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ŠAJĀ NUMURĀ
Kā jau dzīvē – priecīgi 

notikumi, kam pāri klājas 
ikdienas rūpes un problē-
mas … 

1. Pieminam savu dzim-
teni Latviju un dzimšanas 
dienā vēlam tai baltas dieni-
ņas

2. – 3. Pirmo reizi LNS 
vēsture – melodziesmu šovs

4. – 5. Valmieras skolai 
– 135

6. Kur mācās mūsu jau-
nieši?

7. Nedzirdīgie Latvijas 
darba tirgū

8. – 11. Lielā rūpe – kā 
nodrošināt TV pieejamību

12. Ziņas no biedrībām

13. Rīdzinieki savā zelta 
briedumā

14. Var apgūt foto un vi-
deo prasmi

15. Ziņas no LNS mājas-
lapas

16. Mīļi sveicieni, patei-
cības

Priecīgus svētkus 
mūsu lasītājiem! 

LATVIJAS 92. DZIMŠANAS DIENĀ

Tālāk lasiet 2. lpp.

Dziesmas Latvijai
„Krāsaini sapņi” – tā saucas pirmais šovs 

LNS vēsturē. Tie ir sapņi par to, kam mūsu 
dzīvē jānotiek, ko mēs vēlētos redzēt, just, pa-
veikt, izbaudīt. 

Aizvadīta šova I kārta (attēlā – par to tu-
vāk lasiet 2. lpp.), bet 18. novembrī notiks nā-
kamais dalībnieku konkurss, un tas būs veltīts 
mūsu mīļotajai tēvzemei. Konkursanti izdzie-
dās savu mīlestību Latvijai. Skaista dāvana 
dzimšanas dienā, vai ne? 

Visi laipni lūgti KC „Rītausma” pl. 15. Nā-
ciet, baudiet melodziesmu burvību un balso-
jiet par savu simpātiju!

Šogad bez tam vēl notiks divas talantu pa-
rādes – 4. decembrī skanīgie pāri izpildīs joku 
dziesmas, bet 18. decembra konkurss noritēs 
Ziemassvētku noskaņās ar tiem piemērotām 
melodziesmām.

ANDA TĪDEMANE: 
es Latvijā jūtos Labi

Šobrīd man pietrūkst tu-
vāko draugu, kuri aizbraukuši 
no Latvijas. Lepojos ar to, ka 
mūsu tauta ir stipra, spējusi 
pārdzīvot vairākus karus un cī-
ņas, lai nezaudētu savas dzim-
tenes neatkarību. Tas patiešām 

ir brīnums! Bet tagad nezinu, vai mums ir ar ko 
lepoties. Redzu, ka nav viegli, – cilvēki paliek bez 
darba un naudas, ģimenēm nav ko ēst. Gribas ti-
cēt, tas dzīve ar laiku mainīsies uz labāko pusi. 
Tam ir vajadzīga liela pacietība.

Es negribētu braukt projām, jo šeit ir mana 
dzimtene, mājas, ģimene – viss, ko es mīlu. Dau-
dzi aizbrauc tikai tāpēc, ka nav darba, nevar sa-
maksāt parādus kredītiem, līdz ar to arī dzīvoša-
nai.

Latvijai novēlu pārvarēt krīzi un turēties mū-
žīgi mūžos. Lai mums un dzimtenei pietiek spēka 
visu izturēt arī turpmāk!

MARTA KRAULE:
  savā zemē esmu Laimīga

Esmu pelnītā pensijā. Man 
vairs nav vajadzības meklēt 
darbu, varu atpūsties, darīt, 
ko vēlos. Laimīga arī tādēļ, 
ka manas meitas strādā šeit, 
nevis kādā citā valstī, varu 

bieži tikties ar mazbērniem. Esmu Latvijas pat-
riote, tāpēc nespētu to pamest labākas dzīves dēļ. 
Latvijā pašlaik nav viegli atrast darbu, bet, ja tas 
ir, tad alga  niecīga. Latvijai vajadzētu attīstīt savu 
ekonomiku, lai visiem būtu darbs, laba alga, un 
tad aizbraucēji atgrieztos Latvijā. Esmu optimiste 
– viss būs labi!

ivars kalniņšno Personīgā arhīva

Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas 
mēnesis. Latvija daudziem nozīmē ne tikai 
dzimto zemi, valsti, bet arī sapņus, cerības un 
cīņu brīvības ideju un neatkarības vārdā, sa-
celšanos pret apspiestību, drosmi un neizmē-
rojamu vēlmi pēc „sava kaktiņa”. 

Latvieši tiek uzskatīti par strādīgu tautu, 
kas darba nebaidās, spējīgi ciest un nest sma-
gu nastu,  godāt savu valsti un uzticīgi kalpot 
savai zemei. 

Šobrīd jūtams, ka dziļās patriotisma jūtas, 
dzimtenes mīlestība iet mazumā. Daudzi jau-

nieši laimi cer rast tālumā, viņi gluži kā Sprīdītis meklē laimes zemi. 
Taču nav laimes svešumā, tā jārod pašam sevī, savā apziņā, piederībā. Ir laime būt mājās. Bet 

ja nu trūkst gribasspēka, dzirksts un degsmes? Ko mūsu cilvēki domā par Latviju un ko tai novēl?

valdis krauklis



2 KOPSOLĪ 2010. gada novembris, nr. 13

ir Laime būt mājās, Latvijā

VLADIMIRS KRUMINS: 
man arvien biežāk jāDomā

Vai valsts par mums, šeit dzīvojošiem, pie-
nācīgi rūpējas? Katrs domā tikai par savu labu-
mu. Cilvēkiem pirmām kārtām būtu jānodroši-
na darbs. Man nekad nav bijis pastāvīga darba. 
Esmu strādājis dažādās firmās, bet Latvijas dar-
ba tirgū neesmu konkurētspējīgs, domāju –  tā-

dēļ ka esmu nedzirdīgs.
Īstenībā esmu krievs. Tomēr, dzīvojot Latvijā, jūtos kā latvietis, 

jo esmu te dzimis  un visur vienmēr runāju latviski.
Es pieļauju, ka varētu aizbraukt no šejienes pelnīt naudu, ar ko 

uzturēt  ģimeni, bet dzimto zemi nekad neaizmirsīšu. Vēlos arī tur-
pināt izglītību, bet par to jāmaksā. Ārzemēs ir iespēja apgūt labas 
zināšanas kādā profesijā. Visi cilvēki taču meklē sev normālu darbu 
ar labu atalgojumu. Ceru, kādreiz aizbraucēji atgriezīsies. 

Lai Latvijas valsts domātu vairāk par saviem tautiešiem un at-
rastu veidu, kā panākt viņu atgriešanos dzimtajā zemē! Lai Dievs 
svētī Latviju!

AUSMA ŠVEICARE: 
  Šeit jūtos DroŠa

 Latvija ir mana tēvzeme, un ticu, ka tā ne-
pazudīs no zemes virsas ekonomiskās krīzes dēļ. 
Liekas, ka mums pietrūkst valsts vadītāju atbil-
dības un cieņas pret savu tautu. Es lepojos ar to, 
ka esmu pilsone brīvā, neatkarīgā  valstī. Grūti 
teikt, vai es spētu aizbraukt no Latvijas. Tas no-

tiktu tikai uz laiku, lai  piepelnītos.
Mums ir augsts bezdarba līmenis, nesamērīgi mazas algas, dār-

ga medicīna un izglītība. Lai varētu uzturēt ģimeni, izskolot bērnus, 
nomaksāt rēķinus, iegādāties visu nepieciešamāko dzīvei, cilvēki 

izvēlas aizbraukšanu, jo citas iespējas nav. Bet tik mazai valstij 
kā mūsējā katrs pilsonis būtu sevišķi pieturams un nepieciešams. 
Latvijai novēlu strauju ekonomisko atveseļošanos, laimi un saules 
mūžu!

GUNTA VAZDIĶE: 
   jāmaina sabieDrības DomāŠana 

Šobrīd Latvijā dzīvoju pateicībā par visu, kas 
ar mani notiek. Protams, bieži domāju par to, 
kāpēc mūsu valstī pietrūkst stabilitātes, kāpēc 
tā atkal jābūvē no nulles, jo  ir nozagta un 
iztukšota. 

Tomēr lepojos, ka esmu latviete, ka mana 
valoda ir latviešu. Daudzu aizbraukšana ir liela nelaime. Man ne-
gribētos to darīt, jo man šeit ir mīļa ģimene, forši radi, draugi, darbs 
un dārzs.

Galvenais –  jāsakārto valsts ekonomika, tad būs saprotams, kā-
pēc jostas atkal jāsavelk un jācer, ka kaut kad nākotnē būs labāk!

OKSANA DEKSNE: 
PagaiDām esam neziņā Par nākotni 

Mūsu ģimenei klājas labi, kaut arī nestrādā-
ju, bet audzinu mūsu dēliņu Marko. Mans vīrs 
vēl strādā par kokgriezēju SIA „Lido”. Tas ir 
grūts un sarežģīts darbs, brīžiem ir problēmas ar 
naudu. Mazliet paciest jau var. Piemēram, ne-
varam iegādāties jaunu mašīnu un māju. Visam 

meklējam izdevīgākus un lētākus variantus. Jāmācās dzīvot ekono-
miski, taupīgi.

Mūsu dēliņš vēl mazs, turpināsim dzīvot Latvijā. Daudzi cilvēki 
brauc prom, lai izdzīvotu. Novēlu Latvijai, lai tās cilvēkiem būtu 
vairāk iespēju, lielākas pensijas un algas. Saglabāsim mūsu Latviju 
tīru, ar skaistu dabu! 

Sākumu lasiet 1.lpp. 

PIRMAIS ŠOVS LNS VĒSTURĒ

Ideja par melodeklamāciju šovu radās 
kultūras centra „Rītausma” direktorei Bri-
gitai Aldersonei. Taču ideja, kā zināms, vēl 
jāiemieso. Tāpēc Brigita vērsās pēc palīdzī-
bas pie melodeklamāciju žanra aizsācējas 
Latvijā Regīnas Rizikas. Viņas abas tad arī 
ir galvenās šova režisores, bet, protams, 

Zigmārs ungursjuris grundulis

centīgu palīgu arī bija daudz! 
Par šova vadītājiem tika izvēlēti Elfa 

Zariņa un Vladimirs Krumins. Pateikšu jau 
iepriekš, ka viņi tika galā ar saviem pienā-
kumiem ļoti labi. Taču šai pasaulē nekas nav 
pilnīgs, un arī šova vadītāju veikumā varēja 
skaidri nomanīt vairākas iespējas uzlabo-

jumiem. Un tie noteikti būs, jo priekšā vēl 
veselas sešas kārtas!

Šova sākumā vadītāji pasniedza balvu 
Tīdemaņu ģimenei par to, ka viņu mazā 
meita Sāra izdomāja šova nosaukumu „Krā-
saini sapņi”. Skatītāji tika iepazīstināti ar 
žūriju: Arnoldu Pavlinu, Marutu Piter-
nieci, Gundegu Paņko, Skaidrīti Bauri, 
bet piektā žūrijas locekle Alla Pugačova 
(I. Lāce – Miezīte), kā pieklājas, ieradās no 
skatuves - ar temperamentīgu dziesmu.

Jau pirmais pāris – Maiga Elbrote un 
Genādijs Čerņavskis (1. attēlā) sagādāja 
pārsteigumu –  ne vien ar izpildīto dziesmu 
„Rudenī vēlu, vēlu”, bet ar astoņdesmito 
gadu melodeklamēšanas meistara Geņas 
atgriešanos. Ar gandarījumu vēroju, ka viņa 
skatuves iemaņas un šarms nav zudis. Lai 
slava tiem, kas Geņu pierunāja piedalīties 
šovā! Arī žūrijai atradās labi vārdi šim pā-
rim: A. Pavlinam patika, S. Baure vēlējās 
vairāk kustību, bet I. Lāce – Miezīte pie-
bilda: pirmajā šovā uzstāties kā pirmajam 
pārim ir ļoti grūti, jo žūrija vēl nezina, kas 
sekos tālāk un kā vērtēt. Tomēr tāda līmeņa 
profesionāļiem es gaidīju ko vairāk, spilg-

Pirmais Šovs, Pirmā kārta, Pirmās atsauksmes

Pirmie laimīgie un pirmie sarūgtinātie… – kā jau katrā šovā. Jau tas vien liecina, 
ka 30. oktobrī notikusī šova „Krāsaini sapņi” pirmā kārta ir izdevusies. Lai gan tika 
izziņots, ka piedalīsies četrpadsmit pāru, pirmajā kārtā tika pieteikti tikai desmit. Vairāki 
pāri netika nopietnu iemeslu dēļ, tāpēc viņi nākamajā kārtā izpildīs divas dziesmas, lai 
atgūtu nokavēto.

1. 2. 3.

Bargā žūrija
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tāku šovu, nevis tikai vienkāršu dziesmas 
izpildījumu retro kostīmos.

Nākamais pāris Inese Immure un Juris 
Elbrots (2. attēlā) izpildīja dziesmu „Sāk-
sim visu no jauna” ar negaidītu nobeigumu. 
I. Lāce – Miezīte: šāviens bija labs, patika 
izdoma, režija. S. Baure: patika, ļoti labs iz-
pildījums. A. Pavlins: jūtams, ka ielikts liels 
darbs, uzstāšanās ļoti laba.

Smiltenietes Aiva un Lida Šilinskas  
(3. attēlā) šovam bija izvēlējušās dziesmu 
„Spogulīt, spogulīt”, kur spoguļa lomā bija 
pati Lida. I. Lāce – Miezīte no žūrijas pirmā 
pasteidzās ar repliku: kāda gan jēga prasīt 
spogulim, ja visi tāpat zina, ka visskaistākā 
ir Pugačova! S. Baure atzīmēja, ka dziesmu 
izpildīja faktiski viens cilvēks, bet gribētos, 
lai abi…

Biruta Lasmane un Lilita Lukina  
(4. attēlā) dziesmā „Padodies man” izspē-
lēja mātes un meitas attiecības. A. Pavlins 
ieteica turpmāk padomāt, kā vēl labāk atklāt 
dziesmas saturu. Piezīmēšu, ka Lilitu biju 
redzējis agrākajos skolas dzejas lasījumu 
konkursos un viņa neapšaubāmi ir progre-
sējusi, tā kā nākamajās kārtās tiešām varētu 
parādīt vēl labāku sniegumu!

Aldis Ādamsons un Monta Dēbele (5. 
attēlā), zvaigzne un iesācēja, liesma un le-
dus… Abi izpildīja ļoti labi režisētu dzies-
mu „Sapņojot”. Manuprāt, šim pārim ir 
lielas izaugsmes iespējas, abi kustīgiem un 
izteiksmīgiem augumiem. Aldis to lieliski 
prot izmantot, bet Montai tas jāiemācās. M. 
Piterniece: ideja iesaistīt Montu – interesan-
ta, Aldim gan laikam bija pārāk draudīga se-
jas izteiksme, jautājot par ticību sapņiem. A. 
Pavlins: šī uzstāšanās manā skatījumā līdz 
šim ir vislabākā.

Laura Klāsupa un Māra Kursīte (6. 
attēlā) savai dziesmai „Klauns” bija paņē-
mušas līdzi dzīvu klaunu, visiem bija spilg-
ti, koši tērpi. Žūrijā gandrīz visi uzsvēra jau-
nās paaudzes ienākšanu, tā teikt, rau, mūsu 
nākotne… A. Pavlins piebilda: laba ideja, 
labas meitenes.

Laura Klāsupa: Par melodeklamāciju 
šovu uzzināju no mūsējiem, kas spēlē teātri. 
Nodomāju, ka vajadzētu man arī uzstāties, 
kāpēc gan ne? Izlēmu, ka piedalīšos, un tad 
runāju ar kultūras centra direktori Brigi-
tu Aldersoni, bet problēma bija tā, ka man 
nebija pāra… Taču tad turpat „Rītausmā” 
ieraudzījām Māru, parunājām ar viņu, pie-
krita. Nākamajā dienā jau domājām, kādu 
dziesmu labāk izvēlēties, lai būtu interesan-
ta un atbilstoša mums, jauniešiem.  Atradām 

un izlēmām ,ka dziedāsim Klauna dziesmu. 
Mums bija atlikusi tikai nedēļa, lai iemācī-
tos. Bet galu galā, uzstāšanās, manuprāt, 
noritēja veiksmīgi. Lai gan protams, bija 
satraukums un bailes… Jo mums ar Māru tā 
bija pirmā reize. Par šovu, manuprāt, labi 
izdomāts: lai pierādītu, ka MĒS arī to va-
ram! Jāpateicas gan Brigitai, gan  Regīnai! 

Alūksnietes Anita Ceplīte un Ritma 
Egle (7. attēlā) bija izvēlējušās rāmu atmiņu 
dziesmu „Vai tu atceries” un tikpat rāmi to 
izpildīja. A. Pavlins tā arī pateica: ļoti mierī-
ga dziesma. M. Piterniece: izpildījums pati-
ka, taču dziesmā pārāk bieži atkārtojas vieni 
un tie paši vārdi. Vispārējais žūrijas uzskats 
bija, ka vajadzēja tādu dziesmu, ko varētu 
izpildīt izteiksmīgāk.

Marija Jegorova un Ivars Kalniņš (8. 
attēlā) savā dziesmā „Pieklauvē” iesaistīja 
arī dzirdīgos solistus Lauru un Matīsu, kuri 
dziesmu dziedāja. Sākumā – neliela priekš-
spēle ar divu zaldātiņu (Ivars un Matīss) 
iedzeršanu. Kā vēlāk izrādījās – ne visai 
veiksmīgi, jo A. Pavlins vērtēja: sākums 
neiet kopā ar tālāko. M. Piterniece ieteica 
padomāt par izvietojumu uz skatuves, lai 
būtu redzamas zīmes un dzirdīgie solisti ne-
aizēnotu galvenos izpildītājus. 

Anda un Raivis Tīdemaņi (9. attēlā) 
dziesmā „Cik savādi” visus aizkustināja 
dziesmas saturs. S. Baure: esmu saviļņota… 
A. Pavlins: ļoti labs izpildījums.

Kā beidzamais pāris ar dziesmas „Varbūt 
rīt” izpildījumu uzstājās Ingūna un Karīna 
Kramas (10. attēlā). S. Baure: ļoti patika 
Ingūnas ideja, ka piedalās meita, bet viņa 
ļoti uztraucās. Lai nu turpmāk būtu drošāka! 
M. Piterniece: šodien redzējām vairākas ģi-
meņu uzstāšanos. Šeit mamma labi uzstājās, 
bet meita netika līdzi, viņu vairāk vajadzētu 
pamācīt. A. Pavlins: grūti novērtēt, nākama-
jā reizē varētu pacensties vairāk.

Nobeigumā visi pāri kopā izpildīja 
dziesmu „Krā-
sainie sapņi”, 
bet M. Piternie-
ce izteica lielu 
paldies šova or-
ganizētājām B. 
Aldersonei un 
R. Rizikai. Tika 
pasludināts, ka 
nākamā kārta no-
tiks 18. novem-
brī, tieši Latvijas 
valsts svētkos, tāpēc dziesmas būs veltītas 
Latvijai. Cerams, piedalīsies arī tie, kuri šo-

reiz netika, gan no Daugavpils un Rēzeknes, 
gan no Kuldīgas un Ventspils. Tāpēc nāka-
mā kārta būs ilgāka un plānota ar starpbrīdi 
– kafijas pauzi.

Dažu skatītāju Domas 
Par Šovu

 R. Kurēna: Man patika šova vadītāji 
Elfa un Vladimirs. Par izpildītājiem – esmu 
ļoti priecīga, ka parādās jaunieši, tā ir mūsu 
nākotne! Visvairāk man patika I. Immures 
un J. Elbrota priekšnesums. Arī citi ļoti cen-
šas, tas vien jau ir labi. Žūrijas vērtējumi 
bija normāli, mani tie apmierināja. Noteikti 
nākšu arī uz nākamajām kārtām!

Skatītājs A. (negribēja atklāt savu vār-
du): Šis melodeklamāciju šovs vairāk do-
māts vājdzirdīgajiem. Nedzirdīgie nedzird 
mūziku, tāpēc, lai arī viņiem būtu intere-
santi, vajag vairāk teātra elementu dziesmu 
izpildījumā, kaut ko vairāk līdzīgu teātrim. 
Ja izpildītāji tikai ar zīmēm rāda dziesmu 
vārdus, tas nav interesanti. Bet vispār man 
patika, šos aizrādījumus saku tikai, lai būtu 
vēl labāk. 

Bet ko domā cilvēki no neuzpērka-
mās, respektējamās žūrijas?

I. Lāce – Miezīte & Alla Pugačova: Tā 
kā esmu ar vienu kāju dzirdīgo (un mūzikas) 
pasaulē un ar otru kāju nedzirdīgo pasaulē, 
tad vienmēr man melodeklamācija likusies 
kā mūzikas-dziesmas mākslas augstākā pi-
lotāža. Mūzika nav tikai skaņa, ko var vai 
nevar „dzirdēt”, mūzika – tā ir vibrācija, tā 
ir vēstījums, dziesma – tā ir vēl konkrētāks 
vēstījums, ko spēj uztvert neatkarīgi no dzir-
des kvalitātes, izņemot dziesmas vārdus, kur 
traucē dzirdes trūkums, un tāpēc melodekla-
mācija ir unikāla. 

„Krāsainie sapņi” ir pirmais nedzirdīgo 
melodeklamāciju šovs-konkurss, un tāpēc 
piedodamas daudzas sīkās nepilnības.

Es guvu ļoti lielu gandarījumu, vēro-
jot šovu, un priecājos par to, cik tomēr ļoti 
mūzika-dziesma ir tuva nedzirdīgajiem, cik 
viņiem svarīgi izjust un parādīt dziesmā ie-
tērpto vēstījumu. 

Man patika visi 10 dalībnieku pāri – 
katrs bija nopietni gatavojies, katrs pāris 
bija domājis par dziesmas vizuālo nofor-
mējumu. Savu spriedumu jau žūrijas laikā 
katram pārim pateicu un ceru, ka neviens 
neņēma ļaunā manu aso mēli, jo teicu tie-
šām to, ko domāju.

Ja dalībnieki un skatītāji piedos man to, 
tad labprāt piedalīšos turpmākajā šova at-
tīstībā un arī žūrijā. 

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.
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GADSKĀRTU JUBILEJAS
vaLmieras skoLa nosvinējusi 135 gaDu jubiLeju

„Mēs esam kopā – savējie! Un iemirdzē-
sies šie 135 gadi atmiņās, dziesmās un de-
jās. Savējie sapratīs,” – ar šādiem vārdiem 
sākās grandiozais notikums.

Jubilejas sarīkojumu atklāja skolas di-
rektors Andris Tauriņš. Pēc viņa uzrunas 
uz skatuves varēja vērot skolēnu improvi-
zācijas uzvedumu par skolas vēsturi un tās 
dzīvi gadu ritumā. Tad sekoja skolēnu melo-
deklamācija „Krāsainie sapņi”. Uzstājās arī 
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 
integratīvā grupa „Alias” ar emocionālo uz-
vedumu „Pieklauvē”. Deju soļus raisīja Val-
mieras kultūras centra deju kolektīvs „Agrā 
rūsa” un LNS KC „Rītausma” deju trupa. 
Apsveikuma dziesmu nodziedāja skolas pe-
dagogu ansamblis.

Svētku reizi ar savu klātbūtni pagodinā-
ja skolas patronese Lilita Zatleres kundze. 
Viņa nodeva  Valsts prezidenta sveicienu. 
Tika nolasītas apsveikuma vēstules arī no 
Izglītības ministres Tatjanas Koķes un Krie-
vijas Izglītības akadēmijas Korekcijas peda-
goģijas institūta zinātniskās padomes. Īpašs 
brīdis bija, kad uz skatuves uznāca iepriek-
šējais Valmieras skolas direktors Vilnis An-
dersons. Viņu godinot, klātesošie piecēlās 
kājās. Bijušais direktors atcerējās savu laiku 
šajā skolā un aicināja ikvienu: „Turi mūsu 
skolu augstā godā.” Skolu sveica arī ilgga-
dējās vēstures skolotājas mūžībā aizgājušās 
Hermīnes Kļaviņas dzīvesbiedrs Jānis Kļa-
viņš.

Apsveikumu bija daudz: no Somijas 
Mikeli skolas, Valmieras pašvaldības, LNS, 
Vājdzirdīgo asociācijas, LNS Valmieras 
biedrības, dažādām izglītības iestādēm, ne-
valstiskajām organizācijām u.c. 

Noslēdzot svinīgo aktu, tika skandēta 
kopīgā dziesma „Še, kur līgo priežu meži”. 
Pēc tam absolventi, viesi un pedagogi devās 
uz skolu, kur viesiem un pedagogiem notika 
pieņemšana pie skolas direktora, bet absol-
ventiem – vakara pasēdēšana savās klasēs 

ivars kalniņšivars Bivalovs

23. oktobrī Valmieras Drāmas teātrī ar savu krāšņumu izcēlās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības 
centra 135 gadu jubilejas svinīgais pasākums, vienlaikus arī 8. absolventu salidojums. 

un balle līdz rītausmai.
Pēc šī lielā pasākuma gandarīts ir  sko-

las direktors A. Tauriņš, viņš piekrita sniegt 
interviju.

Kādas būtiskas pārmaiņas notikušas 
skolā pēdējos 10 gados? Kā jums izdevās 
attīstīt skolas darbību?

Galvenais – veikta skolas renovācija, 
pārbūvēšanai ieguldīts apmēram 1,4 mil-
joni latu. Sadarbības partneri – Pestīšanas 
Armija (Zviedrija, Latvija) un Roberts Mēl-
manis (Vācija) – palīdzējuši nodrošināt visu 
internātu ar jaunām divstāvīgām gultām un 
matračiem. Nomainīts skolas nosaukums 
– Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvi-
dusskola – attīstības centrs. No 1.septem-
bra uzņemam skolēnus speciālās vispārē-
jās vidējās izglītības profesionāli orientēta 
virziena programmā (apdares darbu strād-
nieks un vizuālā komunikācija – datorgra-
fika, reklāmdizains). Esam atvēruši otro 
pirmsskolas izglītības grupiņu. Pārbūvēta 
internāta ēka – 1. stāvā pirmskolas grupi-
ņas, 2. stāvā internāts vidusskolēniem – 24 
vietas, 3. stāvā skolas muzejs un individu-
ālā darba kabineti pirmsskolai un attīstības 
centra speciālistiem. Ir izveidots rotaļu lau-
kums, kuru dāvināja skolai Mēlmaņa kungs 
ar draugiem Vācijā. 

Šoruden skolā ieviests elektronis-
kais žurnāls, stundu saraksts veidots, izman-
tojot speciālu datorprogrammu, top jauna 
skolas mājaslapa, decembra sākumā gaidām 
jaunus datorus datorklasei. 

Valmieras pilsētas pašvaldība skolas ju-
bilejā uzdāvināja skolai dokumentu kameru 
un multimedija projektoru – 2 komplektus, 
skolas datorklasē ir interaktīvā tāfele, kuru 
var izmantot, ieviešot mūsdienīgas mācību 
metodes. 

Jau vairākus gadus mums ir autobuss 
skolēnu vajadzībām pēc stundām, un tas 
piektdienās aizved skolēnus skolotāju pava-
dība arī līdz Rīgai. 

Noteikti uzsveru, ka visi sasniegumi 
tapuši, strādājot visam skolas kolektīvam 
kopā.

Kādi darbi vēl nav izdarīti? Nākotnes 
perspektīvas?

 Jāuzbūvē sporta zāle, jāsakārto skolas 
āra teritorija – sporta un rotaļu laukumi, ce-
liņi, pietura autobusam, pagrabs – muzejs, 
atpūtas komplekss (zāle, kafejnīca, pirts), 
jaunais mājturības kabinets, citas telpas 
saimniecības un speciālistu vajadzībām.

Ko jūs vēlaties teikt pedagogiem, sko-
lēniem, visiem citiem?

Visiem paldies par ieguldīto darbu, 
enerģiju, pacietību un sapratni. PALDIES 
arī visiem labiem cilvēkiem, kuri mūs at-
balsta gan morāli, gan finansiāli. Šodienas 
skola ir visu mūsu darba auglis, kurš top, 
gatavojas, bet nekad īsti gatavs nebūs, jo 
viss mums apkārt mainās nepārtraukti.

izsakās absoLventi
Līga Abakoks (1976. gada absolvente): 

„Skolā iestājos, kad man bija 6 gadi (1964). 
Atceros, man patika, cik akurāti visu mācīja, 
mācību stundās ļāva tikai runāt un attīstīt 
logopēdiskās spējas, nevis sazināties zīmju 
valodā. Patika arī pēcpusdienas sabiedris-
kais darbs, piemēram, malkas krāmēšana, 
lapu grābšana rudeņos u.c. Bija daudz pul-
ciņu, pati personīgi piedalījos basketbolā, 
dejošanā, teātra grupā. Mūzikas pulciņā 
spēlēju balalaiku. 

Jubilejas reizē skola gan izskatās ne-
daudz skumja – logos nav pašdarinātu de-
korāciju. Manā laikā tādas darinājām – tas 
uzreiz ieviesa mājīguma un siltuma sajūtu! 
Novēlu skolai vairāk sniegt lietderīgas zi-
nāšanas iz dzīves, ne tikai tīru teoriju no 
grāmatām!”

Māra Kursīte (2010): „Skolotāji bija 
mums kā otrās mammas, arī pavāres. Īpa-
šus notikumus tagad neatceros, bet, kad mēs 
– klasesbiedri, draugi –  savā starpā par to 
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runājam, tad daudz kas nāk prātā. Skolo-
tājas mani sauca par mazo velnīti, jo biju 
palaidne. Pati gan domāju, ka spēju būt arī 
nopietna.” 

Daiga Delle (1991): „Atceroties skolu, 
uzreiz, kas nāk prātā, ir mana pirmā lielā, 
skaistā mīlestība! Esmu pateicīga tam smu-
kajam puisim, ka joprojām varu būt liela 
optimiste, mīlēt cilvēkus. Iemīlēties 14 ga-
dos – tajos laikos tas nebija prāta darbs, 
nedaudz sagādāju galvassāpes skolotājiem, 
tika iesaistīti vecāki, bet, tā kā neko sliktu 
nedarījām, guvām atbalstu.

Biju nedaudz neparasts gadījums – tei-
camniece. Mācības man problēmas nesagā-
dāja, jo bija lieliski skolotāji: pamatu ielika 
Lidija Kalniņa, mīlestību pret grāmatām, 
mākslu – Rasma Zaķe, izprast sevi palīdzēja 
Baiba Garsija.

Spurainajos pusaudža gados ar mums 
kopā bija Maiga Paegle. Es vienmēr sa-
viem bērniem saku, ka otru tādu pedagogu 
kā viņa man vairs  nav gadījies satikt.  Tādi 
cilvēki ir liela bagātība! 

Vēl skolas foto pulciņā profesionāli 
apguvu fotomākslu, pati bildes taisīju! Un 
kolosālās Garri Kristapsona un Gunā-
ra Pliskas izauklētās diskotēkas! Gunārs 
mums, meitenēm, mācīja dziedāt visas gru-
pas „Jumprava” dziesmas. Un dejas, dejas 
Ilonas Berholdes vadībā. Mīlestība uz deju 
joprojām turpinās ģimenē, dejo mani dēli – 
TDA Zelta Sietiņš. Deja – tas ir dzīvesveids! 
Bet šūšanas kabinets man bija moku kamba-
ris, to zina visi mūsējie. Kopš skolas beig-
šanas šujmašīnu neesmu lietojusi. Mana 
mīlestība uz latviešu valodu, literatūru tur-
pinās, nu tas ir arī mans maizes darbiņš! 

Diemžēl Valmiera kā otrās mājas mani 
neuzrunā, pārāk  ilga ir prombūtne no tām.”

Pateicība
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvi-

dusskola – attīstības centrs izsaka pateicību 
skolas patronesei L. Zatlerei, Valmieras 
pašvaldības domes priekšsēdētājam I. Bo-
ķim, Somijas Mikeli skolas kolektīvam, 
I. un L. Velkiem, Vājdzirdīgo asociācijas 
pārstāvei M. Radvilienei, kā arī labvēļiem 
– Vājdzirdīgo asociācijas vadītājam, „Goda 
valmierietim 2006” R. Mēlmanim, Giterslo 
apriņķa sadarbības ar Valmieru koordina-
toram H. J. Švolovam, Krievijas Izglītības 
akadēmijas Korekcijas pedagoģijas insti-
tūtam direktoram doktoram N. N. Malofe-
jevam, Vidzemes profesionālās izglītības 
centra direktoram, skolas krusttēvam K. 
Greiškalnam, Pestīšanas armijas pārstāvei 
E. Andersonei un Baltijas bērnu fonda pro-
jekta vadītājam L. Žubulim.

Skolas patronese Valsts preziden-
ta dzīvesbiedre Lilita Zatleres kundze 
piekrita atbildēt uz dažiem „KS” jau-
tājumiem.

Kā jūs kļuvāt par skolas patronesi? 
Ar skolu iepazinos 2008. gada februārī, 

kad kopā ar Valsts prezidentu biju reģionā-
lajā vizītē Valmierā. Uzreiz pēc tam skolas 
vadība aicināja mani kļūt par skolas pat-
ronesi. Īsi pirms Vispārējiem Dziesmu un 
Deju svētkiem tā paša gada jūlijā tikos ar 
skolas jauniešu kori. Kad Mežaparka estrā-
dē redzēju valmieriešus kopā ar visiem dzie-
dam zīmju valodā, biju patiesi aizkustināta 
un lepna par „saviem” Valmieras bērniem. 

Man ir liels gods, ka, būdama patronese, 
varu atbalstīt vājdzirdīgo bērnu centienus 
iegūt pilnvērtīgu izglītību, attīstīt savus ta-
lantus, kļūt par stiprām, pašapzinīgām per-
sonībām ar savu profesiju, vietu sabiedrībā. 

Kā vērtējat skolas paveikto darbu? 
Esmu lepna par skolas mērķtiecīgo iz-

augsmi. Īpašs gandarījums ir par šogad ie-
viesto vidusskolas programmu, kas ļauj pēc 
pamatskolas absolvēšanas turpināt mācības 
vidusskolā un apgūt vizuālo komunikāciju 
un apdares darbus. 

Augsti vērtēju to, ka šajā rudenī atvērtas 
pirmsskolas izglītības grupas, lai palīdzētu 
bērniem pēc iespējas agrākā dzīves posmā 
saņemt nepieciešamo speciālo apmācību.

Kāda būs jūsu turpmākā sadarbība 
ar šo skolu?

Atbalstīšu skolu tās izaugsmē un centie-
nos, kā arī stāstīšu par valmieriešu pieredzi 
gan tepat Latvijā, gan tiekoties ar ārvalstu 
kolēģiem. 

Centīšos veicināt mācību līdzekļu iz-
strādi un izdošanu bērniem ar speciālām 
vajadzībām, kā arī speciālās un iekļaujošās 
izglītības jomas pilnveidi Latvijā. Domāju, 
ka mūsu tikšanās īpašos un arī ikdienišķos 
notikumos neies mazumā. 

P.S. „KS” korespondents pateicas šīs 
skolas darbiniecei Elīnai Jefremovai par 
palīdzību raksta tapšanā. 

 ina kursīte, elīna jefremova 
andris caune

6. novembra vakars paliks neaizmirs-
tams mūsu skolas kolektīvam, jo pieci 
mūsu zēni piedalījās fināla koppriekš-
nesumā LNT šovā Latvijas Zelta talanti 
kopā ar Ielu vingrošanas sporta biedrības 
puišiem, kuri iekļuva uzvarētāju godā.

Kā sākās mūsu sadarbība? Mums sko-
lā izveidojusies tradīcija katru gadu tikties 
ar kādu ievērojamu sportistu. Šajā rudenī 
sporta skolotāja Ligita Vasiļevska uzaicinā-
ja uz skolu puišus no Ielu vingrošanas spor-
ta biedrības. Interesanta un aizraujoša bija 
pēcpusdiena kopā ar viņiem. Sākumā gan 
valdīja neizpratne, kas tas ir – ielu vingro-
tāji? Tikai pēc kopīgi pavadīta laika mūsu 
zēni saprata, ka arī viņi var tādi būt.

 Kad nedēļas sākumā pirms fināla direk-
tors saņēma ielūgumu mūsu puišiem pieda-
līties Zelta talantos, bija skaidrs – mēs to 
darīsim. Sasaucām zēnus uz sapulci, noru-
nājām, ka skolā organizēsim atlases sacen-
sības, un tad pieci labākie brauks uz Rīgu. 
Tā arī izdarījām. 

Daļu no LNT piešķirtās naudas balvas 
– 5000 eiro – biedrības puiši jau iepriekš 
bija nolēmuši ziedot cēlam mērķim: izbū-
vēt skolas vingrošanas laukumā stieņus un 
līdztekas. Paldies viņiem par uzaicinājumu 
piedalīties, kā arī par dāvinājumu! Paldies 
mūsu skolas zēniem par drosmi un uzdrīk-
stēšanos!

Bet vislielākā pateicība pienākas 
sporta skolotājām Ligitai Vasiļevskai un 
Dacei Melbārdei par ieguldīto daudzu gadu 
darbu mūsu skolēnu fiziskajā attīstībā! Paši 
sev varam novēlēt – lai šie panākumi ir sā-
kums jaunām nodarbēm un aktivitātēm!

Foto: no kreisās – Jānis Strods, Marģers 
Krūziņš, Alvis Vestfāls, Arvis Vocišs, Māris 
Jaunzems.

Marģeris: Uz skatuves uztraucos, taču 
vispār jutos lieliski. Tagad esmu lepns par 
sevi, ka nenobijos un piedalījos. 

Jānis: Uz skatuves esmu bijis vairāk-
kārt, taču tiešraides TV šovā gan piedalos 
pirmoreiz. Pašam par brīnumu, nejutu ne-
kādu uztraukumu. Dalību Latvijas Zelta 
talantos atcerēšos mūžīgi, jaukus cilvēkus 
iepazinu.

Alvis: Visspilgtākais brīdis –  kad pazi-
ņoja par mūsu uzvaru. Tad sapratu:  skolai 
būs  jauni stieņi. 

 Māris: Sajūtas  bija fantastiskas: iegu-
vu daudz jaunu draugu un nolēmu noteikti 
pievienoties ielu vingrotājiem. 

KARSTA ZIŅA!
18.novembrī par sasniegumiem kul-

tūrizglītības pulciņu darbā uz LR prokla-
mēšanas 92.gadadienai veltīto koncertu 
Rīgā ielūgti: skolas tautisko deju pulci-
ņa vadītāja skolotāja Uldze Strazdiņa un 
skolēni  Maksims Mitkins, Kristīne Kris-
ta Magone un Māris Jaunzems.
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Pamata un viDējās izgLītības 
iestāDēs

Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpa-
matskolā (RNBIPS) šo mācību gadu uzsā-
ka 115 skolēnu, no tiem 16 gatavojas beigt. 
Skološanās ceļā stājies arī viens vienīgs 
pirmklasnieks.

Bet Valmieras vājdzirdīgo bērnu in-
ternātvidusskolā mācās 129 skolēni, no 
tiem 8 pirmklasnieki un 12 audzēkņi, kas 
apgūs vidusskolas programmu. Pamatizglī-
tības diplomu nākošgad gatavojas saņemt 
16 jaunieši.

RNBIPS absolvente Maira Bruže ie-
stājusies Valmieras skolā. Viņas domas: 
„Daudz labāk būtu, ja apgūtu dzirdīgo vi-
dusskolas programmu. Es šo skolu izvēlējos 
tāpēc, ka gribēju pamēģināt dzīvot Valmierā 
bez vecākiem. 

Mūsu skola ir skaista un patīkama. Grū-
ti salīdzināt ar Raiņa vakarskolu un Rīgas 
51. vidusskolu. Pozitīvi arī tas, ka Valmieras 
skolā ir iespēja apgūt kādu profesiju, un es 
pieteicos apdares darbu apmācībās. Man 
visvairāk patīk draudzīgie klasesbiedri un 
iespēja apmeklēt sporta nodarbības (bas-
ketbolā, galda tenisā u.c.).”

Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidus-
skolā mācības uzsākuši 34 nedzirdīgie un 
vājdzirdīgie skolēni. 10. klasē mācās 13, 
bet 11. klasi papildina 2 jauni skolēni.   9 
jaunieši šajā mācību gadā centīsies iegūt vi-
dējās izglītības atestātu.

Savukārt Daugavpils logopēdiskajā 
skolā pašlaik mācās 13 skolēni, ieskaitot 4 
pirmklasniekus.

Rīgas 51. vidusskolā šobrīd mācās 46 
skolēni ar dzirdes traucējumiem,  vidussko-
las klasē šogad iestājušies 16 jaunieši, bet  
gatavojas beigt 13.

Valmieras skolas absolvents Mairis 

Birmanis iestājies Rīgas 51. vidusskolā un 
saka: „Es izvēlējos šo skolu tāpēc, ka tā at-
rodas tuvāk manai mājai, ģimenei. Valmie-
ras skolu neizvēlējos, jo tajā  mācījos 13 
gadus. Bet Raiņa skolā, manuprāt, nav visai 
labi  apstākļi.”

ProfesionāLās izgLītības 
iestāDēs

Pašlaik Jūrmalas profesionālajā vi-
dusskolā (Sociālās integrācijas valsts aģen-
tūras paspārnē) mācās 13 nedzirdīgie un 
vājdzirdīgie jaunieši. Deviņi topošie pavāri 
un viens topošais elektrotehnikas montētājs 
gatavojas to beigt. Viens jaunietis turpina 
mācības komercdarbinieka specialitātē. Bet 
pa vienam nolēmuši apgūt elektrotehnikas 
montētāja un rūpniecības komercdarbinieka 
specialitāti.

Alsviķu profesionālā skolā šogad mā-
cās 9 nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši. 
Trīs gatavojas beigt šo skolu ar pavāra palī-
ga diplomu. Iestājušies tikai trīs: pa vienam 
– šuvēja, koksnes materiālu apstrādātāja un 
būvstrādnieka profesijās.

Barkavas arodvidusskolā pašlaik mā-
cās 23 jaunieši ar dzirdes traucējumiem (at-
tēlā), no tiem 14 iestājušies šogad: 11 jau-
nieši apgūs būvdarbu izglītības programmu. 

Šajā skolā jau otro gadu mācās Rolands 
Bruģmanis: „Tagad esmu jau 2. kursā. Ap-
gūstu  būvdarbu specialitāti, būšu  apdares 
darbu tehniķis. Šo skolu par savu  izvēlējos, 
kad vēl mācījos Rīgas Nedzirdīgo skolā. La-
bus iespaidus guvu, kad ierados  Barkavas 
arodvidusskolā atvērto durvju dienā. Iepa-
zinos ar šo skolu un mācību programmu 
un galīgi nolēmu, ka šī skola man būs īsti 
piemērota. Runājot par profesijas izvēli, tā 
atbilst manām prasmēm un spējām, jo pats 
ikdienā esmu praktiski veicis būvdarbus un 
jūtu, ka vajadzētu vēl papildināt zināšanas 

šajā jomā.
Ar pašreizējo skolu esmu apmierināts, 

jo tajā strādā pretimnākoši un atsaucīgi 
pasniedzēji, un tas mani mudina iesaistīties 
dažādās skolas aktivitātēs. Labi arī tas,  ka 
mums liek vairāk strādāt, tas attīsta darba 
prasmi.”

Rīgas Amatniecības vidusskolas 
(RAV) dažādās specialitātēs mācās 10 ne-
dzirdīgie un vājdzirdīgie audzēkņi (1. kursā 
4 – lietišķās mākslas programmā, pa vienam 
– apģērbu dizaina un interjera dizaina prog-
rammās.)

Anita Grahoļska uzsāka mācības divās 
skolās: Rīgas amatniecības vidusskolā un 
Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskolā. 
Viņa par izvēlētām skolām stāsta: „Izvēlējos 
apģērbu modelētāja specialitāti. Uzskatu, 
ka tā ir ļoti noderīga. Mācoties es iegūstu 
jaunas zināšanas un idejas. Domāju, ka 
esmu izdarījusi pareizu izvēli, jo apģērbi – 
tas ir tik sievišķīgi! Skolā man īpaši patīk 
krāsu mācība un kompozīcija. Skolotāji ir 
laipni un saprotoši. Klasesbiedri – izpalī-
dzīgi. Jau tagad man ir pilna galva ar ide-
jām!

Paralēli mācos Raiņa skolā, tas tiešām 
nav viegli. Mācības beidzas ļoti vēlu, neat-
liek laika mājas darbiem. Tā vispār ir prob-

lēma.”
Vida Meija 

Latvijas Univer-
sitātes P.Stradiņa 
Medicīnas kole-
džas pirmajā kursā 
apgūst biomedicī-
nas laboranta pro-
fesiju. Lūk, viņas 
pirmie iespaidi: 
„Izvēlējos šo sko-
lu, jo mani pievelk  

medicīnas joma. Ļoti gribēju kļūt par med-
māsu, bet dzirdes traucējumu dēļ izvēlējos 
laboranta profesiju, kurā nav nepieciešams 
kontakts ar pacientiem. Mācības ir ļoti in-
teresantas, daudz ko jaunu uzzinu. Esmu 
vienīgā vājdzirdīgā starp dzirdīgiem stu-
dentiem. Bez tulka ir mazliet grūti tad, kad 
notiek  lekcijas. Parasti tās pārrakstu no 
kursabiedriem. Esmu ļoti priecīga, ka viņi 
šādi man palīdz un ka mācībās tiek izman-
tots projektors, no kura raidītos tekstus pati 
varu pierakstīt. Diemžēl tā gan  nav visos 
mācību priekšmetos.”

Vēl daži nedzirdīgie un vājdzirdīgie ie-
stājušies citās izglītības iestādēs, piemēram, 
Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas 3. arodvi-
dusskolā u.c. Iespējams, vēl kāds uzsācis 
mācības kādā citā profesionālās izglītības 
iestādē.

augstskoLās
Pēdējos gados nedzirdīgo un vājdzirdīgo 

studentu skaits strauji samazinājies. „KS” 
rīcībā ir informācija tikai par 3 studentiem.

Edgars Vorslovs turpina apgūt  augst-
skolas „Attīstība” profesionālā bakalaura 

Katru gadu nedzirdīgo un vājdzirdīgo izglītības statistikas īpatsvars mainās. Rudens 
ir jaunā mācību cēliena sākums. „KS” apkopoja informāciju par izglītības iestāžu nedzir-
dīgo skolēnu, audzēkņu, studentu skaitu, kā arī daži mācīties gribētāji sniedza komentāru 
par savu izvēlēto skolu un profesiju.

Barkavas arodvidusskolā daudz mūsējo
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mājas – smiLtenē, Darbs – vaLmierā
Zigmārs ungurs

studiju  programmu 4. kursā.
 Bet šajā mācību gadā augstskolā „Attīs-

tība” iestājušies Santa Kesenfelde un Aldis 
Ādamsons. 

Santa Ke-
senfelde šovasar 
ieguva izglītības 
zinātņu maģistra 
grādu pedagoģijā, 
bet šoruden sāka 
papildināt zināša-
nas profesionālā 
augstākās izglītī-
bas maģistra stu-

diju programmas „Sociālais darbs” 1. kursā, 
jo : „Es vēlējos papildināt savas zināšanas. 
Man ir liela interese strādāt ar cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem, ar bērniem, jaunie-
šiem, ar viņu ģimenēm. Lai to visu varētu 
sekmīgāk realizēt, ir nepieciešamas zināša-
nas sociālajā darbā. Tāpēc studēt šeit man 
ieteica un rekomendēja  LU profesores un 
mūsu kolēģes no LNS.”

NEDZIRDĪGIE DARBA TIRGŪ

 Tā nu šovasar kādā jaukā pēcpusdienā 
sameklēju Valmieras centrā Rīgas ielas 20. 
namu, kura sētas pusē pagrabstāvā iemiti-
nājusies firma GeoMar. Šim individuālajam 
uzņēmumam Valmierā pieder apavu laboša-
nas darbnīca. Šajā pilsētā pavisam, kā vēlāk 
pastāsta Jānis, ir septiņas apavu labošanas 
darbnīcas. Uzņēmums, kurā viņš strādā, 
faktiski ir ģimenes uzņēmums.

vienīgais aPavu meistars
Kad nokāpju pagrabstāvā uz apavu 

darbnīcu, simpātiska apavu pieņēmēja ir 
pārsteigta, ka esmu ieradies viņu darbinieka 
Jāņa dēļ. Mani ielaiž darbnīcas telpās, kur 
strādā vienīgais apavu meistars, un tas ir 
mans meklētais Jānis Immurs.

Viņš pastāsta: „ Ar saviem dzirdīgajiem 
kolēģiem saprotos labi, apavu pieņēmēja 

Valmierā, tāpat kā Mālpilī, apavu remontdarbnīcā strādā viens 
nedzirdīgais, kurš pilsētā tāds ir vienīgais. Mālpilī tāds ir Igors 
Ščiglinskis, bet Valmierā – Jānis Immurs. Izrādās, LNS ir veseli 
divi Jāņi Immuri, bet šoreiz runāsim par to jaunāko un bārdaināko. 

nedaudz saprot zī-
mes, arī pati cenšas 
parādīt visu ar ro-
kām. Ja ir kaut kas 
sarežģītāks, tad pār-
ejam pie rakstīša-
nas. Es uzskatu, ka 
šai ziņā problēmu 
nav.”

Jānis šajā darb-
nīcā strādā jau de-
viņus gadus – sāka 
2001. gada 1. martā. 
Agrāk bija divi apa-
vu remontētāji, bet 
pasūtījumu nebija 
daudz, tāpēc abi cī-
nījās par labākajiem 
pasūtījumiem, lai 
vairāk nopelnītu. 
Bija grūti. 

Bet nu Jānis ir 
palicis vienīgais un 

galvenais remontētājs. Otrs apavu meistars 
skaitās rezervē, bet viņu izsauc tikai tad, ja 
darba ir ļoti daudz, vai arī kā Jāņa aizvieto-
tāju atvaļinājuma vai slimības laikā. 

vairāk Darba ziemā
Jānis ir beidzis Alsviķu profesionālo 

skolu, par apavnieku izmācījās tur, taču 
apgalvo, ka zināšanas bez prakses maz ko 
dod. Pieredzi viņš sākumā ieguva Smiltenē, 
turpat arī dzīvo. 

Tagad uz mājām ar savu auto viņš brauc 
tikai nedēļas nogalēs. Darbavieta viņam 
tepat kādā Valmieras iedeva izīrējamu dzī-
voklī, kurā viņš īrē vienu istabu. 

Jānis apgalvo, ka ziemā ir daudz vairāk 
darba, jo ziemas zābaki plīst, tie ir dārgi, 
tāpēc cilvēki labāk nes remontēt, jo tas ir 

lētāk. Vasarās darba  jūtami mazāk. Tāpat 
kā apavniekam Igoram Mālpilī, arī Jānim 
iznāk labot ne tikai apavus, bet arī visādas 
citādas lietas.

Labo visu, kas nePiecieŠams
 Piemēram, šodien viņš kādam pasūtītā-

jam laboja zirga seglus.
Jānis: „Vienreiz pie manis seglus labot 

atveda pat no Rīgas. Bet vispār seglus man 
labot pasūta jau piekto reizi.

 Visvairāk jālabo apavi sievietēm –  siks-
niņas, papēži. Vīrieši ļoti reti nes labot savus 
apavus. Man bieži jāstrādā arī sestdienās. 
Labi, ka jūlijā biju atvaļinājumā, atpūtos. 
Slikti, ka darba telpas ir pagrabstāvā, nav 
ne logu, ne svaiga gaisa, tas visvairāk man 
nepatīk. 

Tāpēc brīvajā laikā pa vakariem cenšos 
daudz staigāt. Bet pusdienu pārtraukumā 
bieži ar savu auto aizbraucu uz LNS Valmie-
ras klubu parunāties un iepazīties ar jaunu-
miem. Piedalos arī kluba pasākumos.”

brīvajā Laikā
Smiltenē Jānim ir privātmāja, kur darbu 

nekad netrūkst, taču laika ir maz. Nedēļa pa-
iet Valmierā, sestdien vai svētdien atbrauc 
uz mājām un neko lielu padarīt nepaspēj. 
Īrētajā dzīvoklī Valmierā Jānim ir dators 
ar interneta pieslēgumu. Viņš ir reģistrē-
jies LNS mājaslapā, lasa jaunumus, skatās 
videoziņas un apgalvo, ka viņam tur viss 
patīk. 

Savukārt Al-
dis Ādamsons 
iestājies 2. līme-
ņa profesionālās 
augstākās izglītī-
bas studiju prog-
rammā “Sociālais 
darbs”. Aldis uz-
svēra: „Es izvē-
lējos studēt par 

sociālo darbinieku tāpēc, ka vēlos palīdzēt 
cilvēkiem. Nākamā profesija man šķiet in-
teresanta. 

Mācīties mani pamudināja Sandra Ge-
renovska un Brigita Aldersone. Tā arī iz-
lēmu un savu izvēli nenožēloju. Nākotnē 
gribētu palīdzēt nedzirdīgiem cilvēkiem un 
bērniem. 

Jāmaina psiholoģiskā pieeja sociālās 
palīdzības nodrošināšanā, jo jebkurā sa-
biedrībā būs daļa cilvēku, kuriem  jāpalīdz. 
Es gribētu strādāt LNS par sociālo darbi-
nieku.” 

IZGLĪTĪBA – TAS IR SVARĪGI...

vēLos iePazīties
Nedzirdīgs rīdzinieks (54) priecāsies 

iepazīties ar jauku sievieti (līdz 45), ar 
kuru kopā varētu ceļot, izklaidēties un 
interesanti pavadīt brīvo laiku.

Sazināšanās: (SMS) mob.telefons - 
29184956


Nedzirdīgs vīrietis (41 g.) no Skrīve-

riem vēlas iepazīties ar slaidu vai apaļīgu 
brīvu vājdzirdīgu vai nedzirdīgu sievieti 
(40 – 50 g.). Var būt ar bērniem.

Gaidīs SMS ziņu 26882387

Precizējumi
Šeit daži precizējumi „Kopsolī” ie-

priekšējā – 12. numura tekstiem. Redak-
cija atvainojas!

Rakstā „LNSF 20 gadu darba ju-
bileja” nedzirdīgo medaļnieku sarakstā 
jāmin arī LAURA GAILE, kura olim-
piskajās spēlēs Taibejā (2009) izcīnīja 
sudraba medaļu teikvondo.

Rakstā „Ir liels prieks, un ir jauni 
izaicinājumi” precizēts teksts ir šāds: 
„… līdz 2011. gada novembrim pare-
dzēts aprīkot divus sociālās rehabili-
tācijas centrus nedzirdīgajiem: vienu 
Rīgā, otru Liepājā” 
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Paskatīsimies, cik daudz informācijas 
Latvijas TV nedzirdīgajiem piedāvāja un 
piedāvās 2010. gadā. 

Ar surdotulkojumu un titriem nodrošina 
šādu raidījumu apjomu:

● ziņas “Šodien Latvijā un pasaulē”  – 
54,6 stundas

● valsts amatpersonu uzrunas, apsvei-
kumi svētkos – 1, 5 stundas

● dievkalpojums – 1 stunda
● Saeimas svinīgā sēde 4. maijā – 

2 stundas
● raidījums “ Kopā “ ( oriģinālais raidī-

jums + atkārtojums) –  21, 2 stundas
● raidījums “ Naudas zīmes  “ (oriģinā-

lais raidījums + atkārtojums) – 21, 2 stundas
Tas nozīmē, ka 2010. gadā LTV 1 ar 

titriem un surdotulkojumu nodrošina ti-
kai 1,6 % , t.i., 101,5 stundas, no 6400 h 
raidapjoma. 

LTV1 paziņoja, ka lielāka apjoma raidī-
jumu titrēšanai trūkst finanšu. Pēc LTV1 ka-
nāla direktores Baibas Šmites aprēķiniem, 
15 minūšu ilga raidījuma titrēšana izmaksā 
200 latu, bet ziņu izlaidumu, filmu un raidī-

jumu titrēšanai būtu nepieciešami aptuveni 
90 000 latu gadā. 

Jāatzīmē, ka raidījumu „Kopā” un 
„Naudas zīmes” veido un titrus nodrošina 
SIA „Hansamedia”. Tas nozīmē, ka LTV 1 
praktiski nepiedāvā nevienu raidījumu ar 
subtitriem. 

Tas nozīmē, ka nedzirdīgiem cilvē-
kiem nekādu labumu nav devusi koncep-
cija „Vienādas  iespējas  visiem”, kas iz-
strādāta laika periodam no 1999. līdz 2010. 
gadam. Lai nodrošinātu invalīdu tiesības uz 
informāciju,  šajā koncepcijā valstij bija no-
teikts uzdevums sniegt informāciju valsts 
un sabiedriskajā televīzijā ar zīmju valo-
das tulkojumu un subtitru palīdzību. Par 
to atbildīga ir Nacionālā elektronisko plaš-
saziņas līdzekļu padome (NEPLP) (agrāk 
Latvijas Televīzijas, Nacionālā Radio un 
Televīzijas padome).

Tāpēc nav ticības, ka Latvijas nedzir-
dīgo stāvokli informācijas nodrošinājuma 
jomā uzlabos Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Konvencijas par personu ar inva-
liditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010. 

               TELEVĪZIJA – VISSVARĪGĀKAIS INFORMĀCIJAS       AVOTS NEDZIRDĪGAJIEM CILVĒKIEM

Mūsu laikos informācija ir viens no visvērtīgākajiem un vissvarīgākajiem resursiem. 
Mūsu dzīve nav iedomājama bez tās. Tikai informēts cilvēks spēj iekļauties sabiedrībā, 
zina savas tiesības un spēj sevi aizstāvēt. Tikai informēts un zinošs nedzirdīgais spēs 
pilnvērtīgi komunicēt ar dzirdīgajiem cilvēkiem, izdarīt izvēli, veidot noteiktu attieksmi 
un pieņemt lēmumus atbilstoši demokrātiskas sabiedrības izpratnei un normām. 

eksPresintervija
 ivars kalniņš

Irēna Rutkovska (Daugavpils)
Es vispār skatos LNT ziņas un „Pa-

norāmu”, jo uz „Ziņām” sešos vakarā 
nevaru paspēt  no darba. Būtu jauki, ja 
šādas ziņas rādītu atkārtojumā vakarā. 
Skatos arī „Degpunktu”, tomēr man tas 
ne vienmēr dod pilnīgu informāciju, tā-
pēc būtu vēlams surdotulkojums. Šad tad 
skatos romantiskas filmas, kuras parasti 
rāda ar subtitriem krievu valodā. Visām 
filmām vajag subtitrus latviešu valodā, 
lai nav jāskatās tikai krievu filmas.

Elita Beisone (Ķekava)
Skatos ziņas atkarībā no laika, kad 

pieejams TV. Aktīvi sekoju dažādiem no-
tikumiem. Ziņās lasu ļoti īsu informāciju 
(titrus). Ja tā mani interesē, tad nākošajā 
dienā meklēju paplašinātu informāciju 
avīzē „Diena” vai ieskatos internetā. Vē-
lētos vērot un saprast  raidījumu „Tautas 
balss”, bet nav subtitru. Tāpat būtu vērtī-
gi  ar subtitriem skatīt tematiskus raidī-
jumus  par veselības un politikas jautā-
jumiem. Un vēl ļoti vēlamas būtu ziņas, 
ko veido paši  nedzirdīgie diktori, kā tas 
ir, piemēram,   Igaunijā. Visām filmām 
derētu subtitri latviešu valodā.

Priekšroku dodu subtitriem, nevis 
surdotulkojumam, jo tie man dod plašā-
ku informāciju. Bet tulkojumā zīmju va-
lodā daudz kas paslīd garām nesaprasts 
– tulkojums ir tik ātrs, ka vienkārši grūti 
koncentrēties.

Anita Slavinska (Daugavpils)
Regulāri skatos visas ziņas – LTV, 

LNT un TV3. Sekoju arī raidījumam 
„Kopā”. Man patīk tādi raidījumi kā 
„Latvijas šlāgeraptauja”, „Province”, 
„Daudz laimes”, „Mans zaļais dārzs” un 
sporta spēles, piemēram, hokejs. Es gri-
bētu, lai šādos raidījumos būtu subtitri. 
Raidījumam „Labrīt, Latvija” ir slīdošie 
subtitri, bet tajos  daudz rakstīts par to, 
kas un kad uzstāsies, līdz ar to zūd pa-
matinformācija par notikumiem un fak-
tiem.

Manuprāt, nozīmīgos notikumos, 
piemēram, Dziesmu svētkos, Rīgas svēt-
kos, vēlēšanu diskusijās un citos, TV jā-
raida subtitri.

 Ja tehniski tiešraidē nevar tos saga-
tavot, tad vismaz slīdošos  titros jābūt 
informācijai par visu svarīgāko. Priekš-
vēlēšanu laikā bija tik daudz partiju dis-
kusiju un debašu, bet es neguvu  nekādu  
informāciju par to visu. 

Skatos krievu seriālus, tāpēc ka tiem 
ir subtitri latviešu valodā. Ārzemju un 
latviešu filmām vajag titrus latviešu va-
lodā.

Man vispār iebildumu pret surdotul-
kojumu nav, bet tad tam jābūt skaidri re-
dzamam un labi saprotamam. Tomēr man 
vislabāk patiktu, ja TV ieviestu subtitrus 
un pēc iespējas plašāk.

No visiem masu informācijas līdzek-
ļiem – avīzēm, žurnāliem, televīzijas un 
radio raidījumiem – nedzirdīgiem cilvē-
kiem vispiemērotākais informācijas avots 
ir televīzija. Tas ir vissvarīgākais medijs, lai 
sekotu jaunumiem, sportam, izklaidei, izglī-
tībai un politikai.

Un sabiedriskās televīzijas pamatuzde-
vums ir sniegt sabiedrībai pakalpojumus, 
kas nozīmē skatītāju informēšanu un izglīto-
šanu. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka sabiedriskā 
televīzija būtu pilnībā pieejama visiem ska-
tītājiem, arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem, 
ir svarīga  TV programmu subtitrēšana.  

Jau 2008. gadā  Eiropas Parlaments pie-
ņēma  deklarāciju par sabiedriskās televīzi-
jas raidījumu subtitrēšanu. Tajā uzsvērts, ka 
Eiropas Savienībai jānodrošina saviem pil-

soņiem vienlīdzīga piekļuve informācijai, 
izglītībai un kultūrai un mūsdienu tehnolo-
ģijas ļauj raidīšanas laikā televīzijas prog-
rammām (tostarp tiešraides programmām) 
nodrošināt subtitrus.

Ja nedzirdīgie un vājdzirdīgie  nespēj 
sekot notikumiem TV, viņi nonāk dziļākā 
sociālā izolācijā, jo nevar iesaistīties saru-
nās ar dzirdīgiem cilvēkiem par aktuāliem 
notikumiem. 

Jāatceras, ka no subtitrētiem raidīju-
miem labumu gūst arī dzirdīgie cilvēki, kam 
latviešu valoda ir svešvaloda, bērni un pie-
augušie ar mācīšanās grūtībām, bērni, kuri 
sāk mācīties lasīt, vecākie cilvēki, kuriem 
aiz vecuma pasliktinās dzirde un vēl daudzi 
citi.  Subtitrētie raidījumi uzlabotu arī ne-
dzirdīgo cilvēku lasīt un rakstīt prasmi.

situācija Latvijā 

Jūsu uzmanībai tēma 
– TV pieejamības 
iespējas nedzirdīga-
jiem. Tās pamatā ir 
LNS projektā „XXI 
gadsimts. Nedzirdība. 
Līdzdalības evolūcija” 
kompetenču grupas 
„Informācija” apko-
potie materiāli.
Attēlā: grupas vadītā-

ja Inese Immure vizītē 
Nacionālā elektronis-
ko plašsaziņas līdzek-
ļu padomē (2010.08.)
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Sanita un Ģirts Gabrāni (Olaine)
Mēs katru dienu skatāmies TV, pār-

svarā ziņas. Sekoju arī raidījumam „Eks-
trasensu cīņas”, tam ir subtitri. Skatā-
mies krievu filmas, jo tām ir titri latviešu 
valodā. Diemžēl ārzemju filmas ļoti reti 
redzam.

Apsēžamies pie TV,  ieslēdzam: ja 
redzam kādu raidījumu bez subtitriem, 
tad pārejam uz citu, kur vieglāk saprast. 
Patīk „Dzīvnieku pasaule”, kā arī rai-
dījumi par veselības, autolietu, sporta 
jautājumiem, tos  mēs vēlētos  redzēt ar 
subtitriem

Ja ekrānā ir surdotulkojums, es ne-
spēju koncentrēties, tāpēc man labāk pa-
tīk subtitri. Tomēr multfilmām un bērnu 
raidījumiem derētu surdotulkojumi. Tā-
das ir mūsu domas.

Nadežda Jefremova (Valmiera)
Regulāri skatos „Panorāmu”. Dau-

dzus raidījumus skatos bez subtitriem, 
piemēram, ikgadējais „Latvijas lep-
nums”, „Dzīvnieku pasaule” u.c. Patīk 
ziepju operas – meksikāņu filmas, sa-
prast jau var kaut kā. Manuprāt, visiem 
raidījumiem jābūt ar subtitriem, īpaši tā-
diem populārajiem raidījumiem kā „Bez 
tabu”, „Degpunktā”, „Kriminālhronika”, 
kā arī priekšvēlēšanu diskusijām utt. 
Pārsvarā  krievu humora raidījumus un 
krievu filmas skatos, jo tās nodrošinātas 
ar subtitriem. Subtitri man liekas labāki 
nekā surdotulkojums, jo tie uzlabo valo-
das zināšanas. 

Rasma Kurēna (Rīga) 
Man kā pensionārei ar maziem ienā-

kumiem nav iespējams abonēt avīzes, tā-
pēc televīzija būtu galvenais informāci-
jas avots, ja vien varētu saprast, ko runā 
diktori un citi cilvēki raidījumos.

Šobrīd skatos filmas ar uzrakstiem 
latviešu valodā. Arī to nav pārāk daudz. 
Vairāk uzrakstu ir krievu valodā. 

Labprāt būtu skatījusies TV raidīju-
mus par medicīnas, pavārmākslas, kul-
tūras tēmu. Mani ļoti interesē arī, kas 
notiek mūsu valstī, ko no ekrāna runā 
prezidents, premjers, deputāti, ministri, 
kultūras cilvēki utt., kāda dzīve mūs sa-
gaida, kam jābūt gataviem?

To uzzinu fragmentāri – kaut ko no 
citiem, aizejot uz KC „Rītausma”. Šai 
ziņā neatsveramas bija „Jautrītes ziņas”, 
kas tiešām bija ļoti vērtīgas, sniedza pla-
šu aktuālo informāciju visādās jomās. 
Ļoti priecīga esmu, ka tagad mums ir 
sava LNS mājaslapa ar daudzām jaunām 
ziņām, ko datorā izlasu, reizi nedēļā aiz-
ejot pie meitas. Tur arī noskatos video-
ziņas.

Būtu labi, ja arī TV rādītām teātra iz-
rādēm būtu titri, tās labprāt noskatītos, jo 
teātra māksla visu mūžu man bijusi tuva.

– 2012.gadam, kas apstiprināts 2009. gada 
12. oktobrī. Arī tas paredz palielināt titrēto 
raidījumu skaitu sabiedriskajā televīzijā. 

Par TV raidījumu pieejamību nedzir-
dīgajiem cilvēkiem notika saruna ar Na-
cionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) priekšsēdētāju Ābra-
mu Kleckinu (attēlā vīdū) un sabiedriskās 
televīzijas kuratoru  Nacionālajā elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu padomē Ser-
geju Kārīti (attēlā pa labi).  Ā.Kleckins 
apliecināja sapratni un gatavību risināt iz-
virzītās problēmas par TV raidījumu pieeja-
mības paplašināšanu nedzirdīgajiem: „Jums 
ir taisnība, jūsu prasības ir pamatotas, mēs 
par to nešaubāmies...” – un ieteica veidot 
ar LNS kopīgu projektu, mēģinot piesaistīt  
ES naudu, jo finansu resursi sabiedriskās 
televīzijas vajadzībām ar katru gadu tiek 
samazināti. 

„Neskatoties uz grūtībām, arī nākamā 
gada budžetā varētu paredzēt kādu raidī-
jumu subtitrēšanu, bet tas jādara pakāpe-
niski, sākot ar visnepieciešamākajiem, kas 
vispirms vajadzīgi nedzirdīgiem cilvēkiem,” 
atzīmēja NEPLP priekšsēdētājs.

S.Kārītis uzsvēra, ka visu nosaka poli-
tiskās izšķiršanās jeb, citiem vārdiem, fi-
nanšu piešķiršana LR Saeimā. Vairākkārt ir 
plānota subtitrēšana, taču TV budžets tiek 
samazināts.

Piemēram, šī gada budžets tika samazi-
nāts no 12 uz 8 miljoniem latu, un tas pats 
gaidāms nākamgad.

Sarunas rezultātā abas puses vienojās, 
ka LNS nepieciešams izveidot sarakstu ar  
tiem TV raidījumiem, kurus nepieciešams 
subtitrēt,  un iesniegt to Nacionālā elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kā arī 
vērsties ar prasību LR Saeimas Cilvēktie-
sību komisijā nodrošināt TV raidījumu pie-
ejamību nedzirdīgiem cilvēkiem, piešķirot 
tam nepieciešamo finansējumu. 

PAR VIENĪGAJIEM TITRĒTA-
JIEM RAIDĪJUMIEM LTV 1. KANĀLĀ 

Vienīgie titrētie raidījumi LTV 1. kanālā 
ir „Naudas zīmes” un „Kopā”. Šos raidīju-
mus veido SIA „HansaMedia”, kas nodar-
bojas ar kinofilmu, videofilmu un televīzijas 
raidījumu producēšanu. Latvijas Televīzi-
ja nepiedalās šo raidījumu veidošanā, bet 
piedāvā tikai raidlaiku. Jāatzīst, raidījums 
„Kopā” tagad ir uz izdzīvošanas robežas – 

agrāk tā veidošanai bija stabils finansējums 
no dažādiem Latvijas un Eiropas mēroga 
projektiem, taču tagad sponsori jāmeklē pa-
šiem. 

„Kopsolī” tikās ar raidījuma „Kopā” 
veidotāju – redaktori Lauru Leitāni, lai uz-
zinātu, kā notiek raidījuma titrēšana un cik 
tas izmaksā. Raidījums „Kopā” radies pirms 
8 gadiem. Agrāk Latvijas TV nepiedāvāja 
nevienu raidījumu par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, izņemot raidījumu „Program-
ma nedzirdīgajiem”.  

Raidījumu arī titrēt – tā bija kādreizē-
jās redaktores Kristas Vāveres iniciatīva. 
L.Leitāne pie šī raidījuma veidošanas strādā 
vienu gadu un uzskata, ka tas lielākoties ir 
tikai labas gribas jautājums un neprasa lie-
las izmaksas. Vispirms sagatavo raidījumu 
– izvēlas, kādus kadrus rādīt no nofilmētā 
materiāla, kāds būs teksts. Kad scenārijs ir 
gatavs, tekstu mazliet vienkāršo, lai tas būtu 
izmantojams kā titri. To nosūta raidījuma 
režisoram Jānim Goldbergam, kas vienlai-
kus ir arī montāžas režisors. Ar montāžas 
programmu vajadzīgās teksta rindas tiek 
nokopētas un pārliktas uz izvēlēto kadru. 
Režisoram nepieciešama aptuveni stunda, 
lai pievienotu titrus 13 minūšu garajam rai-
dījumam „Kopā”.  

L. Leitāne stāsta, ka grūti pateikt, kā-
das ir tieši titrēšanas procesa izmaksas. Lai 
noskatītos uzfilmēto materiālu, izvēlētos 
fragmentus, uzrakstītu scenāriju, to visu 
samontētu, uzrakstītu tekstu titriem un tos 
pievienotu – viņai un režisoram tam būtu 
nepieciešamas aptuveni 2 dienas.  

„LTV nevajadzētu būt grūtībām titrēt 
raidījumus. Vismaz tos, kuri nenotiek tieš-
raidē. Piemēram, ziņās diktoriem lielākoties 
ir jau sagatavots, zināms teksts un sižeti sa-
montēti jau iepriekš. Kāpēc šo tekstu nevar 
palaist subtitros un to  uzticēt ziņu redakto-
ram vai katra sižeta autoram, vai arī algot 
atsevišķu cilvēku, ” tā domā Laura.

Zināms, ka daudzus nedzirdīgos bied-
rus neapmierina ziņu surdotul-
kojums mazā formātā, kas ļoti 
apgrūtina sekošanu ziņām zīmju 
valodā. LTV paskaidroja, ka „zi-
ņas  “Šodien Latvijā un pasaulē”, 
kas tiek pārraidītas ar surdotulko-
jumu, paredzētas visai LTV 1 au-
ditorijai. „Iebīdot” zīmju valodas 
tulku kadra labajā stūrī, TV reži-
sors cenšas neaizsegt sižeta vizuā-
lo rindu.  Speciāli veidotas ziņas 
nedzirdīgiem cilvēkiem, kā to dara  
Igaunijā, Zviedrijā, Somijā,  šo ne-
apmierinātību ar mazo tulka attēlu 

varētu atrisināt.” Bet arī tam vajadzīga pa-
pildu nauda – pēc LTV 1 sagatavotās tāmes  
gadā ap Ls 21 000 latu.

Nedzirdīgie interesējās, vai ir iespējams 
raidījuma „Panorāma” laikā  katram 
sižetam nodrošināt attiecīgo ziņu kopsa-
vilkumu slīdošas teksta  rindas veidā, jo 
šobrīd „Panorāmas” laikā slīdošās teksta 

Tālāk lasiet 10. lpp.
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rindas nav saistītas ar tajā brīdī redzamo si-
žetu TV ekrānā.

Kā paskaidroja LTV, „šobrīd Ziņu die-
nesta veidotājos ziņu izlaidumos tehniski ir 
uzstādīta ziņu rinda noteiktā formā un garu-
mā. Ja tā ir jāpārveido, arī tās būs papildus 
izmaksas un esošā formāta maiņa.”

KO PIEDĀVĀ KOMERCIĀLIE JEB 
PRIVĀTIE TV KANĀLI 

Kā paskaidroja LNT darbiniece Elī-
na Pīka, LNT subtitrē latviešu valodā ti-
kai krievu valodā veidotos seriālus un fil-
mas. Subtitrēto raidījumu apjoms nedēļā 
ir 15 stundas jeb 9% no kopējā raidlaika.   
„Nākotnē nav plānots būtiski palielināt lat-
viešu valodā subtitrējamo raidījumu skaitu, 
jo pārējā laikā LNT programmā plānoti au-
torraidījumi latviešu valodā, ko pārraida 
bez subtitriem, vai iepirktā produkcija, kas 
tiek ieskaņota latviski un vakara stundās 
(no pl. 21 līdz pl 23) pārraidīta ar subtit-
riem krievu valodā, lai piesaistītu  papildu 
auditoriju. Latviski veidotos raidījumus un 
citos laikos pārraidītos latviski ieskaņotos 

raidījumus LNT nesubtitrē, jo tas rada pa-
pildu izmaksas.”

Izpētot TV programmu, var redzēt, ka 
TV5, kas galvenokārt domāta krievu audito-
rijai, ar subtitriem piedāvā Krievijā ražotos 
seriālus un šovus. 

Interesanti, jau 2008. gadā Saeimas 
Eiropas lietu komisija izteica ierosināju-
mu, ka Latvijas televīzijā filmas būtu jā-
raida to oriģinālvalodā, ar latviešu valo-
das subtitriem. Filmu demonstrēšana angļu 
valodā ar latviešu valodas subtitriem būtu 
viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem 
veidiem, kā veicināt angļu valodas mācīša-
nos, jo latviešiem nav labas angļu valodas 
zināšanas.  Bet LNT paziņoja, ka neplāno 
atteikties no filmu ieskaņošanas latviešu va-
lodā, jo viņus galvenokārt interesē skatītāju 
labsajūta un komforts: „Filmu ieskaņošana 
latviešu valodā lielā mērā sniedz iespēju bez 
piepūles uztvert ekrānā notiekošo.” Līdzīga 
nostāja bija arī TV3 – tā uzskata, ka rūpē-
jas par skatītāju ērtībām, piedāvājot latviešu 
valodā ieskaņotas filmas un seriālus. Nav 

saprotams, kāpēc tā pati TV3 Igaunijā 
piedāvā ārzemju filmas oriģinālvalodā ar 
igauņu valodas subtitriem. 

Arī otrais valsts TV kanāls LTV7  ar 
subtitriem latviešu valodā piedāvā seriālus, 
kuri ražoti Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievi-
jā un raidījumu „Zveja”, jo tas skan krievu 
valodā.  

Tātad šobrīd Latvijas televīzija domā 
tikai par dzirdīgo cilvēku ērtībām un par 
krievvalodīgo cilvēku interesēm. 

Tiek uzskatīts, ka digitālā tehnika dotu 
jaunu un lētāku sistēmu raidījumu apgādē ar 
subtitriem. Kādas iespējas piedāvā digitā-
lās TV apraides nodrošinātājs SIA Latte-
lecom?   Tas šobrīd interaktīvajā televīzijā 
nodrošina tikai divus filmu kanālus, kur ir 
iespēja nodrošināt subtitrus latviešu valodā. 
Nākotnē plānots šo skaitu palielināt. SIA 
Lattelecom neesot nekādas tiesības subtitrēt 
raidījumus Latvijas Televīzijas kanālos, ja 
konkrētās televīzijas tehnoloģija to neno-
drošina. Viss atkarīgs no attiecīgās televī-
zijas. 

LIELBRITĀNIJĀ 
Lielbritānijas pieredze rāda, ka TV rai-

dījumu subtitrēšana nav tehnoloģiskas ie-
spējamības vai neiespējamības jautājums. 
Tas vienkārši ir politiskās gribas jautājums 
un ieinteresēto pušu griba. Lielbritānijā ir 
visaugstākais procents subtitrēto TV raidī-
jumu, jo tika pieņemts likums, kas piepra-
sa arī komerciāliem kanāliem nodrošināt 
titrus. Subtitrēšanas un zīmju valodas tul-
kojumu  televīzijā regulē Komunikācijas 
likums. Tas pieprasa Lielbritānijas radio 
un TV raidījumu regulatoram nodrošināt 
pakalpojumu pieejamību nedzirdīgajiem, 
detalizēti norādot, kā tiks izpildītas saistības 
attiecībā uz subtitrēšanas un zīmju valodas 
tulkojuma nodrošināšanu. Interesanti, ka 
BBC, kurai nav oficiālas vajadzības to darīt, 
atzinusi, ka viņiem ir vadošā loma pakalpo-
jumu nodrošināšanā cilvēkiem ar sensoriem 
traucējumiem. Titrējot tiešās pārraides, tiek 
izmantotas runas atpazīšanas sistēmas.

Anglija ir pa-
raugvalsts TV 
raidījumu nodro-
šināšanā nedzir-
dīgajiem. Lūk, ko 
stāsta Vita Stu-
pāne, kas Anglijā 
dzīvo jau divus 
gadus: „Subtitri ir 
pilnīgi visiem raidī-

jumiem. Filmām subtitri ir īpaši sagatavoti: 
uz balta fona titrētas sarunas, uz sarkana 
fona tiek uzrakstīts, ka skan zvans – telefona 
vai durvju, bet pārējie trokšņi, piemēram, 
lietus līst, vīrs krāc, suns rej, aprakstīti uz 
dzeltena fona. Neparasti un interesanti ir 
skatīties filmas vakaros no deviņiem – tās ir 
ar tulkojumu zīmju valodā, bez subtitriem. 

Tulki tulko filmas ar visām emocijām. Katru 
vakaru ir ziņas ar tulkojumu zīmju valodā. 
Viens kanāls no pl.9 līdz 12 katru dienu 
piedāvā bērnu programmas zīmju valodā. 
Pasakas stāsta nedzirdīgie diktori. Sestdie-
nās tajā laikā neviens nedrīkst traucēt manu 
meitu Sāru (2 gadi) – viņa četras stundas 
no vietas uzmanīgi skatās bērnu raidījumus 
zīmju valodā. Es arī pati skatos šos bērnu 
raidījumus, lai labāk apgūtu angļu zīmju 
valodu.”

ZVIEDRIJĀ 
Zviedrija 2002. gadā sarīkoja veiksmī-

gu plakātu kampaņu ar tekstu „Valdība var 
izvēlēties likt pirkstus ausīs”. Plakāti tika 
izvietoti rosīgākajās sabiedriskajās vietās 
un citās labi redzamās vietās Stokholmā un 
vēl septiņās lielākajās Zviedrijas pilsētās. 
Zviedrijā visiem TV valsts kanāliem tika iz-
virzīts noteikums, ka vismaz 50 % oriģināl-
raidījumiem pirmajā reizē jābūt titrētiem. 
Visas ārzemju programmas un filmas tiek 
titrētas zviedru valodā, izņemot bērnu prog-
rammas, kuras dublētas zviedru valodā. Arī 
privātajam televīzijas kanālam izvirzīts no-
teikums, ka lielām izklaides programmām 
un zviedru TV drāmām jābūt nodrošinātām 
ar subtitriem. 

Alīna Bergma-
ne – Liksele, kas 
Zviedrijā dzīvo jau 
15 gadus, atzīst, 
ka nevarētu Latvi-
jā dzīvot: „Man te 
pietrūktu informā-
cijas. Nesaprotu, kā 
nedzirdīgie šeit var 
dzīvot... Zviedrijā 

valsts TV kanāli pilnībā nodrošina raidī-

jumus ar subtitriem. Gandrīz visiem raidī-
jumiem titri ir iepriekš sagatavoti. Titrētas 
ir arī ziņas tiešraidē. Arī pie mums šogad 
bija parlamenta vēlēšanas, un mēs varējām 
sekot priekšvēlēšanu debatēm, reklāmām un 
vēlēšanu norisei un uzzināt balsošanas re-
zultātus tiešraidē, jo pilnīgi viss bija titrēts. 

Nedzirdīgie varēja sekot arī princeses 
Viktorijas kāzu norisei, ko TV translēja visu 
dienu tiešraidē ar titriem. Vienlaicīgi to va-
rēja skatīties internetā ar tulkojumu zīmju 
valodā. Tulks bija redzams lielā formātā. 
Tulkošana internetā Zviedrijā ir jaunums, 
ko sāka praktizēt šovasar. Raidījumu tulko-
šanu zīmju valodā televīzijā neizmanto, jo 
tulks tur ir redzams mazā izmērā.

Katru darbadienas vakaru TV piedāvā 
arī ziņas (10 minūtes), kas ir speciāli saga-
tavotas zīmju valodā, nevis tulkotas. Šajā 
ziņu pārraidē tiek iekļautas arī Zviedrijas 
Nedzirdīgo asociācijas aktualitātes. 

Vienu reizi nedēļā  TV raida programmu 
nedzirdīgajiem (30 minūtes), ko sagatavo 
nedzirdīga producente. Šeit rāda tēmas, ar 
kurām nedzirdīgie saskaras ikdienas dzīvē. 
Piemēram, viens raidījumu cikls (kopā 5 
raidījumi) bija veltīts bērna adopcijai. Rai-
dījuma veidotāji sekoja no sākuma līdz bei-
gām kādai nedzirdīgai mātei , kura vēlējās 
adoptēt otru  bērnu, šoreiz  no Sanktpēter-
burgas. Un mēs uzzinājām, cik ļoti sarežģīts 
process ir adopcijas lietas kārtošana. Līdzī-
gi tika veidota arī nākamā tēma „Mīlestība 
bez robežām”. 

Privātie TV kanāli titrus raidījumiem 
nodrošina 70 – 80 % apmērā. Zviedrijas 
Nedzirdīgo asociācija un Vājdzirdīgo orga-
nizācija (apmēram 1 miljons vājdzirdīgo) 
vēlas panākt, lai arī privātie kanāli piedā-
vātu titrus 100 % apmērā. 

situācija ārvaLstīs informācijas noDroŠinājuma jomā neDzirDīgajiem

Sākumu lasiet 9.lpp. 
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Šopavasar Zviedrija izmēģināja  inter-
netā  tulkot zīmju valodā radioraidījumus.

Ko es pati skatos? Šobrīd manā topā 
ir  seriāls „Bīstamās mājsaimnieces”, kur 
4 sievietes risina savstarpējās attiecības un  
ASV šovs „Topmodele”. Man ļoti patīk 
skatīties Eirovīziju, kuru tiešraidē rāda ar 
titriem. Savukārt Olimpiskajām spēlēm un 
Oskara balvu pasniegšanas ceremonijai tit-
ri uzlikti raidījuma atkārtojumā. Subtitri ir 
uzlabojuši manas zviedru valodas zināšanas 
un, pateicoties subtitriem, man ir izvēles 
brīvība – varu skatīties, ko vēlos.”

IGAUNIJĀ 
Kopš 2009.gada Igaunijas Valsts te-

levīzija piedāvā ziņas zīmju valodā, ko 
gatavo un pasniedz zīmju valodā paši ne-
dzirdīgie ziņu redaktori. Nedzirdīgo ziņu 
pārraide zīmju valodā (ar ierunātu tekstu) 
notiek visas nedēļas dienas 6 min. garumā 
pl. 19.20 vakarā. Ziņas ietver 3 – 5 jaunu-
mus, kurus izvēlas un sagatavo paši nedzir-
dīgie redaktori. Tajā pašā vakarā ziņas pa-
rādās arī internetā. Pirms tam 11 gadus TV 
ziņas bija ar surdotulkojumu, kas neapmie-
rināja nedzirdīgos, jo tulks bija maza izmēra 
un bija grūti izsekot ātram tulkojumam (lī-
dzīgi kā pie mums). Lai uzlabotu informāci-
jas nodrošinājumu televīzijā,  Igaunijas Ne-
dzirdīgo biedrība sadarbībā ar TV izstrādāja 
projektu, ņemot par pamatu Somijas nedzir-
dīgo pieredzi.

Karīna Bei-
sone – Kuzmina, 
kas Igaunijā dzīvo 
jau četrus gadus, 
stāsta, ka „visiem 
ārzemju raidīju-
miem ir igauņu 
valodā subtitri gan 
valsts kanālos, gan 
privātos kanālos, 

piemēram, TV 3. Subtitru nav tikai igauņu 
raidījumiem, jo tie skan igauņu valodā. Tiek 
demonstrēti ļoti daudzi ārzemju raidījumi, 
piemēram, dažādi šovi, sarunas ar psiho-
logu, raidījums par autolietām, par to, kā 
gatavot ēdienus, filmas, seriāli, multipli-
kācijas filmas. Piemēram, sāku skatīties 
seriālu „CSI”, ko Latvijā nedarīju, jo tur 
nebija subtitru. Arī „Hameleonu rotaļām” 
ir subtitri. Ar interesi sekoju Eirovīzijai un 
Olimpiskajām spēlēm, jo tās pārraidīja ar 
subtitriem. Skatoties TV raidījumus ar sub-
titriem, uzlabojās manas igauņu valodas 
zināšanas. Kad atbraucu uz Latviju pie 
saviem vecākiem, man te nav ko skatīties. 
Skatos, ka LTV 7 demonstrē neinteresantas 
filmas, savukārt Igaunijas valsts otrais ka-
nāls piedāvā daudz interesantākas.”

NORVĒĢIJĀ  
Arī Ivetai Krazei, kas nesen viesojās 

pie saviem draugiem Norvēģijā, bija ko ap-
skaust: „Pilnīgi visi TV raidījumi tiek titrēti. 

Ziņas pl.18, 19 un 20.30 tiek raidītas zīmju 
valodā. Tulks ir redzams ļoti lielā formātā – 
aizņem gandrīz pusi no TV ekrāna, bet ziņas 
ir mazākā formātā. Šīs ziņas, kas sagatavo-
tas nedzirdīgo auditorijai, tiek raidītas otrā 
kanālā, jo dzirdīgiem skatītājiem traucē tul-
kojums zīmju valodā. Tulkojums zīmju valo-
dā tiek nodrošināti arī raidījumiem maziem 
bērniem.”

Kamēr mēs te Latvijā cīnāmies, lai LTV 
piedāvā raidījumus ar subtitriem, ASV gata-
vojas jau FM radio raidījumu titrēšanai. Par 
to lasiet nākamajā „Kopsolī” numurā. 

„Mēs negribam mainīties, mēs negri-
bam būt tādi paši kā dzirdīgie cilvēki, 
mēs gribam tādas pašas iespējas, kas ir 
dzirdīgiem cilvēkiem. Mēs gribam subtit-
rus, tulkojumu zīmju valodā, mēs gribam 
pieeju TV. Mēs gribam būt sabiedrības 
daļa,” – tāds varētu būt visu valstu nedzir-
dīgo moto, kuriem vēl jācīnās par tiesībām 
uz pieeju informācijai. 

ANO konvencija  „Par personu ar 
invaliditāti tiesībām”, ko Latvija šī gada 
janvārī ratificēja, nosaka, ka dalībvalstis 
veic atbilstošus pasākumus:

lai personām ar invaliditāti vienlīdzīgi 
ar citiem nodrošinātu pieeju informācijai, 
ko sniedz sabiedrībai (9.pants); 

lai informāciju, kas paredzēta pla-
šai sabiedrībai, savlaicīgi un bez papildu 
maksas sniegtu personām ar invaliditāti 
pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, 
kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem 
un mudinātu plašsaziņas līdzekļus, tostarp 
tos, kas informāciju izplata ar tīmekļa palī-
dzību, padarīt savus pakalpojumus pieeja-
mus personām ar invaliditāti (21.p.);

lai nodrošinātu, ka personām ar invali-
ditāti ir pieejamas televīzijas programmas, 
filmas, teātris un citi kultūras pasākumi 
pieejamos formātos (30. p.). 

Ieteikumā Rec(2006)5 dalībvalstīm  
personu ar invaliditāti dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai Eiropā 2006. – 2015. 
gadā uzsvērts: „Lai personas ar invalidi-
tāti aktīvi īstenotu savas tiesības, iesais-
tītos sabiedrībā un lemtu par savu dzīvi, 
ir būtiski nodrošināt tām informācijas 
pieejamību ar piemērotu sakaru sistē-
mu starpniecību. Valsts organizācijām 
ir sevišķs pienākums nodrošināt, ka to 
sniegtā informācija ir pieejama dažādos 

formātos atbilstoši personu ar invaliditā-
ti dažādajām vajadzībām.” 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvā 2010/13/ES  (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva) teikts, 
ka tiesības personām ar īpašām vajadzī-
bām  piedalīties un integrēties Savienības 
sociālajā un kultūras dzīvē ir nedalāmi 
saistītas ar pieejamu audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanu  un veidi, kā no-
drošināt pieejamību, ietver zīmju valodu 
un  subtitrus. 7. pantā norādīts, ka “dalīb-
valstis veicina to, lai  mediju pakalpoju-
mu sniedzēji nodrošinātu, ka viņu sniegtos 
pakalpojumus pakāpeniski dara pieejamus 
personām, kam ir redzes vai dzirdes trau-
cējumi.” 

LR “Elektronisko plašsaziņas lī-
dzekļu likumā” (pieņemts š.g. 12.07.) nav 
norādīts, ka valsts nodrošina, lai plašsazi-
ņas līdzekļi būtu pieejami arī dzirdes inva-
līdiem. Likums tikai paredz atsevišķu rai-
dījumu pieejamību cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem (71.pants. 19.p.), kā arī 
paredz raidījumus cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām (71.pants. 19.p.).

66. panta 4. p. teikts, ka Latvijas Te-
levīzijas otrā programma daļu no raidlaika 
tajā var atvēlēt raidījumiem citās valodās, 
ieskaitot šajā raidlaikā arī valsts valodā 
subtitrētās kinofilmas un teātru izrādes. 

Nedzirdīgo prasības pēc titrētiem raidījumiem pamatotasLns tāLākās Darbības
ivars kalniņš

20. oktobrī LNS prezidents A. Pavlins 
piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sa-
biedrisko lietu komisijas sēdē, kurā iz-
skatīja jautājumu par TV pieejamību 
nedzirdīgajiem.

A. Pavlins komentēja kritisko situāciju 
TV pieejamības nodrošināšanai nedzirdī-
gajiem cilvēkiem. Saruna bija izvērsta, bet 
galu galā, var teikt, neauglīga. TV taisnojās 
ar jau esošiem titriem un surdotulkojumiem 
īpašajos raidījumos, ES naudas piesaistes 
nepieciešamību, pastāvošo finanšu problē-
mu un ikgadējo TV budžeta samazinājumu. 

Jautājums ir aktualizēts, komisija lēma 
– pēc mēneša atkal jātiekas visiem.

Tomēr nobeigumā LNS prezidents no-
rādīja deputātiem: „Tā nav naudas, bet at-
tieksmes problēma. Kad bija nauda, tāpat šī 
problēma pastāvēja. Vai tiešām mums risi-
nājumu būtu jārod caur tiesu?”

***
Pēc šīs sēdes veikta aptauja LNS bied-

rībās, lai noskaidrotu populārākos raidīju-
mus, kurus būtu vēlams titrēt.

LNS nosūtījusi vēstuli NEPL padomei 
ar „topa” raidījumu sarakstu Tie ir: „Kas 
notiek Latvijā”, „Zebra”, „Vides fakti”, 
„De facto”, „Sporta studija”, „100 g kul-
tūras. Nacionālie dārgumi”, „Nākotnes 
parks”. 

Tēmas turpinājums sekos!

inese immure
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM

 Ar dienas centru „Ābeļzieds”  sadarbī-
ba sākās ātri pēc atklāšanas, jo tur bija tāds 
brīnums kā masāžas krēsls. Par šo iespēju 
izziņoju savās „Jautrītes Ziņās”, nokom-
plektējās neliela grupa… un visi pēc kārtas 
sēdēja krēslā. Tad krēsls apnika, mums pie-
dāvāja iespēju nūjot, tas atkal bija kas jauns 
un neredzēts.

 Kādu laiku centīgi apstaigājām Dze-
gužkalna apkaimi, bet tad sākās aukstais 

jautrīŠu kLubiņā notiek interesantas Lietas
 jautrīte groma ināra ulmane

un slapjais gadalaiks, un atkal dienas centrs 
atrada mums ko piedāvāt – terapeitisko vin-
grošanu, kuru apmeklējam jau gadu. Reizi 
nedēļā grupā speciālista vadībā pareizi un 
veselīgi izkustinām pa nedēļu ierūsējušos 
kaulus. Izklausās ļoti vienkārši, bet šī nodar-
bība parasti paiet lielos smieklos, jo grupas 
dalībnieki vingro ar prieku, tad jau tā jautrī-
bas dzirksts sprēgāt sprēgā. Arī fizioterapei-
te Katrīna smej līdzi un saka, ka smiekli ir 

vislielākais un vislētākais vitamīns pasaulē. 
   Papildus vingrošanai mums tiek piedā-

vāts apgūt dažādas roku darbu prasmes (ne 
rokdarbus)   –   pasniedzēja Sandra mums 
jau iemācījusi gatavot puķes no dažādiem 
materiāliem, kā arī apsveikuma kartiņas 
kvilingošanas tehnikā. Pirms nedēļas cen-
tīgi pasniedzējas Rudītes vadībā filcējām 
gleznas, ko pēc tam katrs varēja ņemt sev 
uz mājām.

  Pavisam jauna lieta ir dejošana. Tai ir 
maza priekšvēsture – dienas centrā ir omī-
šu grupa, kas savu māku jau pat rādīja TV 
pārraidē „Zelta talanti”. Noskatoties viņu 
priekšnesumos, vairāki mūsējie izteica vēl-
mi pamēģināt. Septembrī sākām dejot, tagad 
vienai līnijdejai soļi jau apgūti. Bet visjau-
kākais ir tas, ka dzirdīgo grupas dalībnieces 
nāk palīgā, lai līnijas veidotu „gudras kājas” 
ar pareiziem soļiem. Cerams, ka pēc kāda 
laika  apvienotās grupas rezultātu varēsim 
parādīt „Rītausmā”. 

     Mūsu grupu sauc arī par „jautrīšu 
klubu”. Ja kādam brīvs laiks un vēlēšanās 
darboties ar mums kopā, laipni lūdzam.  Tu-
vāku informāciju var saņemt Rīgas bied-
rībā, kur katru otrdienu no pl. 10 līdz 17 
esmu sastopama.   

Nenogurdināmie, zinātkārie un darboties gribošie rīdzinieki apmeklē ne tikai 
kultūras centru „Rītausma”, bet atraduši vēl  vienu vietu, kur  interesanti pavadīt 
savu brīvo laiku.

29. un 30. oktobrī  mēs, ieinteresētie ļaudis no Rēzeknes,  bi-
jām pieredzes apmaiņā uz  Rīgas biedrības  grupu,  kura darbo-
jas vienā no Latvijas krāšņākajām pilsētām – Jelgavā. 

Tā mūs apbūra ar savu majestātisko arhitektūru, krāšņiem par-
kiem un brīnišķīgiem cilvēkiem. Ar smaidu sejā, labu omu un iein-
teresētību mēs devāmies aplūkot Jelgavas pilsētas lielāko dārgumu 
un pērli – Jelgavas pili, kuru cēla izcilais itāliešu arhitekts Frančes-
ko Bartolomeo Rastrelli pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Ernsta 
Johana Bīrona vēlmes. 

Pils ir valsts īpašums, tajā atrodas Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Bija iespēja apskatīt arī Kurzemes un Zemgales herco-
gu kapenes, kas ir vienīgās Latvijā. 

Pēc tam devāmies vakara pastaigā pa Jelgavas centru. Apcie-
mojām. Jelgavas grupas biedrus, piedalījāmies jautrās spēlēs un at-
rakcijās. Pārrunājām  katras biedrības ieceres, nākotnes plānus un 
sapņus. Piemēram, jelgavnieki vēlētos savu noteiktu vietu –  klubu 
nodarbībām ar plašām telpām, jo biedru skaits jau arvien pieaug un 
ir sasniedzis sešus desmitus. Ir daudz  jauniešu. 

Sakot lielu paldies jelgavniekiem par sirsnīgo uzņemšanu, tika 
iedibināta jauna tradīcija: dāvināt  piemiņas dāvanu – suvenīru, kas 
asociējas ar dzimto pilsētu.

30. un 31. oktob-
rī pie mums  ieradās 
Ventspils biedru gru-
pa, turklāt   ar krāšņu 
pārsteigumu –  šovu: 
Ventspils RB vadītāja 
Raisa Civkunova uzstā-
jās ar skaistu dziesmu, 
pēc tam izspēlēja ar klāt-
esošajiem jautras spēles. 
Savukārt mēs  svētdienā  
viesiem noorganizējām 
interesantu ekskursiju pa 

Rēzeknes pilsētu: pabijām pie Latgales Māras pieminekļa, Latgales 
kultūrvēstures muzejā un z/s „Untumi”, kur mūsu viesiem bija ie-
spēja iejusties kovboju lomā, jāatzīst, dažiem tas lieliski izdevās! 

Abas minētās tikšanās notika projekta „Klusuma pasaule” 
ietvaros. To  laikā apmainījāmies pieredzē par to,  kas un kā no-
tiek abās biedrībās, ko varētu un vajadzētu vēl paveikt, lai mūsu 
klientiem – pasākumu apmeklētājiem sniegtu arvien kvalitatīvākus 
pakalpojumus. 

Paskatīties,  kā strāDā, atPūŠas, organizē Darbu citviet… 
 mārīte truntika  ruslans gerenovskis, līga Pauniņa

vaLmierietis strāDā zvieDrijā
 Zigmārs ungurs

Valmieras biedrība 28. oktobrī sarīkoja tikšanos ar Jāni 
Cīruli, kurš jau vairāk nekā gadu strādā Zviedrijā. Viņš pastāstī-
ja, ka ļoti svarīgi  atrast vietējo zviedru, kas uzņemas atbildību un dod 
galvojumu, ka iebraukušajam ir dzīvesvieta un nodrošināta samaksa.

J. Cīrulis Zviedrijā veic celtniecības darbus, bruģējis mājas pa-
galmu utt. Labi kontaktējas ar citiem imigrantiem, taču ar zviedriem 
esot augstprātīgi. Viņš ar darbu  apmierināts un turpinās tur strādāt, 
jo Latvijā to nav bijis iespējams atrast. 
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ZELTA BRIEDUMĀ

Zigmārs ungurs

Ar katru gadu pieaug dalībnieku 
skaits jubileju pasākumā „Zelta brie-
dumā”. Mazliet savādi, ir taču it kā 
krīze, bet varbūt tieši tāpēc cilvēkiem 
gribas vairāk svētku?

6. novembrī jau vienos dienā „Rīt-
ausmā” bija sapulcējušies vairāk nekā 
150 svinētāji, lai godinātu 23 apaļo 
gadu jubilārus. Vakara norise bija glu-
ži tāda pati kā pagājušajā gadā. Jubilāri 
pa vienam tika ievesti zālē un sasēdināti 
goda vietās nodzīvoto gadu kārtībā –  
vecākie priekšplānā. 

Vakaru vadīja M. Lasmane, viņai 
palīdzēja V. Kamare, bet visu uzraudzī-
ja namamāte B. Aldersone, kuras tēvs 
arī bija starp jubilāriem. Ar vārdiem: 
„Laime – tā ir viss tavs mūžs, ko zem 
zaļiem ošiem vadi…”–  Māra sveica as-
toņdesmit gadu 
jubilārus Ritu 
Zeņķi, Ausmu 
K r a s n o v s k u , 
Onu Jāņkalni, 
Pēteri Zeņķi un 
Anatoliju Suha-
revu. Par savām 
izjūtām pastāsta 
Ausma: „Jū-
tos ļoti labi, arī 
veselība laba, 
nāku trešdienās 
uz „Rītausmu”, 
tikai ziemā ne, jo tad ir slidens. Dzī-
voju Zolitūdē. Vasarās biežu braucu 
uz laukiem, uz Smilteni, tur varu labi 
atpūsties. Piedalos nedzirdīgo pasā-
kumos, biju arī Jūrmalā uz Nedzirdīgo 
dienu. Lasu „Kopsolī”, bet žēl, ka tur 
vairs nav prāta spēles. Man ir mobilais 
telefons, ja kaut ko vajag, piemēram, iz-
saukt ārstu, tad nosūtu ziņu draudzenei, 
viņa man vispār daudz palīdz.”

Savukārt septiņdesmit piecus gadus 
atzīmēja Spodrīte Beinarte un Antoņina 
Ratniece. Spodrīte: „Esmu ļoti kustīga 
un savus gadus nemaz nejūtu. Jaunībā 
daudz nodarbojos ar sportu, tas nostip-
rina veselību uz visu mūžu. Esmu no 
laukiem, tur piedzimu, mācīties atnācu 
uz Rīgu un vēlāk te arī paliku, esmu rī-
dziniece joprojām. Man ir meita un jau 
divi mazbērni. Man joprojām ļoti patīk 
kustēties, reizi nedēļā es eju uz dienas 

centru „Ābeļzieds”, tur ir arī 
nedzirdīgo grupa, kurai tul-
ko Jautrīte Groma, mēs tur 
vingrojam! Aizrautīgi skatos 
TV, tikai slikti tas, ka nevar 
daudzus interesantus raidī-
jumus un filmas saprast, nav 
subtitru. Tos noteikti vaja-
dzētu šoviem, tie ir tik inte-
resanti! Gribēju tikt arī uz 
pirmo nedzirdīgo melodek-
lamāciju šovu „Rītausmā”, 
bet nezināju laiku. Uz otro 
kārtu noteikti iešu! Jaunībā 

pati dejoju pašdarbībā, tāpēc interesē. 
Vēl gribu pateikt, ka man ļoti patīk šis 
vakars, laba organizācija, viss tik skais-
ti!”

Septiņdesmitgadnieku bija trīs: 
Edīte Logina, Andris Ubarsts un Ju-
rijs Krotkovs. Savus sešdesmit pie-
cus gadus atzīmēja Māra Zemtaute, 
Jekaterina Besarabova, Aivars Ķei-
ris un Harijs Rencis. Bet Georgijs 
Strupka un Aleksandrs Andrejenko 
svinēja apaļos sešdesmit. Pēc jauniešu 
dejas tika sveikti piecdesmit piecgadī-
gie Tatjana Murigina, Aleksandrina 
Ekšteina un Helmuts Dimants, bet 
jubilāru rindu noslēdza pusgadsimtu 
sasniegušie Ira Kuļikova, Māra Sala-
ciete, Vija Brauna un Mihails Puhov-
skis. Zinot Māru kā vienu no labākajām 

mūsu galda 
tenisistēm, 
pa jau tā ju , 
vai sportis-
kās aktivitā-
tes turpina. 
Māra: „Nē, 
d i e m ž ē l 
apstākļi ne-
ļauj, spor-
tiskā forma 
zūd. Dzīvo-
jam abas 
ar meitu un 

man pietiek darbu mājās, vēl arī strā-
dāju. Uz nedzirdīgo pasākumiem eju, 
bet ne vienmēr, nesekoju līdzi program-
mai. Par melodeklamāciju šovu, piemē-
ram, es nemaz nezināju, bet uz otro kār-
tu gribētu atnākt! Mums mājās ir dators 
ar interneta pieslēgumu, to lietot man 
iemācīja meita, bet daudz jau nesanāk, 
nav laika. Arī MSN sarunājos tikai ar 
kādiem 4 – 5 draugiem, pietiek, citādi 
tas pārāk daudz laika aizņems. Diemžēl 
nevaru piereģistrēties LNS mājaslapā, 
bet mēģināšu vēlreiz to izdarīt. Gribē-
tos labāk apgūt datoru, bet man nav 
zilās kartes.”

Cerēsim, ka nākamgad uz jubileju 
pasākumu pieteiksies gan vairāk ju-
bilāru, gan vairāk sveicēju, tad nama 
saimniecei Brigitai būs jādomā, vai tik 
„Rītausma” nekļūst par šauru… 

 Pēteris kārkliņš ilZe koPmane

Pēteris Kārkliņš (Bauska): „Cik dzīvoju, 
tik lasu „Kopsolī”. Nu jau daudzus gadus pasū-
tu, un tas ir pierādījums: šī avīze man patīk, ir 
noderīga un man vajadzīga.

Pats arī šad tad kaut ko „KS” uzrakstu, 
kad manā dzīvē gadās notikumi, par kuriem 
ir ko pastāstīt. Vispār uzskatu, ka „Kopsolī” 
kā mūsu – nedzirdīgo avīzē vairāk jāraksta 
pašiem nedzirdīgajiem: par savu dzīvi, pārdo-
mām, atgadījumiem. Jauki, ja gadās kaut kas 
jocīgs – kopā varēsim pasmaidīt. Es pats esmu 
iemācījies pasmieties par sevi, un tas padara 
dzīvi gaišāku. Ja gadās kaut kas nopietns, varu 
savukārt pastāstīt, lai citi pamācās no manām 
kļūdām.

Joprojām rakstu „ar spalvu”, bet klusībā 
esmu iecerējis iegādāties datoru un iemācīties 
to lietot. No draugu pieredzes zinu, ka interne-
tā var daudz ko atrast un izdarīt. Tas ir lielisks 
izgudrojums.”

MAKŠĶERNIEKA STĀSTS: 
NĀVES ĒNĀ

Tā jau laikam ir, ka šajos laikos ne vienmēr 
var uzticēties citu cilvēku godaprātam. Šajā 
rakstā būs runa par kādu gadījumu, kad es pa-
tiešām nonācu nāves tuvumā.

Šopavasar man, rūdītam makšķerniekam, 
nozaga alumīnija laivu, kas man kalpoja gan-
drīz 20 gadus. Pirms tam tas arī notika, taču 
zagļi tika pieķerti gandrīz pie rokas un dabūja 
četrus gadus cietumā. Laivu, protams, dabūju 
atpakaļ, taču nu bija pienākusi reize, ka to zau-
dēju uz visiem laikiem.

Sāku meklēt jaunu, jo – kas es būtu par 
makšķernieku bez laivas?! Internetā atradu slu-
dinājumu ar pieņemamu cenu (200 ls). Paņēmu 
līdzi paziņu – „laivu ekspertu”, un uz vietas ie-
pazināmies ar izvēlēto preci. No skata likās laba 
visādā ziņā, pārdevējs arī slavēja vienā laidā, 
cenu pat pazemināja. Kaut arī redzēju metinā-
šanas šuves, tomēr nolēmu pirkt laivu – tā man 
bija ļoti vajadzīga.

Nākamajā dienā veicu pirmo izbraucienu. 
Tas beidzās ar vilšanos: atklājās būtiski trūku-
mi – ārkārtīga nestabila, viegli gāžas! Otrreiz 
izbraucot un ceļot laivā tīkliņu ar zivīm, tā ap-
sviedās, un es nonācu ūdenī lielā dziļumā ar 
visām drēbēm un zābakiem. Pēc brīža jau biju 
zem ūdens, aizrijos, sāku smakt. Tikai sakopo-
jis pēdējos spēkus, tiku seklākā vietā un varēju 
atklepoties. Cik tur trūka …

Šis pirkums man izmaksāja pārāk dārgi. Arī 
makšķere un zivis pagalam, nedrošā laiva jāno-
dod metāllūžņos. Rakstu šo, lai aicinātu visus – 
esiet uzmanīgi, izvērtējiet rūpīgi, ko pērkat, un 
sargājiet sevi, tad arī Dievs jūs sargās. 

„KS” PASTĀ
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LNS PROJEKTA REALIZĀCIJĀ
 Zigmārs ungurs

Turpmāk nodarbības notiks katru otro 
pirmdienu 3 stundas. Pirmajā daļā mācīsies 
teoriju, bet otrajā, pēc kafijas pauzes, būs 
praktiskā darbošanās. Visiem jāņem līdzi 
savi fotoaparāti. Jau šajā pirmajā nodarbī-
bā dalībnieki uzzināja daudz ko interesan-
tu, piemēram, kas ir spoguļkamera, ar ko tā 
atšķiras. 

Fotografēt jāmācās visu mūžu, jo tehnis-
kās iespējas strauji attīstās. Uz jautājumu – 
„kas ir laba fotogrāfija” nodarbību vadītājs 
vien konstatēja, ka par to varētu strīdēties 
bez gala. Tomēr laba fotogrāfija pirmkārt ir 
laba ideja.

Kāpēc pieteicāties uz šīm nodarbībām? 
Šādu jautājumu uzdevu vairākiem dalībnie-
kiem.

Sergejs Pisarenko: man vēl nav mo-
dernas fotokameras, bet sapņoju tādu iegā-
dāties. Gribu taisīt tiešām labas bildes, lai 
citiem būtu prieks tās aplūkot. Tāpēc vaja-
dzīgs labs fotoaparāts, bet tas dārgi maksā. 
Vēlos iemācīties labāk fotografēt un arī uz-
zināt, kādu kameru labāk iegādāties. Foto-
aparātam tāpat kā datoram jāskatās, kas ir 
iekšā, kādi parametri. Mans tēvs ļoti daudz 
fotografēja, mājās vēl stāv vecais fotoapa-
rāts, es ar to jau bērnībā iemācījos fotogra-
fēt. Skolu apmeklēju Baltkrievijā, un tur 
iesaistījos fotopulciņā.

Inga: man patīk fotografēt, arī fotoapa-
rāts ir, bet grūtāk ir saprast, kā tikt pie la-
bas fotogrāfijas. Savas fotogrāfijas es lieku 
datorā, internetā, piemēram, draugiem.lv. 
Noteikti nākšu uz šīm nodarbībām. Filmēt 
arī gribu labāk iemācīties, jo manā aparātā 
ir video uzņemšanas iespēja.

Laura Gaile: izlasīju LNS mājaslapā un 
saņēmu arī sms par šīm nodarbībām, tāpēc 
esmu šeit. Fotografēju jau daudzus gadus, 
un man tas ļoti patīk. Vēlos iemācīties, kā 
pareizi dažādos apstākļos jāfotografē, kādas 
fotografēšanas programmas katru reizi jālie-
to. Savu fotoaparātu ņemu līdzi katru dienu, 
kad izeju no mājām. Ja kaut kas interesants 
notiek, varu uzreiz nofotografēt. Man ir fo-

aPgūst foto un viDeo nosLēPumus

toaparāts Sony, bet gribētu izmēģināt arī Ni-
kon vai Canon firmas ražotos.

Es kā bezdarbniece biju pieteikusies uz 
NVA organizētajiem fotokursiem Bauskā, 
bet sanāca, pārāk maz cilvēku un kursi izju-
ka. Esmu priecīga, ka LNS projektā „Klusu-
ma pasaule” notiek šādas foto un video no-
darbības, un ceru kaut ko jaunu iemācīties. 
Man ļoti patīk nodarbību vadītājs Slišāns un 
viņa palīgs Krauklis.

bet ko Par Darbu ar neDzirDīgo au-
Ditoriju Domā noDarbību vaDītājs? Daži 
jautājumi aivaram sLiŠānam.

Kādi bija jūsu iespaidi, pirmoreiz tie-
koties ar nedzirdīgo cilvēku auditoriju? 
Kādas ir atšķirības no tā, kā vadāt no-
darbības dzirdīgo auditorijās?

 Ar nedzirdīgiem cilvēkiem strādāju 
jau pavasarī. Galvenais, ko esmu sapra-
tis: svarīgi pašam iemācīties zīmju valodu 
vismaz tik daudz, lai sākumā saprastu jau-
tājumu  un vēlāk jau iemācītos arī atbildēt 
zīmju valodā. Pirmajā reizē uz nodarbību 
bija pulcējušies daudzi interesenti un bija 
brīži, kad visi uzreiz kaut ko jautāja un radās 
mazs sastrēgums. Bet tas nekas, šāda intere-
se  mani  tikai priecē. Ja ir vēlme ko jaunu 
uzzināt – panākumi būs!  Otrs, ko sapratu, 
– vairāk informācijas ir jāsniedz redzamā 
veidā – piemēram, uz ekrāna. Tāpēc jau ar 
otrā nodarbībā izmantoju videoprojektoru 
un vaēju ātrāk paskaidrot to, ko vēlos. Var 
piezīmēt, ka darbs acīmredzami jāplāno ap-
mēram divu stundu garumā – trīs jau liekas 
par ilgu.

Ja dalībnieki nedzird, bet lieliski uz-
tver vizuālo informāciju, varbūt foto un 
video iespējas viņiem īpaši piemērotas?

Domāju, ka tas tā ir. To apliecina arī citu 
valstu speciālistu pieredze. Attīstot prasmes 
saskatīt un saskatīto nofotografēt, izman-
tojot plašās iespējas, ko sniedz internets, – 
var ļoti  sekmīgi samazināt to barjeru, kura 
vājdzirdīgos atsvešina no pārējās sabiedrī-
bas. Nodarbībās mums izdosies to iemācīt 

– būšu ļoti gandarīts!  Nedzirdīgajiem ir 
spēja uztvert vairāk informācijas, arī to atai-
not vizuāli – tam vajadzētu būt pamanāmam 
bildēs. To pašu var sacīt arī par video. Pa-
vasarī, cerams, izdosies sarīkot fotonodarbī-
bu  dalībnieku darbu izstādi. 

Vai varat pastāstīt par sevi, savām 
gaitām foto pasaulē? Kur var aplūkot 
jūsu fotogrāfijas?

 Pašam par sevi ir grūtāk ko stāstīt –  ne-
gribētos sevi slavēt. Fotografēt iesāku jau 
sen –  kad man bija apmēram 10 gadu. Sāku 
ar slaveno filmu aparātu Smena, bet ... jā-
saka godīgi, process bija tik ilgs un sarež-
ģīts, kamēr tiku pie bildēm, ka tolaik mani 
tas īpaši neaizrāva, jo nebiju tik pacietīgs. 
Tad sākās „ziepju” trauku ēra, varēja gatavo 
filmu atdot darbnīcā, pretī saņemot gatavas 
bildes. Tad arī atsāku  fotografēt sev un sa-
vas ģimenes priekam. Radās arī iespēja ce-
ļot. Fotografēju daudz – gribējās kaut ko no 
tā visa redzētā  atvest mājās un parādīt arī 
citiem. 

Būtisks pavērsiens notika pirms sešiem 
gadiem. Tad iegādājos pirmo digitālo foto-
aparātu. Bildes kļuva redzamas uzreiz, un 
viss process daudz īsāks un ātrāks. Tad arī 
sāku meklēt domubiedrus. Pašreiz  esmu 
divu fotoklubu  – Rīga un Ogre biedrs.  Dar-
bojos arī radošā   grupā „Fotomobilizācija”. 
Arī rosība internetā un nodarbību vadīšana 
prasa laiku. Esmu piedalījies arī ārzemju 
foto konkursos. Manas bildes atrodamas 
internetā – fotoblog.lv, poga.lv, draugiem.lv 
un flickr.com.  Taču vislabāk ir pāris reižu 
gadā apmeklēt pavasara un rudens izstādes, 
kur var bildes redzēt uz foto papīra, – un tas 
joprojām  ir labākais veids, kā tās apskatīt!

Ja kāds grib uzņemt mākslinieciskas 
fotogrāfijas, ar kurām varētu piedalīties 
izstādēs, tad kādas ir minimālās prasības 
fotokamerai? Un kas jāprot pašam foto-
grāfam?

 Nav svarīgi, kāda kamera. Internetā var 
atrast daudz labu bilžu, kuras tapušas ar pa-
visam parastu mobilo telefonu. Kamera ne-
fotografē – to dara tas, kurš nospiež  slēdža 
pogu. Galvenais ir jūsu kā autora un fotogrā-
fa  ideja, doma, ar kādu jūs radāt to vai citu 
darbu. Svarīgi saprast, kā bilde top, jāapgūst 
pamati,  tad zināsiet, kā var iegūt tādu vai 
citādu attēlu. Tas ir tāpat kā ar zīmuli: lai 
prastu zīmēt – jāzina vismaz, kā tas  parei-
zi jātur! Tāda arī ir nodarbību jēga – sniegt 
pamatprasmes un zināšanas, kā nofotogra-
fēt. Šobrīd var nopirkt ļoti daudz dažādu 
labu kameru. Ja gribat būt radošs – pērciet 
fotokameru, kurai ir tā saucamie rokas jeb 
manuālie režīmi. Pilnīgi automāti var likt 
nedaudz vilties. Jo fotografē cilvēks, nevis 
kamera!  Tā tas bija pirms 160 gadiem, 
kad radās foto, un tā tas ir arī šodien. 

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

Kultūras centrā „Rītausma” 27. septembrī projekta „Klusuma pasaule” klientiem sā-
kās nodarbības foto un video tehnikas apgūšanā. Nodarbības vada fotogrāfs Aivars Sli-
šāns, bet saprasties ar nedzirdīgajiem viņam palīdz Valdis Krauklis. Uz pirmo nodarbību 
ieradās 20 cilvēki, arī no reģionālajām biedrībām. 
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vai noDerēja Partiju 
Programmu tuLkojums 

zīmju vaLoDā
ivars kalniņš

Pirms 10. Saeimas vēlēšanām pēc 
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
pasūtījuma LNS Zīmju valodas centrs 
sagatavoja vēlēšanu kandidātu sarakstu 
un priekšvēlēšanu programmas tulkoju-
mus zīmju valodā. Tie ir apskatāmi CVK 
mājaslapā. Tulkošanas darbu veica tulki  
A. Ostvalds un D. Piterniece. 

„KS” vēlējās noskaidrot, vai šis tulko-
jums devis pozitīvus rezultātus. Pēc CVK 
sniegtās informācijas, no 9. septembra līdz 
2. oktobrim šī saite internetā skatīta 3124 
reizes. To aplūkojuši ne tikai nedzirdīgie, 
bet arī „ziņkārīgie” apmeklētāji.

Vai mūsu cilvēki apmeklē šo mā-
jaslapu? Atbildēja tikai piecas biedrības 
(pļaviņieši un ventspilnieki nesniedza ne-
kādu informāciju). Secinājums: lielākā daļa 
nedzirdīgo nav aplūkojuši šo mājaslapas  
sadaļu vai tikai aiz ziņkārības ieskatījušies.  
Iemesli dažādi: nezināšana, lauku apvidū nav  
pieejams internets, neprasme rīkoties ar  
datoru, sarežģīts un garš tulkojums,  
nesaprotamas zīmes, intereses vai uzticības  
trūkums kādai politiskajai partijai u.c. 

Gandrīz visu biedrību vadītāji saviem 
biedriem tiešā veidā snieguši adaptētu infor-
māciju par 10. Saeimas vēlēšanām, citi par 
to lasījuši avīzēs vai skatījušies TV. Daudzi 
cilvēki vēlas redzēt TV diskusijas un deba-
tes ar subtitriem.

Vai šis tulkojums būtu bijis veltīgs? 
To komentē Zīmju valodas centra (ZVC) 

direktore Lilita Janševska: „Dzirdīgajiem 
bija gari un sīki skaidrojoši TV un radio 
raidījumi, mūsējiem – tikai šī programma, 
kas publicēta CVK mājaslapā. Mums tulko-
jot stingri bija jāievēro partiju programmu 
saturs, paši kaut ko pateikt vai skaidrot ko 
vairāk nedrīkstējām. Ideja par adaptētu, 
skaidrojošu informāciju zīmju valodā paš-
valdību vēlēšanām 2013. gadā nav slikta. 
Jāpadomā tikai, kas to finansēs.”

Rezultātus komentē arī CVK Informā-
cijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa: 
„Partiju programmu oficiālo saturu ne-
drīkst pārstāstīt vai mainīt. Sarežģīts jau-
tājums, kā to padarīt nedzirdīgajiem cilvē-
kiem saprotamāku. Šis tulkojums jau nav 
pirmais, jācenšas to sniegt arī turpmāk, ja 
būs līdzekļi. Lai teksts būtu saprotamāks, 
varbūt lūgt partijām vienkāršāku informā-
ciju tieši tulkošanai zīmju valodā.

Cits variants: pieaicināt ekspertus vai 
žurnālistus, un tā būs viņu atbildība, vei-
dojot programmas analīzi. Priekšvēlēšanu 
kampaņas jārīko, un programmas savai 
jebkurai auditorijai jāskaidro. Kā to darīt 
vislabāk, par to kopīgi jādomā.” 

PĒTĪJUMSĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Viens no Eiropas labākajiem basket-

bolistiem nedzirdīgs (18.10)
Miha Zupans (28) ir nedzirdīgs kopš 

dzimšanas, spēlē vienā no spēcīgākajām 
Krievijas komandām Maskavas „Spartak”. 
Aprakstā par viņa sporta darbību.

Pirmā Austrijas tiesa par subtitru 
trūkumu (19.10)

Neparasta pirmā tiesas prāva Austrijā. 
Vīnes Komerctiesa: ja DVD  nav nodroši-
nāti subtitri, tas uzskatāms par cilvēku ar 
invaliditāti diskrimināciju. Austrijas TV 
kompānija ORF šajā sakarā pagaidām zau-
dē tiesas prāvā.

Suns saprot komandas zīmju valodā 
(20.10)

Var noskatīties mūsu Kanādā dzīvojošās 
tautietes Ilzes Kinstleres atsūtīto video par 
suni Monu, kas saprot komandas amerikāņu 
zīmju valodā.

Baltijas Filmu un mediju skolas stu-
denti saistībā ar nedzirdības tematiku 
veido diplomdarba filmu „Parādi man 
skaņu” (22.10.)

Topošās filmas centrā ir ģimene laukos 
ar māti, kas strauji zaudē dzirdi. Iecerēta 
filma par cilvēcisku sapratni, pielāgošanos 
jaunajai situācijai un jauna veida savstar-
pējās komunikācijas apgūšanai, cilvēkam 
kļūstot nedzirdīgam. Filmas veidotāji lūdz 
pašu nedzirdīgo cilvēku palīdzību un atbal-
stu, nododot savu balsi par šīs filmas tap-
šanu.

Filcēšana – rotas, auskari, rokassprā-
dzes un atslēgu piekariņi (25.10)

Filcēšanas mākslu var apgūt LNS pro-
jekta aktivitātē. Šīs nodarbības notiek ne 
tikai kultūras centrā „Rītausma”, bet arī ci-
tās biedrībās, un tās vada mūsu māksliniece 
Santa Kesenfelde.

Nedzirdīgie melodeklamētāji piedalās 
pasākumā „Rīga vieno: Cilvēki. Iespējas. 
Atbalsts” (26.10)

28.oktobrī T/C Origo īpašs iedzīvotāju 
solidaritātes pasākums „RĪGA VIENO: Cil-
vēki. Iespējas. Atbalsts”, kurā piedalās arī 
„Rītausmas” melodeklamētāji.

Kāpēc pagājušajā nedēļā no trolejbu-
sa izsēdināts bērns invalīds? (27.10)

No TV 3 raidījuma „Bez tabu”: kontro-
lieri izsēdināja no trolejbusa nedzirdīgo bēr-
nu. Apraksts no TV sižeta par šo incidentu. 

IZM un RD meklē papildlīdzekļus 
renovācijas un labiekārtošanas darbiem 
Graudu ielā 21 (28.10)

27. oktobrī RNBI vadība Graudu ielā 21 
tikās ar Izglītības ministrijas, Finansu mi-
nistrijas, RD Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta, RD Īpašuma departamenta 
u.c. atbildīgajām amatpersonām, lai disku-
tētu par papildus finansējumu Rīgas skolas 
renovācijas darbiem Graudu ielā 21.

Tūrisma aģentūra saņem sodu par 
nedzirdīgo diskrimināciju (29.10)

Beļģijā Ģentes Komerciālā tiesa pieņē-
musi notiesājošu spriedumu pret kādu tūris-
ma aģentūru, kas diskriminējoši izturējusies 
pret nedzirdīgu klientu.

LNT šovā „Dziedošās ģimenes” dzies-
mu saprata arī nedzirdīgie (02.11)

Mūsu biedres R. Radkeviča un E. Čaika 
31. oktobrī piedalījās LNT šovā „Dziedošās 
ģimenes”, kurā viņas kopā ar Uškānu ģime-
ni no Daugavpils izpildīja dziesmu zīmju 
valodā.

Nedzirdīgs darbinieks atlaists: būs 
grūti atrast darbu (05.11)

Kāds Anglijas TV kanāls pārraidīja si-
žetu par nedzirdīgo bezdarbnieku Keriju 
Bromliju. Sakarā ar darba zaudēšanu viņam 
nākas saskarties ar daudzām problēmām – 
un viena no tām, ka turpmāk viņš nevarēs 
ātri saņemt videotulkošanas pakalpojumu.

Nedzirdīgā lietuviešu dizainera Gied-
rius Šarkauskas kolekcija Rīgas modes 
nedēļā „Riga Fashion Week” (08.11.)

3. novembrī lidostā „Rīga” Rīgas modes 
nedēļas „Riga Fashion Week” atklāšanas 
pasākumā varēja iepazīt arī Giedrius kolek-
ciju „Čaplins”.

BIEDRĪBĀS…
Sviestmaizes – mākslas darbs (13.10)
Smiltenes klubā 9. oktobrī – smērēja 

maizītes, izdomāja dažādas kompozīcijas, 
meklēja variantus, kā padarīt sviestmaizes 
pēc iespējas interesantākas, tās dekorējot.

Ventspilnieki radošās pašizteiksmes 
nodarbībās darina skaistas lietas (15.10)

Ventspils biedrībā 9. oktobrī projekta 
dalībnieki iemācījās veidot skaistus priekš-
metus, piemēram, fotorāmīšus pēc savas ra-
došās ieceres un attiecīgu materiālu brīvas 
izvēles.

Rēzeknē notika pārgājiens/nometne. 
Dažādās atraktīvās nodarbībās 20 cilvēki 
makšķerēja, brauca ar velosipēdiem, sa-
centās veiklības rotaļās, devās pastaigā gar 
Rāznas ezeru, pārsprieda mūsu valsts, LNS 
un nedzirdīgo problēmas un meklēja to ri-
sinājumus. 

Latgaliešu brauciens uz vēju pilsētu 
Liepāju (19.10)

9. oktobrī rēzeknieši projekta ietvaros 
ciemojās Liepājā pie Dzintara jūras. Ceļoju-
ma iespaidi, emocijas un priekšstati.

Liepājnieki organizē daudz pasāku-
mu (20.10)

Oktobrī LNS projekta „Klusuma pasau-
le” ietvaros organizēti pieci dažādi pasā-
kumi – rudens talka, pieredzes apmaiņa ar 
rēzekniešiem, tematiskais pasākums „Zelta 
briedums” un informatīvais seminārs „Ta-
vas tiesības un pienākumi”.

Kuldīdznieki atpūšas Laumas dabas 
parkā (21.10)

Kuldīgas biedru grupa nedēļas nogalē 
devās uz Talsu pusi izstaigāt Laumas dabas 
parka izziņu takas, kopā nobaudīt ugunsku-
rā ceptas desiņas un vienkārši jauki pavadīt 
laiku.

Rēzeknieši visu dara ar prieku (04.11.)
Oktobrī Rēzeknes RB notika divi radoši 

pasākumi projekta „Klusuma pasaule” ie-
tvaros, kuros mūsu biedri demonstrēja savu 
radošo izdomu un interesantu ideju praktis-
ko realizēšanu. 



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 KopmaneEIROPAS SAVIENĪBA
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MĪĻI SVEICAM!


Rudens lietavās un ziemas 
sniega virpuļos saglabāt sil-
tumu sirdī un dzīvesprieku!



85
5.XII Anna ROMĀNE, Valmieras
20.XII Austra BOGDANE, Rīgas

75
16.XII Milda KOVALSKA, Liepājas

70
11.XII Aina POIKANE, Ventspils
28.XII Valija VILDIŅA, Rīgas
29.XII Natālija DUBOVA, Smiltenes
29.XII Marija ŠVARCA, Ventspils

65
4.XII Lilija IĻJINA, Rīgas

60
4.XII Sergejs LOMINSKIS, Rīgas
6.XII Dzintra SPRINCE, Rīgas
6.XII Jānis ŠANTARS, Ventspils
8.XII Monika SEŅKĀNE, Rēzeknes
12.XII Staņislavs TELIŠEVSKIS, 

Rēzeknes
13.XII Artūrs ZAČS, Pļaviņu

55
13.XII Inta GROSA, Rīgas
13.XII Oskars KĻAVIŅŠ, Rīgas

50
2.XII Juris BĒRZIŅŠ, Rīgas
16.XII Līga BRUĢMANE, Rīgas
28.XII Rimute RUŠKĪTE, Rīgas 

biedrība

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE

Datormakets: JURIS GRUNDULIS

Nākamais numurs 15. decembrī

īPaŠais sveiciens 
eDītei Loginai

Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī,
Un daudzus skaistus gadus vēl.

Sirsnīgi, mīļi sveicam Edīti Loginu 
70. dzīves jubilejā! Vēlam veselību un 
dzīves prieku!

Ieva un Maija, no Liepājas

PATEICĪBAS, VĒLĒJUMI, APSVEIKUMI
„PaLDies maniem LiePājas bieDriem…”

Anita Gatavs, no Liepājas
Esmu 1.grupas invalīde un vienai grūti tikt galā 

ar ikdienas rūpēm. Daudzus gadus mana aprūpētāja 
bija kaimiņiene, bet viņa vairs nevarēja darbu veikt 
vecuma un slimības dēļ.

No pagājušajā gada jūlija mani aprūpē nedzir-
dīgā draudzene Arita Dirnēna. Viņa ir ļoti jauka, 
daudz man palīdz, pavada pastaigā laukā ratiņkrēs-
lā. Tagad gan vairs nevaru to atļauties – grūti, labāk 
pārvietojos istabā. 

Arita ar savu vīru Armandu veica remontu manā 
virtuvē un vannasistabā, ielika jaunus plastmasas lo-
gus. Liels paldies viņiem! Man prieks, ka iepazinos 
ar jauniem biedriem, kas atnāca ciemos pie manis, 
– ar Sindiju, Valēriju, Elvilu un Ivo. Arī viņi vēlējās 
palīdzēt man.

Tā kā agrāk biju biedrības valdes locekle, mani 
apciemoja Gundega Paņko, Aldis Ādamsons, Gunta 
Vazdika un Antra Jaunzeme. Bija ļoti jauka tikšanās, 

uzzināju jaunumus, daudz interesanta par to, kas notiek biedrībās, atcerējāmies arī pagāt-
nes notikumus. Paldies visiem, kas mani atceras, apciemo.

Ar nepacietību gaidu, kad beidzot būs uzcelta jauna ēka klubam. Beidzot liepājnie-
kiem būs sava māja.

Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīve abiem pretī sniedz,
Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un patiess prieks.

Mīļi sveicam savus ve-
dējus zelta kāzu jubilejā! 
Vēlam jums nodzīvot  kopā 
vēl ilgu mūžu!

Baiba un Vasīlijs 
Sveicienam pievienojas arī 

Ilze ar ģimeni un Māris

Balta atnāk mīlestība
Ļoti saudzējama tā.
Visiem tādas mīlestības gri-
bas – 
Jāprot cauri gadiem nosar-
gāt.

Mīļi sveicu savus 
krustvecākus zelta kāzās! 
Lai jums dzīvesprieks un 
laba veselība turpmākajos 
kopdzīves gados.

Krustmeitiņa Ilze ar 
ģimeni Slovēnijā

siLvijai un jānim jurkām – jaurēniem

„koPsoLī” Pateicas!
Laiku palaikam „Kopsolī” e-pastā vēl pienāk apsveikumi un laba vēlējumi no lasītā-

jiem sakarā ar mūsu avīzītes 1000. numura izdošanu.
Paldies visiem, visiem, kas ir vārdos, domās un ar avīzi rokās kopā ar mums. Svētki 

izdevās,  un tas rosina strādāt vēl radošāk, lai „Kopsolī”  būtu vēl interesantāks.

Īpaši pateicība KS 1000 nr. svētku sponsoriem – AS „Laima” un „Latvijas 
Balzams”, kas atbalstīja mūsu svētku norisi ar savu produkciju.

Sākusies laikraksta „Kopsolī” abonēšana 2011. gadam. Varat to veikt 
Latvijas Pastā, biedrībās, skolās, kultūras centrā „Rītausma” un  redakcijā 
Rīgā, Jāņa sētā 5. Laiks rit ātri, un strauji tuvojas gada beigas. Pasteidzieties!

Uz tikšanos nākamajos numuros!
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