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Masu medijos Ādams 
Koša kļuva populārs pēc 
tam, kad atklāja EP debates. 
34 gadus vecais jurists 
Ādams Koša uzrunu teica 
zīmju valodā, nevis kādā 
no 23 Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām, kā tas 
bija pieņemts 
līdz šim.

 Uzrunājot 
deputātus, Ā. 
Koša teica, 
ka ir dziļi 
aizkustināts 
par iespēju   
šeit lietot 
zīmju valodu, 
un ka piederēt Eiropas 
Savienībai nozīmē, ka mino-
ritātes valodas lietotāji un 
cilvēki ar invaliditāti var 
tomēr sasniegt rezultātus. 

Pēc tam viņš sniedza 
vairākas intervijas. To laikā 
viņš izmantoja divu tulkus. 
Viens tulks viņa zīmju 
valodā sacīto pārtulkoja 
ungāru valodā, savukārt 
otrs teikto pārtulkoja no 
ungāru valodas franču 
valodā. «Es ceru, ka pēc 
pieciem gadiem pret zīmju 
valodas tulkiem attieksies 
tāpat kā pret jebkuru citu 
tulku,» teica Koša.

Intervijas laikā nedzir-
dīgā deputāta kabinetā 
vairākas reizes iezvanījās 
telefons, tādēļ visi, kas 
bija pie viņa, skatījās uz 
to. Koša tik noteica, ka 
viņam tā ir tikai dekorācija 
un cilvēkiem vajadzēs 
pierast sazināties ar viņu, 
izmantojot īsziņas vai e-
pastu. Koša ir populārs 
Ungārijas nedzirdīgo 
cilvēku aprindās, īpaši 
interneta vidē. Viņš ir 
arī starptautiskās 

nedzirdīgo sporta komi-
tejas Juridiskās komisijas 
loceklis. Ā. Koša uzskata, 
ka darbs parlamentā ir viņa 
misija un tas ir arī milzīgs 
panākums visiem cilvēkiem 
dzirdes traucējumiem. Viņš 
uzsvēra, ka centīsies aizstāvēt 
visu cilvēku ar invaliditāti 
intereses. 

Koša strādās divās parla-
menta komitejās – sociālo 
lietu un nodarbinātības, kā 
arī transporta komitejā. Viņš 
nolēmis strādāt, sazinoties 
zīmju valodā, lai pierādītu, 
ka nedzirdīgs cilvēks var 
strādāt tikpat labi kā citi. 
Košas mērķis ir cīnīties pret 
diskrimināciju – attiecībā 
uz cilvēkiem ar invaliditāti, 
cilvēkiem gados vai ar 
citu reliģisko vai seksuālo 
pārliecību un izveidot tādu 
pasauli, kas ir pieejama 
visiem.  Zīmju valoda turpmāk 
būs redzama ne tikai Eiropas 
Parlamentā, bet arī citu 
valstu parlamentos. 

Helēne džārmere (Helene 
Jarmer) ir kļuvusi par pirmo 
nedzirdīgo deputāti Austrijas 
parlamentā. Viņa pārstāv 

Austrijas Zaļo partiju un 
parlamentā risinās ne tikai 
ekoloģiskos jautājumus, bet 
arī pievērsīsies minoritāšu 
tiesībām un sociāliem 
jautājumiem.

Helga stīvensa, bi-
jusī Eiropas Nedzirdīgo 
savienības direktore 
un prezidente, tika ie-
vēlēta Beļģijas Flāmu 
parlamentā jau otro reizi. 
Viņa savā partijā ieguva 
vislielāko atbalstu – 15 856 
balsis(12,71% no kopējā 
partijai atdoto balsu skaita). 
Helga var automātiski tur-
pināt darbu Beļģijas Senātā 
kā senatore. 

No 2007. gada Grieķijas 
parlamentā darbojas ne-
dzirdīga deputāte dimitra 
arapoglu, kura pārstāv 
grieķu konservatīvo popu-
listu/nacionālistu politisko 
partiju. 

Nedzirdīgie deputāti 
ir ne tikai Eiropā, bet 
arī pāri okeānam – 
Centrālamerikā. Panamas 
parlamentā ievēlēts 23 
gadus vecais djēgo Enrike 
Lombana Frančeski 

2009. gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas ieies vēsturē ar to, ka 
pirmo reizi par deputātu ievēlēja nedzirdīgu cilvēku – Ādamu Košu (Ádám 
Kósa) no Ungārijas. Viņš ir Ungārijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācijas 
vadītājs. Ungārijas opozīcijas partija «Fidesz»piedāvāja Ā. Košam kandidēt 
Eiroparlamenta vēlēšanās 7. jūnijā, un viņš uzreiz piekrita. 

Ādams Koša bija 12. šajā sarakstā. Vēlēšanās viņa partija ieguva visvairāk 
balsu savā valstī - 56,37% un vinnēja 14 no 736 vietām EP.

Helga 
stīvensa

dimitra 
arapoglu

Helēne 
džārmere

(Diego Enrique Lombana 
Franceschi). Viņš ir pirmais 
nedzirdīgais deputāts šīs 
valsts vēsturē un pašlaik 
studē inženiersistēmas La-
tīņamerikas Zinātnes un 
tehnoloģijas universitātē, ko 
pabeigs šogad. Viņš kļuva 
populārs pēc piedalīšanās 
Pepsi Cola TV reklāmā, kas 
bija veidota zīmju valodā. 

Rakstā izmantoti interneta 
materiāli



2 Kopsolī
2009. gada   augustā

LNS projekts 
“XXI GadsImTs.NEdZIRdĪBa. 

IZaICINĀJUmI UN RIsINĀJUmI”

Kompetenču (darba) grupa „zīmju valoda” devās 
uz Vāciju, kur par mūsu uzņemšanu, labās prakses 
pārņemšanu vizītes laikā Hamburgā rūpējās Vācijas 

profesionālās nedzirdīgo un vājdzirdīgo pašpalīdzības 
apvienības prezidents tomass Vorseks (Thomas Worseck).

Darba vizītes laikā bijām Hamburgas universitātes 
Vācu zīmju valodas izpētes institūtā (Institute of German 
sign language), Videofilmēšanas studijā, Zīmju valodas 
bibliotēkā, Vācijas Profesionālās nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
pašpalīdzības apvienībā un Hamburgas Nedzirdīgo biedrības 
klubā. Iepazināmies ar šo iestāžu darbu, sniegto pakalpojumu 
saturu, lai pārņemtu viņu pieredzi.

Vācijas Profesionālās nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
pašpalīdzības apvienībā mūs iepazīstināja ar zīmju valodas 
semināru/kursu organizēšanu, to mācību līdzekļiem, 
metodisko, izdales un uzskates materiālu izmantošanu 
pasākumu norisē.

Vizītes rezultātā guvām pieredzi un zināšanas par Vācu 
zīmju valodas izpētes institūta darba organizāciju, šīs valodas 
attīstības virzieniem, teorētisko pamatojumu, gramatiku 
un sintaksi, valodniecību un tās lomu, vācu zīmju valodas 
speciālistu un tulku sagatavošanu. 

Darbs ar zīmju valoDu vācijā

✍ lilita JanŠeVska

iEsKaTs KolĒĢu Darbā liETuvā

Par viDEoziņām, inTErvijām, laiKraKsTu
Lietuvieši savā mājaslapā jau veido videoziņas. 

Videoziņas sagatavo tieši tad, kad parādās aktuāla, svaiga 
informācija nedzirdīgo sabiedrībai.

Par intervijām – Lietuvas kolēģi izmanto „dzīvās 
intervijas”,  filmējot ar video kameru. Tās ievieto mājas-
lapā, jo ne visi nedzirdīgie labi saprot rakstisko valodu.

Lietuvieši atlasa videomodeļus, montāžistus, fotogrāfus 
utt. konkursa veidā . Piesakās daudzi gribētāji. Piemēram, 
tiem, kurus testēja datoroperatoru darbam, deva noteiktu 
laiku, lai kaut ko uzfilmē, samontē, izveido materiālam 
dizainu utt. Videomodeļiem savukārt svarīgi ir izprast 
tekstu, precīzi rādīt to zīmēs, lai skatītājiem būtu skaidrs, 
par ko ir ruma.

Nedzirdīgo laikraksts Lietuvā iznāk reizi mēnesī. Tas 
ir krāsains, ar 16 lappusēs, izvietotu aktuālo informāciju: 

✍ irīna kristoForoVa

Projekta ietvaros kompetenču (darba) 
grupa „sociālā rehabilitācija” iepazinās 

ar Lietuvas Nedzirdīgo biedrības (LNB) Viļņas 
rehabilitācijas centra darbību.

Tas ir plaši izvērsts 5 rehabilitācijas centros un 
nedzirdīgajiem nodrošina šādus pakalpojumus:

•informatīvās konsultācijas dažādos jautājumos 
(informatori-konsultanti);

•sociālo iemaņu un saskarsmes apgūšanas iemaņas 
(„dzīves mācība”);

•publisko informāciju (izdevējdarbība);
•radošās pašizteiksmes iemaņu (kultūra);
•psihologa un jurista palīdzība.

Vasarā organizētas dažādas nometnes, ar izvērstu 
sociālās rehabilitācijas (RH) darbu, nodrošina arī darbā 
iekārtošanas pakalpojumus(darba asistenti un kuru 
darbs tiek finansēts ESF finansētā projekta ietvaros). 

LNB Viļņas RH centrā (arī Kauņā) visiem 
strādājošajiem sociālā darba speciālistiem ir atbilstoša 
augstākā izglītība. 

Sociālās RH finansējuma modelis Lietuvā ir 
atšķirīgs no Latvijas. Pie mums valsts iepērk konkrētu 
pakalpojumu skaitu, bet Lietuvā piešķirts finansējums 
atalgojumam un uzturēšanas izdevumu segšanai. Šobrīd 
krīze skārusi arī LNB – samazināts valsts finansējums 
un jāsāk domāt par taupības pasākumiem.

Liela vērība pievērsta nedzirdīgo izglītošanai 
jau no bērnības: izstrādātas zīmju valodā adaptētas 
mācību programmas, māca arī nedzirdīgo kultūru un 
vēsturi. Liela uzmanība pievērsta dzirdīgās sabiedrības 
informēšanai par nedzirdību un sniegta informatīva 
palīdzība nedzirdīgo cilvēku dzirdīgajiem ģimenes 
locekļiem.

Lietuvā kā valsts iestādes darbojas 7 zīmju valodas 
tulku centri. Viļņas apriņķa centrā strādā 19 tulki, 
kuri apkalpo aptuveni 1500 klientu, t.i., uz vienu tulku 
ir apmēram 78 klienti. Tulki pakalpojumus nodrošina 
jebkurā klientam nepieciešamā situācijā, vidēji dienā 
apkalpojot 2 – 3 klientus. 

Lietuvā pastāv „sociālās firmas”, kas šo statusu 
iegūst, ja virs 50% nodarbināto ir invalīdi. Tā ir iespēja 
iegūt valsts dotācijas un priekšrocības saņemt valsts 
pasūtījumus. Visiem, kuri saņem valsts budžeta 
līdzekļus, nepieciešamās preces vai pakalpojumi vismaz 
10% apjomā jāiegādājas šajās firmās.

Padomju gados LNS un LNB bija laba sadarbība. 
Pēc neatkarības atgūšanas abu organizāciju attīstība 
veidojusies līdzīgi, bet, pateicoties, Lietuvas valsts 
vispusīgam atbalstam, sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošinājumā LNB izvirzījusies lī-
derpozīcijās, izvēršot sociālās rehabilitācijas darbu, kas 
ir daudzviet līdzīgs LNS darbam, tomēr daudz sazarotāks 
un plašāks. 

sociālā rEhabiliTācija liETuvā

✍edgars VorsloVs

sociālās ziņas, darba tiesības, intervijas par interesantiem 
notikumiem un cilvēkiem – saturs apmēram tāds kā 
pie mums Latvijā. Rakstus veido pēc iespējas īsākus, 
jo lasītājiem nepatīk lasīt garus sacerējumus. Avīzes 
izdošanai daļa finansējuma tiek saņemta arī no Radio un 
Televīzijas padomes. 

Redakcijā strādā divi žurnālisti, kas intervē, vāc 
svarīgas ziņas, organizē rakstus skolās, biedrībās utt. 
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VēroJumi un atziņas no kultūras FestiVāla FranciJā

✍ iVars kalniņŠ, karīnas beisones - kuzminas foto

Tālāk lasiet 
nākamajā lpp.   

 Kāpēc izlēmāt doties 
uz šo festivālu?

Karīna: Kopā ar vīru 
devāmies iepazīt festivāla 
programmu, kā arī satikt 
nedzirdīgos draugus no 
dažādām Eiropas valstīm. 
Mani allaž ļoti interesējusi 
nedzirdīgo māksla un 
kultūra. 

marika: Man tās 
bija „darba darīšanas”. 
Ar Čehijas augstskolas 
teātra grupu festivālā 
spēlējām izrādi bērniem 
un nedzirdīgo bērnu skolā 
Reimsā vadījām nodarbības. 
Tā ir laba iespēja redzēt, kas 
nedzirdīgo pasaulē notiek.
 Lūdzu, nedaudz par 

festivāla programmu!
Karīna: Bija vērojami 

nedzirdīgie mākslinieki 
no daudzām Eiropas 
valstīm – skatuves 
izrādēs, mākslas izstādēs, 
īsfilmu demonstrējumos, 
piemēram, poēzija zīmju 
valodā, virtuālā vizuālā 
poēzija uz ekrāna, dažādas 
videoīsfilmas pieaugušajiem 
un bērniem, viena cilvēka 
vai grupas izrādes, mākslas 
teātri, dejas, dažādas 
nodarbības bērniem: 
gleznošana, skulptūru 
veidošana, stilīgu tērpu 
modelēšana, fotografēšanās 
utt. Programma bija 
daudzveidīga.

marika: Pirmkārt, lielās 
izrādes: IVT (International 
Visual Theatre )no 

Francijas, Teater MANU 
no Norvēģijas, Tyst Teater 
no Zviedrijas. Tie ir šobrīd 
aktīvākie, zināmākie 
Eiropas nedzirdīgo teātri. 

Zīmju valodas poēzija – 
šoreiz bez spilgtiem priekš-
nesumiem. Austrāliešu 
solo „stāstnieks” komiķis 
Robs Rojs aizraujošs un 
provokatīvs kā vienmēr, 
šoreiz izvēlējies nedzirdības 
tēmu: kritizēja nedzirdīgo 
noraidošo attieksmi pret 
vājdzirdīgajiem un cilvēkiem 
ar CI (kohleāro implantu 
– autora piez.), apspēlēja 
nedzirdīgo noslēgtību tikai 
savā nedzirdīgo kultūrā. 
Kaut arī zālē smējās, 
tomēr varēja just, ka 
Robs pieskāries sāpīgiem 
jautājumiem, kas daudziem 
nepatīkami.

Patīkami pārsteidza 
austrāliešu mākslinieces 
Asfiksijas leļļu teātra izrāde 
un angļu aktiera Rameša 
Maijapana pantomīma. Abi 
ļoti inteliģenti, talantīgi, 
daudzpusīgi un neatkarīgi 
mākslinieki. Sīkāk par 
viņiem abiem apsolu 
drīzumā pastāstīt kādā 
rakstiņā.
 ar ko īpaši izcēlās 

šis starptautiskais pasā-
kums?

Karīna: Teikšu – ar 
teātri no Norvēģijas. Šī 
grupa ir profesionāla. 
Man šķiet, ka Norvēģijas 
kultūras dzīve rit augstā 

līmenī, ja valsts piešķir 3 
miljonu eiro šādam vienam 
nedzirdīgo teātrim, lai 
tas varētu izdarīt labāko 
ar modernāko tehniku, 
augsti profesionāliem 
režisoriem un teicamiem 
darbiniekiem.

marika: Izcēlās Asfiksija 
un Ramešs. Ramešs Eiropas 
nedzirdīgo festivālos jau 
redzēts, bet Asfiksija Eiropā 
ir pirmoreiz –  īsta festivāla 
sensācija: baletdejotāja, 
cirka akrobāte, leļļu 
māksliniece ar zelta rokām! 
Noskatījos viņas izrādi 
„Grimstoni” divas reizes. 
Vēlāk īsi aprunājos ar 
viņu: izrādās, pati izdomā 
sižetus un viena gatavojusi 
visu izrādei nepieciešamo 
– pusotru gadu! Manuprāt, 
tā ir liela uzdrīkstēšanās 
– veidot leļļu izrādi ar 
stāstījumu zīmju valodā. 
Vai tika parādīti 

savdabīgi žanri, kuru 
Latvijā nav?

marika: Liela daļa 
veiksmīgāko izrāžu pieder 
žanriem, kuru Latvijas 
nedzirdīgo pašdarbībā nav, 
piemēram, leļļu izrāde, 
arī savdabīgā pantomīma 
ar kustību teātra iezīmēm 
plus komunikācija, plus 
skatītāju provocēšana. 

Arī zīmju valodas poēzija 
un integrēto izrāžu forma 
Latvijā nav pagaidām 
izplatījusies. 

Kā pēdējo nosauktu 

integrēti ievirzīto IVT 
iestudējumu „Oskars” – ar 
vēzi slima puiša vēstules 
Dievam vienlaikus zīmju un 
skaņu valodā. 

Izrādē bija divi Oskari. 
Nedzirdīgais bija galvenais 
– vairāk kustējās, izspēlēja 
dažādas situācijas. Dzirdī-
gais spēlēja neuzkrītoši ar 
uzdevumu – zīmju valodu 
pārvērst skaņu valodā. 
Kaut ko līdzīgu kādreiz 
esmu iestudējusi ar Raiņa 
skolas jauniešiem. 

Vai to būtu vērts redzēt 
Latvijas nedzirdīgajiem? 
Hmm, grūts jautājums. 
Skatītāji pie jaunām māks-
las formām jāpieradina 
pamazām. Vispirms Latvijas 
pašdarbniekiem vajadzētu 
redzēt pasaules nedzirdīgo 
festivālu izrādes, smelties 
jaunas idejas un ienest tās 
savos priekšnesumos.  
 ar ko mūsējie varē-

tu tur piedalīties?
Karīna: Iespējams – ar 

gleznu vai arī foto izstādi. 
Mūsu filmu „Chaos of the 
Deaf” pieteicām, bet atlases 
komisija to noraidīja 
– neatbilda festivāla 
tematikai.

marika: Mums ir talant-
īgi mākslinieki! Gatavojoties 
Eiropas līmeņa festivālam, 
būtu jāpadomā par to, lai 
zīmes būtu saprotamas arī 
cittautiešiem, lai interesanti 

Šovasar Reimsā, Francijā notika Eiropas mākslas un kultūras festivāls. šis starptautiski atzītais 
pasākums tiek organizēts ik otro gadu, un tajā pāris gadus atpakaļ savu dalību pieteica arī KC 
„Rītausma” deju grupa. arī šogad festivālā apgrozījās daži latvieši: LNJo viceprezidente Karīna 

Beisone – Kuzmina, Čehijas Janāčeka mūzikas un teātra mākslas augstskolas doktorante marika anotnova 
un studente Jolanta Znotiņa. sniegt „Ks” interviju piekrita Karīna un marika.





Ķermeni 
var arī 

apgleznot...
Karīna ar festivālā satiktajiem 

draugiem
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pilnīgi nedzirdīgiem un arī 
dzirdīgiem skatītājiem, lai 
milzīgā zālē priekšnesums 
„nepazūd” (vajag labas 
gaismas, piemērotus kostī-
mus utt.). Svarīga arī tēma 
– lai tā uzrunātu jebkuru, 
būtu tuva arī nelatvietim. 
Lai izrāde nebūtu par 
garu, un nekopētu dzirdīgo 
kultūru. 
 Vai     savus ori-

ģināldarbus demons-
trēji šajā festivālā?

marika: Festivālā 
piedalījāmies ar izrādi, 
kurā spēlēju pati un tās 
gatavošanā piedalījos tikai 
kā režisora asistente.

• Kura Es valsts 
kultūras dzīve tev šķiet 
augstā līmenī?

marika: Noteikti 
Fran-\cijas, arī Anglijas. 
Esmu sastapusi vairākus 
brīnišķīgus nedzirdīgos ang-
ļu māksliniekus, atvērtus, 
neatkarīgi domājošus, ļoti 
talantīgus, kuri nebaidās arī 
no sadarbības ar dzirdīgiem 
profesionāļiem. Teātris 

MANU Norvēģijā šķiet 
simpātisks – neaprobežojas 
tikai ar izrādēm, rīko arī 
citus kultūras pasākumus. 
To dara arī Holandes 
un Zviedrijas nedzirdīgo 
kultūras centri. Protams, 
NTD (National Theatre of 
the Deaf) Amerikā ir labs 
– ar izrādēm bērniem un 
pieaugušajiem, dažādu 
tēmu nodarbībām, grāma-
tām, sadarbību ar TV, 
profesionāliem režisoriem. 
Kādu iespaidu at-

stāja šis festivāls?
Karīna: Daudz intere-

santa redzēju, ar jauniem 
žanriem iepazinos, arī ar 
režisoriem, tikos ar paziņām 
no Baltijas valstīm. 

marika: Labi! Visu 
bija noorganizējuši paši 
nedzirdīgie – ar saviem 
spēkiem un savam priekam. 
Tā tam arī jābūt. Un 3000 
skatītāji šo festivālu tiešām 
izbaudīja.
 Kādas pārmaiņas 

nepieciešamas nedzir-
dīgo kultūras dzīvē 
Latvijā?

Karīna: Vēlētos kaut ko 
jaunu, neredzētus žanrus. 
Man liekas, ikgadējā fes-
tivāla programmā vajag 
pārmaiņas. Manuprāt, va-
jag organizēt nodarbības 
ar profesionālu nedzirdīgo 
pasniedzēju no kādas Eiro-
pas valsts. 

marika:Vēlētos redzēt 
lielāku dažādību. Būtu 
labi, ja arī mums rastos 
viens vai vairāki spilgti solo 
mākslinieki, piemēram, 
zīmju valodas poēzijas 
vai stāstniecības žanrā, 
ja melodeklamācija kļūtu 
daudzveidīgāka – ietvertu 
deju, pantomīmu, ritmu. 
Necensties dziesmu 
„iztulkot” vārds vārdā, 
jo tas ir interesanti tikai 
tam, kurš kaut nedaudz 
dzird mūziku. Kultūras 
dzīve nav tikai skatuve un 
pašdarbības festivāli. Tās 
varētu būt izstādes, lekcijas, 
nodarbības, bet domāju, ka 
ierosmei lielā mērā jānāk 
no pašiem nedzirdīgajiem. 

Tātad novēlu radošiem 
nedzirdīgiem cilvēkiem 

mācīties, studēt, arvien 
meklēt jaunu informāciju, 
idejas – skatīties internetā, 
lasīt, braukt uz festivāliem, 
sekot līdzi jaunumiem arī 
dzirdīgo kultūrā. Gribēt 
vairāk un darīt vairāk. 

No malas ienestas 
pārmaiņas neko nedos. 
Ir pagājuši tie laiki, kad 
kultūras dzīvi kāds organizē 
no „augšas”, ar karotīti lej 
mutē. Tagad kultūra jārada 
pašiem. 

Visvairāk mani festivālā 
pārsteidza tieši neatkarīgie 
nedzirdīgie mākslinieki. 
Kaut mums būtu vairāk 
šādu cilvēku! 

no šī gada 1. jūlija zviedrijā 
stājās spēkā jauns likums, 

kas regulē valodu lietošanu šajā valstī. 
likums speciāli piemin zviedru valodu, 
nacionālo minoritāšu valodas (somu, 
sāmu, romu valoda, jidišs un zviedrijas 
ziemeļos lietots somu valodas variants) 
un zviedru zīmju valoda. Valodas likums 
liek varas iestādēm nodrošināt iespēju 
cilvēkiem lietot savu valodu. 

Likuma 9. paragrāfā teikts, ka valstij 
ir speciāls pienākums aizsargāt un 
sekmēt zviedru zīmju valodu. Savukārt 
14. paragrāfā noteikts, ka visiem, kas 
dzīvo Zviedrijā, jābūt iespējai mācīties, 
attīstīt un lietot zviedru valodu, bet 
nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem un 
tiem, kuri kādu iemeslu dēļ lieto zīmju 
valodu, jādod iespēja mācīties un lietot 
zīmju valodu. 

Jāatzīmē, ka zviedru valdība zīmju 
valodu atzina jau 1981. gadā. Tas ļāva 
skolēnus nedzirdīgo skolā apmācīt pēc 
bilingvālās metodes, un zīmju valoda 
kļuva par galveno valodu mācību 
stundās. No tā laika Zviedrijā nedzirdīgie 
cilvēki oficiāli lieto divas valodas – zīmju 
valodu un zviedru valodu rakstiskā 
formā. 

lai uzzinātu, kā jauno valodas 
likumu vērtē cilvēki, kas lieto zviedru 

zīmju valodu, uz nelielu sarunu aicināju 
tommy lyksel, zviedru valodas padomes 
konsultantu zīmju valodas jautājumā.  

kā jūs vērtējat šo jauno likumu ? 
Uzskatu, ka jaunais likums vēl vairāk 

nostiprinās zviedru zīmju valodas pozīcijas. 
Likums varēs kalpot par pamatu, izstrādājot 
jaunus noteikumus, kas regulēs zīmju 
valodas lietošanu, piemēram, ļaus ieviest 
bilingvālo apmācību bērnudārzos, kurus 
apmeklē bērni ar kohleāro implantu. Lai 
gan likumā ir izklāstīti tikai pamatprincipi 

un tam ir diezgan vājš juridiskais spēks, 
toties spēcīga simboliska vērtība. Veicot 
savas funkcijas, varas iestādēm šis 
likums būs jāņem vērā. 

Vai jaunajā valodas likumā zviedru 
zīmju valodai tiek piešķirts minoritātes 
valodas statuss? 

Nē, zīmju valoda netiek klasificēta 
kā minoritātes valoda. Iemesls ir Eiropas 
reģionālo vai minoritāšu valodu harta, 
kas pieņemta pagājušā gadsimta 90. 
gados. Harta neattiecās uz zīmju valodām 
Eiropā, bet tikai uz runātām minoritātes 
valodām. Zviedrijā zīmju valoda jau 
bija atzīta un Zviedrijas valdība nolēma 
neierosināt izmaiņas šajā hartā. No 
2000. gada zviedru likumdošanā pastāv 
piecas oficiālās minoritātes valodas. 
Bet pa šo laiku pieauga diskusijas 
par zviedru valodas lomu sabiedrībā. 
Daudzi baidījās, ka angļu valoda kļūs 
par galveno valodu augstākās izglītības 
ieguvē un starptautiskajās korporācijās, 
un zviedru valoda būs zaudētāja valodas 
sfērā. Tādēļ tapa ziņojums par zviedru 
valodas situāciju valstī, un tajā bija 
minēta arī zīmju valodas loma. Tas bija 
par pamatu jauna likuma tapšanai. 

kā jauno Valodas likumu vērtē 
zviedrijas nedzirdīgo asociācija (zna)?

zViedru zīmJu Valoda nostiprina saVas pozīciJas

✍ inese immure

Par to lasiet 
nākamajā lpp.   

Fo
to

: N
o 

T
om

ij
a 

Lu
ko

el
a 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

UZ IZsTĀdI!
Priecāsimies jūs redzēt 

grupas izstādē GALDS Lat-
vijas Mākslinieku savie-
nības galerijā Rīgā, 11. 
novembra krastmalā 35 
pl.12. līdz 17.

Skatāma līdz 
14. augustam.   
Aicina: R. Kesenfelds
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Sākotnēji Nedzirdīgo asociācija bija 
ļoti sarūgtināta, ka zviedru zīmju valoda 
neieguva oficiālo minoritātes statusu. Tā 
uzskatīja, ka zīmju valoda atbilda visiem 
Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu 
hartas nosacījumiem. Bet tagad ZNA ir 
mainījusi savu viedokli un pozitīvi vērtē 
jauno likumu. 

Zviedru zīmju valoda ir ieguvusi 
tādu pašu statusu kā pārējās piecas 
oficiālās minoritātes valodas. Vienīgā 
atšķirība ir tāda, ka dažām valodām 
ir stingrāks reģionālais  atbalsts valsts  

zviEDru zīmju 
valoDa nosTiPrina...
Sākumu lasiet 4.lpp.

administrācijā. ZNA atzīst, ka jaunais 
likums dos zīmju valodai labāku statusu 
nekā iepriekš. Un tas, ka zīmju valoda 
ir aplūkota atsevišķā paragrāfā, var būt 
patiesībā izdevīgs. Izmaiņas minoritāšu 
valodu noteikumos neietekmēs zīmju 
valodu. 

Lai gan ZNA jauno likumu redz kā 
progresu, daži nedzirdīgie un dzirdīgie, 
kas lieto zīmju valodu, uzskata, ka jaunais 
likums ir bezzobains. Laiks rādīs, kuram 
būs taisnība.

Latvijā zīmju valoda tika atzīta pirms 
10 gadiem. Valsts valodas likuma 3. panta 
3. punktā teikts: „Valsts nodrošina latviešu 
zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu 

saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.” 
Kā atzīst Zīmju valodas centra (ZVC) 

direktore lilita Janševska, zīmju valodas 
attīstīšanai valsts nepiešķir pastāvīgu 
finansējumu un ZVC pašam jāmeklē  
nauda, jāpiedalās dažādos projektos. 
Savukārt Izglītības ministrija uzskata, 
ka Latvijā zīmju valodai nav oficiāla 
statusa, tāpēc nav pamata pieprasīt, 
lai nedzirdīgo skolā mācību procesā 
izmantotu zīmju valodu.

Tātad Latvijas Nedzirdīgo savienībai 
vajadzētu rosināt izmaiņas likumdošanā, 
lai nostiprinātu latviešu zīmju valodas 
pozīcijas. 

Šovasar bija daudz 
izlaidumu, un šajā 

nozīmīgajā notikumā ne-
dzirdīgie un vājdzirdīgie 
jaunieši no dažādām 
izglītības iestādēm. „kop-
solī” korespondents ar pa-
tiesu gandarījumu apzināja 
nedzirdīgo un vājdzirdīgo 
sasniegumus izglītības 
jomā.

PamaTizglīTība
rīgas nedzirdīgo bērnu 

internātpamatskolas 
atestātus saņēmuši Krista 
Freimane, Līga Ločmele, 
Ieva Valdmane, Daiga 
Kožemjakina, Kristaps

Legzdiņš, Rolands Bruģ-
manis, Madara Indriksone, 
Astra Meiere, Jūlija 
Čarkovska, Jānis Staģītis, 
Kristaps Žolna un Andris 
Aleksāns (attēlā).

Savukārt Valmieras 
vājdzirdīgo bērnu internāt-
skolu – attīstības centru
beidza Sandra Mjaisāne, 
Mārcis Skabs, Irina 
Jermoloviča, Artūrs Beitiks, 
Simona Barkāne, Alīna 
Sahmānova, Emīls Zālītis, 
Līga Valuže, Lāsma Valuže.

Bet Aleksandrs Ivanovs, 
Olga Rogozina, Aleksandrs 
Sakels un Anžela Vinogradova 
savu izlaidumu nosvinēja 
daugavpils logopēdiskajā 
internātpamatskolā – 
attīstības centrā. 

rīgas 51. vidusskolas 
(krievu plūsmas) pamat-
izglītības atestātus saņēma 

Aļona Grunšteine, Anna 
Maļceva, Artūrs Marcinkēvičs, 
Jeļena Svatkova, Vitālijs 
Svetlakovs, Sergejs Obutovs, 
Anna Subota, Sandra 
Suharževska.

viDĒjā izglīTība
rīgas raiņa 8. vakara 

(maiņu) vidusskola svētību 
uz Lielo dzīvi devusi deviņiem 
absolventiem (par viņiem tika 
rakstīts „KS” 8. nr.). 

Turpretī rīgas 51. vidus-
skolu beidza samērā liels 

absolventu pulks, viņu vidū 
arī latvieši: Dainis Liepiņš, 
Gatis Mālkalns, Jānis Smons, 
Inese Smona, Mārtiņš 
Pužulis, Aivis Grāvītis, Liāna 
Rozīte, Aleksejs Vinogradovs, 
Aleksejs Smirnovs, Jeļena 
Baranova, Monta Bluķe, Igors 
Gržibovskis, Anžela Jakovļeva, 
Vladimirs Krumins, Mareks 
Kaidašs, Ilona Valaine, Anna 
Nikolajenko, Rihards Dārziņš, 
Alīna Kovaļova, Natālija 
Moroza, Andrejs Koloskovs, 

Natālija Koroļova, Marks 
Subota, Jeļena Puškarjova, 
Oļegs Osetrovs. 

ProfEsionālā 
izglīTība

Ne mazums ir nedzirdīgo 
un vājdzirdīgo absolventu 
profesionālās izglītības 
iestādēs. 

barkavas arodvidusskolā 
programmā „Būvdarbi” – 
Lauris Rūrāns, Imants Šņepsts, 
Edgars Vovers, Jānis Laduzāns 
ieguvuši apdares darbu 
strādnieka diplomu.

alsviķu profesionālajā 

skolā – pavāra profesiju 
apguva Airita Krasnā, Guna 
Daunaroviča, Anita Sprudzāne, 
Laura Romane, Inga Osetrova, 
Mārīte Raudone, Oskars 
Samodumovs, bet pavāra 
palīga diplomu saņēma Oksana 
Smirnova, Emīls Andersons.

rīgas amatniecības skolā 
– Ilona Valaine, Liene Lauriņa 
un Jeļena Baranova apguvušas 
vizuālās reklāmas noformētāja 
amatprasmi, bet Rita Rotberga 
– ādas mākslas izstrādājumu 

modelētājas un Matīss 
Celmiņš – mājaslapas dizaina 
noformētāja specialitāti.

sociālās integrācijas 
valsts aģentūrā 
Andris Cvetkovs apguvis 
elektronikas montētāja 
profesiju, Santa Gold-
šteine izmācījusies par 
mazumtirdzniecības ko-
mercdarbinieci, Marina 
Ogorodņikova – par 
uzskaitvedi, bet Vladimirs 
Kirre, Karīna Novicka, 
Druvis Klints, Irina Ņikitina 
– Austruma un Ilze Rubene 
saņēmuši pavāra diplomu.

augsTāKā 
izglīTība

augstāko izglītību 
nedzirdīgo ieguvēju pulkam 
pievienojušās vēl divas 
uzņēmīgas lns biedres. 30. 
jūnijā iveta kraze beigusi 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmiju un ieguvusi 
izglītības un sporta darba 
speciālista, izglītības un 
sporta darba menedžera 
kvalifikāciju (augstākās 
profesionālās izglītības 
diploms), kā arī ieguvusi 
izglītības zinātņu bakalaura 
akadēmisko grādu sportā. 

Savukārt sandrai gutānei 
šovasar otrs diploms 
– beigusi LU Ekonomikas 
un vadības fakultāti, 
iegūstot maģistra grādu 
uzņēmējdarbības vadībā 
un uzņēmumu un iestāžu 
vadītāja kvalifikāciju. 2007. 
gada 1. jūlijā viņa ir beigusi 
Ekonomikas un kultūras 
augstskolu un ieguvusi 
ekonomista kvalifikāciju. 

sKolu DzīvE
✍ iVars kalniņŠ
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Kā gaTavojāmiEs olimPisKajām sPĒlĒm

pastāsti, lūdzu, par mūsu 
sportistiem – vai olimpiādē 
vispār kāds piedalīsies?

Protams, piedalīsies! Lai 
gan, runājot par finansēm, 
pilnīgi nolaižas rokas un 
negribas par to pat runāt. 
Tomēr, par spīti visam, 
no mūsu mazās valsts uz 
Nedzirdīgo olimpiskajām 
spēlēm brauks pieci 
sportisti. Tiesa, kvalifikācijas 
normatīvus izpildīja vien-
padsmit sportisti sešos 
sporta veidos, taču nespējām 
nodrošināt finansējumu, 
tādēļ  aizbraukt varēs tikai 
pieci no pašiem labākajiem, 
var teikt – reālākie medaļu 
kandidāti. Tie ir: laura gaile 
cīņas mākslā (teikvando), 
aleksejs smirnovs pel-
dēšanā (50m, 100m , 
200m  brīvais stils,  50m, 
100m, 200m uz muguras), 
alnis kuļikovs vieglatlētikā 
(lodes grūšana un diska 
mešana), māris grēniņš 
vieglatlētikā (100 m, 110 m/
b, tāllēkšana, trīssoļlēkšana) 
un Jānis smons – arī 
vieglatlētikā (tāllēkšana un 
trīssoļlēkšana). 

Man ļoti žēl pārējo 
kandidātu, kuri centās, 
gatavojās un gribēja braukt, 
taču situācija ir tāda, kāda 
ir, naudas ir tik, cik ir. 
Cilvēkiem grūti to saprast un 
samierināties, viņi vienkārši 
nāk, prasa un jautā, kāpēc 
nevar...

kā redzams, viss atkarīgs 
no finansēm. kā tika savākts 
finansējums, lai sagatavotos 
un aizbrauktu uz olimpiādi?

Uzreiz jāsaka, ka tik grūtu 

finansiālu situāciju nedzirdīgo 
sportā esmu pieredzējis tikai 
deviņdesmito gadu sākumā, 
kad sāku vadīt LNSF. Bet pat 
toreiz bija vismaz kaut kāda 
atsaucība no sponsoru puses. 
Bet tagad... par sponsoriem 
varam aizmirst, pilnīgi 
bezcerīgi! No valsts budžeta 
izdevās dabūt 3500 latu, daļu 
– savu dalības maksu – deva 
paši  sportisti, bet vislielāko
finansējumu 

nodrošināja 
pati LNSF no saviem 
iekšējiem līdzekļiem. Jāsaka, 
finansējuma meklējumos 
es biju visur – no vietējām 
pašvaldībām, kur dzīvo izlases 
sportisti, līdz pat Saeimai, 
– izstaigāju visus līmeņus, 
rezultātā: 0,00 Ls. 

Tiesa, neviens neskopojās 
ar veiksmes vēlējumiem, bet 
ko gan mums tas palīdz? Mums 
vajag reālu finansējumu, 
vismaz pieklājīgam ekipēju-
mam, nemaz neskaitot dārgo 
ceļu, dzīvošanu viesnīcā, 
uzturēšanos...   Un es vēlreiz 
uzsveru, ka tikai finansējuma 
trūkuma dēļ no vienpadsmit 
sportistiem, kuri nokārtoja 
normatīvus, brauks tikai pieci 
sportisti.

Kā pārstāvji brauksim mēs 
ar Lienu Kleinu-Brūveri. Es 
izbraukšu agrāk, lai piedalītos 
Pasaules nedzirdīgo sporta 
(ICSD) kongresā. Liene brauks 

kopā ar pārējiem sportistiem. 
acīmredzot finansējuma 

trūkums ietekmēja arī 
sagatavošanos olimpiādei?

Jā, protams! Nekādas 
treniņnometnes, lai kā 
to gribējās un lai cik ļoti 
vajadzēja, nespējām sarīkot. 
Gatavošanos, treniņus nācās 
atstāt katra paša sportista 
ziņā. Tas nozīmē, ka  katram
izlases          kandidātam     pašam 
vajadzēja meklēt iespējas,

kur,  kā, ar ko kopā trenēties.
No vienas puses – traģiski. Bet 
no otras puses – savdabīga 
atlase, izdzīvošanas cīņa, kurā 
izturēs tikai neatlaidīgākie, 
mērķtiecīgākie, tie, kuri 
patiešām sportam nododas 
ar visu sirdi. Jo pārāk bieži 
gadās tā:  ja sportistam visu 
nodrošina par brīvu, tad viņam 
zūd motivācija trenēties un 
censties pašam kaut ko 
sasniegt. Viņš pierod, ka visu 
dod, pierod tikai prasīt, nevis 
pats kaut ko dod pretī.

atliek tikai novēlēt 
jums veiksmīgu braucienu, 
veiksmīgus startus un, pro-
tams, medaļas!

Paldies. Piebildīšu, ka 
mani ļoti uztrauc apstākļi 
sacensību vietā. Es Taipejā 
biju pirms diviem gadiem 
augustā. Tur ir ļoti mitrs kli-

mats, kas apvienojumā ar 
trīsdesmit grādu karstumu 
dod pilnīgu iespaidu, ka 
atrodies tvaika pirtī. Cik gan 
ilgi pirtī cilvēks spēj izturēt? 
Un ja vēl jāstartē sacensībās, 
jāsasprindzina visi spēki... 
Tas būs ļoti grūti. Esmu bijis 
klāt daudzās sacensībās 
visdažādākajās valstīs, bet tik 
grūtus apstākļus kā Taipejā 
neesmu pieredzējis.

Vēl mani uztrauc 
jautājums par uzturu. Kā 
zināms, Āzijas virtuve ir ļoti 
atšķirīga, bail iedomāties, 
kas notiks, ja sportisti pirms 
starta izjutīs nepazīstamo 
ķīniešu ēdienu sekas. Nevar 
riskēt, bet jāmeklē vieta, kur 
pieejama Eiropas virtuve.  

es visu laiku domāju, 
ka faktiski tas ir gandrīz 
vai brīnums, ka latvijas 
nedzirdīgie sportisti pie-
dalīsies šajās olimpiskajās 
spēlēs. interesanti, kā klājas 
citu valstu sportistiem, kā 
viņi tiek nodrošināti.

Dažādi. Igauņiem, pie-
mēram, situācija līdzīga kā 
mums. Toties Ukrainā ir 
apskaužami profesionāla 
attieksme pret nedzirdīgo 
sportu. Tur sportistus, ku-
ri ir līmenī un trenējas, 
nodrošina ar visu vajadzīgo, 
maksā viņiem ikmēneša 
stipendijas. Par sasniegtiem 
rezultātiem un medaļām ir 
arī prēmijas. 

Toties no viņiem prasa 
arī rezultātus, atdevi. Ja, 
piemēram, kavē treniņus, 
pārkāpj sportisko režīmu un 
rezultāti nav kā cerēts, tad 
nenotiek nekāda auklēšanās 
– sportists zaudē stipendiju 
un apmaksātas treniņu 
iespējas, bet viņa vietu 
ieņem nākošais kandidāts. 

Tāpēc visi tur ieinteresēti 
censties, trenēties, sasniegt 
augstākus rezultātus. Un 
rezultāti Ukrainai dažādās 
starptautiskās nedzirdīgo 
sacensībās parasti ir 
ļoti augsti! Ukrainu es 
minu vienkārši kā labu 
piemēru.

Šogad notiks kārtējās 21. nedzirdīgo olimpiskās spēles, kuras risināsies taivānas galvaspilsētā taipejā no 5. līdz 15. 
septembrim. taivāna atrodas uz salas un ietilpst Ķīnas tautas republikas sastāvā. sacensības risināsies deviņpadsmit 
dažādos sporta veidos. Vai latvijas nedzirdīgie sportisti arī piedalīsies šajā grandiozajā pasākumā? kuri tie būs?

 un kādas ir izredzes? ar šiem un vēl daudziem citiem visus interesējošiem jautājumiem vērsos pie latvijas nedzirdīgo 
sporta federācijas prezidenta Vara strazdiņa.

alnis kuļikovs

aleksejs smirnovs

māris grēniņš

laura gaile

✍ zigmārs ungurs, foto no lnsF personīgā arhīva
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Kims Heungsoks

taivānas galvas-
pilsēta taipeja laikā 

no 5. līdz 15. septembrim 
uzņems 21. nedzirdīgo 
olimpiskās spēles, pēc 
taivānas centrālās ziņu 
aģentūras prognozēm,  
pulcinot vismaz 10 
tūkstošus sportistu un 
viesu. 

Pašlaik galvenais 
uzdevums ir pabeigt 8600 
brīvprātīgo apmācību, kuri 
cītīgi apgūst komunikāciju 

starptautiskajā zīmju valo-
dā. Šajā darbā viņiem 
palīdz  vietējie un ārvalstu 
instruktori.

Zīmju valoda ir olimpiādes 
svarīgs elements. Tas, ka katrai 
valstij ir sava zīmju valodas 
versija,   unificēto starptautisko 
zīmju valodu padara īpaši 
nozīmīgu. 

Pašlaik Taivānā valsts vidus-
skolu un universitāšu studenti 
aktīvi apgūst zīmju valodu, 
lai radītu spēļu viesiem pēc 
iespējas draudzīgāku vidi.

Taipejas universitāte kopš 
2008. gada ir apmācījusi 
jau 92 zīmju valodas tulku 
grupas ar vairāk nekā 1200 
brīvprātīgiem. 

Līdztekus šiem kursiem, 
starptautiskās zīmju valodas 

mācīšanās notiek arī vidus-
skolas studentu rīta sesiju 
laikā, lai viņi spētu sarunāties 
ar vairāk nekā 80 valstu 
sportistiem no visas pasaules 
un dalībnieki pilnā mērā 
izjustu Taivānas viesmīlību un 
siltumu. 

Pieņemot izaicinājumu,  
Taivāna iespējams, izmantos šo 
pasākumu, lai pilnveidotu un 
attīstītu arī vietējās nedzirdīgo 
kopienas apkalpošanu. Taipejas 
Policijas un Ugunsdzēsības 
nodaļas ir uzstādījušas teksta 
ziņojumu pieņemšanas „kars-
tās” līnijas, kuras nedzirdīgie 
var ērti lietot. Šis serviss 
netiks pārtraukts līdz ar spēļu 
noslēgumu, bet piedāvāts 
nedzirdīgajiem arī turpmāk.

Līdz šim vairāk nekā 5500 

sportistu un delegāciju 
locekļu ir apstiprinājuši 
savu dalību spēlēs, tādējādi 
tās būs lielākās Nedzirdīgo 
olimpiskās spēles. 

Savukārt Koreja jau ir 
uzņēmusi Vasaras Olimpiskās 
spēles, Pasaules Kausa izcīņu 
futbolā un daudzas citas 
starptautiskas sacensības, 
un kāpēc gan nepamēģināt 
sarīkot Nedzirdīgo spēles 
2017. gadā.

Katram savā valstī ti-
kai   derētu  padomāt par 
klusuma nozīmi uz dažām 
dienām daudzu gadu laikā. 

No laikrakstiem: The 
Korea Times, 2009.3.07 
un Now News, 2009.27.05 
(ziņas no interneta). 

Kas noTiEK Taivānā, gaiDoT olimPisKās sPĒlEs

11.jūlijā kuldīgā risinājās 
drau-dzības spēle pludmales 
volejbolā. 

Tā notika blakus sporta 
hallei speciāli izveidotā smilšu 
laukumā, kur regulāri notiek 
šādas sacensības. Dalību 
pieteica  sešas komandas: 3 
no Kuldīgas, 1 – Liepājas, 2 
– Ventspils. Sacensības sākās 
no rīta un noslēdzās ar sīvu 
cīņu par trešo vietu starp 
abām Ventspils komandām 
pēcpusdienā. 

Par pludmales volejbola 
uzvarētājiem kļuva mājnieku 
komanda „Elvi” (Andris 
un Guntis Vicinski, Valters 
Gārnis, Svetlana Gārne). 
„Elvi” uzvarēja visas pārējās 
komandas, lai gan pirmā 
vieta nenāca viegli. Sīvu 

cīņas sparu izrādīja Liepājas 
„Liepava” (Agris, Kārlis un 
Jānis Valdmaņi, Maija Vilciņa) 
ierindojoties godpilnajā 
otrajā vietā. 

Trešā vieta tika Ventspils 
„Ventai” (Oļegs Osetrovs, 
Kristaps Štelmahers, Alek-
sandrs Rutkovskis, Jekaterina 
Mitenberga). Lai arī medaļas 
neieguva, taču braši piedalījās 
Ventspils „Zvejnieks” (Oļegs 
Civkunovs, Alīna Sahmanova, 
Andris Žurakovskis, Sandis 
Adamovičs),    Kuldīgas 
„BMW” (Sandris Liepiņš, 
Edgars Pilskungs, Mārtiņš 
Vēzis) un arī komanda „Kul-
dīga” (Sandris Līdeks, Gvido 
Rītiņš, Jānis Birkenbergs).

Vasarīgais VoleJbols

✍ žanete Škapare, teksts un foto

goDāTiE „KoPsolī” lasīTāji!
Redakcija dziļi atvainojas tiem lasītājiem, kuri 

jūlija mēnesī pastā nesaņēma „KS” 8. numuru. 
To varat saņemt redakcijā vai paziņojot – piegādāsim 

jūsu reģionālajā biedrībā.

Kļūme radās tehnisku iemeslu dēļ sakarā ar jaunā projekta 
„Klusuma pasaule” uzsākšanu un klientu reģistrāciju sociālās 
rehabilitācijas programmas pakalpojumu saņemšanai.

Šogad veidojas situācija, ka vairāki lasītāji līdz nākamajam 
gadam varēs saņemt divus avīzes eksemplārus mēnesī. 
Lūdzam šiem biedriem dalīties ar avīzi un atvēlēt savu lieko 
eksemplāru tiem, kam tās nav.

Atgādinām, ka „Kopsolī” brīvi pieejams izlasīšanai 
internetā – www.lns.lv mājaslapā, kā arī uz vietas redakcijā. 
Tur varat uzzināt arī 8. nr. publicētos „Prāta spēles” nr. 
6 uzdevumus, un atbildes šoreiz pieņemsim līdz 20. 
augustam.

Paldies par sapratni! Jūsu uzticību laikrakstam „Kopsolī” 
centīsimies attaisnot turpmākā darbā.

ZINāšaNaI
Projekta „Klusuma pasaule” klienti (ar zilo karti) 

turpmāk avīzi varēs saņemt redakcijā (pēc iekārtošanas 
– Informācijas centrā) Elvīras ielā 19, kā arī savās 

reģionālajās biedrībās. 
Par kārtējā numura iznākšanu tie klienti, kas uzrādījuši 

mobilo telefonu, saņems SMS ziņu.

Ko tas līdz, ka cits par tevi labāks,
Ja tam pretī neskan mana sirds,
Ja man zvaigžņu skaidro gaismu glabā
Debesis, kas tavā skatā mirdz.
Ja es tevī atradusi esmu
To, ko zaļo kļavu šalkas dvesmo:
Spēku, kas pret sauli ceļ.
     Mīļi sveicam Jefrosinju un 
Franci mauriņus 50. kāzu jubilejā! 
Priecājamies kopā ar jums!

Sveic dzīvesbiedri Joņini – māsa 
Tatjana ar vīru Viktoru un meita 

Daina ar ģimeni



Kopsolī
2009. gada augustā8

Tā kā vairākums no 
absolventiem ir LNS 
Komunikācijas centra 
ilggadīgi tulki, palūdzu 
centra direktoru Edgaru 
Vorslovu komentēt šo 
notikumu.

EDgars 
vorslovs: 

Kad pavērās šī 
iespēja, es visiem Ko-
munikācijas centra tul-
kiem lūdzu mācīties, jo 
nedzirdīgajiem nepie-
ciešami profesionāli 
darbinieki un arī KC darbs ir virzīts uz 
kvalitāti, nevis kvantitāti. 

Mācības uzsāka visi tobrīd KC 
strādājošie tulki, kuriem bija vidējā 
vai augstākā izglītība. Ja nemaldos, 
tad pavisam SIVA mācības uzsāka 
sešpadsmit studenti, bet beidza tikai 

laTvijā PirmiE DiPlomĒTiE surDoTulKi

astoņi. 
Mani apbēdina, ka beidzēju bija tik 

maz, tomēr lepojos ar to, ka no visiem 
astoņiem absolventiem seši strādā KC!

Nākamajā numurā - intervijas ar 
koledžas beidzējām par studiju gadiem un 
iecerēm nākotnē. 
  

2009. gada 10. jūlijā notika latvijā pirmais diplomēto surdotulku izlaidums. 
divus gadus mācījušies sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā(Jūrmalā), 
astoņi pirmie absolventi varēja saņemt pelnītos ziedus, apsveikumus un, protams, 
diplomus. surdotulka kvalifikāciju ieguva žanete Škapare, ārija medne, dace 
piterniece, inese geduša, ina rutkovska, līga lāce, ritma egle un lilita zukule.

✍ zigmārs ungurs, foto no kc arhīva

Valmierietis Hermanis 
arnts savā biedrībā ir 

pazīstams cilvēks – vienmēr klāt 
dažādos darbos, kur vajadzīgas 
palīdzīgas rokas, apmeklē pasā-
kumus klubā un dzīvi interesējas 
par visu, kas notiek nedzirdīgo 
sabiedrībā.

stāsta Hermanis alfrēds 
arnts: „Esmu dzimis 1922. gada 11. 
septembrī Jēkabpils apriņķa Saukas 
pagasta Kulēnu muižā, apm. 4 km no 
Viesītes, strādnieku ģimenē. Ģimenē 
bijām 6 cilvēki, man bija 1 brālis 
un 3 māsas. Tēvs strādāja Rubeņu 
pagasta ķieģeļu ceplī, māte bija 
mājsaimniece. Jau no bērnības pratu 
visus lauku darbus, gan slaukt govis, 
gan maizi cept, visu, ko vajadzēja. 

Diemžēl bērnībā 4 gadu vecumā 
pēc pārslimota šarlaka zaudēju 
dzirdi un 10 gados sāku mācīties 
Laizānu Valsts kurlmēmo skolā. 
1948. gadā iestājos par mācekli 
Viesītes apavu darbnīcā, pēc tam 
visu mūžu bijukurpnieks Daugavpils 
MRU un Sadzīves pakalpojumu 
kombinātā. 

Mana sieva Marija bija audēja. 
Mums bija divi bērni. Diemžēl dēls 
Leons traģiski gāja bojā padomju 
armijā. Meita Ruta ieprecējās 
Valmierā, un tā mēs ar sievu vadījām 

savas vecumdienas šajā skaistajā 
pilsētā. Sieva Marija aizgāja mūžībā 
2003. gadā. Dažus gadus vēlāk pēc 
smagas slimības nomira arī meita. 
Tā nu esmu palicis viens, bet ne 
gluži – man ir mana biedrība un 
es ik pārdienas dodos uz Valmieras 
nedzirdīgo klubu. Ir jauki, ka savā 
biedrībā varu  parunāt ar biedriem, 
parušināties dārzā, apraudzīt 
lapeni. Man ļoti patīk būt savā 
Nedzirdīgo biedrības klubā, rosīties 
tur esošajā dārzā, palīdzēt ar 
padomu un savām rokām, ko vien 
spēju. Piedalījos Valmieras kluba 
dārza lapenes celtniecības darbos 
un kamīna mūrēšanā. Arī tagad 
uzmanu, vai tai nav kas pielabojams 
vai piekrāsojams.

Man patīk dzīve Valmierā. Esmu 
priecīgs, ka esmu atradis biedrībā 
savas otrās mājas. Paldies par tām 
mūsu biedrības un LNS vadībai. Lai 
viņiem veiksme turpmāk! ” 

LNs biedri   man PaTīK DzīvE valmiErā

mīļi svEicam!
85

14. IX Francis PaULIŅš, 
Rīgas biedrība

75
20. IX Vitālijs IsĀJEVs, 

Liepājas biedrība

70
16. IX mishats RUsmaNIs, 

Rīgas biedrība
18. IX Zigrīda ZIŅģE, 

Rīgas biedrība
20. IX anna BoGdaNoVa, 

Rīgas biedrība

65
3. IX marija IVaNoVa,

 Daugavpils biedrība
8. IX Piļvi VasIļEVsKa, 

Rīgas biedrība
13. IX dzintra daUBaRE, 

Rīgas biedrība

60
16. IX Jānis LIEPIŅš, 

Kuldīgas biedrība

55
3. IX Nikolajs ZEļENoVs,

 Rīgas biedrība
23. XI aivars NIKLasoNs, 

Rīgas biedrība

līDzjūTības
Mūžībā aizgājis viens no labā-

kajiem Valmieras RB pašdarbniekiem 
aktī-vistiem un ilggadīgs SK "Tālavas NS" 
makšķernieku sekcijas vadītājs Jānis 
martinsons (1944.29.01 – 2009.21.07) 

Valmieras RB un SK “Tālavas NS” 
izsaka dziļu līdzjūtību sievai un meitām 
sakarā ar vīra un tēva zaudējumu.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, Hortenziju kalnu 
(1920.27.11 – 2009.23.07) mūžībā 
aizvadot.                          Rīgas biedrība

 Rīgas Nedzirdīgo ev.lut. drau-
dze izsaka dziļāko līdzjūtību Mirdzai 
Solovjovai un Spodrai Jurānei, māsu 
Hortenziju kalnu mūžībā aizvadot.

 Skumjās galvu noliecam, mūsu 
biedrei Vairai līvijai tālavai mūžībā 
aizejot.

Ar līdzjūtību ģimenei
Liepājas biedru saime

vĒlas īrĒT
Jauniete vēlas īrēt istabu vai 

nelielu dzīvoklīti Rīgā.
Tel. 28261192 (SMS)

Redakcija: Elvīras 19, Rīgā, LV - 1083, tel. 67471559. Indekss 1012. Iespiests sIa “Elpa - 2“, Rīgā, doma laukumā 1.


