzīvi.
Viņa priecājas līdzi visam, kas notiek
šajā jaukajā pasaulē. Vilmai ir veselīgs
dzīvesveids, tā kā rūpes par veselību viņai ir pasvešas. Dzīvot ar smaidu – tas
ir vislabākais cilvēka dzīvesveids, – tā
saka Vilma. 
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PAVASARĪGAM NOSKAŅOJUMAM UN SMAIDAM

JŪS JAUTĀJĀT

DZIRDĪGO CILVĒKU ANEKDOTES PAR NEDZIRDĪGAJIEM

PAR MEDICĪNISKO
IZZIŅU
AUTOVADĪTĀJIEM

NEDZIRDĪGAIS
SATIEK
DRAUGU UN ZĪMJU VALODĀ
STĀSTA VIŅAM:

–Vakarā sieva, kā pārnāk mājās,
tā sāk uz mani aurot!
Draugs jautā: Un ko tu izdarīji?
Nedzirdīgais: Izslēdzu gaismu!


ZVANS NO NODOKĻU POLICIJAS:

– Hallo, vai Neredzīgo biedrība? Kāpēc nemaksājat nodokļus? Ak
atrast nevarat?!
– Hallo, vai Mēmo biedrība? Nav ko elsot klausulē! Lai
rīt ierastos pie mums birojā!
– Hallo, vai Nedzirdīgo biedrība?
Kad beigsiet klusēt? Es jautāju vēlreiz – kad vienreiz beigsiet klusēt?
Es jums vēl paklusēšu!


DIVI NEDZIRDĪGIE MAKŠĶERĒ. Te pēkšņi viens no viņiem

ar zīmēm rāda:
– Man ķeras!!!
Otrs ar zīmēm atbild:
– Ko tu bļausties, esi klusāks!!

MANĀ ZEMĒ
NETRŪKST

DZIRDĪGO

Brauc vilciena kupejā krievs,
kubietis un nedzirdīgais. Krievs,
vilcienam uzņemot gaitu, sāk iz-

tukšot degvīna pudeli – līdz pusei
izdzer, pēc tam – izmet to pa logu
laukā.
Abi pārējie brīnās: Kāpēc tu
met ārā pusdzertu pudeli?
Krievs: Nav ko uztraukties.
Manā zemē tādu ir daudz!
Brauc visi tālāk. Kubietis aizdedzina cigāru, pakūpina kādu
brīdi un – izmet to pussmēķētu pa
logu.
Pārējie pārsteigti: Kāpēc tik
dārgu mantu tu met laukā? Tas taču
maksā lielu naudu!
Kubietis: Ko niekus! Manā
zemē šīs mantas netrūkst!
Kādu laiku visi trīs brauc klusēdami tālāk. Te kāds pieklauvē, un
kupejā ienāk jauns pasažieris, sveicinot pārējos.
Nedzirdīgais pieceļas, sagrābj
jaunpienācēju un – pa logu laukā!
Abi pārējie uztraukti: Ko tu
dari?!
Nedzirdīgais: Manā zemē
dzirdīgo netrūkst. Viņu mums ir
papilnam!

TULKS VIENMĒR KOPĀ AR
NEDZIRDĪGO

Sēru ceremoniju meistari apspriež mirušo apglabāšanas tradīcijas.
Pirmais: Mēs nesen apglabā-

jām neredzīgo, protams, līdzi ielikām brilles.
Otrais: Bet mēs vienam invalīdam likām zārkā kruķus.
Trešais: Tātad, ja mums būs
jāglabā nedzirdīgais, tad blakus jāgulda tulks?

BĀRĀ SĒŽ TRĪS INVALĪDI: neredzīgs amerikānis, nedzir-

dīgs francūzis un klibs krievs.
Pēkšņi viss apkārt iemirdzas un viņiem parādās Jēzus
Jēzus saka amerikānim:
– Par to, ka tu esi bijis priekšzīmīgs, es tevi atbrīvošu no ciešanām!
Jēzus ar vienu pieskārienu padara amerikāni redzīgu.
Jēzus saka francūzim: – Tu
arī esi bijis priekšzīmīgs, es arī tevi
atbrīvošu no ciešanām!
Jēzus ar vienu pieskārienu padara francūzi spējīgu dzirdēt un
runāt.
Jēzus vēršas pie krieva, bet
tas sāk kliegt:
– Neaiztiec mani! Man ir invaliditātes pensija un nekas nav
jādara!
Anekdotes pierakstīja:
Ivars Kalniņš, Inese Immure,
Ilze Kopmane

MANA VIZĪTE PIE PLASTISKĀ ĶIRURGA

 Iveta Lāce - Miezīte no personiskā arhīva

Šis anekdotiskais notikums jau paspējis likt
no sirds izsmieties visiem maniem draugiem un
tāpēc nosūtu to arī „Kopsolī” lasītājiem aprīļa
joku lapai.
Kādudien es ierados pie plastiskā ķirurga (viens no
labākajiem plastisko un sieviešu krūšu operāciju ķirurgiem Latvijā) uz privāto konsultāciju. Nu, ierodos jau
kā vienmēr – vispirms telpā pa durvīm ienāk manas
krūtis un tikai pēc tam es pati...
Ķirurgs, ieraugot mani, sekundes simtdaļā ar profesionālu aci jau uzreiz to novērtē, un viņam viss ir
skaidrs... Iepazīstamies, un viņš jau uzreiz bez liekām
runām sāk aizpildīt klienta karti, iztaujā mani 1000
jautājumos: ar ko bērnībā slimojusi, kādas alerģijas uz
medikamentiem utt., utml., visu cītīgi pierakstot.
Beidzot viņš saliek rokas uz galda, ieskatās man

acīs un saka: "Un ko tad jūs man pastāstīsiet par savu
vajadzību?" Saprotams, viņš kā plastiskais ķirurgs
domā, ka es kaut ko ar savām krūtīm gribu darīt (starp
citu, krūšu samazināšanas operācija maksā, sākot no
1400 Ls! ).
Tad nu rādu viņam izstieptu savu vidējo pirkstu
(rupjš žests). Viņš uz mani skatās – es atkal rādu viņam to pašu. Viņš joprojām skatās neizpratnes pilnu
skatienu.
Tad rādu vēlreiz vidējo pirkstu un ar otru roku rādu
un skaidroju, ka man tam izstieptajam vidējam pirkstam vidējā locītavā ir "ganglijs" – mediķu valodā tā
saucas izaugums, kas man iemeties tajā locītavā, to vizuāli padarot līku. Iepriekšējās izmeklēšanas uzrādīja,
ka tas ir nekaitīgs izaugums un to var smuki izoperēt,
bet tā jau ir mikroķirurģija, tāpēc esmu arī ieradusies
pie viņa.
Es taču neesmu vainīga, ka vienīgais Valmierā
pieejamais mikroķirurgs ir slavens krūšu izmainīšanas
dakteris!
Ilgi, ilgi viņš to manu pirkstu skatīja, kamēr lielais
vilšanās apmulsums pārgāja un viņš saprata par pavisam cita veida ķirurģisko iejaukšanos manā izskatā.
Nupat nesen dakteris to pirkstu izoperēja, un tāpēc
šim stāstiņam varu pievienot smuku bildi ar to savu
pirkstu un svaigo šuvi. Vēl tikai piebilde – pati operācija kopā ar dienas stacionāra maksu man izmaksāja 14
latu, turklāt valsts kasē nevis ķirurga kabatā. 

Pēc raksta „Autovadītāja medicīniskā izziņa
papīra formātā vairs nepastāv” daži mūsu biedri interesējās, kāpēc medicīniskā
komisija izziņu dažiem izsniedz uz trim gadiem, bet
citiem uz pieciem vai desmit
gadiem.
Likums paredz, ka medicīnisko izziņu var saņemt uz
desmit gadiem, taču jāņem
vērā, ka termiņi var būt ļoti
dažādi, arī viens gads. Tas
atkarīgs no cilvēka veselības
stāvokļa. Piemēram, ja cilvēkam ārstu komisija konstatē
ļoti augstu asinsspiedienu,
tad medicīnisko izziņu var iedot tikai uz 1 – 2 gadiem, jo
nav paredzams, vai stāvoklis
uzlabosies vai pasliktināsies.
Varbūt pēc trim gadiem viņam asinsspiediens būs vēl
augstāks, un braucot var uznākt lēkme un šis cilvēks var
izraisīt avāriju.
Tas pats attiecas uz daudzām citām hroniskām slimībām, kurām iespējami
paasinājumi, kad šis cilvēks
pie stūres var kļūt bīstams
satiksmei. Cilvēki, kas slimo
ar vienu un to pašu hronisko
slimību, arī var atšķirties pēc
sava veselības stāvokļa un
slimības smaguma pakāpes.
Piemēram, vienam cukura
diabēta slimniekam stāvoklis
var būt tik smags, ka vispār
nav iespējams iegūt autovadītāja tiesības. Taču citam ar
šo pašu diagnozi varbūt iedos
izziņu uz visiem desmit gadiem.
Tāpēc, ja esat vesels, un
tomēr medicīniskā komisija jums iedod izziņu tikai uz
diviem vai pieciem gadiem,
iespējams šo lēmumu pārsūdzēt Veselības inspekcijā (Rīgā, Klijānu ielā 7 vai
reģionālajās nodaļās) un
panākt, ka jums to iedod uz
desmit gadiem.
Tiem autovadītājiem, kuri
sasnieguši 60 gadu vecumu,
medicīniskā izziņa neatkarīgi
no veselības stāvokļa tiek izsniegta uz trim gadiem. Tāds
ir likums! 
Informāciju sagatavoja
Zigmārs Ungurs
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PAR DZIRDES IELIKTŅIEM BĒRNIEM
 Ivars Kalniņš no portāla "www.arnoldhearing.co.uk"
bērniem gatavo tikai Bērnu
Dzirdes centrā. Kā man rīkoties šajā situācijā?”
Bērnu Dzirdes centra dzirdes akustikas speciāliste Evita Dūdare skaidro: „Minētā
persona regulāri brauca pie
mums, lai iegādātos jaunus
ieliktņus bērniem. Viņiem vispār nepatīk nēsāt dzirdes aparātus, tāpēc ņem tos ārā no ausīm un tīšām
bojā ieliktņus. To nosaka bērnu raksturs.
Tādu problēmu citiem vispār nav daudz.
Citi bērni spēj pielāgoties un pieņem
aparātus, bet citi ne. Pašiem vecākiem jāpārliecina bērni, jāpalīdz viņiem pierast pie
tiem. No vecākiem tas prasa lielu pacietību.
Saprotu, ka tiek tērēts laiks un nauda ceļam
uz Rīgu. Var vērsties arī privātā dzirdes aparātu firmā Liepājā.”
Rodas jautājums: ja kādai ģimenei nepietiek naudas un laika, lai aizbrauktu uz Bērnu
dzirdes centru Rīgā, tad kāpēc bērniem ieliktņus nevarētu sagatavot LNS Surdocentra
filiālēs Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī vai Rēzeknē? Varbūt ir vēl kādas citas iespējas? Ja,
piemēram, bezmaksas pakalpojumi nepienā-

Pie „KS” korespondenta
vērsās divu mazgadīgo bērnu māte LAURA GROMOVA no Liepājas ar lūgumu
pēc padoma. Viņa sūdzas
par dzirdes aparāta ieliktņu
problēmām saviem bērniem
un vienlaikus meklē citu iespēju.
Māte stāsta: „Mani mazgadīgie bērni
lieto dzirdes aparātus, ko nodrošināja Bērnu dzirdes centrs, kas atrodas Rīgā. Turpat
gatavoja arī ieliktņus. Bērni pēc kāda laika
izjuta diskomfortu – sliktu sajūtu, ko radīja
jaunie ieliktņi ausīs, tāpēc viņi patvaļīgi izņēma aparātus ārā. Man nācās atkal braukt
uz Bērnu dzirdes centru, lai pasūtītu jaunus
ieliktņus. Gada laikā vienam tika nomainīti
četri, bet otrajam – divi. Turklāt bērnudārza
audzinātāja stāstīja, ka viņu aparāti nereti
pīkstina, „trokšņo”.
Domāju, ka gatavotie ieliktņi varētu būt
nekvalitatīvi. Lai ietaupītu laiku un naudu,
lūdzu izgatavot jaunus ieliktņus LNS Surdocentra filiālē Liepājā, bet tur saņēmu
atteikumu, aizbildinoties ar to, ka ieliktņus

kas, vai par maksu tas ir iespējams?
Uz šiem jautājumiem atbild LNS Surdocentra direktors Arnolds Pavlins: „Pirmkārt, Surdotehniskās palīdzības centrs (SPC)
neapkalpo nepilngadīgas personas. Šo personu apkalpošanai LNS izsludināja konkursu, un par uzvarētājiem tika atzīti pieminētais Bērnu dzirdes centrs un Vājdzirdīgo
asociācija.
Otrkārt, ja kāda persona ir neapmierināta ar mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti,
tad sūdzība nosūtāma Latvijas Nedzirdīgo
savienībai, kura to izskata un sniedz atbildi.
Sūdzība tiek nosūtīta zināšanai arī Labklājības ministrijai.
Treškārt, ieliktnis ir dzirdes aparāta sastāvdaļa, ko izsniedz reizi piecos gados bez
maksas kopā ar dzirdes aparātu. Ieliktņu
nomaiņa SPC ir maksas pakalpojums, uz ko
var pieteikties pa tālruni 67611660 Rīgā un
attiecīgi filiālēs.
Ieliktņus izgatavo ne tikai augstākminētie pakalpojumu sniedzēji, ir arī citi,
kas atrodami Liepājā, taču par to pakalpojumu kvalitāti LNS neuzņemas atbildību, tātad nevar arī ieteikt izmantot šos
pakalpojumus.” 

GRIB PAAUGSTINĀT PENSIJAS VECUMU
 Zigmārs Ungurs
Kā zināms, 2012. ir Eiropas Senioru gads. Neskatoties uz to, Labklājības Ministrija izvirzījusi vairākus pusmūža vecuma cilvēkiem ļoti nepatīkamus priekšlikumus.
Būtiskākais – pensijas vecuma paaugstināšana, sākot jau no 2014. gada, nevis no 2016.
gada, kā tika nolemts agrāk. Valdība 27. martā apstiprināja šo priekšlikumu un iesniedza izskatīšanai Saeimā. Ja to Saeima apstiprinās, tad pakāpeniski dosimies pensijā
vēlāk un 2020. gadā tas notiks tikai 65 gadu vecumā.
Kaut arī tiks saglabātas tiesības pensionēties priekšlaicīgi, tomēr paaugstinās
pensijas piešķiršanai nepieciešamo minimālo darba stāžu no 10 līdz 15 gadiem,
bet vēl pēc kāda laika – līdz 20 gadiem
(patlaban tas ir….).
Celt pensijas vecumu piespiež tas, ka
uzkrājums budžetā beigsies 2013. gadā,
un tad pensiju un pabalstu izmaksai naudu
vajadzēs aizņemties. Bēdīga ir arī demogrāfiskā situācija Latvijā – palielinās vecāku
cilvēku skaits, bet samazinās dzimstība un
darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Piemēram,
2008. gadā uz vienu pensionāru bija 1,7
strādājošie, 2010. un 2011. gadā tie jau bija
vairs tikai 1,3.
Bez tam palielinās cilvēka mūža ilgums. Pirms 60 gadiem tas bija sievietēm
56 gadi, vīriešiem 50 gadi, bet 2010. gadā
tas sievietēm bija jau 78 un vīriešiem 68
gadi. Tas nozīmē, ka cilvēki pensijā pavada
vairāk gadus un valstij ir lielāki izdevumi
pensiju izmaksā.
Savukārt invaliditātes pensiju joprojām
izmaksā līdz laikam, kad cilvēks sasniedz
vecuma pensijas piešķiršanai paredzētos

gadus, tad viņam piešķir vecuma pensiju. Ja
invaliditātes pensija ir lielāka par noteikto
vecuma pensiju, cilvēks saņem vecuma pensiju invaliditātes pensijas apmērā.

Bet ko domā mūsu biedri par pensijas vecuma celšanu no 2014. gada?
Artūrs Vindačs no Rēzeknes biedrības: Man grūti par to runāt, jo darba joprojām nav, tātad pensijai nekas nekrājas. Kā
būs tālāk nākotnē, nezinu. Bet jebkurā gadījumā no valdības puses tas nav prāta darbs
palielināt pensijas vecumu. Sevišķi pašlaik,
kad daudzi ir bez darba un nevar nopelnīt
lielāku pensiju.
Man, protams, ar invaliditātes pensiju
nepietiek, cenšos kaut kur piestrādāt, esmu
liels makšķernieks – makšķerēju visā Latvijā, arī Igaunijā, noķertās zivis pārdodu, lai
būtu kādi papildu ienākumi. Tas palīdz izdzīvot tagad, taču pensijai neko nedod.
Vita Kravale no Rēzeknes biedrības:
Bija taču jāņem vērā cilvēku veselības stāvoklis, kas aizvien pasliktinās. Cik zināms,
ar katru gadu pieaug cilvēku ar invaliditāti
skaits. Darba iespējas cilvēkiem samazinās
tieši veselības dēļ. Domāju, ka pensijas ve-

cuma palielināšana veicinās to, ka daudzi
nomirs ātrāk nekā sagaidīs pensiju.
Daina Cīrule no Smiltenes biedrības:
Nezinu pat ko teikt, jo valdība vienmēr
kaut ko izdomā, lai tikai mūs – vienkāršo tautu mocītu līdz pēdējam. Man pašlaik
tuvojas tas laiks, kad varēšu iet pensijā,
bet nu jau vairs nezinu, ko domāt, jo netikšu, kā biju plānojusi. Šogad man paliks
60, esmu reģistrējusies arī bezdarbniekos,
bet strādāt tāpat nevaru, jo savu veselību
esmu jau sabojājusi smagā darbā. Patiešām
nezinu, kas būs tālāk. Paliek arvien trakāk
un trakāk.
Andris Šilinskis no Smiltenes biedrības: Tās ir šausmas, ko valdība izdomājusi.
Es ļoti gribētu jau tagad iet pensijā, jo ikdienā strādāju kaitīgos apstākļos. Strādāju
kā kurpnieks, un katru dienu darbā nākas
ostīt visādas ķīmijas. Tā mana veselība tiek
bojāta.
Zālēm un visādiem maksājumiem arī
naudu vajag, tāpēc esmu spiests strādāt un
gaidīt savus pensijas gadus. Saprotu, ka
pensionēšanās vecums tiek palielināts sakarā ar demogrāfisko situāciju.
Nekā nevar darīt. Man tikai žēl to jaunākās paaudzes cilvēku, kuriem līdz pensijai
būs tik daudz jāvelk. Nostrādā cilvēks līdz
sirmam vecumam, un galā viņam sabojāta
veselība.
Kā lai izbauda pelnītās, saulainās utt.
vecumdienas pilnā krāšņumā, ja jāsēž pie
veselas zāļu kaudzes par dārgu naudu! 
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LATVIETIS MĀCA ĪSLANDIEŠU ZĪMJU VALODU CITIEM
 Inese Immure no Ulda Ozola personīgā arhīva

Kursante mācās daktilēt savu vārdu un tēva vārdu.
Mūsu LNS biedram ULDIM OZOLAM bija stabila dzīve
Latvijā: strādāja septiņus gadus Rīgas Nedzirdīgo skolā par
skolotāju, paralēli darbojās Zīmju valodas centrā par videomodeli un piedalījās vairāku zīmju valodas vārdnīcu izstrādē.
Uldim piedāvāja arī mācīt zīmju valodu jaunajiem surdotulkiem Jūrmalas koledžā. Tomēr pirms pieciem gadiem Uldis
izlēma laimi meklēt svešumā.
Šo vienu no pasaules brīnumainākajām zemēm Īslandi
Uldis jau sen bija dziļi izpētījis
un iemīlējis, bet to apmēram
desmit gadus sasniegt nebija
iespējas. Viņš kļuva arvien neatlaidīgāks, līdz beidzot rada
iespēju aizbraukt uz šo zemi ar
drauga starpniecību. Sākumā
Uldis nodomāja, ka paliks tikai
uz vasaras laiku: pastrādās un
iepazīsies ar salas savdabīgo
dabu un nedzirdīgo kultūru, bet
beigu beigās vairāku iemeslu
dēļ nolēma palikt.
Uldis uzsāka dzīvi jaunajā
zemē, strādājot par sociālo aprūpētāju, bet 2011.gada rudenī pēc
savas iniciatīvas sāka studēt Īslandes Universitātē. Un šī gada
sākumā Uldis mani pārsteidza
ar ziņu, ka vada īslandiešu zīmju valodas kursus dzirdīgajiem
īslandiešiem.
Elekroniskajā sarakstē Uldis
piekrita par to visu pastāstīt KS
lasītājiem.

Studijas Īslandes
Universitātē
Pastāsti, ko tu universitātē
studē?
Iestājos humanitāro zinātņu fakultātē, īslandiešu valodas
un kultūras studiju programmā
„Zīmju valodas lingvistika“.
Šī programma sāka darboties
1991.gadā, un studētgribētāju
uzņemšana šajā programmā notiek reizi divos gados. Lingvistika ir zinātne, kas pēta valodu.

Izmantoju šo iespēju, jo Latvijā
šāda programma vēl nav izveidota. Lai gan studijas ir par
maksu, tā nav augsta: apmēram
200 Ls par abiem semestriem.
Tā kā es strādāju uz pilnu
slodzi, tad studiju priekšmetus
apgūstu pakāpeniski. Šobrīd
studēju zīmju valodas (ZV) gramatiku, ZV kultūras vēsturi, ZV
sociolingvistiku un praksi. Kad
nokārtotošu eksāmenus šajos
priekšmetos, mācīšos citus studiju priekšmetus.
Šajā specialitātē kursus vada
dzirdīgi pasniedzēji. Daži no
tiem zina zīmju valodu. Kur nepieciešams, tiek pieaicināti zīmju valodas tulki. Viena pasniedzēja, kura māca zīmju valodas
gramatiku, ir nedzirdīga.
Lai saņemtu zīmju valodas
speciālista diplomu, jāmācās
divi gadi, bet, ja vēlas apgūt
zīmju valodas tulka profesiju,
tad papildus vēl gadu.
Īslandes Universitātē darbs
risinās augstā līmenī un tā ir viena no 300 vislabākajām universitātēm visā pasaulē. Neklātienes nodaļa šeit vispār nepastāv.
Kā tev veicas ar mācībām?
Droši vien tev kā ārzemniekam nav viegli?
Protams, viegli neklājas, jo
studijas notiek īslandiešu valodā
un grāmatas pārsvarā ir angļu
valodā. Mājasdarbi – referāti
un prezentācijas par zīmju valodu un tās kultūras īpatnībām

– jāgatavo īslandiešu valodā.
Piemēram, rakstīju referātu par
nedzirdīgo latviešu un krievu
zīmju valodas kultūru, ZV raksturojumu un vēsturi Latvijā.
Saņemu gan labas, gan sliktas atzīmes. Reizēm nejūtos
labi, saņemot zemāku vērtējumu, tomēr sevi mierinu: es taču
esmu latvietis, kurš uzdrošinājies doties plašajā pasaulē un
mācīties svešā valodā. Katram
pašam jāmācās, jācīnās un jātic
savām spējām! Bieži griežos pie
pasniedzējiem un savām paziņām, lai lūgtu viņu palīdzību
izskaidrot nezināmos jēdzienus.
Tu minēji referātu par
nedzirdīgo latviešu un krievu
zīmju valodas kultūru un tās
raksturojumu un vēsturi Latvijā. Vai atklāji kādus interesantus faktus?
Secināju, ka lielākajai daļai
Latvijas nedzirdīgo krievu nav
vēlēšanās iemācīties pilnībā
latviešu ZV. Toties lielākā daļa
nedzirdīgo latviešu zina abas
valodas – latviešu un krievu ZV,
un viņi labprāt runā krievu ZV
ar krieviem. Manuprāt, krievu
ZV ir spēcīgāka un ietekmīgāka
par latviešu ZV.

Darbs Komunikācijas
centrā Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā
Kāpēc tieši tev – ārzemniekam piedāvāja mācīt islandiešu zīmju valodu?
Vietējā Komunikācijas centra (KC) vadītāja piedāvāja man
strādāt par zīmju valodas speciālistu tādēļ, ka esmu students
šajā specialitātē un viņa arī zina,
ka esmu pedagogs (Īslandes izglītības un kultūras ministrija atzinusi manus augstākās izglītības dokumentus no Latvijas par
atbilstošiem viņu vispārējām
prasībām) ar labām īslandiešu
un zīmju valodas zināšanām.
Bez tam KC ļoti pietrūkst skolotāju – vīriešu.

Lai gan man vairākkārt piedāvāja vadīt īslandiešu zīmju
valodas kursus, sākumā nebiju
pārliecināts par sevi. Nu šā gada
sākumā nolēmu pārvarēt savu
nedrošību un drošā solī devos
uz Komunikācijas centru.
Kā iejuties jaunajā darba
vietā?
Tā man uzreiz iepatikās.
Visi kolēģi ir ļoti atsaucīgi, un
KC telpās zīmju valodu lieto
visi: gan dzirdīgie, gan nedzirdīgie. Ja divi dzirdīgie savā
starpā sarunājas balsī un pēkšņi
telpā ienāk nedzirdīgais, tad viņi
sāk lietot zīmju valodu. Vienlīdzīgas tiesības! Patīk, ka šeit
notiek kopīga sadarbība: cits
citam dod jaunas idejas un dalās pieredzē, kā arī palīdz veikt
pienākumus.
Ātri iekļāvos jaukajā kolektīvā, jo esmu jau uzkrājis pieredzi par īslandiešu savdabīgo
komunikāciju un domāšanas
īpatnībām.
Vai vari minēt kādu piemēru, kas atšķir īslandiešu
komunikāciju un domāšanu
no latviešu?
Droši vien zināt, ka ziemeļvalstu tautas ir diezgan vēsas.
Neviens neuzmācas otram ar
savu privāto dzīvi, cits citam
neizkrata savu sirdi, ja ir kādas
raizes un sūdzības. Ar savām
problēmām jātiek galā pašam,
jāievēro distance attiecībās ar
citiem. Iekšēji jāsavaldās un
nedrīkst izrādīt emocijas, toties
svētkos vai kādos tusiņos jāizklaidējas, cik var! Vīrieši cits
citam nespiež roku, izņemot
svinīgos pasākumos. Imigranti
šajā ziņā ir izņēmums.
Īslandieši ir drošsirdīgi un
atklāti, nebaidās meklēt piedzīvojumus, viņi, piemēram,
cenšas pārcelties dzīvot kaut
kur ārpus salas: ja pieredze nav
veiksmīga, tad atkal meklē citu
zemi. Manuprāt, iemesls tam ir
tas, ka Īslande ir sala un nepieKursante kļūdījās, parādot jaunas
zīmes. Pārējie par
to smejas...
Tādos brīžos
es saku: „STOP!
Nedariet tā! Palīdziet viņai izlabot
kļūdas!”
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MŪSĒJIE PASAULĒ

dāvā plašas iespējas. Tajā paša izlabot zīmi. Jūs varat aplūkot lauku skolā, domāšanas un intelaikā viņi ir arī lieli savas zemes zīmes vārdnīcā, piespiežot vār- lektuālās spējas. Ja ir vajadzīga
patrioti, izturas ar cieņu pret du orðabók. Šobrīd ieliktas jau palīdzība, KC speciālisti brauc
kultūras mantojumu, senčiem. ap 1000 zīmes.
uz skolām, lai novērstu iespējaPret iebraucējiem gan sākumā
negatīvās sekas, kas varētu
Īslandes Komunikā- mās
ir piesardzīgi, bet ar laiku ieaizkavēt bērnu domāšanas un
cijas centrā daudzveipazīstas tuvāk. Bet, ja viņi neintelektuālās attīstības spēju dadīgi pakalpojumi
jūtas iebraucēju
žādos līmeņos.
sabiedrībā labi,
Lai gan skolotātad
imigranti
ji, kas strādā ar
tiek atstumti.
nedzirdīgajiem
Nedzirdībērniem, zina
gie īslandieši
zīmju valodas
ir lepni ar savu
pamatus,
tonedzirdību un
mēr ne vienmēr
lieliski zina samācību
provas tiesības.
cess notiek kā
Pastāsti
vajag. Skolās,
par zīmju vako apmeklē nelodas
kursu
dzirdīgie bērni,
Uldis ar pārējām zīmju valodas skolotājām:
vadīšanu. Cik
ir arī skolotāja
Gigju (kreisā pusē) un Kolbrunu.
bieži tie noasistenti jeb tul-

tiek?
Vadu kursus pirmdienu un
trešdienu vakaros pusotru stundu. Pārējās dienās gatavoju
materiālus. Kursi notiek tikai
zīmju valodā, nedrīkst runāt ar
balsi. Ja students nesaprot, tad
sakāmo uzrakstu uz tāfeles. Tikai pirmā nodarbība notiek ar
tulka starpniecību: kursantiem
sniedzu informāciju par ZV gramatikas īpatnībām, tās kultūru
un vēsturi.
KC esam 3 zīmju valodas
skolotāji. Visi – nedzirdīgi un
vājdzirdīgi. ZV kursi nenotiek
regulāri, bet tad, notiek, ja piesakās vismaz 7 kursanti. Kursi
ir par maksu. KC piedāvā arī
atsevišķus kursus īpašu interešu
grupām (piemēram, bankas vai
bērnudārza darbiniekiem u.c.).
Esmu vadījis šādus kursus pēc
izsaukuma citā pilsētā. Šādos
gadījumos nodarbība notiek
reizi nedēļā un ilgst 2,5 stundas.
Vai tev vēl ir kādi citi darba pienākumi?
Jā, mans uzdevums ir arī
pašam videokameras priekšā
demonstrēt jaunas zīmes un tās
ievietot mājaslapā, sagatavot zīmes aprakstu: kādā pozīcijā atrodas zīme, rokas, roku formas
utt.
Īslandiešu zīmju valodas
vārdnīcas mājaslapu tikai nesen atvēra: is.signwiki.org (bez
www). Interesanti, ka tajā jaunas
zīmes ieliek ne tikai paši KC
darbinieki, bet to var darīt arī
ikviens ārpus KC. Centra uzraudzīšanas grupa regulāri kontrolē
jaunās zīmes. Ja kāda zīme neatbilst prasībām, tad to nekavējoties izdzēš vai tās autoru palūdz

Vai Komunikācijas centrs
pieder Īslandes Nedzirdīgo
asociācijai? Un vai tā piedāvā
arī zīmju valodas tulka pakalpojumus, kā tas bija Latvijā?
KC, kas dibināts 1990. gadā,
ir patstāvīgs SIA un nav Īslandes Nedzirdīgo asociācijas paspārnē.
Bet abas organziācijas sadarbojas gan savā starpā, gan ar
Īslandes Universitāti un Izglītības ministriju.
Jā, KC sniedz tulka pakalpojumus. Visi 16 KC zīmju
valodas tulki beiguši Īslandes
Universitāti. Valstī dzīvo ap 300
nedzirdīgo, viņi var izmantot
tulku visās dzīves jomās ne tikai
darbadienās, bet arī vakaros un
brīvdienās.
Studenti oficiāli nestrādā par
tulkiem. To var darīt tikai tad,
kad saņem diplomu un ja ir vakance KC. Jautāju, kur viņi var
iegūt pieredzi tulkošanā. Viņi
atbildēja, ka pēc iespējas vairāk
jāpiedalās nedzirdīo pasākumos
klubos un citur.
KC piedāvā arī konsultācijas ģimenēm ar nedzirdīgiem
bērniem un arī personām, kas
ar tiem saistīti. Reizi mēnesī notiek kāds pasākums ģimenēm,
piemēram, ekskursija uz zoodārzu, kur piedāvā stāstījumu
par dzīvniekiem zīmju valodā.
Ekskursijas laikā vecāki savā
starpā pārrunā ikdienas problēmas, apmainās ar jaunāko informāciju vai jaunu pieredzi.
KC veic arī dažādus pētījumus, kas saistīti ar zīmju valodu.
It īpaši pēta nedzirdīgo bērnu,
kuri mācās citā pilsētā vai kādā

ki, kas divreiz
nedēļā palīdz nostiprināt un atkārtot jauno mācību vielu.
Reikjavīkā vienā vispārējā
pamatskolā mācās ne tikai dzirdīgie, bet arī ap 20 nedzirdīgu
skolēnu. Pedagogi māca nedzirdīgos pēc vispārējās mācību
programmas un paši tiek galā ar
savām problēmām. Šeit nestrādā surdopedagogi, toties skolai
ir savi tulki. Nedzirdīgiem bērniem nedod nekādus atvieglojumus – viņi mācās tāpat kā dzirdīgie.

Īslandiešu
zīmju
valodu
iemācīties
nebija grūti

Cik ilgā laikā tu pats apguvi īslandiešu valodu?
Es Īslandē dzīvoju gandrīz
5 gadus un valodu apguvu pašmācības ceļā, sazinoties ar vietējiem īslandiešiem. Apguvu
maksimāli ātri.
Apmeklēju arī tālmācības
kursus un vienu gadu īslandiešu valodas kursus, kas domāti
ārzemju studentiem tepat universitātē.
Vai īslandiešu ZV grūta
vai viegla? Vai vari to salīdzināt ar latviešu zīmju valodu?
Grūti vai viegli, tas ir atkarīgs no katra personīgām zināšanām un uztveres spējas. Šķiet,
man īslandiešu ZV bija viegli
iemācīties, jo centos pamatīgi
izprast ZV gramatiku un bieži
cilvēkiem, kas man apkārt, jautāju, kā to lietot dažādās dzīves
situācījās.
Tiek organizēti ZV kursi
arī vietējiem nedzirdīgajiem,
lai viņi pilnveidotu zināšanas
par savas dzimtās valodas (ZV)

13

gramatiku, tos vada nedzirdīga
studente – topošā zīmju valodas
speciāliste. ZV kursus piedāvā
arī tiem interesentiem, kuri mācījās agrāk, kad skolās zīmju valoda bija aizliegta.
Salīdzināt ar latviešu ZV?
Manuprāt, visām ZV ir līdzīga
gramatika visā pasaulē, atšķirības pārsvarā parādās zīmēs. Šeit
dažas zīmes ir aizgūtas no Dānijas, jo līdz 1944. gadam Īslande
bija Dānijas karaļa pakļautībā
un nedzirdīgie bērni brauca uz
Dāniju, jo tolaik šeit nebija skolas nedzirdīgajiem. Tāpēc šie
bērni mājās lietoja dāņu ZV.
Tātad Īslande tev devusi
iespēju profesionāli attīstieties, un sanāk, ka aizbraucot
uz šo valsti, tu izdarīji pareizu
izvēli?
Jā, man vēl priekšā citi darbi, un esmu šeit labi iekļāvies.
Šeit neuzskata, ka esmu imigrants. Viņi uzskata, ka tas, kurš
prot strādāt, nekādas raizes viņiem nesagādā.
Es ne tikai domāju, ka esmu
izdarījis pareizo izvēli, bet visu
laiku „uzsūcu” jaunu informāciju un idejas. Esmu piedzīvojumu meklētājs. Strādāt vai
darboties svešā sabiedrībā – tas
manī rada jaunas izjūtas un
sniedz man pieredzi komunikācijas ziņā, drosmi uzstāties, kā
arī pārvarēt bailes.
Dzīvot ārzemēs nav viegli,
vienmēr jācīnās par savu vietu
dzīvē. Protams, reizēm iet gludi,
bet tas nenotiek bieži.
Izmantoju visas tās iespējas, kas vēl man nebūtu dotas
Latvijā. 

Vispārīgi
Īslandi:

fakti par

 Platība: 103 000 km2
 Iedzīvotāju skaits: 320 000
 Viena no visretāk apdzīvotajām valstīm pasaulē
 14. attīstītākā valsts pasaulē
 Atrodas okeānisko plātņu
sadures vietā, tāpēc liela seismiskā aktivitāte - vulkāni, geizeri un karstie avoti.
 Īslandē cilvēkiem nav uzvārdu, tiek izmantots tēva vārds.
 Vienīgā NATO dalībvalsts
bez savas armijas.
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BASKETBOLĀ – JAUNI ČEMPIONI

Māris Grēniņš 

 Zigmārs Ungurs

Iepriekšējā gada čempioni „Tālavas Nedzirdīgo sports” bez
ierunām atdeva savu čempionu troni Rīgas un Kurzemes apvienotajai komandai RSK „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme.
10. – 11. martā Rīgā, sporta kompleksā „Arkādija” notika
Latvijas Nedzirdīgo basketbola čempionāts vīriešiem. Čempionātā piedalījās 4 komandas:
sporta klubs „Tālavas Nedzirdīgo
sports”, Pļaviņu Nedzirdīgo sporta klubs, Rīgas sporta klubs „Nedzirdīgo sports”/jaunieši un Rīgas
sporta klubs „Nedzirdīgo sports”/
Kurzeme.
Pirmajā spēlē RSK „Nedzirdīgo sports”/Kurzeme uzvarēja
Pļaviņu Nedzirdīgo sporta klubu
ar 82:51. Otrajā spēlē tālavieši ar
milzīgu pārsvaru 79:33 apspēlēja
RSK „Nedzirdīgo sports”/jaunieši komandu, kas zaudēja arī pļaviņiešiem ar rezultātu 55:74.
Ar interesi tika gaidīta pagājušā gada čempionu „Tālavas
nedzirdīgo sports” un apvienotās komandas RSK „Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme spēkošanās. Rīdzinieku un kurzemnieku apvienotā komanda spēlēja ļoti pārliecinoši, neatstājot vidzemniekiem
nekādas cerības – 87: 56.
Otrajā spēļu dienā RSK
„Nedzirdīgo sports”/jaunieši izskatījās pilnīgi apjukuši pret RSK
„Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme
pieredzējušajiem,
masīvajiem
spēlētājiem un zaudēja ar 30:78.
Faktiski RSK „Nedzirdīgo
sports”/jaunieši komandā spēlēja 16 – 18 gadu veci skolēni no
Rīgas skolas. Un, lai gan šī komanda ir Baltijas nedzirdīgo skolēnu čempioni basketbolā, tomēr
pret RSK „Nedzirdīgo sports”/
Kurzeme spēlētājiem viņiem tie-

TRĪS ZELTA

šām nebija nekādu izredžu.
Īstu intrigu sagādāja Pļaviņu un Tālavas kluba spēkošanās. Līdzvērtīgas un interesantas
spēles gala iznākums līdz pašām
beigām nebija skaidrs, tomēr tālavieši pierādīja, ka ne velti ir pagājušā gada čempioni un uzvarēja ar
viena punkta starpību 56:55.
Pēc tam sākās finālspēles.
Cīņā par trešo vietu atkal tikās
Pļaviņu klubs un apvienotā „Nedzirdīgo sports”/jaunieši komandas. Risinājās sīva cīņa, rezultāts
auga lēni. Rīgas jaunieši spēlēja
brīvi, it kā nokratījuši važas, un
lielākoties bija vadībā. Trešā ceturtdaļa beidzās ar 48: 45 Rīgas
jauniešu labā. Taču beigās pļaviņieši sasparojās un uzvarēja ar
65:61.
Tad cīņā par Latvijas Nedzirdīgo čempiona titulu laukumā izgāja RSK „Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme un Tālavas
Nedzirdīgo sporta klubs. Ņemot
vērā, ka pirmajā dienā abu savstarpējo spēli iepriekšējie čempioni tālavieši bezcerīgi zaudēja,
visi gaidīja, ka viņi gribēs revanšēties un nikni aizstāvēs savu
čempionu titulu.
Abas komandas tiešām ieslēdza pilnus apgriezienus un centās
izvirzīties vadībā. Tomēr pieredzējušie Rīgas/Kurzemes spēlētāji ļoti pārdomāti un racionāli izmantoja savas stiprās puses. Piemēram, manīgais Sandis Ķikurs
ļoti bieži tika izvirzīts ātrajiem
pretuzbrukumiem un aizskrēja
viens pats uz pretinieku grozu,

ka papēži vien zibēja. Savukārt
snaiperis Raivis Tīdemanis saņēma labas piespēles metieniem un
precīzi tos izpildīja.
Visa komanda ļoti labi saspēlējās. Tālavieši apjuka, saspēle
lāgā nesanāca, bija pārāk daudz
individuālas spēles, pēc kā zaudēja bumbu.
Viņu metieni bieži tika bloķēti, bija arī daudz neprecīzu
metienu. Šķiet, ka valmieriešiem
pietrūka trenera, kas nomierinātu
komandu un pateiktu, kas jādara. Pietrūka arī veiksmes. Rīgas/
Kurzemes komanda ātri vien izvirzījās vadībā un savu pārsvaru
nemitīgi palielināja. Jau pirmajā
ceturtdaļā bija 18:9, otrajā jau
49:19, līdz ar to spēles iznākums
visiem skaidrs. Spēle beidzās ar
88:57 RSK „Nedzirdīgo sports”/
Kurzeme labā.
Var teikt: jaunie čempioni bija
galvastiesu pārāki par pārējām
trim komandām. Iepriekšējā gada
čempioni tālavieši – otrajā vietā.
Apbalvošanā jaunie čempioni saņēma lielu, spožu kausu, medaļas, diplomus. Otrās un
trešās vietas ieguvēji – medaļas
un diplomus. Pēc tam ar īpašām
balvām – skaistām basketbolista
statuetēm tika apbalvoti čempionāta rezultatīvākie spēlētāji.
Pirmajā vietā Pļaviņu spēlētājs
Guntis Vicinskis ar 98 iegūtajiem punktiem. Otrajā vietā Raivis Tīdemanis no „Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme ar 80 punktiem.
Trešajā vietā ar 70 punktiem RSK
„Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme
spēlētājs Sandis Ķikurs.
Jauno čempionu komandā
spēlēja: Juris Ķikurs (kapteinis), Sandis Ķikurs, Andris
Lungēvičs, Raivis Tīdemanis,
Mareks Ašmanis, Renārs Simsons, Ruslans Trubiņš, Zigmārs
Alksnis un Pēteris Logins, bet
treneris – Andris Bergmanis.
No 17. līdz 19. maijam Zviedrijā notiks Latvijas, Igaunijas un
Zviedrijas turnīrs basketbolā, uz
kuru brauks mūsu labākie basketbolisti. Basketbola izlases kandidāti ir: Andris Lungēvičs, Mareks
Ašmanis, Juris Ķikurs, Raivis
Tīdemanis, Sandis Ķikurs, Renārs
Simsons, Kaspars Unte, Mareks
Antonovs, Aivis Grāvītis, Arvis
Vocišs, Deniss Saldabolovs, Maksims Mitkins, Guntis Vicinskis,
Alvis Mālkalns, Jānis Vanags, Sandis Adamovičs, Raitis
Zvīdris. 

no

LNSF

No 15. līdz 17. martam
Tallinā notika IV Eiropas
nedzirdīgo ziemas čempionāts vieglatlētikā telpās.
Tajā piedalījās 15 Eiropas
valstu sportisti. Latviju pārstāvēja Māris Grēniņš, Gunita Šīrante un Ilze Āre.

Pirmā sacensību diena
Pirmais no mūsējiem uz starta nostājās Māris Grēniņš 60m
pusfināla skrējienam. Viņš pārliecinoši vinnēja priekšskrējienu ar
rezultātu 7.12 sek.
Nākošā uz starta iznāca Gunita Šīrante, kura 9 dalībnieču konkurencē mērojās spēkiem 1500 m
distancē. Sākumā viņa bija vadošo sportistu pulciņā, bet distances
otrajā pusē konkurentes kāpināja
tempu un Gunita nespēja tikt līdzi, paliekot devītajā vietā ar rezultātu 5:59.40 min.
Māris tikmēr piedalījās tāllēkšanas finālā 12 dalībnieku
konkurencē un jau pirmajā lēcienā laboja Eiropas rekordu,
aizlecot 7.05 m (Eiropas rekords
līdz šim bija 6.95m). Nākošajā
lēcienā pārstāvis no Krievijas
uzlaboja rezultātu līdz 7.22 m.
Mārim ceturtais lēciens izdevās
labs (7.45 – 7.55 m), tikai diem-

NECERĒJA
Laura Gaile  no personiskā

Desmitajā martā Lielvārdē notika 3. Atklātais
Baltijas kauss tekvondo. Uz
tām ieradās apmēram 200
sportistu no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Moldovas.
Piedalījos arī es. Visi dalībnieki sacentās 8 disciplīnās.
Pēc atklāšanas uz trijiem
laukumiem sākās sacensības
pumse (formālo vingrināju-
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MEDAĻAS: JAUNI EIROPAS REKORDI
portāla

žēl viņš pārkāpa nieka 0.5 cm, atstājot mikrobiņa
nospiedumu plastilīnā. Tiesneši ilgi pētīja dēlīti,
līdz atzina pārkāpumu.
Māris tālāk katru lēcienu uzlaboja savu sniegumu un laboja Eiropas rekordu, ar rezultātu 7.28
m izcīnot šī čempionāta zelta medaļu Latvijai.
Lūk, Māra Grēniņa rezultātu sērija: 7.05,
7.08, 7.17 x 7.23, 7.28. Jāpiemin, ka viņš tieši tāllēkšanas disciplīnā ir izcīnījis visas zelta medaļas
nedzirdīgo sporta pasaulē, kļūstot par nedzirdīgo
olimpisko čempionu ar 7.49 m (2009, Taipejā,
Taivānā), par pasaules čempionu 7.67 m (2008,
Izmirā, Turcijā), par Eiropas čempionu 7.24 m
(2011, Kaisery, Turcijā), par Eiropas čempionu
telpās 7.28 m (2012, Tallinā, Igaunijā).
Pēc tāllēkšanas Māris devās uz 60 m finālu,
starts izdevās lielisks, un Latvija tika pie otras
zelta medaļas čempionātā. Rezultāts ir jauns Eiropas rekords telpās – 6.88 sek.

Otrā diena
Pirmoreiz tāda mēroga sacensībās startēja,
mūsu visjaunākā (16) dalībniece Ilze Āre, augstlēkšanā deviņu dalībnieču konkurencē izcīnot 8.
vietu ar rezultātu 1.40 m.
Pēc tam Ilzīte startēja tāllēkšanā un ar jaunu
personīgo rezultātu – 4.55 m ieņēma 7. vietu astoņu dalībnieču konkurencē.
Šīs dienas noslēgumā notika 60m/b fināls,
kurā piedalījās Māris. Ļoti saspringts izrādījās
starts, Māris noraustījās startā, bet palika starta
blokos, par ko saņēma brīdinājumu no tiesnešu
puses. Otrreiz brīdinājumu saņēma krievu sportists. Trešoreiz par pāragru startu Krievijas sportistu diskvalificēja. Ceturto reizi beidzot viss bija

kārtība un sportisti devās pretim barjerām. Mārim
starts izdevās, jau pēc otrās barjeras viņš atrāvās
no konkurentiem un pārliecinoši finišēja vienatnē, Latvijai palīdzot izcīnīt trešo zelta medaļu
un labojot jau trešo Eiropas rekordu – 8.18 sek.
Iepriekšējais Eiropas rekords piederēja polim –
8.54 sek.

Trešā diena
Gunita veica 3000 m distanci, astoņu dalībnieku konkurencē izcīnot 6. vietu –12:41.43 min
. Jau pašā skrējiena sākumā krievu sportistes uzņēma lielisku tempu. Gunitai tas bija par ātru, un
viņa skrēja vientulībā, taču veica distanci līdz galam. Jāteic, ka dažas sportistes izstājās, līdz galam
netiekot.
Un tā Latvija izcīnīja trīs zelta medaļas un
ierindojās augstajā 4. vietā, atstājot aiz sevis tādas valstis kā Vācija, Polija, Lielbritānija. Māris
Grēniņš laboja 3 Eiropas rekordus un saņēma
speciālbalvu – kausu kā labākais čempionāta
sportists. 

UZ TĀDIEM PANĀKUMIEM
arhīva

mi kompleksi) disciplīnā. Uz pumse individuāli
bija pieteikušās 4 meitenes, arī es. Mana mīļākā
pumse ir „Taeguek 8 jang” formālo vingrinājumu
komplekss individuāli, jo man tas vienmēr izdevies lieliski tehniskajā ziņā. Bet šoreiz es pildīju
„Koryo” formālo vingrinājumu kompleksu individuāli, jo man nedaudz sāpēja kājas un baidījos,
ka kaut kas neizdosies. Tomēr ieguvu 2.vietu. Pirmajā vietā bija sportiste no Saldus.
Pēc tam notika pumse trijatā. Gatavojoties
sacensībām, es nebiju domājusi šajā disciplīnā
piedalīties, bet mans treneris lūdza, lai piedalos
trijatā ar Ainaru Knoku no Bauskas kluba „Samkan” un Juriju Boicovu no Rīgas kluba „Sports
pro”. Treniņos sacensībām mēs ar puišiem ļoti
smagi strādājām un slīpējām pumse „Koryo”, jo
ir jābūt visiem vienādai tehnikai un neviens nedrīkst kļūdīties. Sacensībām trijatā bija pieteikušies daudzi – gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Mēs ar puišiem ieguvām 1. vietu. Otrajā vietā
– grupa no Igaunijas.
Tālāk sekoja kirugi – divcīņa. Mana svara
kategorija – 57 kg, piedalos 18+ vecuma grupā.
Šajā grupā mēs bijām tikai divas meitenes: es no
Rīgas kluba „Sports pro” un Diāna Hlebina no
kluba „HADL”. Tāpēc notika tikai viena – fināla

cīņa starp mums abām. Cīnījāmies divus raundus,
katrs raunds ilgst divas minūtes. Es uzvarēju ar
rezultātu 6 : 0. Līdz ar to ieguvu 1. vietu. Parasti Latvijas tekvondo čempionātos es vienmēr
pievienojos smagākajai svara kategorijai, lai man
būtu ko vairāk pacīnīties ar meitenēm, tāpēc savā
svara kategorijā šoreiz uzvara nāca vieglāk.
Sacensību nobeigumā piedalījos arī disciplīnā „Spēka sitiens”. Tajā jāizpilda sitieni ar
pēdas pacēlumu no sāniem 2 reizes un pēc tam
sitieni ar pēdas pacēlumu no sāniem griezienā uz
mugurpusi ar lēcienu 2 reizes. Tiek skaitīta divu
labāko spēka sitienu summa. Sitienus vajadzēja
izdarīt pa speciālu protektoru, kas savienots ar
datoru, kurā uzrādās sitiena spēks. Ieguvu 3. vietu. Jāatzīst, ka spēka sitienu es nevarēju izdarīt ar
pilnu spēku, jo divcīņā nedaudz satraumēju kāju.
Noslēgumā tika dalītas balvas, un man vislielākais prieks par iegūto kausu pumse trijatā. Par
to es pati esmu pārsteigta un saku lielu paldies
savam trenerim Pavītolam, kurš pierunāja mani
piedalīties šajā disciplīnā!
Komandu kopvērtējumā mans klubs „Sports
pro” ieguva trešo vietu. Pirmajā vietā otrs Rīgas
klubs „HADL”, bet trešajā igauņi. 
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ČEMPIONI –
UZ VĀCIJU
Pēc LNSF čempionāta basketbolā „Kopsolī” ziņu korespondents
Zigmārs Ungurs tikās ar RSK „Nedzirdīgo sports” vadītāju un reizē
jauno čempionu RSK „Nedzirdīgo
sports”/Kurzeme treneri ANDRI
BERGMANI.
Kā tev radās doma izveidot divas
komandas?
Gribēju dot iespēju piedalīties arī
Rīgas Nedzirdīgo skolas komandai.
Gāju uz skolu un aicināju skolas labākos basketbolistus zem mūsu sporta kluba nosaukuma piedalīties čempionātā. Arī Jevgeņijs Puhovs, skolas
sporta skolotājs, bija atsaucīgs un savāca komandu, pats bija šīs komandas
treneris.
Vai attaisnojās iecere veidot vēl
arī otru apvienoto komandu?
Otru mūsu kluba komandu izveidoju no Rīgas un Kurzemes basketbolistiem. Svētdienās mēs centīgi trenējāmies Rīgas 51. vidusskolas sporta zālē,
un man prieks, ka treniņi devuši labu
rezultātu. Puiši nospēlēja lieliski, bija
laba saspēle, precīzi metieni, pārdomāta spēle. Paldies visai komandai, īpaši
tās kapteinim Jurim Ķikuram. Viņam
aug cienīga maiņa – Sandis Ķikurs,
kuram ir tikai sešpadsmit gadu, bet
Juris viņu jau izveidojis par labu basketbolistu.
Ko vari pateikt par čempionātu
kopumā?
Par čempionāta organizēšanu man
ir dažas piezīmes. Pirmkārt, tiesnešu
rīcībā nebija numuru, lai parādītu, kuram spēlētājam izteikta piezīme. Nedzirdīgajiem jo īpaši šādus numurus
vajag, jo viņi taču nedzird, ko tiesneši
runā. Visi tiesneši bija dzirdīgi. Otrkārt, spēļu tabula bija nepareiza.
Un, treškārt, mani un manu komandu ļoti nepatīkami pārsteidza Valmieras sporta kluba „Tālavas Nedzirdīgo
sports” fanu uzvedība. Jā, viņi skaļi
atbalstīja savējos un spēles laikā tas
ir normāli. Taču apbalvošanā šie fani
sarīkoja traci: dauzīja pa sienu, rādīja
lejup pavērstus īkšķus…
Tas ir pilnīgi nepieļaujami! Normāli ir, ka pat trakākie fani vienmēr
apbalvošanas ceremonijā parāda cieņu
uzvarētājiem un aplaudē.
Mūsu klubs jau ir uzaicināts uz lielām sacensībām Vācijā, kur Bīlefeldes
(Bielefeld) pilsētas Nedzirdīgo sporta
klubs svinēs 100 gadu jubileju.
Sacensības notiks 6. – 8.aprīlī,
mēs jau esam pasūtījuši busiņu, ar ko
braukt. Par visu diemžēl jāmaksā pašiem sportistiem.
Paldies par interviju. Lai jums
veicas sacensībās Vācijā! 
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LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI
KC „RĪTAUSMA”
22. IV pl. 12 Šovs „Krāsaini sapņi”
20. IV pl. 18 Uzstājas deju grupa
„Vendija” (ieeja bez maksas)
21. IV pl. 17 – 23 Balle „Ar bērnības
garšu” (ieeja 5 Ls; dzīvā mūzika,
pieteikties pie B.Aldersones līdz
20. IV; līdzi groziņu)
28. IV pl. 14 Šovs „Krāsaini sapņi”
RĪGĀ
11.; 18. IV pl. 13 Sporta spēles – novusā un dambretē (pensionāriem)
11.; 18. IV pl. 16 Aktuālie notikumi
Latvijā un pasaulē
25. IV pl. 16 NOSLĒGUMA sporta spēles – novusā un dambretē
(pensionāriem)
D/C „ĀBEĻZIEDS”
12.; 19.; 26. IV pl. 15 Vingrošana un
dejošana – d/c „Ābeļzieds”
26. IV pl. 13 Gleznošana – d/c „Ābeļzieds”
JELGAVĀ
14. IV pl. 11 „Lieldienas”
ALŪKSNĒ
6.IV pl.12 ,,Lieldienu zaķis” (līdzi groziņš
ar krāsainām olām)
SMILTENĒ
5. IV pl. 12 ,,Lieldienu zaķis aicina uz
raibo olu meklēšanu” (līdzi
groziņš ar krāsainām olām)
JAUNPIEBALGĀ
7. IV pl. 11 ,,Lieldienas” – līdzi groziņš ar
krāsainām olām
PĻAVIŅĀS
7. IV pl. 12 Lieldienu sarīkojums

ĪPAŠAIS SVEICIENS!

MĀRAI KLIEVĒNAI!
Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai, smaidīdama kā arvienu,
Tu atskaties un tālāk ej!
Mammīt, no saules, no
laimes, no prieka kaut mazu
daļiņu, bet katru dienu.
Mīļi sveicam 70 gadu jubilejā un
novēlam daudz laimes!
Meita, mazmeita un znots

PĀRBAUDI PATS SEVI
1) Cik gadu aprit Kuldīgas biedrībai?
2) Kādu grupu LNS plāno iekļaut
projektā "Klusuma pasaule"?
3) Kurai LNS SIA atvērta jauna mājaslapa?
4) Kādu jubileju nosvinēja Raiņa
skola?
5) Kāda komanda ir basketbola čempionāta uzvarētāja?

KULDĪGĀ
7. IV pl. 14 Lieldienas – spēles, rotaļas
(līdzi groziņš un 2 krāsotas olas)
13. IV pl. 12 LNS Kuldīgas reģionālajai
biedrībai – 60 (ierasties
svētku tērpos)
16. IV pl. 12 Informatīvā pēcpusdiena
23. IV pl. 12 Jurģu diena
25. IV pl. 12 IK Novusa draugi
28. IV pl. 12 Spodrības diena (spodrināsim biedrību)
RĒZEKNĒ
9. IV pl. 12 „Raibās Lieldienas”
17. IV pl. 13 IK „Saimniecīte”
26. IV pl. 13 IK „Vissija”
VALMIERĀ
21. IV pl. 14 Talka – kluba apkārtnes
uzkopšana
26. IV pl. 15.30 Informācija par nedzirdīgo dzīvi
30. IV pl. 16 Pasākums „Vienkārši būt
kopā”
VENSTPILĪ
5.; 26. IV pl. 15 Laikrakstu un žurnālu
apskats
7.; 14.; 21.; 28. IV pl. 18 IK „Veselība”
8. IV pl. 14 „Pirmās Lieldienas”
12. IV pl. 15 Notikumi Latvijā un pasaulē
19. IV pl. 15 Pārrunas par nedzirdīgo
dzīvi
21. IV pl. 10 IK „Venta” (draudzības spēle
basketbolā)
LIEPĀJĀ
28. IV pl. 15 „Cepuru balle” (ierasties
cepurēs)

RĪGAS KRIEVU TEĀTRĪ
IZRĀDES AR TITRIEM
LATVIEŠU VALODĀ
Atgādinām par iespēju Rīgas Krievu teātrī noskatīties izrādes ar titriem
latviešu valodā.
Patlaban ar titriem iespējams noskatīties septiņas izrādes – „Maizingers”,
„Divpadsmitā nakts”, „Ne vienmēr runcim krējuma pods” , „Tēvoča sapnis”,
„Grenholma metode”,
„Cilvēks un
džentlmenis” un "Labās asinis".
Teātris atrodas Vecrīgā, Kaļķu ielā
16, ļoti tuvu Jāņa sētai. Izrādes darbadienās sākas pl. 19, bet sestdienās un svētdienās izrādes ir gan pl. 12, gan pl. 19.
Katru pirmdienu biļetes var nopirkt ar 50% atlaidi uz izrādēm tekošajā nedēļā. Piemēram, biļete balkonā
maksā 6 Ls, bet, nopērkot biļeti pirmdienā, tā maksā 3 Ls.
Kases darba laiks pl. 12 – 19 (pirmdienās pl. 11 – 19), pārtraukums pl. 15 –
16. Biļetes var nopirkt arī internetā.
Plašāk lasiet www.lns.lv (28.02.2012)

MĪĻI SVEICAM!
Tavas dzīves zaļā dārzā
Skaistākie no gadiem zied.
Nemanot tie mūža dienām
Pieskaras un projām iet…
Mīļi sveicam jubilejā, un lai jūsu dzīves dārzs zied jo krāšņāk!

85

14. V KĀRLIS FERNĀTS, Rīgas

80

30. V VELTA ANSPAKA, Rīgas

75

6. V IRĒNA VEISMANE, Rīgas
22. V MAIJA SEKLE, Valmieras
26. V HELĒNA KLAPOTE, Rīgas

70

17. V SKAIDRĪTE SAMSONOVA,
Pļaviņu
20. V VERA GURA, Daugavpils
26. V ANTRA MAZIŅA, Smiltenes

65

24. V ANTONS SKABS, Rīgas

60

5. V MIHAILS ROMĀNS, Valmieras
22. V YURY BARINOV, Rīgas

55

14. V RUTA GUDĻEVSKA, Rēzeknes

50

3. V INĀRA TROFIMOVIČA, Rīgas
21. V ANATOLIJS JELAGINS,
Rīgas biedrība
RĪGAS BIEDRĪBA PATEICAS
ZIEDOTĀJIEM! Tie ir: Spodrīte Jurāne, Vasilijs Pantja, Jevgenija Labprāte,
Dmitrijs Sergijenko – katrs 3Ls; Raisa
Suhareva, Anatolijs Suharevs – katrs 2
Ls; Anželika Lavrenova, Veronika Lavrenova, Filips Lavrenovs, Aleksandrs
Bočkarjevs, Jeļena Lazdiņa – katrs 1 Ls.

LĪDZJŪTĪBA
Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Mūžībā aizgājuši mūsu biedri ANDREJS ARAMINS (1940.30.11.
– 2012.02.03.) un ANNA BULE
(1928.28.05. – 2012.12.03) Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem
un draugiem. Lai vieglas smiltis!
Rīgas biedrība

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"
Darbojies vairāk
brīvprātīgi – tas ir tevis paša labā.
„Kopsolī”

Nākamais numurs 3. maijā

60; Alūksnes; SPC;85; RSK Nedzirdīgo sports/Kurzeme

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

