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No kreisās: 1. rindā – Aiva Šilinska, Inga Cepurīte, Zane Punovska, Sarmīte Ķuzule, pasniedzēja Inese
Immure, SIVA Koledžas Profesionālās augstākās izglītības programmu vadītāja Signe Mainule-Meidropa,
pasniedzēja Ilona Liniņa; 2. rindā – Lita Ozoliņa, Lauris Putniņš, Laura Reisele, Monta Dēbele, Agnese
Kamare, pasniedzējas Lilita Janševska un Agita Instone

Šogad Jūrmalas SIVA koledžā – vienīgajā mācību iestādē Latvijā, kurā var iegūt surdotulka
profesiju, notika jau otrais surdotulku izlaidums. Par surdotulku jāmācās divarpus gadus. Izlaidumā viss bija kā pienākas: svinīgās runas, apsveikumi, diplomi, ziedi, ziedi… Taču pats galvenais, kas mūs visus interesē: kas ir šie cilvēki, ciktāl viņi ir gatavi strādāt par surdotulkiem, cik
gatavi saskarsmei ar nedzirdīgo sabiedrību. Tāpēc došu vārdu viņiem pašiem.
Tālāk lasiet 4. lpp.

MŪSU VITA SKAISTUMKONKURSĀ „MISS
DEAF WORLD” 2011 PRĀGĀ
Ivars Kalniņš no Vitas Riņķes personīgā arhīva
Par „Miss LNS 2010” skaistumkonkursā kronētā
Vita Riņķe piedalījās starptautiskajā nedzirdīgo
meiteņu skaistumkonkursā „Miss Deaf World 2011”, kas
norisinājās 1. – 11. jūlijā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.
Viņu grandiozajā pasākumā pavadīja un atbalstīja KC
„Rītausma” direktore Brigita Aldersone. Jāpiezīmē, jau
otro gadu mūsu meitenes piedalās šajā starptautiska
mēroga pasākumā. Pērn „Miss LNS 2009” titula ieguvēja
Daina Platace tādā pašā konkursā pārstāvēja Latviju
Gruzijā.
Bet vispār šis starptautiskais skaistumkonkurss norit jau vienpadsmit gadus, un tas pārsvarā notiek Čehijā. Desmit dienu
garumā 38 nedzirdīgās daiļavas no dažādām pasaules valstīm
gatavojās finālam, neizpalika arī atpūtas pasākumi un ekskursijas.
Finālā meitenes demonstrēja savas spējas un talantus, protams,
arī skaistumu. Viņu dotības vērtēja žūrija ar 120 pārstāvjiem (20
bija profesionāļi, bet pārējie – dažādi, tostarp meiteņu pavadoņi).
Šo svarīgo notikumu varēja vērot tiešraidē internetā.
Šogad „Miss Deaf World 2011” kroni ieguva Ilārija Galbusera no Itālijas, kas kļuva arī par „Miss Deaf Simpātiju”.
Bet titulu „Vicemiss Deaf World I” piešķīra krievietei Jeļenai
Korčaginai un otro „Vicemiss” – Diānai Inggravati Soebangilai
no Indonēzijas. Savukārt titulu „Miss Deaf Europe 2011” iemantoja baltkrieviete Natālija Rabava.
Tālāk lasiet 7. lpp.
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LNS DOME LEMJ PAR BUDŽETU UN SAVU NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU RĪGĀ, ČAKA IELĀ
LNS NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU DARBA
GRUPĀ

Varis Strazdiņš
LNS Dome 29.jūnija
sēdē izveidoja un apstiprināja virsrakstā minēto
darba grupu, tajā iekļaujot: Arnoldu Pavlinu, Vari
Strazdiņu, Edgaru Vorslovu, Laimoni Paulēnu un
Māru Lasmani.
Ir atgūti un uz LNS vārda
reģistrēti Zemesgrāmatā visi
nekustamie īpašumi, kas uzcelti par nedzirdīgo organizācijas līdzekļiem. Tas ir fakts,
ka LNS šai ziņā ir viena no
bagātākajām organizācijām
Eiropā un, manuprāt, arī visā
pasaulē starp nedzirdīgo organizācijām.
Kārtīga
saimnieka
(LNS) pienākums ir tos uzturēt, kārtīgi apsaimniekot.
No 1.jūlija LNS pārņēmusi
īpašumā arī Rīgas Nedzirdīgo skolas internāta ēku Čaka
ielā 42. Ko ar to darīt, kā izmantot turpmāk? Tas šobrīd
ir viens no aktuālākajiem
jautājumiem. Komisija apkopo informāciju un gatavos
LNS Domei priekšlikumus.
Ir vēl citi jautājumi
nekustamo īpašumu jomā.
SIA”LNS Nekustamie īpašumi” (valdes priekšsēdētājs
L.Paulēns) ikdienā risina
tos, bet pamazām izveidojusies situācija, ka ne visi īpašumi mums ir nepieciešami.
Mums vairs netrūkst telpu
darbam vai pasākumu organizēšanai. Vēl vairāk, gada
nogalē LNS rīcībā nonāks
jauna, vēl mūsdienīgāka ēka
Elvīras ielā 19.
Vēl tiks atbrīvotas telpas
Jāņa sētā 5, III stāvā. Līdz
gada beigām tās izmantos
Informācijas centrs, ko pēc
tam? Vienlaikus jādomā, kā
rīkoties ar Čaka ielas 42 internāta ēku. Un ko darīt ar
„Rītausmu”?
Aicinu ikvienu LNS
biedru par šeit minēto padomāt un iesniegt situācijas risinājumus. 17. augustā aicinājām arī uz tikšanos
„Rītausmā”, lai izdiskutētu šo tēmu, kas svarīga
ikvienam no mums. Ļoti
ceru, ka kopīgi radīsim risinājumu. 

Ilze Kopmane Inese Immure
Arī pārdot vai iznomāt šo īpašumu būs grūti.
Par to liecina tas, ka uz LNS regulārajiem sludinājumiem pusgada laikā neviens nav atsaucies.
Pašlaik tiek ierīkota signalizācija (izmaksas
1000 Ls), lai nodrošinātu īpašuma apsardzību (20
Ls mēnesī).
„Saprotu ļoti labi: tiem, kas šai skolā mācījās,
žēl šo ēku pārdot, bet jāņem vērā resursi. Vai tik
daudz platību mums pašu vajadzībai vispār vajag?
Mums šobrīd nav liekas naudas, un nav arī iespēju
iesniegt projektu remontam,” – tā šo situāciju raksturoja LNS viceprezidente Sandra Gerenovska.
Dome lēma: izveidot darba grupu konkrētās
LNS Domes sēde 29. jūnijā notika neierastā situācijas apzināšanai LNS piederošo Rīgā esošo
vietā – bijušās Rīgas Nedzirdīgo skolas iekš- nekustamo īpašumu jomā un to vienotas apsaimpagalmā A. Čaka ielā 42 zem kupla koka, kas niekošanas koncepcijas izstrādei uz nākamo Domes sēdi rudenī. Tā teikt, politiska lēmuma piesanākušos sargāja no saules stariem.
ņemšanai par šī īpašuma tālāko likteni.
Kāpēc tā? Tāpēc, ka viens no izskatāmiem
Atbildīgais uzdevums tika uzticēts: Arnoldam
jautājumiem bija – ko turpmāk darīt ar šīs skolas Pavlinam, Varim Strazdiņam, Laimonim Paulēinternāta visai plašo daudzstāvu ēku 1500 kv. m nam, Mārai Lasmanei, Edgaram Vorslovam.
platībā, jo Rīgas Dome skolai ierādījusi citas ēkas
Par LNS 2011. gada budžetu
Graudu ielā, līdz ar to internāts pilnībā atbrīvots un
Ar to iepazīstināja LNS galvenā grāmatvede
28. jūnijā nodots LNS rīcībā.
Ilze Roķe. Viņa uzsvēra, ka budžets veidots taupīDomnieki izstaigāja plašo ēku un iepazinās ar bas režīmā, jo LNS ieņēmumi sakarā ar internāta
tās telpām. Tehniskais stāvoklis tajās dažāds: ir la- ēkas izīrēšanas beigšanos samazinājušies par 60%
bāk uzturētas, paremontētas, un ir arī tādas, kas ļoti un atlikušo pusgadu nāksies iztikt no iepriekšējiem
sliktā stāvoklī. Katrā ziņā pamatīgs remonts nepie- uzkrājumiem, tāpēc „gada beigās, iespējams, vaciešams visā platībā. Turklāt vēl ir arī daži neatrisi- ram palikt uz nulles”.
nāti jautājumi zemes privatizācijā.
Domnieki interesējās par ieņēmumiem, pārdoKo darīt? Priekšlikumi bija dažādi: izmantot dot I stāvu Jāņa sētā 5. Visa nauda 63 tūkstošu latu
pašiem, iznomāt, pārdot – un tā līdz pat „nojaukt” apmērā ir saņemta un iekļauta LNS tāmē kopīgo
visu vai daļēji. Sākotnēji vairākums, īpaši tie, kas vajadzību segšanai 2011. gadā.
šai skolā mācījušies, rosināja palikt pie pirmā vaDome apstiprināja LNS budžetu ieņēmumu
rianta – paturēt īpašumā: pārcelt uz to KC „Rīt- un izdevumu daļā turpat 1,5 miljons latu apmērā.
ausma”, ierīkot dienas centru nedzirdīgajiem, pārDažādi jautājumi
būvēt par hosteli (lētu viesnīcu) utt. Taču tas viss
Tika apspriests priekšlikums par piemiņas plākatdūrās pret vienu šķērsli – finansu trūkumu. Ja arī snes izvietošanu pie bij. skolas ēkas Rīgā par faktu,
izdotos ēku sakopt – neatbildēts paliek lielais jau- ka tajā 175 gadus mācījušies nedzirdīgie bērni.
tājums, kā to apdzīvot un uzturēt tālāk (ziemā tas
Nolēma: sekot situācijai, kam turpmāk piederēs
izmaksā ap 4000 Ls mēnesī).
šī ēka, un izlemt pēc tam. 

JUBILEJA: ALŪKSNES GRUPAI - 65
Zigmārs Ungurs Zigmārs Ungurs un Inese Immure

Pie kluba ēkas 2011. jūnijā

18. augustā Smiltenes biedrības Alūksnes
grupa atzīmē savas pastāvēšanas 65 gadu jubileju. Ne visi atceras,
ka sākotnēji Alūksne
bija pirmā, kur nodibinājās reģionālā biedrība (agrāk tā saucās
nodaļa), ko pēc Alfrēda
Čabura ierosmes nodibināja 1946. gadā, un
tā bija viena no lielākajām Latvijā. Diemžēl
cilvēku skaits ar gadiem
samazinājās un 1982.
gadā tā kļuva par grupu Smiltenes biedrībā.
Pašlaik tajā ir 26 biedri.



BIEDRĪBĀS UN GRUPĀS
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.
A N TO N I J A I
PAKALNIETEI
ir
jau astoņdesmit viens
gads, taču to pēc viņas
izskata nevar pateikt.
Alūksnes grupā viņa
iestājās 1952. gadā tūlīt
pēc Valmieras Vājdzirdīgo skolas beigšanas.
Kopš tā laika visu mūžu cītīgi nākusi uz
biedrību, uz pasākumiem, kurus pati palīdz
organizēt. Var teikt, ka te ir viņas otrās mājas.
Pašlaik viņa dzīvo viena pati, un labi, ka
kaimiņi palīdz visādos darbos, piemēram,
iepirkties. Viņai piedāvā vietu sociālajā
mājā, un drīz viņa pārcelsies uz turieni, lai
gan tā ir tālāk un būs grūtāk tikt uz grupas
pasākumiem. Taču savējie solās iet pie viņas
ciemos. Antonija lasa Alūksnes Ziņas, bet
Kopsolī viņai nav. Ļoti patīk skatīties TV ziņas ar surdotulku, bet ļoti žēl, ka nav iespēju
redzēt videoziņas LNS mājaslapā.
Antonija vēl labi atceras piecdesmitos
gadus, kad Alūksnē bija daudz vairāk cilvēku, īpaši jauniešu, visiem bija darbs. Atceras arī grupas 60-gadu jubileju, jo pati palīdzēja visu organizēt, gatavoja sviestmaizes
utt. Toreiz arī Maruta Piterniece, kādreizējā
biedrības vadītāja, bija atbraukusi, un alūksnieši cer, ka viņa būs arī šogad uz 65 gadu
jubileju. Antonija pati noteikti piedalīsies
un vēlas, lai sabrauc labi daudz apsveicēju
un viesu. Tomēr pirms jubilejas derētu izremontēt grupas mītnes telpas.
N AT Ā L I J A I
MĀLKALNAI kopš
pagājušā gada oktobra
nebija darba. Viņa pieteicās NVA uz apmācību, gribēja mācīties par
kulināri. Bet tagad viņa
atradusi darbu Veco
ļaužu aprūpes centrā.
Natālija dzīvo netālu no grupas mītnes un
bieži nāk uz pasākumiem. Viņai ir vēlme
kļūt par projekta „Klusuma pasaule” klienti,
kā tautā saka iegūt sarkano karti, lai varētu
izmantot tur piedāvātās plašās iespējas.
Alūksnē viņa dzīvo jau divdesmit gadus,
uz šejieni atprecējās. Natālijai ir divi dēli,
Arnis vēl mācās skolā, bet Alvis to jau pabeidzis un mācās tālāk Barkavas arodskolā
par celtnieku.
Šogad Natālija pirmo reizi piedalījās
pašdarbības festivālā Liepājā. Tā kā latviešu valodu pilnībā nepārzina, tad informāciju vislabāk uztver ar videoziņām. Diemžēl Alūksnes grupai nav sava datora ar
interneta pieslēgumu, kur tās noskatīties.
Natāliju tas skumdina, jo viņa uzskata, ka
grupa ir pietiekami liela, lai būtu pelnījusi
savā mītnē datoru un visiem biedriem būtu
iespēja kopā skatīties videoziņas.
LAURA ROMANE
nedzirdīgo sabiedrībā
ienākusi nesen. Līdz
sešpadsmit gadiem
viņa bija dzirdīga,
tagad viņai divdesmit astoņi un dzirdīgo
sabiedrība joprojām
tuva. Arī draugs ir
dzirdīgs. LNS viņa
iestājās tikai pagājušajā gadā. Zīmju va-
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lodu cītīgi apgūst un saprasties ar citiem
biedriem var labi. Viņa mācījusies Alsviķu
profesionālajā skolā par šuvēju. Tagad dzīvo
Alsviķos. Viņa mācījusies arī otrreiz Alsviķu skolā par pavāru un trīs mēnešus strādāja
tur par pavāra palīgu. Nodarbinātības valsts
aģentūra viņai piedāvāja trīs mēnešu konditoru kursus, un no pirmā jūlija viņa tajos
mācās, arī tulks nodrošināts, un Laura ir apmierināta. Viņai patīk cept visādas kūkas,
mājās ir arī šujmašīna, taču vajag vēl overloku. Tomēr sirdij vistuvāk viņai ir pavisam
cita joma. Viņu aizrauj tas, kā var pārveidot
cilvēka izskatu, piemēram, TV ir tādi raidījumi. Šīs profesijas nosaukums ir vizāžists,
un Laura ļoti gribētu šajā jomā strādāt. Ja
rastos iespēja, viņa noteikti pieteiktos uz
mācībām, lai apgūtu šo profesiju.

galerijā vajadzētu kvalitatīvākas bildes.
H E R B E R T S
KIRKELIS, tāpat kā
Antonija Pakalniete,
ir no vecās gvardes.
Viņš ir tāds kā klubiņa saimnieks, jo dzīvo
tajā pašā mājā un sargā alūksniešu mītni.
Uz šejieni viņš atnāca
1960. gadā, toreiz, pēc
viņa vārdiem, Alūksnes biedrībā bija 69
biedri. Viņš atceras, ka atnāca pirms Marutas Piternieces. Maruta labi strādājusi, organizējusi daudz ekskursiju. Klubā darbojies
arī savs teātris: lielā telpa bija sadalīta divās
daļās –vienā sēdēja skatītāji, bet otrā bija
skatuve. Tagad klubā klusāks...

INGA OSETROVA
ir īstena alūksniete, tur
dzīvo kopš dzimšanas.
Agrāk viņa dzīvoja
dzīvoklī, bet tagad to
apmainījusi pret privātmāju. Viņa salīdzina agrākos laikus ar
tagadējiem un secina,
ka agrāk bija labāk, jo
nedzirdīgajiem bija darbs. Inga jau trešo
gadu piedalās simtlatnieku programmā. Vislabprātāk viņa gribētu strādāt par pavāru, jo
Alsviķos trīs gados šo profesiju apguvusi un
neko nav aizmirsusi.
Inga piedalījās pašdarbības festivālā
Liepājā – teātri spēlēt viņai patīk, dara to
jau sen. Jaunībā viņa arī sportoja, nodarbojās ar peldēšanu, volejbolu, basketbolu. Ingai žēl, ka daudzi cilvēki nevarēja aizbraukt
noskatīties Liepājas festivālu, jo sabiedriskā
transporta biļetes dārgas, arī degviela priekš
personīgajiem auto dārga.
Inga uzskata, ka Alūksnes grupai noteikti vajag savu datoru ar internetu. Tāpat
jau visi jaunieši no šejienes bēg uz Rīgu, uz
ārzemēm. Būtu ļoti labi, ja alūksnieši savā
klubā varētu noskatīties videoziņas un kopīgi tās apspriest. Arī par Kopsolī Ingai ir savas domas: vajag lielākas bildes un vairāk,
jo daudzi nemaz tekstu nesaprot, bet vienkārši paskatās bildes, un no tām ir skaidrs,
kas noticis. Bildes vajag tik lielas, lai tajās
var pazīt cilvēkus. Arī LNS mājaslapas foto-

SANTA KUŠĶE
mācījusies Rēzeknes
logopēdiskajā skolā, un
māte viņai ir dzirdīga.
Visvieglāk Santa sazinās zīmju valodā, lasīt
un rakstīt ir grūti. Labi
lasa arī no lūpām, jo apkārt vienmēr ir dzirdīgi
cilvēki, tāpēc viņa iemācījusies piemēroties.
Tā kā Santai darba nav, viņa labprāt nāk uz
grupas pasākumiem, kur vienmēr interesanti, var satikt cilvēkus arī no Smiltenes. Vislabāk informāciju iegūst no grupas vadītājas
zīmju valodā. Santa dzīvo ārpus Alūksnes,
tāpēc nevar piedalīties pašdarbībā, jo nav
iespēju ierasties uz mēģinājumiem. Taču arī
mājās viņai apnicis.
  
Tādi ir mūsu Alūksnes biedru stāsti. Visiem ir viena galvenā rūpe – darbs. Ja būtu
labs darbs par labu algu, tad būtu arī viss
pārējais. ANITA CEPLE, grupas vadītāja,
savu darbu pārzina labi. Tomēr viņa negribētu vadīt lielāku cilvēku grupu, jo uzskata, ka ir piemērota tieši tādai grupai, kāda
ir Alūksnē. Anitai pietrūkst tas, ka viņai kā
vadītājai nav iespēju profesionāli izaugt, jo
nav kursu, nav pieredzes apmaiņas, kā jāstrādā. Alūksnieši jūtas kā nostūrī, vajadzētu vairāk sadarbības ar citām biedrībām.
Sveiksim arī mēs viņus grupas 65 gadu
pastāvēšanas jubilejā! 

Tāda bija Alūksnes biedrības saime 1948. gadā (foto: no Alūksnes grupas arhīva)
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Sākumu lasiet 1. lpp.

SARMĪTE ĶUZULE:
Man bija viegli mācīties zīmju valodu,
jo es jau strādāju par surdotulku KC. No citiem apgūstamajiem priekšmetiem man visvairāk patika latviešu valoda un psiholoģija.
Jā, tur mācīja arī latviešu valodu, lai gan
šajā programmā pieņem tikai ar vidusskolas
izglītību, tātad valodas zināšanām jau vajadzētu būt labā līmenī. Interesanta un tiešām
nepieciešama bija psiholoģija.
Pirms diviem gadiem par tulku sākām
mācīties 28 cilvēku liela grupa. Drīz divi
izstājās, jo nevarēja iemācīties zīmju valodu. Daži aizbrauca uz ārzemēm, daži nevarēja apvienot mācības ar darbu, un otrajā
kursā mēs bijām palikuši tikai 16 cilvēki.
Jāmācās bija diezgan daudz, mēnesī divas
nedēļas notika mācības Jūrmalā, uzdeva
daudz mājasdarbu. Man šķiet, ka programmu vajadzētu mainīt, vairāk vajadzētu mācīt
zīmju valodu, jo tā ir galvenais priekšmets.
Pirmajā pusgadā mums zīmju valoda bija tikai vienu reizi nedēļā! Vai es zīmju valodas
stundās ko jaunu iemācījos? Jā, apguvu specifiskās nozaru terminoloģijas zīmes, kuras
līdz tam nezināju.
Vispār vajag mazāk teorētisko, bet vairāk praktisko nodarbību, lai sagatavotu jaunos tulkus saskarsmei ar nedzirdīgajiem.
Citādi viņi apgūst zīmju valodu, bet pirmajā
saskarsmē ar nedzirdīgajiem piedzīvo īstu
šoku, jo nav iepazinuši nedzirdīgo psiholoģiju, ekspresivitāti, nedzirdīgo kultūru.
Prakse pārsvarā notiek tikai skolās, topošais
tulks aiziet, notulko stundu, un tas arī viss –
nekādas saskarsmes faktiski nav.
SANDRA FREIMANE:
Jau 10 gadus ar savu ģimeni dzīvoju
Mārupē, 2004. gadā Daugavpils Universitātē esmu ieguvusi psiholoģijas maģistra grādu. Pēc Universitātes beigšanas strādāju Rīgas Franču licejā par psiholoģi. 2009. gadā
nodibināju savu uzņēmumu, kas nodarbojas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu Latvijā un dažādu apmācību organizēšanu un vadīšanu.
Tā kā man ģimenē ir bērni ar dzirdes
traucējumiem, tad saskarsme ar nedzirdīgiem cilvēkiem ir jau 20 gadus. Iespēja
mācīties par surdotulku man nāca negaidīti, nolēmu jauno iespēju izmantot! Mācību laiks nebija viegls, jo paralēli mācībām
organizēju darbu savā uzņēmumā. Ieteiktu
programmā palielināt zīmju valodas nodarbību skaitu.
Visgrūtākais šķiet dažādu specifisku
terminu tulkošana, ar ko saskāros kvalifikācijas prakses laikā Rīgas Amatniecības vidusskolā. Protams, arī pašai vēl ir ļoti daudz
jāmācās, lai tulkotu profesionāli. Šobrīd neesmu gatava strādāt par tulku LNS Komunikācijas centrā.
Vasarā atpūšos kopā ar ģimeni, jo mācības un kvalifikācijas darba izstrāde ir paņēmusi daudz enerģijas. Nākotnē turpināšu iesākto darbu – dažādu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu.
AGNESE KAMARE:
Ha-ha! Arī jūs jautājat, kāpēc man radās
vēlme kļūt par surdotulku… Tas ir liktenis.
To, ka vēlos būt tulks, nevis tulkotājs, apzinājos jau 4. klasē. Tajā brīdī izvēle svārstījās

starp angļu vai krievu valodu (tobrīd tās bija
vienīgās, ko zināju), neizslēdzot iespēju apgūt kādu „eksotisku” valodu – spāņu, itāļu
u.c. Toreiz par zīmju valodu neko nezināju.
Runājot par kontaktiem ar nedzirdīgajiem – bijušā klasesbiedra vecāki ir nedzirdīgi, dažreiz atnāca uz skolu, bet arī par to
neviens nekad nerunāja, pašai radu lokā ir
nedzirdīgs, tad vidusskolas laikā bija pirmā
saskare ar vācu zīmju valodas tulku, kurš
iedrošināja šo valodu mācīties. Atradu sludinājumu internetā, ka ir iespēja apgūt surdotulka profesiju Jūrmalā.
Man patīk tulkot, tas ir interesanti, bet,
ja godīgi, man patīk pats fakts, ka varu izmantot zīmju valodu ikdienas darbā, ka ir
zīmju valodā runājoša vide. Katra reize ir
izaicinājums – kāda būs auditorija, kāds
būs runātājs un tēmas ir tik dažādas, daudz
dažādu faktoru.
Tā kā mana pieredze tulkošanā ir neliela, tad jāsaka: vēl ir kur augt un augt.
Jā, es tagad pēc skolas beigšanas jūtos
gatava tulkot. Tāda bija un ir mana vēlēšanās.
INGA CEPURĪTE:
2003. gadā ieguvu Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā un specializāciju –
logopēds pirmskolā un sākumskolā. Šobrīd
strādāju par logopēdu pirmsskolas izglītības
iestādē un par tulku – Rīgas Amatniecības
vidusskolā.
Jau studējot augstskolā, sāku strādāt
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā. Mani pirmie zīmju valodas skolotāji bija
manas klases audzēkņi. Tikai pēc tam bija
iespēja apmeklēt skolā organizētos kursus,
kurus vadīja skolotāja Līga Bauere. Tā kā
zīmju valodas pamati jau bija iegūti – vēlējos savas zināšanas papildināt un iegūt
diplomu.
Mācību laiks koledžā bija ļoti sarežģīts,
jo studijas savienoju ar darbu. Studijas uzsākot, kursā bijām vairāk nekā divdesmit
studentu, beidzām 10. Daudzi studenti nekādi nevarēja apvienot darbu ar mācībām –
tāpēc tās pameta, bet es mēģināju turpināt,
kaut nebija viegli, brīžiem likās, ka padošos.
Pateicoties kursa biedriem, darba devēja atbalstam un ģimenei – es to paveicu!
Tulkot man patīk! Tas ir darbs, kas nav
vienmuļš. Katru dienu kaut kas jauns un interesants. Tulkojot grūtības bieži sagādā tas,
ka trūkst specifisku terminu zīmes.
Šovasar atpūtīšos! Pabeigta skola un
beidzot ir iestājies miers – nav jādomā, kas
vēl nav padarīts, kā veiksies eksāmenā.
LAURIS PUTNIŅŠ:
Esmu no Jūrmalas. Beidzot vidusskolu,
gribēju vēl turpināt mācīties. Par iespēju
apgūt surdotulka profesiju izlasīju avīzē.
Nodomāju, kāpēc gan neizmantot šo iespēju. Kādreiz, skatoties ziņas pa LTV1 ar surdotulkojumu, es biju pilnīgā neizpratnē, kas
tur notiek un kā var kaut ko saprast no tās
nedzirdīgo valodas. Interese radās, vēlējos
saprast, kas tas ir – zīmju valoda, kā to var
iemācīties un kā tas ir – tulkot un sarunāties
ar kādu zīmju valodā.
Man nekad nav bijusi saskarsme ar nedzirdīgajiem. Nav ne rados, ne paziņu lokā
neviena tāda cilvēka. Tas bija pavisam kaut

kas jauns un nebijis. Tulkot man iepatikās,
tas ir diezgan interesants process. Sevišķi
patīkami ir tad, kad viss izdodas un visas
vajadzīgās zīmes zināmas.
Visgrūtāk ir saprast, ko vēlas pateikt
nedzirdīgais cilvēks. Grūtības sagādā krievu
zīmes, jo koledžā mums mācīja tikai latviešu zīmju valodu. Taču ar laiku, kad pierod
pie konkrēta cilvēka, problēmu gandrīz nav.
Esmu gatavs strādāt par tulku. Tagad
gan vēl izbaudīšu atlikušo vasaru. Un gaidīšu septembri, kad man piedāvās strādāt
LNS Komunikācijas centrā. Ja viss izdosies,
tad centīšos strādāt labi. Cik ilgi ? Nezinu,
tad jau redzēs, kā veiksies un tālāk viss risināsies.
ZANE PUNOVSKA:
Zīmju valodu zināju jau iepriekš, jo man
ir nedzirdīga māsīca. Un tieši viņa man iemācīja pamatus zīmju valodai.
Šie divi mācību gadi paskrēja tik ātri.
Bet kopumā bija aizraujoši, interesanti. Šajā
laikā ne tikai ieguvu zināšanas, bet arī labus draugus, ar kuriem pēc skolas beigšanas
joprojām sazinos. Katrs mācību priekšmets
deva jaunas zināšanas, saskāros arī ar dažādiem sarežģījumiem.
Tulkot savā ziņā ir interesanti un visumā
man tas patīk. Savu pieredzi esmu ieguvusi
mācību iestādē. Bija daži mācību priekšmeti, kurus grūti iztulkot. Pēc manām domām,
mācību iestādēs vispār ir grūti tulkot. Gribētu pamēģināt tulkot arī kādās citās vietās.
Jā, esmu gatava strādāt par tulku. Jo mācību laikā man radās tāda – iespēja strādāt
par tulku Barkavas arodvidusskolā. Pa vasaru, protams, atpūtīšos, bet man ir jau izskanējuši darba piedāvājumi.

Vai jaunajiem tulkiem
piedāvās darbu arī mūsu
Komunikācijas centrā?
Lūk, ko stāsta LNS Komunikācijas centra (KC) valdes priekšsēdētāja SANDRA
GERENOVSKA:
Šobrīd LNS piedalās NVA iepirkumā –
surdotulku pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums
noteiktām personu grupām”, kurā iekļauti
visi KC darbinieki – surdotulki, arī tie, kuri
šogad ieguva SIVA diplomu specialitātē
„surdotulks” un griezās pie manis ar vēlmi
strādāt SIA „Komunikācijas centrs”. Tādi
bija pieci.
Gaidām atbildi, vai iepirkumā būsim uzvarētāji. Ja ne, tāpat būs daudz citu darbu.
Vienam jaunajam tulkam LNS prezidents A.
Pavlins piedāvāja vēl pamācīties klāt, lai
kļūtu par nedzirdīgo asistentu.
Citam jaunajam tulkam, kurā saskatījām vairāk psihologu nekā tulku, piedāvājām tuvākajā nākotnē strādāt par nedzirdīgo
psihologu. Tas būtu ļoti ērti nedzirdīgajam –
saruna varētu risināties „aci pret aci”, bez
trešās personas (tulka) klātbūtnes. Pagaidām šis cilvēks domā, 100 % apstiprinošu
atbildi nav devis.
No 1. septembra jaunajiem tulkiem, ja
viņi vēlēsies, būtu nopietns darba piedāvājums strādāt KC. Monta Dēbele jau strādā
par tulku Liepājas biedrībā. 
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NO CĒSU PILS LĪDZ MINHAUZENA MUIŽAI
Žanete Škapare no biedrības arhīva

Jūlijā Kuldīgas biedrības biedri devās ekskursijā
uz Cēsīm – Tūju – Dunti. Galvenie apskates objekti bija Livonijas
ordeņa Cēsu pils, pils kungu māja un muižas kompleksa apskate un
Minhauzena muzejs.

Cēsīs kuldīdznieki apskatīja visu pils kompleksu – Cēsu
pilsdrupas, drosmīgākiem bija iespēja pa šaurām, stāvām un
tumšām pils torņa kāpnēm uzkāpt pils tornī un nokāpt pils
pagrabā, apskatīt jauno pili, kur pašreiz atrodas Cēsu Vēstures
un mākslas muzejs, staļļa ēku, kur iekārtots izstāžu nams un
tieši tobrīd bija iespēja apskatīt krāšņu liliju ziedu izstādi un
pils parku, kur dīķī tobrīd peldēja melno gulbju pāris ar saviem
mazuļiem.
Pēc Cēsu pils kompleksa un vecpilsētas apskates kuldīdznieku ceļš veda uz Tūju, kur varēja mazliet atpūsties pie jūras.
Tālāk devāmies līdz Duntei – uz Minhauzena muzeju. Tas
atrodas brīnišķīgi skaistā vietā. Muzeja gids pastāstīja par Minhauzena izcelšanos, ģimeni un neticamajiem piedzīvojumiem.
Muzeja pirmajā stāvā skatījām Minhauzena slavas zāli; otrajā
stāvā gan esošo, gan bijušo slavenību vaska figūras, kā, piemēram, brīvi varēja nofotografēties kopā ar maestro Raimondu
Paulu vai basketbola zvaigzni Uļjanu Semjonovu, tiesa, viņu
vaska izpildījumā.
Pēc muzeja apskates kādu brīdi pasēdējām arī turienes krodziņā, kur paēdām siltas pusdienas un veldzējāmies
pie Minhauzena aukstā alus glāzes. 

RĒZEKNIEŠU DEVĪZE: MĒS VARAM!
Mārīte Truntika Inese Geduša

Ir vasaras viducis, karsta saule un darba pilnas rokas,
tomēr rēzeknieši atrod brīvu brīdi, lai kopā jautri un lietderīgi pavadītu laiku.
Arī šovasar daudzi nedzirdīgie citu 130 cilvēku pulkā ar labiem
panākumiem startēja Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes
pārvaldes un sporta pārvaldes rīkotajās sporta spēlēs cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.

Šogad tās notika jau 5. reizi. Jāteic, ļoti aktīvi visus šos gadus
spēlēs piedalījušies A. Vindačs, R. Gerenovskis, V. Višņakovs, A.
Truntiks, V. Kravale, M.Seņkāne, I. Geduša, S. Gerenovska, Ļ. Makuža, A. Kazuļs u. c.
Šogad sacensības notika šādās sporta disciplīnās: dartā, tāllēkšanā, 100 m skriešanā, lodes grūšanā u.c. Bija arī neparastākas: glāzīšu piramīdu celšana, „ziloņa pastaiga”, tenisa bumbiņu mešana
spainī u. c.
Godalgotie dalībnieki no Rēzeknes biedrības:
1. vietā: V. Kravalis (tāllēkšana), A. Šakelis („ziloņa pastaiga”),
J. Cureinis (ģimenes stafete), V. Višņakovs (ģimenes stafete), K.
Grečisko (100 skriešanā);
2.vietā: K. Grečisko (tāllēkšana), V.Višņakovs („pentaks”), A.
Caica (lodes grūšana), A. Šakelis (lodes grūšana, ģimenes stafete),
V. Kravale (darts);
3. vietā: V. Kravalis (lodes grūšana, 100 m, novuss), A. Šakelis („pentaks”), I. Geduša (glāzīšu piramīdas celšana);V. Višņakovs
(glāzīšu piramīdas celšana).
Visi saņēma medaļas un diplomus, bet veiklākie, pašu pirmo
vietu ieguvēji – arī kausu.
Paldies visiem šo sporta spēļu dalībniekiem! Iepriecinoši ir
tas, ka mūsu sportistu pulkam katru gadu arvien nāk klāt jauni
dalībnieki, izmēģinot spēkus un gūstot arī labus panākumus. 

AR SAULI SIRDĪ LEJUP PA GAUJU
Daiga Delle Māra Lasmane
Atvaļinājuma laiku gribas aizvadīt ar kādu īpašu notikumu, lai aukstajos ziemas vakaros ar lielu tējas krūzi
rokās būtu ko atcerēties ar siltumu sirdī.
Tāds notikums mums sākās 9. jūlija agrā rītā, kad liels pulks
(54 cilvēki) satikās Rīgas stacijā, lai ar vilcienu dotos uz Cēsīm
un pēc tam ar laivām līdz Siguldai. Bijām dažāda vecuma ļaudis
– lieli, mazi, jauni, veci, no dažādām dzīvesvietām, bet galvenais
– brīnišķīgi ceļabiedri ar sauli sirdī! Brauciena jaunākajam dalībniekam bija pieci gadi, bet vecākajam – 73 gadi.
Šajā trakajā mantu kulta laikā līdzņemšanai bija jāizvēlas tikai pašas nepieciešamās lietas, jo braucām bez auto, bet ar mugursomu plecos, tūristu paklājiņu un telti. Galu galā labāk taču
braukt laivā, kura nav piekrāmēta ar lieku smagumu. Mums ļoti
paveicās, jo abās dienās bija brīnišķīgi laika apstākļi.
Jau vilcienā tikām sadalīti Māras Lasmanes, Elfas Zariņas un
Tālāk lasiet nākamajā lpp.

6

APSKATI / VĒRTĒJUMI

LASĪTĀJI VĒRTĒ
SKAIDRĪTE
BAURE:
Diemžēl jūlija
numurā Valda
Vo i t k e v i č a
raksts,,Prieks,
pēc
tam
vilšanās…”
ievietots
novēloti.
Iespējams, daži varēja arī pārprast
un virsrakstu uztvert citā nozīmē,
lai gan blakus lasāms raksts par
izglītības pieejamību nedzirdīgajiem.
Tātad turpmāk pēc iespējas jācenšas
šādus rakstus publicēt laicīgi.
Raksts par nedzirdīgo absolventu
sapņiem pirms 40 gadiem mani vedināja uz pārdomām par to, kā man
pašai radās iespēja īstenot savu bērnības sapni.
No sirds novēlu nedzirdīgiem jauniešiem būt stipriem savos sapņos un
darbos, nodzīvot skaistu, pilnvērtīgu
dzīvi, lai vēlāk, atskatoties uz jaunības gadiem, nebūtu jāsūrojas – man
neizdevās, man traucēja...
Labprāt lasu par nedzirdīgo jauniešu dzīves un darba pieredzi ārzemēs,
kā arī mani aizrauj raksti par nedzirdīgo jaunsaimniekiem, kas turpina
vecāku iesākto darbu lauku saimniecībā un ar mīlestību sakopj savas
dzimtas īpašumu.
Domāju, būtu vēlams ievietot
mūsu avīzītē arī smieklīgas anekdotes, kādas paši nedzirdīgie no dzīves
atgadījumiem radījuši, lai lasot mēs
varētu arī pasmieties no visas sirds.
M Ā R I S
GRĒNIŅŠ:
Lasu Kopsolī tikai šad tad,
kad tas Latvijas
Nedzirdīgo
sporta federācijā nonāk uz
mana
galda.
Tagad, kad man
lūdz izvērtēt Kopsolī, pirmo reizi tā
pa īstam saprotu, cik ļoti laikraksts ir
piesātināts ar ziņu un faktu materiālu
– man lasīšana prasīja visu vakaru!
Protams, man kā sportistam patika
sporta raksti, it sevišķi par nedzirdīgo olimpiādes problēmām, – man tie
svarīgi tāpēc, ka tie skar LNSF, kurā
es strādāju. Laikrakstā visi raksti ir
labi, nav tāda, kas man nepatiktu,
vienkārši katram cilvēkam ir savas
prioritātes, katram vairāk patīk kaut
kas savs. Vairāk, protams, vēlētos
lasīt par sportu, bet mani interesē arī
Latvijas nedzirdīgo cilvēku dzīve.
Laikraksta dizainam nav ne vainas, foto arī ir pietiekami, daži raksti
varbūt par garu. 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Andra Bergmaņa komandās, iepazīstināti ar
plāniem, noteikumiem utt. No Cēsīs devāmies
patālā pārgājienā – uz laivu bāzi.
Mums, meitenēm, ļoti paveicās ar puišiem, kuri, parādot savu vīrišķo spēku, visas
laivas sanesa ūdenī un sagatavoja tās braucienam. Meitenēm atlika vien saskaitīt bērnus un
somas! Un laivu ceļojums Cēsis – Sigulda varēja sākties! Protams, pagāja laiks, kamēr kāds
atlaida laivā iekrampētās rokas, kamēr apguva
airēšanas mākslu, bet nemainīgi mūs pavadīja smaids sejā, vērojot skaisto dabu, ar citām
laivām sastopoties, labas domas domājot! Cik
cilvēkam maz laimei vajag…
Dabas skaistums, iežu burvība – braucot
ar auto pa Vidzemes šoseju, nevarēju pat iedomāties, ka kaut kur turpat netālu mīt Gaujas
apdziedātā, apdzejotā burvība, skaistums, no
kura elpa aizraujas. Pat spurainais pusaudzis
no redzētā atmaiga! Tā nemanot mēs nobrau-

cām savus 20 km, protams, piestājot ievērojamākās vietās. Tieši tā – tas bija izglītojošs
brauciens! Arī nakšņošana mums bija jauka
– smukā telšu pilsētiņā, ugunskurā ceptas,
gardas desiņas un kartupeļi, spēles, smiekli un
pozitīvas sarunas.
Otrajā rītā bijām gatavi jaunam startam, lai
mērotu tālāko ceļu līdz Siguldai. Kļuvuši jau
profesionāli airētāji, jo ātri pēc 19 km bijām
galapunktā! Nobeigumā mijās interesantas
izjūtas – atvieglojums, lepnums par paveikto,
arī nožēla, ka brauciens ir galā.
Tās bija jaukas dienas! Saku paldies Mārai Lasmanei 54 laivotāju vārdā par sagādāto
prieku, labo organizētību, drošības sajūtu, ka
viss būs kārtībā. Mēs, mammas, pateicamies
saviem bērniem par labo uzvedību brauciena
laikā, kuri bija kolosāli! Noteikti nākamvasar
gaidīsim vēl kādu laivošanu! 

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Ivars Kalniņš
Kompleksās sociālās rehabilitācijas
programmā Jūrmalā realizētas apmācības
jau 20 grupās (30.06.)
Programmas klienti dalījās pārdomās par
guvumu šajā aktivitātē. Palicis vēl gads, kad
klientiem iespējams izmantot šo programmu.
No Komunikācijas centra direktora
amata aiziet Ainārs Ostvalds (01.07.)
Pēc nostrādātiem 14 gadiem Ainārs Ostvalds pārtraucis darbu ne tikai KC, bet LNS
sistēmā vispār.
Žurnālā “IR” (Nr.27) intervija ar LNS uzņēmuma “Dane” direktori Mariju Gedminieni
M. Gedminiene stāsta, kā viņa nokļuva
uzņēmumā „Dane”, par šī uzņēmuma darbību.
Sporta spēles Valmierā: piedalās tik
daudz jauniešu! (02.08.)
Valmieras sporta kluba „Tālava” 16. – 17.
jūlijā Rubenē organizēja sporta spēles, kurās
četros sporta veidos sacentās 16 komandas,
bet kopumā saradās 100 apmeklētāju.
Izziņas gājiens uz Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcu Rēzeknē (04.08.)
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros rēzeknieši šajā baznīcā iepazinās ar luterāņu ticības lietām un baznīcas vēsturi.
„Sveika, Gauja!” – uzsauca laivotāji no
Rīgas biedrības (04.08.)
Rīgas biedrība 9. – 10. jūlijā noorganizēja
atpūtas pasākumu pie dabas – braucienu 15
laivās pa Gauju maršrutā Cēsis – Sigulda.
Mīlestības klusās zīmes (05.08.)
Austrālijas valdība izrāda iniciatīvu: izveidoti divi videoklipi, kas iepazīstina sabiedrību
ar nedzirdīgo kultūru un popularizē izveidoto
retranslēšanas pakalpojumu.
Turcija: Speciālā bibliotēkā māca nedzirdīgajiem viņu dzimto valodu, palīdz
apgūt jaunas zīmes (08.08.)
Bursā cītīgi veic zīmju valodas popularizēšanu un apguvi. Šajā nolūkā atvērta zīmju
valodas bibliotēka, kur ir iespēja izmantot bib-

liotēkas resursus diska formātā.
Latviešu jaunieši attīsta savus mākslas
talantus Francijā (09.08.)
LNJO jaunieši jūlija sākumā Eiropas Nedzirdīgo junioru nometnē „EIRO” Parīzē tikās
ar 23 jauniešiem no 8 Eiropas valstīm. Nometne bija tiem, kurus interesē nedzirdīgo māksla.

No videoziņām nr. 99 un 100

Ventspils biedrība 3. jūlijā noorganizēja
pludmales volejbola maču liepājniekiem, kuldīdzniekiem un savējiem Ventspils pludmalē.
9. jūlijā Pļaviņu novada sporta svētkos
dažādos sporta veidos sacentās arī nedzirdīgie
pļaviņieši un daži rīdzinieki, iegūstot 6 medaļas.
Bet 23. – 24. jūlijā Zvejniekciemā notika
Rīgas NS organizētās sporta spēles, tajās 7
komandas sacentās futbolā, volejbolā un telts
uzcelšanā.
14. jūlijā Rēzeknes biedrības biedri starp
130 dalībniekiem piedalījās Rēzeknes pilsētas
sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
No 27. jūnija līdz 9. jūlijam Dānijā notika
Eiropas Nedzirdīgo futbola 7. čempionāts
vīriešiem. 1. vietu ieguva Krievija, 2. vietā
Ukraina un 3. – Vācija. Kopā piedalījās 12
komandas.
Valmieras biedri organizēja pārgājienu
un nometni Tūjā 5. – 7. augustā.
Pasākumā 29 cilvēki izturēja diezgan lielu
slodzi – divu dzirdīgo sporta instruktoru vadībā aktīvi darbojās no rīta līdz vakaram.
ASV pilsētas Portlendas iedzīvotāja Kerija Brīvere izstrādājusi īpašu pazīšanās zīmi
nedzirdīgiem velosipēdistiem. Viņa ne tikai
izdomāja zīmes dizainu, bet arī nodibinājusi uzņēmumu, kas nodarbojas ar šādu zīmju
tirdzniecību.
ASV Kolumbijas universitātē jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados zinātnieki   uzsāka unikālu eksperimentu – viņi
mācīja šimpanzei amerikāņu zīmju valodu. 
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Mūsu Vita skaistumkonkursā "Miss Deaf World 2011" Prāgā
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Sākumu lasiet 1.lpp.

Kā šajā pasākumā klājās mūsu karalienei? VITA RIŅĶE par saviem iespaidiem, emocijām, pārdzīvojumiem un
piedzīvojumiem piekrita dalīties ar „KS”
uz

Kāda sajūta
Prāgu?

bija pirms došanās

Nekādu uztraukumu! Esot jau ceļā,
sirds pamazām sāka pukstēt. Man vispār ļoti
patīk ceļot, un šis bezmaksas brauciens uz
Prāgu bija vēl viena iespēja.

Ko darījāt desmit dienas pirms
fināla?

(Pasmaida) Tāda sajūta bija, ka esmu
ielikta cietumā, jo rīcības
brīvība mums bija diezgan
ierobežota: trīs reizes dienā
trenējāmies, kā pareizi
staigāt uz skatuves, notika
sapulces par programmu
un konkursa norisi. Vienu
dienu bijām ekskursijā uz
Prāgas centru. Šīs dienas
bija visai nogurdinošas.
Tikai vakaros ar meitenēm
varējām nodoties jautrām
sarunām.

attieksme pret konkursa dalībniecēm.

Kāda bija tava pavadone?

Sākotnēji biju gribējusi ņemt māsu kā
pavadoni, jo viņa spētu man palīdzēt ar
kosmētikas uzlikšanu, matu sakārtošanu un
citām lietām. Bet tās vietā LNS sūtīja Brigitu Aldersoni. Bet viss noritēja normāli.
Vispār uzskatu, viņai jābūt ar prasmi
mācīt staigāšanu, komunikāciju, labot
uzvedību. Viņai jāvēro, kā meitene gatavojas konkursam un jāzina daudzas konkursa
saistītas lietas. Jāprot savu konkursanti
morāli atbalstīt, jo tas ir ļoti svarīgi.

Vitas Riņķes pavadonei BRIGITAI
ALDERSONEI ir savs viedoklis par šo
konkursu: „Tas no dalībniecēm prasīja lielu
pacietību: bija jāmācās pareizi staigāt uz
augstpapēžu kurpēm, turēt staltu augumu.
Katru dienu notika staigāšanas treniņš.
Daudzas meitenes savā dzimtenē nebija
piedalījušās skaistumkonkursā, bet pašas
pieteicās un ieradās Prāgā. Konkursa vadība
oficiāli izlēma, ka ar nākamo gadu šādā
starptautiskajā pasākumā pielaidīs tikai
tās meitenes, kuras piedalījušās nacionālā
konkursā savā valstī.”

Kādi ir pašas Brigitas guvumi no
šī konkursa?

Vai tu jau paredzēji,
kas varētu uzvarēt
šajā konkursā?

Bija daudz skaistu
meiteņu!
Domāju,
ka
augstākais tituls pienāksies
itālietei, un tā arī notika.
Tas varēja būt arī Ukrainas,
Baltkrievijas vai Brazīlijas
pārstāvēm. Bet „simpātiju”
balvu es dotu čehietei.

No kreisās: Diāna Inggravata Soebangila, Ilārija Galbusera
un Jeļena Korčagina

Un par iznākuma rezultātiem?

Vienkārši biju šokā, izņemot to, ka
itāliete ieguva šo kroni. Pārējais likās kā
„naudas atmazgāšana” un galvenā organizatora patvaļa. Bet žūrijā 20 profesionāļi
vērtēja visaugstāk meiteņu dabisko smaidu,
brīvo staigāšanu, emocijas un talantu izpausmi.

Tātad vilšanās bija?

Sarūgtinājums… Atceros, 8. maijā
redzēju sapnī, ka šajā konkursā es guvu
kādu titulu, tam arī noticēju un kronēšanas
brīdī klusībā cerēju uz to. Pēc fināla
uzzināju, ka titula „Vicemis I” izziņošanas
brīdī izskanēja vārds „Latvija”, bet ne mans
numurs, un šo titulu piešķīra krievietei. Šo
faktu apstiprināja citi, kas to dzirdējuši. To
ļoti pārdzīvoju, sekoja asaras… Prieks zuda,
biju vīlusies.

Kā tu vērtē konkursa norisi
kopumā?

Organizatoriski darbs varēja būt
profesionālāks.
Programma
noritēja
vienmuļi, bez kulminācijas, arī balle notika bez spilgtiem efektiem, vienīgi palika
atmiņā īpašs šovs – turku kāzu deja, ko visi
varēja izmēģināt.
Vēl viena lieta nepatīkama: pēc fināla
uzvarētājām kroņus noņēma un vakara
pasākuma daļā tos izsolīja. Tā ir pazemojoša

Kas tev īpaši palika atmiņā no
pašas Prāgas?

Mani fascinēja interesanta konkursante
no Kipras, viņa it kā nemaz netiecās uz Miss
titulu. Kā panks! Jauka personība, kas visus sasmīdina un uzjautrina. Viņa bija visu
meiteņu favorīte. Vispār valdīja draudzīgs
noskaņojums.

Viņa atklāj: „Braucu ar domu
no šī konkursa paņemt pieredzi un smelt jaunas idejas, bet
jūtos vīlusies. Programmas bija
nebaudāma, turklāt pārāk gara. Un
tomēr uzskatu, ka mums jāpiedalās
starptautiskajos pasākumos, lai
veidotu kontaktus. Tas ir šoreiz
vienīgais ieguvums.”
Brigita par Vitu izsakās pozitīvi:
„Vitai klusībā bija cerība uzvarēt,
un es apbrīnoju viņas mērķtiecību.
Vita ļoti centās, izpildīja visus
nosacījumus, vakaros pati trenējās,
lielu uzmanību pievērsa savai dejai.
Visumā viņa bija pozitīvi noskaņota,
pacietīga un sevi labi parādīja.
Vitai vislielākais pārdzīvojums
bija finālā, kad tika nosaukts
„Latvijas” vārds ar Krievijas numuru un titulu saņēma krieviete. Šis
pārpratums, neskatoties uz mūsu
pretenziju, palika neatrisināts.” 

„MISS DEAF
INTERNATIONAL 2011”

Vai ir īpaši cilvēki, kuriem gribi
teikt paldies?

Jā, paldies LNS viceprezidentei Sandrai
Gerenovskai par atbalstu, kura, lidostā mani
pavadot, pasniedza jauku pušķi; Mārai Lasmanei par suvenīriem apmaiņai ar draugiem
Čehijā. Pateicos arī stilistei un tērpu
māksliniecei Zanei; Danai Kalpiņai –Geidai
par palīdzību priekšnesuma sagatavošanā
un tētim par finansiālu atbalstu. Protams,
pavadonei Brigitai Aldersonei, kas atbalstīja
un palīdzēja visas dienas. Vēl daudziem,
daudziem, kas morāli atbalstīja un turēja
īkšķus par mani.

Tavi nākotnes plāni?

Ar šo skaistumkonkursiem pielikšu
punktu, tas nav mans dzīves mērķis. Galvenais bija – izmēģināt to kā kaut ko jaunu.
Par nākotni lai lemj liktenis! Bet esmu gatava palīdzēt meitenēm, kuras nākamgad
plāno piedalīties šādā konkursā.

14. – 16. jūlijā Floridā, ASV, notika otrs nedzirdīgo meiteņu skaistumkonkurss „Miss Deaf International
2011”, kurā piedalījās 23 meitenes.
Galveno titulu ieguva Kasandra Whyte
no Jamaikas (attēlā). No Latvijas
neviens tajā nebija, bet pērn piedalījās
Irīna Kristoforova. 
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CELTNIECĪBA TUVOJAS NOSLĒGUMAM
Zigmārs Ungurs
Abi jaunceļamie nami – gan Rīgā Elvīras ielā 19, gan Liepājā 1905. gada
ielā 35 no ārpuses jau izskatās pabeigti. Pašlaik notiek beidzamie iekšdarbi un
apkārtnes sakopšana: bruģa ierīkošana, autostāvvietu un zaļās zonas izveide.
Abos namos elektrība un telekomunikācijas jau ievilktas.
Pašlaik traktors šķūrē nost zemes virskārtu Rīgas nama pagalmā, uzber šķembas
un līdzina, lai tur varētu uzlikt bruģi. Diemžēl līdzekļu pietiek tikai stāvvietām divām
parastajām automašīnām un diviem invalīdu auto. Tas nozīmē, ka vietu, kur novietot
savus auto LNS darbiniekiem būs jāsameklē pašiem. Pagalma labiekārtošana notiek arī
Liepājā, tur arī tiks ierīkotas stāvvietas.
Plānots, ka septembrī celtnieki namu nodos. Pēc tam tiks rīkots iepirkums, lai aprīkotu jaunās telpas ar mēbelēm un biroja tehniku. Abu namu aprīkošanai kopā pašreiz ir
divdesmit tūkstoši latu, tas ir maz, tāpēc projekta vadība gatavo iesniegumu projekta uzraudzītājiem, lai viņi atļautu naudu no citām
pozīcijām pārvirzīt uz aprīkojuma iegādi. Iepirkums notiks oktobrī.
Ieguldījums tavā nākotnē
Projekts beidzas šā gada 29. decembrī, tātad namu atklāšana varētu notikt uz Ziemassvētkiem. Līdz šim celtniecības izdevumi iekļāvušies plānotajā tāmē. Projekta vadītāja Aija Sannikova uzskata, ka ar minimāliem līdzekļiem tiks sasniegts maksimālais rezultāts. Celtnieku darbs
Eiropas Savienība
apmierinošs, labi strādā, nami izdevušies skaisti. 

KĀ NESADEGT DARBĀ UN LABĀK PALĪDZĒT KLIENTIEM*
Ivars Kalnņš
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros 2009. –
2013. gadā notiek supervīzijas sesijas un kvalifikācijas celšanas kursi reģionālo biedrību vadītājiem.
Šādas apmācības notiek 5 reizes gadā, dodot viņiem
iespēju paaugstināt sava darba profesionalitāti.
Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts, kuras mērķis ir analizēt profesionālo darbību,
konstatēt problēmas un rast risinājumus,
attīstīt speciālistu profesionālo kompetenci,
mazināt profesionālās izdegšanas risku un
paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti.
Savukārt kvalifikācijas celšanas kursos
iespējams padziļināt zināšanas un prasmes
sociālā darba jomā. Apmācības notiek da-

žādi: ir diskusijas – dialogi
par profesionālo sociālo darbu, situāciju izspēlēšana grupā,
praktiskie treniņi, lekcijas un
citas metodes, kas rosina radošo
iztēli.

dalībnieki?

Kā

nodarbības vērtē to

Gundega Paņko (Liepājā): „Šajos kursos ieguvu vērtīgu informāciju, piemēram,
kā veidot psiholoģiski pareizu pieeju darbā
ar klientiem. Ir interesanti klausīties lektoru stāstījumus. Tie pārsvarā ir teorētiski,
bet neizpaliek arī uzskatāmi piemēri, fakti.
Apmācībās saistošas ir lomu spēles, kur ar

skatu uz situāciju no malas ir ko padomāt,
izdarīt secinājumus pašai par savu rīcību.
Aplūkotās tēmas ir mums diezgan neierastas
un samērā sarežģītas, bet tieši tādēļ rezultātā mums ieguvumu daudz.”
Līga Pauniņa (Rēzeknē): „Jau trešo
reizi piedalos šo kursu nodarbībās, un mani
interesē visas tēmas, tās tiešām noderēs, lai
turpmāk būtu vieglāk iesaistīties komunikācijā ar mūsu klientiem. Patika ieklausīties
citu dalībnieku viedokļos, pārdomās un ieteikumos. Noteikti paņemšu bibliotēkā grāmatu par organizācijas kultūru, ko iesaka
pasniedzējs Kārlis Viša. Ceru savā darbā
un dzīvē daudz ko uzlabot.”
Pilnu tekstu lasiet www.lns.lv

DARBS ATSĀKAS PĒC VASARAS PĀRTRAUKUMA *
Dana Kalpiņa - Geida Santas Kesenfeldes foto

Projekta „Klusuma pasaule” 2.10 aktivitāte „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves programmas izstrāde un realizācija” ir uzsākusi jauno sezonu ar
patiesi grandioziem pasākumiem – radošo nometni 24 projekta klientiem un apmācības semināru 24 speciālistiem, kas strādā ar nedzirdīgajiem.

Abi pasākumi norisinājās augustā
Apšuciema skolā (Engures pagasts), kur
dalībniekiem piesātinātās programmas ietvaros pat īsti neatlika laika izbaudīt jūras
tuvumu un piejūras dabu.
Kopumā nodarbību vadīšanā bija iesaistīti dažādu jomu pasniedzēji – Teātra,
Muzicēšanas, Dejas, Mākslas speciālisti.
Viscaur vijās saskarsmes prasmju attīstīšana kā galvenais uzdevums.
Semināra dalībnieku apmācībā galvenais mērķis bija sniegt speciālistiem idejas
darbā ar nedzirdīgajiem, parādīt jaunas
vai brīžiem vienkārši piemirstas radošā
darba metodes. Katram speciālistam arī
tika izsniegta 2.10 aktivitātes pirmajā darbības gadā izstrādātā programma ar pielikumiem, kas ļoti augstu novērtēta gan
teorētiskā materiāla bagātības ziņā, gan arī
praktiskā materiāla lietderībā.
Veiksmīgi uzsākto darbu turpināsim
visu nākamo aktīvo darba cēlienu.

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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ZIŅAS NO PASAULES NEDZIRDĪGO KONGRESA
Ivars Kalnņšno portāla "WFD Facebook"

Šogad, 18. – 24. jūlijā, Durbanā Pasaules Nedzirdīgo federācijas
(PNF) kongresu apmeklēja 2100 cilvēki no 125 pasaules valstīm. Vienlaikus tika atzīmēta arī PNF pastāvēšanas 60. gadadiena.

Pēc PNF 18. Ģenerālās asamblejas norisinājās plašas
lekcijas dažādās interešu grupās (cilvēktiesību, tehnoloģiju,
zīmju valodas, geju, lesbiešu un biseksuāļu, zīmju valodas
tulku, izglītības, nedzirdīgo jauniešu, ģimeņu, senioru utt.).
Kongresa starplaikos tika aktualizēti un apspriesti globāli
jautājumi.
Kongresa atklāšanas ceremoniju ar runu atklāja PNF
prezidents Marku Jokinens (Somija). Pasākuma apmeklētāji
tika pacienāti ar milzīgu torti, kuru rotāja skaitlis „60”. Bet
noslēguma ceremonijā nu jau bijušais PNF prezidents M.
Jokinens teica pateicības runu un novēlēja panākumus darbā
jaunajam prezidentam Kolinam Allenam.
Tika apbalvoti īpaši cilvēki, kas daudz darbu ieguldījuši pasaules nedzirdīgo labā. Gan atklāšanas, gan noslēguma
ceremonijās tika demonstrēti krāšņi afrikāņu priekšnesumi.
Uzstājās arī pasaulslavenais nedzirdīgais reperis Signmark.
Pasākumi norisinājās augstā līmenī.
Informācijas, materiāli, intervijas ir skatāmi populārajos portālos: www.h3.tv un www.focusfive.tv (starptautiskajā
zīmju valodā). 

PNF 18. ĢENERĀLAJĀ ASAMBLEJĀ

no portāla "efsli.blogspot.com"
Pirms Pasaules Nedzirdīgo federācijas kongresa
Dienvidāfrikas Republikas
pilsētā Durbanā notika PNF
18. Ģenerālā asambleja. 114
delegāti no 73 valstīm balsoja par valsti, kurā notiks
nākamais PNF kongress, kā
arī notika PNF valdes, prezidenta un viceprezidenta
vēlēšanas. Bez tam tika apstiprināts PNF rīcības plāns
nākamajiem četriem gadiem
un veiktas izmaiņas organizācijas Statūtos.

PNF Ģenerālā asambleja par
jauno Pasaules Nedzirdīgo federācijas prezidentu ievēlēja Kolinu Allenu (attēlā) no
Austrālijas. Viņš saņēma 41 balsi (pavisam
vēlēt varēja 71 valsts delegāts). Pārējie kandidāti saņēma mazāk balsu – par Džozefu
Mureju no ASV nobalsoja 23 delegāti, bet
britu Teriju Rīleju – 6 delegāti.
Kolins Allens iepriekšējos gados aktīvi
piedalījies PNF darbībā – viņš bijis gan PNF
valdes loceklis, gan projektu koordinators.
Viņš arī aktīvi iesaistījies dažādos sadarbības projektos visā pasaulē, vadījis Austrālijas Nedzirdīgo asociāciju. Papildus tam
jaunais prezidents agrāk piedalījies PNF
jaunatnes organizācijas darbā, vadot vairākas jauniešu nometnes.
Par savu galveno uzdevumu augstajā
amatā K. Allens uzskata cīņu par nedzirdīgo
cilvēktiesībām, sadarbību ar PNF dalīborganizācijām.
Viņš uzsvēra komandas darba nozīmi,
sasniegtu izvirzītos mērķus.
Pirmo reizi PNF viceprezidenta amatā
ievēlēta sieviete no Āfrikas.
Atbildīgo amatu nākamos četrus gadus

ieņems Vilma Ņuhauta Dručena no Dienvidāfrikas Republikas.
Vēlēšanās viņas kandidatūru atbalstīja
50 delegāti.

PNF un Itālijas Nedzirdīgo
savienība meklē kopīgu valodu

PNF Ģenerālajā Asamblejā vēl tika izskatīti 3 svarīgi jautājumi:
 par PNF arhīva dokumentu no 1951.
līdz 1987. gadam atrašanās vietu;
 par lēmumu Itālijas Nedzirdīgo savienībai (INS) uz visiem laikiem piešķirt PNF
Goda prezidentūras nosaukumu;
 izmaiņām PNF Statūtu preambulā.
Šie jautājumi saistīti ar līgumu, kas
2010. gadā noslēgti starp PNF un INS.
Apspriežoties ar profesionāliem arhīvu
speciālistiem, noskaidrots, ka dokumentus
un arhīva katalogus iespējams izvietot dažādās vietās un valstīs tādā veidā, lai tie PNF
būtu pieejami jebkurā laikā līdz brīdim, kamēr elektroniskā pieejas sistēma būs standartizēta. Ģenerālā Asambleja nobalsoja par
to, ka jau tuvākajā nākotnē lielākā arhīva
daļa jādigitalizē un jānodrošina tā pieejamī-

ba, izmantojot internetu.
Izskatot otro jautājumu, ar pārliecinošu balsu vairākumu delegāti noraidīja priekšlikumu par PNF Goda
prezidentūras piešķiršanu INS uz mūžīgiem laikiem. Debatēs daudzu valstu
pārstāvji uzsvēra, ka Itālijas NS nav
vienīgā nedzirdīgo organizācija, kas
bija iesaistīta PNF dibināšanā 1951.
gadā Romā. Tāpēc nav pieņemams, ka
šāds goda tituls būtu piešķirams Itālijas
Nedzirdīgo savienībai, nevis tās bijušajiem vadītājiem. Pieņemts lēmums turpināt sarunas ar INS par to, kādā veidā
godināt itāļu nedzirdīgo nopelnus 1951.
gada notikumos.
Itālijas Nedzirdīgo savienība vēlējās arī veikt izmaiņas PNF Statūtu
preambulā, papildinot to ar frāzi „Dibināta
1951. gadā Romā”. Balsīm daloties, delegātu vairākums nobalsoja par visa paragrāfa
svītrošanu, atstājot frāzi „Dibināta 1951.
gadā Romā”.
Iepriekšējais PNF prezidents Marku
Jokinens atzīmēja, ka augsti novērtē INS
nopelnus PNF dibināšanā un uzsvēra, ka jādara viss iespējamais, lai mazinātu spriedzi
abu organizāciju starpā.
PNF Ģenerālās asamblejas laikā notika arī grāmatas „PNF vēsture” atvēršanas
svētki. Grāmatas autors ir zinātņu doktors
Džeks Genons, kurš pie šīs grāmatas strādājis 16 gadus. Grāmatā ir 550 lappuses,
tajā rakstīts par PNF dibināšanu un attīstību
50 gadu garumā – no 1951. līdz 2001. gadam. Grāmatā daudz fotogrāfiju.
Nākamais PNF kongress 2015. gadā notiks Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā. Uz
šo godu pretendēja arī Vācijas un Meksikas
nedzirdīgo organizācijas.
Arī nākamajā – 9.nr. KS numurā materiāli par PNF kongresu. 
Sagatavoja: Pēteris Vilisters
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PIRMO REIZI STARPTAUTISKAJĀ DZIRDĪGO FESTIVĀLĀ
Antra PuriņaBrigita Aldersone

Starptautiskais teātra festivāls „Pitons” Dobelē šovasar,
9. – 10. jūlijā, notika jau 21. reizi. Taču pirmo reizi šādā
festivālā Latvijā piedalījās KC „Rītausma” drāmas un deju
grupa ar izrādi „Dzīve”. Stāsta režisore ANTRA PURIŅA!
Tiku uzaicināta uz festivālu ar Ērika Vilsona izrādi „Īkstīte”,
kuru iestudēju Talsu pamatskolā. Festivāla organizatorei, režisorei
Velgai Līcei „piedāvāju” KC „Rītausmas” aktieru un dejotāju kopdarbu „Dzīve”. Režisori tas ļoti ieinteresēja, jo nedzirdīgo aktieru

un dejotāju darbs nav zināms kultūras pasākumu organizētājiem ne
Latvijā, ne ārpus Latvijas.
9. jūlijā pēc starptautiskā teātra festivāla „Pitons 2011” atklāšanas kā pirmie startēja rītausmieši. Un izdevās lieliski! Ekspertu
komisija, kuras sastāvā bija Ingmārs Čaklais (režisors), Gundega
Saulīte (teātra zinātniece), Leo Birmanis (aktieris), Guntis Konstants (aktieris, režisors), Agris Krūmiņš (režisors), bija pārsteigti
par nedzirdīgo aktieru bagāto valodu, par to, cik precīzi un neviltoti
patiesi izrādē atklāta DZĪVES ritma filozofija, cilvēka ESĪBA – es
esmu, es piedzimstu, es mācos staigāt ..., es dzīvoju DZĪVĒ dzīvi…
Izrādē piedalījās: Madara
�����������������������������������
Indriksone, Aleksandrs Altuhovs, Mārtiņš Lange, Liene Čerepko, Maiga Elbrote, Juris  
Elbrots, Biruta Lasmane.
Trīs mūsu aktieri: M. Indriksone, A. Altuhovs, B. Lasmane
saņēma īpašus diplomus. Pirms festivāla Dobelē notika vairāki
mēģinājumi. Paldies aktieriem, kuri vasaras karstajās dienās atrada
laiku mēģinājumiem: paldies Danai Kalpiņai – Geidai, kura vadīja
dejas un kustību sintēzi, un mūzikas pasniedzējai Andželai Beļskai,
kā arī KC “Rītausma” direktorei Brigitai Aldersonei par atbalstu.
Dobeles jauniešu teātra „Pitons” vadītāja režisore Velga Līce,
kas ir šī festivāla idejas radītāja un radošā gara uzturētāja, kopā ar
horeogrāfu Edmundu Veizānu teātru festivāla noslēguma dienā visus dalībniekus apvienoja muzikāli filozofiskā un tēlaini plastiskā
kopuzvedumā „Dzīve”. 

NEDZIRDĪGO TEĀTRA SPECIĀLISTES
ATGRIEŽAS MĀJĀS
Zane Kristapsoneno Marikas Antonovas personiskā arhīva

Nu jau atkal kādu laiku nav dzirdēts par
divām mūsu jaunietēm – Mariku Antonovu un
Jolantu Znotiņu, kas Čehijā studē nedzirdīgo
teātri. Izrādās – abas teātra speciālistes šovasar
pabeigušas studijas un turpmāk plāno dzīvot
un strādāt Latvijā.
Jolanta Čehijā Janāčeka mūzikas un teātra
mākslas augstskolā izcili pabeidza Nedzirdīgo
drāmas audzināšanas nodaļu, ar 97 punktiem no
100 aizstāvēja bakalaura darbu par žonglēšanas
izmantošanu teātra izrādēs un par lielisko pētījumu saņēma dekāna prēmiju.
Augsti tika novērtēts arī viņas aktrises sniegums Marikas Antonovas izrādē „Svešinieces
dienasgrāmata”, kā arī radošais projekts – pašas
Jolantas veidota monoizrādīte „Blusa” un žonglē-

šanas nodarbības nedzirdīgiem jauniešiem.
Marika šajā pašā augstskolā šovasar pabeidza doktorantūras studijas un ieguva mākslas
zinātņu doktores grādu. Arī viņas pētījums tika
augstu novērtēts un šobrīd tiek gatavots publicēšanai Čehijā.
Šajā mācību gadā Mariku vēl saista darba
līgums ar Čehijas augstskolu, tādēļ viņa daļu
laika pavadīs Latvijā un daļu Čehijā.
Jaunajā mācību gadā abas teātra speciālistes plāno sadarbību gan ar LNS, gan ar Raiņa
8.vakara (maiņu) vidusskolu. Pirms dažām dienām Marika un Jolanta vadīja teātra nodarbības
nedzirdīgo aktieru nometnē Apšuciemā, bet jau
septembrī Raiņa vakarskolā abas vadīs radošās
nodarbības nedzirdīgiem un dzirdīgiem jauniešiem, kas paredzētas integrācijas projekta ietvaros, kuru finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Ar kopīgu darbošanos – melodeklamāciju,
teātri, deju un mūziku – abas pasniedzējas un
pārējie Raiņa skolas radošie pedagogi cer veicināt tālāku nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu
savstarpējo sapratni un sadarbību. Nodarbības
sāksies 7. septembrī 17. 30 Raiņa vakarskolas
aktu zālē Kr. Barona ielā 71 (ieeja no sētas puses) un notiks katru trešdienu līdz pat septembra
beigām. Visu nodarbībās apgūto pedagogi iekļaus
nelielā kopīgā uzvedumā, kuru plašāka publika
varēs skatīt 30. septembrī Pasaules Nedzirdīgo
dienas pasākumu ietvaros turpat Raiņa skolā.
Visi interesenti mīļi gaidīti 7. septembrī pl.
17.30! Neaizmirstiet paņemt līdzi ērtu apģērbu
un apavus, lai varētu brīvi kustēties! 

LATVIJAS
NACIONĀLAIS
TEĀTRIS PIEDĀVĀ
IZRĀDI AR TITRIEM
Latvijas
Nacionālais
teātris turpina reizi mēnesī piedāvāt izrādi ar titriem
latviešu valodā cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem.
Šoreiz tā ir izrāde bērniem: „Karlsons, kas dzīvo
uz jumta”, kas veidota pēc
slavenās zviedru rakstnieces
Astrīdas Lindgrēnes grāmatas. Izrāde ar titriem skatāma
svētdien 2. oktobrī pl 12,
bet biļetes rezervēt un pirkt
var jau tagad. Lai labāk redzētu titrus, ieteicams sēdēt
balkonā. Kolektīviem, sākot
no 15 skatītājiem, tiek piešķirta 5 % atlaide un, sākot
no 30 skatītājiem, – 10 %
atlaide Par pārējām atlaidēm lasiet teātra mājaslapā –
www.teatris.lv.
Rīgas biedrības biedri,
kuri vēlas apmeklēt šo izrādi
vai līdzi ņemt savus bērnus,
biļetes var pasūtīt pie Vitas
Kamares vai Brigitas Aldersones. Pārējo biedrību biedriem par iespēju apmeklēt šo
izrādi interesēties pie sava
kluba vadītāja. Biļetes cena
2. balkonā 2. rindā ir 5 Ls.
Pieteikties līdz 10. septembrim.
Izmantojiet šo vienreizējo iespēju!
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BRODVEJAS TEĀTRI CENŠAS PIESAISTĪT NEDZIRDĪGOS
UN NEREDZĪGOS APMEKLĒJUMUS
www.wikipedia.org
tot rokās turamu I-caption ierīci, kas reālajā tiešraidē
dialogu un dziesmu tekstus. Savukārt D-scriptive ir jaunums, kas ļauj neredzīgajiem teātra apmeklētājiem klausīties mutisku aprakstu par visu, kas notiek uz skatuves
– sākot ar aktieru kostīmiem līdz pat gaismas efektiem.
Abas ierīces automātiski sinhronizētas ar teātra izrāžu vadības sistēmu.
Kā atzīst eksperti, it īpaši grūti paskaidrot neredzīgajiem kopš dzimšanas, ko vispār nozīmē krāsa. Pateikt, ka
tērps ir sarkans vai dzeltens ir bezjēdzīgi. Tāpēc idejas
autoriem radusies doma piešķirt krāsām papildus apzīmējumus, kas ļauj daudz skaidrāk aprakstīt krāsu.
„Mēs lietojam šādus apzīmējumus, kā „vibrējoši
zaļš”, „aizraujoši dzeltens” vai „iespaidīgi sarkans” –
tādā veidā krāsām tiek piešķirta struktūra, blīvums - jēdzieni ko neredzīgie var saprast,” saka viens no Apvienības vadītājiem Kristofers Roberts.
Abas ierīces izstrādājusi kompānija Sound Associa8. jūnijā pirmo reizi pazīstamajā teātru rajonā Ņujorkā – Brodvejā
tes,
kas ir viena no Brodvejas teātru skaņu režijas firmām.
populārāko teātru apmeklētājiem bija unikāla iespēja izbaudīt izrādes
arī tad, ja viņi ir nedzirdīgi vai neredzīgi. Organizācija „Apvienība par Ierīču uzstādīšana vienam teātrim izmaksā ap 40 tūkst.
iekļaušanos mākslas pasaulē” iztērējusi 240 000 ASV dolārus, lai cilvēki ASV dolāru. Brodvejas teātros labas izrādes parasti tiek
ar īpašām vajadzībām varētu izbaudīt mūzikla „Noķer mani, ja vari” demonstrētas ilgu laiku un augstajām izmaksām vajadzētu atmaksāties.
(Latvijā ir demonstrēta filma ar tādu pašu nosaukumu. – Tulk.).
„Cenai, protams, ir nozīme, bet, zinot, cik daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvo ASV, skaidrs, ka invesTagad Brodvejas 4 teātros uzstādītās ierīces paredzētas, lai nedzirdīgie varētu lasīt titrus, bet neredzīgajiem būtu pieejams izrādes tīcijas atmaksāsies. Bez tam mums ir ļoti svarīgi, lai apmeklētāju
notiekošā sīks apraksts. Titru ierīces nosaukums ir I-caption (I-titri) loks paplašinātos, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespējas
sekot mūsu izrādēm. Svarīgi arī negaidīt, vai konkrētais iestudējums
un aprakstošās ierīces nosaukums – D-scriptive (D-apraksts).
Projektu „Brodvejas pieejamības paplašināšanas iniciatīva” fi- kļūs par skatītu izrādi vai nē, – iespēju redzēt vai dzirdēt izrādi
nansē Ņujorkas pilsētas Dome un Ņujorkas Teātru nodaļas padome. jānodrošina maksimāli ātri,” saka Sound Associates direktors Karls
Nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem skatītājiem piedāvā izman- Antonijs. 

ASV: NEDZIRDĪGO KULTŪRA ASV – TAS IR DZĪVESVEIDS
māti cilvēki ar dzirdes
traucējumiem, kuri
nav iekļāvušies nedzirdīgo kopienā un
nezina zīmju valodu.
Tātad kultūra – tas
ir veids, kā aprakstīt
nedzirdīgo dzīvesveidu. Protams, nedzirdīgie nedzīvo kādā konkrētā ģeogrāfiskā
reģionā, viņiem nav raksturīga tikai viena
reliģija, tāpat diezin vai viņi visi izvēlas
vienus un tos pašus ēdienus vai apģērbus.
Tomēr jau 1912. gadā viens no ASV nedzirdīgo kopienas līderiem Džordžs Vedics
rakstīja, ka „pirmkārt un pēdējokārt mēs
esam „redzes cilvēki” – tas ir cilvēki, kas
pasauli galvenokārt uztver ar acīm”. Viņš
arī aktīvi aizstāvēja zīmju valodu, teikdams:
„Kamēr uz Zemes dzīvos nedzirdīgie, tikmēr
būs zīmes, jo zīmju valoda ir lielākā Dieva
dāvana nedzirdīgajiem!”.

Dažkārt vārdus „nedzirdīgo kultūra” uztver ļoti šauri ,
prātā veidojot apmēram šādu tēlu – nedzirdīgo teātris zīmju
valodā vai melodeklamācijas, nedzirdīgo pasākumi kultūras
namos, vēl – nedzirdīgo mākslinieku, rakstnieku vai dzejnieku darbi.
Patiesībā jēdziens kultūra ir daudz plašāks, ietverot kādas cilvēku grupas dzīves
stila un uzvedības īpatnības, kopīgu vēsturi,
pasaules uztveri un daudz, daudz citu lietu.

Nedzirdīgo kultūra un valoda
Pirmkārt, jebkura kultūra ir saistīta ar
valodu, tātad nedzirdīgo kultūra cieši saistīta ar zīmju valodu. Neraugoties uz to, ka
katras valsts nedzirdīgie runā savā atšķirīgā
zīmju valodā un vērojama visai liela konkrētās valsts (tautas) dzirdīgo valodas ietekme, tomēr dažādu pasaules valstu nedzirdīgo kultūrās var redzēt daudz kopīga.
Angļu valodā rakstošie nedzirdīgo kultūras pētnieki, lai uzsvērtu atšķirību starp
vienkārši nedzirdīgiem cilvēkiem, kas zaudējuši dzirdi vecuma vai slimības dēļ, un
nedzirdīgajiem, kas iekļāvušies nedzirdīgo
kopienā, lieto pat dažādu rakstību. Ja vārdu „Deaf” (angliski – nedzirdīgs) raksta ar
lielo burtu, tad ar to saprot nedzirdīgos, kas
pieder pie „nedzirdīgo nācijas”. Ja vārdu
„deaf” raksta ar mazo burtu, tad ar to do-

Skolas laiks vieno
Nedzirdīgie amerikāņi iepazīstoties daktilē savu vārdu un pēc tam parāda to zīmju valodā (jāuzsver, ka tā nav iesauka, bet
gan vārds zīmju valodā). Šie cilvēku zīmju
vārdi ir svarīga ASV nedzirdīgo kultūras
sastāvdaļa. Pēc tam nedzirdīgie parasti pasaka, no kurienes viņi ir, – bet nav domāta

dzimtā pilsēta vai štats, bet gan nedzirdīgo
skola, kurā viņi mācījušies, un mācību gadi.
Kopš ieviesta integrētā apmācības sistēma, daudzi stāsta arī par citām skolām, kurās mācījušies. Patlaban speciālās skolas un
internātskolas piedzīvo lielas pārvērtības
– to skaits samazinās, tomēr speciālo skolu sistēma saglabāta. 1950. gadā 85% visu
nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu apmeklēja
speciālās mācību iestādes, bet 21. gadsimta
sākumā – tikai 27%. Tātad informācija par
apmeklēto skolu daudz vairāk var pateikt
par vecāka gadagājuma nedzirdīgajiem. Ja
mācījušies vienā skolā – ir par ko parunāt, ir
iespēja atcerēties „dzimtās vietas”.
Daudziem dzirdīgajiem doma par mācībām internātskolā šķiet biedējoša, un var
izsaukt žēlumu pret nabaga izolētajiem, bez
mātes un tēva mīlestības palikušajiem, nedzirdīgajiem bērniem. Turklāt ASV nedzirdīgo internātskolas tradicionāli tika celtas
nomaļās vietās un ārēji bieži vien atgādināja
nepieejamus cietokšņus. Bažām ir zināms
pamats – nereti dzirdīgā skolas vadība pret
bērniem izturējās kā pret „uzskaites vienībām”. Tāpat bijušas apsūdzības par vardarbību un seksuālu uzmākšanos. Gandrīz katrai skolai ir savi „skeleti skapī”.

No interneta materiālus šai lappusei sagatavoja: Pēteris Vilisters
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SURDOTULKA PAKALPOJUMS IZGLĪTĪBAS APGUVEI
 Edgars Vorslovs

„Pirmo reizi vēsturē LNS izcīnījusi iespēju valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt arodskolu grupās un augstskolu studentiem surdotulku pakalpojumus līdz 480 stundām gada laikā,” ar
gandarījumu atzīmēja LNS prezidents Arnolds Pavlins.
Valsts līdzekļi tiek piešķirti tulku nodrošināšanai augstskolās
individuāli vai grupās un arodskolās grupās, sākot no 2 audzēkņiem. Šobrīd valsts piešķirtais finansējums ļauj LNS papildus piesaistīt 6 tulkus. Ja studēt gribētāju būs vairāk, tad jāgaida rindā,

kad atbrīvosies kāds tulks.
Kā paskaidroja LNS Komunikācijas centra direktore Sandra
Gerenovska, lai pieteiktos uz tulka pakalpojumu mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Iesniegums ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu norādot šādas ziņas:
a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktiskās dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
b) vēlamo mācību iestādi un apgūstamo specialitāti;
c) ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais
pārstāvis, jānorāda tā vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja
tā atšķiras no deklarētās;
2. Invalīda apliecības kopija;
3. Atbilstošas specialitātes ārsta izziņa, kas apliecina, ka personai dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
4. Profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības
vai augstākās izglītības iestādes apliecinājums tad, ja persona jau
uzsākusi kādu izglītības programmas apguvi.
Dokumenti jāiesniedz Elvīras ielā 19, Rīgā, III stāvā, LNS sekretārei ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms mācību gada sākuma.
Valsts budžeta finansējums šim pakalpojumam ir ierobežots, tāpēc LNS nevar garantēt, ka uzreiz tiks apmierināti visi pieprasījumi.
Vairāk par to lasiet LNS mājaslapā sadaļā „Sociālās ziņas”
rakstā „Kā pieteikties uz surdotulka pakalpojumu izglītības
programmas apguvei”. 

VARĒS NOSŪTĪT
ĪSZIŅU UZ 112

PAR TELEVĪZIJAS
RAIDĪJUMU PIEEJAMĪBU

Saeima 8.jūlijā pieņēma grozījumus Invaliditātes likumā,
kas atvieglo surdotulka (zīmju valodas tulka) saņemšanu
tiem dzirdes invalīdiem, kuri apgūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību.
Surdotulka pakalpojumu nodrošināšana izglītības apguvei
uzticēta Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS).

Nedzirdīgie cilvēki
Latvijā SMS operatīvā
dienesta palīdzības saņemšanai tomēr varēs
nosūtīt īsziņu uz tālruņa
numuru 112.
Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests turpina
darbu pie 112 pakalpojuma
ieviešanas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Sākotnēji VUGD piedāvāja iespēju sūtīt īsziņu
uz speciālu astoņu ciparu telefona numuru, bet vēlāk atzina, ka ērtas lietojamības ziņā tik garu numuru būtu grūti atcerēties. VUGD
jāievēro arī 1991. gada Eiropas Kopienas lēmums „Par vienotas ārkārtas numura izveidošanu Eiropā”, kas nodrošinātu visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas tiesības uz bezmaksas 112 pakalpojumu.
VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Centrālās sakaru punkta
inspektore dežurante Ilze Vicinska informē, ka „šobrīd norit līguma saskaņošana starp VUGD un SIA „Lattelecom” par bezmaksas īsziņu uz īso kodu 112 nodrošināšanu dienestam. Papildus norit
tehnoloģiskā risinājuma darbi pakalpojuma pieejamības līmeņa
paaugstināšanā. Tātad dienests aktīvi strādā ar SIA „Lattelecom”,
lai cilvēki ar dzirdes traucējumiem varētu saņemt šo bezmaksas pakalpojumu un izmantot īso numuru 112. Testēšanu ar cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem uzsāks tad, kad SIA „Lattelecom” būs beidzis
pilnveidot šo platformu.”
Lai gan masu medijos jūlija sākumā izskanēja ziņa, ka šis pakalpojums būs pieejams jau no 1. septembra, VUGD savā oficiālajā vēstulē Nedzirdīgo savienībai raksta, ka „ prognozē šīs sistēmas
nodošanu ekspluatācijā ne agrāk kā šā gada rudenī, bez tam pirms
šī pakalpojuma uzsākšanas jāsakārto tiesiskais un juridiskais regulējums.” 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP),
konsultējoties ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, nosūtījusi vēstuli
Finanšu ministrijai ar lūgumu 2012. gada valsts budžeta likumā iestrādāt speciālu mērķdotāciju 218 270 Ls apmērā LTV raidījumu
titrēšanas nodrošināšanai.
Šajā vēstulē NEPLP norādīja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71. panta 19. punktā atbilstoši ES normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānam 2010. – 2012. gadam LTV ir noteikts pienākums sabiedriskā pasūtījuma ietvaros nodrošināt subtitrēšanu plašam raidījumu klāstam.
Uz to Finanšu ministrija (FM) atbildēja, ka, ņemot vērā pašreizējo valsts situāciju, kad jāturpina īstenot fiskālās konsolidācijas pasākumi, papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanas iespējas ir
ļoti ierobežotas.
Tomēr 2012. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas laikā šī informācija par papildu nepieciešamajiem līdzekļiem tiks iesniegta izskatīšanai.
FM atzīmē, ka nav jāveido speciāla mērķdotācija un, ja radīsies
iespēja piešķirt papildu finansējumu, tad līdzekļus šīm vajadzībām
iedalīs Radio un televīzijas budžeta apakšprogrammā.

Ko šajā jautājumā plāno darīt LNS?

LNS prezidents Arnolds Pavlins domā, ka „ir jāgaida jaunās
Saeimas ievēlēšana un tad jāsāk viss no jauna – jāgriežas Cilvēktiesību komisijā un jāizklāsta mūsu argumenti atkārtoti.”

Interesanti fakti:

 LTV filmu titrēšanas izmaksas ir Ls 0.72 – 0.87 minūtē;
 LTV oriģinālraidījumu titrēšana Ls 1.30 minūtē;
 Kopējā summa, kas nepieciešama LTV1 programmas titrēšanai gadā – Ls 136 526.

Materiālus šai lappusei sagatavoja Inese Immure
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KĀ DZĪVO NEDZIRDĪGAIS PENSIONĀRS BEĻĢIJĀ
Inese Immure

Kādā tikšanās reizē ar nedzirdīgo avīzes
“Kopsolī” darbiniekiem lasītāji ierosināja pastāstīt, kā dzīvo nedzirdīgie pensionāri citur pasaulē. Un, lūk, šī iespēja radusies! Piedāvājam
iepazīties ar Mišelu Fransuā (Michel Fransua) no
Beļģijas. Viņam ir 75 gadi, un viņš dzīvo Briselē,
valsts galvaspilsētā.

Pensija pieklājīga

Mišels visu darba mūžu nostrādāja par
grāmatvedi kādā lielā uzņēmumā. Viņš aizgāja pensijā priekšlaicīgi – 56 gados, jo firma samazināja darba apjomu. Taču viņš to
nepārdzīvoja, jo darbavieta izmaksāja pieklājīgu kompensāciju.
Tagad viņš saņem diezgan lielu pensiju,
tāpēc var atļauties šad tad paceļot pa pasauli
un dzīvot skaistā dzīvoklī, jo tas ir privātīpašums un jāmaksā tikai apsaimniekošanas
izdevumi. Toties viņš ir atteicies no automašīnas, jo vienam tas nav izdevīgi – ir lieli
uzturēšanas izdevumi.
Pensionēšanas vecums dzirdīgiem un
nedzirdīgiem cilvēkiem Beļģijā ir vienāds.
Tāpat kā Latvijā, arī Beļģijā nedzirdīgie
pensionāri nesaņem invaliditātes pensiju.
Līdz valsts noteiktā pensijas vecuma
– 65 gadu – sasniegšanai Mišels turpināja mācīt zīmju valodu topošajiem tulkiem
un citiem interesentiem. To viņš paralēli
darbam bija darījis jau iepriekš. Lai varētu
strādāt par zīmju valodas skolotāju, Mišels
regulāri apmeklēja tālākizglītošanas kursus.
Viņš to būtu labprāt turpinājis, bet strādājošiem pensionāriem vecuma pensiju samazina. Tagad gan viņš ir uzņēmies daudz citu
pienākumu.

Nedzirdīgo vēstures cienītājs

Mišels priecājas, ka nedzirdīgo vēstures
muzeja “Centre Robert Dresse” vadītājs

Bernārs le Mērs uzaicināja viņu
darboties muzeja padomē. Muzejs
atrodas Beļģijas pilsētā Lježā. Tas
ir īpašs: tur glabājas bagātīga kolekcija par Nedzirdīgo olimpisko
spēļu vēsturi.
Muzejs nosaukts, iespējams,
pasaulē pirmā Nedzirdīgo labklājības kluba Lježā ilggadējā (41
gads) vadītāja Roberta Dresess
vārdā. Savukārt viņa dēls Antuāns
bija viens no Nedzirdīgo starptautiskās olimpiskās komitejas izveidotājiem un tās sekretārs pirmos
43 gadus , tādējādi muzejs tika pie
tik bagātas kolekcijas par sporta
vēsturi.
Uz Lježu Mišels brauc divas
reizes mēnesī, lai piedalītos muzeja padomes darbā un dokumentētu
vēsturi. Mišels gatavo lekcijas par
nedzirdīgo vēsturi un jaunākajiem
muzeja ieguvumiem un publiski
uzstājas ar tām. Iepriekšējā bija
Nedzirdīgo senioru konferencē
Somijas pilsētā Kuopio maija beigās. Ja būtu iespēja, Mišels labprāt
atbrauktu arī uz Latviju pastāstīt
par Beļģijas nedzirdīgo vēsturi.

Internets
daudz

nozīmē

ļoti

Neskatoties uz cienījamo vecumu, Mišels ir ļoti mūsdienīga
persona: katru dienu apmēram trīs
stundas pavada internetā, lai nokārtotu visus darījumus un maksājumus, izlasītu jaunumus, kā arī lai sazinātos ar saviem draugiem un savām dzirdīgām
meitām, kuras dzīvo citur. Viņas ļoti labi
prot zīmju valodu, tāpēc nav problēmu sazināties. Viena strādā par zīmju valodas tulku
Anglijā.
Mišelam šie kontakti nozīmē ļoti daudz,
jo viņš ir atraitnis un dzīvo viens. Viņš joprojām sēro pēc sievas, kura nomira pirms
pāris gadiem. Kopā ar sievu bija nodzīvoti
gandrīz 50 skaisti gadi. Mišels ar sievu iepazinās Nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs Milānā 1957. gadā (viņa bija no Somijas), kur
viņš ieguva bronzas medaļu tenisā.
Mišels jaunībā ne tikai aktīvi nodarbojās
ar sportu, bet arī 10 gadus bija Beļģijas Nedzirdīgo konfederācijas prezidents.

Darbojas arī brīvprātīgi

Vēl Mišels sabiedriskā kārtā darbojas
valdē fondam, kas dala līdzekļus invalīdu
integrācijai sabiedrībai, valdē. Viņš pārstāv
Beļģijas Nedzirdīgo organizāciju un kopā
ar citu invalīdu pārstāvjiem izskata visus iesniegtos projektus un izsaka savu viedokli.
Nesen viņam atnācis jauns sūtījums – līdz
1. novembrim rūpīgi jāizlasa daudz projektu un jādod savs vērtējums. Finansējumu
saņem tie projekti, kas novērtēti visaugstāk
kopumā no visiem valdes locekļiem.

Baznīca, grāmatas, klubs

Katru svētdienu Mišels dodas uz diev-

kalpojumu, kuru kopā ar dzirdīgajiem apmeklē neliela nedzirdīgo grupa, kurai nodrošināts tulks. Katrs nedzirdīgais gadā var
saņemt 30 stundas tulka pakalpojuma. Tas
nozīmē, ka nedzirdīgie savā starpā sadarbojas, – vienā reizē tulka pakalpojums pierakstīts uz Mišela vārda, citā reizē uz cita
biedra vārda.

Lasa daudz grāmatu

Divas reizes mēnesī viņš apmeklē arī
Bībeles studijas, lai rastu dziļāku izpratni
par svēto rakstu saturu.
Mišels ir arī nedzirdīgo grāmatu draugu kluba biedrs. Kluba biedri tiekas reizi 3
mēnešos, lai apspriestu izlasīto grāmatu un
pēc tam vienotos, kuru no līdzpaņemtajām
grāmatām lasīt uz nākamo reizi. Tikšanās
vienmēr tiek organizēta kāda biedra dzīvoklī pie pusdienu galda. Piemēram, pēdējā reizē apspriesta norvēģu rakstnieces Annes B.
Ragdes grāmata.
Starp citu, nesen Mišels izlasīja Sandras
Kalnietes (Eiropas Parlamenta deputāte no
Latvijas) autobiogrāfisko romānu ”Ar balles
kurpēm Sibīrijas sniegos”, kas ir tulkots arī
franču valodā. Ar asarām acīs viņš lasījis par
latviešu ciešanām Sibīrijā.
Tagad Mišels vēlētos Briselē uzmeklēt
S. Kalnieti un viņai personīgi pateikties par
šo grāmatu un patieso pārdzīvojumu, ko
viņš izjuta, to lasot.
Šad tad Mišels otrdienās dodas uz nedzirdīgo senioru klubu. Tur sanākušie patērzē, uzspēlē kārtis vai kādu citu galda spēli.

Tuva ir arī kultūra

Nedzirdīgo mākslas un kultūras organizācija reizi mēnesī organizē kādu kultūras
pasākumu, ko labprāt apmeklē arī Mišels.
Tas var būt kāda muzeja, izstādes apmeklējums vai kāds cits kultūras pasākums. Informāciju par šiem pasākumiem viņam atsūta
uz e-pastu.
Jautāju, kā tad ir ar tiem vecākiem cilvēkiem, kuri nelieto internetu. Viņiem informāciju nosūta rakstiski.

Priekšroka Francijas televīzijai

Vai Mišels skatās arī TV? Jā, bet lielākoties nevis vietējo, bet gan Francijas, jo
tā piedāvā raidījumus ar subtitriem. Te jāpiemin, ka Beļģijā ir divas valsts valodas
– franču un flāmu jeb holandiešu valoda.
Mišels pārstāv franciski runājošo daļu, un,
kā viņš pastāstīja, Beļģijas (franču) TV nenodrošina raidījumus ar subtitriem, vienīgi
ziņas ar surdotulkojumu.
Toties Beļģijas TV flāmu valodā runājošajiem piedāvā visus raidījumus ar titriem,
tāpēc Mišels, kurš flāmu valodu pārvalda
nedaudz, tur skatās tikai sporta ziņas, kas
viņu ļoti interesē.
Katrā ziņā jāatzīst, ka nedzirdīgs
pensionārs Beļģijā bauda plašas iespējas, taču vissvarīgākais, protams, ir pats
cilvēks. Ja cilvēks interesējas par apkārt
notiekošo un vēlas pavadīt dzīvi saturīgi,
to noteikti var darīt daudzveidīgi. 
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IEPAZĪSTIETIES – KAS VIŅI IR?
Zigmārs Ungurs

Uz LNS beidzamajos gados atnākuši strādāt vairāki
dzirdīgi cilvēki, par kuriem
plašāk mēs neko daudz nezinām. Kas viņi ir, kādi viņi ir
un kā jūtas, ienākuši mūsu sabiedrībā?
Monta Dēbele ceļu uz
Latvijas Nedzirdīgo savienību
atradusi, pateicoties savai izvēlētajai profesijai – surdotulks.
Pirmo reizi ar nedzirdīgajiem
cilvēkiem saskārusies jau bērnībā, mammas rīkotajās vasaras
nometnēs. Tad vēl nebija nekādas izpratnes par šo cilvēku

lietoto valodu un sabiedrību.
Bet tagad tā nopietni ar nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem cilvēkiem pirmoreiz sapazinusies
Liepājas Nedzirdīgo biedrībā.
Viņas stāsts!
„Pirmais iespaids man bija
ļoti pozitīvs – laipni, labsirdīgi,
izpalīdzīgi, saprotoši, pretimnākoši, jauki un mīļi.
Kad sāku mācīties zīmju
valodu, man likās: nekad to
neiemācīšos. Bet tagad jau varu
brīvi sarunāties. To nācās apgūt
no pašiem pamatiem, jo iepriekš
man nebija nekādu zināšanu
par to. Sākums bija ļoti grūts,
jo draugu un paziņu lokā nebija
neviena nedzirdīga cilvēka, ar
kuru varēju kontaktēties zīmju
valodā. Kad bija kāds brīvāks
brīdis, sēdēju pie spoguļa un
vingrinājos zīmju veidošanā.
Vēl mācījos arī no grāmatām
un videoierakstiem (CD). Tagad
man ir jau diezgan daudz nedzirdīgu draugu, un tāpēc esmu
ļoti priecīga.
Ļoti cītīgi mācījos Jūrmalā, piedalījos melodeklamāciju
šovā „Krāsaini sapņi”, pārstāvot Liepājas biedrību. Bet brīvo

laiku cenšos pavadīt kopā ar
savu mīļo ģimeni.
Šovā nonācu, pateicoties
Gundegai Paņko. Kad viņa piedāvāja piedalīties kopā ar Aldi
Ādamsonu, daudz nedomājot,
piekritu, jo ļoti aizraujos ar melodeklamāciju. Pēc veiksmīgās
uzstāšanās pirmajā kārtā pat
apmulsu, aptverot, ka bailēm
nav pamata. Lai sagatavotu
katru jaunu dziesmu, bija jāiegulda liels darbs, grūti bija ar
dziesmas izvēli, jo vajadzēja atrast tādu īpašu – ar interesantu
stāstu.
Vislielākais
gandarījums
man ir tad, ja varu kādam palīdzēt. Man, tāpat kā katram
cilvēkam, sapnis un vēlēšanās
ir – strādāt tādu darbu, lai no
rīta gribētos steigties uz darbu.
Tagad man tā ir, jo strādāju par
tulku savā biedrībā. Ko vēlos
paveikt dzīvē? Par to pašlaik
skaļi negribētos runāt, bet man
ir savi sapņi un mērķi, un esmu
ļoti pārliecināta, ka tie piepildīsies. Noteikti mans darbs
vienmēr būs saistīts ar nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem cilvēkiem.” 

iesaistīt jauniešus, nodrošināt informāciju un...

Ivars Kalniņš Juris Grundulis

tātē. Nepieciešamības gadījumā
esmu gatavs apgūt sociālās rehabilitācijas darba iemaņas un
tamlīdzīgas lietas.

Kādi
darbi?

No šī pavasara Kuldīgas
biedrības
priekšsēdētājs
ir jaunievēlētais Guntars
Jurševskis. Viņš ir visjaunākais biedrības vadītājs
savu kolēģu vidū. Guntars
piekrita sniegt nelielu interviju „KS”.

Kā tu izlēmi būt par
biedrības vadītāju ?
Dzīvē vajag kaut ko jaunu
izmēģināt, bet strādāt šajā amatā man ir jauns izaicinājums.
Biedrības vadītāja darbs man
nav svešs. Bez tam darba gaitā gūstu vairāk pieredzes, un tā
arī šo darbu ar laiku iepazīšu
un spēšu veikt pienācīgā kvali-

ir

tavi

pirmie

Pagaidām man darbs saistās
ar pasākumu organizēšanu biedrībā, bet gan jau pakāpeniski tas
vērsīsies plašumā. No 16. maija
veicu sociālā rehabilitētāja darbu. Šobrīd Kuldīgas biedrība
apvieno 64 biedrus, kuri mani
uztver dažādi. Patīkami, ka ir
tādi, kas pozitīvi attiecas pret
mani kā jauno vadītāju.
Esmu pamanījis, ka jauniešiem un vecākā gadagājuma
cilvēkiem ir atšķirīgas intereses,
līdz ar to grūtāk noorganizēt kopīgus pasākumus tā, lai visi būtu
apmierināti. Esmu ieinteresēts
šai problēmai rast risinājumu.

Kādi trūkumi, tavuprāt, jūtami šobrīd biedrībā?

Manuprāt, katrā biedrībā ir
tādi, arī pie mums. Pirmkārt,
zema jauniešu iesaiste biedrības dzīvē un vāja iekļaušanās
sabiedrībā. Nevarētu teikt, ka

mums jauniešu maz, bet es vēlētos lielāku viņu aktivitāti.
Otrkārt, biedri izjūt informācijas nepietiekamību. Nav
šaubu, ka LNS mājaslapā informācija ir daudzveidīga, es
personīgi tai regulāri sekoju.
Problēma ir cita: dzīvojošiem
laukos lielākoties nav pieejams
internets, tāpēc viņi nesaņem
noderīgu informāciju par lauksaimniecības tēmām, piemēram,
par iespējamām subsīdijām,
kuras zemnieki varētu pieprasīt
savām sētām.
Treškārt, minēšu tulku pakalpojumu
nepietiekamību.
Ar vietējā tulka Žanetes darbu
esam apmierināti, bet ar viņu
vienu mums ir par maz, jo viņa
vienmēr atrodas izsaukumā.
Biedri spiesti klubā vai caur interneta pierakstīties uz tulku un
gaidīt savu kārtu.
Ja nu pēkšņi vajag operatīvo
palīdzību, piemēram, piezvanīt
kādam utml., tādu iespēju to nokārtot ar tulku pa web kameru
nav.
Par visiem šiem jautājumiem tagad jādomā un jārod risinājums iespēju robežās. 

JŪS JAUTĀJĀT
Vai
simtlatnieku
programma būs turpmāk?

No nākamā gada NVA pārtrauks pasākumu „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās”, taču tās vietā būs jauna
programma – „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi”, kurā bezdarbnieki varēs iesaistīties uz
četriem mēnešiem un tāpat
saņems 100 latu atalgojumu,
teikts Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā.
2011.16.07. Šajā gadījumā
darbinieks būs arī sociāli apdrošināts (par viņu maksās sociālo nodokli).

Vai autovadītājiem
vajag uzrādīt medicīnisko izziņu?

Veselības kontrole pie ģimenes ārsta autovadītājiem
jāiziet reizi piecos gados (pēc
60 gadu vecuma un dažos
specifiskos gadījumos – ik pa
3 gadiem). Autovadītājam pašam jāseko šo termiņu ievērošanai. Pašreizējie noteikumi
paredz, ka medicīnisko izziņu
„uz rokas” ģimenes ārsts vairs
neizsniedz, bet medicīniskās
apskates datus ievada elektroniskā veidā CSDD mājaslapā
http://e.csdd.lv, kur tos brīvi
var apskatīt gan pats autovadītājs, gan ceļu satiksmes policijas darbinieki.
Par datu ievadīšanas nodrošinājumu
autovadītājs
nav atbildīgs.
Par braukšanu bez medicīniskās apskates (vai tās derīguma termiņa izbeigšanās
gadījumā) jāmaksā soda nauda
– 30 Ls apmērā.

Vai darba devējs var
ieturēt naudu no darbinieka algas dažādām
vajadzībām,
piemēram,
par instrumentu iegādi
darbam?
Jebkurus
ieturējumus
darba devējs var veikt tikai ar
darbinieka rakstveida piekrišanu. Ja nav iespējams vienoties,
tad jāvēršas tiesā. Nedrīkst
naudu ieturēt no atlaišanas
pabalsta, atlīdzības par darbinieka izdevumiem u.c. ar algu
nesaistītām izmaksām. Drīkst
ieturēt ne vairāk kā 20% no
darba algas. Ieturējumu aizliegums neattiecas uz darba
algas, komandējuma un atvaļinājuma naudas pārmaksām
kļūdaina aprēķina dēļ.
Atbildes apkopoja: Ilze
Kopmane un Zane Kristapsone

SPORTS
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DIVI SPORTISTI – ČETRAS MEDAĻAS
Zigmārs Ungurs Liene Kleina - Brūvere
jā ir maz. Turklāt divi mūsu izlases
vieglatlēti aizbrauca no Latvijas pelnīties. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā
vieglatlētu paliek arvien mazāk. Izņemot Krieviju un Ukrainu. Tur valsts atbalsts sporta politikai nedzirdīgajiem
ir citādāks.

Kādi bija sadzīves apstākļi,
tehniskais nodrošinājums un veiktais organizatoriskais darbs čempionātā?

Dažas atbildes uz KS jautājumiem
sniedz LNSF pārstāve šajā čempionātā
Liene Kleina- Brūvere.

Sadzīves apstākļi čempionāta laikā
bija normāli, tikai ēšana varēja būt labāka. Viesnīcas istabās bija kondicionieri. Ar
transportu nebija problēmu, noteiktā laikā
veda uz stadionu un atpakaļ.
Bija problēmas ar startu: gaisma signāls iedegās pirmais, un tikai tad sekoja
šāviens. Normāli ir, ja tas notiek vienlaicīgi. Tehniskajā sapulcē runāja par šīm problēmām. Pasaules čempionātā vieglatlētikā
Izmirā un Olimpiskajās spēlēs Taipejā
ar startu nebija problēmu, jo bija ierīkoti
moderni un dārgi aparāti, kas nodrošināja
gaismas un šāviena signāla vienlaicīgu
pārraidi.
Tā tas ir tikai modernos stadionos, kur
kontaktligzdas piemērotas speciālo vadu
kopsavienojumiem. Šoreiz bija atsevišķi
pievienoti gaismas signāli un atsevišķi –
šāviena signāli, tāpēc tie nesakrita, un tā
ir tiesnešu vaina.
Nākamais būs Eiropas čempionāts telpās Igaunijā 2012. gadā. Lai neatkārtotos
šādas problēmas, iesaka ieviest veco sistēmu – tikai šāviena signālu.
Nezin kāpēc bez pamata samazināja arī
ieskrējiena ceļu tāllēkšanā. Tā atkal galveno
tiesnešu nolaidība.

Tā bijis vienmēr, vieglatlētu Latvi-

No Krievijas piedalījās aptuveni 40

Tāds bija mūsu abu vienīgo vieglatlētu devums 8. Eiropas čempionātā vieglatlētikā nedzirdīgajiem, kas notika Turcijā
10. – 16. jūlijā ar 14 valstu sportistu līdzdalību. Uz šīm sacensībām ar AS Latvijas
Valsts meži finansiālo atbalstu aizbrauca
tikai Māris Grēniņš un valmieriete Gunita Šīrante.
Māris ieguva zelta medaļu tāllēkšanā
ar rezultātu 7,24 m un sudraba medaļas
100 m skrējienā (10,76 sek), 110 m barjerskrējienā(14,51 sek) un trīssoļlēkšanā(14,88 m). Tas ir ļoti labs sasniegums,
kas kopvērtējumā Latvijai deva 6. vietu.
Gunitai 10 000 m skrējienā 4. vieta,
3000 un 5000 m skrējienos piektās vietas.

Kāpēc uz čempionātu aizbrauca
tik maz dalībnieku? Izskatās, ka
mums vieglatlētika panīkusi...

Vai pārējām valstīm bija lielākas komandas? Cik vieglatlētu bija
Lietuvai, Igaunijai?

sportistu, Ukrainai bija 20 vieglatlētu, Vācijai – 12 sportisti. Pārējām valstīm bija mazāk par 10 dalībniekiem. Lietuvai – 4, bet
Igaunijai 6 sportisti.

Vai brīvajā laikā sportistiem
bija ekskursija? Kur bijāt, ko redzējāt?

Viena diena bija brīva visiem. Turcijas
organizatori piedāvāja bezmaksas ekskursiju ar mikroautobusiem uz apskates objektu
apmēram 70 km no Kayseri pilsētas – uz
Kapadokiju.
Tā ir pazemes labirintu pilsēta. Slēpjoties no vajātājiem, apakšzemē patvērumu
rada pirmie kristieši, kas izveidoja kopienu
un klosterus. Mūsdienās atrastas aptuveni
600 klintīs izcirstas baznīcas, to sienas dekorētas ar lieliskām un izteiksmīgām XI –
XII gs. freskām, kurās attēloti kristietības
vēstures dažādi etapi un Bībeles sižetu atainojumi.

Vai ir cerība, ka nākamgad Eiropas čempionātā vieglatlētikā telpās būs vairāk mūsējo vieglatlētu?

Plānots, ka tajā piedalīsies 3 mūsu sportisti. 

PATEICĪBA

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija sirsnīgi pateicas akciju sabiedrībai Latvijas Valsts meži par sniegto
finansiālo atbalstu, kas nodrošināja
Latvijas nedzirdīgo sportistu līdzdalību 8. Eiropas Nedzirdīgo vieglatlētikas
čempionātā.

SPORTA SPĒLĒS – IZDOMA UN JAUTRĪBA
Zigmārs Ungurs Laura Gaile

RSK „Nedzirdīgo Sports” vasaras sporta spēles šogad risinājās 23. – 24. jūlijā Zvejniekciemā, kempingā „Jūras Priede”.
Spēļu programmā bija volejbols, futbols un tūrisma spēju pārbaude: telts uzcelšana un jautrā stafete. Komandā – divi vīrieši
un viena sieviete. Pavisam bija septiņas komandas.
Stāsta sacensību organizators Andris Bergmanis: „Vispirms internetā sameklējām piemērotu, ne pārāk dārgu tūrisma bāzi. Bija
piecas vietas, izvēlējāmies kempingu „Jūras Priede” Zvejniekcie-

mā. Sacensības notika raiti un interesanti. Bija ieradušies arī apmēram pussimt skatītāju un līdzjutēju. Futbola spēle nebija parasta,
kad abi komandas vīrieši skrien un spēlē, bet sievietes viņiem netiek
līdzi un malā noskatās. Nē, nolēmām – tā vairs nebūs, un izdomājām, ka vīrietim jātur sieviete aiz rokas un tā abiem kopā jāspēlē.
Arī volejbolā nebija tik vienkārši: visiem spēlētājiem vajadzēja aizsiet vienu aci, un tad bija grūtāk trāpīt pa bumbu. Tūrista
prasmju sacensībās nebija tikai telts uzcelšana, bet izdomājām arī
visādus jautrus stafetes elementus, piemēram, vajadzēja sanest no
jūras plaukstās vai mutē ūdeni un saliet pilnu burciņu.
Bija arī lēkšana maisos, sievietēm vajadzēja iedzīt mietu zemē
utt. Visiem bija ļoti jautri. Viena komanda bija no Zviedrijas, un
tās dalībnieki vispār pirmo reizi kaut ko tādu redzēja, viņiem šādu
sacensību nav. Bija vēl divi viesi – Larisa un Sergejs Molotovski
no Maskavas komandā „Čeburaška”, viņiem gan līdzīgas sporta
spēles notiek.”
Volejbolā uzvarēja komanda „Ēsma”(Jekaterina JasinskaVolkova, Linards Volkovs, Aleksandrs Romanovs), futbolā –
„Čeburaška”(Larisa un Sergejs Molotovski, Artūrs Derjomovs),
bet telts uzcelšanā un šķēršļu pārvarēšanā pirmā bija komanda
„Nike”(Gita un Uldis Stupāni, Vadims Jelžovs). Kopvērtējumā uzvarēja „Čeburaška”. 
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LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

Galvenie pasākumi biedrībās 2011. gada septembrī
RĪGĀ
21. IX pl. 19 Tematisks pasākums „Darba vara
lielu dara”
RĒZEKNĒ
6. IX pl. 13 Nedzirdīgo prasmju konkurss
„Dabas veltes”
8. IX pl. 13 Lekcija
20. IX pl. 13 Latvisko tradīciju pasākums „Rudens diena”
VALMIERĀ
5. IX pl. 14 Pārrunas – informācija par nedzirdīgo dzīvi
7. IX pl. 12 „Iekļaujies!” – ieskats dzirdīgo
pasaulē
10. IX pl. 15 Nedzirdīgo diena
10. IX pl. 10 „Tavas tiesības un pienākumi”
19. IX pl. 14 Interešu klubs „Dvēseles daile”

21. IX pl. 12 Iesaistīšanās brīvprātīgo pasākumā
– Valmieras pilsētas akcija „Sakopsim pilsētu un sētu” – talka
DAUGAVPILĪ
8. IX pl. 13 Lekcija/pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
10. IX pl. 15 Nedzirdīgo diena „Mūsu diena”
15. IX pl. 13 Nedzirdīgo prasmju konkurss
„Asini prātu”
22. IX pl. 13 „Iekļaujies!” – ieskats dzirdīgo
pasaulē
LIEPĀJĀ
16. IX pl. 13 Iepazīsti savu pilsētu – ieskats
dzirdīgo pasaulē
22. IX pl. 15. 30 Lekcija/Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi
SMILTENĒ
10. IX pl. 15 „Tavas tiesības un pienākumi”

Reģionālo biedrību klubos regulāri notiek arī avīžu, žurnālu koplasīšana, tematiskas pārrunas, lekcijas.
Detalizēts plāns LNS mājaslapā www.lns.lv, pasākumu sadaļā vai uz vietas reģionālajās biedrībās.

Ārpusprojekta pasākumi
RĒZEKNĒ
2. IX pl. 7 Atpūtas pasākums – sēņošana
ar biedriem
6. IX.pl. 15 Interešu klubs „Saimniecīte”
15. IX pl. 15 Foto izstāde „Mani mīļie
mājdzīvnieki”
17. IX pl. 7 Makšķerēšanas sacensības
27. IX pl. 15 Atpūtas pasākums „Dabas
veltes”

IZĪRĒ DZĪVOKLI
Tiek izīrēts mēbelēts 1 – istabas
dzīvoklis ar malkas apkuri (24.85 m²,
2.stāvā) Tallinas ielā 75. Dzīvoklis ir slēgtā koridorā, kurā vēl atrodas 2 dzīvokļi un
1 kopēja tualete.
Dzīvoklī ir 5 l karstā ūdens boilers.
Blakus sabiedriskā transporta pietura, pirts,
veļas mazgātava, pārtikas veikals „Elvi”.
Pagalmā var novietot arī automašīnu.
Īres maksa mēnesī ir 70 LVL (ieskaitot maksu par komunāliem pakalpojumiem, un malku). Atsevišķi jāmaksā par patērēto elektrību un gāzi.
SMS kontakttālrunis: 20324777 Rasma vai
26597053 Ilze

VALMIERĀ
1. IX pl. 12 „Valmiera ziedos” – ikgadējās
izstādes apmeklējums
14. IX pl. 12 Pārgājiens – „Pretī rudenim”
VENSTPILĪ
3. IX pl. 15 Sasveicināšanās skola
PĻAVIŅĀS
17. IX pl. 12 Atpūtas pasākums veltīts
Nedzirdīgo dienai

ĪPAŠIE SVEICIENI
SKAIDRĪTEI BAUREI
Skaiti naktis pēc
zvaigznēm,
bet ne pēc ēnām.
Skaiti dzīvi pēc
smaidiem,
bet ne pēc
asarām.
Skaiti vecumu
pēc draugiem,
bet ne pēc
gadiem.
Mīļi sveicam tevi jubilejā! Daudz
laimes, prieka, veselības un mīlestības!
Māsas ar ģimenēm

LĪDZJŪTĪBAS
Šalks tik zaļās kāpu priedes,
Kapu kopu ziedi segs,
Vēlā stundā spožas zvaigznes
Savas gaišās sveces degs.

Mūžībā
aizgājis
HARIJS
KRAMIŅŠ (1938. 02.05. – 2011.31.07.).
Ventspils biedrība
Mūžībā ir aizgājis mūsu biedrs
RAIMONDS MIKULĀNS (1969. 25.02.
– 2011. 10.08.). Lai vieglas smiltis!
Pļaviņu biedrība

Mūžībā
aizgājuši
mūsu
biedri
VJAČESLAVS
ZAVJALOVS
(1948.29.01. – 2011.25.06.), VIKTORS
BEINARTS (1936.07.05. – 2011.06.07.),
ZELMA MIEZĪTE (1931.23.03. – 2011.
26.07.),
TATJANA
BARKALOVA
(1931. 29. 12. –2011.27.07.) un AUSMA
BUŠMANE (1923.12.03 – 2011.30.07.).
Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei,
tuviniekiem un draugiem. Lai vieglas
smiltis!
Rīgas biedrība

MĪĻI SVEICAM!
70

13. IX Valentīna KIROVĀNE, Rīgas
18. IX IMANTS GREIERS, Liepājas
20. IX Zigrīda ŽUKAUSKA, Rīgas
22. IX VANDA GRĪGA, Daugavpils
23. IX Karmena IKAUNIECE, Rīgas
25. IX Marija ZAKREVSKA, Rīgas
26. IX RITA JĀKSONE, Smiltenes

65

1. IX Pēteris KĀPOSTS, Rīgas
7. IX Nikolajs DAMBERGS, Rīgas
11. IX ANITA GATAVA, Liepājas
18. IX Kārlis GRUNDMANIS, Rīgas
21. IX TEIKA LASMANE, Liepājas

60

4. IX Aivars KRONBERGS, Rīgas
15. IX Arnolds PAVLINS, Rīgas
15. IX Mārīte RIEKSTIŅA, Rīgas
16. IX Pēteris GROMS, Rīgas
25. IX Kristīna SIDAROVIČA, Rīgas

55

27. IX EDVĪNS LANKOVSKIS,
Rēzeknes

50

7. IX IVARS JIRGENSONS,
Valmieras biedrība
ANTRAI un OMĀRAM
JAUNZEMIEM
Daudz laimes dzīves jubilejā un
gaišus gadus!
Liepājas dejotāji un sportisti
ALDIM ĀDAMSONAM
Lai vēlreiz tev ir svētki un seju
rotā smaids, lai sirds kļūst līksma un
veiksme ar tevi vienmēr! Apsveicam
jubilejā!
Liepājas kolektīvs
JAUTRĪTEI ZĪVEREI
Sirsnīgi un mīļi sveicam savu
māmiņu un vecmāmiņu apaļajā dzīves
jubilejā.
Meita Ārija ar ģimeni
STAŅISLAVAI STRUPKAI
Vismīļākie sveicieni mūsu māmiņai
un vecmāmiņai apaļajā dzīves jubilejā.
Brigita, Sarmīte un Juris ar
ģimenēm

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"
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Nākamais numurs 16. septembrī
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Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros ar Eiropas
Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane

Eiropas Savienība

