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NOMINĒTI LNS GADA CILVĒKI UN NOTIKUMI – 2010
Zigmārs Ungurs Juris Grundulis

Inese Immure

Arnolds Pavlins

Maiga Elbrote

... kāpa uz skatuves, slaucīArī gada notikuma organiza... ne prātā nebija, ka viņu
dama prieka un pārsteiguma toram Arnoldam Pavlinam tika izvēlēsies, tāpēc pārsteigums
asaras.
pasniegta balva un balta roze
jo lielāks

LNS Gada notikums – 2010 izrādījās LNS deviņdesmitgades pasākums Brīvdabas muzejā
Kā jau par katru gadu, arī par aizvadīto
tika noteikti LNS Gada cilvēki un notikumi.
Pasākums notika 18. decembrī. Kultūras centra „Rītausma” visu lielo skatītāju zāli aizņēma
galdiņi ar vairāk nekā 160 dalībniekiem.
Šoreiz pasākumā piedalījās arī Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, kas nosauca savus
Gada sportistus. Vakaru vadīt bija uzticēts Ivaram
Kalniņam un Marijai Jegorovai.
Savdabīgu, humoristisku prezentāciju par
gada zīmīgākajiem notikumiem bija sagatavojis LNS Informācijas centrs. Diemžēl to izbaudīt traucēja nepilnīgā tehnika, attēli bija blāvi un
sliktā kvalitātē. Lai prezentāciju varētu apskatīt
ikviens mūsu biedrs, Informācijas centrs to ievietojis arī LNS mājaslapā sadaļā „Jaunumi” pie
raksta „LNS Gada noslēgums: noskaidrots gada
notikums, Gada cilvēks un Gada pašdarbnieks”.
Savu prezentāciju par gada ievērojamākajiem notikumiem sportā prezentēja arī LNSF.
Un ar to prezentāciju gūzma šajā vakarā nebei-

dzās. Inese Immure sagādāja vakara pārsteigumu,
prezentējot savu nupat iznākušo grāmatu „Nedzirdīgo bērnu izglītošanas vēsture Latvijā līdz
1940. gadam”. Šajā notikumā piedalījās arī uzaicinātā goda viese Edīte Alstere, kuras tēvam Aleksandram Pārupem grāmata veltīta. Viņa pastāstīja
savas atmiņas par tēvu.
Vakara dalībniekiem tika izdalītas aptaujas lapas, un visi varēja tajās ierakstīt, ko uzskata par
izcilāko LNS gada notikumu, Gada cilvēku un
Gada pašdarbnieku. Dažam uzreiz bija gatavas atbildes, bet citi ilgi domāja un grauza nagus. Galu
galā speciāla komisija saskaitīja balsis, un Maruta
Piterniece tika aicināta uz skatuves paziņot Gada
notikumu. Tas izrādījās LNS 90-gades pasākums
Brīvdabas muzejā, un tā galvenajam organizatoram Arnoldam Pavlinam tika pasniegta balva un
balta roze.
Tad pats LNS prezidents nosauca Gada cilvēku – Inesi Immuri. Slaucīdama prieka un pārsteiguma asaras, Inese kāpa uz skatuves, lai saņemtu
Tālāk lasiet 2. lpp.
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Sākumu lasiet 2.lpp.

balvu. Zīmīgi bija viņas vārdi atbildes runā:
„…es daudz strādāju…”.
Gada pašdarbnieci nosauca LNS viceprezidente Sandra Gerenovska. Viņai nācās
ilgi gaidīt uz skatuves, kamēr palīgi pa visām telpām sameklēja un atveda uzvarētāju – Maigu Elbroti. Acīmredzot Maigai ne
prātā nebija, ka viņu varētu izvēlēties, tāpēc
arī pārsteigums bija jo lielāks. Man personiski šķiet, ja būtu tāda nominācija kā Gada
debija, tad to noteikti saņemtu ventspilnieks
Oļegs Civkunovs. Ar savu lielisko piedalīšanos šovā „Krāsaini sapņi” viņš pārsteidzis
visus.
Pēc tam skatuve tika atvēlēta LNSF, un
tās prezidents Varis Strazdiņš nosauca gada
labāko sporta klubu – Nadeždas Jefremovas vadīto „Tālavas NS” no Valmieras.
Gada populārākais sporta veids izrādījās
boulings, un sporta kluba „Nedzirdīgo bou-

lings” vadītājs Guntars Beisons kāpa uz
skatuves, lai saņemtu
balvu.
Par Gada labāko sportisti tika
izvēlēta vieglatlēte
Gunita Šīrante no
Valmieras. Kā redzam,
nedzirdīgo
sporta galvaspilsēta
2010. gadā bija pārcēlusies uz Valmieru.
Par minētajiem
Gada cilvēkiem tuvāk uzzināsiet, lasot intervijas tālāk šajā
pašā avīzes numurā.
Vakara gaitā publiku izklaidēja šova
„Krāsaini sapņi” dalībnieki ar savām melodeklamācijām. Ļoti patīkami un atraktīvi
bija tas, ka katra pāra
uzstāšanos
dedzīgi
atbalstīja visi pārējie
pašdarbnieki, kuri nespēja mierīgi nosēdēt
pie sava galdiņa, bet
cēlās kājās un paceltām rokām ritmā
šūpojās līdzi dziesmai. Cerams, ka šāda
solidaritāte kļūs par
tradīciju. Par skaistu
tradīciju! Un ne tikai
pašdarbniekiem.

Tad beidzās savējo priekšnesumi un uz
skatuves brīnumus sāka rādīt burvju mākslinieki Pecolli. Priekšnesumos viņi iesaistīja arī publiku: namamāti Brigitu Aldersoni
viņš iemācīja ar domu spēku pacelt galdu,
bet daudzus gribētājus, arī LNS prezidentu
un viceprezidenti, ietērpa krāsainu ziepju
burbuļu apvalkā.
Publika ar sajūsmu vēroja arī deju grupas „Dance Spirit” priekšnesumus ļoti krāšņos tērpos un skaistā izpildījumā. Jā, mūsu
organizatori prot radīt svētku noskaņu! Tāpēc neviens nebija mierā ar LNS prezidenta
mudinājumu ātrāk beigt šo ļaužu saietu.
Patiesībā īstā balle tikai sākās, lai beigtos uz rīta pusi, kā jau tas pienākas tik izcilam notikumam kā sekmīgs visa LNS darba
gada noslēgums…

VIŅAS DZĪVE – UZ SKATUVES

Zigmārs Ungurs Juris Grundulis
saprotams, ka jāmēģina un
vēlreiz jāmēģina, lai koncertā
viss izdotos tā, ka sagādā skatītājiem prieku.
Man mājās pietiek darbu,
bet pirmajā vietā tomēr bijusi
„Rītausma”, tās ir manas otrās mājas. Tagad, piemēram,
ja vajag, šurp nāku pat četras
reizes nedēļā. Bet vienmēr
eju divreiz nedēļā uz deju
un melodeklamāciju mēģinājumiem. Tomēr ir vēl citi
pasākumi, kuros mani uzaicina, kuriem vajag sagatavot
Dejotāja un melodeklamētāja Maiga Elbrote tika priekšnesumu, un tad tiešām
izvēlēta par aizvadītā Gada pašdarbnieci. Kā viņa pati sanāk četras reizes nedēļā.
Bet tāpēc jau nesūdzos, man
uztvēra šādu savu skatītāju atzinību?
patīk! Tāda darbošanās palīdz
saglabāt formu, veselību, un
Kad viceprezidente Sandra uz
arī pašai ir gandarījums, ka varu cilvēkiem
skatuves gaidīja, kad nāksi saņemt
sniegt prieka un atpūtas brīžus.
balvu, tevi ilgi meklēja. Laikam
nemaz negaidīji, ka tevi izvēlēs par
gada pašdarbnieci?

Šogad tiešām nemaz par to neiedomājos.
Pirms gada un arī agrāk gan tāda doma bija,
bet tā nepiepildījās. Tāpēc šogad neko negaidīju un biju ļoti patīkami pārsteigta. Bet
tikai pirmajā mirklī. Jo visa mana dzīve ir
saistīta ar skatuvi. Jau kopš jaunības esmu
pieradusi pie grūtiem, regulāriem mēģinājumiem, lai uz skatuves varētu parādīt tiešām
kaut ko labu. Man tas šķita kā pats par sevi

Tu kaut kur strādā?
darbiem laika atliek?

Vai

mājas

Jā, strādāju pilnu darba dienu kokapstrādes uzņēmumā, kur ražo mēbeles. Paldies
Dievam, tas vēl pagaidām turas, nav bankrotējis. Pēc darba, ja nav jāiet uz mēģinājumiem, apdaru visus mājas darbus, gatavoju
vakariņas. Sestdienās un svētdienās parasti
ar vīru Juri kaut kur aizejam: uz kino vai
muzeju vai arī vienkārši pastaigājamies pa
Rīgas centru. Arī svētkus nesvinam mājās,

bet pasēžam kādā kafejnīcā vai arī „Rītausmā” kopā ar visiem. Ne suņa, ne kaķa mums
nav, un tas labi vien ir, jo vīram alerģija pret
dzīvniekiem.

Un kā ar ceļošanu?

Jā, kaut kur braucam katru gadu. Taču
tālu ne, tikai pa Latviju, Lietuvu un Igauniju. Lai dotos tālāk pasaulē, domāju, vajag
zināt angļu valodu.

Ko vari teikt par piedalīšanos
„Krāsaini sapņi”?

šovā

Patīk, bet traucē tas, ka pietrūkst laika
kārtīgi sagatavoties katrai kārtai, sameklēt
piemērotas dziesmas, pamatīgāk iestudēt.
Visu nākas darīt ļoti ātri. Gana grūti jau ir
izvēlēties dziesmu katrai kārtai. Man jāstrādā, nav laika un iespēju sameklēt piemērotas
dziesmas, labi, ka kultūras centra „Rītausma” režisore nāk palīgā, piedāvā dziesmas.
Kad esmu izvēlējusies, tad vēl kopīgi
izspriežam, vai tā būs piemērota. Gadās arī
tā, ka režisore iesaka vēl kādu citu. Arī tagad, gatavojoties šova ceturtajai kārtai, ir šī
pati grūtība, jo mums nav datora ar internetu, kur varbūt būtu vieglāk sameklēt dziesmas. Juris pieteicies kursos – kad tos izies,
tad domājam iegādāties datoru.

Vai ir kādi
gadam?

plāni nākotnei, šim

Nekā tāda īpaša nav, turpināšu darboties,
gan jau būs jauni pasākumi, jauni koncerti.
Teikšu vienkārši: dzīvosim – redzēsim! 
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INESE IMMURE: DARBI PAŠI MANI ATRADUŠI…
Zigmārs Ungurs No Informācijas centra arhīva
Informācijas centrā, kas
prasa arī
visvairāk
laika. Visus darbus cenšos paveikt pēc labākās
sirdsapziņas, tāpēc brīvā laika
man faktiski nav, strādāju arī
brīvdienās un vakaros.

Mazliet neparasti intervēt kolēģi, un, lai gan abi
strādājam Informācijas centrā, intervija bija vairākkārt jāatliek Ineses lielās aizņemtības dēļ. Beidzot
tā varēja notikt pēc viņas jaunā pienākuma izpildīšanas – piedalīšanās nupat nodibinātās mediju Sabiedriskās konsultatīvās padomes pirmajā sapulcē.

Ko tu pati uzskati par
savu redzamāko veikumu
aizvadītajā gadā? Ne lielāko pēc tavām domām,
bet cilvēkiem redzamāko.

Es domāju, ka balva nebija
tikai par 2010. gada nopelniem,
bet esmu savus reitinga punktus
krājusi no gada gadā. Varbūt
pēdējais grūdiens cilvēkiem nobalsot par mani bija mana grāmata.
Sava
nozīme
noteikti ir darbam
Informācijas centrā.
Uzskatu, ka tas ir
vērtējums par visu
manu darbu 25 gadu
garumā. Bieži mēs
kautrējamies,
kad
mums pasniedz balvu par kādiem nopelniem. Bet domāju: ja
cilvēks tiešām to pelnījis, tad kautrēties
un slēpties nav pareizi, vajag lepoties, ka
darbs guvis atzinību.

Un

kā ar
sapņiem”?

„Krāsainiem

Nemaz negribēju piedalīties, bet vienkārši ļāvos pierunāt. Esmu tik aizņemta, ka
gadījumā, ja bērni nepalīdzētu,
es tiešām šīs trīs šova kārtas
nebūtu izturējusi. Bērni palīdz
ar mūziku, sameklēt dziesmas,
uztaisīt noformējumu…

Saņemot balvu, tu izteicies, ka daudz strādā.
Vai vari uzskaitīt visus
darbus, ko veic?

Esmu daudz strādājusi kopš
tehnikuma pabeigšanas, kopš
atnācu uz LNS 1984. gadā.
Kopš tā laika esmu strādājusi
dažādos darbos LNS sistēmā,
bet pašlaik esmu Informācijas
aktivitātes vadītāja projektā
„Klusuma pasaule”, angļu valodas skolotāja un melodeklamāciju pulciņa vadītāja Raiņa vakarskolā, bet Jūrmalas koledžā
– lektore par nedzirdīgo kultūru
un starpkultūru saskarsmi.

Kas sniedz vairāk gandarījuma?

Vispirms jāatzīst, ka visi šie
darbi man ir vienlīdz interesanti un svarīgi. Tomēr visvairāk
gandarījuma, jaunu ideju realizēšanas iespēju sniedz darbs

Kas tevi izveidojis par
tik atbildīgu cilvēku?

Domāju, tur sava nozīme
tam, ka slikti dzirdu. Lai kaut
ko sasniegtu, man jāpieliek
lielākas pūles nekā dzirdīgam
cilvēkam. Un, ja darbus grib

paveikt labi, tad cilvēks pierod
censties. Dzīvē vienmēr darbi
ir paši mani atraduši, nekad tos
nebija jāmeklē.

Tu esi sabiedrības cilvēks, patīk būt pasākumos,
starp cilvēkiem?

Jā, darbs man ir saistīts ar
cilvēkiem, bet pēc darba gribu
pabūt viena un atpūsties.

Vai tev vispār ir brīvais laiks būt kopā ar ģimeni? Kā ar ceļošanu?

Par atpūtu runājot, jāsaka
paldies maniem bērniem, ģimenei. Kad piektdienas vakarā
atnāku mājās, tad visi darbi jāaizmirst un jānododas ģimenei.
Tad uztaisām kaut ko garšīgu
noskatāmies kādu filmu, vai
vienkārši aizejam pastaigā. Bet
vislabāk atpūšos lauku mājās,
pie dabas. Atpūta ir laba tad, ja
tā pozitīvi uzlādē. Man to dod
laba grāmata, filma, daba, ceļošana, un tas viss – kopā ar ģimeni. Melodeklamācijas? Nē, tas
ir sasprindzinājums, nevis atpūta. Ar ceļošanu ir tā – kā nu kuro
reizi izdodas. Pēdējais brauciens bija uz Parīzi, bet es biju
gaidījusi spilgtākus iespaidus.
Varbūt nebija izvēlēts pareizais
gadalaiks, tur bija apmācies un
drūms, bet gribējās saulainu…
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Pastāsti par saviem vaļaspriekiem!

Viens no maniem hobijiem
varētu būt šūšana. Agrāk šuvu
sev apģērbus, man patīk to darīt. Bet tagad nav laika, esmu
pat spiesta meklēt sev šuvēju.
Man patīk arī gatavot ēst, bet
mājās taisām tikai veģetāros
ēdienus. Jo meita ētisku apsvērumu dēļ kļuva par veģetārieti,
un mēs, pārējie ģimenē, to respektējam un mājās gaļas nav jau
kādus divus gadus.
Vēl man patīk fotografēt,
jaunībā ņēmos vēl ar vecajiem
fotoaparātiem, pati attīstīju filmiņas, taisīju bildes.
Man patīk arī
mācīties
valodas.
Kad pirmo reizi stājos augstskolā, svešvalodas eksāmens kā
nedzirdīgajai nebija
jākārto. Bet uzņemšanas komisijā pajautāja, vai tiešām
esmu tik dumja, ka
nevaru
iemācīties
vācu valodu? Tad arī
sāku domāt? Sāku
apgūt vācu valodu
un nākamajā gadā
iestājoties nokārtoju
arī vācu valodas eksāmenu. No
tā laika man valodas iepatikās,
iemācījos arī angļu.

Ko teiksi par cilvēkiem sev apkārt?

Man laimējies ar cilvēkiem,
kurus esmu dzīvē un darba gaitās satikusi. Viens no tādiem
ir Ilze Kopmane, viņa man ir
daudz devusi. Kādreiz, piemēram, es pat nevarēju iedomāties,
ka varētu mācīties augstskolā,
bet Ilze mani iedrošināja. Ļoti
svarīgi, lai arī ģimene atbalstītu.
Es saviem tuviniekiem varu izstāstīt visu, ko daru, par savām
problēmām, šaubām, viņus tas
viss interesē. Viņi uzklausa un
dod padomus. Tas ir ļoti svarīgi.
Ar savu mammu un omīti sazvanos katru vakaru. Bez
ģimenes atbalsta es nevarētu
tik daudz mācīties, strādāt un
sasniegt. Kad saņēmu balvu kā
Gada cilvēks, manējie ļoti priecājās un vīrs teica, ka beidzot
novērtēts tas darbs līdz vēlam
vakaram.
Ļoti labi, ka darbabiedri Informācijas centrā arī ir saprotoši, visi strādājam vienā virzienā.
Starp citu, mani pirmoreiz mūžā
tagad intervē…
Attēlā: Inese Immure
(1. no labās) darbabiedru vidū

Ilze KopmaneInese Immure
Zvaigznes dienā,
6.
janvārī,
Mazajā
ģildē tika
godināti
cilvēki,
kas izvirzīti balvai
„Labā
zvaigzne Rīgā 2010”. Pieteiktas bija 79 zvaigznes, bet 9 saņēma šo Goda balvu.
To saņēma arī LNS biedrs
Juris Grundulis, datorsistēmu
administrators LNS Informācijas centrā. Tikai 2010. gadā vien
viņš brīvprātīgi, bez maksas apmācījis sešas grupas – 30 vecākās paaudzes cilvēku, vienkārši,
nedzirdīgajiem cilvēkiem saprotami zīmju valodā izskaidrojot
visai sarežģītas lietas saistībā ar
datorlietošanu. Par viņu stāsta
darba kolēģi!
Iestājās darbā kluss, kautrīgs
puisis, bet ikdienas saskarsmē
ātri vien atklājās lielisks darbabiedrs, jaunietis ar atvērtu sirdi
pret saviem liktens biedriem
– nedzirdīgajiem cilvēkiem.
Sirsnīgs, izpalīdzīgs un pretimnākošs ikvienam, kas iegriežas
centrā pēc padoma – visvairāk
datorlietās.
Necik ilgs laiks nepagāja,
kad Infocentrs ievēroja vecākā
gadagājuma nedzirdīgo cilvēku
lielo ieinteresētību datorprasmes
apgūšanā. Infocentra vadītāja
aprunājās ar Juri, un viņš piekrita palīdzēt praktiski: brīvprātīgi,
bez maksas vadīt grupu nodarbības šiem cilvēkiem.
Protams, divu nedēļu nodarbībās vien visu nav iespējams
apgūt, tāpēc kontakti pēc tam
turpinās, un cilvēki Jurim apkārt
ir vienmēr. Nevienam viņš neatsaka, jo saprot – citur jau nav
kur viņiem iet.
Arī 2011. gadā Juris turpinās
apmācību, jo jau nokomplektētas vēl četras šādas grupas.
Juris vienmēr gatavs palīdzēt arī darbavietā saimnieciskajos jautājumos. No viņa ne
reizi nav dzirdēts – „tas nav
mans darba pienākums”. Par to
darbabiedri viņam ļoti pateicīgi
un ir pārliecināti: Juris ir ne tikai
viņu, bet arī daudzu nedzirdīgo
cilvēku Labā zvaigzne. 
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LATVIJĀ: NO VIŅA DARBA ATKARĪGA SIMTIEM ĻAUŽU LABSAJŪTA
„Pirmo reizi redzu
cilvēku, kurš strādā tik
apzinīgi. Visu padara
kārtīgi, savlaicīgi, ar
smaidu, nevis īgnumu
sejā,” priecājas Limbažu
ielas 5. nama iemītniece
Velta Tauriņa.
„Otra tāda sētnieka
kā mūsējais, manuprāt,
pilsētā nav. Ja ziemā
snieg, viņš uz darbu nāk
pat vienos naktī, lai otrā
rītā cilvēki varētu iziet
Valsts svētku priekšvakarā Smiltenes novada dome ārā. Nav tāda rīta, kad
viņš neierastos darbā, vai
pasniedza novada Pateicības rakstu sētniekam Vladimiir lietus, sniegs vai vējš.
ram Utreckim.
Pat pēdējā cigarete, kas
nomesta zālītē, tiek pacelta,” stāsta kāda
Labāku nemaz neatrast
Viņam apbalvojums bija pārsteigums, cita iedzīvotāja B. Ločmele.
Vladimira darba diena sākas pulksten
bet – labāku sētnieku nemaz nemēdz būt.
To vienā balsī par viņu apgalvo aptaujātie septiņos no rīta un ilgst septiņas stundas,
Limbažu ielas daudzdzīvokļu māju iedzīvo- izņemot sestdienas, kad jāstrādā piecas
tāji un Vladimira darba devējs pašvaldības stundas. Svētdiena ir brīva. Taču uz darbu
uzņēmums „Smiltenes NKUP”: „Ļoti pat- jānāk arī svētku dienās, lai pie mājām izliktu
stāvīgs darbinieks. Ekonomiski izmanto dar- valsts karogu.
barīkus. Labāk strādāt nemaz nevar.”
Savējie mācās zīmju valodu
Arī no daudzdzīvokļu māju iedzīvotāSākot strādāt par sētnieku, Vladimirs
jiem Vladimiram veltītas uzslavas birst cita drīz vien secināja, ka šis darbs ir smags. Sāpēc citas.
kumā domājis – kas tad tur, aizies, saslaucīs,
Kad pirms pieciem gadiem viņš, būdams bet tagad brīnās, kā sievietes ar to tiek galā.
bezdarbnieks, šajā mikrorajonā pastrādāja
Pēc ilgākas lapu vai sniega tīrīšanas
par sētnieku tikai mēnesi, lai pēc tam mek- nogurst rokas. Ziemā salst kājas, bet slapjā
lētu citu darbu, iedzīvotāji viņu projām ne- sniegā izmirkst apģērbs. Tomēr citu darbu,
laida.
piemēram, rūpnīcā pie darbgalda, Vladimirs
negrib strādāt. Dzimis un uzaudzis laukos,
Strādā ar smaidu
Vladimira darbu cilvēki slavē, jo viņš mazā Nurmu ciematiņā netālu no Naukšēizdara vairāk, nekā sētniekam pienāktos: niem, viņš ir pieradis pie plašuma un svaiga
ziemā rūpīgi iztīra un nokaisa platos celiņus gaisa.
Nedzirdīgiem cilvēkiem atrast darbu
gar mājām un uz atkritumu konteineriem,
rudenī pat no ceriņu krūmiem līdz sīkumam nav arī viegli un, ja tas izdodas, tad lielākoties mazkvalificētos amatos. Smiltenē saizlasa nobirušās lapas.

vulaik atvērtais Latvijas Nedzirdīgo savienības mācību un ražošanas uzņēmums, kurā
kādreiz strādāja arī Vladimirs, jau pirms
daudziem gadiem likvidēts. Ir arī kāda cita
problēma: vienam dzirdes invalīdam Latvijas valsts apmaksā tulka pakalpojumus tikai
12 stundas gadā. Tas ir pat ļoti maz, jo bez
zīmju valodas pratēja klātbūtnes nedzirdīgie
sabiedrībā, arī darba kolektīvā, faktiski ir
izolēti.
Vladimirs pilnīgā klusumā dzīvo kopš
bērnības. Nedzirdīgi ir arī viņa tuvinieki: abi
vecāki, divi brāļi un divas māsas. No kuplās
ģimenes problēmu ar dzirdi nav tikai vienai
Vladimira māsai.
Lai sazinātos ar Vladimiru, zīmju valodu iemācījusies viņa dzīvesbiedre Žanete
un pamatžestus apguvis abu dēls Ivo. Vladimirs un Žanete dzīvo kopā 17 gadus.

Ja vajag, ir gruzīns - pārdevējs

Pēcpusdienās biedrībā notiek dažādi informatīvi pasākumi, lai cilvēki uzzinātu par
jaunumiem Latvijā un pasaulē.
Politika Vladimiram gan diez ko neiet
pie sirds. „Pilsoņa pienākumu izpildīju, uz
10. Saeimas vēlēšanām aizgāju, un tas ir
viss. Nav ticības valdībai. Sola, sola, bet nekas nenotiek.”
Viņš labprāt iesaistās arī LNS rīkotajos
pašdarbības festivālos un spēlē teātri. Pērn
vasarā festivālā Ventspilī smilteniešu iestudētajā lugā ar panākumiem attēlojis gruzīnu
tautības pārdevēju.
Vladimirs par dzīvi nesūkstās, ar dzirdes
zaudējumu ir apradis kopš agras bērnības un
par to nedomā. „Ja nebūtu nekādas naudas,
pat valsts pensijas, tad es vairāk pārdzīvotu.
Tagad ir darbs, ir ienākumi.” 
Saīsināts pārskats
no laikraksta „Ziemeļlatvija”, 2010.6.11
Sagatavoja: Ilze Kopmane

ASV: NEDZIRDĪGIE STRĀDĀ PENTAGONĀ
ASV armijā un ar to saistītajos
dienestos strādā 280 nedzirdīgo un
aptuveni 2100 vājdzirdīgo. Un tas tāpēc,
ka ASV Bruņotajos spēkos daudz domā,
kā izmantot modernās tehnoloģijas,
lai palīdzētu cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem labāk veikt viņu darbu.
„Tā ir laba tradīcija, ka ASV valdības
institūcijas labprāt pieņem darbā cilvēkus
ar īpašām vajadzībām, un armija šajā ziņā ir
spilgts piemērs,” stāsta Barbara Stensberija,
armijas Vienlīdzīgo nodarbinātības iespēju
departamenta direktora vietniece.
Izmantojot tulku palīdzību vai īpaši
pielāgotas tehnoloģijas, armija ir droša, ka
nedzirdīgo darbinieku dažādās spējas un
iemaņas var tikt labi izmatotas.
Starp šādām tehnoloģijām var minēt
videotelefonus, kas nedzirdīgajiem dod
iespēju sazināties pa telefonu zīmju valodā.
Cita ierīce – „UbiDuo” sistēma – sastāv
no divām tastatūrām un viena ekrāna.
Tā nodrošina iespēju
nedzirdīgajam
darbiniekam ļoti ērti sarunāties ar dzirdīgo,

rakstot katram uz savas tastatūras tekstu, lai
sarunas biedrs to varētu izlasīt uz ekrāna.
„Nav šaubu, ka nedzirdīgi darbinieki var
paveikt darbu tikpat labi kā jebkurš cits,”
uzsver B. Stensberija. „Ir daudz profesiju,
kurās nedzirdīgie tādējādi ļoti labi parāda
sevi. Piemēram, datorgrafiķi, fotogrāfi,
ekonomisti – ir ļoti daudz nedzirdīgu
speciālistu, kuru prasmes interesē armiju.”
Meridita Fileatro strādā par zīmju
valodas tulku kādā no armijas birojiem
Vašingtonā. Viņas pienākums ir nodrošināt
ar zīmju valodas tulka pakalpojumiem
15 nedzirdīgos, kas strādā ASV armijas
galvenajā mītnē Pentagonā.
Viņa apzinās to, ka ir ļoti svarīgi, lai
nedzirdīgie darbinieki labi justos savā
darbavietā, ne tikai sekmīgi veiktu savus
darba pienākumus, bet arī zinātu, kas notiek
kolektīvā, kā klājas viņu dzirdīgajiem
kolēģiem utt. „Es vēlētos, lai surdotulks
būtu katram nedzirdīgajam darbiniekam,
bet saprotu, ka tas nav iespējams,” viņa
atzīst.

Vadot semināru Pentagona darbiniekiem,
M. Fileatro analizēja problēmas, ar kurām
sastopas nedzirdīgie, strādājot kopā ar
dzirdīgajiem.
Semināra laikā dzirdīgajiem kolēģiem
bija iespēja iepazīties ar nedzirdīgo kultūru,
kā arī apgūt dažus svarīgākos vārdus zīmju
valodā.
ASV Bruņotie spēki daudz dara,
lai nodrošinātu nedzirdīgos ar labu
darbu. Domā arī par gados vecākiem
cilvēkiem – Pentagona darbiniekiem,
kuriem aizvien biežāk parādās vecuma
izraisīta dzirdes pasliktināšanās, un
karavīriem, kuri atgriežas no karadarbības
zonām ar bojātu dzirdi. Ļoti daudzas
militārpersonas jau tagad lieto dzirdes
aparātus. Tāpēc nepieciešams ieviest
efektīvus komunikācijas līdzekļus, kas
palīdzētu ne tikai nedzirdīgajiem, bet arī
visiem cilvēkiem ar pavājinātu dzirdi. 
Pēc interneta materiāliem sagatavoja:
Pēteris Vilisters

JAUNPIENĀCĒJI LNS
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ANTRA PURIŅA: K/C „RĪTAUSMA” REŽISORE

Zigmārs Ungurs Ilze Kopmane

strādājusi vasaras nometnēs nedzirdīgiem
un vājdzirdīgiem bērniem.

Kādi mākslas veidi, pēc jūsu
domām, nedzirdīgajiem būtu vispiemērotākie?

Pēc manām domām, visi tie paši, kas
dzirdīgajiem, tikai, protams, to mācīšana
un apguve ir specifiska.
Runājot par mūziku... Izrādē „Dzīve”
aktieri paši rada mūziku – ritmu. Ritms ir
visa pamatā. Cilvēks sajūt vibrācijas, ritmu – tātad var runāt par mūziku, protams,
savādākā izpildījumā, savādākā veidolā.

Vai jūs apgūstat latviešu zīmju
valodu? Kāda tā jums šķiet? Vai
grūti to iemācīties?

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? Par to – šis raksts.
Antra Puriņa ir LNS k/c „Rītausma” režisore. Viņa nāk no Vidzemes, mācījusies
Valmierā Viestura vidusskolas teātra klasē,
Rīgā, Pedagoģiskajā skolā, Jāzepa Vītola
Latvijas Valsts konservatorijā, Rīgas Pedagoģiskās izglītības un vadības augstskolā.
Izrādījās, ka kādā brīdī viņas kolēģei bija
nepieciešama konsultācija teātra režijas jautājumos, un tā Antra nokļuva „Rītausmā”.
Taču tā nebija viņas pirmā saskarsme ar
nedzirdīgajiem, jo viņa jau kopš 2005. gada

Mani māca „Rītausmas” aktieri mēģinājumos. Zīmju valoda ir ļoti universāla. Es ļoti gribētu to iemācīties. Domāju, ka
to arī spēšu! Mājās virs datora man atrodas
latviešu zīmju valodas alfabēts. Ik reizi, kad
sāku darbu pie datora, mācos burtu zīmes.
Protams, apzinos, ka tas ir ļoti maz, bet
domāju, ka, praktiski strādājot, pamazām
apgūšu zīmju valodu. Jā, apmeklējot zīmju
valodas kursus, šis process būtu ātrāks, bet
katrai lietai savs laiks...

Kādus pasākumus pašlaik „Rītausmā” režisējat? Vai nedzirdīgo
uzvedumiem vajadzīga citāda režija nekā dzirdīgo pasākumiem?

Pašlaik „Rītausmā” notiek šovs „Krāsaini sapņi”. Palīdzu melodeklamētājiem

rast un realizēt uz skatuves teatrālo variantu izvēlētajai dziesmai. Lai labāk izdotos,
strādājam komandā: direktore Brigita, deju
grupas vadītāja Dana, režisore Dzintra, arī
paši šova dalībnieki.
Domāju, ka nedzirdīgo pasākumiem nevajag īpašu, savādāku scenāriju. Kurš gan
izdomājis dalīt cilvēkus dzirdīgos un nedzirdīgos? Bieži vien starp dzirdīgajiem ir
daudz vairāk nedzirdīgo...
Jā, nedzirdīgajiem nav uztveramas mūzikā visas nianses, bet, ja precīzi un izteiksmīgi tiek atklāts dziesmas saturs, tad mūzika, dziesmas melodija ir tikai papildinājums
saturam.
Ja, skatoties priekšnesumu, saproti, ko
mākslinieks grib pateikt, tad mērķis sasniegts. Viss ir cilvēkā, pārējais ir tikai blakusfaktori. Mēs varam sakrāmēt uz skatuves
nezin kādu spožo butaforiju, mainīt gaismu
spilgtumu, krāsainību un tomēr nepanākt
skatītāju (nedzirdīgo vai dzirdīgo) sapratni
par to, ko aktieris grib mums pateikt. Tātad,
ja aktieris, mūsu gadījumā – melodeklamētājs zina, ko un kā viņš grib pateikt publikai, ja viņš apzinās, kam to saka, tad viss
notiek!
Man patīk radoši strādāt, patīk teātris
un darbs ar cilvēkiem. Bet, ja cilvēkam kaut
kas nepatīk, tad viņam vaina jāmeklē pašam
sevī. 
Attēlā: Antra Puriņa (1. no kreisās)
mēģinājumā

LAURA REISELE: LAIKRAKSTA “KOPSOLĪ“ ŽURNĀLISTE

Zigmārs Ungurs No Lauras Reiseles personiskā arhīva
nozīmes, vai viņš ir dzirdīgs vai nedzirdīgs.
Zīmju valodu uzskatu ne tikai par saskarsmes vai komunikācijas līdzekli, bet arī
par lielisku iespēju, kā attīstīt savu emocionālo pusi un atvērtību, jo šai valodai raksturīgs dzīvīgums, spilgta izteiksmība, dabiskums.

Ko tu pašlaik dari LNS, kādi
ir tavi darba pienākumi šeit, Jāņa
sētā?

Laura Reisele reiz pilnīgi nejauši
Jūrmalas avīzē izlasīja sludinājumu, ka
SIVA koledža Jūrmalā uzņem studentus
Surdotulku programmā. Joka pēc aizgājusi painteresēties, viņa uzzināja, ka
programma ietver arī psiholoģiju, angļu
valodu un citus priekšmetus, kuri atbilda
viņas interesēm. Pašlaik viņa mācās šajā
koledžā. Lūk, viņas atbildes uz „KS”
jautājumiem!

Vai nedzirdīgie ir atšķirīgi? Tu
viņus sāki iepazīt tikai pirms gada,
kādi ir iespaidi?

Negribētos vienādi spriest par visiem
nedzirdīgajiem kā par grupu. Es uztveru
katru cilvēku kā personību, un nav lielas

Šobrīd, izmantojot NVA atbalsta pasākumu – jauniešu darba praksi, esmu nodarbināta „Kopsolī”. Šis gan ir tikai sākums.
Daru to pašu, ko pirms tam veicu brīvprātīgi, – veidoju aprakstus, intervijas, tulkoju
rakstus, tikai tagad tas jādara obligāti un
regulāri.

Vai tu arī gribētu piedalīties
melodeklamāciju šovā kā, piemēram, Monta Dēbele no Liepājas ...

Esmu ļoti priecīga par Montu, bet šobrīd
es teiktu – diez vai. Dalība šādā šovā prasa
milzu atdevi un arī daudz laika, ko man būtu
grūti atrast. Un vēl viens apsvērums: pārim
tik tiešām jābūt kā pārim, ar pilnīgi svešu
cilvēku būtu grūti sastrādāties. Paietu ilgāks
laiks, lai iepazītos, izprastu otra vēlmes un
idejas.
Domāju, ka vēl paspēšu realizēt citas savas radošās idejas, jo pateicoties Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrai, prog-

rammā „Jaunatne darbībā” ar domubiedriem esam uzsākuši realizēt projektu, kas ir
tiešā saistībā ar melodeklamāciju.
Vispār esmu sajūsmā par šo melodziesmu šovu. Ideja ir burvīga! Ļoti labs veids,
kā attīstīt radošās spējas, atraisīt slēptos talantus, apgūt jaunas un atsvaidzināt jau sen
zināmās dziesmas. Paredzu, ka pēc šova
beigām daudziem kaut kas būtiski pietrūks.
Ar nepacietību tagad gaidu katru nākamā
šova kārtu.
Izmantošu iespēju šeit izteikt publisku
komplimentu šova spilgtajiem vadītājiem.
Elfa un Vladimirs ir perfekti savās lomās uz
skatuves!

Kādas ir tavas intereses, kāds
darbs tev pašai sagādā vislielāko
gandarījumu? Ko tu vēlētos dzīvē
paveikt?

Man jājūt, ka tas, ko daru, ir vajadzīgs,
noderīgs. Turklāt, ja darot vēl iegūstu jaunas
prasmes un informāciju, paplašinu savu pasaules redzējumu, tad tas jau ir ļoti daudz.
Šobrīd esmu ļoti apmierināta. Man patīk
tulkot, ļoti interesē psiholoģija, medicīna,
valodas, un es labprāt turpinātu darboties
LNS sistēmā. Šajā sabiedrībā esmu gadu, tas
ir devis apjausmu, sapratni par nedzirdīgo
kultūru un valodu, taču uzskatu, ka esmu tikai ceļa sākumā, bet pats ceļš ir bezgalīgs.
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SOCIĀLĀS ZIŅAS
2010. GADA FAKTI
PAR LNS BIEDRIEM

Ivars Kalniņš

„KS” apkopojis nelielu informāciju par LNS biedriem, kuri apprecējušies, laiduši bērnus pasaulē, aizgājuši
mūžībā...
APPRECĒJUŠIES
2010. gadā laulības ostā devās Anita
(Sprudzāne) un Gints Cepļi no Alūksnes
(Smiltenes biedrība), Krista (Freimane)
un Elvis Blīgznas (Liepājas biedrība) un
Jekaterina (Jasinska) un Linards Volkovi
(Rīgas biedrība).
PIEDZIMUŠI
Par savām atvasēm prieks: Raimondam Rudzājam – dēls Rikards, Intai
Neimanei – meita Monta, bet Agnesei un
Andim Fedotkiniem – meita Sofija (Kuldīgas biedrības). Aivaram Upesjurim (no
Valmieras) un Kristīnei Jelaginai (no Rīgas) – dēls Ralfs. No Rēzeknes pienākusi ziņa – Evai Zaharanei piedzimis dēls
Kristaps, bet Mārītei un Aleksandram
Truntikiem – dēls Agnis.
Marijai Orehovai no Alūksnes puses (Smiltenes biedrība) piedzimis dēls
Anrijs.
Bet no Liepājas Latvijas tautai nāk
šāds papildinājums: Ilzei Jaunzemei un
Andim Piņķim – meita Annija, Laurai un Valērijam Gromoviem – meita
Sanija, Kristai un Elvim Blīgznām – meita Sofija.    
Mazie jaunumiņi ir arī rīdzinieku
ģimenēs: Irīnai un Jānim Austrumiem
piedzimis dēls Valdis, Natālijai un Valdim Intsoniem – meita Monta Ance,
Renāram un Inesei Simsoniem – meita
Evelīna, Liānai un Arnim Lukiniem–
meita Kamerona, Oksanai un Aldim
Dekšņiem – dēls Marko. Lai visi aug
stipri, gudri, laimīgi!
Te gan jāpiezīmē, ka Rīgas biedrības rīcībā nav pilnīgas informācija par
visiem piedzimušajiem bērniem un kāziniekiem.
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
No LNS biedriem aizsaulē aizgāja:
Matilde Čapule un Šeina Ivanova (Daugavpils), Aina Asarīte un Jānis Ezeriņš
(Pļaviņas), Lazars Ričkovs, Kazimirs
Abramāns un Ernests Lemešonoks (Rēzekne), Ilmārs Hūns un Anna Dzintarniece (Liepāja). Bet no Rīgas 13 biedri:
Jānis Mihailovs, Anna Elksne, Vladimirs
Salcēvičs, Ingrīda Rudzīte, Viktors Ivanovs, Maiga Hude, Laima Skricka, Marija Bluzika, Anna Vītola, Valdis Mūrnieks, Austra Bogdanova, Jānis Zībarts
un Pjotrs Jegorovs. Lai vieglas smiltis!
***
Bet Ventspils biedrībā, izrādās, šajā
gadā nav bijis ne kāzu, ne dzimuši bērni,
ne arī kāds mūžībā aizgājis.
NOBEIGUMĀ
Atliek vien vēlēties, lai 2011. gadā
nedzirdīgo sabiedrībā būtu daudz spilgtu
notikumu: daudzas precības un tādi drosmīgi jaunie pāri, kas spētu un vēlētos
uzlabot dzimstības rādītājus Latvijā. Lai
visiem veselība, dzīve labāka un garāka!
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SVARĪGĀKĀS IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Zigmārs Ungurs

par sociālo apdrošināšanu

No 2011.gada 1. janvāra:
• valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likme darba ņēmējam vispārīgajā
gadījumā būs 35,09%: darba devējs maksās
24,09%, bet darba ņēmējs - 11%;
• persona tiks apdrošināta pensijām (izņemot invaliditātes), ja darba devējs ir
nomaksājis sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja darba devējs tās nebūs veicis,
persona, sasniedzot pensijas vecumu, pati
varēs tās nomaksāt;
• līdz 2013.gadam nebūs pensiju, kā arī atlīdzību par darbspēju un apgādnieka zaudējumu indeksācija.
Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1
līdz 9 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu
pēdējos piecus mēnešus izmaksās šādā apmērā:
• divus mēnešus - 45 latus mēnesī, bet ne vairāk

kā 75 % no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,
• pēdējos trīs mēnešus - 45 latus mēnesī, bet
ne vairāk kā 50 % no piešķirtā bezdarbnieka
pabalsta.
Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no
10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus izmaksās 45 latus
mēnesī, bet ne vairāk kā 50 % no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.
Ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu,
ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli
mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniegs 90
latu.Vairs netiks vērtēts tas, cik ilgi ģimenes
(personas) īpašumā atrodas vienīgais automobilis.
Par 40 stundu darbu nedēļā minimālā
mēneša darba alga noteikta 200 lati, bet minimālā stundas tarifa likme – 1,189 lati.

Par jauno Invaliditātes likumu
• Ar 2011.gada 1.janvāri bērna ar invaliditāti statusu noteiks bērniem līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai (pašreiz bērna invalīda
statusu nosaka līdz 16 gadu sasniegšanai).
Bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam
un persona, kas viņu pavada, visā Latvijā bez
maksas varēs izmantot visu veidu sabiedrisko
transportu.
Likums nosaka vairākus jaunus no valsts
budžeta apmaksātus pakalpojumus personām ar invaliditāti:
• No 2011.gada 1.janvāra nodrošinās

psihologa konsultācijas ģimenēm, kurās
bērnam pirmreizēji noteikta invaliditāte.
• No 2011.gada 1.septembra paredzēti surdotulka pakalpojumi līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā
profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības
programmas apgūšanai cilvēkam, kuram
dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un individuālajā
rehabilitācijas plānā iekļauti surdotulka pakalpojumi.

Par invalīda apliecību
Pats galvenais: līdzšinējā apliecība nav
jāmaina! Tā būs derīga līdz tajā norādītajam
termiņam.
Arī turpmāk invalīda apliecību bez maksas
izsniegs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).
Ir nelielas izmaiņas tās izskatā. Cilvēkiem
ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kā arī bērniem
invalīdiem apliecības numurs ir sarkanā krāsā.
Cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti – melnā krāsā. Apliecības otrajā pusē mainīts arī izdevēja
nosaukums
Lai saņemtu invalīda apliecību, jebkurā VDEĀVK struktūrvienībā jāiesniedz

iesniegums. Tajā jānorāda personas vārds, uzvārds, faktiskā dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras
no deklarētās, telefons un elektroniskā pasta adrese. Iesniegumu varēs iesniegt arī elektroniska
formā vai nosūtīt pa pastu. Nepieciešams pievienot arī foto 3x4 cm. Fotogrāfija nav jāpievieno bērnam, kas jaunāks par trim gadiem.
Invalīda apliecību izsniegs dienā, kad pieņemts lēmums,vai 5 darbdienu laikā nosūtīs pa
pastu.
Apliecība derīga līdz datumam, līdz kuram
noteikta invaliditāte. Ja invaliditāte noteikta uz
mūžu (bez atkārtota ekspertīzes termiņa), tad izsniegtā apliecība derīga desmit gadus. 

EIROPĀ LEMJ PAR LABU CIETUŠAJAM

Inese Immure

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) atzinusi par pamatotu Balvu iedzīvotāja Aleksandra Jasinska prasību pret Latvijas valsti
par medicīniskās palīdzības liegšanu policijā
viņa nedzirdīgajam dēlam Valdim, kurš šī iemesla dēļ zaudējis dzīvību.
Valdis Jasinskis 2005.gada 28.februārī vēlējies apmeklēt pasākumu amatniecības skolā,
taču nav tajā ielaists. Pie durvīm bijusi liela
burzma un grūstīšanās, kāds iesitis Valdim, viņš
nokritis zemē. Izsaukta ātrā palīdzība, taču pirmie atbraukuši policisti, kuri iegrūduši cietušo
automašīnā, neļaujot sniegt viņam medicīnisko
palīdzību.
Policijā viņš turēts 14 stundas. Lai arī vīrietis pūlējies sazināties ar policistiem, klabinot
durvis, lai pievērstu uzmanību savam stāvoklim, tas nav izdevies. Valdis zaudējis samaņu.

Tikai svētdienas pievakarē policisti, nespējot
pamodināt Valdi, izsaukuši ātro palīdzību, kas
viņu aizveda uz slimnīcu. Tur Valdis nomiris.
Tiesu medicīniskā ekspertīze bojāgājušajam konstatēja galvaskausa pamatnes lūzumu
un smagu smadzeņu satricinājumu. Mediķi atzina: ja laikus būtu sniegta palīdzība, Valdis
izdzīvotu.
Eiropas tiesa konstatēja, ka Latvijā ir pārkāptas Valda Jasinska tiesības uz dzīvību, bet
tiesībsargājošās iestādes nav pilnvērtīgi izmeklējušas lietas apstākļus, tāpēc Latvijai uzdots
samaksāt V. Jasinska tēvam 50 000 eiro kompensāciju.
Vairāk lasiet LR Ārlietu ministrijas mājaslapas www.mfa.gov.lv arhīvā – „Eiropas Cilvēktiesības tiesa pasludina spriedumu lietā „Jasinskis pret Latviju”” (21.12.2010.). 
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Ieguldījums tavā nākotnē
LNS projekts “KLUSUMA PASAULE“
Tematisko materiālu kopa nr. 4

KAS NOTIKA
PROJEKTĀ – 2010
Gandrīz katrā „Kopsolī” numurā ir raksti par
to, kā norisinās dažādas
aktivitātes projekta „Klusuma pasaule” ietvaros. To
ir pavisam četrpadsmit, un
tās aizņem lielu tiesu no
LNS daudzveidīgā darba
dažādās jomās: sociālajā
rehabilitācijā, informācijas
nodrošināšanā, nodarbinātības veicināšanā, nedzirdīgo motivācijā integrācijas
procesos, radošās pašizpausmes attīstīšanā, dažādu
prasmju apgūšanā, zīmju
valodas attīstīšanā, savu
tiesību apzināšanā utt.
Šajās aktivitātēs piedaloties, mūsu ļaudis acīmredzami kļūst arvien radošāki, pašpārliecinātāki par
savām spējām un iespējām,
apzinās savu identitāti, attīsta savu kultūru.
Visus
daudzveidīgos
pasākumus plašai sabiedrībai atspoguļoja veiktie publicitātes pasākumi.
Notika publiskas tikšanās „Aci pret aci” ar nedzirdīgo
mērķauditoriju
gan Rīgā, gan reģionālajās
biedrībās, regulāri tika publicētas aktuālas ziņas par
projekta norisi laikrakstā
„Kopsolī” un mājaslapā
Jaunumu un Projektu sadaļā. Plašā fotogalerijā
vērojamas fotogrāfijas par
daudzu aktivitāšu norisi.
Jāņa sētā 5 iekārtoti stendi
ar materiāliem par to, kas
notiek projektā.
Šajā tematisko materiālu kopā atkal varat lasīt par
projekta gaitā notikušām
aktivitātēm un to, kas jauns
gaidāms 2011. gadā.

AKTIVITĀTES 2011
 Ivars Kalniņš
2010. gadā nedzirdīgo
kopienas dzīve bijusi ļoti
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Eiropas Savienība

TIKS SAGATAVOTI ASISTENTI PERSONĀM
AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM

 Ivars Kalniņš

640 stundu apjomā. Jaunos
speciālistus plānots nodarbināt
Latvijas reģionos (Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un
Valmierā). Apmācība sāksies
jau šogad.

Par darbu šajā grupā

Grupas darbiniece eksperte – konsultante Ārija Baltiņa: „Sagatavošanas darbā
praktiski problēmu nav, bet
saskaņošana ar valsts institūciju bija ilgstošs process. Ļoti
Ir noslēdzies gads un līdz ar to arī viens no svarīgākajiem labi, ka šī jaunā profesija tika
posmiem projekta „Klusuma pasaule” ietvaros aktivitātei „So- sagatavota īstajā laikā. Tuvāciālo – darba atbalsta asistentu programma”, kas paredz sagata- ko sešu mēnešu laikā jaunais
amats tiks ievietots profesiju
vot piecus speciālistus, kas strādās ar dzirdes invalīdiem.
klasifikatorā. Kā eksperte atzinīgi vērtēju LNS prezidenta
Minētās aktivitātes darba meklējām citus variantus, ņēgrupa izstrādāja jaunu amatu/ mām vērā ieteikumus utt. un A. Pavlina iniciatīvu, viņš ir no
pirmajiem celmlaužiem, kas šo
profesiju standartu. Tajā iekļau- visu to iestrādājām standartā.
Darba gaitā tika nomainīts ideju ielika projekta ietvaros.”
ta arī ārzemēs gūtā pieredze
Otra darbiniece Anita Ābeun mūsu cilvēku vajadzības un nosaukums gan aktivitātei, gan
problēmas, kas noskaidrotas ap- profesiju standartam. Tagadē- le: „Ar neredzīgajiem esmu
taujas – pētījuma rezultātā, kuru jais profesijas nosaukums ir strādājusi, bet ar nedzirdīgajiem
veica Zigmāra Ungura vadītā „Asistents personām ar dzirdes gan pirmo reizi. Iepazinos ar
darba grupa šī paša projekta ie- traucējumiem”. Process bija dažādu literatūru, materiāliem,
tvaros. Tika izveidota izglītības ļoti sarežģīts, bet, pateicoties pētījumiem, psiholoģiju, lai
programma, kurā iekļauti mā- komandā piesaistītajiem speciā- saprastu nedzirdīgos cilvēkus.
cību priekšmeti, kuros topošie listiem, kuriem šāda veida darbs Man pārsteidzošas bija viņu vispeciālisti iegūs vispusīgas zi- nav svešs un kuri strādāja ar des pieejamības problēmas, pienāšanas par sociālo darbu, īpaši pilnu atdevi, rezultāts ir ieprie- mēram, nedzirdīgie nereaģē uz
dzirdes invalīdu apkalpošanā. cinošs mūsu darba grupai un trokšņiem apkārtnē pretēji tam,
Rezultātā – piecās Latvijas pil- visai LNS. Liels paldies darba cik izteikti uz to koncentrējās
sētās tiks nodarbināti pieci kva- grupai un sevišķi arī šī projek- dzirdīgie cilvēki.”
lificēti speciālisti, kuri lielākajās ta vadītājam, LNS prezidentam
Kādām
problēmām
nedzirdīgo kopienās sniegs pa- Arnoldam Pavlinam, kurš deva vajag pievērsties vairāk?
kalpojumus personām ar dzirdes lielu ieguldījumu šī galarezultāĀrija Baltiņa uzsver: „Pati
ta sasniegšanā.
traucējumiem.
dzīvoju Ķegumā un vēroju, ka,
Jaunā profesija tiks iekļauta sabiedrībā informācija par neDarba grupā strādā vadītājs – Komunikācijas centra profesiju klasifikatorā. Šī amata dzirdīgiem cilvēkiem nav tik
valdes priekšsēdētājs Ainārs izpildītāja pienākumos būs no- izplatīta kā par neredzīgajiem.
Ostvalds, eksperte – konsultan- skaidrot nedzirdīgā klienta va- Nepieciešama intensīvāka inte, Sociālo darbinieku asoci- jadzības un problēmas, palīdzēt formācijas apmaiņa starp dzirācijas prezidente Ārija Baltiņa, kārtot lietas un ieteikt risināju- dīgajiem un nedzirdīgajiem. Un
augstskolas „Attīstība” prakses mus tieši sociālajos jautājumos, vēl – vajag organizēt radošās
vadītāja studentiem Anita Ābe- izskaidrot viņiem nepieciešamo darbnīcas, kurās sociālie darle un Latvijas Universitātes informāciju, sazināties ar at- binieki varētu izglītot dzirdīgos
P. Stradiņa koledžas Sociālās bildīgajām iestādēm, palīdzēt par nedzirdīgo sabiedrību.
aprūpes katedras vadītāja Dace klientiem iekļauties sabiedrībā
2011. gads ir brīvprātīgā
u.c. Šie speciālisti varēs strādāt darba gads, un arī LNS ir neErkena.
Kā darba grupai veicās? valsts iestādēs, biedrībās, uzņē- valstiska organizācija, kas darAinārs Ostvalds stāsta: mumos vai arī kā pašnodarbinā- bojas uz brīvprātības principa.
Vajadzētu dot iespēju dzirdīga„Pagājušajā gadā mēs izstrādā- tie.
jām jaunās profesijas standartu
Kādas ir šīs grupas jiem sociālajiem darbiniekiem
brīvprātīgi pastrādāt ar nedzir„sociālo – darba atbalsta asis- plāns šogad?
tents” un to iesniedzām LabklāApzināsim konkursa kārtī- dīgiem klientiem.” 
jības ministrijā (LM). To dažā- bā izglītības iestādes, kas veiks
Attēlā no kreisās:
du trūkumu dēļ neapstiprināja. apmācību pirmajiem pieciem
Pārstrādājām šo programmu, speciālistiem. Apmācības notiks

Laikraksta “Kopsolī“ tematisko materiālu kopa nr. 4 tiek izdota 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
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aktīva un saistoša, pateicoties daudzām projekta
„Klusuma pasaule” organizētajām aktivitātēm.
Bet kā būs 2011. gadā?
Šī projekta ietvaros šogad plānots tikpat daudz
visādu pasākumu kā pērn.
Te īsumā par gaidāmajām
aktivitātēm gada garumā!
ZĪMJU VALODAS
CENTRS plāno izdot tematiskās 3 terminoloģijas vārdnīcas un organizēt
divus seminārus tulkiem.
Šī gada iespējamās tēmas: amatniecība, pakalpojumu sfēra, lauksaimniecība.
Speciālistiem,
kuri
strādā ar nedzirdīgajiem
klientiem, notiks trīs supervīzijas un divi kvalifikācijas celšanas kursi.
KOMPLEKSĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMU šogad apgūs sešas
grupas dzirdes invalīdu
un sešas – nedzirdīgie ar
garīgās attīstības traucējumiem.
RADOŠĀS PAŠIZPAUSMES NODARBĪBAS turpināsies kā līdz
šim. Jau pirmajā pusgadā
notiks vairākas radošās
nometnes, jau tagad var
pietiekties.
BIEDRĪBĀS
Valmierā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā,
Rīgā, kā arī Tukumā un
Jelgavā, kuras iekļāvušās
šī projekta aktivitātēs,
klienti varēs piedalīties
daudzos tematiskos vakaros, dažādu interešu klubu
nodarbībās, relaksējošās
nometnēs un pārgājienos,
interesantos pasākumos
kopīgi izzināt un apgūt
jaunas tradīcijas, tikt pie
jaunākās
informācijas
avīžu un žurnālu koplasīšanās, labās prakses un
pieredzes apmaiņās, izglītojošās lekcijās u.c.
Tiks komplektētas arī
jaunas DATORPRASMES
APMĀCĪBU
GRUPAS. Turpināsies
izbraukuma semināri
„Tavas tiesības un pienākumi” reģionos Žanetes
Škapares vadībā.
Par INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANAS darba grupas veikumu un plāniem lasiet
nākamajā numurā.
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DATORKURSI JOPROJĀM NOTIEK

Ivars Kalniņš Iveta Kraze

Zinu, ko nedzirdīgie cilvēki vēlas
un spēj, ko ne. Cenšos viņus ieinteresēt ar uzskatāmiem piemēriem
par to, ko un cik daudz vērtīga dod
ikdienā lietota datorprasme.”

Kursantu vērtējums

Lilija Dārziņa: „Pamatus iemācījos, bet gribētos vēl vairāk.
Man mājās ir dators, bet programma ir citāda, kas reizēm neļauj izmantot datoru tā, kā mums mācīja.
Piemēram, manam datoram klaviatūra ir krievu valodā. Galvenais toLNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros datorkursu mēr, ka esam apguvuši, kā piekļūt
programma joprojām ir pieprasīta, bet, pēc dalībnieku do- informācijai internetā, kā arī darmām, kursu stundu apjoms ir gaužām par maz. Fakts pats boties vairākās citās programmās.
par sevi priecē: daudzi nedzirdīgie vēlas ne tikai apgūt pa- Gribētos vēl iemācīties fotobildes
matus, bet arī padziļināt savas zināšanas datortehnoloģijās. ievietot datorā. ”
2010. gada decembrī vēl viena grupa beidza kārtējo apmāSarmīte Ščiglinska: „Datorcību kursu.
lietošanas pamatus apguvu jau
kompleksās sociālās rehabilitācijas
Datorkursu pasniedzējas domas
Iveta Kraze: ”Šī ir jau desmitā grupa, bet līdz programmā Jūrmalā. Lilija Dārziņa man ieteica
2013. gadam vēl apmācīsim 22 grupas. Ja apgu- apmeklēt arī šos kursus. Un tā varēju pilnveidot savējiem jau ir pamata zināšanas, tad viņi grib vēl vas zināšanas šajā jomā. Man patīk, kā nodarbības
vairāk apgūt. Bet iesācējiem pasniedzu 42 stundu vada Iveta, viņa prot stāstīt vienkārši par sarežģīpamatkursu, un visi saka, ka tas viņiem ir par maz. tām lietām, minot un rādot saprotamus piemērus.
Protams, pašiem tālāk jālasa speciālā literatū- Kādreiz datoru iegādāšos sev mājās.”
Inga: „Man mājās ir dators, darboties ar to
ra, jāpilnveido sava datorprasme. Gadās arī tagad
kāda problēma, jo šeit apgūstam Word pamatus mācos šeit. Internetā parasti lasu jaunākās ziņas,
jaunajā versijā, bet mājās ir vecās programmas, tur ir daudz lietderīgas informācijas. Apmeklēju arī
turklāt instalēt kādu programmu paši neuzdrošinās, vortālu „draugiem.lv”. Gribētos apgūt Powerpoint
programmu. Tam nepieciešams vairāk laika, bet
ja blakus nav pieredzējušu palīgu.
Man pašai prieks strādāt ar sev līdzīgajiem. gan es to paveikšu.”

APZINĀT SAVAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMUS

Elvīra čaika

Ar lielu interesi piedalījāmies izbraukuma seminārā – radošajā darbnīcā „Tavas tiesības un pienākumi”, ko mums rīkoja projekta darba grupa Žanetes Škapares vadībā. Biedri bija ļoti apmierināti.

Nodarbībās varējām uzzināt par saviem
pienākumiem, iespējām piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras dažādos pasākumos.
Lietderīga informācija bija par EURES – Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu – Latvijā
un arī pie mums Daugavpilī, kur var saņemt
konsultāciju par dzīves un darba apstākļiem
ES valstīs.
Viss tika skaidrots saprotamā valodā ar
vizuāliem kadriem, mums izdalīja materiālus,
ko pēc tam vēl palasīt. Apmeklētāji aizrautīgi
iesaistījās praktiskajā nodarbībā, kur no avīzēm grieza savu iedomāto dekorāciju un pēc
tam pastāstīja, kāpēc to izvēlējās. Piemēram
Irēna Rutkovska izgrieza „čūsku” un pastāstīja, ka dzimusi Čūskas gadā. Tas rosināja radošo
iztēli un veicināja līdzdomāšanu visam, ko darām
ikdienā. Tas bija vērtīgi, gaidīsim grupu vēl!

IZSTRĀDĀTAS TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCAS

Ilze Kopmane
Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „Klusuma pasaule”
2.13 aktivitātes ietvaros darba grupa pie Zīmju valodas centra
sagatavojusi un nodevusi lietotājiem divas tematiskās latviešu
nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcas, kurās ietverti pamata termini, kas tiek lietoti darba likumdošanā, drošībā, aizsardzībā
un celtniecībā (tehnika, materiāli, piederumi u.c.).
Vārdnīcas ievietotas ZVC mājaslapā: www.zimjuvaloda.lv,
kā arī pieejamas DVD formātā tiem, kas nav pieejas internetam. 

ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM

KOPSOLĪ 2011. gada janvāris, nr. 1

ZIEMASSVĒTKI AIZVADĪTI UN
JAUNAIS GADS SAGAIDĪTS
Ivars Kalniņš No reģionālajam biedrībām

2010. gadu noslēdzot, visās biedrībās notika dzīva rosība svētku
noskaņā – Ziemassvētku pasākumu svinēšana un Jaunā gada sagaidīšana. Tautas gudrība saka: „Kāds gada sākums,
tāds būs viss gads.” Paskatīsimies, kāds
tas būs mūsu biedrībās!
LIEPĀJAS BIEDRĪBĀ. 21. decembrī
liepājnieki sanāca kopā Ziemassvētku pasākumā un klusi atzīmēja to pie eglītes. Sanākušie uzklausīja informāciju par šo svētku
tradīcijām ne vien Latvijā, bet arī pasaulē,
skaitīja dzejolīšus, pakavējās atmiņās par
aizgājušo laiku. Ar klusuma brīdi pieminēja
aizgājušos biedrus.
Bet 31. decembrī visi atkal sanāca
kopā. Pēdējo reizi šajā vietā. Ja viss notiks, kā tas plānots, tad nākošgad Jauno
gadu varēs sagaidīt jau ilgi gaidītajā „sapņu
pilī” – jaunuzceltajā ēkā. Tovakar sarunas
pie svētku galda risinājās par paveiktiem un
iecerētiem darbiem. Pusnaktī kopā devās uz
pilsētas centru, kur pulkā ar pārējiem liepājniekiem, sagaidot 2011. gadu, vēroja salūtu,
pēc tam cits citam vēlēja laimes, sabučojās.
VENTSPILS BIEDRĪBĀ. Ziemassvētku pasākums notika 25. decembrī, sanāca
ap 25 svinētāji. Risinājās dažādas spēles,
loterijas, bērni saņēma paciņas.
VALMIERAS BIEDRĪBĀ. 23. decembrī pie skaistas eglītes bija ieradušies
apmēram 30 vietējie ar dažiem bērniem.
Biedrības vadītāja Dace Lāce teica uzrunu
par Ziemassvētkiem. Gunta Tetere katram
deva kartiņas ar apsveikuma tekstiem, kas
viņiem jānoskaita. Labākajiem oratoriem
tika veltīti skaļākie aplausi. Sapostās telpas,
bērni pie egles un mielasta galds radīja īstu
svētku
noskaņu.
Bija smaidi, dejas,
rotaļas. Klātesošie
saņēma mazus saldumiņus no aptiekas „Lauma”, bet
bērniem tika Guntars Beisona sarūpētās dāvanas.
D A U G AV PILS BIEDRĪBĀ.
Latvisko tradīciju
pasākumā
„Zvaniņš skan” dalīb-

nieki piedalījās rotājumu gatavošanā, pēc tam
izdekorēja eglīti un pie
tās izpildīja Ziemassvētku dziesmas.
Savukārt Jaungadu
sagaidot, daugavpilieši
piedalījās masku gājienā
apkārt eglītei, rakstīja
apsveikumus un novēlējumus saviem draugiem,
sacentās minikonkursā
„Ko tu zini par Jauno
gadu?”.
S M I LT E N E S
BIEDRĪBĀ. Šoreiz eglītes nebija, jo nolēma saudzēt Dabasmātes zaļo bagātību. Pasākumu vadīja kādreizējā kluba vadītāja Dz.
Herbste. Apmeklētāji pārsvarā bija pensionāri. Kā jau Ziemassvētkos pienākas, kopīgi
zīlēja nākotni.
Bet Vecgada pasākumā pie klātesošajiem ciemos atnāca nedzirdīgais Salatētis.
Viņš bija tāds prasīgs – uzstāja, lai visi
deklamē dziesmas zīmju valodā, pieprasīja
bezierunu paklausību. Katram dalībniekam
viņš sniedza 2011.gada horoskopa prognozi.
Smiltenieši nodevās dažādām rotaļām, dziedāšanai, jautrībai.
Nemanot laiks aizritēja, un pusnakts bija
klāt, kad visi devās ārā skatīties salūtu, vēlēja laimīgu nākamo gadu un saskandināja
glāzes. Pasākums bija izdevies un ļoti jautrs.
Tāds bija pašu vērtējums, un tas jau galvenais!
KULDĪGAS BIEDRĪBĀ. Vecā gada
aizvadīšanas un Jaunā gada sagaidīšanas
svētki notika biedrības telpās. Uz to sapulcējās ap 25 svinētāju, kuri svētkus svinēja
pie kārtīgi klāta latviešu galda.
Jautrā noskaņā kuldīdznieki nodevās rotaļām, spēlēm un visādām citādām jautrām
izdarībām. Bet pusnaktī devās ārā noskatīties svētku salūtu pie Kuldīgas vecā ķieģeļu tilta, kas šogad bija ļoti skaists. Pēcāk šī
svinēšana turpinājās klubā līdz rīta gaismai.
PĻAVIŅU BIEDRĪBĀ. Arī šajā biedrībā notika Ziemassvētku pasākums. Daži
Līvānu grupas pensionāri finanšu trūkuma
dēļ netika uz Pļaviņām, tāpēc paši uz vietas
sanāca kopā. Katrs saņēma cepumu tūtiņas,
ko ziedoja SIA „Adugs”. Neizpalika arī tradicionālās loterijas.
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AR PRIEKU SIRDĪ
GADU SĀC!

Inese Geduša

Cik ļoti vajag šo svētku brīdi, šo
atelpu sveču siltajās liesmās un prieku,
sanākot kopā... 2010. gada 30. decembrī
Rēzeknes klubā rosījās biedri labā noskaņā, gatavojoties gada nogales svinībām.
Svētku dalībnieki vakara ieskaņā tika
iepazīstināti ar paveikto aizvadītajā gadā.
Daudziem tas bijis notikumiem bagāts un
jautrs gads. Pateicoties projektam „Klusuma
pasaule”, mūsu ļaudīm bija dotas dažādas
iespējas aktīvāk iekļauties nedzirdīgo komūnā un dzirdīgo sabiedrībā.
Liels paldies par to projekta krustvecākiem. Kā šī titula ieguvēji Rēzeknes RB
tika nominēti Arnolds Pavlins un Sandra
Gerenovska. Pasākuma gaitā uzslavējām savus biedrus par atsaucību un aktīvu piedalīšanos projekta ietvaros rīkotajās aktivitātēs,
daudzos pasākumos.
Gada sasniegumus atzīmējām arī sportā, konkrēti futbolā. Treneris A. Bogdanovs
svētku dalībniekiem pastāstīja par futbolistu un brīvprātīgo palīgu ieguldījumu komandas sekmīgajos startos.
Kā svētkos pienākas, bija sarūpētas
dāvanas un jautra loterija, pateicoties kluba
vadītājai Sandrai. Gadumijas saiets izdevās
īpaši jautrs. Par vakara labo noskaņu rūpējās
I. Geduša, A. Vindačs, L. Pauniņa.
Spēlējot, dejojot un smaidot aizvadījām
Veco un sagaidījām Jauno gadu ar vislabākajiem vēlējumiem cits citam!
Bet es vēlu visiem, kas lasīs šo rakstu:
Lai dzirkstī idejas, lai vairāk mīlestības, jo
tā ir "eļļa", bez kuras dzīve sāk čīkstēt. Lai
vairāk dienu un notikumu ar gandarījumu
par padarīto! Savus jautros smaidus rēzeknieši dāvina jums, lasītāji!

SENLIETU IZSTĀDĒ
Žanete ŠkapareLigita Liepiņa

Kuldīgas biedrībā janvāra pirmajā pusē skatījām īpašu rokdarbu izstādi
"Vecmāmiņas pūra lāde". Tā bija rīkota
ar mērķi parādīt jaunajai paaudzei, ka kādreiz skaistas lietas mūsu senči darināja pašu
rokām, nevis iegādājās veikalā. Vērojot izstādītos darbus, saprotams, cik sarežģīti un
laikietilpīgi ir pagatavot skaistus dvielīšus,
paklājiņus, galdautus, groziņus u.c. lietas,
kas priecē un izdaiļo ikdienu. Jūtams, ka
katrā rokdarbā ieliktas darinātāja domas,
jūtas un dvēsele.
Paldies darbu autoriem, to iesniedzējiem par atsaucību.

Lielākā daļa šeit aprakstīto pasākumu notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.
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INFORMATĪVAIS NODROŠINĀJUMS

KAS JAUNS TV
PIEEJAMĪBĀ LATVIJĀ

Inese Immure

No šī gada LTV1 papildus esošajam ziņu apjomam zīmju valodā sākusi pārraidīt dienas ziņas „Šodien
Latvijā un pasaulē” arī sestdienās un
svētdienās. Līdz šim TV ziņas 1. programmā varēja noskatīties tikai darbadienās.
Vēl LTV1 piedāvās zīmju valodā četrus svētku dievkalpojumus – Lieldienās,
Ziemassvētkos, 4. maijā un 18. novembrī.
Diemžēl 2011. gadā LTV1 nebūs
neviena jauna raidījumu ar titriem. Šim
mērķim no valsts budžeta tika prasīti 140
tūkstoši latu, bet Finanšu ministrija šo
prasību noraidīja. Vēlāk masu medijos
parādījās jautājums, vai LTV1 raidījumu
subtitrēšanai neprasa par daudz. 15 minūšu raidījuma sagatavošana ar titriem
pēc LTV1 aprēķiniem izmaksā 200 Ls
(vidēji minūtē 13 Ls). Savukārt tulkošanas uzņēmums SDI Media Latvia piedāvā krietni zemākas izmaksas. Oficiālā
vēstulē LNS Informācijas centram SDI
Media Latvia minēja šādas izmaksas:
subtitri bez tulkojuma 0.60 Ls + PVN
minūtē, ar tulkojumu – 1. 20 Ls + PVN
minūtē. Kā redzams, izmaksas atšķiras
apmēram 15 reizes.
Uz šīm atšķirībām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
(NEPLP) pirmajā Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēdē 7. janvārī norādīja šī
raksta autore, kura pārstāv tur LNS intereses. Viņa lūdza padomi izvērtēt LTV1
titrēšanas izmaksu pamatotību un aicināja to uz aktīvu rīcību nedzirdīgo cilvēku interešu ievērošanā, nevis tikai viņu
vajadzību uzklausīšanu. Tika atgādināts,
ka NEPLP ir atbildīgā par ANO Konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanu
attiecībā uz informācijas pieejamības
uzlabošanu – tai katru gadu būtu jāpalielina titrēto raidījumu skaits sabiedriskajā
televīzijā.
Šī bija iepazīšanās sēde, kurā uzklausīja visu sanākušo Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļu gaidas un
vajadzības. Šī padome izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību NEPLP
darbā. Sēdes notiks reizi ceturksnī.
Cīņa nav galā. LNS nemitīgi jāatgādina sabiedrībai un valstij par nedzirdīgo
cilvēku pamattiesībām uz informāciju viņiem piemērotā veidā.
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ASV PIEŅEMTS SVARĪGS LIKUMS
ASV Senāts pagājušajā gadā vienbalsīgi pieņēmis 21. gadsimta komunikāciju
un video pieejamības likumu.
Īpašs paldies jāizsaka daudzajiem šī
likuma atbalstītājiem visā valstī, kā arī
Vašingtonas organizāciju apvienībai „Par
pieejamām tehnoloģijām”, kurā ietekmīga
loma ir Nacionālajai nedzirdīgo asociācijai. Apvienībā piedalās arī citas cilvēku ar
īpašām vajadzībām organizācijas. Jaunais
likums ir milzīgs solis uz priekšu, lai ieviestu pieejamas tehnoloģijas. Pavisam neilgi
pirms likuma pieņemšanas senators Praiers
iesniedza labojumus, kas vēl vairāk uzlaboja jauno likumu.
Jaunais likums paredz:
• nodrošināt televīzijas programmu
titrēšanu, ja tās pārraida internetā;
• uzdot Federālajai Komunikāciju
komisijai nodrošināt, lai 4 populārākajos
virszemes TV kanālos un 5 populārākajos
kabeļu TV kanālos visā valstī katru nedēļu 7 stundas raidījumu būtu ar subtitriem
un paskaidrojumiem;
• ik gadus piešķirt 10 miljonus dolāru individuālo palīglīdzekļu iegādei
nedzirdīgi neredzīgo cilvēku vajadzību
apmierināšanai;
• nodrošināt ar attālinātas trauksmes
informācijas sistēmām personas, kas ir
neredzīgas vai ar ļoti sliktu redzi;

• nodrošināt pieeju uzlabotām komunikācijas ierīcēm un pakalpojumiem
kā, piemēram, teksta ziņojumi un e-pasta
ziņojumi;
• nodrošināt ērtu pieeju interneta
pakalpojumiem izmantojot mobilajos telefonos iebūvētas ierīces, kā piemēram,
viedtelefoni;
• pieprasīt no ražotājiem, lai visu
izmēru ierīces būtu aprīkotas ar iespēju
demonstrēt slēptos subtitrus, nodrošinātu
videoattēla apraksta demonstrēšanu un
spētu sniegt trauksmes informāciju;
• pieprasīt, lai tiktu izveidotas ērti
pieejamas televizoru un dažādu uztvērēju
(arī dekoderu – tulk.) vadības ierīces, kā
arī lai būtu iespējams viegli ieslēgt/izslēgt
teksta titrēšanu un attēla aprakstīšanu;
• daudz citu uzlabojumu.
Likums vēl jāapstiprina ASV Pārstāvju
palātā, bet organizāciju apvienība „Par pieejamām tehnoloģijām” pauž cerību un, ņemot vērā lielo atbalstu, ir pārliecināta, ka arī
tur likums tiks pieņemts visai drīz. Nacionālā nedzirdīgo asociācija izsaka lielu paldies
visiem atbalstītājiem. Tāpat kā pirms 20
gadiem, kad izdevās panākt slaveno likuma
„Par amerikāņiem ar īpašām vajadzībām”
pieņemšanu, mēs turpinām veidot savu vēsturi. 
Sagatavojis: Pēteris Vilisters

AMERIKA GATAVOJAS
FM RADIO RAIDĪJUMU TITRĒŠANAI
„Runā Radio NPR, jums ir ekskluzīva
iespēja ieskatīties tuvākajā nākotnē un uzzināt, kā izskatīsies radio, kurā ziņu tekstu
un citu informāciju varēs izlasīt uz īpaša
ekrāna.
Sadarbībā ar Nacionālo Cilvēku ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas pētījumu
centra Nedzirdīgo izglītības institūtu esam
pirmie, kas ievieš savu radioprogrammu
titrēšanu,” – apmēram tā varētu izskatīties
jaunā radio titrēšanas iespējas pieteikums.
23 miljoniem ASV nedzirdīgo un vājdzirdīgo radioraidījumu
titrēšana
nozīmētu piekļuvi
radioprogrammu
saturam, lai iegūtu
informāciju par bīstamām situācijām,
nelaimes
gadījumiem,
satiksmes
sastrēgumiem
un
vienkārši uzzinātu sabiedriski nozīmīgus
jaunumus. Jau pavisam drīz tos varēs redzēt
gan uz automašīnu radioaparātu ekrāniem,
gan klausoties radio internetā.
2008. gada novembrī ASV prezidenta
vēlēšanu dienā Radio NPR bija pirmais radio, kas eksperimentāli titrēja radioraidījumus visas ASV teritorijā. Tas notika, izmatojot Radio satelītu sistēmu (RSS). Titrētos
radioraidījumus pagaidām var uztvert tikai
ar augstas izšķirtspējas (tā sauktajiem HD)
radiouztvērējiem, tos pārraida arī NPR sadarbības partneri – Bostonā, Vašingtonā,

Fēniksā un Denverā.
Nesen minētajās pilsētās nedzirdīgo
un vājdzirdīgo pircēju grupas noskatījās
šīs jaunās iespējas paraugdemonstrējumus.
Klātesošie bija ļoti sajūsmināti par to, ka
šāds serviss nākotnē būs pieejams visu laiku. Vairākums no viņiem vēlētos šādu radio
savās mājās. Daļa izteica vēlmi, lai radio ar
titriem būtu arī viņu auto.
Elektronikas kompānijas DELPHI
Electronics laboratorijā ir izstrādāts auto
radiouztvērēja ekrāns ar divpusēju attēlu,
lai parādītu, kā droši izmantot titru radio
pakalpojumus, braucot
automašīnā. Radioraidījuma titrus var lasīt
no pasažiera vietas, bet
auto vadītājs tajā pašā
laikā redz, piemēram,
auto navigācijas sistēmas GPS attēlu. Dubultā skata ekrāns ļauj vienlaicīgi sekot divām
dažādām informācijām.
Pašlaik radio titrēšanas sistēma tiek sakārtota atbilstoši ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Starptautiskā
standarta izveide nodrošinās, ka jaunie radioaparāti ar titrēšanas iespēju būs lētāki un
ātrāk nokļūs tirgū.
Tam, kā notiek radio raidījumu ar
titrēšana, var sekot NPR mājas lapā:
www.nprlabs.org. 
Sagatavojis: Pēteris Vilisters

SKOLU DZĪVĒ
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RĪGAS SKOLAS JAUNĀ DIREKTORE: TAS IR LIELS IZAICINĀJUMS
Ivars Kalniņš Dzintars Stepāns
Manuprāt, ikviens trūkums ir lieliska iespēja pilnveidoties, attīstīties, tāpēc
trūkumus uztveru kā priekšnoteikumu attīstībai. Skolā ir
lieliski skolēni un skolotāji.
To var redzēt pēc sasniegumiem interešu izglītībā, kas
šogad Rīgas pilsētā mūsu
skolas vārdam lika izskanēt
daudzkārt. Ādas plastikas
pulciņā vadītāja Māra Krūmiņa ieguva galveno balvu par
mūža ieguldījumu interešu izPērn 1. decembrī Rīgas Nedzirdīgo bērnu inter- glītībā. Šeit varētu minēt vēl
nātpamatskolas direktores amatā stājās Kristiāna daudzus skolotājus kā Jevgēniju Puhovu, Raitu Stepāni,
Pauniņa. Viņa piekrita sniegt interviju „KS”.
Gunu Priedi, Ingūnu Pogu,
Lūdzu, pastāstiet nedaudz par Ivo Vasiļjevu un citus, kas mudina skolēnus
sevi!
iesaistīties arī ārpusskolas pasākumos.
1994. – 1995. gadā strādāju Rīgas NeBet visilgāk jāgaida rezultāti ikdienas
dzirdīgo bērnu internātskolā. Vēlāk darba darbam, kas šķiet nepamanāms, bet ir ļoti
gaitas aizveda uz Ziemeļvalstu ģimnāziju, svarīgs. Tas ir līdzīgi tam, kā aug bambuss,
kur biju latviešu valodas un literatūras sko- gadus čerus nav redzams nekas, bet pēkšņi
lotāja. Pē tam kļuvu par direktores vietnieci tas ir izaudzis. Paldies maniem kolēģiem
izglītības un metodikas jomā.
skolotājiem, kuri ikdienā pacietīgi un ar lieKā jau teicu, mana pamatspecialitāte ir lu mīlestību dara savu darbu skolēnu labā!
latviešu valoda un literatūra, bet paralēli stuKādas ievērojamas izmaiņas, jūdijām Latvijas Universitātē esmu ieguvusi suprāt, būtu jāveic šajā skolā?
arī surdologopēda specialitāti un Rīgas PeSkolas darbā kā jebkurā citā svarīga ir
dagoģijas un izglītības vadības augstskolā attīstība, kustība uz priekšu. Ja apstāsies,
maģistra grādu skolvadībā. Man ir arī skolu nemaz nepamanīsi, ka stāvi uz vietas vai pat
akreditācijas eksperta statuss.
kāpies atpakaļ. Galvenais ir iedrošināt cil-

Kas jūs pamudināja pretendēt uz
šīs skolas direktora vietu?

Tas ir liels izaicinājums – veidot skolu
jaunā vietā tādu, lai tā apmierinātu visu intereses un vajadzības – gan skolēnu un vecāku, gan skolotāju un tehnisko darbinieku,
sniegtu labu izglītību un nodrošinātu mūsu
bērniem iespēju kvalitatīvi veidot savu dzīvi.

Jūs savā amatā esat nostrādājusi
vairāk nekā mēnesi, kādus trūkumus
šajā skolā ievērojāt? Varbūt ir arī
kādi pozitīvi piemēri?

vēkus noticēt sev, savām spējām un virzīties
uz priekšu, nebaidoties no neveiksmēm, no
uzdrīkstēšanās.

Iepriekšējos divdesmit gados nedzirdīgo izglītības līmenis pasliktinājās, kā varētu to uzlabot?

Šī semestra uzdevums ir vidējās izglītības programmas ar profesionālu ievirzi licenzēšana skolai, lai mūsu skolēniem varētu
piedāvāt iegūt arī profesionālu kvalifikāciju
līdztekus vidējai izglītībai. Tālākā nākotnē
domāsim par iespēju izglītojamos iekļaut
valsts pārbaudes darbu kārtošanā, tāpēc šo-

brīd analizējam mācību procesu. Domājam
par atbalsta centra veidošanu, lai varētu
sniegt atbalstu un konsultācijas skolēniem,
pedagogiem un vecākiem, koriģētu mācību
procesu.

Kādas jūsu domas par zīmju valodas pielietošanu mācību procesā?

Visam jābūt līdzsvarā. Skola ir izglītības
iespēju piedāvātājs, konsultants, padomdevējs, sadarbības partneris. Mūsu uzdevums
ir rādīt dažādas iespējas izglītības ieguves
ceļā, tomēr iztēle paliek mūsu klientu – skolēnu un vecāku ziņā.

Nedzirdīgo sabiedrība, skolēni
un viņu vecāki, pedagogi, darbinieki
satraukti par gaidāmajiem skolas
Jurģiem, kā jūs to komentētu?

Tas ir tikai normāli, ja pārmaiņas mūs
uztrauc, mulsina, liek rosīties. Diez vai tas
būtu dabiski, ja būtu citādi. 4. janvārī mūsu
skolā notika pedagoģiskās padomes sēde,
kurā prezentēju skolas modeli. Koleģiāli
apspriedām to un koriģējām. Plānoju ar to
iepazīstināt arī skolēnus un vecākus. Izveidojām darba grupu, kura turpmāk būs gan
kā konsultatīva padome, gan kā finanšu piesaistītājs.

Kas notiek
laik?

Graudu

ielā
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paš-

Šobrīd tur jau noris demontāžas darbi.
Ēkas būvniecības firmai nodotas 2010. gada
decembrī. Remontam abās ēkās (skolā un
internātā) atvēlēti trīs mēneši, pēc tam būs
mēneša pārtaukums un sekos divu mēnešu
darbs, lai iekārtotu trīs sporta laukumus, siltinātu skolas un internāta fasādes, izveidotu
uzbraukumu invalīdiem ratiņkrēslos.

Kādu jūs vēlaties redzēt šo skolu pēc 10 gadiem?
Tādu, uz kuru skolēni, skolotāji un vecāki iet ar prieku.

Lai skolas kolektīvam izdodas viss iecerētais, vēlēsim panākumus direktorei
Kristiānai Pauniņai atbildīgajā darbā,
virzot skolu pa jauno attīstības ceļu! 

RĪGAS 218. BĒRNUDĀRZU APMEKLĒ MAZIE NO VISAS LATVIJAS

Ivars Kalniņš
Šis bērnudārzs ir visvecākais un vislielākais Latvijā, kuru
apmeklē bērni ar dzirdes traucējumiem. Šo bērnudārzu zina
vai visi vecāki, kuriem ir nedzirdīgi vai vājdzirdīgi bērni. Tur
pieņem bērnus no 2,6 līdz 7 gadiem.
Šobrīd tur ir 9 grupas ar
97 bērniem, bet piecās grupās
tie ir ar dzirdes traucējumiem
– kopā 44. Daži no tiem ir arī
logopēdiskajās grupās kopā ar
dzirdīgiem bērniem. Daudziem
ir ieoperēti kohleārie implanti.
Bērnudārznieku skaits nedaudz
mazinās atbilstoši valstī esošajai
demogrāfiskajai situācijai.

Mūsdienīgs,
un mājīgs

moderns

Šis bērnudārzs lepojas ar to,

ka tur ir modernākās FM klausīšanās ierīces un digitālie dzirdes
aparāti no Dānijas, ko pirms dažiem gadiem uzdāvinājis Latvijas Mobilais Telefons (LMT). Šī
iestāde ir pirmā Baltijas valstīs
ar šādu mūsdienīgu tehnisko
nodrošinājumu. Dzirdes aparāti
tiek lietoti tikai bērnudārzā, uz
mājām tos nenes.
Par dzīvi bērnudārzā un bērnu labsajūtu rūpējas vesels darbinieku kolektīvs. Telpas iekār-

totas patiešām mājīgi, ar zaļiem
istabas augiem, bagātīgām rotaļlietām, kārtīgi mēbelētas. Bet
galvenais – no darbinieku sejām
nezūdošie smaidi. Pusdienlaikā
telpās ieplūst patīkama ēdienu
smarža, kas pastiprina silto un
patīkamo noskaņu. Nav šaubu,
ka bērni te jūtas kā savās mājās. Bērnudārzā atzīmē dažādus
svētkus, viņi piedalās mūzikas
nodarbībās, vēro koncertus, tā
izzinot skaņu un mūzikas pasauli.
Rīgas 218. bērnudārza vadītāja Ilona Vindava šajā pirmsskolas iestādē sāka strādāt 1987.
gadā, bet ar bērniem ar dzirdes

traucējumiem – no 1990. gada.
Viņa iemācījās zīmju valodu,
pateicoties kādreizējam audzinātājam Uldim Ozolam. Ilona
kādu laiku viņam bija veikusi
lekciju tulkojumu zīmju valodā
augstskolā.

Darbs

ļos

krīzes

apstāk-

Pērn, valstī iestājās ekonomiskā krīze, un arī bērnudārzā
notika izmaiņas – tur bērni varēja palikt tikai darbdienās, bet
brīvdienās šī iestāde ir slēgta.
Bērnudārza vadītāja Ilona Vindava atzina: „Brīvdienās bērniem jānomaina vide, vajag būt
ģimenē. Viņiem ir dažādi vecāki,
Tālāk lasiet 12. lpp.
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bērniem vienmēr gribas būt kopā ar mammu
un tēti, neatkarīgi no tā, kādā vidē viņi dzīvo. Mūsu iestāde sadarbojas ar sociālajiem
darbiniekiem. Vecāki kopā ar bērniem var
izmantot sabiedrisko transportu bez maksas
pa visu Latviju. Ja vecāki strādā, mēs dodam izziņu, ko iesniegt darba devējiem, lai
viņi darbdienās varētu atbraukt pēc bērna
pakaļ vai vest to uz bērnudārzu.
Esmu patiesi priecīga tad, kad bērni
no bērnudārza dodas uz skolu, kaut arī vienlaikus žēl no
viņiem šķirties. Oktobrī biju
Valmieras skolas jubilejas pasākumā, un tur, redzot skolēnu
fotogrāfijas, atpazinu savējos
no bērnudārza laikiem. Dzīve
rit ļoti ātri, viņi jau tik lieli.”
Cittautiešu bērnu arī netrūkst, bet viņi integrēti latviešu grupā, mācās latviešu rakstu
un zīmju valodu. Ja vecāki tomēr vēlas, lai bērni iemācītos
krievu valodu, tad viņi var apmeklēt Rīgas 234. bērnudārzu
(Imantā). Tur atšķirība tā, ka bērni nevar
palikt pa nakti.
Bērnudārza komanda par dzīvi un darbu
nesūrojas īpaši daudz, lai gan vēlas lielākas
algas, arī labāku materiālo nodrošinājumu
darbam, kapitālo remontu, piemēram, sienu
siltināšanu.

Kā viņas nokļuva bērnudārzā

Bērnudārza komandā strādā deviņas
sievietes ar dzirdes traucējumiem. Kā viņas
nokļuva darbā šajā vietā? Interesants gadījums: cita pēc citas kā ķēdes reakcijā…
Skolotāja Māra Lasmane atceras:
„Kādā 1999. gada avīzes „Rīgas Balss”
numurā izlasīju sludinājumu, ka šis bērnudārzs piedāvā darbu. Otrajā dienā devos
turp un tiku pieņemta par audzinātāja palī-

dzi. Tolaik šeit strādāja arī Uldis Ozols, mēs
bijām divi nedzirdīgi. Pēc kāda laika saradās jau vairāk mūsējo.”
Bet Daiga Delle, tolaik avīzes „KS”
korespondente, devās intervēt šajā iestādē.
Vieta iepatikās, un, tā kā vēlāk arī viņai piedāvāja darbu turpat, viņa piekrita. Tolaik,
kad Uldis Ozols devās studēt uz Čehiju,
auklītes vieta atbrīvojās, un viņš to piedāvāja Ilonai Ozolai. Savukārt, kad Ilonai bija

jādodas garākā atvaļinājumā, uz šo vietu
piedāvājumu saņēma Agita Intsone. Viņa
sākumā bija skolotāja palīdze, tad pirmsskolas skolotāja. Turpretī Aldas Kursītes
meita kādreiz apmeklēja šo bērnudārzu, un
tā Aldai šī vieta iepatikās – trīs reizes gāja
pie vadītājas lūgt darbu turpat, līdz panāca
savu. Un nu jau 15 gadus strādā par skolotāja palīdzi. Kādu laiku Alda bija gaidībās, tad
kā aizvietotāju sameklēja Anfizu Krazi, kas
vēlāk tā arī palika šajā iestādē.
Savukārt Edīte Birmane agrāk strādājusi par šuvēju fabrikā „Latvija”, viņa gribēja
mainīt darbavietu. Edītes māsa Māra ieteica
Edīti apkopējas darbam šajā bērnudārzā. Pēc
tam viņa pakāpās uz auklītes, vēl pēc tam
uz skolotāja palīdzes darbu. Arī otra Māras

māsa Skaidrīte Baure vēlāk tika pieņemta
darbā šeit. Skaidrīte pati par to stāsta: „Man
bija problēmas ar veselību, es nevarēju
vienkārši sēdēt mājās. Vajadzēja kaut kur
pastrādāt, lai būtu kustībā. Tā arī nonācu
šeit.” Šajā bērnudārzā strādā arī Ilze Pukse,
kas pašreiz mājās auklē mazo meitiņu.

Apmierinātas un gandarītas

Smaidīgās astoņas darbinieces neatsakās parunāties ar „KS” par darbu un dzīvi
šajā pirmsskolas iestādē. Jāatzīst,
viņas ir ļoti apmierinātas un gandarītas par savu darbu. Stāstīja, kā
viņām paiet ikdiena, kopīgi atzīmē
svētkus.
Bet viņas atzina, ka tomēr pastāv kādi trūkumi. Dzirdīgie vecāki, jo īpaši laucinieki, nezina par
Rīgas 218. bērnudārzu, kuru var
apmeklēt viņu nedzirdīgie bērni.
Tāpēc gadās, ka te novēloti nonāk bērni, kuriem valodas zināšanu attīstība atpalikusi no saviem
vienaudžiem. Nedzirdīgie vecāki
ir labāk informēti par šīs iestādes
eksistenci.
Kā šeit notiek zīmju valodas apmācība?
Skaidrīte Baure stāsta: „Dzirdīgie vecāki mācās zīmju valodu gan Zīmju valodas
centrā, gan šeit. Viņi apgūst tikai šīs valodas pamatus. Ar laiku vecāki sāk saprast,
ka ar zīmju valodu var daudz ko sasniegt un
atvieglot komunikāciju ar saviem bērniem.
Vērojams, ka tie vecāki, kas neapgūst vai
neatzīst zīmju valodu, ir drūmi, nerunīgi,
kad atnāk uz bērnudārzu pēc bērna. Acīmredzot, domā, ka viņu bērna nedzirdība ir
vienkārši bezcerīgs gadījums. Labs piemērs
bija ar kāda cita bērna mammu – juristi,
kura centās ar savu bērnu sazināties zīmju
valodā. Viņas skatījums uz sava bērna izredzēm dzīvē uzlabojās”. 

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS

Ivars Kalniņš

Vēlas iestudēt nedzirdīgajiem piemērotu teātra izrādi (13.12.)
Talsu Kristīgās skolas drāmas teātra grupa vēlas iestudēt nedzirdīgajiem piemērotu
teātra izrādi un parādīt to nedzirdīgajiem
Rīgā, Kuldīgā un Ventspilī.
Sporta aktivitātes Liepājā noslēdzas
ar kausa izcīņu boulingā (14.12.)
Nedzirdīgo sporta klubs ,,Liepava” noslēdza sezonu ar Ziemassvētku kausa izcīņu
boulingā.
Dzirdes spēju kontrolē prāts – apgalvo dzirdes problēmu pētnieki Anglijā
(16.12.)
Valmieras vājdzirdīgie skolēni uzstājās ar dziedātāju Martu Kristianu Kalniņu (21.12.)
Labdarības akcijas «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» koncertā «Kas brīnumu rada» piedalījās arī Valmieras skolas skolēni.
Lielbritānija: populāri Ziemassvētku
preču veikali nenodrošina pieejamību nedzirdīgajiem (23.12.)
Liela daļa no Anglijas Ziemassvētku
preču veikaliem nepilda vides pieejamības
likuma prasības. 86% no uzņēmumiem nav

ierīkojuši tehniskos palīglīdzekļus saziņai ar
viņiem.
Ženevjēva Barra: kā nedzirdīgā aktrise veido karjeru (27.12.)
Zīmju valodas koris piedalās grandiozā koncertā (28.12.)
Vācijas pilsētā Esene muzikālajos pasākumos piedalījās arī zīmju valodas koris.
Nedzirdīgie dziedāja kopā ar dzirdīgajiem.
Kā iemācīties alfabētu (28.12.)
RNBIPS skolēni piedalījušies jautrā animācijas filmā kopā ar Renāru Kauperu, veidojot grāmatu ar disku „Joka pēc alfabēts”.
Nedzirdība? Tas nav šķērslis sava talanta apliecināšanai (04.01)
Nedzirdīgā gleznotāja Jeļena (18) kļuvusi par Krievijas jaunāko glezniecības
slavenību. Bet otrā nedzirdīga māksliniece
gleznās ataino Dieva varenību.
Jolanta Znotiņa Čehijā: studē un filmējas muzikālajos videoklipos (05.01.)
Mūsu tautiete Jolanta Znotiņa pašlaik
studē Janāčeka Mūzikas un skatuves mākslas akadēmijā trešajā kursā. Viņa piedalās aī
muzikālajos videoklipos.

ASV izvirza stingras prasības tūrisma
kompānijām (05.01.)
Norvēģijas kruīzu kuģu kompānija izmaksās 100 000 ASV dolāru 9 tūristiem –
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo tā diskriminējoši izturējusies.
Jaunības atmiņu stāsti Tukumā
(13.12.)
Tukuma klubā tematiskā pasākumā „Ak,
jaunība” dalībnieki kavējās atmiņās par
savu jaunību.
Rēzeknes zemledus makšķerniekiem
ķeras lielā un ķeras mazā zive (21.12.)
Rēzeknes aktīvākie makšķernieki no
interešu kluba „Zelta zivtiņa” devās nelielā zemledus makšķerēšanas izbraucienā uz
Ludzu.
Ziemassvētkos un Vecgadā mūsu ļaudis Rīgā, Tukumā un Jelgavā vēlēja cits
citam: Daudz laimes (03.01.)
Ziemassvētku pasākums KC “Rītausma”
Pasākuma programmā: muzikāls uzvedums, zīlēšana, dejas, nākotnes pareģošana,
dažādas rotaļas, spēles un “brīvais mikrofons”. 

PAR CITĀDO
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PASAULĒ: VAI NEDZIRDĪGIEM IR NOSLIECE UZ HOMOSEKSUĀLISMU?

Vai nedzirdīgiem cilvēkiem ir nosliece
uz homoseksuālismu? Par šo jautājumu
pašlaik aktīvi diskutē vienā no lielākajiem
ASV nedzirdīgo cilvēku iepazīšanās
portāliem http://www.deafloves.com.
Viens no portāla apmeklētājiem ar
niku Bens stāsta, ka viņš vairāk nekā gadu
naktsklubos un restorānos strādājis ar geju
klientiem un ievērojis, ka starp nedzirdīgajiem
(it īpaši vīriešiem) ir procentuāli lielāks
skaits homoseksuālu cilvēku.
Par šo novērojumu viņš bijis ļoti
pārsteigts: „Es jau agrāk biju to dzirdējis.
Nedzirdīgo geju kopiena ir tik liela, ka viņi
uztur savus interneta portālus, veikalus,
e-veikalus, diskusiju mājaslapas utt.”
Lielākā nedzirdīgo geju organizācija
ASV ir Rainbow Alliance of Deaf (RAD)
(„Nedzirdīgo varavīksnes apvienība”). RAD
ir savi biroji visā ASV teritorijā. Viņiem
ir izdota sava telefona abonentu grāmata.
Nodibināti atsevišķi klubi nedzirdīgiem
tirgoņiem, jauniešiem utt. Šajā vidē darbojas

arī vairākas slavenības. Reimonds
Lučaks ir nedzirdīgs gejs, kurš to
neslēpj. Viņš ir grāmatu izdevējs un
arī rediģējis grāmatu „Iekāres acis:
Nedzirdīgo geju un lesbiešu lasītājs” –
par to, kā jūtas nedzirdīgi geji. Lučaks
pazīstams arī kā kinorežisors.
Vienā no lielākajiem nedzirdīgo
iepazīšanās portāliem deafloves.com
redzams liels skaits homoseksuālu
lietotāju. To ir vairāk par 2 000. Turklāt
viņiem visiem ir kvalitatīvi profili.
Lietotājs ar niku Bearman savā profilā
raksta: ”Man patīk gari, spalvaini un
stipri puiši. Tomēr izskats nav galvenais. Es
vēlētos satikt nosvērtu puisi, bet kuram patīk
arī jautrība un kurš būtu gatavs jauniem
izaicinājumiem.”
Kāds cits portāla apmeklētājs raksta:
„Meklēju vīrieti, kurš spētu mani pieņemt
tādu, kāds esmu. Vīrieti, kurš spētu mani
mīlēt bez jebkādiem nosacījumiem.”
Portālā daudzi nedzirdīgie geji uzskata,
ka viņiem vieglāk pieņemt un izprast savu
homoseksualitāti nekā dzirdīgajiem.
Pastāv vairākas teorijas, kas to izskaidro.
Galaudetas universitātes franču un spāņu
valodas pasniedzējs Baks Rodžers ir
pārliecināts, ka nedzirdīgi homoseksuāli
bērni ir vairāk pasargāti no apkārt valdošās
mutiskās homofobijas (lielām bailēm no
homoseksuāļiem), jo viņi to vienkārši
nedzird.
Citi skaidro, ka tas saistīts ar vidi, kurā
bērni pieaug. Ļoti bieži tiek novērota viņu
seksuālā izmantošana un uzmākšanās.

Starp nedzirdīgiem pusaudžiem ir daudz
vairāk tādu, kas seksuāli izmantoti, nekā
starp dzirdīgiem vienaudžiem. Vairums
no nedzirdīgām lesbietēm skolas laikā
piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos.
Homoseksuālas izjūtas un vēlmes var
daudz vieglāk izpausties un realizēties arī
tāpēc, ka daudzi nedzirdīgie bērni skolas
laikā dzīvojuši internātos un tur jutušies
daudz labāk nekā mājās, kur vecāki viņus
bieži vien atstājuši novārtā. Daži eksperti
uzskata, ka nedzirdīgajiem ir vieglāk
pieņemt citu atšķirības, jo viņi labāk saprot,
ko nozīmē būt atšķirīgam.
Neviens precīzi nezina, cik daudz
nedzirdīgu geju dzīvo ASV, un nav arī
nekādu zinātnisku pētījumu, kas apstiprinātu
ģenētisku saikni starp nedzirdību un
homoseksualitāti.
Iespējams, „tāpēc ka viņi sarunājas
zīmju valodā, nedzirdīgos ir viegli ievērot
publisku pasākumu laikā. Turklāt pētījumi
liecina, ka nedzirdīgo kopienā homofobiskas
izpausmes var novērot daudz retāk, līdz ar
to nedzirdīgajiem gejiem ir vieglāk atklāt
savu seksuālo orientāciju. Varbūt arī tāpēc
viņi daudz brīvāk jūtas, atrodoties dzirdīgo
sabiedrībā, nepievēršot uzmanību „šķībiem”
skatieniem,” piebilst Rodžers.
Ir iemesls uzskatīt, ka gejus nedzirdīgo
kopienā tik tiešām pieņem daudz labāk nekā
dzirdīgo sabiedrībā. Neraugoties uz to, vai tā
ir patiesība vai nav, sabiedrībai jārēķinās ar
šo minoritātes kultūru. 
No interneta materiāliem tulkojis:
Pēteris Vilisters

UN KĀDA SITUĀCIJA IR NEDZIRDĪGO SABIEDRĪBĀ LATVIJĀ?

Ivars Kalniņš

Latvija ir stereotipu un aizspriedumu
zeme. Pieņemt un respektēt citādi seksuāli
orientētus cilvēkus nespēj lielākā daļa
Latvijas iedzīvotāju, ieskaitot nedzirdīgos.
Nedzirdīgo sabiedrībā netrūkst geju un
lesbiešu, bet vai kāds var pateikt, kuri
no viņiem publiski atzinuši savu seksuālo
orientāciju?
„KS” sazinājās ar nedzirdīgiem gejiem
un lesbietēm, bet diemžēl daudzi atteicās
sniegt komentāru, lai pasargātu savu statusu
nedzirdīgo sabiedrībā. Atsaucās tikai daži,
kuri tomēr arī vēlējās palikt anonīmi.
Kāds nedzirdīgs gejs piekrita dalīties
domās
par
nedzirdīgo
sabiedrības
neiecietību: „Man kā gejam nav viegli būt
atklātam, jo tas skar pašas dziļākās manas
domas un jūtas. Ja ir droši un pārliecināti
domubiedri, kā arī vecāki atbalsta, tad šāds

cilvēks jūtas drošāks un ir atklāts. Ja trūkst
pašpārliecības un vispārējais atbalsts, tad
rodas mazvērtības komplekss un noslēgšanās
sevī. Dažiem arī bail, ka kāds viņus pazemos.
Dažās citās valstīs arī pastāv problēmas.
Piemēram, Japānā ticības dēļ pilnīgi
neatbalsta geju un lesbiešu tiesības.
Ziemeļvalstīs geju tiesības tiek ievērotas kā
normāls attiecību modelis, ko nosaka cilvēka
brīva izvēle.
Ja kāds noraida vai nīst gejus un
lesbietes, tad jādomā, ka viņam pašam ir
iekšējas psiholoģiskās problēmas.”
Savukārt kāda nedzirdīgā lesbiete uzsvēra:
„Daudzi Latvijas nedzirdīgie neatzīst, ka var
būt arī tādas jūtas. Nenoliedzami, daži tomēr
mēģina saprast. Tomēr, ja kāds savu citādo
orientāciju atklāj, parasti viņš klaji vai slēpti
tiek apsmiets. Daudzi neizprot, ka gejiem un
lesbietēm ir tādas pašas jūtas un emocijas
kā visiem. Man un draudzenei nav problēmu
apliecināt savas savstarpējās jūtas, tomēr
labāk jūtamies ārpus Latvijas.”
Līdzīgi jūtas arī cits uzrunātais – Oļegs
Trescovs: „Es šeit nevarētu kādam citam
nedzirdīgam pateikt, kas esmu savā patiesā
būtībā, – tā es varētu pazaudēt draugus,
jo viņiem ir noraidoši uzskati. Daudzās
Eiropas pilsētās notiek geju parādes, kurās
piedalās arī nedzirdīgie. Geji un lesbietes
apliecina savu identitāti, bet skatītājiem

tie ir svētki. Cik zinu, Londonā ir kādi 500
atklātie seksuāli netradicionāli orientētie
nedzirdīgie. Arī Latvijā ir daudz geju, bet tie
ir tā sauktie slēptie. Šeit šajā ziņā vēl pastāv
padomju laika domāšana, tāpēc daudzi
cilvēki nepieņem gejus un lesbietes, bet
viņi paši baidās no vardarbības, kas varētu
vērsties pret viņiem.”
Tomēr atradās viens mūsējais, kurš
savu citādo seksuālo orientāciju neslēpa.
Valdis Voitkevičs stāsta: „Latvijā geji un
lesbietes baidās no cilvēkiem, kuri nepazīst
iecietību un kuriem trūkst informācijas par
homoseksuālisma būtību.
Vērojams, ka gejiem ir īpaši bail no
saviem vecākiem, kas var viņus atstumt kā
sliktos bērnus. Lielākā daļa nedzirdīgo
viņus nevēlas par saviem draugiem. Labi
atceros vienu gadījumu no savas pieredzes.
Draudzene man teica: ja tu būtu gejs, es
ar tevi vairs nedraudzētos. Šo situāciju
Latvijā pat nevar salīdzināt ar citām Eiropas
valstīm, kur respektē un ciena arī seksuālā
ziņā atšķirīgi orientētus cilvēkus, piemēram,
Francijā tieši tieši geji un lesbietes
informē un izglīto bērnus par jēdzienu -
homoseksuālisms.
Es aicinu visus: nenoraidiet cilvēkus
ar citādu seksuālo orientāciju, skatieties
un vērtējiet viņu personību, nevis seksuālo
dzīvi.”
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Laura Reisele No personiskā arhīva
gan kaimiņos, arī
pašai attālos rados
ir nedzirdīgie.
Agnese uzsver,
ka otrais mācību
gads ir visinteresantākais, jo lielāka uzmanība tiek
pievērsta tieši zīmju valodai. Savā
brīvajā laikā viņa
cenšas apmeklēt
nedzirdīgo
kultūras pasākumus.
Bijusi gan LNS
90–gades jubilejas
Sociālās Integrācijas valsts aģentūras koledža (SIVA), kas svinībās, gan Neatrodas Jūrmalā, ir vienīgā Latvijā, kas sagatavo surdotulkus. dzirdīgo dienas paŠobrīd koledžā tiek gatavota otrā profesionālo zīmju valodas sākumā, vērojusi
tulku grupa.
melodeklamāciju
2009. gada rudenī mācības uzsāka 25 studenti. Šajā rakstā šovu, kuru orgaiepazīsimies tuvāk ar mācību procesu un dažiem no topošajiem nizēšanu atzinīgi
tulkiem.
uzteic:
„Zīmju valoda
Studiju
programma
tiek
ir ļoti skaista valoda, vizuāla, ar emocijām.
finansēta no Eiropas Sociālā fonda
Pirms mācību uzsākšanas jānokārto Patīk, ka to var izmantot melodeklamācijā,
iestājpārbaudījums un profesionālās pie- pantomīmā. Nevajag izteikties vārdos, bet
mērotības tests. Mācību ilgums ir divi gadi. vairāk vizuāli attēlot lietas.
Dažreiz šķiet, ka nedzirdīgajiem trūkst
Studiju programma tika veidota no praktizēpašpārliecinātības
un mērķtiecības, daujošu tulku apmācību programmām. Studiju
priekšmeti ir ne tikai vispārīgie – latviešu dzām lietām atmet ar roku. Gribētos, lai cilvaloda, angļu valoda, informātika, bet arī vēki vairāk censtos īstenot savas ieceres un
specializētie – ievads tulka specialitātē, mērķus. Pasaulē ir daudz nedzirdīgo, kurus
zīmju valoda un dažādu nozaru specifiskās var uzskatīt par paraugiem, un tas pierāda,
zīmes, surdopsiholoģija, psiholoģija, tulka ka dzīvē var daudz sasniegt, ja ir vēlme un
profesionālā ētika un citi. Mācību procesa pacietība,” uzskata Agnese.
Liepājniece Monta Dēbele redzēta jau
ietvaros studenti jau pabijuši Okupācijas
iepriekš,
jo tieši viņa ir tā, kas šovā „Krāmuzejā, Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzesaini
sapņi”
uzstājas pārī ar Aldi Ādamsonu.
jā un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā,
Surdotulka
profesija
viņā raisījusi interesi
kur apmeklējuma laikā praktizējas zīmju
jau vidusskolas laikā. Meklējusi par to invalodas lietošanā, tulkojot gida stāstījumu.
Lai uzsāktu mācības, nepieciešams no- formāciju dažādos literatūras avotos. Mācīkomplektēt vismaz 20 studentu grupu, taču bas pārsteigumus nesagādāja, pat apstipritā nav vienīgā problēma šajā studiju prog- nāja, ka tas ir tieši tas, ko viņa vēlas darīt
rammā. Grūtības sagādā arī kvalificētu pa- nākotnē:
„Manuprāt, tulkam ir jābūt apveltītam
sniedzēju nodrošināšana šajā specialitātē,
ar
labu
komunikācijas prasmi, atvērtam,
kuriem pirmām kārtām, ir nepieciešama
saprotošam
otra cilvēka problēmās. Mans
augstākā pedagoģiskā izglītība, kā zināms,
nedzirdīgo sabiedrības vidū tādu nav daudz. vienīgais izaicinājums ir zīmju valodas
Bez tam jāpārzina sava studiju priekšmeta apgūšana. Domāju, ka nākotnē surdotulka
profesija būs pieprasīta, jo ar katru gadu
tēma un jābūt izkoptai zīmju valodai.
Jaunajiem tulkiem lekcijas lasa Lilita nedzirdīgo pieprasījums pēc tulka pakalJanševska, Inese Immure, Ainārs Ostvalds, pojumiem pieaug. Mācību prakses laikā
Skaidrīte Baure, Guna Priede, Liene Kleina- ieguvu vērtīgu pieredzi. Sastaptie cilvēki
bija pretimnākoši, izpalīdzīgi un ātri mani
Brūvere un citi.
Otrajā studiju gadā palikuši 13 studenti: pieņēma kā savējo. Visumā nedzirdīgie ir
Līga Barkauska, Inga Cepurīte, Monta Dē- dzīvespriecīgi un komunikabli.”
Tuvāk iepazīstot nedzirdīgo kultūru,
bele, Sandra Freimane, Rota Gulbe, AgneMontai
iepatikās melodeklamācija, kas šose Kamare, Sarmīte Ķuzule, Lita Ozoliņa,
brīd
arī
ir
viņas hobijs.
Zane Punovska, Anita Priedīte, Lauris PutPirmā
sagatavotā surdotulku grupa bija
niņš, Laura Reisele un Aiva Šilinska.
jau praktizējoši tulki ar vairāku gadu darViedokļi, pārdomas, vērtējumi
ba pieredzi. Taču šī grupa ir īpaša ar to,
Agnese Kamare par savu studiju izvēli ka vairumam no studentiem saskarsme ar
bija pārliecināta jau labu laiku pirms iestāša- nedzirdīgo sabiedrības daļu un kontakta ar
nās koledžā. Jau bērnībā, skatoties ziņas ar nedzirdīgajiem nav bijis. Tikai 3 studenti
surdotulkojumu, viņai radusies interese par no grupas ir praktizējoši tulki, kuri jau strāzīmju valodas izzināšanu. Ar nedzirdīgo sa- dā šajā profesijā: Aiva Šilinska (Smiltenes
biedrību saskārusies jau iepriekš gan skolā, biedrība), Sarmīte Ķuzule (Rīgas biedrība)
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AR AUGSTĀKO
IZGLĪTĪBU ARĪ
KRIEVIJĀ
Tikai no 2000. gada veikti pirmie
priekšdarbi, lai apmācītu surdotulkus
vidējās izglītības līmenī vienā no Maskavas pedagoģiskajām koledžām.
Programmā bija iekļauti tādi svarīgi
mācību priekšmeti kā „Zīmju valodas
kā pirmās valodas mācīšanas metodika”,
„Zīmju valoda kā otrās valodas mācīšanas
metodika” u.c.
Pēc tam Maskavas pilsētas Pedagoģijas
universitāte (MPPU) sāka gatavot pedagogus ar specializāciju Zīmju valoda. Tas bija
liels panākums.
Tomēr
Viskrievijas
Nedzirdīgo
biedrībai galvenokārt bija vajadzīgi tieši
tulki, nevis skolotāji un pedagogi.
Pirms dažiem gadiem MPPU izstrādāja
unikālu programmu Zīmju valodas tulku
specialitātē. Tā bija paredzēta kā otrā
līmeņa augstākā izglītība (līdzīgi Latvijas
maģistratūrai). Studētgribētājiem bija ļoti
labi jāzina krievu zīmju valoda un, otrkārt,
bija jābūt ar augstāko izglītību jebkurā
specialitātē. Drīz pēc šīs programmas sāka
mācīties pirmā studentu grupa. Tagad viņi
jau saņēmuši diplomus. Šie universitātes
absolventi ir pirmie zīmju valodas tulki ar
augstāko speciālo izglītību visā bijušās Padomju Savienības teritorijā. Kopā Krievijā
ir 15 augstākās kvalifikācijas tulki.
Pēc Viskrievijas Nedzirdīgo biedrības
žurnāla materiāliem sagatavoja:
Pēteris Vilisters
un Rota Gulbe (Raiņa vakarskola). Pārējiem
studentiem tas dod iespēju iepazīties ar viņu
pieredzi, kaut arī sākumā ir jutuši viņu atturību, šobrīd saņem patiesu atbalstu un zina,
ka ir pie kā pakonsultēties vai kam lūgt palīdzību.
Zīmju valodas centra darbiniece Velta
Kleina atrod vēl vienu atšķirību – ir studenti, kas jau dzīvē pieredzējuši, un tādi, kas
tikko nākuši no skolas sola.
Rota Gulbe šobrīd strādā par tulku Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolā. Savas tulka
gaitas uzsākusi jau bērnībā, jo augusi nedzirdīgu vecāku ģimenē. Darbā nepietiek
tikai ar valodas zināšanām, jāpārzina arī
nedzirdīgo psiholoģija, jābūt izpratnei par
nedzirdīgo dzīvi, interesēm un vajadzībām:
„Tulka prasmes attīstās ar laiku. Nevar
būt vienlīdz labs tulks visiem. Arī tulkam
jāmeklē sev piemērota sfēra. Vienam labāk
padodas tulkot šaurā lokā, otram plašas auditorijas priekšā,” saka Rota.
Tulka profesija ir ļoti plaša un daudzveidīga, tulkošanas jomas dažādas. Komunikācijas centra vadītājs Ainārs Ostvalds
prognozē, ka tikai vēl pēc pārdesmit gadiem
tulku kvalifikācija un darba organizācija
Latvijā tuvināsies jau šobrīd pastāvošajam
starptautiskajam līmenim, kur katra tulka
pārziņā ir noteikta nozare – vai tā būtu me-
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GADA SPORTISTE GUNITA: TRENĒJOS!
Zigmārs Ungurs Valdis Krauklis
distancē. Ļoti spilgti atmiņā vēl palicis
Valmieras maratons, kurā 42 km 195
m noskrēju 4 stundās un 2 minūtēs.
Toreiz laiks bija ļoti slikts, lija lietus,
biju viscaur slapja un man bija auksti,
tomēr distanci nepametu. Biju stingri
apņēmusies, ka man jānoskrien šis maratons. Tajā ieguvu balvu – 100 Ls dāvanu karti kā labākā skrējēja valmieriete.

Ko tu
jās?

Gada noslēguma pasākumā 18. decembrī
par 2010. gada labāko sportisti LNSF nominēja valmierieti Gunitu Šīranti, un viņa piekrita
mazliet pastāstīt par sevi, saviem veikumiem
un nākotnes nodomiem.

Kāda bija sajūta, kad tevi izvēlēja par Gada sportisti?

Tas bija ļoti liels prieks, ka tieši man piešķīra šo godu. Jā, tas bija negaidīti, biju pārsteigta. Reizē tomēr bija arī gandarījums, jo
esmu to nopelnījusi ar savu centību treniņos
un daudzās sacensībās.

Pastāsti
2010. gadā!

par

saviem

startiem

Mans lielākais sasniegums bija pagājušajā rudenī Ziemeļu – Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātā orientēšanās sportā, kur
6,2 km garajā distancē ieguvu 2. vietu. Arī
Smiltenē septembra beigās dzirdīgo skriešanas sacensībās ierindojos 2. vietā 6,700 km

dari brīvajā laikā, mā-

Mani vienmēr mani mājās gaida
četrkājainais uzticīgais draugs Riksis, mums ir savi kopīgi prieki. Viņš
ir jauks suns, trīs gadus vecs un sargā
mani. Man mājās ir arī akvārijs. Man
patīk adīt un šūt. Ziemā kāpju uz slēpēm, bet vasarā braukāju ar velosipēdu.

Vai tu kaut kur strādā vai
mācies?

Valmieras Vājdzirdīgo skolu pabeidzu jau 2000. gadā, tagad tur jau sešus gadus
strādāju par apkopēju. Darbs man patīk, jo
skolas telpas ir skaistas, izremontētas, Eiropas līmenī. Vēl esmu mācījusies trīs gadus
Alsviķu Rehabilitācijas centrā par mājsaimnieci un tur ieguvu vidusskolas diplomu.

Kādi tev plāni 2011. gadam?

Man ir lieli plāni! Gatavojos vieglatlētikas sacensībām Turcijā. Jau tagad katru dienu
notiek treniņi Valmieras stadionā. Man ir savs
treneris Raitis Ravinskis, viņš nežēlo savu
laiku un ir man līdzās treniņos. Varu teikt, ka
ļoti cītīgi sportoju: trenējos un trenējos. 

... APGŪST PROFESIJU: VĒL DAUDZ JĀMĀCĀS
Sākumu lasiet 14.lpp.

dicīna, vai jurisprudence utt. Šobrīd Latvijā
tulku trūkst, tāpēc arī netiek nodrošināts pilnvērtīgs reģionālais pārklājums.
Nereti cilvēki neizprot, ka tulka pienākums ir tikai tulkot. Tulkam jābūt neitrālam,
viņš nedrīkst dot nedz padomus, nedz izlemt
klienta vietā. Bieži vien tas tiek piemirsts.
Lilita Janševska, Zīmju valodas centra
direktore un SIVA koledžas pasniedzēja nesen bijusi darba vizītē Viļņas koledžā, kurā
sagatavo surdotulkus trīs gadus. Lietuvā šobrīd kopumā ir 77 profesionālie zīmju valodas
tulki. Viņa atzīst, ka tur apmācības ir krietni
augstākā līmenī gan pasniedzēju, gan tehniskā nodrošinājuma ziņā. Nodarbības pamatā
vada divi pasniedzēji –viens dzirdīgs, otrs nedzirdīgs. Nodarbību laikā studentiem ir iespēja ierakstīt videomateriālu par tās norisi, kuru
tad mājās var analizēt. Diemžēl pie mums
šāda nodrošinājuma nav.
Lietuvas tulkiem tiek mācīta dabīgā zīmju valoda, taču Latvijā – kopētā. Divu gadu
laikā nav iespējams apgūt dabīgo zīmju valodu, jo īpaši, ja programma sākotnēji paredzēta cilvēkiem ar priekšzināšanām. Citās
valstīs tulki mācās pat četrus gadus. Tāpat arī
Latvijas Universitātē citvalodu tulkus gatavo
četrus gadus, ar specializāciju konkrētā jomā.
Vislabāk būtu, ja šo studiju programmu realizētu Latvijas Universitātes valodu fakultātē,

jo teorija un materiālu bāze tur jau ir. Somijā
zīmju valodu iespējams apgūt maģistra līmenī, pēc jebkuras citas studiju programmas absolvēšanas.
Pasniedzējas Lilitas Janševskas vērtējums par grupu kopumā ir pozitīvs:
„Varētu vēlēties, lai studenti–topošie tulki,
biežāk kontaktējas ar nedzirdīgo sabiedrību,
apmeklē dažādus nedzirdīgo kultūras pasākumus. Mācību procesa laikā šādus kontaktus
izveidot ir vieglāk. Vēlāk nedzirdīgo prasības
pret studentu zīmju valodas līmeni augs. Taču
šīs grupas studenti ir mācīties un zinātgriboši,
ar vēlmi darīt. Tas ir pats galvenais!”
Inese Immure topošajiem tulkiem pasniedz starpkultūru saskarsmi un nedzirdīgo kultūru, kā arī medicīnas terminoloģiju.
„Salīdzinot ar pirmo sagatavoto surdotulku
grupu, šai grupai mācības sagādā lielākas
grūtības, jo vairumam no viņiem kontakts ar
nedzirdīgajiem ir pirmo reizi, zīmju valodu
viņi apgūst no nulles. Ja grib profesionālus
tulkus, tad mācībām jābūt vismaz četrus gadus. Pēc pusgada studenti saņems diplomus,
taču viņiem vēl būs daudz jāmācās. Grupa
ir centīga, savstarpēji viens otru atbalsta un
ir izpalīdzīgi. Man prieks, ka jaunie studenti
dzīvo līdzi nedzirdīgo kultūras pasākumiem,
tas nozīmē, ka pēc programmas absolvēšanas
viņi nepazudīs no nedzirdīgo sabiedrības.”
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2010. GADA
PASAULES LABĀKIE
NEDZIRDĪGIE
SPORTISTI
Starptautiskā nedzirdīgo sporta
komiteja (ICSD) par 2010. gada labākajiem sportistiem atzinusi slovēņu profesionālo basketbolistu Mihu
Zupanu un peldētāju Annu Tovstu
no Ukrainas.
Miha Zupans, dzimis 1982. gada
13. septembrī, šogad Slovēnijas izlases (dzirdīgo) sastāvā spēlējis Eiropas
čempionātā basketbolā Turcijā. Slovēnijas komanda kopā ar Zupanu ierindojās augstajā 8. vietā. Slovēnijas izlasē
viņš ieņēmis stabilu spēka uzbrucēja
pozīciju un nostiprinājies komandas
pamatsastāvā. Zupans ir arī profesionāls sportists, viņš spēlē Sanktpēterburgas komandā, kas piedalās Krievijas Superlīgas čempionātā un Eiropas
ULEB līgā.
Ukraiņu peldētāja Anna Tovsta,
dzimusi 1991. gada 15. decembrī, parādījusi izcilu sniegumu, piedaloties
Eiropas nedzirdīgo peldēšanas čempionātā Dortmundē, Vācijā. Viņa izcīnīja
6 zelta un vienu sudraba medaļu. Šajā
čempionātā viņa arī laboja četrus Eiropas čempionātu rekordus. Annas izcilos
sasniegumus demonstrē viņas rezultāti:
200m brīvajā stilā 2:12,15 – zelta
medaļa,
400m brīvajā stilā 4:37,44 – zelta
medaļa (Eiropas čempionātu rekords),
800m brīvajā stilā 9:34,76 – zelta
medaļa (Eiropas čempionātu rekords),
4×100m brīvā stila stafetē 4:06,66
– zelta medaļa,
4×200m brīvā stila stafetē 9:04,83
– zelta medaļa (Eiropas čempionātu rekords),
4×100m kombinētā stafetē 4:38,12
– zelta medaļa (Eiropas čempionātu rekords),
200m tauriņstilā 2:37,91 – sudraba
medaļa.
Bez viņiem uz Pasaules labākā
nedzirdīgā sportista titulu pretendēja:
Vīriešu kategorijā:
Andrijs Zurgalidze (Ukraina) – peldēšana,
Mario Kargls (Austrija) – teniss,
Fils Goldbergs (Vācija) – peldēšana,
Džošua Hembrovs (ASV) – vieglatlētika.
Sieviešu kategorijā:
Terēza Kmohova (Čehija) – kalnu
slēpošana,
Ivana Kristoficova (Slovākija) –
vieglatlētika,
Jarmila Gupta (Vācija) – peldēšana,
Čiu Mei Ho (Taivāna) – teniss.
Pēc interneta materiāliem
sagatavoja: Pēteris Vilisters
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GALVENIE PASĀKUMI
BIEDRĪBĀS

Eiropas Savienība

2011. gada janvārī – februārī
RĪGĀ
29. I pl. 18 Cepuru balle
12. II pl. 18 Tematisks pasākums „Ziema”
19. II pl. 18 Karnevāls
TUKUMĀ
13. II pl. 13 Prasmju konkurss „Kurš
veiklāks”
JELGAVĀ
29. I pl. 12 Konkurss „Asini prātu”
12. II pl. 18 Uz ledus skulptūru festivālu!
25. II pl. 17 Meteņi
VENTSPILĪ
29. I pl.15 Pārrunas par medicīnu
11. II pl. 15 Juridiska informācija
RĒZEKNĒ
18. I pl. 13 Teņa diena
20. I pl. 13 Mutvārdu žurnāls „Gribam
visu zināt”
22. I pl. 13 Masku balle

25. I pl.13 Izglītojošā grupa „Čaklās
rokas”
29. I pl.13 Interešu klubs „Zelta zivtiņa”
3. II pl. 13 Gribam visu zināt
10. II pl. 13 Kolektīvs apmeklējums
„Iekļaujies”
12. II pl. 13 Buču diena
25. II pl. 13 Meteņi
VALMIERĀ
24. I pl. 14 Klubs „Dvēseles daile”
19. II pl. 14 Svinam Meteņus
DAUGAVPILĪ
20. I pl. 13 Konkurss „Asini prātu”
12. II pl. 12 Mēmie Meteņi
18. II pl. 13 Spilvenu balle
24. II pl. 13 Interešu klubs „Nezinīši”
LIEPĀJĀ
29. I pl. 14 Konkurss „Kurš veiklāks”
12. II pl. 17 Jauniešu saiets

Reģionālo biedrību klubos regulāri notiek arī avīžu, žurnālu koplasīšana
„Sapratne”, tematiskas pārrunas, lekcijas. Detalizētu plānu skatiet LNS mājaslapā
ww.lns.lv, pasākumu sadaļā.
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4.II Anna JUČMANE, Rīgas
15.II Faina KINDZERSKA, Rīgas
27.II Ilga BALODE, Ventspils
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55

1.II Edmunds RUBENIS, Rīgas
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Uzmanību!

Pēc interneta materiāliem sagatavojusi: Laura Reisele

LĪDZJŪTĪBAS
 Mūžībā aizgājuši mūsu biedri
PJOTRS JEGOROVS (1925.25.062010.25.12),
PĀVELS
LISOVS
(1943.21.02-2011.2.01) un TEKLA
PIVINA (1921.18.04-2011.09.01). Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem
un draugiem. Lai vieglas smiltis.
Rīgas biedrība

Galvenā redaktore: ILZE KOPMANE
Datormakets: JURIS GRUNDULIS
Iespiests: SIA "ELPA - 2"

O.M.Aivanhovs
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12.II Inta GRAUMANE, Valmieras
26.II Jānis PUTĀNS, Valmieras
27.II Antons SPAKOVIČS, Smiltenes
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Tā kā šie konkursi tiek organizēti Prāgā, kura pazīstama kā populāra tūristu vieta,
organizētāji iesaka aizpildīt pieteikumus un kopā ar 2 profesionāli uzņemtām fotogrāfijām, cik ātri vien iespējams, aizsūtīt uz e-pastu josef@missdeafworld2011-2020.com.
Plašāk: www.lns.lv Jaunumos (14.01.) un www.missdeafworld2011-2020.com

Starojiet! Vairojiet gaismu un siltumu, kā to dara Saule, laužoties caur
mākoņiem, – neprasot atlīdzību un
pateicību, bet saņemot to pārpārēm…
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16.II Olga UTRECKA, Smiltenes
24.II Elmārs POŽARSKIS, Rīgas

3.II Harri KREPKIN, Smiltenes
8.II Inta JARKOJEVA, Rīgas
17.II Ibragims IBRAGIMOVS,
Daugavpils
18.II Māra NIKLASONE, Rīgas

Šogad atkal drosmīgām un skaistām Latvijas jaunavām ir iespēja piedalīties divos skaistumkonkursos vienlaicīgi cīņā par pasaules
titulu Miss Deaf World 2011 un Eiropas titulu
Miss Deaf Europe 2011. Tas notiks no 1. jūlija
līdz 11. jūlijam Prāgā, Čehijā.
Ja līdz 2011. gada 15. martam tiks atsūtīts
aizpildīts pieteikums konkursam, tad katrai
reģistrētajai konkursa dalībniecei un vienai
viņas pavadošajai personai viss tiks nodrošināts bez maksas.

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre ŠEINA
IVANOVA (1926.12. 08 -2010.24.12).
Daugavpils biedrība

Lai paliek nebaltās dienas pagātnē, atsauciet atmiņā laimīgās, ar
mīlestību, sirds siltumu un gaišumu
apstarotās – tādu bijis ne mazums
jūsu mūžā…
Lai vēl daudz skaistu notikumu,
un, ja arī kādreiz acīs sariešas asaras,
lai tās ir tikai no prieka vai pateicības
par šo dzīvi, kas dāvāta jums. Jauku
dzimšanas dienu!

18.II Andris LASMANIS, Liepājas

UZMANĪBU, MEITENES –
SKAISTUMKONKURSS!

Nu laiks ir tai vietā aiziet,
Kur Dieviņš dvēseli manu
Savā valstībā glabās.

MĪĻI SVEICAM!

Nākamais numurs 15. februārī

16.II Ljudmila DUDACH, Rīgas
26.II Māris SPRUDZĀNS, Rīgas
biedrība

ĪPAŠAIS SVEICIENS
 Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,

Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

MĀRĪTEI un ALEKSANDRAM
TRUNTIKIEM – sūtām jums mīlestības pilnus sveicienus un vislabākos
novēlējumus sakarā ar bērniņu nākšanu
pasaulē.
Rēzeknes biedri

 VĒLAS IEPAZĪTIES 
Jauns, brīvs puisis vēlas satikt meiteni
(25– 30), lai tuvāk iepazītos un sadraudzētos. Lai dzīve abiem būtu interesantāka! Rakstiet viņam SMS: 25982852.

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

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

