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  Latvijas Nedzirdīgo savieNības izdevums

Pirmoreiz LNS 
vēsturē!

Domes sēdē kā īpašā viešņa piedalījās 
tautiete no Zviedrijas  – Sarmīte 
Andersone – Šveice. Viņa jau kādu 
laiku meklējusi iespēju satikt nedzirdīgos 
cilvēkus Latvijā, jo pati ir vājdzirdīga 
vairāk nekā 20 gadus.

Andersones kundze uzdāvināja LNS 
vairākas surdotehniskas ierīces: durvju 
zvanus, telefona zvanu signalizatorus, 
mājokļu pielāgošanas komplektus, 
induktīvo spoli.

Domes sēdē viņa piedalījās, lai tuvāk 
iepazītos ar nedzirdīgo sabiedrību, un 
atzina, ka esot bijis interesanti.

P.S. LNS Surdocentrs iepazīsies ar 
dāvināto ierīču lietošanas instrukcijām un 
pēc tam lems par to tālāko izmantošanu.

Par 2009. gada finansu 
Pārskatu

Pārskatu sniedza LNS galvenā 
grāmatvede I. Roķe. Domnieku rīcībā bija 
nodotas skaitļu tabulas par ieņēmumiem un 
izdevumiem LNS ar 11 struktūrvienībām, 
kā arī bilance.

Lielākie ieņēmumi bijuši no projektu 
realizācijai piešķirtā finansējuma  210,3 
t. Ls apjomā, kā arī no saimnieciskās 
darbības -  143,5 t. Ls un saņemtām 
dotācijām 133,4 t. Ls. 2009. gadā LNS 
ziedoti 8319 Ls. Dāsnākais ziedotājs – 
AS Valmieras Piens, kas atvēlējusi savu 
produkciju 7813 Ls apmērā.

LNS līdzekļus lietojusi taupīgi, jo 
ieņēmumi pārsnieguši izdevumus par
 49.6 t. Ls.

Informatīvais ziņojums liecināja 
par pārskata perioda svarīgākajiem 
veikumiem.

To vidū: vairāku lielu projektu 

realizācija (Klusuma pasaule, LNS otrās mājas 
2, XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un 
risinājumi).

Ziņojumā bija noteiktas arī LNS attīstības 
perspektīvas: LNS organizatoriskā nostiprināšana 
(jaunu, izglītotu biedru iesaistīšana tās darbībā, 
regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas 
apmācības; sadarbības pilnveidošana ar vietējām 
pašvaldībām; nekustamo īpašumu tehniskā 
stāvokļa uzlabošana u.c.).

Turpināsies sociālās rehabilitācijas pasākumi, 
ieviešot jaunus aprūpes veidus, paaugstinot 
sociālā darba speciālistu kvalifikāciju, nodrošinot 
jaunākās paaudzes surdotehniku utt.

LNS uzmanība būs pievērsta arī savlaicīgas 
palīdzības  nodrošināšanai krīzes un ārkārtas 
situācijā nonākušiem dzirdes invalīdiem. 
Galvenais būtu – novērst diskrimināciju, veicināt 
viņu iekļaušanu darba tirgū, tātad veicināt tādu 
likumdošanu, lai darba devējiem būtu izdevīgi 
pieņemt darbā invalīdus.

LNS mērķis – iesaistīties konstruktīvās 
sarunās ar valdību, lai panāktu tālāku maksimālu 
atbalstu nevalstiskām organizācijām (NVO) tām 
deleģēto pienākumu izpildē, kā arī tādu lēmumu 
pieņemšanu, kuri iepriekš tiek izdiskutēti ar NVO 
pārstāvjiem.

Dome lēma: apstiprināt LNS bilanci – 2009 
ieņēmumu daļā 599 623 Ls apjomā; izdevumu 
daļā – 549 974 Ls un starpību novirzīt uz LNS 
pamatfondu šī gada vajadzībām.

kultūrmasu un 
organizatoriskais darbs

Par to ziņoja LNS viceprezidente Sandra 
Gerenovska. Arī šajā jautājumā domniekiem 
bija iespēja ielūkoties pamatīgās skaitļu virknēs 
un pašiem mēģināt tos analizēt un salīdzināt, kā 
strādājusi katra no biedrībām.

Ziņotāja atzīmēja, ka atskaites dati šoreiz 
atspoguļo tikai brīvprātīgo darbu, ko reģionu 
biedrības veikušas savu iespēju robežās paralēli 
sociālās rehabilitācijas  pasākumiem un projektu 
aktivitāšu realizācijai.

Tādējādi pasākumu skaits samazinājies 
Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras biedrībās, bet 
savukārt aktivizējies Rīgas un Pļaviņu biedrībās.

Izraisījās domu apmaiņa par pasākumu kopīgu 
uzskaiti Rīgas biedrībai un KC „Rītausma”, kā 
arī par nepieciešamību mainīt atskaites formu, 
lai tā sniegtu uzskatāmāku ainu par veikto darbu 
biedrībās.

Dome lēma: izteikt pateicību visām biedrībām 
par ieguldījumu darbā; sekot, lai atskaitēs 
brīvprātīgais darbs nepārklātos ar projektu 
aktivitātēm un valsts pasūtījuma darbiem. Veikt 
atskaites formas uzlabošanu.

lns statistika – 2009
Arī šajā jautājumā līdztekus S. Gerenovskas 

ziņojumam domnieki varēja iepazīties ar 

LNS sastāvu skaitliskā izteiksmē (skat.  LNS 
mājaslapas  sadaļā – Par LNS /Statistika), un arī 
šajā gadījumā domniece I. Immure atzīmēja, ka 
sastādītās tabulas nesniedz uzskatāmu, ātri un 
viegli uztveramu priekšstatu par LNS biedriem, 
tātad būtu uzlabojamas ar diagrammām, līknēm 
utt.

Nedaudz tuvāk! Biedru skaits desmit gadu 
periodā pakāpeniski samazinājies, tomēr 2009. 
gadā iezīmējušās pozitīvas tendences (pieaugums 
par 11).

Uz 1. janvāri LNS sastāvā ir 1692 nedzirdīgie 
biedri: Rīgā – 1036; Daugavpilī – 111; Rēzeknē 
– 105; Pļaviņās – 52; Valmierā – 115; Smiltenē 
– 81; Liepājā – 82; Ventspilī – 49; Kuldīgā – 61.

Nedzirdīgo kopienā pārstāvētas 22 tautības, 
to skaitā lielākās etniskās grupas: latvieši (1159); 
krievi (399), bet lielākā daļa citu tautību pārstāvju 
1 – 5 biedri.

Dome lēma: RB valdēm turpināt apzināt 
dzirdes invalīdus, kuri nav LNS biedri, un pēc 
iespējas iesaistīt arī viņus aktivitātēs; iesniegt 
LNS valdei priekšlikumus statistiskās atskaites 
pilnveidošanai; veidot elektronisko datu bāzi par 
LNS nedzirdīgajiem biedriem.

lns būs savs karogs
Šis jautājums jau vairākkārt bijis risināts, bet 

nu ir klāt LNS 90 gadu jubileja – tātad īstais brīdis 
pieņemt lēmumu.

Jau iepriekš tika apzināti un rosināti 
nedzirdīgo radošās kopas „Cerība” mākslinieki, 
lai tie iesniegtu karoga metus. Un tā domnieku 
rīcībā nonāca 3 autoru zīmējumi:  R. Kesenfelda, 
L. Pauniņas, R. Priedes.

Karogs būs balts fonā ar izvietotiem uz tā 
LNS logo un dibināšanas gadu. To izgatavos kā 
vimpeli, kas ir vizuāli pārskatāmāks un ērtāk 
lietojams pārvietojoties (svinīgos gājienos utt).

Dome lēma: apstiprināt L. Pauniņas LNS 
karoga skici, uzdeva autorei to precizēt attiecīgā 
krāsu, noformējuma un izmēru ziņā. Tehniski 
karogs jāizgatavo līdz LNS jubilejai.

ko darīt ar rīgas 
nedzirdīgo skolas 
internāta ēku

Jau ilgāku laiku zināms, ka Rīgas Dome plāno  
skolu pārcelt uz citu vietu (Graudu ielu). 

LNS prezidents informēja, ka piedalījies 
skolas sapulcē šajā sakarā. Lielākā daļa skolotāju 
nevēlas šo maiņu. Ir arī citādi viedokļi – jaunajā 
vietā ir lielāks pagalms, būs izremontētas telpas 
utt. LNS vēl nav saņēmusi oficiālu paziņojumu no 
Rīgas Domes par šo faktu, tāpēc konkrēts lēmums 
par LNS īpašuma – internāta ēkas izmantošanu 
būtu pāragrs. 

Domnieki iepazinās ar LNS 90 gadu jubilejas 
pasākumu plānu (sk. KS, nr.4).

Domes materiālus pārskatīja:
 Ilze Kopmana: 

Fotografēja: Valdis Krauklis

Domes sēDe: ko stāsta skaitļu 
rinDas atskaitēs
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Datorprasme - Dzīves 

kvalitātes celšanai
ILZe koPmANe, JURIS GRUNDULIS

dators Paver Plašāku Pasauli 
IVeTA krAZe, apmācību vadītāja Rīgā
„Martā apmācību kursu Rīgā beidza jau ceturtās grupas dalībnieki. Kursanti 

apgūst programmu, kas speciāli izstrādāta nedzirdīgajiem iepriekšējā LNS projekta 
„Klusās rokas” ietvaros un domāta cilvēkiem bez priekšzināšanām.

Tieši tādi ir mani un arī grupu dalībnieki reģionos pārējos Latvijas novados, kur 
ar projekta klientiem strādā mani kolēģi.

Grupā vienlaikus mācās 5cilvēki, un tas ir optimālais skaits nedzirdīgo 
apmācībai, jo katram nepieciešama ļoti individuāla pieeja. Turklāt atvēlētajās 42 
stundās izskaidrot un praktiski parādīt jāpaspēj ļoti daudz, lai cilvēkiem būtu pēc 
iespējas plašāks priekšstats par to, kādas lieliskas iespējas sniedz datortehnikas 
izmantošana savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Jāsaka, ka palīdz tas, ka vairākumam mājās jau ir dators, ar kuru darbojas 
citi ģimenes locekļi. Grūtāk ir tad, ja līdz tam nekāda saskare ar datortehniku nav 
bijusi. Tad daudz kas man jāierāda uz vietas nodarbībās. Sevišķi grūts parasti ir 
darbs ar tabulām, teksta noformēšanu, arī ar angļu terminoloģijas apgūšanu utt. Arī 
pati krāju pieredzi un veidoju apmācības metodi, izvērtējot savu kursantu intereses, 
prasības, izpratnes spējas utt. Man ir interesanti strādāt, jo katra grupa atšķiras, 
cilvēki ir tik dažādi, bet palīdz tas, ka viņus vieno kopīga vēlme – apgūt datorprasmi.

Man pašai īpaši noderīgi ir tas, ja grupā gadās kāds, kuram datora ABC 
padodas vieglāk, tad viņš var palīdzēt man izskaidrot tiem, kam tā neveicas. Šajā 
marta grupā paldies par to Birutai Ilzēnai.

Tieši tad, apsēžoties pie datora, ielūkojoties dziļāk tā saturā, cilvēkiem rodas 
motivācija apgūt visu, kas tajā „slēpjas”. Pamatus te ieliekam, bet tālāk – viss pašu 
ziņā, cik pacietības un intereses katrā. Gatavoju un izdalu arī praktiskos uzskates 
materiālus, kā arī iesaku tehnisko literatūru, grāmatas datortehnoloģiju jautājumos 
– tagad tādas visiem pieejamas. Turklāt, parādoties jaunām programmām, 
piemēram, Word arvien jaunām versijām, tiek izdotas arī grāmatas par to lietošanu.

Visiem, kas beiguši kursus, novēlu – attīstiet savu kursos iegūto prasmi katru 
dienu. Ir svarīgi praktiski vingrināties, ielūkoties grāmatās. Dators jums pavērs 
pasauli arvien plašāku, dzīvi padarīs interesantāku un – arī vieglāku.”

Pozitīvas atsauksmes
AIjA SANNIkoVA, aktivitātes „Informācijas tehnoloģijas – dzirdes invalīdu 

sociālajai rehabilitācijai” vadītāja:
„Datorprasmes apmācības notiek visā projekta periodā 2009. – 2013. gadā. 

Grupas regulāri tiek komplektētas un apmācītas jau no pagājušā gada septembra ne 
tikai Rīgā, bet arī Valmierā un Daugavpilī, aprīlī būs arī Liepājā.

17 grupās jau apmācīti 82 nedzirdīgie projekta klienti. Visās apmācību vietās 
nodrošinātas piemērotas telpas, kvalitatīva datortehnika, pieeja internetam. 
Pasniedzēji vada nodarbības zīmju valodā. No klientiem, kas beiguši apmācību 
kursu, saņemam pozitīvas atsauksmes un atzinīgu vērtējumu par viņu darbu.”
 

pamats ir, pašiem 
jāmācās tālāk

 BIruTA ILZēNA: Esmu 
ļoti priecīga par iespēju mācīties 
šādos kursos un tik lieliskas 
pasniedzējas vadībā. Uz vietas 
skaidroto visu labi saprotu, bet, 
kad aizeju mājās, šis tas jau 
neveicas, aizmirsies, kā bija 
jādara. Tas nozīmē, ka vēl vairāk 
un centīgāk jāmācās, jāizmanto 
pieraksti, grāmatas, izdalītie 
materiāli, darbojoties pie datora 
mājās.

Datorprasme ir ļoti vērtīgs ieguvums, jo datorā var 
daudz ko izdarīt: iegūt vajadzīgo informāciju,izlasīt 
jaunākās ziņas, sazināties ar citiem cilvēkiem vai visā 
pasaulē, rezervēt biļetes, apmaksāt rēķinus , noformēt 
un nosūtīt apsveikumus, sarunāties mesendžerā un 
daudz ko citu, kas vēl būs jāapgūst pašmācības ceļā.

Paldies šī vērtīgā pasākuma organizatoriem, 
finansētajiem un pasniedzējai Ivetai. Lai pietiek spēka 
un gudrības tāpat strādāt tālāk.

TAmārA SAVeIkA: 
Labprāt piedalos visos projekta 
„Klusuma pasaule” pasākumos. 
Labi, ka kursi notiek vakaros, jo 
pa dienu man jāstrādā šūšanas 
firmā.

Kopš mans dēls dzīvo 
ārzemēs, īpaši vērtīga man 
liekas iespēja, ka varu ar 
viņu sazināties internetā caur 
e – pastu. Visgrūtāk mums 
grupā padodas dokumentu (iesniegumu, CV, tekstu) 
noformēšana un tabulu veidošana.

Labi, ka paveicies ar pasniedzēju, – Iveta ir tik 
pacietīga, mierīga un laipna, ka ir prieks nākt uz katru 
nodarbību. Patiešām žēl, ka laiks kursos tik ātri pagāja. 
Jūtu, ka vajadzētu vēl pamācīties, nostiprināt zināšanas, 
bet pamats mums ir, un tagad tālāk jāmācās pašiem.

juZefA mAkejeVA: 
Paldies par pacietību skolotājai. 
Viņa ar mums diezgan noņēmās, 
jo viegli nebija iedraudzēties 
ar datoru. Tik dažādas 
programmas, tik daudz iespēju, 
ko var darīt. Reizēm tikai viens 
pieskāriens – un ekrānā viss 
mainās. Vēl daudz jāmācās. Žēl, 
ka kursi tik īsu laiku. Bet vērtīgi 
– tagad varēšu sazināties MSN, rakstīt vēstules, spēles 
spēlēt un daudz ko citu.

TATjANA murIgINA: 
Tagad zinu skaidri – vasarā 
pirkšu sev datoru. Jauki jutos 
šajos kursos, labi kursa biedri 
mani iedrošināja, palīdzēja tikt 
galā ar uzdevumiem. Grūti gan 
gāja, pat miegs nenāca naktī, 
vislaik jādomā par kursos 
mācīto. Man tomēr vajag 
vairāk laika, lai visu apgūtu, ko 
Iveta stāstīja. Jāmācās vēl tālāk. Bet tagad vismaz ar 
draudzenēm jau varu „papļāpāt” datorā.

 

Projekta „klusuma pasaule” ietvaros sekmīgi risinās ļoti aktuālas 
programmas „IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai” 
realizācija. jau daudzi projekta klienti veiksmīgi apguvuši 42 stundu 
datorlietošanas apmācību programmu.

eiropas Sociālais 
fonds eiropas Savienība

IeguLDījumS TAVā NākoTNē
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ZIgmārS uNgurS,  no LNS muzeja arhīva

Priekšvēsture
Pirmo nedzirdīgo laikrakstu izveidoja 

Vidzemes Kurlmēmo biedrība 1930. gadā. 
Tomēr šim laikrakstam bija sava priekšvēsture, 
kas sakņojās turpat Valmierā Kurlmēmo bērnu 
skolā. Tur jau 1923. gadā sāka izdot žurnālu 
„mūsu skolas žurnāls”, kurā paši skolēni 
ievietoja savus darbus: dzejoļus, stāstiņus, 
zīmējumus, rakstus par skolas dzīvi utt. 

Tas nebija drukāts izdevums, to sākumā 
pavairoja ar īpašu ierīci – opalogrāfu, vēlāk 
ar rakstāmmašīnu. Žurnāla formātu mainīja 
1925. gadā, tas kļuva lielāks, un to salika ar 
iespiedburtiem, mainīja arī nosaukumu uz 
„mūsu Žurnāls”. 

Bet 1927. gadā skolas vadība nolēma to 
izdot biežāk, lai tajā būtu pieejama svaigāka 
informācija. Tāpēc žurnālu pārdēvēja par avīzi 
(„mūsu Avīze”) un tas sāka iznākt gandrīz 
katru mēnesi. Galvenais redaktors bija skolas 
priekšnieks ernests ulmanis. 

Pirmā biedrības avīze
Pēc Vidzemes Kurlmēmo biedrības 

nodibināšanās (1929) skolas izdevumu „Mūsu 
Avīze” nolēma pārveidot par visas biedrības 
avīzi. 

Un tā 1930. gada 4. novembrī gaismu 
ieraudzīja pirmais nedzirdīgo sabiedriskās 
organizācijas laikraksts Latvijā „kurlmēmo 
dzīve”. To iespieda K. Dūņa grāmatu spiestuvē, 
un pirmie numuri tika drukāti vēl vecajā drukā 
ar gotu burtiem. 

Starp citu tieši šo datumu vajadzēja 
uzskatīt par „Kopsolī” vēsturiski pārmantoto 
dzimšanas datumu. Ir daudz kopīgu pazīmju 
šādai pārmantotībai: gan „Kopsolī”, gan 
„Kurlmēmo Dzīve” bija vienīgais laikraksts 
nedzirdīgajiem Latvijā; gan Kopsolī”, gan 
„Kurlmēmo Dzīve” rakstīja par visiem 
Latvijas nedzirdīgajiem, tā bija visas Latvijas 
nedzirdīgo avīze. Pati „Kurlmēmo Dzīve” 
1931. gada 9. janvāra numurā šo notikumu 
aprakstīja šādi: „1930. gadā arī nedzirdīgiem 
sāka iznākt sava avīze. Tas ir ļoti liels solis, jo 
avīze stipri palīdz vienot. „Kurlmēmo Dzīve” 
ir gribējusi arvienu parādīt, ka nedzirdīgais ir 
tikpat pilntiesīgs pilsonis, kāds ir dzirdīgais.” 

1930. gada Vidzemes Kurlmēmo biedrības 
gadskārtējā sapulcē, kurā piedalījās 76 biedri, 
sprieda arī par „Kurlmēmo Dzīvi” un nolēma, 
ka visiem biedriem tā obligāti jāabonē.

avīze attīstībā
Jaunās avīzes pirmais redaktors bija 

ernests ulmanis, viņš reizē bija arī Valmieras 
Kurlmēmo skolas priekšnieks un Valmieras 

Kurlmēmo biedrības valdes priekšsēdētājs. 
Avīzes numurs maksāja 10 santīmus, bet 
abonēšana uz gadu – 2.80 Ls. Sākumā avīzē 
bija daudz dažādu maksas sludinājumu, ar 
kuriem tā pelnīja naudu sevis uzturēšanai.

Sākot ar 1931. gada 1. numuru avīze 
sāka iznākt jaunajā drukā ar latīņu burtiem. 
To varēja pasūtīt un nopirkt visās Latvijas 
kurlmēmo skolās.

Kad 1933. gadā E. Ulmani no Valmieras 
pārcēla darbā uz citurieni, viņa amatus ieņēma 
Paulis kunstmanis, kurš kļuva arī par avīzes 
atbildīgo redaktoru. Redakcijas kolēģijā 
sāka strādāt H. Traubergs, K. Mendziņš un 
R. Bērziņš. „Kurlmēmo Dzīve’ sāka iznākt 
mazākā formātā reizi mēnesī, mainījās arī 
rakstu izkārtojums, avīze vairs nebija vizuāli 
tik interesanta. Samazinājās arī reklāmu 
sludinājumi. Laikrakstā ieviesa skolēnu darbu 
nodaļu. 

Arī toreiz vienīgais nedzirdīgo izdevums 
Latvijā nespēja pats sevi uzturēt. Piemēram, 
1935. gadā tā ieņēmumi bija tikai 47 lati, bet par 
žurnāla iespiešanu un izsūtīšanu abonentiem 
izdeva 250 latus. Tomēr arī toreiz atradās 
sponsori: Kultūras Fonds un turīgā Jelgavas 
Kurlmēmo skolas biedrība. Taču nedzirdīgie 
avīzi joprojām ļoti maz pirka. 1937. gadā tika 
izdoti tikai divi numuri, jo trūka naudas. 

jauns Pacēlums 
1938. gadā par atbildīgo redaktoru kļuva 

Hugo Traubergs. Avīzi sāka izdot kārtīgi, 
sešas reizes gadā. Par to brīnījās paši izdevēji: 
„Rodas jautājums – kā to visu tagad bija 
iespējams veikt, ja agrāk to nevarēja. Atbilde ir 
tikai viena – darbs. To redakcija nav taupījusi. 
Tas ir stiprais pamats, uz kura stāvot redakcija 
savus uzdevumus varēja veikt. 

Kas bija „aizmugure”? Vispirms jau 
pašas nedzirdīgo biedrības, kas priekš saviem 
biedriem noņēma noteiktu skaitu žurnāla. Arī 
kurlmēmo skolu skolotāji vai visi  atbalstīja 
„Kurlmēmo Dzīvi”, abonējot to; daudzi arī 
rakstīja žurnālā. Sevišķa pateicība pienākas 
Jelgavas Kurlmēmo skolas biedrībai...”

Arī 1939. gadā „Kurlmēmo Dzīve” 
iznāca katru otro mēnesi, redaktors joprojām 
Traubergs, darbinieki: J. Mansons un R. 
Bērziņš.

„Kurlmēmo Dzīves” pēdējais numurs (3 
(37) iznāca 1940. gada jūnijā. To pārtrauca 
padomju okupācija. Interesanti, ka šajā 
beidzamajā numurā ir šāds paziņojums: 
„Mainījuši uzvārdus un tagad jaunos uzvārdos 
saucās šādi „Kurlmēmo Dzīves” redaktori: 
atbildīgais redaktors Hugo Traubergs – tagad 
Tērauds un redaktors Jānis Mansons – tagad 

Madarājs.”
Ar "Kurlmēmo Dzīves" numuriem 

varat iepazīties http://data.lnb.lv/digitala_
biblioteka/laikraksti/index6.htm

Pēc tam 14 gadus Latvijas nedzirdīgajiem 
nācās iztikt bez sava preses izdevuma. 
tā dzima "koPsolī"

Beidzot 1954. gada 1. augustā sāka iznākt 
Latvijas Nedzirdīgo biedrības izdevums 
„Apkārtraksts”. Redaktors bija jānis Bariss. 
Šo datumu pieņemts uzskatīt par „Kopsolī” 
dzimšanas dienu. 

Jau 1955. gadā izdevums kļuva apjomīgāks 
un tika pārdēvēts par „Informācijas Biļetenu”, 
bet joprojām turpināja iznākt mašīnrakstā. 

Tikai 1959. gada 29. aprīlī iznāk pirmais 
izdevuma numurs poligrāfiskā iespiedumā.  Es 
domāju, ka nosaukumam nav lielas nozīmes, jo 
nedzirdīgo vienīgie preses izdevumi dažādos 
laikos ir dažādi saukušies, taču tiem visiem 
ir vieni un tie paši lasītāji, viens un tas pats 
mērķis, turklāt tie ir bijuši vienīgie nedzirdīgo 
sabiedrības izdevumi savā laikā. 

Tāpēc mans ierosinājums – atzīt, ka 
„kopsolī” pārmantotais dzimšanas datums 
ir 1930. gada 4. novembris, kad pirmoreiz 
iznāca „Kurlmēmo Dzīve”. Būtu lieliski, ja 
arī „Kopsolī” lasītāji izteiktu savas domas šajā 
jautājumā.

„Informācijas Biļetens” ātri  kļūst ļoti 
populārs nedzirdīgo vidū, tāpēc to pārveido 
par LNB Centrālās valdes izdevumu. Tika 
izsludināts konkurss uz nosaukumu un 
izvēlējās – „kopsolī”. 

Izdevums ar savu jauno nosaukumu iznāk 
1960. gada 20. janvārī (Nr.1/34), un par tā 
redaktoru kļuva eduards Štāls. 

Diemžēl pēc tam, kad Latvijā tika 
likvidētas visas mazās avīzes (1970), nācās 
atjaunot veco nosaukumu „Informācijas 
Biļetens”, un tikai 1988. gada martā izdevās 
izcīnīt agrāko nosaukumu „Kopsolī”. 

no „kurlmēmo Dzīves” līDz „kopsolī”

Tagad, kad mums ir internets ar saviem bezgalīgajiem piedavājumiem arī 
nedzirdīgajiem iegūt informāciju, grūti iedomāties, cik ierobežota agrāk bija šī 
iespēja. Vienīgais masu informācijas līdzeklis nedzirdīgajiem bija preses izdevumi. 

Nobeigumu lasiet 6. lpp



4

Šie cilvēki nesen LNS projekta 
„Klusuma pasaule” ietvaros 
iekļāvās kompleksās sociālās 
rehabilitācijas programmas 
nodarbībās Jūrmalā un piekrita 
dalīties pārdomās ar „KS” par 
bezdarba problēmām.

viņi Par savu darbu
Vairāki sarunas dalībnieki 

kādreiz strādājuši savā profesijā 
gadiem. Uzņēmumi, kur viņi 
strādāja, bankrotēja, un tā 
darbinieki  nonāca bezdarbnieku 
pulkā. 

marta 39 gadus SIA „Valpro” 
metināja benzīna kannas, 
ugunsdzēsības aparātus u.c.  
Anatolijs arī bija metinātājs – 23 
gadus SIA „Tipro Baltic” Olainē. 
Savukārt Līga 33 gadus bijusi 
apdares darbu strādniece mēbeļu 
uzņēmumā „Zunda”. Ne mazāk 
darba gadu (31) arī Aivaram – 
bijis mēbeļu paraugu izgatavotājs 
un šablonists SIA „Sāga”. Sergejs 
savukārt strādājis par namdari 
dažādās vietās.

Citiem aiz muguras mazāk 
darba gadu. Inese pirms 2 gadiem 
lielās slodzes dēļ pati aizgāja no 
istabenes darba viesnīcā „Hotel 
de Rome”, vienlaikus nesekmīgi 
mēģināja sameklēt citu darbu. 
Jāpiebilst, Inese ir apguvusi 
istabenes profesiju NVA kursos. 
Maija 2 gadus bijusi apkopēja 
kazino zālē „Fēnikss”, pirms tam 
kādā fitnesa klubā. Bet Tatjana 
strādāja uzņēmuma „Latvijas 
mežs” kokaudzētavā, bet pirms 
tam kādus 10 gadus bija trauku 
mazgātāja kafejnīcā „Monte 
Kristo”.

sava Profesija – 
saPnis?

Nereti nedzirdīgajiem ir 
sapnis strādāt sev tīkamākā 
profesijā, bet dažādu šķēršļu dēļ 
viņi spiesti to aizmirst. Tieši tā tas 
ir šiem astoņiem bezdarbniekiem. 
Interesanti, ka par profesionāliem 
sportistiem vēlējās kļūt gan 
Tatjana, gan Anatolijs, gan 
Sergejs. Viņi saka, ka nedzirdības 
dēļ sportista karjeru veidot nav 
iespējams. Bet Tatjanai patīk 

strādāt par aukli maziem bērniem, 
šādu nodarbošanos viņa reizēm 
veica. Maija gribēja būt vecmāte 
un strādāt Dzemdību namā. Līgas 
sapnis ir būt par mākslas darbu 
šuvēju, kā arī par rasētāju. 

Savukārt Aivars skolas 
gados bēga no kurpnieka amata 
nodarbībām, lai par to nekļūtu 
vēlāk. Jau toreiz viņam patika 
galdniecība, un tā arī šajā jomā 
viņš palika visu mūžu. 

Inese pēc skolas beigšanas 
vēlējās kļūt par frizieri, tomēr 
kļuva par šuvēju. Martai vispār 
vairāk patīk tā sauktās vīriešu 
profesijas, gribēja būt par 
krāsotāju. Vēlāk gan arī par 
veterinārārsti. 

manas tiesības...
Darbinieku atlaišanas buma 

laikā nedzirdīgie parasti vēršas 
LNS, biedrībās vai vienkārši pie 
zinošiem cilvēkiem noskaidrot, 
kādas ir viņu tiesības atlaišanas 
brīdī. Bet kā rīkojās šie astoņi 
bezdarbnieki? 

Marta uzsvēra: „Zinu savas 
tiesības. Esmu sasniegusi pensijas 
vecumu, apstrīdēt atlaišanu no 
darba nebūtu pareizi. Kādreiz 
daudzos uzņēmumos darbojās 
arodbiedrības, kur varētu 
griezties, ja ir kādas problēmas.” 

Inese un Līga vērstos pie 
LNS sistēmā strādājošas sociālās 
darbinieces. Aivars un Anatolijs 
domā, ka pareizāk būtu doties pie 

jurista, lai noskaidrotu atlaišanas 
atbilstību likumam. Daži iesaka 
pieņemt un atzīt faktu par 
notikušu: ja firma bankrotē, nav 
vērts cīnīties par palikšanu tajā.

darba meklēšana
Katram bezdarbniekam ir jau 

savi darba meklēšanas paņēmieni. 
Lielākā daļa no pārrunas 
dalībniekiem reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
Viņi darbu meklē gan NVA 
filiālēs, gan internetā, gan caur 
paziņām, gan sludinājumos avīzē. 
Pagaidām neveiksmīgi. Inese no 
NVA dabūjusi 6 darbu meklēšanas 
portālu adreses internetā, bet tur 
palikusi bez rezultātiem. 

Sergejs: „NVA man iedeva 3 
adreses uz firmām, kurās it kā ir 
brīvas darbavietas. Bet mani tur 
negribēja ņemt. Tulku nevarēju 
uzreiz dabūt, jo jāpierakstās 
iepriekš. Gāju tāpat – brīvas 
darbavietas taču mani negaidīs.” 

Līdzīga situācija ir 
Anatolijam, kas internetā 
atrada darba piedāvājumus, bet, 
aizgājis uz vietas, tika noraidīts. 
Iespējams, nevēlējās pieņemt 
darbā nedzirdīgo un brīvo 
vietu taupīja kādam, kas darba 
devējam labāk patīk, secina 
viņš. Līga domā, ka nevajag 
mainīt profesiju, jo jaunajā nebūs 
pieredzes, kuru visi darba devēji 
pieprasa. Tatjana stāsta: „Esmu 
vairākās vietās interesējusies par 
darbu, bet veltīgi. Dažās atstāju 
savu kontaktadresi, ja atbrīvotos 
kāda vieta. Bez rezultāta pagājuši 
gadi...” 

ar vai bez tulka?
Vairāki arī atzina, ka cenšas 

tikt galā ar darba meklēšanu bez 
tulka palīdzības. Ja tulks piezvana 
darba devējam, ka kāds nedzirdīgs 
meklē darbu, tad parasti uzreiz 
atsaka. 

Ar tulku klātienē arī nav labāks 
rezultāts, tāpēc nepieciešamības 
gadījumā labāk pašiem komunicēt 
ar darba devēju sarakstoties. 
Tas pierādītu, ka ir iespējams 
savstarpēji saprasties pašiem.

cilvēki bez Darba: viņu pārDomas, 
piereDze un ieteikumi

Saasinoties valsts ekonomiskajai situācijai, 2008. – 2009. gadā sākās darbinieku masveida atlaišana. Šajā laikā no darba 
reizē bija jāaiziet arī astoņiem nedzirdīgiem cilvēkiem: martai kraulei, Līgai Abakokai, maijai kopmanei, Inesei klāsupei, 
Tatjanai un Sergejam Lominskiem, Aivaram kronbergam un Anatolijam jermolovičam. 

IVArS kALNIŅŠ, teksts un foto

šīs gruPas ieteikumi citiem darba 
meklētājiem
Darbs jāmeklē nepārtraukti un aktīvi.
Ņemot vērā pašreizējo valsts stāvokli, nav izvēles – jāņem 

darbs, kas pagadās. Negaidiet neko labāku vai tīkamāku darbu.
Kamēr esat bez darba, izmantojiet iespēju apgūt kādu citu 

profesiju.
Neatsakieties no jebkuriem iespējamiem NVA 

piedāvājumiem.
Centieties būt saprasti komunikācijā ar darba devējiem 

visādā veidā, kaut vai rakstiski.
Sagatavojiet sev tādu CV, kas varētu patikt darba devējiem.
Vienmēr jautājiet saviem draugiem, paziņām par iespējamo 

brīvo darbavietu.
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ProblēmPunkti
Lielākās grūtības nedzirdīgajiem 

sagādā darba sameklēšana. Kā liecina LNS 
statistika par 2009. gadu, 41,4% biedriem no 
kopējā skaita ir tikai pamatizglītība. Tāpēc 
ļoti svarīgs jau skolā būtu izskaidrošanas 
darbs nedzirdīgo jauniešu vidū par 
profesionālas izglītības nozīmi.

Zema nedzirdīgo izglītības līmeņa dēļ 
viņi nereti nevar būt kvalificēti darbinieki, 
kurus labprāt pieņem darba devēji. Lielākas 
cerības tiem, kuri sagatavojuši pārdomātus 
CV, veiksmīgi piedalījušies darba intervijā 
kā kvalificēti darbinieki, kam ir datorprasmes 
iemaņas u.c. Tulku pakalpojumi darba 
devējiem liekas apgrūtinoši, labāk tos 
neizmantot.

Zems nedzirdīgo nodarbinātības līmenis 
cieši saistīts ar valsts ekonomisko lejupslīdi, 
kad darbu atrast ļoti grūti.

Arī Latvijas likumdošana nemotivē 
darba devējus pieņemt darbā nedzirdīgos, 
jo mūsu valstī nav ne nodokļu atvieglojumi, 
ne kvotu sistēmas, kas ieinteresētu darba 
devējus to darīt.

Daudzi strādā gadījuma darbus, 
bez darba līgumiem. Tas palielina sociālās 
problēmas nedzirdīgo vidū: viņi nevar 
pieteikties uz bezdarbnieka pabalstu, saņemt 
atlīdzību darbnespējas gadījumā utt.

Profesiju aizliegumi nedzirdīgajiem 
arī sašaurina iespējas strādāt sev tīkamu 
darbu. Šie ierobežojumi skar darbu 
augstumā un ar krāsvielām, piemēram, darbā 
par celtniekiem, elektriķiem, namdariem, 
jumiķiem utt. 

Neskatoties uz vairākkārtīgiem LNS 
aicinājumiem, pierādījumiem un diskusijām 
dažādās darba grupās, Labklājības ministrija 
šos diskriminējošos ierobežojumus atcēla 
tikai 2004. gadā. Bet 2009. gadā LM 
sagatavoja jaunus MK noteikumus, kuros 
atkal iekļāva zināmas atrunas darbam 
augstumā, šoreiz gan, sākot no 5 metriem... 

Saglabājies arī aizliegums nedzir-
dīgajiem strādāt trokšņainā vidē, lai gan 
neviens speciālists nevar paskaidrot, ar ko 
troksnis var traucēt pilnīgi nedzirdīgam 
cilvēkam, kurš tāpat šo troksni nedzird. 
Problēmas ir arī nedzirdīgajiem zemniekiem, 
kuriem lauku apstrādāšanai nepieciešams 

izmantot smago tehniku – traktorus, taču 
atļauju nedzirdīgajiem iegūt autovadītāja 
tiesības LNS izcīnīja tikai attiecībā uz 
motocikliem un vieglajām automašīnām.

risinājumi
Pēdējā gada laikā nedzirdīgo 

nodarbinātības situācija mainījusies. 
Vienlaikus samazina iespējas darbu atrast 
arī citās valstīs. Valsts interese nedzirdīgo 
nodarbinātībā ir minimāla, bet LNS ar 
projektu aktivitātēm cenšas risināt šo 
sāpīgo problēmu, organizējot dažādas 
apmācību programmas, kas saistītas ar 
nodarbinātību. 

Pašlaik tās notiek vērienīgajā  L N S 
projektā „Klusuma pasaule”. Pēdējos gados 
arī NVA aktīvi izmanto Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļus invalīdu nodarbinātībai. 
Nedzirdīgajiem dota iespēja gan apgūt 
kādu profesiju, gan izmantot subsidētās 
darbavietas, gan citus pakalpojumus. 

subsidētā darbavieta
NVA projekta „Pasākumi noteiktām 

personu grupām” ietvaros vairāki nedzirdīgie 
bija nodarbināti LNS, LNSF, LNJO, firmā 
„Gaismas upe” un citur.

Ja darba devēji ir ieinteresēti nodarbināt 
nedzirdīgos, tad viņiem jāpiesakās NVA šajā 
programmā. 

Ja jūs vēlaties iekārtoties darbā, 
varat informēt darba devējus par NVA 
pasākumiem. Plašāku informāciju par 
subsidētā darba pasākumiem varat izlasīt: 
www.nva.gov.lv. 

Ieva ričika, kas strādā par lietvedi 
LNSF birojā, stāsta: „Agrāk vasaras 
brīvlaikā biju jau tur strādājusi. Pēc kāda 
laika LNSF prezidents man piedāvāja 
NVA subsidēto darbavietu uz vienu gadu 
šajā birojā. Man šis darbs patīk, jo varu 
komunicēt ar savējiem – nedzirdīgajiem. 

Darbs apstākļi labi. Interesanti, jo varu 
daudz uzzināt par sporta dzīvi. Gribētos 
tur strādāt ilgāk, ja būtu iespēja. Ja ne, tad 
meklēšu citu darbu vai apmeklēšu kādus 
kursus.”
darba Prakse Par 100 ls

Pēdējā laikā bezdarbnieki aktīvi piedalās 
NVA pasākumā „Apmācība darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība” (darba praktizēšana ar 100 Ls 
stipendiju). 

Šajā darba praksē piedalās Aleksandrs 
Truntiks no Rēzeknes: „Es strādāju šādā 
vietā par sētnieku jeb palīgstrādnieku. 
Par šo darbu uzzināju rudenī no avīzēs un 
internetā ievietotās informācijas. Palūdzu 
sievai, lai palīdz pieteikties NVA. Pēc kāda 
laika no NVA piezvanīja un pateica, ka ir 
iespēja strādāt. 

Darbs man patīk. Varu būt dabā, bez 
problēmām saprotos ar dzirdīgiem kolēģiem. 
Nākotnē gribētu apgūt vēl kādu amatu.”

Arī edgars ramza no Jelgavas ir 
apmierināts: „Ilgi un veltīgi meklēju 
namdara jeb būvnieka darbu. Tagad 
piedalos teritorijas sakopšanā. Man mamma 
palīdzēja atrast šo darbu. Tas man patīk. 
Lai gan šis prakses darbs tuvojas  beigām,  
gribētos to turpināt.”

Par nedzirdīgo nodarbināšanu subsidētās 
darbavietās sazinājos ar NVA Pakalpojumu 
departamenta nodarbinātības pasākumu 
nodaļas eksperti Agnesi gelžinu: 

"Projekta „Pasākumi noteiktām personu 
grupām” ietvaros 2009.gadā izveidotas 85 
darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti, 
no tiem 5 pēc ārsta norādījumiem tika 
nodrošināts surdotulks. 

Bezdarbnieki ar invaliditāti (ieskaitot 
nedzirdīgos) var vērsties NVA filiālēs un 
izteikt vēlmi dalībai valsts līdzfinansētajās 
darbavietās. 

Arī šobrīd, no 4. februāra, darba devēji 
piesaka darbavietas. 2010. gadā plānots 
izveidot 100 jaunas valsts darbavietas 
bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

Arī šī gada otrajā pusē plānots izveidot 
vēl papildus darbavietas invalīdiem.

Par darba praktizēšanu pašvaldībās 
(100 Ls). No 2009.gada septembra līdz šā 
gada 31.martam tajā iesaistīti kopumā 810 
bezdarbnieki ar invaliditāti, veic sabiedriskā 
labuma darbus. 

Turklāt tajos surdotulkojuma pakal-
pojumi nav paredzēti.

Darbavietas izvēlas un bezdarbniekus 
nodarbina vietējā pašvaldība, ņemot vērā 
arī bezdarbnieka veselības stāvokli, proti, 
cilvēkus ar dzirdes traucējumiem nedrīkst 
nodarbināt tādos darbos, kur dzirde ir 
nepieciešama viņu drošības dēļ, piemēram, 
ceļu labiekārtošanā utt. 

Bezdarbnieks tiek apdrošināts pret 
nelaimes gadījumiem. Bezdarbniekam ar 
invaliditāti, kurš nesaņem bezdarbnieka 
pabalstu, savā NVA filiālē pašam ir jāizsaka 
vēlme, ka viņš vēlas iesaistīties darba 
praktizēšanā pašvaldībā. Tiklīdz parādās 
vakance, NVA par to viņu informē  "

neDzirDīgo bezDarbnieku 
iespējas un problēmas

Nedzirdīgo nodarbinātības jautājumi – profesiju barjeras, ierobežojumi, 
bezdarbs, darba vietu pieejamība, nepieciešamā informācija, iespējas, 
profesionālā rehabilitācija – vienmēr ir aktuāli mūsu kopienā. Nedzirdīgo 

bezdarba līmeni starp nedzirdīgajiem raksturo LNS statistikas dati. Tie liecina, 
ka gandrīz katrs otrais darbspējīgā vecumā esošs LNS biedrs ir bezdarbnieks. 
Dramatisks stāvoklis ir laukos un mazpilsētās.

IVArS kALNIŅŠ

Par šo tēmu -  turpmāk vēl...
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kvalitātes celšanai

vai gribi meklēt 
labāku dzīvi?

Zivs meklē dziļāku ūdeni, cilvēks – 
labāku dzīvi. Tā veca patiesība. Vai tev arī 
liekas, ka tavā dzīvē ir par maz labuma? 
Varbūt savā darbā redzi tikai grūtumu, savā 
dzīvē rūpes un raizes – vairāk nekā? Nu tad 
izlasi, draugs, ko es tev gribu teikt.

Ņem ceļa spieķi rokā un ej pasaulē 
labumu meklēt, tāpat kā tas zemnieka dēls 
Skalbes pasakā. Atstāj savu grūto darbu, 
ej vieglumu meklēt. Ej, izmēģinies visos 
darbos, iedzīvojies visās vietās, nogaršo 
visādas maizes. Un, kad to visu būsi izdarījis, 
tev tālāk nebūs ceļa, ko iet. Tu redzēsi, ka 
tāda labuma, kādu tu esi meklējis, pasaulē 
nemaz nav. Katram darbam ir savs grūtums, 
katrai maizei sava garoza. Un, ja pašās beigās 
tu gribēsi atgriezties atpakaļ savā pirmajā 
darbā, tad tikai sajutīsi, cik nespēcīgs esi 
palicis, vieglu dzīvi meklēdams.

Tava sirds drebēs aiz bailēm no darba 
grūtuma, tavas rokas būs aizmirsušas 
darbu, un taviem zobiem būs grūti sakost 
cieto pelavmaizi. Bet tev būs jāstrādā, līdz 
tavas rokas sāks raudāt sāpīgās tulznās. 
Būs jāstrādā, lai nopelnītu maizes riecienu, 
kuru ēdot, smiltis čirkstēs zobos. Un, ja tu 
to izturēsi, tad būsi izārstēts no „vieglās 
dzīves” slimības.

tā bija toreiz: ko par to 
Domājam šoDien?

ZIgmārS uNgurS, teksts un foto

Šajā „kopsolī” numurā sākam publicēt  rakstus ar interesantām domām un vēstures 
faktiem no trīsdesmito gadu nedzirdīgo laikraksta „kurlmēmo Dzīve”. Šoreiz par īpaši 
aktuālu tēmu – par aizbraucējiem. Izrādās, arī toreiz  nedzirdīgie tāpat dažādi domāja 
par labākas dzīves meklēšanu citā darbā, citā vietā, ārzemēs...

Ja negribi iet šo bīstamo ceļu, mācies 
dzīvi skatīt abām acīm. Katrai lietai ir divas 
puses: labā un ļaunā. Kāpēc tu savā darbā, 
savos dzīves apstākļos negribi nekā laba 
saskatīt? Un kāpēc cita darba ļaunās puses tu 
neredzi tikmēr, kamēr pats neesi tās izjutis?

Ja esi zemes arājs, tad zināsi visus 
grūtumus, kas iet līdzi šim darbam un liek 
tev vaidēt par to. Bet kāpēc nepriecājies par 
savu stipro, darbā norūdīto veselību? Zemes 
spēka piezīdies, tu pilsētas ielu akmeņus ar 
savu papēdi varētu saskaldīt; tavs spēks un 
tava veselība ir liels dārgums.

Tev liekas vilinošāks pilsētas amatnieka 
darbs? Ir jau jauki: lai kāds laiks – lietus, 
sals vai negaiss, – sēdi siltā istabā un 
mierīgi strādā savu darbu. Pievakarē 
nomazgājies, apvelc jaunās drēbes un izej 
parkā pastaigāties. Tiktāl viss labi; bet tā tas 
iet no dienas dienā, no gada gadā – jūti, ka 
darbnīcas putekļi sakrājušies tavās plaušās 
un apdraud tavu veselību. Jā, veselības 
un lauku miera dēļ pilsētas amatniekam 
jāapskauž zemes arājs.

Skaties, kur gribi: nekur nav rožu bez 
ērkšķiem; neviens netiek pie labuma, kas 
negrib pārvarēt grūtības. Tāpēc, draugs, 
ja baidies no grūtībām, tad labāk neej vis 
labumu meklēt. Nekur nebūs labāk kā tepat. 
Bet, ja tev no grūtuma nav bailes, ej droši – 
tev visur būs labi.

  „Kurlmēmo Dzīve”, Nr.1(14), 11. 03. 1933.

eksPresintervija 
lns – 90: 

kādreiz un tagad

HeLēNA kLAPoTe: 
jāDoD ceļŠ jAuNAjIem!

Visspilgtākā 
atmiņā ir mana 
sporta karjera 
galda tenisā. 
Arī padomju 
laikā bija iespēja 
piedalīties 
daudzās 
sacensībās – pa 
visu Padomju 
Savienību, 
pateicoties 
LNB atbalstam. 

Sporta un kultūras aktivitātes notika 
augstā līmenī, bija prieks piedalīties visā. 
LNB darbs arī tolaik bija nenovērtējami 
liels. Pirms daudziem gadiem saņēmu 
dzīvokli Pārdaugavā, ko man bez maksas 
piešķīra biedrība. Liels notikums, atceros, 
bija tagadējā ražošanas uzņēmuma un 
kopmītnes būve Elvīras ielā, kur daudzi 
nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši 
uzsākuši darba gaitas. Tulki strādāja 
profesionāli un solidāri ar nedzirdīgajiem.

Pēdējos 10 gados LNS darbi nav 
apsīkuši. Panākta iespēja nedzirdīgajiem 
iegūt autovadītāja apliecību. Priecē, ka 
mūsdienu tehnoloģijas strauji attīstās un 
tās sāk izmantot arī mūsu cilvēki. Avīze 
„Kopsolī” kļuvusi saistošāka un bagātāka 
ar noderīgu informāciju. 

Pašreiz mūs piemeklē krīze, bet LNS 
turas braši, pateicoties veiktajam darbam 
A. Pavlina vadībā. Novēlu, lai LNS vairāk 
uzmanības pievērstu tulku problēmām. 
Vairāk jādod iespēja nedzirdīgajiem 
jauniešiem, īpaši studentiem strādāt LNS 
struktūrā. Novēlu lielu izturību mūsu 
prezidentam A. Pavlinam turpmāk!

jurIS SmoNS: 
PrIekS, kA LNS BūVējAS

Padomju 
laikā LNB 
aktivitātes 
bijušas ārkārtīgi 
lielas. Ar sportu, 
pašdarbību, 
kultūrmasu 
organizatorisko 
darbu arī toreiz 
varējām lepoties. 
Pēc Latvijas 
neatkarības 

atgūšanas LNS, tāpat kā visa valsts, 
pārdzīvo zināmas grūtības.  Es pats 37 
gadus vadīju Jūrmalas grupu. Katru 
gadu piedalos tradicionālos nedzirdīgo 
pašdarbības festivālos un Nedzirdīgo 
dienas koncertos. Man tie ļoti patīk. Uz 
šiem nozīmīgajiem pasākumiem sabrauc 
nedzirdīgie cilvēki no visas Latvijas.

Augsti vērtēju LNS prezidenta A. 
Pavlina darbu. Viņam ir liela autoritāte 
mūsu kopienas biedru vidū. Pateicoties 
viņam, LNS attīstās – viss virzās uz 
priekšu. Liels prieks, ka projekta ietvaros 
tiks uzceltas divas jaunas ēkas LNS biedru 
vajadzībām Rīgā un Liepājā. 

Novēlu LNS stipru spēku darbā, kas 
uzlabotu nedzirdīgo cilvēku labklājību. 

IVArS kALNIŅŠ, 
VALDIS krAukLIS

1963. gadā īsu laiku par redaktoru 
strādāja o. reinsons, bet pēc tam avīzi izdod 
redkolēģija, galvenā redaktora it kā nav, taču 
neoficiāli par to strādāja Štāls, kuru nevarēja 
oficiāli noformēt šajā darbā, jo viņš nebija 
Komunistiskās partijas biedrs. 

Vēl par redaktoriem strādājuši: Pauls 
Līdums (no 1970. gada), Valda Lediņa (no 
1974. gada), Arnolds Pavlins (no 1978. gada), 
bet visilgāk Ilze rudusa (kopmane) –  no 
1983. gada līdz šodienai.Kad sākās Atmoda, 
neatkarība un tai sekojošs Latvijas un LNS 
ražošanas sabrukums, „Kopsolī” sāka rakstīt 
projektus dažādiem ārvalstu fondiem, lai 
saņemtu finansējumu savai darbībai. Sekmīgi 
tika lietotas visdažādākās iespējas izdzīvot: 
grāmatu izdošana, sponsoru meklēšana, citu 

maksas pasākumu rīkošana, atbalsta meklēšana 
visdažādākajās valsts institūcijās, valdību un 
Saeimu ieskaitot. 

1995. gadā pirmo reizi tika saņemts 
atbalsts  no Sorosa Fonda. Sākās projektu ēra, 
kuru mēs visi arī tagad esam iekšā, bet tā vairs 
nav tik sena vēsture, lai par to šeit rakstītu. 

Arī pašlaik „Kopsolī” izdošanu pamatā  
nodrošina līdzdalība ES finansētajā projektā 
„Klusuma pasaule”.   

Šogad laikrakstam "kopsolī" iznāks 
1000. nr., kopš tas tiek iespiests poligrāfiski. 
Izmantojot šo rakstu, redakcija izsaka lielu 
pateicību tiem brīvprātīgajiem palīgiem, 
kuru darbs, mīlestība un interese palīdzējusi 
avīzei izdzīvot visos laikos un pastāvēt arī 
šodien.

no "kurlmēmo dzīves" līdz "koPsolī"
Sākumu lasiet 3. lpp
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Pirms Pūpolu svētdienas 
daudzos masu medijos 
parādījās informācija par 
aptuveni 200 nedzirdīgu 
bērnu seksuālu izmantošanu 
septiņdesmitajos gados ASV 
Viskonsinas štatā. 

Pāvestam Benediktam 
XVI pārmet noklusēšanu un 
bezdarbību šajā sakarā. Tas 
ir tikai viens no tūkstošiem 
piemēru, kas liecina par to, 
ka katoļu baznīca slēpusi 
garīdznieku pārkāpumus, lai 
izvairītos no skandāliem un saglabātu autoritāti starp ticīgajiem.  

Šeit plašāks materiāls par šo lietu.
Daudzus gadus nedzirdīgie centās pastāstīt par garīdznieka vardarbību, ko 

izjutuši bērnībā, skolas gados.
Desmitiem gadu vīriešu grupa, kurus bija seksuāli izmantojis nedzirdīgo skolā 

strādājošais mācītājs Viņa svētība Lorens merfijs (attēlā - ar lūgšanā saliktām 
rokām), informēja sabiedrību par notikumiem skolā Viskonsinas štatā (ASV). To 
apstiprina gan upuri, gan arī pašas Baznīcas dokumenti.

Viņi par to informējuši citus garīdzniekus, arī trīs arhibīskapus, ziņojuši 
divām policijas nodaļām un apgabala uzraugošajam prokuroram.  Nedzirdīgie 
cilvēki  izmantojuši zīmju valodu, sniedzot liecības, zīmējuši uz papīra, lai 
parādītu, ko tieši Merfijs  darījis ar viņiem. Bet šie ziņojumi palika neuzklausīti 
dzirdīgo cilvēku kurlajām ausīm. Vatikāns noklusēja šo lietu, un Merfijs 1998. 
gadā nomira, joprojām būdams garīdznieka amatā.

„Šim vīrietim vajadzēja sēdēt cietumā daudzus gadus, bet viņš dzīvoja 
laimīgi,” stāsta nedzirdīgais Stīvens Greiers, viens no Merfija upuriem. „Un kā 
ar mani? Es pat nedrīkstēju domāt par pieskaršanos meitenei. Kas deva viņam 
tiesības tā izrīkoties ar mums? Merfijs piekopa seksu ar mazgadīgiem zēniem, un 
viņš par to nesaņēma nekādu sodu.” 

Seksuālās vardarbības upuri bieži vien ir tik satriekti, pazemoti un traumēti, 
ka paiet gadi, kamēr viņi uzdrošinās runāt par cietsirdību. Daži vispār neko 
nesaka. Tomēr šie upuri brīdināja varas pārstāvjus jau kopš 1950. gada, kad par 
seksuālo vardarbību vispār nebija pieņemts skaļi runāt. 

Greieram Merfijs sācis uzmākties, kad zēnam bija 14 gadi (ap 1965), viņu 
vairākas reizes izvarojot un ieslogot skolas kambarī. Merfijs labi runājis zīmju 
valodā un skaidrojis, ka  Dievs vēlas, lai zēni iegūtu zināšanas par dzimumdzīvi 
un ka tas esot jātur noslēpumā, kā noteikts  Svētajā sakramentā.

„No rītiem, kad skolā notika dievkalpojums un garīdznieks sakrustoja rokas 
lūgšanai, es domāju, cik daudzus zēnus šīs rokas  apgrābstījušas,  cik tās  netīras 
un aptraipītas,”  atceras Greiers. No 1950. līdz 1974. gadam Merfijs seksuāli 
izmantojis aptuveni 200 skolas zēnus.

Greiera kungs par notikušo pirmo reizi mēģināja pastāstīt vietējās baznīcas 
mācītājam dzimtajā Medisonā (1966). Bet mācītājs nevēlējies par to neko zināt 
un ieteicis zēnam notikušo aizmirst.  Vēlāk, pusaudža gados, par mācītāja Merfija 
necienīgo rīcību viņš runājis ar vēl citiem garīdzniekiem.

Deivids Volšs, kapelāns Čikāgā, jau pagājušā gadsimta piecdesmito gadu 
beigās saņēmis no skolas audzēkņiem vairākkārtējas sūdzības par Merfija 
nepiedienīgo uzmākšanos. 

Rehabilitācijas kursu laikā (1970) grupa bijušo skolas audzēkņu pastāstīja 
par notikušo saviem pedagogiem. Tolaik tika savāktas ap 20 audzēkņu liecības, 
nododot tās arhibīskapam Viljamam Kazinsim. Nedzirdīgie naivi ticēja, ka sekos 
stingra arhibīskapa rīcība, bet gan nedzirdīgo skolas administrācija, gan mūķenes 
nostājās Merfija pusē. Arhibīskaps, aizstāvot Merfiju, pat esot nikni kliedzis uz 
lieciniekiem.

Vienīgā Baznīcas reakcija – 1974.gadā  tā nosūtīja Merfiju darbā uz citu štatu. 
Tēvs Merfijs turpināja strādāt draudzēs un nedzirdīgo skolās līdz pat savai nāvei 
1998. gadā. 

     
Pēc interneta nytimes.com materiāliem 

sagatavojis: Pēteris Vilisters

viņi bija nedzirdīgi, bet neklusēja

notikumi, kas iepriecina. Fakti, kas satrauc

nedzirdīgā amerikāņu 
aktrise mārlī metlina 
tv šovā "dejo ar 
zvaigzNi"

gandrīz visa 
Latvija sekoja 
līdzi vājdzirdīgās 
Danas 
Dombrovskas 
deju gaitām 
TV3 šovā „Dejo 
ar zvaigzni 3”. 
Bet viņa nav 
vienīgā dejotāja 
ar dzirdes 
traucējumiem, 
kas piedalās šāda 
veida šovā.

 Pirms 
diviem gadiem 
ASV televīzijas 

šovā "Dejo ar zvaigzni" piedalījās pilnīgi 
nedzirdīgā amerikāņu aktrise mārlī 
metlina.

Mārlī Metlina 1986. gadā saņēma Oskara balvu 
un Zelta globusu kā labākā aktrise par lomu filmā 
Mazāka Dieva bērni un joprojām ir visu laiku 
jaunākā šīs balvas ieguvēja.

Mārlī nekad iepriekš nebija šādi dejojusi. Pirms 
raidījuma viņai nācās vingrināties 7 stundas dienā, 
lai apgūtu ča-ča-ča un kvikstepu.

Tas bija papildus izaicinājums, jo viņa nedzird 
nevienu skaņu, nevienu noti. 

 Tāpēc viņai visā vajadzēja paļauties uz deju 
partneri. Liela nozīme bija arī viņas tulkam Džekam 
Džeisonam. Kā spogulis vai ēna. Viņš bija kopā ar 
Mārlī gan uz skatuves, gan mēģinājumos.

Mārlī nepiedalījās šovā, lai pierādītu, ka 
nedzirdīgie var dejot. Viņa to darīja savu 4 bērnu 
dēļ, lai pārbaudītu savas spējas un atklātu jaunas 
prasmes:  „Es tikai gribēju būt forša mamma,” saka 
Mārlī. "Mēģināju izklaidēt cilvēkus ar savu humora 
izjūtu, iesaistot to dejā. Man tā bija iespēja labi 
pavadīt laiku."

Šova producents Konrāds Grīns: "Tas ir 
mūsu pienākums –  televīziju tuvināt cilvēkiem ar 
invaliditāti.’’

Lielisks piemērs tam bija arī Pola Makartnija 
bijusī sieva Hetere Milza, kura piedalījās deju šovā 
ar kājas protēzi.

"Viss, ko varu teikt –  ir "paldies žūrijai un 
manam brīnišķīgajam partnerim Fabianam, kurš 
man sniedza visskaistāko dejas baudījumu!’’ viņa 
teica zīmju valodā pēc uzstāšanās.

Plašāks materiāls ar video fragmentiem 
www.lns.lv mājaslapā „Jaunumu” sadaļā.

Pēc interneta materiāliem 
sagatavojusi: Inese Immure

Nobeigumu lasiet 6. lpp
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mīļi sveicam

85
22. V jānis APSe, Ventspils biedrība

80
16. V Antoņina reINHoLDe, Rīgas 
28. V Broņislava BATkoVSkA,

Daugavpils

75
20. V jeļena kAŠTAļjANoVA, Rīgas
24. V edgars BurkeVIČS, Kuldīgas

70
23. V felicija eZerIŅA, Pļaviņu

65
3.  V Ludmila SoSTAVkINA, Rīgas
6.  V Aleksandrs ANDrejeNko,

 Rīgas
10.V Aivars ĶeIrIS, Rīgas

60
14. V Nikolajs PeTroVS, Rīgas
25. V mārīte oSTVALDe, Liepājas

55
20.V Anita mIeZīTe, Rīgas
30.V Tatjana murIgINA, Rīgas

50
5.   V Ingūna – māra ČAuNA, Rīgas
17. V juris ŠmITS, Rīgas
18. V Svetlana gārNe, Kuldīgas 
24. V jevgenijs SmIrNoVS, Rīgas
30. V Teodors PAegLIS, Rīgas

vēlos iePazīties

Esmu vidēja vecuma sieviete. 
Vēlos iepazīties ar jauku un saprotošu 

vīrieti (40 – 50 g.) bez kaitīgiem 
ieradumiem. Ja arī tu meklē otru cilvēku 
sev līdzās, atraksti!

Gaidu SMS: 29988141

ziedojumi

rīgas rB pateicas ziedotājiem:
I.Kuļikova, Z. Ziņģe (1Ls); 
A. Suharevs, Ņ. Ivanova, 

N. Beleviča (2Ls); J. un V. Depkovski 
(katrs pa 2,5 Ls); R. Suhareva, 

I. Rudzīte, H. Kozlovska, J. Labprāte, 
V. Rence, V. Zakenfelde (3 Ls); 
N. un I. Zundes (katrs pa 5Ls).

Piekūst rokas, piekūst kājas,
Ilgu mūžu staigājot.
Klusi nolīkst sirmā  galva ,
Mūža miegā  aizmiegot.

 Noliecam  galvas  mūsu  biedra    
Ilmāra  Hūna   (1935.12.04.– 2010.21.03) 
priekšā, viņam aizejot mūžības ceļā. 

 Izsakām  līdzjūtību   tuviniekiem. 
 Liepājas  biedrība

īPašie sveicieni 
francim mauriņam

Katra diena, ko gaidi un vadi, 
Zelta mēteli plecos tev liek. 
Sapņo -  tie tavi skaistākie gadi, 
Kuros dvēsele bagāta tiek. 

Vēlam labu veselību un Dieva svētītus 
turpmākos dzīves gadus! 

Preiļu nedzirdīgo grupa



Mums šodien atcerēties gribas. 
Cik daudz ir laba padarīts
Tev darbs un mūsu mīlestība
Līdzi dzīvei ies. 

Sveicam dižajā 75 gadu dzīves jubilejā!

Viktors, Dainis, 
Rasma, Juris un Roberts

rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātPamatskola 
aicina uz absolventu 

salidojumu

rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskola rīko 

ABSoLVeNTu SALIDojumu 
š.g. 11. jūnijā rīgā, Čaka ielā 42.

Pieteikšanās līdz š.g. 15. maijam 
darba dienās pie skolas darbvedes 
pl. 10 – 16, sestdienās un svētdienās pie 
internāta dežurantiem pl. 16  – 18.

Dalības maksa 2 Ls. 
Programmā:

Pl. 15 – 16 Absolventu reģistrācija 
       skolas pagalmā.
Izstādes apskate internāta pirmajā stāvā.
Pl. 16  – 18 Svinīgais akts skolas pagalmā
Pl. 18  – 22 Atmiņas, sarun
       klašu telpās
Pl. 22  Atvadīšanās….

P.S.  Līdzi ņemt ,,groziņu” bez alkohola.
Automašīnu skolas pagalmā novietot 

aizliegts.

kultūras centrs 
"rītausma" aicina talkā 

24. aprīlī pl. 14 īpaši gaidīti un mīļi 
lūgti talkā LNS cilvēki ar "zelta rokām" 

mūSu gALDNIekmeISTArI. 
Lūgums ņemt līdzi savus amata rīkus 

un galvenais – vēlēšanos palīdzēt nama 
inventāra sakopšanā. 

Saposīsim savu "rītausmu"! 
mūsu nams to ir pelnījis.

līdzjūtības

uzmanību!
No 18. līdz 20. jūnijam Itālijas pilsētā Kuvio notiks Starptautiskais laikmetīgās 

gleznošanas konkurss. Kuvio ir maza, gleznaina pilsēta zaļajā Valkuvijas ielejā, tuvu 
Madžores ezeram.

Lai piedalītos konkursā, jums ir jāuzglezno kāda ainava no Valkuvijas ielejas. Ar 
Valkuvijas ielejas apskates objektiem varat iepazīties www.cuvio.com mājaslapā galerijā 
Cuvio e la Valcuvia, kur ievietots vairāk nekā 350 fotoattēlu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā ar savu gleznu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma 
formu un nosūtīt to līdz 15. maijam pa faksu + 39-02-20229920 vai e-pastu milano@
ens.it.

Uzgleznotais mākslas darbs jānosūta uz šādu adresi –  CCRENS,via Boscovich 38, 
20124 Milan – Italy līdz 16. jūnijam.

Plašāk www.lnslv/jaunumi

eiropas Sociālais 
fonds eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

Laikraksts “kopsolī“ tiek izdots 
LNS projekta “klusuma pasaule“ 

aktivitātes 2.12 ietvaros 
ar eiropas Sociālā fonda (85%) un 

Latvijas valsts (15%) 
līdzfinansējumu.

NākAmAIS NumurS 19. mAIjā

Lai saulaini turpmākie dzīves 
gadi, piepildīti ar 

mīlestību un siltumu!


