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Ja nevari ar naudu 
šķiesties, ar prieku vari 

šķiesties drošs
Krīzes devīze

FesTIVāls sAuc uz VeNTspIlI
Ventspils Bērnu pilsētiņas brīvdabas estrādē 

20. jūnijā pl. 13 
13. lNs pašdarbības festivāls

„Pie jūras dzīve mana”
Spītējot krīzei, LNS biedrības, LNJO pašaizliedzīgi un 

aktīvi gatavojas tradicionālajai kopā sanākšanai.
Viss notiks, un, cerams, arī skatītāju netrūks!
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par krīzi
7 Kad jāat-
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numi
11 Atklāta 
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kumi
pielikumos: 
Speciālizdevumi 
par LNS projek-
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rīgas skoLas skoLotājai 
uN ievērojamai Nedzirdīgo 

kuLtūras kopējai 
Līvijai svīķerei – bauerei

šopavasar aprit 100 gadi 
(1909.10.04 - 1961.28.04)

Lasiet par viņu Nākamajā Numurā!

2 - 3
Notikumi 

uN dati LNs 
orgaNizācijās

attēLā: biedrībās 
sākušās koNfe-
reNces. rēzekNē, 

2009.10.05

Latvieši mācās 
ārzemēs

No kreisās: 
marika 
aNtoNova, 
režisore zoja 
mikotova, 
joLaNta zNotiņa 

- Čehijā 4
Foto: I. Immure
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NepaLikt kLusuma 
pasauLē

Tā ir jaunā vērienīgā pro-
jekta pamatideja, ko latvijas  
Nedzirdīgo  savienība  sākusi  
realizēt no 2009. gada 1. maija.

Projekta realizāciju 2009. – 
2013. gadā ar finansējumu atbalsta 
Eiropas Sociālais fonds (85%) un 
Latvijas valsts (15%) kopsummā 
par 1 418 877 latiem.

Projekts „Klusuma pasaule” – tā 
ir cerība un vienlaikus izaicinājums 
ar plašu un daudzpusīgu sociālās 
rehabilitācijas un motivācijas pa-
sākumu kompleksu sniegt reālu 
ieguldījumu vienādu iespēju radī-
šanā dzirdes invalīdiem Latvijā.

Projekta komandas uzdevums 
ir vienkāršs un skaidrs – palīdzēt 
nedzirdīgiem cilvēkiem atgūt ticību 
savai varēšanai, vairot vēlmi, dros-
mi un arī prasmi uzsākt kaut ko 
jaunu, lai panāktu izmaiņas savā 
dzīvē, aktīvi iesaistītos sabiedrības 
dzīvē, atgrieztos darba tirgū un 
iemācītos patstāvīgi  risināt savas 
problēmas.

Kā tas tiks panākts,  cik plašu 
mērķauditoriju aptvers un kā ik-    
viens tajā var iekļauties, par to 
varat  lasīt „Ks” speciālā ziņu 
izdevumā „Klusuma  pasaule” 
nr. 1.

pirms doties uz 
eiroparLameNta 
vēLēšaNām

pēc lNs prezidenta A. pav-
lina ierosmes centrālā vēlēšanu 
komisija pasūtīja zīmju valo-
das centram priekšvēlēšanu 
materiālu sagatavošanu zīmju 
valodā. Šis darbs ir paveikts un 
jau skatāms internetā.

Informē ZVC darba grupas 
locekle ILoNA LINIņA:

„Mūsu uzdevums bija īsā laikā 
sagatavot zīmju valodā 17 par-
tiju priekšvēlēšanu programmas 
Eiropas  Parlamenta vēlēšanām, 
kas notiks šī gada 6. jūnijā , kā 
arī informāciju (īsi biogrāfiski 
dati, darba pieredzes un prasmju 

apraksts utt.).par katras partijas 
kandidātiem,  kopā – 186. 

Zīmju va-
lodā atveidot 
šo materiālu 
kā mode-lis 
apņēmās 
atveidot  
Kārlis 
Novickis. 

Tas bija sarežģīts darbs, jo 
partiju programmās minēts daudz 
svešvārdu, samudžinātu teikumu, 
emocionālu saukļu. Piemēram, 
tādi kā „drošības spilveni, 
netitulnācijas, starptautiskas hai-
zivis, eiro žargons, oligarhu bez-
kontrole, ekonomikas rijēji. utt.” 

Vajadzēja konsultēties ar pašām 
partijām, kā to visu pateikt skaidrā 
latviešu valodā tā, lai saprot 
nedzirdīgie pilsoņi. Jā, problēma 
bija arī ar personām, pilsoņiem un 
nepilsoņiem – kā tos apzīmēt, ja ir 
tikai viena zīme visiem – cilvēks. 
Un tādu līdzīgu gadījumu izrādījās 
daudz.

Darba grupā bija arī Agita 
Intsone un Velta Kleina. Visi kopā 
analizēja šos tekstus un meklēja 
saprotamākus skaidrojumus 
zīmju valodā. Gatavais materiāls 
elektroniskā veidā tika ierakstīts 
diskos un nodots Centrālajai 
vēlēšanu komisijai. Tie ievietoti 
CVK mājaslapā cvk.lv/cgi-bin/wd-
bcgiw/base/eiro9.eirokand09.sar

Visi, pirms doties uz vēlēšanām, 
laipni lūgti iepazīties ar partiju 
programmām un to kandidātiem, 
lai būtu vieglāk izdarīt pareizo 
izvēli.

protesta vēstuLe
Ar protestu pret TV raidīto 

diskriminējošo informāciju par 
„kurlmēmajiem slepkavām” 
lNs valdē vērsušies vairāki   
biedri. Šai sakarā lNs prezi-
dents nosūtījis attiecīgām 
iestādēm  šādu vēstuli. 

Adresāti: LR Iekšlietu mi-
nistrija. Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļa; Valsts policija. 
Preses un sabiedrisko attiecību 
birojs; Tiesībsarga birojs; Latvi-

jas Televīzija; TV 3; Latvijas 
Neatkarīgā televīzija; TV 5.

Latvijas Nedzirdīgo savienība 
griežas pie Jums pēc daudzu 
savu biedru uzstājīga lūguma un 
aizvainojuma sakarā ar medi-
jos izskanējušo informāciju 
par slepkavību Rīgā, kuru esot 
izdarījušas divas „kurlmēmas per-
sonas, kuras nogalinājušas trešo 
kurlmēmo personu” .

Latvijas Nedzirdīgo savienība 
uzskata par nepieļaujamu šāda 
veida informācijā atzīmēt to, ka 
noziegumu pastrādājusi „kurlmēma 
persona”, jo, pēc mūsu domām, tas 
aizskar nedzirdīgo cilvēku cieņu 
un veido sabiedrībā negatīvu vie-
dokli par cilvēkiem ar dzirdes 
problēmām. 

Faktiski jautājums ir par ele-
mentāro cilvēktiesību pārkāpšanu. 
Ja mēs uzskatām cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām par pilnvērtīgu 
sabiedrības daļu, tad viņu 
cilvēktiesību ievērošanai jākļūst 
par neapstrīdamu un ikdienišķu 
parādību. Tieši tāpat kā jebkuras 
citas minoritātes tiesībām. 

Domājams, neviena no TV 
neatļautos šāda veida informācijā 
pasvītrot to, ka slepkavību izdarījis 
krievs vai ebrejs, vai katoļticīgs, 
vai homoseksuāls cilvēks. 

Kāpēc tika īpaši atzīmēts 
tas, ka aizdomās turamie ir 
„kurlmēmi”? Vai, atspoguļojot 
turpmāk noziegumus, TV informēs 
skatītājus tikai par aizdomās 
turamo dzirdes stāvokli vai arī 
par to, kā viņi redz (piemēram, 
vājredzīgs pedofils), pārvietojas 
(piemēram, blēdis ratiņkrēslā), 
domā (piemēram, zaglis ar garīgās 
attīstības traucējumiem)? Jājautā, 
vai informācijas sniedzējiem ir 
pietiekama kvalifikācija šādu 
diagnožu noteikšanai.

Latvijas Nedzirdīgo savienība 
savā ikdienas darbībā ļoti bieži 
saduras ar nedzirdīgo cilvēku 
diskrimināciju un pazemošanu. 
Šāda TV informācija ir viens 
no spilgtākajiem pēdējā laika 
piemēriem, kas parāda cik tālu 
mūsu sabiedrības domāšana un at-
tieksme pret citādajiem ir no 
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Īsziņas...
Sākumu lasiet 2.lpp.

vispārpieņemtajiem standartiem. 
LNS lūdz izskaust šādu negatīvu 

praksi un aicina kopīgiem spēkiem 
veidot mūsu sabiedrisko dzīvi 
tīrāku un labāku. 

biedrību 
koNfereNcēs
Liepājā

saulainā aprīļa svētdienā 
liepājā viesnīcas „Kolumbs” 
mājīgajā konferenču zālītē 
pulcējās liepājas biedrības bie-
dri, lai izvērtētu divos gados 
paveikto. 

Kopsapulce, konference,          
atskaite par divu gadu darbu. Sauc 
to, kā gribi,būtība nemainās.

Novērtēt liepājnieku padarīto 
atbraukuši LNS prezidents 
A.Pavlins un viceprezidente 
M.Piterniece.

Ar lielu un apetitlīgu kliņģeri 
dāvanā ieradusies Liepājas Domes 
pārstāve B.Dreiže.

Liepājas reģionālās biedrības 
vadītāja G.Paņko savā divu 
gadu atskaitē savējos paslavēja 
par piedalīšanos LNS saietos, 
sporta sacensībās un projektos, 
par apņēmību piedalīties arī ci-
tos Liepājā un valstī rīkotajos 
pasākumos. 

Esam strādājuši neslikti(tāds 
modīgs jaunvārds), nav ko kaunēties 
no citiem – tā viņa. Beigās gan 
tāds bēdīgs akcents – bezdarbs, 
kas smagi skāris arī liepājniekus, 
jo ekonomiskās krīzes dēļ daudzi 

palikuši bez darba. Ko tas nozīmē 
nedzirdīgam cilvēkam, var saprast 
katrs.

 Ar labiem vārdiem liepājnieku 
paveikto novērtēja arī LNS vadība. 
LNS pasākumos liepājnieki allaž.
ir vieni no aktīvākajiem, tur 
liels nopelns vadītājai G.Paņko, 
pašdarbniekiem, sportistiem.

 Liepājas Domes pārstāve 
B.Dreiže teica paldies par aktīvu 
piedalīšanos pilsētas pasākumos, 
solīja Domes finansiālo atbalstu 
iespēju robežās arī turpmāk.

Liepājnieki apliecināja, ka 
iesāktais jāturpina, jābūt vieno-
tiem. Lielāka atsaucība varētu būt 
pašdarbībā, sevišķi jau no jau-
natnes puses. Nevar katrs kā kur-
mis ierakties savā alā. Šai laikā ir 
svarīgi citam citu morāli atbalstīt 
ar lielāku sapratni, smaidu.

Vienbalsīgi, lielā vienprātībā 
par Liepājas reģionālās biedrības 
vadītāju arī uz turpmākajiem di-
viem gadiem ievēlēja G.paņko. 

Nu nebūs mums labāka „mam-
ma” par Gundegu, kas tā stāvēs 
un kritīs par savējiem, –  tā atzina 
liepājnieki . 

Tāda neliela rīvēšanās bija par 
valdi, revidentu un LNS kongresa 
delegātu izvirzīšanas procedūru, 
bet arī tur viss beigās tika „salikts pa 
plauktiņiem”. Liepājnieki vienojās, 
ka revidents nav nepieciešams, bet 
valdē darbosies: 
G. paņko, G. Vazdiķe, 
A.Jaunzeme,  A. ādamsons,     
A. Dirnēna un uz kongresu 
dosies kā delegāti: G. Vazdiķe,              
A. ādamsons un A. ostvalds.

Kopnākšana beidzās pie kafijas 
tases, ar lielā kliņģera degustāciju. 
Garšīgs!

kuLdīgā

Kuldīdznieki konferencē ar 
divkārtēju balsošanu ievēlējuši 
jaunu vadību.

Pirmajā kārtā tika izvirzītas 
4 kandidatūras: G. Dāvids, l. 
Karlštrēma, J. ozoliņš un 
s. Gārne. Pirmie trīs no tiem 
atteicās no šī goda, bet ceturtā 
– S. Gārne savukārt neguva at-
balstu balsošanas rezultātā. Tāpēc 
procedūra bija jāatkārto no jau-
na. Uz otrreizējo balsošanu tika 
izvirzīta L. Kalštrēma un J. Ozoliņš 
(ar viņu piekrišanu). Ar 23 balsīm 
(no 43) priekšsēdētāja amatā tika 
J. ozoliņš. Valdes sastāvā bez tam 
darbosies vēl arī  G. Jurševska, 
G. Dāvids, l.liepiņa, R.Tabaka. 

Uz kongresu dosies J. ozoliņš, 
l. liepiņa un G. Dāvids. 

veNtspiLī
Biedri ir apmierināti ar bied-

rības vadības veikumu, jūtama 
uzlabošanās, un cilvēki labprāt 
apmeklē pasākumus, tostarp 
arī jaunākās paaudzes ļaudis.

Tāpēc nebija pārsteigums, ka 
par priekšsēdētāju tika ievēlēta tā 
pati iepriekšēja Raisa civkunova, 
kaut arī varēja izvēlēties starp 5 
kandidātiem (vēl – V. Gregore, I. 
Pāže, J. Uļjanova, V. Bērziņa).
Valdes locekļa pienākumus pildīs 
vēl arī: J. uļjanova,  V. Gre-
gore, T. Rudoka – osetrova,  J. 
mitenberga. LNS kongresā Vent-
spili pārstāvēs R. civkunova un J. 
mitenberga.

P.S. Papildus ziņas par šīm 
konferencēm lasiet infolapā 
„Rīcības plāns”. 

  Austris Nikiforovs✍

  Ilze Kopmane✍

Foto: A. ostvalds Foto: T. Rudoka - osetrovaLiepājā Ventspilī
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JolANTA ApGūsT čeHu VAloDu uN sTepu

Ar Jolantu tikos Starptautiskajā 
teātra skolu festivālā  Setkani 
(Sastapšanās), kur viņa kopā 
ar pārējiem JAMU  nedzirdīgo 
aktiermākslas nodaļas studen-
tiem no 31. marta līdz 4. aprīlim 
piedalījās režisores profesores Zojas 
Mikotovas iestudētajā izrādē „Būt 
vienam ”. Izrāde stāsta par norvēģu 
gleznotāja un grafiķa Edvarda Mun-
ka (1863–1944) dažādiem dvēseles 
stāvokļiem – vientulību, nemieru, 
mīlestības pamošanos, uzliesmoju-
mu un izdegšanu, bailēm no dzīves 
un nāvi. Izteiksmīgi un emocionāli 
veidotajā iestudējumā topošie ak-
tieri žonglēja, dejoja, dziedāja, 
spēlēja bungas un bagātīgi izman-
toja ķermeņa valodu. 

Izrādē bija iesaistīti arī mūziķi 
– vijolniece un basģitārists, kuri 
efektīgi papildināja uzvedumu. 
Runātā teksta gandrīz nemaz ne-
bija, tāpēc izrāde bija ļoti piemērota 
starptautiskai auditorijai un savā 
varā paņēma gan dzirdīgos, gan 
nedzirdīgos skatītājus. Pēc izrādes 
skatītāji sarīkoja “Būt vienam “ 
ansamblim dedzīgas ovācijas, ar 
kājām rībinot teātra zāles grīdu 
un vicinot rokas gaisā. Jāatzīmē, 
ka izrādi palīdzējusi veidot un 
tajā spēlēja arī Marika Antono-
va, kādreizējā Raiņa vakarsko-
las latviešu valodas un literatūras 
skolotāja, tagad JAMU doktorante. 

Jolantai ir ļoti laimējies. Viņa 
iestājās augstskolā, kad tur vēl 
studē Marika, kas viņai palīdzēja 
iekļauties svešā vidē, sniedzot at-
balstu gan mācībās, gan sadzīvē. 
Jolantas studiju sākumā tika gata-
vots jauns uzvedums, un tā režisore 
Zoja Mikotova uzreiz uzticēja 
viņai lielu lomu. „Viena otru 
nepazīdamas, labi sapratāmies, 
laikam ar sesto prātu,” saka 
režisore. 

Viņa piebilst, ka ar šo darbu 
Jolanta ir attaisnojusi viņas uzticību,  
jo izrādē studente parāda labu ak-
tierisku sniegumu/spēli. Jolantai 
bija skatuves pieredze, tomēr pro-
fesore Mikotova uzskata, ka tikai 
šeit, augstskolā, tika         izkopta

 viņas kustību valoda.  Profesore 
augstu novērtē viņas centību, spēju 
orientēties svešā vidē un valodā, 
prasmi veiksmīgi sazināties ar stu-
dentiem. Profesore priecājas, ka 
augstskola ir sekmējusi Jolantas 
izaugsmi, ka  viņa prot izmantot 
piedāvātās iespējas. 

Var piekrist profesorei Mikoto-
vai – studente no Latvijas pusgada 

laikā ir krietni izaugusi. Tā vairs 
nav tā Jolanta, kuru bijām pieraduši 
redzēt kultūras centra „Rītausma” 
iestudētajās teātra izrādēs un 
melodeklamācijās. Izrādē „Būt 
pašam” redzēju citu Jolantu – daudz 
atbrīvotāku, drošāku, plastiskāku 
un spilgtāku. 

Lai uzzinātu ko vairāk par Jolan-
tas studijām svešā zemē, lūdzu viņu 
atbildēt uz dažiem jautājumiem. 
Sarunā iesaistījās arī Marika An-
tonova .  
 Kā radās doma mācīties 

čehijā?
Teātris mani interesējis vienmēr. 

Jau pirms pieciem gadiem Marika 
aicināja mani mācīties Brno, bet tad 
vēl nebiju gatava braukt uz svešu 
zemi un mācīties svešu valodu. 
Kad Rīgā, Purvciema vidusskolā, 
izmācījos par drēbnieci un pēc tam 
par stilisti, sapratu, ka nu ir pienācis 
laiks īstenot savu sapni.
Vai mācīties nav grūti?
Sākums bija grūts, jo lekcijas 

tiek tulkotas čehu zīmju valodā, ko 
nemaz nepratu. Man daudz palīdzēja 
Marika, tulkojot lekcijas latviešu 
zīmju valodā. Tagad jau ir vieglāk 
– mazliet zinu gan čehu valodu, 
gan čehu zīmju valodu. Piemēram, 
eksāmenā par nedzirdīgo vēsturi un 
kultūras vēsturi jau spēju saprast 
čehu valodā rakstītos jautājumus. 
Atbildes rakstīju latviski, bet Mari-
ka tās iztulkoja čehu valodā. Pēdējā 
eksāmenā – vispārējā pedagoģijā 
atbildes jau varēju uzrakstīt īsos 
teikumos čehu valodā. Lai varētu 
sekmīgi mācīties, ir jābūt labai fi-
ziskai sagatavotībai, jo nodarbību 
lielākā daļa ir veltīta skatuves 
kustību un dejas, arī  stepa, apgū-
šanai. Nodarbībās apgūstam arī 
akrobātiku un žonglēšanu, tādēļ 
iestājeksāmenos pārbaudīja spēju 
izpildīt kādus akrobātikas elemen-
tus.   
Kā tu mācies čehu valodu? 

Vai tā ir grūta?
Čehu valodu mācos katru die-

nu, galvenokārt no filmu titriem. 
Valodu mācos arī stundu laikā, pie-
rakstot vārdus, ko skolotāji biežāk 

Jolanta znotiņa, bijusī kultūras centra „Rītausma” 
nedzirdīgo drāmas kolektīva pašdarbniece, ir sākusi 
īstenot savu sapni. Viņa tagad mācās Janačeka mūzikas 

un skatuves mākslas akadēmijas (JAmu) Teātra fakultātes 
Nedzirdīgo aktiermākslas nodaļā Brno. Tā ir otrā lielākā pilsēta 
čehijā un atrodas starp prāgu un Vīni.

dziesmu parādīju 
ar kustībām deju 
vaLodā, bet zīmes 

izmaNtoju ļoti 
maz. tā maN ir 
jauNa pieredze. 

biju pārsteigta, ka 
arī tādā veidā var 

„dziedāt”. 
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Jolanta apgūst čehu valodu...
Sākumu lasiet 4.lpp.
atkārto. Man ir uzdāvināta liela 
čehu-latviešu vārdnīca, kas ir mans 
galvenais palīgs. Daži vārdi čehu 
valodā ir līdzīgi latviešu, piemēram, 
laupītājs – laupeznīk, čurāt – čūrat. 
Savukārt ar vārdu „panna” iznāca 
anekdote. Kad to lietoju, puiši 
smējās, jo čehu valodā tam vārdam 
ir pilnīgi cita nozīme – „jaunava”.

marika:  Latviešiem esot vieg-
lāk iemācīties čehu valodu nekā 
angļiem un frančiem. Arī čehiem ir 
diezgan viegli apgūt latviešu valo-
du, jo pastāv kāda līdzība starp abu 
valodu gramatikas likumiem.  
Kādi ir sadzīves apstākļi? 
Dzīvoju augstskolas kopmītnē, 

vienā istabiņā esam divas 
iemītnieces. Par to mēnesī maksāju 
60 Ls no savas invaliditātes 
pensijas. Esmu ļoti pateicīga 
Kultūrkapitāla fondam, kas 
man piešķīra līdzekļus ikdienas 
vajadzībām. Taupīgi dzīvojot, var 
iztikt ar 150 Ls mēnesī. Pārtika te 
ir lētāka nekā Latvijā. Par mācībām 
augstskolā nav jāmaksā. 
Kas tevi te pārsteidza? 
Tas, ka augstskolā visi studenti 

cits citu sveicina – vienalga, pazīst 
vai nepazīst. Brno sievietes ģērbjas 
vienkāršāk, mazāk krāsojas. Viņas 
reti valkā kurpes uz augstiem 
papēžiem.
Kādas ir nedzirdīgo iespējas 

iegūt izglītību čehijā?
Nedzirdīgajiem Čehijā ir labākas 

izglītības iespējas. Piemēram, 
Prāgas augstskolā nedzirdīgie var 
studēt čehu un čehu zīmju valo-
das specialitātē. Tas nozīmē, ka 
nedzirdīgie pēc tam var strādāt 
par zīmju valodas pētniekiem vai 
zīmju valodas skolotājiem, kā arī 
mācīt nedzirdīgiem bērniem čehu 
valodu.

marika: Nedzirdīgie te var 
studēt jebkurā universitātes nodaļā. 
Viņi saņem atbalstu no izglītības 
centra, kas sniedz pakalpojumus 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Pēc iepriekšējās vienošanās lekci-
jām nedzirdīgie var izvēlēties vai 
nu zīmju valodas tulku, vai lekciju 
pierakstītāju – stenogrāfistu. Čehijā 
likums par tiesībām izmantot zīmju 
valodu praksē darbojas labāk.  
Vai  esi iepazinusies ar Brno 

nedzirdīgo klubu? 
Nē, esmu tik aizņemta ar 

mācībām, ka nav bijis laika uz tu-
rieni aiziet. Paralēli mācībām brau-
cam turnejās ne tikai pa Čehiju, bet 
arī uz citām valstīm. Marta beigās 
uzstājāmies nedzirdīgo kultūras 
festivālā vairākās Austrijas pilsētās, 
arī Vīnē, jūlija sākumā snieg-
sim bērnu izrādi Francijas pilsētā 
Reimsā, kur notiks plašs kultūras 
festivāls nedzirdīgajiem. Vismaz 
reizi nedēļā cenšos apmeklēt kādu 
teātra izrādi. Brno ir ap 20 teātru, 
un studentiem te ir lētas biļetes – 
maksā tikai 50 santīmus. 
Tu „Rītausmā” darbojies 

teātra trupā 5 – 6 gadus. 

Kā jūties lomās tagad, cita   
veida iestudējumos? 

Latvijā teātra iestudējumi vairāk 
balstās uz tekstu zīmju valodā 
vai kopētā zīmju valodā. Šeit 
galvenokārt izmantojam ķermeņa 
valodu – kustības, mīmiku. 
Piemēram, izrādē „Būt vienam” 
skanēja dziesma franču valodā. Ie-
pazinos ar tās saturu un dziesmu 
parādīju ar kustībām deju valodā, 
bet zīmes izmantoju ļoti maz. 
Tā man ir jauna pieredze. Biju 
pārsteigta, ka arī tādā veidā var 
„dziedāt”. 

marika: Dziedāšana tādā veidā 
dod lielāku brīvību, vājdzirdīgajiem 
un nedzirdīgajiem nav jāuztraucas, 
vai dziesmai vārdi „noķerti” vai 
nē. Augstskola veido izrādes tā, lai 
to jēgu saprastu gan dzirdīgie, gan 
nedzirdīgie, tāpēc zīmju valoda 
tiek izmantota vairāk ar estētisku 
vai emocionālu, nevis informatīvu 
nozīmi. Jolanta jau ir sniegusi in-
terviju vietējam studentu radio, jo 
čehiem bija interesanti uzzināt, kā 
klājas vājdzirdīgai latviešu studen-
tei svešā valstī un kā viņa jūtas starp 
dzirdīgajiem. Centība un gatavība 
mācīties čehu valodu, spēja 
komunicēties gan ar dzirdīgiem, 
gan ar nedzirdīgiem čehiem un 
līdzīga kultūras pieredze (gan 
Latvija, gan Čehija ir postpadomju 
valsts) ir ļāvusi Jolantai veiksmīgi 
adaptēties šajā valstī un pierāda 
to, ka vājdzirdība/ nedzirdība nav 
šķērslis, lai īstenotu savu sapni. 

Nežēlīga kautiņa rezultātā bojā gājis A. Gavriļuks 
(Rīga). Notikumā iesaistītie A. meilus un J. Kedere 
apcietināti, notiek izmeklēšana.

● ● ●

Dzeršanas rezultātā izraisītāinci dentā mirusi kāda 
dzirdīgā sieviete un smagi ievainota otra. Prokuratūra 
izvirzījusi apsūdzību R. zatermanim (Rīga).

● ● ●

Pagājušajā gadā V. Babiško (Rīga) nodarīja sma-
gus, nāvējošus miesas bojājumus m. Grundma-
nim, kurš mira. Tiesa V. Babiško piesprieda 8 gadus 
cietumā. Pēc pārsūdzības Rīgas apgabaltiesa šogad 
sodu samazināja līdz 7 gadiem.

● ● ●

Nedzirdīgais B. neapdomīgas rīcības rezultātā 

kļuva par krāpniecības upuri, parakstot galvojumu 
kredītam dzirdīgam kolēģim par ievērojamu naudas 
summu. Kredīta ņēmējs pazuda, un banka pieprasījusi 
kredīta atmaksu no B. Cietušais vērsies policijā, un 
ierosināta krimināllieta.

Tendences. Iespējas
Pēdējā laikā izteikti daudz nedzirdīgo šķir savu 

laulību. Notiek tiesu procesi par paternitātes (tēva) 
noteikšanu bērnam un alimentu pieprasīšanu.
   Ieteikums: Pirms vēršanās tiesā vēl un vēlreiz 
apsvērt šo nepieciešamību un iespēju sarunu ceļā at-
rast kopēju valodu, atrisināt konfliktus. Jautājumos, 
kas skar ģimeni, varat vērsties pēc palīdzības pie psi-
hologa (šobrīd – bez maksas).

uzmanību!
Uz psihologa A. Kārkliņa konsultācijām var pie-

teikties pie M. Piternieces. 

KRImINālās uN cITAs zIņAs
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Visbiežāk darba attiecības 
tiek izbeigtas : 
 ja darba devējs un darbinieks 

savstarpēji par to vienojas; 
ja ir beidzies līgumā paredzētais 

līguma termiņš; 
ja darba devējs uzsaka darba 

līgumu, pamatojoties uz apstākļiem, 
kas saistīti ar darbinieka uzvedību 
vai viņa spējām; 
 ja darbinieks atsakās turpināt 

darbu sakarā ar būtisku darba 
līguma nosacījumu grozīšanu. 

 Uzņēmuma vai tā patstāvīgas 
daļas nodošana citai personai uz 
līguma pamata, komercsabiedrību 
apvienošana vai sadalīšana nevar 
būt par pamatu darba attiecību 
izbeigšanai. Šādā situācijā dar-
ba devējam ir tiesības uzteikt 
darba līgumu, pamatojoties ar 
saimniecisku, organizatorisku, 
tehnoloģisku vai līdzīga rakstura 
pasākumu veikšanu uzņēmumā.

Darba attiecību izbeigšanu var 
ierosināt gan darbinieks, gan darba 
devējs.  

1. Darbinieks ir tiesīgs uz-
teikt darba līgumu, vienu mēnesi 
iepriekš, par to rakstiski paziņojot 
darba devējam. 

Ja šī mēneša laikā darbinieks 
ir bijis slims, tad pēc darbinieka 
pieprasījuma uzteikuma termiņš 
tiks pagarināts par darbnespējas 
lapā norādīto pārejošas darba 
nespējas laiku. Ja darba līgumā vai 
koplīgumā nav pateikts, ka dar-
biniekam ir tiesības atsaukt uztei-
kumu, tad darba devējam ir tiesības 
darbinieku mēneša laikā atlaist. Ja 
darbinieks un darba devējs    vieno-
jas, darba tiesiskās attiecības var 
izbeigt arī pirms minētā termiņa 
(DL 103.pants). Darbinieks var 
neievērot noteikto uzteikuma 
termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls, 
kas, pamatojoties uz tikumības un 
taisnprātības apsvērumiem, neļauj 
turpināt darba tiesiskās attiecības 
(DL 100.panta piektā daļa). 

2. Darba devējam ir tiesības 
uzteikt darba līgumu dar-
biniekam vienīgi Dl noteiktos 
gadījumos:
ja darbinieks bez attaisnojoša 

iemesla būtiski pārkāpis darba 
līgumu vai noteikto kārtību; 
ja darbinieks, veicot dar-

bu, rīkojies prettiesiski un tādēļ 
zaudējis darba devēja uzticību; 
darbinieks, veicot darbu, rīkojies 

pretēji labiem tikumiem, un šāda 
rīcība nav savienojama ar darba 
tiesisko attiecību turpināšanu; 
ja darbinieks, veicot darbu, ir 

alkohola, narkotiku vai toksiska 
reibuma stāvoklī; 
ja darbinieks rupji pārkāpis 

darba aizsardzības noteikumus un 
apdraudējis citu personu drošību 
un veselību; 
ja darbiniekam nav pietiekamu 

profesionālo spēju nolīgtā darba 
veikšanai; 
ja darbinieks nespēj veikt nolīgto 

darbu veselības stāvokļa dēļ, un to 
apliecina ārsta atzinums; 
ja ir atjaunots darbā darbinieks, 

kurš agrāk veica attiecīgo darbu; 
ja tiek samazināts darbinieku 

skaits; 
ja tiek likvidēts darba 

devējs  – juridiska persona vai 
personālsabiedrība. 

papildus iemesli: DL 27.nodaļā 
noteikts, ka darba attiecības var iz-
beigt arī uz citiem pamatiem: 
ja beidzies darba līguma 

termiņš;
ja darbinieks un darba devējs 

rakstveidā savstarpēji vienojas;
ja sakarā ar tiesas spriedumu 

darbiniekam piespriesta brīvības 
atņemšana vai arests uz 30 dienām 
vai ilgāk (izņemot nosacītu sodu); 
ja darba devējs nomirst un 

darbinieka saistību izpilde cieši 
saistīta tikai ar viņu personiski. 

Turpmāk nākamajā nr.

TAVAs DARBA TIesīBAs
Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēki vairs negrib vai nevar turpināt 

darba tiesiskās attiecības. Tomēr, ja darba devējs uzsaka 
darba līgumu, iemesls nedrīkst būt  – tāds, kas nav paredzēts latvi-
jas Darba likumā (turpmāk tekstā Dl). uzsakot darba līgumu, 
darba devējs ir juridiski atbildīgs par savu rīcību.

KAs IR KRīze, 
Ko DARīT

par krīzi mūsu valstī, liekas, 
kaut ko zina visi – veci un jauni, 
lieli un mazi. Šoreiz ieklausīsimies 
mūsu bērnos – Rīgas skolas 
audzēkņu domās. Ko domā, kā 
spriež un cik zina tie, kuri dzimuši 
jau brīvajā latvijā un ar savu dar-
bu drīz piedalīsies tās tālākā ceļa 
veidošanā.

RomāNs VINoGRADoVs (16g.)
Krīze ir, kad nav ekonomikas, 

slēgti uzņēmumi, atlaiž darbiniekus. 
Viss sadārdzinājies. Policisti un citi 
pieprasa lielākas algas. Krīzi ne-
var izlabot. Jāatlaiž Saeima, jāaptur 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
būve. Vajag citādu valdību, šaubīga 
darbība. Paaugstināt dzīves līmeni kā 
ārvalstīs.
DŽemmA KAlNs (18g.)

Tā ir slikta ekonomika, un bankās 
nav naudas. Kad ir krīze, pieaug 
pašnāvnieku skaits. Valdība neko ne-
dara. Vajag, lai cilvēkiem būtu darbs. 
Lai valdībai mazākas algas, kā paras-
tiem strādniekiem. Cilvēki dodas 
uz ārvalstīm, lai varētu izdzīvot un 
apgādāt ģimeni.
ANDReJs BAumANIs (17g. )

Finansu trūkums valstī, visiem 
pietrūkst naudas. Cilvēkiem nav 
naudas, palielinās zādzības. Valdība 
nežēlīgi palielina maksājumus. 
Nepaaugstināt cenas, lai cilvēki 
varētu nomaksāt rēķinus un labāk 
dzīvot.
AleKsANDRs RuTKoVsKIs 
(19g.)

Vainīga ir Parex banka. Neko ne-
dara, jo strauji pieaug cenas, cilvēki 
nespēj samaksāt nodokļus.

Braukt strādāt uz ārzemēm.
līVA VAIVADe (15g.)

Paaugstinās cenas. Latvijas valstij 
lielas naudas problēmas. Palielinās 
maksājumi par dzīvokli, elektrību, 
gāzi. Nezinu, ko darīt. Taupīt naudiņu. 
Braukt prom no Latvijas, meklēt, kur 
labāk nopelnīt par savu darbu.
VADIms poTAŠeNKo (14g.) 

Mazas pensijas. Visiem sa-
mazina algas un pabalstus. Palielina 
maksājumus. 
Ministriem jābūt profesionāļiem.
JāNIs VAlDmANIs (14g.)

Daudzi cilvēki piemuļķoti, ierēd-
ņi ņem naudu.Dara slikti tautai.  
Samazināt ierēdņu skaitu. 

Aptauju veica Ingūna Krama



Teklas pivinas klase

SKOLAS gAdI
kopsoLī 
2009. gada 20. maijā

7

12. klases skolēni nedaudz 
jau jūt uztraukumu par gala 
pārbaudījumiem, jo vēl palicis   
tikai nedaudz un sāksies lielais 
eksāmenu laiks. Vēl jo vairāk uz-
traucas arī vecāki un skolotāji.

Pēc pamatskolas daudzi dodas 
mācīties tālāk, lai smeltos zinības 
un iegūtu ko vērtīgu dzīvei. Taču arī 
šai ziņā jūtama šobrīd valstī esošās 
krīzes ietekme, kad jaunieši neredz 
iespēju savas karjeras veidošanai 
un tāpēc arī neizjūt vajadzību pēc 
tālāk mācībām. Rezultātā – daudzi 
no mācībām tiek atstādināti... Lūk, 
dažu skolēnu domas, pārdomas, 
atmiņas...
māRcIs sKABs (18)

✔Kādi ir tavi 
nākotnes plāni, 
vai mācīsies 
tālāk, varbūt 
strādāsi?

Vēl neesmu 
gatavs izvēlēties, 
kur un  par ko 

mācīties, arī par saviem nākotnes 
plāniem vēl īsti neesmu pārliecināts. 
Tas, kas man patīk, ko gribētu apgūt, 
maksā dārgi, piemēram, vēlētos 
mācīties Somijā par automehāniķi. 
bet par uzturēšanos tur jāmaksā. 
Labprāt mācītos arī Barkavas 
arodvidusskolā, ja tur izveidosies 
nedzirdīgo grupa. Gribētos apgūt 
kādu noderīgu un pieprasītu pro-
fesiju, lai pēc tam varu strādāt un 
normāli pelnīt.
✔Kā jūties pirms pārbaudījumiem 
un skolas beigšanas?

No centralizētā eksāmena es-
mu atbrīvots, kārtošu tikai skolas 
ieskaites, bet uztraucos tāpat... Tu-
vojas lielā diena – izlaidums. Pēc 

Jāņiem varēsim brīvi uzelpot un 
mierīgi padomāt par tālākiem 
plāniem.
IRīNA JeRmoloVIčA (18)

✔Kādu nobeigu-
mu – izlaidumu 
skolā tu vēlētos 
sagaidīt?

Tuvojas laiks 
gludināt kleitas 
un pielaikot ro-
tas. Mans izlai-

duma tērps vēl nav iegādāts. Gan 
pienāks brīdis, kad ar mammu 
iesim veikalus „ķemmēt”. Šodien 
modē ir košas krāsas, tāpēc 
pielaikošu tādus tērpus – priecīgus, 
krāsainus. Protams, savos svētkos 
vēlētos izjust prieku, saņemt 
ziedus, dāvanas. Pēc izlaiduma ar 
klasesbiedriem brauksim ceļojumā 
uz Lietuvu. Vēl varēsim padalīties 
jaukās atmiņās par skolas gadiem, 
kurus aizvadījām kopā. Tos nevar 
aizmirst.
✔Vai esi izvēlējusies, par ko 
mācīties tālāk?

Pēc skolas beigšanas domāju 
stāties Rīgas 51. vidusskolā, vēlos 
iegūt vidējo izglītību.

Mans sapnis, ko gribētu piepildīt, 
ir apgūt masēšanas prasmi un 
strādāt par masieri kādā salonā.
ARTūRs BeITIKs (17)

 
✔Kas visla-

bāk tev paliks 
atmiņā no sko-
las gadiem?

Atmiņu man 
tās ir diezgan 
daudz. Pārsvarā 
tās ir pozitīvas. 

Vienmēr atcerēšos pašu pirmo sko-

las dienu,  protams, arī dažādus 
skolas pasākumus. Jautras bija 
disenes svētku reizēs, kad varējām 
izdejoties.
✔Kā jūties pirms eksāmeniem?

Nedaudz saspringts par to, kādi 
būs gaidāmo pārbaužu rezultāti. 
Domāju arī par skaisto dienu – 
izlaidumu.
✔Kādi ir tavi nākotnes plāni?

Pēc skolas beigšanas vēlētos 
mācīties Rīgā, bet nezinu, par 
ko...Prātoju par iespējām atrast, 
kur dzīvot, kur mācīties. Tas vēl 
neatrisināts jautājums, ko atlieku 
pēc skolas beigām.
sANDRA mJAIsāNe (19)

✔Kāds ir 
tavs sapnis, 
ko gribētu 
piepildīt?

Mans sapnis 
ir kļūt par fri-
zieri, kaut arī 
vienlaikus apzi-

nos arī to, ka diez vai tas iespējams 
un piemērots cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. Vēlētos iesaistīties 
arī nedzirdīgo organizācijā, jo tur 
notiek visādi pasākumi, nometnes, 
ekskursijas. 

Skolas atmiņas...Varu teikt, ka 
skolas laiks bija superīgs. Ir tikai 
vislabākās atmiņas, protams, bija 
arī nedarbi, bet tā jau tam jābūt.
uVA GāRŠNIece (18)

 
✔Kāds ir 
tavs vēlējums 
skolotājiem un 
skolēniem?

Skolēniem vē-
lu labi mācīties, 
nebūt sliņķiem un 
ar labām sekmēm 

pabeigt šo mācību gadu, kā arī vis-
us nākamos. Esmu pārliecinājusies, 
ka, mācot mūs, skolotājiem 
vajadzīgs daudz pacietības, spēka 
un izturības. To arī viņiem novēlu!

Bet skolai teikšu – sveika, lai 
dzīvo mūsu skola, tā ir vislabākā.

Atmiņu pietiks visai dzīvei, un 
pārsvarā tās ir labas...

ATmIņAs uN - sApņI pAR NāKoTNI
Tas ir īpašs brīdis, kad mazais pirmklasnieks ienāk lielajā skolā 

un ir cerību pilns. Viņš dodas uz skolu, lai, beidzot to, būtu bagātāks 
– ar zināšanām, ar iespaidiem, ar sapņiem par nākotni. skola kat-
ram saistās ar noteiktām atmiņām. skola ir tā vieta, kur iegūst gan 
zināšanas, gan draugus, gan pieredzi turpmākajai dzīvei. Nesen 
biju Valmieras skolā un tikos ar tās audzēkņiem. Šeit mani iespaidi 
un intervijas ar topošajiem absolventiem.

  
✍ Irīna Kristoforova, teksts un foto

Tālāk 8. lpp. ☞
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Atmiņas un - sapņi par nākotni
Sākumu lasiet 7.lpp.
AlīNA sAHmāNoVA (18)

Pēc skolas 
beigšanas domāju 
mācīties Rīgas 
Raiņa vakarskolā, 
lai iegūtu vidējo 
izglītību, kas 
man noderēs 
turpmākai dzīvei.

Tuvojas izlaidums, sirds strauji 
pukst. Jāapsver, ko vilkt mugurā, 
īpaši nozīmīgi tas ir meitenēm, jo 
viņām ir jādomā gan par frizūru, 
gan kosmētiku un skaisto izlaidu-
ma tērpu. Gribētos, lai mūsu izlaid-
ums izdotos skaists, neaizmirstams, 
saistīts par jaukām  atmiņām. 

sImoNA BARKāNe (19)
 
Mans  vēlē-

jums skolotājiem 
– saudzējiet sa-
vus nervus un 
neņemiet tik ļoti 
visu pie sirds, 
vēlāk skolēni 
paši sapratīs sa-

vas kļūdas, un tie, kam būs drosme, 
lūgs piedošanu.

Man mīļākās skolotājas ir Dace 
Slesere, Ilona Berkolde un, pro-
tams, audzinātāja Lidija Soldaten-
kova. 

Jā, man ir sapnis – kļūt par 
dejotāju, bet droši vien strādāšu 
par pavāri.

lIDIJA solDATeNKoVA, 
klases audzinātāja

✔ Ko varat teikt par savu 
klasi – kādi ir jūsu audzēkņi 
tagad, kas paliks atmiņā?

Ko viņiem novēlat?
Šī man ir pirmā izlaiduma kla-

se. Tā skumji ap sirdi paliek, par 
šķiršanos domājot. 

Pavisam drīz beigsies mācību 
gads, kas lai zina, kur un kad mēs 
vēl satiksimies. 

Novēlu savējiem: nepado-
ties, turēties, iesaistīties jauniešu 
organizācijā, justies brīvi un labi 
sabiedrībā.

Laimīgu ceļu jums, jaunieši, 
lielajā dzīvē!

Sabilniece zinta ošenberga ir 
nedzirdīga dēla mamma.

”Man bija patīkami redzēt, 
ka avīzītē par mums raksta. Ma-
nam dēlam ir 23 gadi, un viņš 
aizbrauca strādāt uz Angliju. 
Arī nedzirdīgajiem cilvēkiem ir 
iespējas. Daudz kas atkarīgs no 
paša cilvēka un tiem, kas viņam 
apkārt. Dažkārt uz cilvēkiem ar 
invaliditāti skatās tā atsvešinātāk, 
bet pasaulē jau daudzas lietas ir 
pieņemtas par normu bez pamato-
juma. Nedzirdīgo vidū ir tādi, kas 
nav tik komunikabli, bet ir arī tādi, 
kas iet un darbojas.”

Pārrunājot sazināšanās iespējas 
ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes 
traucējumi, Zinta pēc pieredzes 
saka – žestu valoda neesot viegli 
apgūstama, bet vienmēr paliek 
iespēja sarakstīties, lasīt no lūpām.

„Ziniet esmu bijusi kāzās, 
kur nedzirdīgie cilvēki precas! 
Kāzas notika baznīcā mācītājs 
Uģis Brūkene laulāja, bija tulks. 
Viesu vidū puse bija nedzirdīgu un 

dzirdīgu jauniešu. Viss bija jauki 
saprotami, pārdomāti. Viņi tāpat 
dejoja, bija mūzika, ritmu jau jūt. 
Lai gan – ir taču arī dzirdīgie, kuri 
nejūt ritmu,” – tā domā Zinta un 
taisnība viņai ir.

Iespējas kaut ko savā dzīvē 
panākt ir visiem, viņa ir pārliecināta. 
Pati jau gan ļoti negribējusi, lai dēls 
dodas prom no Latvijas, tomēr tas, 
ka viņš spēj iekļauties sabiedrībā, 
strādājot Londonā, pierāda, ka tiksi 
pieņemts, ja iesi un darīsi.

Valdis 19 gadu vecumā Talsos 
ieguva  arī autovadītāja apliecību, 
par ko gādāja instruktors, kuru 
Zinta ļoti slavē.

■   ■  ■ 

Otrs piemērs  ir Valentīna 
Bērziņa, kura nu jau 26 gadus 
ir talsiniece, šurp pārcēlusies no 
Ventspils. „Esmu 59 gadus veca, 

vasarā būs apaļa jubileja. Biju 
dzirdīga līdz divu gadu vecumam, 
pēc tam dzirdi zaudēju. Kāpēc – to 
neviens nevar pateikt, arī mamma 
ne, jo visi ģimenē bija dzirdīgi.

Sākumā mācījos Rīgas Nedzir-
dīgo skolā, pēc tam Rīgas Raiņa 
vakarskolā, kur ieguvu vidējo 
izglītību.

Esmu mājsaimniece. Palīdzu 
māsai mājas darbos – kurinu krāsni, 
vāru ēst, auklēju viņas mazbērnus,  
pavisam piecus, adu zeķes, cimdus. 
Agrāk adīju džemperus, bet tagad 
tam nesanāk laika.

Bieži skatos televizoru, gribas 
zināt, kas pasaulē jauns, arī Latvijā. 
Patīk lasīt avīzes, žurnālus.”  
Valentīnas krustmeita Ilze Tālberga 
pagājušajā gadā nolēma izmēģināt 
veiksmi „Lattelecom” akcijā, kurā 
varēja rakstīt stāstus par cilvēkiem, 
kuriem dators būtu ļoti noderīgs. 
Ilze savā stāstā bija paskaidro-
jusi, ka dators ļautu krustmātei 
mācīties ko jaunu, padarītu viņas 
dzīvi interesantāku, būtu iespēja 
sazināties ar citiem nedzirdīgajiem, 
lasīt ziņas par Latvijā un pasaulē 
notiekošo: “Dators manai nedzir-
dīgajai krustmātei būtu ausis 
uz ārpasauli, un dzīvei mūžīgā 
klusumā būtu pielikts punkts,” Ilze 
rakstīja. 

NeDzIRDīBA NAV ŠķēRslIs IespēJām

Sabiedrībā ir arī tādi 
cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem, kuri 

pārliecināti, ka viņu invaliditāte 
nav šķērslis dažādu iespēju 
izmantošanā.

Tālāk 9. lpp. ☞

dzīvi pieņemu tādu, 
kāda tā ir.



pRāTA spēle
kopsoLī
2009. gada 20. maijā

9

Nedzirdība nav šķērlis iespējām
Sākumu lasiet 8.lpp. 

Viņas stāsts iekļuva 90 uzvarētāju 
skaitā, un dators krustmātei mājās! 
Valentīna jau 38 gadus apmeklē Vent-
spils nedzirdīgo klubu, kur aktīvi       
darbojusies jaunībā, iedrošinot citus 
cilvēkus ar dzirdes traucējumiem. Tur 
notiek daudz interesantu pasākumu gan 
svētkos, gan darbdienās. 

Viņa apmeklē arī dievkalpojumus 
kopā ar citiem nedzirdīgajiem.

Kā ir būt nedzirdīgai? Valentīna at-
bild, ka jūtoties labi. „Protams, vēlētos 
dzirdēt, bet dzīvi pieņemu tādu, kāda tā 
ir. Varu saprasties ar nedzirdīgajiem, 
mums ir sava zīmju valoda. 

Bieži cilvēki uz ielas atskatās, kad 
nedzirdīgie cilvēki runā. Bija tāds 
gadījums, kad runāju ar savu māsas 
dēlu un viņa draugi uzreiz jautāja, kas 
es tāda, no kurienes, kāpēc tik dīvaini 
runāju. Māsas dēls atbildēja, ka esmu 
francūziete. Abi pēc tam smējāmies. 
Gribēju piebilst, ka ģimenē neizmantoju 
zīmju valodu, runāju balsī, jo savējie 

mani saprot. Grūtāk ir veikalos ar 
pārdevējām, tad uzrakstu uz lapiņas, 
ko vēlos.

Talsos ir maz nedzirdīgo, zinu tikai 
dažus. Pārsvarā jaunieši nevēlas 
dzīvot mazpilsētās, jo nav izaug-smes 
iespējas. Daudzi tagad brauc uz 
ārzemēm, tur strādā, dibina ģimenes. 
Latvijā darba izredzes ir niecīgas, 
bieži vien atsaka. 

Daudz nedzirdīgo ir bez darba, 
labi, ka mums ir pensija. Valstī 
vajadzētu kaut ko šajā ziņā mainīt, 
bet pašreizējos apstākļos tas laikam 
ir bezcerīgi.”

„Ks” piezīme: Autorei šis ir otrs 
raksts par nedzirdīgo tēmu. Viņa 
atzīmē, ka dzirdīgie cilvēki pamazām 
saklausa nedzirdīgos – lūk, kāda 
sieviete piezvanījusi un piedāvājusi 
šujmašīnu bez atlīdzības, ja kādai 
nedzirdīgai sievietei tā vajadzīga.

No  E. Mierkalnes raksta 
„Vēlreiz par cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem”, „Talsu vēstis”, 
2009, 10.02’

820E13

E1217E5E14

812161013

89151413

81061

131522813

E21811191714818

E161061

Sveicināti! Trešā kārtā saņemtas 11 atbildes ar šādiem rezultātiem: maksimāli iespējamos 19p. savākuši: 
J. Bočkāne,  R. egle, J. ozoliņš, l. pauniņa, p. Kārkliņš, I. palīce, A. Nikiforovs, I. Švagre, V. pūce, 
A.Krasnovska, J. suslova (19p.); G. skvarnavics (16p.). Paldies!

pareizās atbildes: znots, vraks, smogs, plombīrs, ilknis, Honiara, esti, Šprē, butlegers, milicis, 
kartupeļu bads.

Šeit jauni uzdevumi! Noteikumi iepriekšējie. Lūgums atbildes sūtīt man (edavec@inbox.lv vai kop-
soli@lns.lv).Varat ziņot arī SMS: 29180534 vai 29989521).

Ikviens var pievienoties spēlei jebkurā kārtā.       pAmēģINIeT uN - lABu VeIKsmI!

1.upe Karēlijā (3 p.)

4.zāļu saņemšanas dokuments (1 p.)

5.Nodokļu likme aplikuma vienībai (1 p.) 

2. Nokrišņi ledus graudu veidā (1 p.)

8. zem četrām acīm (1 p.)  7. Tauta ķīnā (3 p.)   6. zemūdens medību ierocis (2 p.)

10. Ienākumi no akcijām (1 p.)

3. Japāņu teātra veids (2 p.)

pRāTA spēle nr. 4

765432E1

9. lielākas naudas masas samazināšanās (1 p.)
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cik musulmaņu dzīvo Grieķijas galvaspilsētā? (3 p.)

a) ~ 10 000     b) ~ 90000     c) ~165 000    d) ~200 000

VADA eDGARs

               


             
  

               

Lūdz paLīdzību!
Meklējam pazudušo 

biedru
TeoDoRu pAeGlI 
(49g). Jau 6 mēnešus, 
viņa dzīvesvieta nav 
zināma. Ja kāds viņu 
redzējis, lūdzu ziņot 

Rīgas biedrībā.

ziedojumi
Rīgas biedrība patei-

cas ziedotājiem!
lūk, viņi: 

Anna Bule (2 Ls); Daina 
Gruzdiņa Cīrule, Valērijs 
Duškins (2,5 Ls); Leo-

nora Lukste (5 Ls); Irina 
Horuna (7 Ls).

sēru vēsts ✝
ņINA KĻuŠeNKoVA
1948. 2.09. - 2009. 8. 05

Rīgas biedrība

E1 9
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uzvar Latvijas 
skoLēNu izLase

Ar labiem startiem Balti-
jas valstu nedzirdīgo skolēnu 
spartakiādē  Tartu piedalījās 
latvijas nedzirdīgo skolēnu 
izlase. Šogad tā notika jau 39. 
gadu.

Jau sākumā jāatzīmē latvi-
jas komandas izcīnītā I vieta 
komandu kopvērtējumā ar 
26 punktiem, atstājot aiz se-
vis lietuvu (24,5) un Igauniju 
(19,5).

Sacensības risinājās labā 
emocionālā gaisotnē ar saspringtām 
cīņām līdz pat pašai galotnei. Tika 
uzrādīti daudzi labākie sniegumi. 
Tuvāk par tiem!

pelDēTāJI kārtējās sacen-
sībās nodemonstrēja savu stabilitāti 
komandu cīņā, tās saliedētībā – visi 
par vienu, viens par visiem.

Mūsu spēks ir tieši kolektīvismā 
un stafetēs, kur uzvarēja gan zēni 
– e. ķuzis, R. Bruģmanis, R. 
Fausts, K. polis, gan meitenes – e. 
Valdmane, z. embrekte, D. zīle 
un Dž. Kalns.

Individuālajās distancēs 
medaļas (Z – zelta, S – sudraba, Br 
– bronzas) izcīnīja:

K. polis (2 Z, 1 S, 2 Br); Dž. 
Kalns – (0,2,0); z. embrekte 
(0,1,1); e. ķuzis (0,0,2); l. Vai-
vade (0,1,0); A. Jegorčonoks, A. 
Višņevskis, e. Veidemane (0,0,1).

Peldēšanā kopvērtējumā 
I – latvija – 230 p. II – Igaunija 
– 151 p.; III – Lietuva – 103 p.

Iepriecināja arī galda tenisa 
spēlētāji, izcīnot I vietu komandu 
vērtējumā. Komandā spēlēja – J. 
Čarkovska, G. Kraze, L. Dirnēna, 
A. Mālkalns, G. Vicinskis un A. 
Beitiks.

Cīņā par I vietu (Latvija pret 
Lietuvu) Alvis mālkalns pārī ar 
Jūliju čarkovsku uzvarēja Lietu-
vas pāri.

Individuālajās cīņās mūsējai 
J. Čarkovskai ar 14. p. 3. vieta. 
Zēniem – 1. A. mālkalns ar 16p. ; 
seko  G. Vicinskis – 15p.

ŠAHā – izcīnīta 2. vieta ar 5 p. 
Latvija – Igaunija 4:0 (A. Bei-

tiks, M. Birmane un S. Mjaisāne). 
Latvija – Lietuva 1:3. Koman-

dai šoreiz nepaveicās, kaut arī 
pozīcijas bija labas. Uzvaru guva 
V. Beitiks.

DAmBReTē arī izcīnīta 2.  
vieta  ar 4,5 p. Latvija – Igaunija 
1:3 (J. Beitiks un I. Hartmane pa 
0,5p.). Latvija – Lietuva 3,5:0,5 (A. 
Vestfāls, J. Beitiks, A. Sahmānova 
– 1p. I. Hartmane – 0,5 p.).

BAsKeTBolā zēniem 
un meitenēm komandas ļoti 
līdzvērtīgas. Latvija – Igaunija 
63:49; Igaunija – Lietuva 42:79; 
Latvija – Lietuva 37:63. Rezultātā 
1. vietā Lietuva, 2. Latvija, 3.  
Igaunija. Kaut arī Lietuvas ko-
manda uzvarēja, tomēr tas neb-
ija tik pārliecinoši kā citu gadu. 
Ievērojami augusi visu spēlētāju 
taktiskā meistarība. Sacensības 
rezultātus iespaidoja lietuviešu 
un igauņu auguma pārsvars un 
pietrūka metienu precizitātes pat 
no tuvas distances. Šo trūkumu 
var izskaidrot ar to, ka tikai mūsu 
republikas nedzirdīgo skolām nav 
savas sporta zāles treniņu dar-
bam. Iknedēļas treniņi 2 reizes 
Pļavnieku ģimnāzijā diemžēl ne-
var nodrošināt vajadzīgo stabilitāti 
metienu precizitātē. Visumā startu 
Tartu novērtēju ļoti labi un izsaku 
lielu paldies skolēniem par gūto 
panākumu. Lai veicas turpmākajos 
treniņos un sacensībās!

Liepājā spriež par 
sportu

liepājā pulcējās sK 
„liepava” biedri, lai izvērtētu 
padarīto un domātu, kā dar-
boties tālāk.

Bija ieradies arī LNSF prezidents 
V. Strazdiņš. Pēc priekšsēdētāja, 
vietnieka un revidenta ziņojumiem 
sekoja debates. Tās jau ir katras 
sapulces „sāls”, pats galvenais.

Bija gan sūdzības, gan 
priekšlikumi. Kādam nav ticis 
kaut kas, cits ir gribējis, bet nav 
izdevies realizēt. Varbūt šeit daļēji 

izpaudās tā mūsu latviešu skaudība 
– tev ir, bet man nav, kaut arī pats 
nepadomā, kāpēc tas tā. Vētraina 
sapulce! Jādomā visiem kopā, kā 
šajos krīzes laikos savilkt galus, 
turklāt nevar domāt tikai katrs par 
sevi. Jāatzīmē LNSF prezidenta 
V.Strazdiņa uzstāšanās, mēģinot 
karstgalvjus nomierināt, skaidro-
jot pašreizējo situāciju. Galvenā 
doma – jācenšas pašiem rast jaunas 
iespējas, nevis gaidīt no valsts. 

Noslēgumā notika delegātu 
izvirzīšana LNSF kongresam. 
Liepājnieki nosauca 7 aktīvākos 
biedrus. Cik tieši piedalīsies, to 
vēlāk izlems LNSF valde.

❍ ❍ ❍

Pēc sapulces sekoja „saldais 
ēdiens”: SK „Liepava” turnīrs 
dambretē. Salīdzinot ar citiem ga-
diem, šoreiz lielāks dalībnieku 
skaits. Dāmām 1.vietā D. Bļinova; 
par otro vietu pēdējā kārtā sīksti 
cīnījās G. Paņko un S. Vald-
mane. S. Valdmanei vajadzēja 
tikai 0,5 punktus, lai būtu otrā, 
taču G.Paņko viņu pārspēja abās 
partijās. Kungiem labākais kārtējo 
reizi – N. Davidenko. Otro vietu 
pēdējā brīdī burtiski „izrāva” A. 
Nikiforovs, atstājot trešajā vietā 
viesi no Valmieras J. Cīruli.

Spraiga diena! Turpinājumā vēl 
arī – šautriņu mešanas turnīrs. 

 Jevgenijs Puhovs✍

  Austris Nikiforovs✍

Līdzjūtības
✝

Lai tēva mīlestība visos ceļos vada,
Lai tēva sirds jums spēku dod:
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomus un ceļamaizi dod.

Skumju brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību sIlVesTRA muNDAs 
ģimenei, tuviniekiem, draugiem 
un paziņām, tēvu, vectēvu smilšu 
kalniņā pavadot.

✝
Vakars skumju taku kaisa,
Pēkšņi dzīves gaisma gaisa.
Darbs nu paliek nepabeigts,
Daudz, kas sakāms, nepateikts.

Skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu biedrības biedra NesTeRA 
KuzņecoVA ģimeni, tuvinie-
kiem, radiem un draugiem, smilšu 
kalniņā pavadot tēvu, vectēvu.

Rēzeknes biedrība
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M. Plaude vairakkārt mēģinājusi 
noskaidrot situāciju gan savā SK 
„Liepava”, gan rakstījusi LNSF, taču 
nav saņēmusi atbildi, tāpēc vēršas 
pie LNS vadības un redakcijas ar 
atklāto vēstuli.

Māra min, ka savās sporta gaitās 
ar panākumiem startējusi daudzās 
sacensībās, tāpēc pārdzīvo, ka 
nav varējusi piedalīties olimpiādē 
Dānijā, Eiropas čempionātā Šveicē 
un Igaunijā, kā arī šogad netiks uz 
olimpiskajām spēlēm. 

Ieradusies redakcijā, viņa 
pastāstīja: „Atlases sacensībās 
uz OS Eiropas čempionātu (EČ) 
Igaunijā (2008) ar 38p. man bija 
trešais labākais rezultāts starp mūsu 
orientieristiem (A. Intsonei – 40p., 
G. Šīrantei – 39).

Sākumā protestēju, ka par 
līdzdalību EČ jāmaksā 100Ls, bet 
pēc tam pārdomāju un piekritu 
maksāt. Tomēr valde, arī otrreiz 
lemjot, mani neiekļāva dalībai EČ. 
Par to, kā izlemta lieta, uzzināju no 
Sporta pārvaldes atsūtītās vēstules 
ar pavaddokumentiem.

Domāju, ka vajadzētu ņemt 
vērā arī orientieristu startus citās 
sacensībās, piemēram, 2007., 2008. 
gadā ieguvu II vietu Latvijas Kau-
sa izcīņā OS, kā arī IV vietu (starp 
80 dalībniekiem) Pasaules m/s 
Portugālē. Jūtu, ka mani vērtē tikai 
no viena viedokļa – esmu par vecu. 
Tas nav taisnīgi.”

„KS” šai sakarā lūdza komentāru 
sporta darbiniekiem, kuri minēti šajā 
vēstulē. Lūk, viņu skaidrojums!

pēTeRIs KuRsīTIs, oSK 
„Zaļā paparde” vadītājs: Kandidāti 
uz LNSF izlasi olimpiādei Taivānā 
(Taipejā) tika atlasīti sporta klu-
bos un apstiprināti ar LNSF val-
des lēmumu, ievērojot viņu star-
tus atbilstoši normatīviem dažāda 
līmeņa sacensībās 2008./2009. gada 
sezonā. Kā vienmēr, lai iekļūtu 
izlasē, sportistiem bija jāizpilda 
noteikti normatīvi. Šajā gadījumā – 

sekmīgi jāstartē OS 21. grupā, kas ir 
otra spēcīgākā aiz elites (vislabākās) 
grupas, un jāiekļūst pirmās puses 
spēcīgāko vidū. Svarīgi bija arī 
apliecināt savu sportisko varēšanu 
EČ Igaunijā.

Diemžēl Māra normatīvus 
nebija izpildījusi, jo piedalījusies 
sacensībās savas vecuma grupas (60) 
ietvaros. Līdz ar to nav apstiprināta 
kā atbilstoša iekļaušanai olimpiskajā 
izlasē. Ja Māra grib piedalīties 
nākamgada Eiropas OS čempionātā, 
tad viņai jāpilda minētās prasības: 
jātrenējas, ar labiem rezultātiem 
jāpiedalās normatīvos noteiktās 
sacensībās.

Vēl tikai var piebilst – nedzirdīgo 
olimpiādē sportisti netiek šķiroti 
un nestartē grupās pēc vecuma, bet 
visi kopā vienlīdzīgā konkurencē, 
tāpēc arī noteikti šādi normatīvi. 
Tas zināšanai visiem, kuri nākotnē 
vēlētos piedalīties lielos starptau-
tiskos notikumos nedzirdīgo sportā.

AGITA INTsoNe, oS izlases 
kandidāte uz olimpiskajām spēlēm: 
Patiešām žēl, ka M. Plaude nav 
iekļauta kandidātos, jo viņa ir vie-
na no labākajām orientieristē mūsu 
vidū. Jāatzīst, mums sākotnēji savā 
starpā bija vienošanās par 100Ls 
dalībnaudas nemaksāšanu. Rakstījām 
pat iesniegumu LNSF valdei. Taču 
tikai pēc otrās LNSF valdes sēdes 
pārdomāju un samaksāju, lai šogad 
tiktu uz Taipejas olimpiādi.

RAITIs ozols, atbildīgais 
par oS izlasi: Ko sportistes savā 
starpā vienojušās, par to es netiku 
oficiāli informēts. Personiski div-
reiz jautāju Mārai, vai viņa paliek 
pie sava lēmuma, un saņēmu atbildi: 
viņa nebraukšot par maksu, gribot 
par brīvu. 

Esmu pieradis ticēt tam, ko man 
saka. Tāpēc par šo Māras atbildi 
ziņoju valdes sēdē. Un tāpēc arī viņu 
valde neiekļāva EČ kandidātos.

ANSIS SMONS, sporta veterāns 
ar ilggadīgu pieredzi oS: 

Māra Plaude uz Eiropas čem-
pionātu Igaunijā neaizbrauca 
pārpratuma dēļ, jo sākumā atteicās 
maksāt 100Ls dalībnaudu un par to 
bija vienošanās arī ar I. Kramu un A. 
Intsoni. Mārai nezinot, viņas savu 
lēmumu mainīja un samaksāja. Par 
to Māra nebija informēta, un tāpēc 
savu lēmumu uzreiz nemainīja.

Vispār Māra, dzīvojot Liepājā, 
laukos, bija slikti informēta gan 
par LNSF lēmumiem un noteiku-
miem, gan par iespēju piedalīties 
dažādās sacensībās, jo atbildīgais 
par orientieristu izlasi R. Ozols 
ziņas sūtīja tikai elektroniski, bet 
Mārai datora nav. Būtu jāņem vērā 
konkrēti apstākļi un informācija arī 
jānodrošina, piemēram, rakstiski vai 
sarīkojot sapulces.

Manuprāt, normatīvu prasība par 
nedzirdīgo startēšanu sacensībās 
dzirdīgo grupā – 21 manī raisa 
zināmas iebildes. Savu meistarību 
viņi var apliecināt, sasniedzot la-
bus rezultātus dažādās sacensībās 
Latvijā un citviet.

Vispār ir tāds iespaids, ka arī OS 
kluba „Zaļā paparde” darbība Rīgā ir 
apsīkusi, faktiski katrs sportists ir par 
sevi, trenera nav, informācijas trūkst 
visiem, arī ieinteresēta vadītāja. Un 
tas jau turpinās gadiem. Māra gan 
tagad ir SK Liepava biedre, un visus 
pārpratumus viņas gadījumā radījusi 
nepietiekama informācija.

VARIs sTRAzDIņŠ, LNSF 
prezidents: Latvijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas viedoklis šai 
sakarā jau vairākas reizes skaidrots 
nedzirdīgo un dažādām dzirdīgo 
sporta institūcijām, informējot 
par situāciju izlases sastāva 
komplektēšanai braucieniem uz 
starptautiskām sacensībām. Par 
saņemtiem paskaidrojumiem viņiem 
viss bija skaidrs. 

Detalizēti izlases sportistu atla-
ses noteikumu normatīvi ir pub-
liski pieejami www.lnsf.lv, kā arī uz 
vie-tas LNSF birojā.Diemžēl mūsu 
vidū ir sportisti, kas negrib saprast 
vai ievērot, ka pastāv noteikumi vai 
normatīvi, kuri jāievēro ikvienam 
sportistam, kas pretendē uz Latvijas 
nedzirdīgo izlasi. To varētu attiecināt 
uz ilggadīgo orientieristi M.Plaudi.

Sagatavoja: Ilze Kopmane

ATKlāTA VēsTule
„Ks” redakcija saņēmusi atklāto vēstuli no lNs biedres māRAs 

plAuDes. Ilggadīgā orientēšanās sporta veterāne ar 35 gadu 
pieredzi raksta par, viņasprāt, netaisnību, kas pieļauta, neiekļaujot 
viņu lNsF izlases sastāvā dalībai eiropas os čempionātā (2008) un 
pasaules nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs Taivānā šī gada septembrī.
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Mīļi sveicaM
Pavasaris ir cerību laiks, 

kad reizē ar dabas atmodu 
sarosās gaišas domas, radošas 
idejas, vairojas spēks un 
enerģija. Briest pumpuri, no 
zemes lien laukā asni, apkārt 
mainās viss.

Mainīsimies līdzi, 
uz saules pusi!

 85
6.  VI Jānis KRĀMENS, 

Liepājas biedrība

75
14. VI  Edmunds LENCIS, 

Rīgas biedrība
18. VI Jānis URKA, 

Rēzeknes biedrība

70
29. VI Alla MAHORTOVA, 

Rīgas biedrība

65
17. VI Inta ŠIMKUS, 

Rīgas biedrība
22. VI Laimonis PAULĒNS, 

Rīgas biedrība

60
12. VI Dmitrijs SERGIJENKO,

 Rīgas biedrība
29. VI Valentīna BĒRZIŅA, 

Ventspils biedrība

55
19. VI Tamāra SAVEIKA, 

Rīgas biedrība
24. VI Ligita GURKEVICA, 

Rīgas biedrība

50
16. VI Nikolajs ALEKSEJEVS,

 Daugavpils biedrība

DAŽāDI
   kopsoLī

2009. gada 20. maijā
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Kā  Lieldienās pienākas,  galdā 
likām pašu krāsotās raibās olas. 
Notika olu sacensības, kuram 
šogad  viskrāšņākā, spilgtākā 
ola.  Tāda izrādījās spilgti zaļā  
(īpašniece S.Kristoforova).
Uzvarētāji tika arī apbalvoti.

Tad sekoja sacensības par 
interesantāko galda klājumu ar 
Lieldienu motīvu. Šajā konkursā  
pirmo vietu ieguva V. Romano-
va. Uzstājās arī daži biedri ar 
savu priekšnesumu, stāstīja 
anekdotes. Dramatiskais pulciņš 
parādīja teātra uzvedumu „Liel-
dienu ola”. 

Kas par jauku olu ripināšanu 

notika pašiem mazākajem  3 
– 5 gadus veciem bērniņiem!  
Dažlabam tas bija pirmo reizi mūžā,  
un to viņi veica kopā ar vecākiem. 
Tāds  saiets visiem – vecākās   un 
jaunākās paaudzes cilvēkiem 
kopā, līdzi ņemot groziņu,  no-
tiek visai reti. Mierīgi pasēdējām, 
parunājāmies, fotografējāmies, 
sitāmies ar krāsotām olām. Mājās 
devāmies apmierināti.

Kultūras centra direktore Maru-
ta Piterniece atzīmēja, ka līdzīgi 
pasākumi būtu jāorganizē biežāk, 
lai  kultūras nama sienās vairāk 
dzirdētu mūsu biedru balsis. Varbūt 
tiksimies atkal Līgo vakarā? 

“lIelDIeNAs “RīTAusmā”

Kā jau katru gadu, otrajās lieldienās sanācām kopā savā  
Rītausmā . Bet šoreiz kaut kas  bija citādāk – uz kopīgu 

pasākumu pieteicās arī Nedzirdīgo jauniešu organizācijas bied-
ri. un iznāca tā, ka bija visi kopā: gan pensionāri, gan jaunieši 
un arī mazie bērni bija līdzi saviem vecākiem.

  
✍ Nora Belēviča

KulDīGā
1.06 pl.12 Tematisks saiets 
„Bērni – mūsu nākotne”
4.06 pl.12 Konkurss  „Dižie 
prāti”
23.06 pl.18 Līgosim kopā!
2., 9., 16. jūnijā pl. 18 – deju 
grupas mēģinājumi
6., 11., 17. jūnijā – informācija 
un pārrunas par dažādām 
tēmām
8., 10., 18., 30. jūnijā – inte-
resantākie materiāli no preses

DAuGAVpIlī
Sākums pl. 15
1.06 Bērnu zīmējumu izstāde
4. 06 Mīklu minēšana
9. 06 IK „Nezinīši”
11.06 Uz izstāžu zāli!
13.06 Atpūtas vakars draugu 
pulkā (pl. 17)
16.06 Dziedāsim Jāņu dziesmas
30.06 Pa atmiņu takām
2., 4., 9., 11., 16., 18., 25. jūnijā 
pl. 13 – informācijas,  pārrunas, 
preses apskati 

iepazīsimies
Man 51 gads, esmu apaļīga, 

vienkārša sieviete, dzīvoju pilsētā. 
Vēlos iepazīties ar jauku, sirsnīgu 
un patīkamu vīrieti (45 – 55 gadi) 
no pilsētas. Gaidīšu SMS 

mob: 26864716 Lilija

pasākumi RB klubos jūnijā
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