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LNS 17. kongresā
Visi gaidīti!
Šogad Nedzirdīgo
dienas pasākums –
forums pulcē nedzirdīgos
ļaudis no visas Latvijas
19.septembrī pl.12

Rīgas Latviešu
biedrības namā –

Rīgā, Merķeļa ielā 13.
Visi, visi laipni lūgti!
Pasākums notiek LNS
projekta „XXI gadsimts.
Nedzirdība. Izaicinājumi
un risinājumi” ietvaros
ar Norvēģijas valdības
finansiālu atbalstu.

Rītausmai - 40!

Pēc koncerta pašdarbnieku saiets
KC “Rītausma“, kur
kopīgi tiks atzīmēta
“Rītausmas“ 40.
jubileja.
Lūdzam bijušos
“Rītausmas“
pašdarbniekus
personiski pieteikties
pie M. Piternieces vai
V. Kamares līdz 14.09.

Uzmanību – jaunumi!
Ielūkojieties LNS
mājaslapā – tagad tur
katru nedēļu tiek ievietotas
videoziņas zīmju valodā ar
tekstiem latviešu un krievu
valodā.
Tās vēstī par
svarīgākajiem notikumiem
pasaulē, Latvijā un
nedzirdīgo dzīvē.
Jaunumus zīmju valodā
ziņo diktori Ilona Liniņa un
Ivars Kalniņš.
Mājaslapā regulāri
ievietota arī informācija
sadaļā „Jaunumi”.
Savukārt sadaļā, kur
ievietots „Kopsolī”, parādījies
laikraksta satura pārskats –
kopsavilkums krievu valodā.

ILZE KOPMANE, foto VALDIS KRAUKLIS

22. augustā Rīgā, KC „Rītausma” notika LNS
17.kongress – nozīmīgākais notikums LNS dzīvē ik
pa četriem gadiem: lielā darba atskaite, izvērtēšana,
darbības pamatvirzienu noteikšana turpmākajiem
gadiem.
Kongress pulcēja 82 delegātus un pārdesmit
pieaicinātos viesus kultūras centra Lielajā zālē,
kur dalībnieki izvietojās pie galdiņiem, bet skatuvē
prezidijs, kuru pārstāvēja LNS vadība – prezidents
A.Pavlins, viceprezidenti M.Piterniece un
E.Vorslovs.

Atklāšanas uzruna
Atklājot kongresu, LNS
prezidents atzīmēja pašu
galveno,
kas
raksturīgs
aizvadītajam 4 gadu laikposmam – projekti un vēlreiz
projekti. Uz to realizāciju
un doto iespēju maksimālu
izmantošanu bija koncentrēta
visa LNS darbība dažādās
jomās.
Mēs to spējām izdarīt, viņš
teica, un mums jādomā, kā to
paveikt arī turpmāk valstij
grūtajos apstākļos. 		
Turpinājumu lasiet
2. lpp.

Atkal skolas laiks

Ivars Kalniņš, foto EDGARS ĶUZIS
Vasara paskrējusi nemanot, un tik ātri klāt atkal 1. septembra rīts gan ar savu svaigo vēsumu,
gan saules stariņiem, ziediem un smaidiem... Tajā visā virmo kaut kas savdabīgs, tikai šai dienai
raksturīgs – priecīgs, reizē mazliet skumjš un apcerīgs visiem. Skolās gājējiem tas ir atkal
sākums nākamajam pakāpienam zinību kalnā, taču arī viņu vecākiem un daudziem citiem tas ir
pamudinājums sākt jaunu ceļu uz zināšanām un sevis pilnveidošanu.
„KS” devās uz Rīgas nedzirdīgo
bērnu internātpamatskolu pavērot
svinīgo 1. septembra dienu. Septiņi
mazie bērni iesoļoja aktu zālē, tai
brīdī simboliski iekļūstot skolas 130
skolēnu saimē. Skolas direktore
Leonora Morozova aicināja visus
turēties kopā, par spīti problēmām,
kas jārisina gan valstī, gan skolā un
ikvienam no mums, lai pārvarētu
pašreizējās grūtības un
veidotu
labāku kopējo nākotni.
Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātpamatskolā – attīstības centrā
mācības uzsākuši 8 pirmklasnieki, bet
kopumā tur šogad mācās 132 skolēni.
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu)
vidusskolā iestājušies 10 jauni
audzēkņi, papildinot nedzirdīgo un vājdzirdīgo rainiešu kopskaitu līdz 26. Rīgas 51. vidusskolā
pamatizglītību iegūst 12 skolēnu, bet vidējo izglītību – 50. Daugavpils logopēdiskās internātskolas
saimei pievienojušies 4 pirmklasnieki, tur kopā 21 skolēns ar dzirdes traucējumiem.
Šogad arī profesionālās izglītības iestādēs netrūkst mācīties gribētāju. No Rīgas Amatniecības
vidusskolas 8 nedzirdīgiem audzēkņiem tieši puse ir jaunie. Savukārt Alsviķu profesionālajā skolā
jaunie 6 audzēkņi pievienojušies 3 palikušiem puišiem.
Mācībām Sociālās integrācijas valsts aģentūrā pieteikušies 4 nedzirdīgie un vājdzirdīgie, bet
kopā tur tagad 19 mūsējo jauniešu. Barkavas arodvidusskolā esošajiem 2 audzēkņiem 1.septembrī
pievienojās vēl 5 audzēkņi.
Daži nedzirdīgie un vājdzirdīgie studenti turpina studijas. Santa Kesenfelde otro gadu studē
maģistrantūrā Latvijas Universitātē; Edgars Vorslovs – augstskolas „Attīstība” 3.kursā; Raitis Pūce
turpina mācības Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Bet šī raksta autors Ivars Kalniņš gatavojas
bakalaura diplomdarbam un valsts eksāmenam Latvijas Universitātē. Irīnai Kristoforovai valsts
eksāmens Juridiskajā koledžā personāla vadības specialitātē jākārto pavisam drīz – jau septembrī,
turklāt viņa jau pieteikusies tālākmācībām augstskolā „Attīstība” sociālā darbinieka/pedagoga
specialitātē. Savukārt Aļona Udovenko kļuvusi par jauno studenti, tikko iestādamās Latvijas Jūras
akadēmijā ostu un kuģošanas vadības specialitātē.
Iespējams, vēl kāds, par kuru „KS” nav ziņu, ir uzsācis mācības kādā profesionālās izglītības iestādē
vai augstskolā. Lai visiem veicas!
Laikraksts „Kopsolī” jaunajā mācību gadā novēl visiem skolotājiem un skolu darbiniekiem izturību,
veiksmi un radošus panākumus darbā, ikvienam skolēnam centīgi krāt jaunas zināšanas, vairot sirds
un prāta gudrību un labestību, verot arvien plašākus savas dzīves apvāršņus!

Kopsolī
2009. gada septembrī
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Delegāti vērtē
Ko varat sacīt par LNS
paveiktajiem darbiem iepriekšējos četros gados?
Kā vērtējat LNS 17. kongresa organizāciju?
Ko domājat par LNS Rīcības plānu turpmākajiem 4
gadiem?
Šādus jautājumus „KS”
uzdeva kongresa delegātiem.
Lūk, viņu atbildes!

Lida Šilinska,

Manuprāt, paveikts ir
daudz. Šajos gados es kļuvu
par LNS Smiltenes biedrības
vadītāju, vajadzēja daudz ko
iemācīties, sākumā patiešām
klājās grūti. Bet nu jau esmu
apguvusi gandrīz visu un tagad
darbs rit normāli. Taču mums
ir tāds darbs, kurā jāmācās ir
visu laiku.
LNS 4 gados paveikusi
ļoti daudz: realizēti projekti,
daudzās
biedrībās,
arī Smiltenē,
notikuši
daudzveidīgi pasākumi. Liels
paldies Arnoldam Pavlinam par
cīnīšanos nedzirdīgo labā! Liels
paldies arī Marutai Piterniecei
par lielo ieguldījumu nedzirdīgo
kultūras attīstībā!
Arī kongress noorganizēts labi, jau iepriekš saņēmu
pārskatu un Rīcības plānu,
tos mierīgi varēju izlasīt un
iepazīties ar turpmāko darbības
programmu, tā kā kongresā
ierados ar skaidru priekšstatu
par mūsu savienības veikumu
un uzdevumiem nākotnē.
Taču šaubos, vai šos lielos
plānus būs iespējams realizēt.
Esam izvirzījuši ļoti daudz
uzdevumu visās jomās, kuras
prezentēja darba grupas – vai
LNS spēs tos visus izpildīt?
Tāpēc
aicinu
mūsu
biedrības biedrus būt aktīviem,
nesēdēt mājās, bet vairāk
apmeklēt savu klubu, kur tiek
organizēts tik daudz dažādu
pasākumu, vajag to izmantot.
Un mums taču pašiem tagad ir
sava māja Smiltenē! Priecājos,
ka daudzi nāk ne tikai no
pašas Smiltenes, bet arī no
laukiem un pat apkārtējām
pilsētiņām. Tas liecina, ka pie
mums nedzirdīgie saņem to,
kas viņiem vajadzīgs.

Gundega Paņko,

Sasniegtos
rezultātus
vērtēju kā teicamus. Ļoti daudz
ir padarīts.
Salīdzinot ar to, kā kongress
norisinājās pirms
Turpinājumu lasiet
3. lpp.

LNS 17. kongresā
Arvien vairāk, arvien
stiprāk LNS ietekmē ārējie
apstākļi, valsts atbalsta
samazināšanās ekonomiskās
krīzes
apstākļos.
Prezidents
aicināja
biedrus
debatēs
sniegt
vērtējumu LNS darbam un
ierosinājumus turpmākai
rīcībai.

Debates

Revīzijas komisijas ziņojumu ar pozitīvu darba
vērtējumu sniedza Valdis
Krauklis.
Tā kā pārskata ziņojumu un Rīcības plānu
nākamajam
periodam
delegāti
bija
saņēmuši
krietni savlaicīgi un ar to
iepazinušies
iepriekš,
varēja
uzreiz
sākties
debates. Tās ritēja mierīgā,
lietišķā gaisotnē ar atzinīgu
vērtējumu LNS veikumam.
Kā pirmā uz skatuves
kāpa
delegāte
Olga
Anufrijeva (Rīga). Viņa
atzīmēja
LNS
vadības
labo darbu, bet reizē
norādīja
uz
galveno
neatrisināto problēmu, kas
atkārtojas nemitīgi: tas
ir nepietiekamais tulka
pakalpojumu
nodrošinājums (vēlāk to minēja arī
vairāki citi delegāti).
Runātāja aicināja plašāk
un
biežāk
iepazīstināt
dzirdīgo
sabiedrību
ar
nedzirdīgo
kultūras
sasniegumiem, piemēram,

viesojoties ar izrādēm pansionātos utml., rosināja
biedrus aktīvi iesaistīties
dažādos pasākumos, savlaicīgi
maksāt
biedra
naudu u.c. Viņas vēlme –
lai KC „Rītausma” tiktu
organizētas
veselību
veicinošas aktivitātes (vingrošana utt.).
Dzintra Intsone (Rīga)
izteica bažas par Rīgas
skolas turpmāko likteni
sakarā ar tās pārcelšanu
2010. gadā uz citu vietu
Pārdaugavā un aicināja
LNS iestāties par jaunās
paaudzes
izglītošanu
piemērotās telpās.
Aldis
Ādamsons
(Liepāja) nāca klajā ar
ideju par LNS karogu. Savs
karogs jebkurai valstij,
jebkurai organizācijai ir
liela svētība, viņš teica,
arī mums vajag tādu. Otrs
priekšlikums – rast LNS
pašdarbniekiem
vairāk
iespēju
kopīgi
gatavot,
piemēram, deju programmu
un ar to piedalīties koncertos, arī ārpus Latvijas, kas
būtu laba pieredzes skola
un kontaktēšanās iespēja
ar citvalstu dejotājiem,
aktieriem utt.
Igors Čaika (Daugavpils) rosināja LNS padomāt
par bezdarbnieku – darba
meklētāju atbalstu, jo šādu
biedru skaits strauji pieaug
un viņiem nav kur griezties
pēc padoma, palīdzības,
konsultācijas. Bez tam, viņš
norādīja, pašlaik izvirzās

būtiska
nepieciešamība,
lai Saeimā, pašvaldībās
utml. būtu kāds nedzirdīgo
pārstāvis, lai nedzirdīgie
vispār vairāk iekļautos
sabiedriskās norisēs ārpus
LNS.
Rimma Šmite (Rīga)
lūdza
LNS
nokārtot
paziņojumu
saņemšanu
no
avārijas
dienestiem
ārkārtas situācijās, izmantojot īsziņas.
Regīna Rizika (Rīga)
sveica kongresa dalībniekus
divkāršos svētkos – gan
LNS darba atskaites, gan
Rīgas svētkos. Viņa aicināja
LNS vadību padomāt par
LNS
Vēstures
muzeja
vērtību saglabāšanu un
vairošanu, kā arī tā biežāku
publisku atvēršanu dažādu
pasākumu laikā, lai ļaudis
iepazītu pagātnes liecības,
piemēram, LNS 90 gadu
jubilejā (2010).
Runātāja pievērsās arī
sociāliem jautājumiem un
uzsvēra, ka LNS jāpanāk,
ka
nedzirdīgajiem
tiek
piešķirta II invaliditātes
grupa,
jo
„nedzirdīgie
salīdzinājumā ar dzirdīgajiem vienmēr ir zaudētāji
visos gadījumos”. Īpaši
jādomā par sociālo pakalpojumu sniegšanu tiem, kas
dzīvo ārpus Rīgas.
Sociālajiem
darbiniekiem un citiem informācijas
sniedzējiem biežāk jāskaidro
nedzirdīgajiem
viņu
Turpinājumu lasiet
3. lpp.

Kopsolī
2009. gada septembrī
LNS 17. kongresā
tiesības un iespējas, piemēram, par bezmaksas
juridisko palīdzību utt. Par
to jāraksta arī „Kopsolī”.
Andris
Bergmanis
(Rīga)
vispirms
izteica
publisku
pateicību
J.
Gromai: “Bez viņas mēs
nespētu dzīvot... Mums
tādas vajadzētu 10.“
Pēc tam viņš pievērsās
Komunikāciju
centram.
Daži izvilkumi no runas.
“Par to runāju 1 - 2 gadus
atpakaļ. Tulki ir nelaipni,
auksti. Vajag sirsnīgāk
palīdzēt,
iedziļināties
lietās... Pie Gromas ir rinda,
uz II stāvu negrib iet...“
Pēc tam viņš pievērsās
LNS viceprezidentam E.
Vorslovam: “Viņš bieži brauc
uz ārzemēm. Kad atbrauc
nedzirdīgajiem
neko
nestāsta, nepaskaidro. Tikai
internetā info garš, smagā
valodā, nav saprotams.
Kontaktēšanās ar viņu ļoti
smaga. Jābūt solīdam pret
nedzirdīgajiem...“ utt.
Kā
pretstats
tika
minēts A. Pavlins, kurš
vienmēr atrod laiku, lai
sasveicinātos, parunātos ar
cilvēkiem.
Ansis Smons (Rīga)
izteica
pateicību
LNS
vadībai par Jāņas sētas
telpu atgūšanu – „tā ir liela
vērtība”, viņš atzīmēja.
Delegāts bija sarūgtināts
par
RSK
„Nedzirdīgo
sports” aiziešanu no LNS
mītnes
maksātnespējas
dēļ un aicināja padomāt
par
veselību
veicinošu
pasākumu
rīkošanu
„Rītausmā”.
Raisa
Civkunova
(Ventspils) aicināja LNS
vadību lielāku uzmanību
pievērst
izskaidrošanas
darbam par LNS nozīmi
jauniešu
vidū,
veidot
kontaktus ar viņiem jau
skolas laikā un uzņemt LNS
jau no 15 gadu vecuma.
Līga Bauere (Rīga)
dalījās
pārdomās
par
tulku darbu, aicināja viņus
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nešķirot klientus, ievērot
ētikas normas, strādāt no
sirds. Bet nedzirdīgajiem
nevajag
būt
slinkiem,
jāmācās lasīt no lūpām
– tas atslogotu tulkus, jo
nedzirdīgie paši spētu tikt
galā, kārtojot lietas dzirdīgo
vidē. Un vēl – viņa aicināja
LNS biedrus nebraukt prom
no savas zemes, nemeklēt
laimi svešumā. Bet LNS
darbu novērtēja uz –
teicami!
Māra Lasmane (Rīga)
rosināja jauniešus biedrībā
uzņemt no 16 gadu vecuma,
LNS vadībai veidot labāku
sadarbību ar skolām, regulāri iepazīstināt jauniešus
ar LNS darbu.

apkopot,
izanalizēt,
ko
varētu darīt lietas labā,
tomēr uzsvēra, ka „piena
upes ķīseļa krastos” nebūs,
jo valstī ir krīze, un tā
noteikti skars arī LNS.

Juris Grundulis (Rīga)
kā problēmu izvirzīja zīmju
valodas dažādību novados.
Harijs Rencis vēlreiz
uzsvēra, cik ļoti trūkst
tulku, un slavēja Jautrītes
Gromas darbu.
Veronika
Cvetkova
apliecināja cieņu prezidenta
veikumam un atzīmēja:
nevaram cerēt, ka dabūsim
visu, ko gribēsim, bet
mums centīgi jāstrādā un
jāattīstās iespēju robežās,
lai LNS pastāvētu un spētu
palīdzēt saviem biedriem.

Kompetenču
grupas
„Nedzirdīgie jaunieši” prezentāciju sniedza Ivars
Kalniņš. Viņš uzsvēra,
ka
jauniešu
problēma
ir aktuāla visu valstu
nedzirdīgo organizācijās un
tiek meklēti dažādi veidi
viņu iesaistīšanai aktīvā
darbībā un dažādu paaudžu
saliedēšanā.
Arī
darba
grupa savākusi, analizējusi
citvalstu pieredzi, samērojot
savus ieteikumus ar Latvijā
esošo reālo situāciju.
Prezentācijā “Kultūra“ I.
Kalniņš savukārt skaidroja,
ka nedzirdīgo kultūras
izpausmēm Eiropā jau labu

Galavārdā

Prezidents
pateicās
Domei par darbu un
delegātiem
par
ierosinājumiem,
apsolīja
tos

Rīcības plānu
prezentācija

Projekta „XXI gadsimts.
Nedzirdība.
Izaicinājumi
un risinājumi” ietvaros
sešas kompetenču grupas
izstrādāja LNS Rīcības
plānu 2009. – 2013. gadam
(skat. internetā www.lns.
lv).
Pēcpusdienas
sēdē
grupas prezentēja savu
veikumu kongresa delegātiem un atbildēja uz viņu
jautājumiem.

Turpinājumu lasiet
4. lpp.

Delegāti vērtē
četriem gadiem, vērtēju to
pozitīvi jo šoreiz iztika bez
asām diskusijām. Debates,
vēlēšanas
noritēja
ļoti
kulturāli, cilvēki nosvērti,
mierīgi. Kongresa organizācija
pārdomāta un prezentācijas
labi
sagatavotas.
Katrā
jomā ir vērtīgi ierosinājumi
turpmākam darbam, un ceru,
ka tos arī realizēsim. Domāju,
ka mums svarīgie uzdevumi ir
pa spēkam, jo ir jau zināšanas
un pieredze no iepriekšējiem
projektiem.

Juris Ozoliņš

Ir grūti atcerēties visu,
bet uzskatu, ka sasniegti labi
rezultāti.
Patīkami, ka savā starpā
delegāti bija draudzīgi un
sirsnīgi. Organizācija bija laba,
prezentācijas ļoti interesantas.
Neko citu nevaru pateikt, kā
– viss kopā superīgi! Patika,
ka kongress nevilkās tik ilgi kā
citus gadus, bet ātri ritēja uz
priekšu.
Vairāk uzmanības vajadzētu pievērsties tam, ka
nedzirdīgie vēlas ne tikai
klausīties lekcijas un piedalīties
pasākumos savos klubos, bet
vēlas vairāk būt citās vietās
redzēt kaut ko jaunu. Vajadzētu
organizēt vairāk ekskursiju ne
tikai pa Latviju, bet arī tālāk,
aiz Latvijas robežām.
Mēs, kuldīdznieki, ceram
uz kluba kapitālremontu, lai
apmeklētājiem pie mums
justos patīkami un ērti.
Protams, uztrauc jautājums:
vai LNS pietiks finansu līdzekļu
visam iecerētajam?

Nadežda
Jefremova

LNS ir darījusi ļoti daudz,
visu nemaz nevar atcerēties,
nepārtraukti bijuši projekti,
pasākumi,
konsultācijas.
Vēl labums ir tāds, ka šajā
intensīvajā darbā arī paši LNS
cilvēki, nedzirdīgie, attīstās
un apgūst daudz ko jaunu.
Labi, ka projektus realizē paši
nedzirdīgie, - tā viņi daudz
ko iemācās, apgūst sarežģītas
lietas. Līdz ar to arī visa LNS
kļūst spējīgāka.
Bija ļoti labi, vienīgi
prezentācijas pārāk sarežģītas,
vajadzēja tās veidot vēl
vienkāršākā valodā, lai visi var
saprast. Cilvēkiem jāstāsta par
visu tā, lai būtu saprotams
Turpinājumu lasiet
4. lpp.
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Vērsīsies tiesā diskriminācijas jautājumā
ILZE KOPMANE, teksts un foto

M

arija Jegorova 29. maijā (2009) devās uz
savu Swedbankas Domina filiāli, lai lūgtu
nelielu kredītu (130 Ls) dzīvokļa maksājumiem.
Marijas kontā tiek ieskaitīta gan invaliditātes
pensija, gan bārenes pabalsts un citi sociālie
pabalsti no VSAA.

Ar bankas darbinieci
bija grūti sazināties, jo
viņa īpaši necentās saprast
Marijas teikto un runāt tā,
lai Marija varētu nolasīt
viņas teikto no lūpām, tāpēc
abas sāka sarakstīties uz
papīra.
Saruna beidzās ar to, ka
bankas darbiniece apsolīja
pēc 4 dienām atsūtīt SMS
par bankas lēmumu un
izsniedza kredīta pieteikuma veidlapu, kuru Marija
parakstīja.
Aizgājusi mājās, viņa
vēlreiz rūpīgi iepazinās ar
izsniegto dokumentu un
tad ievēroja sīkiem burtiem

uzrakstīto
komentāru
pieteikuma
beigās:
„Kliente ir kurlmēma...
domāju,
ka
nevar
piešķirt kredītu.”
Marija gaidīja atbildi,
bet tā nepienāca ne pēc
četrām, ne četrdesmit un
vairāk dienām. Labi, ka
ar naudu izlīdzēja savējie
– drauga māsa, paldies
viņai. Visu laiku nāca
prātā minētā piezīme un
sūrstēja
aizvainojums
– man atteica, ar mani
vairs nekontaktējas tāpēc,
ka esmu „kurlmēma”. Te
jāsaka: Marija labi runā
un ir vājdzirdīga. Veikalā,

kur viņa strādā, darbabiedri
ilgāku laiku pat nezināja,
ka viņa sliktāk dzird. Tikai
kādu dienu, kad atnāca
draugs, viņa nolēma – nav
ko slēpties, un sāka ar viņu
runāt zīmēs. Darbabiedri
sākumā pat neticēja Marijas teiktajam, ka viņa ir
vājdzirdīga.
Darbabiedriem
viņa
pastāstīja par Swedbankas
rīcību. Viņi bija tie, kas arī
iedrošināja viņu šo lietu
neatstāt malā, cīnīties par
savām tiesībām un vērsties
ar prasību par morālā
un materiālā kaitējuma
atlīdzināšanu.
Vispirms Marija aprunājās ar Inesi Immuri
– savu padomdevēju un
uzticības personu dažādos
citos dzīves gadījumos. Pēc
tam ar laikraksta „Kopsolī”
starpniecību vērsās LR
Tiesībsarga
birojā
pēc
paskaidrojuma, vai minētais
gadījums uzskatāms par
viņas diskrimināciju.
Tiesībsargs, pēc būtības
izvērtējis
šo
gadījumu,
atzina: „... apgalvojumi, kas
izteikti šādā formā, rada
un pastiprina stereotipiskos
uzskatus par kurlmēmiem
kā par personām ar zemu
maksātspēju...
Līdz
ar
to norāde uz personas
kurlmēmumu var būtiski
ietekmēt atbildīgo personu
lēmumu nepiešķirt kredītu
M. Jegorovai.
Ja M. Jegorova jūtas
aizskarta, viņai ir tiesības
prasīt atlīdzību par goda un
cieņas aizskārumu saskaņā
ar Civillikuma 2352. a
panta trešo daļu, kas
nosaka: ja kāds prettiesiski

aizskar personas godu un
cieņu mutvārdos, rakstveidā
vai ar darbiem, tad viņam
jādod atlīdzība (mantiska
kompensācija). Atlīdzības
apmēru nosaka tiesa.”
Saskaņā ar šo atzinumu
Marija nolēmusi vērsties
tiesā civiltiesiskā kārtībā.
Viņa saka: „Jūtos dziļi
aizskarta par šādu bankas
attieksmi. Esmu kliente,
kas pilda visas saistības
un
prasības,
uzticējusi
visus savus ieņēmumus šai
bankai. Bet pretī saņēmu
ne tikai neuzticēšanos, bet
arī apvainojumus, ka esmu
kurlmēma un tādēļ man
nevar piešķirt kredītu. Ir
aizskarts mans gods un cieņa
tieši invaliditātes dēļ, un tas
nav pieļaujams. Cīnīšos ne
tikai par sevi, bet par visu
līdzīgu cilvēku tiesībām.” Ja
Marija tā arī rīkosies, tas
būs tāds pirmais gadījums
Latvijas nedzirdīgo kopienas vēsturē.
Redakcijas komentārs:
Tiesībsargs skaidro,
ka pie tā var griezties
jebkurā gadījumā, kad
cilvēks jūtas aizskarts
savās jebkāda veida
tiesībās (darbā, sadzīvē,
sabiedrībā utt.).
Tiesībsargs jautājumu
izskatīs un dos savu
izvērtējumu. Ja būs
notikusi diskriminācija,
tad arī palīdzēs nokārtot
tālāko risinājumu
tiesvedības ceļā.
Ieteicams: kārtot
jautājumus visās iestādēs
rakstiskā veidā un
pieprasīt rakstisku atbildi.
Tuvākas ziņas: www.
tiesībsargs.lv, e – pasts:
tiesibsargs@tiesibsargs.lv,
tel. 67686768.

Lielbritānijā: Nedzirdīga meitene uzvar tiesas prāvā
Nedzirdīga pusaudze uzvarējusi nozīmīgā tiesas prāvā
par diskrimināciju pret viņu skolas sporta dienā. 13 gadus
vecā Laura Tradžila ir pilnīgi nedzirdīga. Skolas sporta
dienā viņai nebija piešķirts zīmju valodas tulks, tāpēc Laura
nesaprata sarežģītos noteikumus 24 komandu sportiskajās
aktivitātēs.
Turpinājumu lasiet
7. lpp.

Foto: No www.dailymail.co.uk/news/article-1108262/Deaf...
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Lielbritānija: Nedzirdīgā meitene uzvar
tiesas prāvā
Sākumu lasiet 6.lpp.

Laura stāvēja, kad pārējie sēdēja,
viņa skrēja, kad pārējie jau bija
apstājušies, un izpildīja uzdevumus
nepareizi, jo neviens viņai nevarēja
paskaidrot, ko viņa dara nepareizi.
Viņa stāvēja, kad pārējie sēdēja,
viņa skrēja, kad pārējie jau bija
apstājušies, un izpildīja uzdevumus
nepareizi, jo neviens viņai nevarēja
paskaidrot, ko viņa dara nepareizi.
Šis pasākums bija paredzēts, lai
nojauktu barjeru starp dzirdīgajiem
un nedzirdīgajiem skolēniem, bet
Laurai tas izvērtās par pazemojošu
pārdzīvojumu, kļūstot par visu
izsmiekla objektu.

Tiesa atzina vainu

Īpašo vajadzību un invaliditātes
tiesa atzina, ka Kolmena vidusskola
Norvičas pilsētā ir rīkojusies
pretlikumīgi, šādi diskriminējot
Lauru. Meitenes māte, 35 gadus
vecā Kārena Pārka, un tēvs Gerijs
Tradžils (50) šajā prāvā cīnījās
ar Nacionālās nedzirdīgo bērnu
asociācijas atbalstu.

7
Kārena, brīvprātīgā Austrumanglijas
slimnīcā smagi slimiem
bērniem, apgalvoja: ”Lauru varētu
„iemest” sporta dienā kopā ar bariņu
krievu, efekts būtu tāds pats – viņai
nebūtu ne jausmas, kas notiek.
Tas
bija ļoti mokoši. Skolas
personāls apgalvoja, ka viņi deva
Laurai brīvību, bet tas ir tāpat kā
dot neatkarību kustību invalīdam
atņemot
braucamkrēslu.
Laurai
ir nepieciešama komunikācija, lai
izdarītu izvēli.”

Kā notika sacensības

Skolas sporta dienā piedalījās
divsimt četrdesmit 4. – 7. klases
skolēnu, no tiem 9 nedzirdīgi. Bērni
tika sadalīti 24 komandās, katrā pa
10 dalībniekiem. Katrai komandai
bija jāveic 24 aktivitātes, kuru laikā
bija jāiegūst pēc iespējas ātrāk vairāk
punktu. Spēles vadītājs pa skaļruni
skaitīja no 10 līdz 1, kad spēle
jāpārtrauc. Laura nevarēja dzirdēt
šos paziņojumus tāpēc turpināja
aktivitātes arī tad, kad citi tās jau
bija beiguši. Tāpat arī viņa nesaprata
instrukcijas
spēlēm,
piemēram,
bumbas mešanai grozā un šķēršļu
joslai.

Skola bija nodrošinājusi 5
darbiniekus, kas prata zīmju valodu,
bet viņi bija izvietoti citur, un lielākā
daļa aktivitāšu notika bez tulkiem,
kuri varētu nedzirdīgajiem bērniem
izskaidrot noteikumus.
Laura, kurai ļoti patīk sports,
it īpaši hokejs un futbols, bija ļoti
gaidījusi sporta dienu un cerējusi, ka
tā būs iespēja parādīt savas spējas
un nostādīt sevi līdzīgā stāvoklī ar
dzirdīgajiem skolēniem.
Kārena atzina: ”Tas bija milzīgs
trieciens Lauras pašapziņai šajā
sarežģītajā personības attīstības
posmā.”

Nepietiek ar labiem
nodomiem

Tiesa lēma: lai gan skolai bija labi
nodomi, tie neattaisnojās nepareizas
plānošanas dēļ. Tā kā skola pēc šī
gadījuma ir veikusi pasākumus,
lai novērstu trūkumus, tai netika
piespriests nekāds reāls sods. Laura
pameta šo vidusskolu un turpināja
mācības citā skolā. Tā bija pirmā
šāda veida prasība, kas uzvarēja
tiesā ar Nacionālās nedzirdīgo bērnu
asociācijas atbalstu. 

Lielbritānija: ausu izstarojums

N

ākotnē akustiskos signālus,
ko izstaro auss, uztverot
apkārtējos trokšņus, varēs izmantot
identitātes noteikšanai.
Otoakustiskā
izstarojuma
(OI)
esamība eksperimentāli tika apstiprināta
jau 1978. gadā, kad bija izgudroti pirmie
īpaši jutīgie mikrofoni.
Daudzus gadus šim atklājumam
nebija pielietojuma, līdz to sāka
izmantot, lai jaundzimušajiem jau
agrīnā stadijā diagnosticētu dzirdes
traucējumus.
Izrādījās, ka iedzimtu dzirdes defektu
gadījumā šie signāli ir daudz vājāki nekā
parasti. Surdologi, kas nodarbojas ar
dzirdes traucējumu pētījumiem, jau
samērā sen bija ievērojuši, ka OI signāla
profils dažādiem cilvēkiem būtiski
atšķiras. Pieredzējis surdologs, tikai
izpētot OI signālu, spēj noteikt ne tikai
pacienta dzimumu, bet arī piederību
konkrētai tautībai.
Šī signāla unikalitāte, kas atšķiras
gan starojuma izkliedes ziņā, gan arī ar

savu apjomu, piesaistīja zinātniekus, kas
nodarbojas ar personas identifikāciju.
Akustiskais
signāls,
iekļūstot
iekšējā ausī, iekustina Kortija orgāna
matiņu šūnas, kuras pārveido skaņu
nervu signālos. Tieši šīs svārstības arī
izraisa akustiskā izstarojuma efektu,
kura signālu var izmantot kā unikālu
biometrisku raksturojumu, līdzīgi kā
acs varavīksnenes zīmējumu vai pirkstu
nospiedumus.
Piemēram, tā vietā, lai palūgtu
nosaukt klienta pases datus vai
personas kodu, telefonu centrāles
zvanu pieņemšanas operators varētu
pārliecināties par zvanītāja identitāti,
izmantojot OI testu. Pāris speciālu
klikšķu telefona klausulē liktu zvanītāja
ausij izstarot signālus un jutīgs mikrofons
tos nosūtītu uz centrāli, kas pārbaudītu,
vai zvanītājs ir tas, par ko uzdodas.
Britu zinātnieki no Sauthemptonas
Universitātes ir saņēmuši finansiālu
atbalstu turpmākai otoakustiskā signāla
izpētei. Līdz 2010.gada beigām viņi plāno

26. septembrī pl. 20 KC “Rītausma“ pasākums

“Darba vara lielu dara“, kas veltīts
Pasaules nedzirdīgo nedēļai.
Visi laipni aicināti. Līksmosim līdz rītam!
P.S. Tie, kas nav reģistrēti klientu sarakstā (zilā karte),
ņemiet līdzi groziņu.

pabeigt pētījumus un sniegt atbildi, vai
katra cilvēka OI ir pilnīgi unikāls.
Ja izdotos radīt šādu tehnoloģiju, tā
ievērojami uzlabotu zvanu apstrādes
centru darbu, novērstu pārpratumus
un pat noziegumus, ko mēdz pastrādāt
ļaundari, izmantojot svešas identitātes.
Foto: No New Scientist
materiāliem internetā,
P. Vilistera tulkojumi no žurnāla
“V jedinom stroju“

Pateicība

Liels paldies Pēterim Kursītim
no Rīgas biedrības par dāvinājumu krāsu printeri.
Īstā laikā, ļoti noderēs!
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ASV: Nedzirdīga skolotāja var
zaudēt darbu
Kevins Vinters
stāsta par amerikāņu
zīmju valodas skolotāju
Danielu Ionidisu (attēlā),
kas ir nedzirdīga un
cīnās par to, lai paliktu
darbā Endoveras (ASV)
vidusskolā pēc tam,
kad viņa izkrita štata
skolotāju sertifikācijas
eksāmenā.
„Esmu līdzīgā situācijā,” saka
Vinters, 36 gadus vecs skolotājs
aizvietotājs − no Endoveras,
kurš ir nedzirdīgs ar vienu ausi
un vājdzirdīgs ar otru. Vinters
saka, ka kopš pērnā gada rudens
nesekmīgi mēģinājis nokārtot
eksāmenu jau piecas reizes un arī
agrāk ir izkritis četras reizes.
Pasniedzējiem ir jānokārto
tests, lai varētu turpināt mācīt
bērnus Masačūsetas štatā, taču
Vinteram un Ionidisai šis tests
ir pārāk sarežģīts, jo viņi ir
nedzirdīgi kopš dzimšanas.
Skolotāja Ionidisa domā,
ka viņai būs jāpamet amerikāņu
zīmju valodas skolotājas darbs
Endoveras vidusskolā, jo viņai ir
beidzies atvieglotais skolotājas
sertifikāts.
Skolas audzēkņi un skolotāji
jūnija beigās laukumā pie Skolu
pārvaldes ēkas bija sarīkojuši
piketu Ionidisas aizstāvībai.
Viņi īpaši vērsās pie pārvaldes
superintendantes
Klaudijas
Bahas.
„Viņa ir viena no vislabākajām
zīmju valodas pratējām, kādas
jebkad esmu redzējis,” Vinters
slavē kolēģi „Es par kaut ko tādu
varētu tikai sapņot. Un viņa spēj
lieliski iesaistīt un ieinteresēt
audzēkņus.”
Bahas kundze iznāca pie
protestētājiem, kuri kļuva arvien
skaļāki. Pasākuma organizators,
Endoveras vidusskolas spāņu
valodas skolotājs Viljams Kolbe,
pieprasīja nekavējoties atjaunot
Ionidisu darbā, kamēr štats
nav pielāgojis testa prasības
cilvēku ar dzirdes traucējumiem
iespējām.
„Kā jūs vispār kaut ko tādu
varējāt pieļaut un atņemt viņai
tiesības mācīt bērnus?” Kolbe
jautāja Bahai, „Tā ir vardarbība!
Tā ir diskriminācija!”
Beidzamos piecus gadus
Ionidisa strādā par skolotāju,
pateicoties Masačūsetas Pamata

ASV: Pasaules Nedzirdīgo
konference

Ietekmīgā ASV organizācija Deaf Nation
kopš 2003. gada rīko gadskārtējās liela mēroga
nedzirdīgo kultūras izstādes.
Šogad šādas izstādes notiek vienlaikus sešās
ASV pilsētās (Portlendā, Oregonā, Čikāgā u.c.).
Bet no 2010. gada jūlijā šīs organizācijas paspārnē
notiks pirmā Pasaules Nedzirdīgo konference un
izstāde. Lai piedalītos visdažādākajās izstādēs,
radošajās darbnīcās, teātra izrādēs un arī sporta
sacensībās, Lasvegasā vienkopus satiksies
nedzirdīgo organizāciju pārstāvji no daudzām
pasaules valstīm.
Sīkāka informācija internetā www.
DeafNation.com

Misis Maskava 2009

un vidējās izglītības departamenta
īpašai atļaujai, kas deva iespēju
nesertificētiem skolotājiem strādāt
valsts skolās, kamēr viņi spēs
iegūt sertifikātu. Bet Ionidisas
gadījumā šis atvieglojums saskaņā
ar štata likumiem ir jāatjauno ik
pēc pieciem gadiem. Baha norādīja,
ka Skolu departamentam ir
pienākums sākt meklēt skolotāju ar
derīgu sertifikātu, un īpaši uzsvēra,
ka spiediens pret īpašo atļauju
programmu tuvākajos gados tikai
pastiprināsies.
„Štata vadībai ir jāiegūst daudz
vairāk neapstrīdamu faktu par
konkrēto situāciju,” saka Baha,
„Ir izstrādāti šādi noteikumi, un
mums tie jāievēro, mēs tos nevaram
vienkārši ignorēt.”
Skolotāju apvienības prezidents
Toms Meijers 2. jūlijā aicināja Bahu
izskaidrot, kāpēc nekad agrāk Skolu
departaments nav izvirzījis prasību
par Ionidisas aizvietošanu.
„Citiem Endoveras skolotājiem
īpašās atļaujas ir pagarinātas ilgāk
par pieciem gadiem bez īpašām
iebildēm no štata vadības puses,”
saka Meijers.
Skolu un Cilvēkresursu departaments uzskata, ka daudz darījis,
lai paturētu Ionidisu skolā, un
turpinās darīt to līdz pat jaunā
mācību gada sākumam.
Amerikāņu zīmju valoda ir
izvēles
priekšmets
Endoveras
vidusskolā.
Ionidisa
pasniedz
zīmju valodu arī Masačūsetas
Universitātē Bostonā. ▲
No The Eagles Tribune,
2009.3.07 tulkojis P. Vilisters

Pirms pieciem gadiem Maskavas Mīmikas un
žesta teātrī notikušais pirmais Misis Maskava
konkurss izraisīja milzu interesi nedzirdīgo
vidū. Šogad, otrajā konkursā, piedalījās tikai 7
dalībnieces. Ne pārāk daudz lielajai Maskavai. Kā
nopūzdamies minēja viens no organizatoriem:
“Greizsirdīgie vīri neesot ļāvuši sievām piedalīties
konkursā.” Programmas nagla neapšaubāmi bija
5 bērnu māmiņa Natālija Zagvozdkina (attēlā),
kuras jaunākajam dēlam tikai 4 mēneši! Žūrija viņai
piešķīra titulu „Misis Valdzinājums”, un publika
šo lēmumu sveica ar ovācijām. Un jā – zālē bija

700 cilvēku! Daudziem pat nepietika vietas un
bija jāstāv kājās. Bija redzams, ka nedzirdīgie ir
noilgojušies pēc sava kārtīga šova.
Protams, bija arī visu gaidītais iznāciens, kura
laikā dalībnieces uz skatuves izgāja peldkostīmos.
Kaut gan šķiet, tas varbūt pat bija lieki. Šādi
izgājieni vairāk piemēroti jaunākām Mis. Cita lieta
– konkurss „Ģimenes koncerts”, kura laikā dāmas
uzstājās kopā ar saviem bērniem. Tika izvēlētas
arī „Misis Artiskums”, „Misis Grācija”, “Misis
Maigums”, Misis Foto”. Skatītāju simpātiju balvu
ieguva dvīņu māte Marta Šagina, bet par konkursa
uzvarētāju atzina garkājaino blondīni Olgu Kaļiņinu,
kas balvā saņēma televizoru.
Ar fotoreportāžu par konkursa gaitu var
iepazīties portālā Defnet.ru . 
No žurnāla “v jedinam stroju“
tulkoja P. Vilisters
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Latvijā pirmie diplomētie surdotulki
ZIGMĀRS UNGURS, teksts un foto
Sākumu lasiet KS 9. nr.

Š

ogad jūlijā diplomus ar surdotulka
kvalifikāciju, beidzot SIVA Koledžu
Jūrmalā, saņēma astoņi tulki.
Lai noskaidrotu, kā absolventiem klājās mācību
laikā, kādas bija grūtības un ieguvumi, aicināju uz
garāku sarunu vienu no LNS Komunikācijas centra
tulkiem Žaneti Škapari no Kuldīgas biedrības.

 Žanete, kā jūs
uzzinājāt par tulku
apmācību SIVA?
Komunikāciju
centra
direktors E.Vorslovs pateica, ka ir tāda iespēja
un noteikti vajadzētu to
izmantot. Piekritu viņam,
jo strādāju šajā profesijā.
 Kuldīga taču
patālu... Kāds bija
mācību grafiks?
Mēnesī viena nedēļa
bija jāpavada koledžā. Tā
kā jau biju beigusi vienu
augstskolu, nācās braukt
retāk, tikai uz speciālajām
nodarbībām, kas saistītas
ar zīmju valodu
 Kāda bija sadzīve
koledžā, kā sapratāties
ar pasniedzējiem un
pārējiem studentiem?
Mēs jau lielākā daļa
bijām pazīstami, bet daži
studenti
bija
jauniņie.
Kolektīvs bija vienkārši
superīgs.
Pasniedzēji
jauki,
kompetenti
un
radoši savās specialitātēs.
Vienīgi nepatika tas, kā
tiek
organizēts
darbs
koledžā, daudz neskaidrību,
informācijas trūkums utt.
 Kā jauniņie
uztvēra zīmju valodu?
Jauniņie visi bija „no
ielas”. Viņiem bija diezgan
grūti mācīties kopā ar
tiem, kuriem jau pieredze.
Arī pasniedzējiem nebija
viegli, jo atšķīrāmies ar
pārāk dažādu iepriekšējās
sagatavotības līmeni.
Jāteic,
daži
gan
bija
saskārušies
ar
nedzirdīgajiem, piemēram,
pasniedzēja no Barkavas
arodvidusskolas
Lilita
Zukule, kad tur sāka
mācīties grupa nedzirdīgo
jauniešu.
Bijām vienā grupā ar
iesācējiem, iespējams, tāpēc
pasniedzējiem bija grūti
pasniedzējiem bija grūti

sagatavot nodarbību materiālus. Diemžēl, studētāju
nebija tik daudz, lai veidotu
atsevišķas grupas.
 Kas pasniedza
pašu zīmju valodu?
Dažādi
pasniedzēji,
katrs par savu tēmu –
Lilita Janševska, Inamora
Zaiceva, Inese Immure un
citi. Vēl bija pasniedzēja par
reliģijas tēmu.
 Vai jūs gribētu
turpināt mācības
augstākā līmenī,
piemēram, apgūt
starptautiskās zīmes?
Mācīties man vienmēr
ir paticis. Vai tieši SIVA
koledžā gribētu to darīt,
nezinu. Teikšu, kā ir, mūsu
grupas apmācības procesā
valdīja diezgan liels haoss.
Kas tur vainojams, par to
grūti spriest. Es izmantotu
iespēju studēt, piemēram,
ārzemēs.
 Vai mācības
jums daudz deva savas
profesionālās varēšanas
celšanā?
Vēlējos, lai būtu vēl
vairāk iespēju praktizēties.
Iemācījāmies
daudzas
jaunas zīmes tādās jomās

kā automehānika, reliģija.
Pirms tam maz ko zināju
no tām zīmēm. Jāsaka,
specializētās zīmes ikdienā
iznāk pielietot maz, tāpēc
šis tas vienkārši aizmirstas.
Patika, ka automehānikā
tika
rādītas
konkrētas
detaļas un uzreiz atbilstošās zīmes. Tātad reāls
uzskates līdzeklis. Man tādā
veidā vieglāk uzreiz uztvert
informāciju un atcerēties.
Ja tas būtu nolasīts
no papīra lapas, tad noteikti neatcerētos. Lilitai
Janševskai
bija
arī
videomateriāli, kur cilvēks
zīmju valodā runā, un
mums bija jātulko. Man
īpaši patika tulkot muzejā.
 Vai pašreizējā
tulka darbā jūsu
zināšanas iespējams
pienācīgi izmantot,
piemēram, LNS
projektos?
Tajos projektos, kuri
Kuldīgā bija, piedalījos.
Pēdējais
–
piecgades
projekts diemžēl nesanāca.
Kad biju bērna kopšanas
atvaļinājumā, pieteicos uz
datorapmācību. Bet, sākot
darbu, uzzināju, ka mūsu
biedrības vadība atteikusies
no līdzdalības šajā lielajā
projektā.
Tagad diplomēti
surdotulki strādā ne
vien LNS Komunikācijas
centrā, bet arī Alsviķu
profesionālajā
skolā un Barkavas
arodvidusskolā.
Savās domās dalījās
arī Ritma Egle, Alsviķu
profesionālās skolas
surdotulks.
Par
iespēju
iegūt
surdotulka profesiju izlasīju
“Lauku Avīzē”. Pati zvanīju
un interesējos. Tajā laikā
jau strādāju Alsviķos, bet
nebija dokumenta, kas
apliecinātu manu profesiju.
Tas bija stimuls sākt
studijas.
Mācību sākums bija
interesants, varētu teikt,
bijām izmēģinājuma trusīši.
Ieteiktu
vienā
grupā
neapvienot
studentus
ar
iepriekšēju
pieredzi
surdotulkošanā un stu-

dentus, kuri sāk no nulles.
Dažos mācību priekšmetos tomēr vairāk vajadzētu
kontaktstundu.
Iesācējiem
apmācības
laiks ir par īsu. Studentiem,
kuri nolemj apgūt šo
profesiju, tomēr vajadzētu
nopietni pārdomāt, vai
tiešām vēlas būt surdotulki.
Arī no mūsu grupas bija
liels atbirums.
Noteikti vēlētos vēl tālāk
papildināt zīmju valodas
zināšanas un prasmes, jo
sadzīvē ienāk arvien jaunas
tehnoloģijas, jauni vārdi,
kuriem tātad vajag arī
jaunas zīmes.
Varbūt varētu rīkot
reizi gadā nedēļu garu
surdotulku
semināru.
Lilita Zukule,
Barkavas
arodvidusskolas
surdotulks:
Par
iespēju
apgūt
surdotulka profesiju uzzināju internetā. Pie mums
sāka mācīties jaunieši ar
dzirdes traucējumiem, biju
viņu grupas audzinātāja –
tāpēc nolēmu apgūt zīmju
valodu.
Audzināšanas
darbā
mēdz
būt
situācijas,
kuras labāk izrunāt bez
starpniekiem.
Mācības
neradīja pārsteigumus, taču
tulkošanas nodarbības bija
visgrūtākās.
Kad
studijas
jau
beigušās, šķiet, – viss
izdarāms. Bija gan vieglāki,
gan grūtāki brīži. Un
mums
bija
brīnišķīga
grupa – vislabākie studiju
biedri
manā
pieredzē.
Arī pasniedzēji bija labi,
profesionāli, augstā līmenī.
Paldies
viņiem
par
darbu, bet vislielākais –
zīmju valodas pasniedzējai
un manai prakses vadītājai
Skaidrītei Baurei
Koledžā iegūtās zināšanas zīmju valodā noteikti
ikdienā vēl jāpapildina.
Man zīmju valoda ir
sniegusi ne tikai darba
iespēju, bet arī atvērusi
durvis uz ļoti interesantu un
skaistu vienu šīs pasaules
daļu. 
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Nav vēstures, nav nākotnes
INESE IMMURE, foto TOMIJS LUKSELLS

Z

viedrijā, Stokholmā, no 4. līdz 8. augustam norisinājās 7. starptautiskā nedzirdīgo vēstures
konference, kas bija veltīta Stokholmas nedzirdīgo skolas 200 gadu jubilejai. Konferences tēma „Nav vēstures, nav nākotnes” piesaistīja 212 interesentus no trīsdesmit vienas valsts. No Latvijas
piedalījās tikai šī raksta autore. Klātesošajiem tika piedāvāti 26 priekšlasījumi, kas bija sadalīti četros
tematiskos blokos – nedzirdīgo apmācība, nedzirdīgo pasaule, nedzirdīgo vēstures pētīšana un arhivēšana
un biogrāfiju izpēte. Lekcijas tika tulkotas trīs valodās: starptautiskajā zīmju valodā, zviedru zīmju valodā
un angļu valodā.

Raksta autore ar Jerkeru
Andersonu
Konferences visvecākais lektors, goda profesors Jerkers Andersons (80 gadi),
bijušais
Pasaules
nedzirdīgo
federācijas
prezidents, savā priekšlasījumā
„Nedzirdīgo
vēstures pētījumu stāvoklis,
definīcija
un
ieguldījums”
atzīmēja,
ka nedzirdīgo vēsture ir
kļuvusi par nošķirtu daļu
no vispārējās vēstures.
Iemesls tam – nedzirdīgi
cilvēki agrāk tika uzskatīti
par zemāku, mazvērtīgāku
sociālo grupu, arī tagad
viņi un zīmju valoda
bieži netiek ņemta vērā.
Profesors
savā
runā
uzsvēra, ‘’ja nedzirdīgo
vēsturi iekļautu vispārējās
vēstures
kursā,
tad
zīmju valoda tiktu atzīta
plašākā sabiedrībā’’. Viņš
izteica arī apbrīnu par to,
kā 50 gados ļoti pieaudzis
izdoto grāmatu skaits par
nedzirdīgiem cilvēkiem,
un aicināja nedzirdīgos
piedalīties savas nedzirdīgo organizācijas vēstures
saglabāšanā
–
vākt
vecos žurnālus, avīzes,
programmas,
plakātus,
sapulces
protokolus,
fotogrāfijas,
vēstules,
brošūras, suvenīrus utt.
„Kopsolim”
raksta
autore lūdza profesoru

J.Andersonu
salīdzināt
pirmo vēstures konferenci
ar tagadējo. „ Ja 1.
starptautiskajā
vēstures
konferencē,
kas
notika
1991.gadā
Vašingtonā,
galvenokārt
uzstājās
dzirdīgie
pētnieki
un
vēsturnieki,
tad
tagad
otrādi – nedzirdīgie. Otra
atšķirība – tagad tiek veikti
dziļāki pētījumi, agrāk

organizēta. Tās atklāšana
notika Stokholmas rātsnamā, Zelta zālē, kur
notiek Nobela prēmijas
apbalvošanas ceremonija.
Pēc svinīgās pieņemšanas
gide
veda
dalībniekus
ekskursijā pa vēsturisko
rātsnamu.
Dalībnieki iepazinās arī
ar Stokholmas Manillas
nedzirdīgo skolu.

Tomass Hedbergs Zelta hallē atklāj konferenci
tie bija vispārīgāki – par
garāku periodu,” atbildēja
J. Andersons.
Konference bija ļoti labi

Nākamajās dienās pēc
lekcijām notika dažādi
atpūtas pasākumi: brauciens ar kuģi, Stokholmas

profesionālā
nedzirdīgo
teātra „Klusais teātris”
izrādes
apmeklējums,
ekskursija pa vecpilsētu
un
Ziemeļu
kapsētu,
kur apglabātas daudzas
zviedru slavenības, to
skaitā arī Manillas skolas
dibinātājs Pērs Ārons
Borgs.
Konferenci organizēja
Zviedrijas
Nedzirdīgo
vēstures biedrības prezidents Tomass Hedbergs
un
viceprezidente
Gunilla
Vegstrēma
Lundkvista. „Kopsolim”
T. Hedbergs pastāstīja,
ka konferences plānošana
un
organizatoriskais
darbs bijis ļoti saspringts
jau
kopš
2007.gada.
Daudz laika aizņēma
elektroniskā sarakste ar
konferences dalībniekiem
un
finanšu
līdzekļu
meklēšana. Konferences
organizēšanai nepieciešamo naudu pa daļai
izdevās
dabūt
no
dažādiem fondiem. Valsts
un pašvaldība atbalstu
nesniedza. T. Hedbergs
ir ļoti gandarīts par
paveikto, jo konference
Turpinājumu lasiet
9. lpp. ➙

Kopsolī
2009. gada septembrī
Nav vēstures, nav nākotnes
Sākumu lasiet 8.lpp.

dod lielisku iespēju iepazīties ar
jaunākajiem pētījumiem un dalīties
pieredzē par nedzirdīgo vēsturi.
Viņš domā, ka nepieciešams vairāk
pētīt nedzirdīgo cilvēku dzīvi 1. un
2.pasaules kara laikā. Tāpēc svarīgi
jau tagad filmēt un pierakstīt
aculiecinieku vēstures liecības,
kamēr tas ir iespējams un kamēr
atmiņas pastāv.
Arī raksta autore ar konferencē
uzzināto ir ļoti apmierināta.
Pārsteidzoši, ka nedzirdīgo cilvēku
vēsturi var pētīt no dažādiem
skatu punktiem. Plašas diskusijas
izraisīja Sūzenas Plannas (ASV)
pētījums par vardarbību pret
bērniem nedzirdīgo un neredzīgo
skolā
Spānijā
19.gadsimtā.
Vairāki dalībnieki atzīmēja, ka arī
mūsdienās tiek darīts pāri bērniem
nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolās,
un aicināja par to runāt atklāti.
Gluži kā aizraujošu filmu varēja

vērot dāņa Jorgena Nīlsena
(attēlā) stāstījumu par Dānijas
nedzirdīgo organizācijas prezidentu
Karlu Bekeru (1871-1942). J.
Nīlsens uzstājās zīmju valodā tik
izteiksmīgi un pārliecinoši, ka
visiem nedzirdīgajiem dalībniekiem
no dažādām valstīm bija saprotams
K. Bekera dzīvesstāsts. Starp
citu, J. Andersons atzīmēja, ka
pasaulslavenā antropoloģe doktore
Margareta Mīda vēlējusies, lai
turpmāk starptautiskās zinātniskās konferencēs (dzirdīgajiem)
tiktu izmantota starptautiskā
zīmju valoda, nevis angļu valoda.
Tad būtu mazāk pārpratumu,
kas parasti rodas, izmantojot
runāto valodu. Vēl konferencē tika
uzsvērts, ka rakstītais materiāls
ir vislabākais veids, kā saglabāt
vēsturi. Video materiāliem, kas
ierakstīti kasetēs un diskos, nav
ilgs mūžs.
Starptautiskā
nedzirdīgo
vēstures konference tiek organizēta
reizi trijos gados. Nākamā notiks
2012 gadā pilsētā Toronto. To
organizēs Kanādas Nedzirdīgo
kultūras biedrība. ▲

9
Ievērojami nedzirdīgie ļaudis
Kaisle lidot jeb – apkārt
zemeslodei

Lidojuma burvību pirmo reizi Johans
Hammarstrēms izjuta jau bērnībā, kad viņa tēvs,
profesionāls pilots, ar savu lidmašīnu aizveda dēlu
no Stokholmas uz Legolandi Dānijā. Kopš tā laika
Johans nepārstāja domāt par lidojumiem gaisā.
Bērnībā viņš vairījās kādam rādīt savu dzirdes
aparātu. Zēns centās būt „normāls”, un tādēļ viņam
nācās daudz pārciest, kaut arī viņš mācījās labi.
Kā paredzēts noteikumos, lai īstenotu sapni kļūt par pilotu, Johanam bija
jāsadzird balss no 4 metru attāluma. „To es nespēju, un man atteica. Likās, ka sapnis
par lidošanu nekad nepiepildīsies. Tomēr es nolēmu iet pret noteikumiem,” stāsta
Johans. Diemžēl ierēdņi maz ieklausījās jaunieša vārdos, bet vairāk skatījās uz viņa
audiogrammu. Pagāja gads, un Johanam izdevās atrast speciālistu sarežģītos,
ar aviāciju saistītos jautājumos − profesoru, kurš pilnībā nostājās Johana pusē:
”Protams, jāļauj Johanam Hammarstrēmam pierādīt, uz ko viņš ir spējīgs!”
Sen novecojuši likumi līdz tam bija noteikuši, ka nedzirdīgie un vājdzirdīgie
nedrīkst lidot. Un tā viņš nokļuva pirmo vājdzirdīgo pilotu apmācības grupā.

„Iespējams ir viss...”

Pirms pāris gadiem Johans Norčepingas Universitātē (Zviedrija) nodibinājis
aviācijas biedrību, kurā apvienojis biedru grupu. Brīvdienās studentiem bija iespēja
izbaudīt lidojumu privātā lidmašīnā. Martins bija to studentu skaitā, kas pirmie
iesaistījās biedrības darbā, un kopš tā laika Johans un Martins ir nešķirami draugi.
„Draudzība ar Johanu pilnībā izmainīja manu attieksmi pret cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem,” stāsta Martins.
Tagad Johans ir veiksmīgs profesionāls pilots, kas vienmotora lidmašīnā veicis
lidojumu apkārt zemeslodei. Veikt lidojumu viņu iedvesmoja Virgin Atlantic
dibinātāja Ričarda Brensona biogrāfija. Ričards ne tikai ar gaisa balonu šķērsojis
Atlantijas okeānu, bet arī nodibinājis kosmiskā tūrisma firmu Virgin Galactic.
Unikālo lidojumu apkārt pasaulei Johans veica ar mērķi pievērst sabiedrības
uzmanību dzirdes problēmām un nedzirdīgo spējām. Viņš to nosauca par „Pasaules
lidojumu dzirdei”, un tas sākās 2006.gada 15. martā Zviedrijā, ar pirmo nolaišanos
Dānijā un tālāk uz Horvātiju, no turienes uz Grieķiju, Ēģipti, Saūda Arābiju; šķērsojot
Sarkano jūru, uz Indiju, Taizemi, Austrāliju, Indonēziju un Japānu. Tālākais ceļš veda
uz Aļasku, Kanādu, ASV un Meksiku. Slavenā komanda Eiropā atgriezās, pa ceļam
nosēžoties Grenlandē un Īslandē. Ceļojuma laikā Johans un viņa komandas biedri
bieži sniedza intervijas, uzstājās televīzijas pārraidēs.
Sešu mēnešu laikā viņi nolidoja 40 tūkstoš jūdzes, apmeklēja ap 50 pilsētu 40
pasaules valstīs, piedalījās informatīvos pasākumos, uzstājās ar lekcijām skolās un
dažādās organizācijās, kurās pārrunāja nopietnas tēmas.
„ Lai kurp mēs arī dotos, mums visur sekoja telekameras. Tas bija lieliski! Bet tajā
pašā laikā mēs sadūrāmies arī ar aizspriedumiem!” atceras Johans.
Johans skaidro, kā viņš lidojuma laikā sazinās ar kolēģiem: „Atrodoties gaisā, īsa
valoda: uz augšu, uz leju, pagrieziens pa labi, pagrieziens pa kreisi. Tā kā mēs zinām,
par ko ir runa, saprotamies no viena žesta.“
Viņa pārinieks Martins sarunā pastāsta, ka lidojot pat neievēro, ka Johans slikti
dzird: „Viņš ir ļoti spējīgs un mērķtiecīgs projektu menedžeris, labi saprotas ar
cilvēkiem, talantīgs pilots un tālredzīgs uzņēmējs.”

Johana dzīves principi un veikums

„Ir tāds stingrs noteikums. Esi uzmodies, saved sevi kārtībā un tūlīt pat ķeries
pie planētas sakārtošanas” - tā teicis Antuāns de Sent-Ekziperī savā darbā „Mazais
princis”. Tas ir arī Johana dzīves pamats.
Uzņēmuma, kurā strādā Johans, darbība aptver 170 miljonus cilvēku.
Katru mēnesi 10 tūkstoš cilvēku apmeklē Pasaules lidojuma mājaslapu
internetā; nodibināti kontakti ar vājdzirdīgo un nedzirdīgo organizācijām visā
pasaulē; Hošiminā, Vjetnamā atvērta pirmā kafejnīca, kurā strādā tikai vājdzirdīgs
vai nedzirdīgs personāls; Zviedrijā un Norvēģijā organizēti vairāk nekā 50 pasākumi,
ar mērķi izskaust aizspriedumus pret cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Johans uzsver, ka arvien vairāk organizāciju visā pasaulē sāk izprast savu lomu
vājdzirdīgo un nedzirdīgo dzīves kvalitātes uzlabošanā: „ Tomēr darbs ar politiķiem
ir jāturpina, lai viņi labāk izprastu patiesās dzirdes invalīdu problēmas un to, kas
būtu jādara, lai nedzirdīgie varētu nodarboties ar maksimāli plašu profesiju loku.”
Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pašas organizācijas spētu lobēt aktuālās tēmas un
informētu politiķus par nepieciešamajiem pasākumiem. „Skaidrs ir viens –vairāk
jārunā ar sabiedrību, presi ar domu – mēs spējam to izdarīt, bet atbalstiet mūs!”,
saka Johans. Viena devītā daļa planētas iedzīvotāju lielākā vai mazākā mērā saskaras
ar dzirdes problēmām. Un neviens cits labāk par viņiem pasaulei neizskaidros savu
pieredzi, necīnīsies par viņu tiesībām un neinformēs sabiedrību par nedzirdīgo
problēmām. Nedzirdīgie spēj darīt visu, ko vēlas, nepieciešama vienīgi pareiza
attieksme, lai pielāgotos darba apstākļiem, un atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi.
Vai nedzirdīgie var ietekmēt to, kā pasaules sabiedrība viņus uztver? Johana
paraugs pierāda, ka var! ▲
Foto: No www.youtube.com/watch?v=kOiS0tW-x_I&feature=fvw
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Uldis darbojas Īslandes imigrantu klubā
IVARS KALNIŅŠ, foto no Ulda Ozola personīgā arhīva

Uldis Ozols jau vairākus gadus dzīvo un strādā Īslandē, bet
šovasar atvaļinājumu izbaudīja dzimtenē. Uldis savulaik bija pirmais
Latvijas jauniešu organizācijas vadītājs, bet tagad ar citiem Īslandes
cittautiešiem darbojas pašu nesen izveidotajā Īslandes Nedzirdīgo
imigrantu klubā.
“KS” interesējās, kāpēc šāds klubs vajadzīgs un vai Īslandes
ekonomiskā krīze skārusi arī Uldi. Viņš piekrita sniegt šo interviju.

1. Tu ar saviem
domubiedriem esi nodibinājis
klubu nedzirdīgajiem iebraucējiem Īslandē, kāds ir jūsu mērķis?
Ideja radās lietuvietei Agnei Zegutei.
Viņa vispār ir ļoti radošs, emocijām,
idejām bagāts cilvēks, turklāt vienmēr
optimiste. Pirms tam viņa ilgu laiku
uzmanīgi vēroja procesus Īslandes
nedzirdīgo sabiedrībā un konstatēja,
ka nedzirdīgajiem imigrantiem nav
kontaktu, katrs dzīvo nošķirti savās
rūpēs un domās, nekādi nesazinās.
Rezultātā viņi aktuālo un nepieciešamo
informāciju saņem novēloti, kas
tādējādi kavē dokumentu kārtošanu
sakarā ar uzturēšanos šai zemē u.c.
Tāpēc viņa sāka pulcināt savus
domubiedrus, un tā arī nodibinājām
šo klubu. Mēs esam 14 – 16 lietuvieši,
3 poļi, 2 krievi, 1 portugāliete, 1 čehs
un es. Vēl ir 2 slovāki, kuri nedzīvo
galvaspilsētā Reikjavīkā, ar grūtībām
sazināmies ar viņiem.
Mūsu mērķis? Pagaidām mums
ir tāds nodoms – būt kopā, dalīties
savās domās un pieredzē, uzzināt
noderīgus jaunumus. Lai būtu ne tikai
interesanti uzzināt, ko dara katrs, bet
lai biedros veidotos pārliecība: tu neesi
viens savās izjūtās, bet vari drosmīgi
piepildīt sapņus vai arī vienkārši
būt kopā ar savējiem, kad tev tas
nepieciešams.
Kluba vadītāja ir Agne, bet es
viņas vietnieks. Viņa man uzticas,
paļaujoties uz manu pieredzi, vadot
jauniešu organizāciju Latvijā.

2. Vai klubam ir īpaši plāni?
Ko darīsiet?
Pagaidām mums vēl nav īpašu
plānu. Klubu nodibinājām jūnija
beigās. Mūsu doma – pagaidām
regulāri pulcēties, organizēt kopīgus
izbraukumus, lai izbaudītu šīs zemes
dabas brīnumus.
Kopā īrējam vasarnīcu brīvā
laika pavadīšanai, plānojam arī
organizēt interesantus pasākumus
un atrakcijas, pievienojoties pārējo
nedzirdīgo
klubu
aktivitātēm.
Piemēram, Īslandē pastāv nedzirdīgo
jauniešu, senioru, geju, lesbiešu klubi,
sporta organizācija. Vēlamies dalīties
ar viņiem pieredzē, organizēt jaunus,
vēl nebijušus pasākumus.
Šoruden mūsu klubs, cerams,
pievienosies
Īslandes
Nedzirdīgo
asociācijai. Tad kopīgi sastādīsim
jaunus plānus. Ceru, ka viss iecerētais
izdosies!
3. Vai tu kā imigrants izjūti
diskrimināciju?
Manuprāt, te diskriminācija vispār
nepastāv. Īslandiešu tauta vienmēr
labi visus uzņem savā zemē ar vienu
noteikumu:
jāievēro
īslandiešu
tradīcijas un paradumi, viņu uzvedības
kultūras un domāšanas īpatnības.
Īslande ir sala ar mazu iedzīvotāju
skaitu, un tāpēc viņi turas cieši kopā,
lai nezaudētu savdabīgo kultūru un
mentalitāti.
Tā arī vienmēr cenšos pielāgoties
un tāpēc nelabvēlību neizjūtu. Ja
aktīvi iesaistās viņu dzīves stilā, tad

var sagaidīt pozitīvu attieksmi. Man
palīdz sava devīze: „Pārvarēt pašam
savas robežas!” Visvairāk ir dzirdīgie
imigranti no Polijas un Lietuvas. Bieži
notiek nesaskaņas ar poļiem. Īslandē
ir ap 300 tūkst. iedzīvotāju, un no tiem
kādi 250 līdz 300 nedzirdīgi.
4. Ko Īslandes valsts
nodrošina nedzirdīgajiem
imigrantiem?
Neko, izņemot iespēju dzīvot un
strādāt, ja ir uzturēšanās atļauja.
Pašiem jāsameklē dzīvoklis, jāatrod
darbs, lai normāli nopelnītu naudu.
Protams, jāmaksā nodokļi, bet, ja kāds
strādā neoficiāli, tad tiek saukts pie
atbildības.
Ne visiem nedzirdīgajiem islandiešiem ir pensija – tas atkarīgs no
algas, piemēram, ja strādā uz pilnu
slodzi, tad nesaņem pensiju. Bet,
ja saņem mazāku algu, tad valsts
izmaksā tādu pensiju vai pabalstu, lai
varētu normāli dzīvot. Protams, ir arī
bezdarbnieku pabalsts.
Visiem nedzirdīgajiem ir 75%
atlaide zobārsta apmeklēšanai, vizītei
poliklīnikās, slimnīcās, surdocentrā,
arī surdotehnikai. Lai varētu dabūt
atlaižu karti un bankas kredītus,
jānostrādā 3 gadi. Ir bezmaksas zīmju
valodas tulka pakalpojumi privātām
lietām, visās skolās, arī augstskolās
un citos kursos. Bet tulku ir maz un
gribētāju vairāk. Tāpēc dažreiz tiek
atteikts. Imigrantiem arī ir tiesības
izmantot tulkus, ja viņim piešķirts
personas kods un viņi samaksājuši
biedru naudu Nedzirdīgo asociācijā.
Ekonomiskā krīze - kāda tā ir
Īslandē?
Valstu ekonomiskās krīzes ir
diezgan līdzīgas. Te arī ir daudz
bezdarbnieku. Īslandieši dodas uz
Kanādu un Norvēģiju, firmas veras
ciet, produktu cenas aug, arī banku
pakalpojumu cenas un kredītu
procenti. Bet algas – labi, ja nekrītas.
Vissāpīgākais – Īslandei ir milzīgas
problēmas ārpus valsts. Kādreiz
bija banku filiāles visā pasaulē, kas
piedāvāja
izdevīgus
noguldījuma
procentus.
Kad sākās krīze, tad noguldītāju
nauda ātri vien pazuda, un tā rezultātā
rodas nopietni starpvalstu konflikts.
Īslandes valdība meklē izeju,
lai
novērstu starptautiskus skandālus un
izmaksātu parādus.
Daudz palīdz Ziemeļvalstis. Nesen
valdība sāka kārtot pievienošanos
Eiropas Savienībai, cerot uz valsts
ekonomikas stabilizēšanu. Būs grūts
ceļš uz ES...

Kopsolī
2009. gada septembrī
Foto: no www.sinosz.hu

11

septembrī - Pasaules Nedzirdīgo nedēļa
Sniedziet zīmju rokas saviem
politiķiem!
Pasaules Nedzirdīgo federācija (PNF) piedāvā
ideju jaunai kampaņai, ko valstu nedzirdīgo
asociācijas varētu īstenot
Starptautiskās
nedzirdīgo nedēļas laikā, lai pievērstu uzmanību
savu valstu nedzirdīgo kopienai, rosinātu
sabiedrības pozitīvu attieksmi pret tās nedzirdīgo
daļu, panāktu nepieciešamās izmaiņas.

♦ PNF uzskata, ka šāda
kampaņa piešķirtu lielāku
redzamību tām nedzirdīgo
cilvēku vajadzībām, kuru
risināšanā nepieciešams valsts
atbalsts.
♦ PNF aicina pasniegt
cimdus kā nedzirdīgo zīmju
valodas
simbolus
visiem
parlamenta
deputātiem,
arī citām svarīgām valsts
amatpersonām.

Kā to darīt
PNF iesaka:

♦ Izvēlieties kampaņas
2 – 3 galvenās tēmas, kuras
nedzirdīgo organizācija vēlas
risināt, lai uzlabotu nedzirdīgo
kopienas
stāvokli
valstī
sadarbībā ar augstākajām
valsts amatpersonām. Tās
varētu
būt:
parlamenta
deputāti, valdības pārstāvji vai
citi darbinieki, kas saistīti ar
lēmumu pieņemšanu.
♦
Palūdziet
saviem
biedriem, klubiem, skolām
izgatavot vai izdekorēt noteiktu
daudzumu cimdu. Tie var būt
veci vai jauni, izgatavoti no
papīra vai noadīti, un nebūt
nav nepieciešams, lai tie būtu
dārgi vai sarežģīti, bet tādi,
kuru gatavošanā ikviens var
iesaistīties.
♦ Galvenais uzdevums:
lai nedzirdīgie, izgatavojot
cimdus,
izpaustu
savu
individualitāti un tādējādi
simbolizētu nedzirdīgo kopienu, tās ierindas biedru domas.
Gatavojot cimdus, Nacionālās
Nedzirdīgo apvienības, klubi
vai skolas var organizēt
īpašas radošās darbnīcas, kur
varētu kopīgi strādāt cimdu
darināšanā.
♦ Sagatavojiet materiālus par kampaņas tēmām, lai

tos kopā ar cimdiem pasniegtu
lēmumu pieņēmējiem.
♦ Uzaiciniet uz tikšanos
vismaz vienu politiķi, kuram
pasniegt cimdus. Iepazīstiniet
viņu ar nedzirdīgo problēmām,
kas gaida risinājumu. Ja tas
ir lielāks notikums, sarīkojiet
kultūras pasākumu, kura laikā
varat nodemonstrēt nedzirdīgo
kultūras daudzkrāsainību. Ja
jūsu apvienība izlemj doties
gājienā, tad cimdi politiķiem
būtu
jāpasniedz
gājiena
kulminācijas brīdī.

Rīkojieties!

♦ Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa ir lielisks laiks,
kad sekmēt cilvēktiesību
ievērošanu un palielināt nedzirdīgo kopienu solidaritāti
visā pasaulē.
Lai to sasniegtu, Pasaules
Nedzirdīgo federācijai ir nepieciešams ikvienas dalībvalsts,
ikviena biedra atbalsts.
Ja nedzirdīgo organizācija
Starptautiskās
nedzirdīgo
nedēļas laikā vēlas vākt
ziedojumus PNF vajadzībām,
lūdzam sazināties ar PNF
galveno biroju.
♦
Uzaiciniet uz pasākumiem mediju pārstāvjus.
Izdaliet
viņiem
iepriekš
sagatavotas
preses relīzes
un uzturiet kontaktus ar
žurnālistiem.
♦ Izgatavojiet pasākuma fotogrāfijas un izplatiet
informāciju ar savu laikrakstu
un mājaslapu palīdzību.
♦ Sarīkojiet arī citus
pasākumus, piemēram, svinīgas pieņemšanas, ballītes,
zīmju valodas kafejnīcas,
mākslas izstādes, kultūras
dienas,
lai
nedzirdīgo
kopienu vienotu ar pārējo
sabiedrību.▲

PNF izvērtē savu dalībvalstu
organizācijas

PNF apkopojusi informāciju no 76 valstu
dalīborganizāciju aizpildītajām aptaujas anketām, lai rastu
skaidru priekšstatu par situāciju katrā nacionālajā nedzirdīgo
asociācijā. Šajā aptaujā piedalījās arī LNS.

Lai sasniegtu mērķi –
demokrātisku un vienlīdzīgu
iespēju
radīšanu
visiem
Pasaules Nedzirdīgo federācijas nacionālo organizāciju
biedriem, bija nepieciešams
iegūt vispusīgu ieskatu par
valstu nedzirdīgo organizāciju
situāciju šādās jomās:
• asociācijas izveides 		
vēsture;
• mērķi un uzdevumi;
• darbs ar jaunatni;
• īpašo interešu grupas;
• finansiālais stāvoklis;
• vispārīgā statistika.
Aptauja tika pabeigta 2008.
gada decembrī.
Tās rezultātu apkopojums
īsumā ir šāds:
• Nedzirdīgo organizācijas
ir dibinātas laikposmā no 1880.
līdz 2004. gadam.
Senākā
asociācija dibināta 1880. gadā
Amerikas Savienotajās Valstīs,
bet visjaunākā 2004. gadā –
Madagaskarā.
• 66 asociācijas valdību
līmenī atzītas kā nevalstiskas
organizācijas.
•
51
asociācijai ir
stratēģisks darbības plāns,
pārējām tāda plāna nav.
Svarīgākie risinātie jautājumi
ir:
∗ izglītība,
∗ zīmju valoda un nedzirdīgo
kultūra,
∗ zīmju valodas tulki,
∗ sociālie pakalpojumi,
∗ likumdošanas jautājumi,
∗ tehnoloģijas,
∗ nedzirdīgo sabiedrības 		
apmācība.
•
Lielākais
biedru
skaits ir Krievijas Federācijā
(95 000 nedzirdīgo). Vismazākais – Argentīnā un
Kamerūnā (20). Visā pasaulē
uzskaitīti 1,6 milj. nedzirdīgo
cilvēku.
•
51 organizācijā (67%)
nedzirdīgo valdē visi locekļi ir
nedzirdīgi.
•
53 (70%) atzina, ka

viņu biedrībās dzirdīgo cilvēku
iesaistīšanās ir iespējama;
26 (34%) apstiprināja, ka
dzirdīgajiem
biedriem
ir
tiesības balsot kongresā un
viņi var tikt ievēlēti valdēs.
•
Visas
nacionālās
asociācijas rīko kongresus:
49% katru gadu, bet 13% reizi
četros gados.
• 68 organizācijās ir
dažādas īpašo uzdevumu
komisijas: zīmju valodas tulku,
izglītības, nedzirdīgo sieviešu,
nedzirdīgo bērnu vecāku, veco
ļaužu, zīmju valodas pētnieku,
nedzirdīgo cilvēku ar citiem
traucējumiem, bērniem, kuru
vecāki ir nedzirdīgi, nedzirdīgo
un neredzīgo, netradicionālo
dzimumattiecību
piekritēju
u.c.
Tikai 37 valstu (49%)
asociācijās
ir
nedzirdīgo
jauniešu komisija.
•
56 valstīs asociācijas
saņem materiālu atbalstu
no valdības. 60 organizācijas
saņem atbalstu no citiem
avotiem, bet 42 darbojas ar
pašu nopelnītajiem līdzekļiem.
•
41
valstī
(54%)
asociācijas
vadītājs
ir
nedzirdīgs.
•
46 asociācijās (61%)
biedri saņem savu informatīvo
laikrakstu, žurnālu. Tikai 10
valstīs (13%) informācija ir
pieejama arī vietējā zīmju
valodā video un DVD formātā.
41 asociācijai (54%) ir arī sava
interneta mājaslapa.
•
17 valstīs (22%)
valdības veido statistiku par
nedzirdīgo iedzīvotāju skaitu.
68 organizācijas (89%) sniedza
oficiālus datus vai aptuvenu
skaitu par nedzirdīgajiem
biedriem, kuri lieto zīmju
valodu kā galveno saziņas
līdzekli. ▲
Materiāls no interneta:
www.wfdeaf.org.
Tulkoja P. Vilisters
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Skolniece strādā Maximā
IVARS KALNIŅŠ, foto no interneta “Latvijas Avīzē”
Pagājušajā vasarā Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 11. klases skolniece Maira Bruže
bija vienīgā nedzirdīgā, kas piesacījusies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā skolēnu
nodarbināšanas pasākumā vasaras brīvlaikā. Viņu pieņēma darbā lielveikalu tīkla „Maxima” lietvedības
nodaļā. Meitenes veiksmes stāsts bija lasāms arī laikrakstā „Latvijas Avīze”.
Šovasar, valstī iestājoties ekonomiskajai krīzei, NVA vairs neizsludināja skolēnu nodarbināšanas
programmu, bet Mairai atkal uzsmaidīja laime – viņa tomēr pieteicās un vēlreiz nokļuva „Maximā”. „KS”
nolēma apciemot meiteni lielveikalu tīkla birojā.

Pirmais solis

Maira vienmēr gribējusi

kaut kur pastrādāt, nopelnīt

naudu un būt patstāvīga,
bet savas nedzirdības dēļ
viņai nebija drosmes meklēt
darbu. Mājās sēdēt, neko
nedarot, arī negribējās. Mātes
mudināta, pagājušajā gadā
viņa pieteicās NVA skolēnu
programmā, lai gan neticēja,
ka viņai būs darbs. Pēc kāda
laika „Maxima” viņu izsauca
uz darba interviju.
Maira satraukta gāja uz
pārrunām, līdzi arī māte,
kas palīdzēja tulkot un arī
iedrošināja.
Kad
Maira
uzzināja, ka pieņemta darbā,
nopriecājās, bet vienlaikus
pārņēma bailes, vai varēs
tikt galā ar viņai uzticēto
darba uzdevumu.
Pirmajā darba dienā viena
pati gāja uz „Maxima”, tiesa
gan, ar lielu satraukumu
un bažām. Mairas raizes
mazināja
kolēģes
pretimnākšana un sapratne.
Viņa doto uzdevumu izpildīja
labi, un tā arī palika tur uz
vasaru.

Darbs birojā

Šovasar Mairas pienākumos
bija
dokumentu
kārtošana,
reģistrēšana,
ievadīšana datu bāzē un citi
darbi. Meitene saka, ka ar
darbu viegli tika galā. Nereti
pat prasīja papilddarbu.
Viņa strādāja labiekārtotā
telpā ar mūsdienīgu datortehniku. Mairai savs darbs
patika, ar kolēģēm veidojās
labas attiecības. Komunicējot
viņa sarakstās uz papīra,
e-pastā, portālā draugiem.lv.
Vai viņa vēlētos nedzirdīgu
kolēģi, ar kuru varētu brīvi
sarunāties? Maira atsaka –
pļāpāšana atņemtu daudz
laika.
Maira ar savu algu
apmierināta.
Pagājušajā
gadā nopelnīto naudu viņa
iztērēja ģimenes ceļojumam
uz Vāciju, apģērbiem un
citām vajadzībām. Jauniete
neslēpj, ka vēlas šeit palikt
arī pēc skolas beigšanas, bet

nezina, vai šāda iespēja būs.
Vai
Maira
nenožēlo,
ka skolasbiedri izbaudīja
vasaras atpūtu, bet viņai
jāstrādā? Maira uzskata, ka
viņai tāpat netrūkst brīvā
laika vakaros un nedēļas
nogalēs, atpūtās tāpat kā
citi. Mairas skolasbiedriem
tā nebija paveicies ar darbu,
tāpēc viņa jūtas laimīga un
apmierināta.

Ārpus darba

Līdz skolas beigšanai
palicis viens gads, un jau
tagad Maira domā, par ko
vēlas kļūt, kādu profesiju
apgūt. Iespējams, tā būs
grāmatvedība. Plāno iestāties
arī
Raiņa
vakara
vidusskolā, lai iegūtu vidējo
izglītību.
Viņa
aizraujas
ar fotografēšanu. Portālā
draugiem.lv Mairas albumā
netrūkst izteiksmīgas fotobildes. Nav šaubu, ka
fotomāksla ir viņas hobijs.
Viņa nenoliedz, ka vēlas būt
arī profesionāla fotogrāfe,
bet šaubās, vai, nedzirdīga
būdama,
varēs
atrast
fotogrāfa darbu.
Par Mairas darbu šajā
firmā „KS” korespondentam
interviju
sniegt
piekrita
Gaļina Borščina, Personāla
dokumentu apstrādes daļas
vadītājas vietas izpildītāja.
•
Darba devēji
parasti priekšroku dod
dzirdīgiem darbiniekiem,
bet jūs pieņēmāt
nedzirdīgu darbinieci...
Pagājušajā vasarā „Maximā”
tika
nodarbināts
apmēram tūkstotis skolēnu,
bet Maira bija vienīgā
nedzirdīgā. Viņai jāstrādā ar
dokumentiem, un tam nav
nepieciešama komunikācija,
tāpēc viņu pieņēmām. Viņa
spēj koncentrēties savam
darbam un strādā intensīvāk
nekā citi.
•
Ar ko, jūsuprāt,
Maira ir atšķirīga no
dzirdīgiem cilvēkiem?
Man
personīgi
agrāk

nav bijuši
kontakti ar
nedzirdīgiem cilvēkiem. Īpašas atšķirības nesaskatu,
bet vienīgais, kas ap viņu,
ir klusums, ar to jārēķinās.
Tāpēc darba telpā Maira
nestrādā viena: ja kāds
ienākot uzrunās, viņa nevarēs
atbildēt, to darīs otra kolēģe.
•
Kā Maira kontaktējas ar kolēģiem?
Pārsvarā rakstiski. Kontaktēšanās visvairāk saistīta
ar darba lietām. Viņai
veidojas labas attiecības ar
darba kolēģiem, sarakstās
ar viņiem portālā draugiem.
lv. Tiesa gan, padziļinātas
sarunas vēl nevedas.
•
Pēc gada Maira
beigs skolu, vai viņa
varētu atkal atgriezties
šeit pastāvīgā darbā?
Grūts
jautājums.
Ja darbavieta, kur nav
nepieciešama komunikācija
ar citiem, atbrīvosies, varētu
apsvērt šo iespēju. Bet vajag
apgūt profesionālo izglītību,
lai varētu veidot karjeru.
Vienalga, profesionālā skolā
vai pašmācības ceļā. Arhivāra
vieta viņai būtu piemērota,
bet vajag vispirms mācīties,
turklāt pašreiz šī vieta ir
aizņemta.
•
Pašlaik valstī
notiek darbinieku
masveida atlaišana, bet
jūs ņemat klāt... Kā tā?
„Maxima” tīklos strādā
daudz
māmiņu,
vasaras
sezonā daudzi bērnudārzi ir

slēgti, viņām nav kur atstāt
bērnus,
tādēļ
māmiņas
izvēlas būt ar bērniem. Līdz
ar to mēs ņemam skolēnus
palīgā uz noteiktu laiku.
•
Ko jūs teiktu
darba devējiem, kas
nevēlas pieņemt darbā
nedzirdīgos cilvēkus?
Vainojama
sabiedrības
nezināšana par to, ka
nedzirdīgie cilvēki spēj strādāt vienlīdz labi. Varbūt
darba devēji nezina, kā komunicēt ar viņiem. Es varu
ieteikt
pieņemt
darbos,
kuros nav būtiski vajadzīga
komunikācija. Motivēti nedzirdīgie var veikt darbu
tāpat kā citi. Mūsdienās
tehnoloģijas strauji progresē, nedzirdīgajiem cilvēkiem darba iespēju loks
paplašinās.
•
Vai „Maxima”
būtu gatava pieņemt
darbā nedzirdīgus
cilvēkus?
Mūsu uzņēmums darbojas
apkalpojošajā
sfērā,
tātad
vairāk
vajadzīga
komunikācija. Mairas gadījumā ir citādi – viņa tikai
ievada datus un strādā ar
dokumentiem un datoru.
Pat apkopējas darbs prasa kontaktēšanos ar klientiem.
Nedzirdīgie
pie
mums varētu strādāt par
pavāriem, konditoriem, kā arī
komplektētājiem noliktavās.
Pašlaik brīvu vietu gan
nav.
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Latviešu juniori nometnē Norvēģijā
IVARS KALNIŅŠ, foto no Elfas zariņas
personīgā arhīva

P

asaules Nedzirdīgo federācijas jauniešu
sekcijas (WFDYS) organizētā junioru (13 –
17 gadu vecuma) nometne notika 2. – 9. augustā
Aalā, Norvēģijā ar tematu „Nedzirdīgo jauniešu
vadības attīstīšana nākotnē". LNJO viceprezidente
Karīna Beisone – Kuzmina noorganizēja latviešu
junioru dalību šajā starptautiskajā nometnē.
No Latvijas pieteicās nedzirdīgie juniori: Jānis
Valdmanis, Emīls Krams, Anita Zdanovska, Ādolfs
Kristapsons, bet grupas līdere – Elfa Zariņa.
Šajā nometnē piedalījās 45 juniori ar 22
līderiem no 22 pasaules valstīm. Viņiem bija
iespēja iepazīties ar dažādu valstu kultūru,
apgūt starptautisko zīmju valodu, piedalīties
dažādās aktivitātēs, lekcijās, spēlēs, darba grupās,
ekskursijās u.c.
Latvijas juniori ieguvuši
draugus no citām valstīm,
Anita:
„Esmu
satikusi
dažādas tautības juniorus,
viņi ir kļuvuši mani draugi.”.
Četri no Latvijas junioriem
iemācījās
starptautiskās
zīmes, lai varētu komunicēt
un gūt pilnvērtīgu informāciju
no citu valstu pusaudžiem.
Emīls:
„Daudz
informācijas saņēmu par
dažādām tēmām: kultūra,
cilvēktiesības,
vienlīdzīgas
tiesības, lai neatstumtu nedzirdīgos no darba.” Cik
vērta ir šī informācija? Elfa ir
pārliecināta: „Noteikti vajag
piedalīties šādās nometnēs, lai
izzinātu savu „es”, stiprinātu
savu identitāti, nedzirdīgo
kultūru, izskaustu stereotipus par nedzirdīgajiem kā
zemāku šķiru. Tā ir iespēja
apmainīties ar zināšanām un
pieredzi.”
Nometnes
programmā
netrūka saistošas aktivitātes. Anita: „Man patika

ekskursijas, sporta spēles,
pārgājieni, uzzināt par citu
valstu tradīcijām. Norvēģija
noteikti ir ļoti savdabīga
zeme.” Jānis: „Norvēģijā ir
skaista daba, tur ir daudz
tuneļu un kalnu. Ļoti patika
zoodārzs, tur bija brūnie lāči,
ziemeļbrieži, eži.”
Vai paklausīgi bija ne
tikai latvieši, bet arī citi?
Elfa: „Gadījās visādi kuriozi.
Dažiem bija grūti laicīgi
iet gulēt, manas dežūras
laikā trāpījās aušīgi bērni,
– ar grūtībām viņus dabūju
iekšā guļamistabās. Daži
puiši savus matus nodzina
uz „nullīti”, skujamo otrajā
dienā organizatori atņēma.
Viena puiša mamma tomēr
nopriecājās, ka dēlam nebūs
vairs jāiet uz frizētavu.”
Nometnē bija ieviesti
īpaši noteikumi, kas katram
jāievēro. Sakarā ar cūku
gripas izplatību nometnē bija
izvirzīts stingrs noteikums
– pirms katras ēdienreizes

jāmazgā rokas ar speciālo
līdzekli. Visiem līderiem
bija jāseko nakts un „roku”
dežūru grafikam.
Pusaudžiem
noteikti
radās daudz iespaidu un
piedzīvojumu. Jānis: „Katru dienu peldējos baseinā.
Bija ļoti jauki laiku pavadīt
patīkamā
sabiedrībā.”
Programmā tika iekļautas
lekcijas, vai tās pusaudžu
nenogurdināja? Elfa: „Nu jā,
dažu stundu garas lekcijas
šāda vecuma bērniem ir
„miegazāles”, bet dažiem gan
ne.”
Pusaudžiem
pēc
visa
pieredzētā
noteikti
negribējās braukt mājās.
Ādolfs: „Pirmajā dienā man
gribējās, lai diena beigtos pēc
iespējas ātrāk, bet pēc tam
– lai pēdējā diena būtu pēc
iespējas garāka. Atmiņas ir
ietetovētas smadzenēs. Kaut
būtu iespēja atgriezt laiku
atpakaļ un vēlreiz nokļūt
WFDYS nometnē!”

Elfa Zariņa par nometnes
iespaidiem
saka:
„Manā
skatījumā šī nometne bija
bērniem ļoti lietderīga. Mūsu
pusaudži turp aizbrauca
bez zināšanām par Pasaules
Nedzirdīgo federācijas jauniešu
sekciju
(WFDYS),
cilvēktiesībām,
nedzirdīgo
identitāti un vēl citām
tēmām. Bet atbrauca mājās
ar priekšzināšanām un mazu
pieredzes „groziņu”.
Man pašai prieks par
maniem bērniem (tā nometnē
viņus saucu, par to saņēmu
WFDYS valdes atzinību).
Viņi
aktīvi
integrējās
starptautiskajā vidē, pārvarot kautrību, apgūstot
starptautiskās
zīmes
un
vispusīgas zināšanas. Ļoti
ceru, ka mūsu juniori savas
iegūtās zināšanas un pieredzi
neieliks tālākajā plaukta stūrī,
bet tās atrādīs skolās, draugu
lokā utml. Esmu pateicīga
junioru vecākiem par man
parādīto uzticēšanos.” 

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija š.g. 15. un
16.augustā devās ekskursijā pa Vidzemes jūras piekrasti. Pirmajā
dienā apmeklējām Ķoņu dzirnavas, Ķoņu pagastā Rūjas upes krastā.
Pusdienojām atpūtas vietiņā pie Skaņākalna Mazsalacā, pēc tam,
izstaigājot Skaņākalna parku, 3 stundās iepazinām dabas takas,
alas, klintis, pasaku varoņu figūras un gleznainus dabas skatus.
Apmeklējām Sarkanās jeb Pietraga klintis Salacas upes krastos
un nēģu tačos Salacā. Pēc tam aizbraucām uz lielisko atpūtas
vietu „Jūrasdzeņi” Baltijas jūras piekrastē Tūjā. Nakšņojām teltīs,
tur bija arī piknika un ugunskura vietas, ko izmantojām dienas
noslēgumā.
Otrā dienā izstaigājām Vidzemes akmeņaino jūrmalu, kur
sarīkojām atjautības spēles, un Veczemju sarkanās klintis starp
Tūju un Salacgrīvu. Vērojām Lielo jūras akmeni ceļā uz Svētciemu.
Nobeigumā, apmeklējot skaisto Bīriņu pils parku, vērojām kapenes,
Augusta dīķu apli, putnu dārzu, mīlestības ozolu, pils apkārtni.
Paldies visiem, kas piedalījās šajā ekskursijā,
bija patīkami būt kopā. Karīna Beisone - Kuzmina

Foto: M. Bluķe

Gar jūras piekrasti Vidzemē
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Delegāti vērtē
galvenais.
Visos virzienos daudz
iecerēts, un es ticu, ka to
visu arī paveiksim. Beidzot
avarbūt atrisināsim daudziem
mūsu
biedriem
mūžam
aktuālo jautājumu par tulku
nepietiekamību. Sevišķi laukos,
kur uz vairākiem rajoniem ir
tikai viens tulks. Protams, tas ir
daudz par maz. Cilvēki ir spiesti
tulku gaidīt rindas kārtībā,
turklāt dabūt to tikai sevišķas
nepieciešamības gadījumos.
Bet arī tad ne vienmēr var
saskaņot laikus. Cilvēki tā arī
nesaņem palīdzību, kas viņiem
vajadzīga. Tulku noteikti vajag
vairāk!

Aldis Ādamsons

LNS kongresā piedalos
pirmo reizi. Iejutos tā darbā
samērā labi. Cilvēki bija
noskaņoti
savstarpēji
atsaucīgi, labvēlīgi, respektēja
cits cita domas un lietišķi
apsprieda, ko LNS vajadzētu
darīt tālāk.
Es vēlētos, lai varētu
noorganizēt plašus kopīgus
nedzirdīgo kultūras pasākumus un izbraucienus uz Eiropu.
Būtu jauki, ja nedzirdīgo deju
grupas piedalītos Vispārējos
dziesmu un deju svētkos.

Gunta Vazdiķe

Šis ir ceturtais kongress,
kur
esmu
piedalījusies.
Tiešām ir vērts būt šeit, lai
gūtu vispusējas zināšanas
par LNS darbību un pieredzi
sabiedriskajā darbā. Manuprāt,
LNS kongresa delegātu sarakstā
vajadzētu vairāk jauniešu, kas
varētu pilnveidot un attīstīt
prasmi strādāt ar jauniešiem.
Kongresā darba gru-pu
prezentācijas bija interesantas,
bet varēja būt vienkāršākā
valodā. Telpas apgaismojums
un ekrāna kvalitāte nebija
laba.
LNS jāturpina dažādu
projektu
realizācija,
bet
jāpanāk,
lai
mazinātos
birokrātija – papīru kalni.
Galvenais, lai LNS pasākumi
un aktivitātes neizsīktu, bet
tradicionālos festivālus un
Nedzirdīgo dienas koncertus
varētu dažādot. Jāuzlabo zīmju
valodas tulku pakalpojumu
pieejamība. Zīmju valodas
nepratējiem, kas iekļaujas
nedzirdīgo sabiedrībā, jāmācās
nedzirdīgo valoda.
Ļoti
gaidu
Liepājas
rehabilitācijas centru!

laiku iezīmējušies jauni žanri, novitātes, kas būtu ieviešami
arī pie mums. Arī mums ir jāveido cita kultūrpolitika,
viņš teica. Tajā varētu palīdzēt uzaicināti režisori, kā arī
līdzdalība starptautiskos pasākumos ārzemēs. Delegāti
rosināja vairāk organizēt kopīgus pasākumus vecākās un
jaunākās paaudzes cilvēkiem, sniegt informāciju jauniešiem
par iespējām mācīties.
Lilita Janševska prezentēja Rīcības plāna sadaļu
„Zīmju valoda”. Problēma ir tā, ka vecie un jaunie ļaudis,
pilsētu un lauku cilvēku katrs runā savā zīmju valodā,
turklāt izmanto mazu vārdu krājumu. Zīmju valodas
attīstību kavē tās nenoteiktais statuss, kura dēļ tā nesaņem
atbalstu arī no valsts budžeta. Iecerēts izdot terminoloģijas
vārdnīcas zīmju valodā un rosināt pedagogus lietot zīmju
valodu izglītošanas procesā.Delegāti interesējās par zīmju
valodas apmācību kursiem, darba vizīti Vācijā, Hamburgā,
zīmju lietošanu utt.
Inese Immure iepazīstināja delegātus ar iecerēm
informācijas nodrošinājuma paplašināšanā. Darba grupa
Rīcības plānā paredz daudz jaunu aktivitāšu. Video ziņu
pārraidi datortīklā, paziņojumus SMS veidā, jaunumu
apkopojumus mājaslapā, uzziņu servisa darbību u.c.
Zigmārs Ungurs un Edgars Vorslovs skaidroja
uzdevumus un sasniedzamos rezultātus nedzirdīgajiem ļoti
svarīgās jomās, attiecīgi sniedzot prezentācijas „Integrācija”
un „Sociālā rehabilitācija”.
Šajā ziņā daudz darāmā, lai LNS nodrošinātu kvalitatīvu
tai deleģēto valsts funkciju veikšanu, uzlabotu sadarbību
ar pašvaldībām, nodrošinātu iespējamos sociālos pakalpojumus utt.
Delegāti vēlējās uzzināt statistikas datu avotu,
E.Vorslovam minot bezdarbnieku skaitu Latvijā. Viņš
paskaidroja, ka datus ieguvis no LNS veiktā pētījuma
projekta “Klusās rokas“ ietvaros.
Z.Unguram vajadzēja skaidrot Rīcības plānā iekļauto
prasību – mācīt lasīt no lūpām: kāpēc un vai tas būtu
vajadzīgs?
Kongress lēma: apstiprināt Rīcības plānu 2009.- 2013.
gadam (Rīcības programmas skatāmas LNS mājaslapā
attiecīgā projekta sadaļā.)

Vēlēšanas

Prezidenta amatam
LNS Rīgas biedrība
savā konferencē
izvirzīja Arnoldu
Pavlinu. Citi kandidāti
nebija pieteikti. Viņš arī
tika vienbalsīgi ievēlēts,
skanot aplausiem un
ovācijām.
Tad pēc A.Ādamsona
ierosinājuma uz
skatuves aicināja
Domei ieteiktos
kandidātus (23) un
ar tiem iepazīstināja
delegātus. Dome tika
vienbalsīgi apstiprināta
šādā sastāvā: Arnolds
Pavlins, Maruta Piterniece, Edgars Vorslovs,
Māra Lasmane, Inese Immure, Jautrīte Groma,
Anna Moiseja, Varis Strazdiņš, Regīna Rizika,
Andris Bergmanis, Ivars Kalniņš, Vita Kamare,
Elvīra Čaika, Marija Gedminiene, Dace Lāce, Irina
Jirgensone, Sandra Gerenovska, Mārīte Sarkane,
Juris Ozoliņš, Ainārs Osmanis, Raisa Civkunova,
Lida Šilinska, Gundega Paņko.

Noslēgumā

LNS prezidents pateicās visiem par darbu un informēja,
ka jaunās Domes pirmā sēde notiks 19.septembrī, kad tiks
ievēlēta LNS valde un viceprezidenti. 

Anna Moiseja

Par paveikto – neko
kritizējošu nevaru teikt, esmu
apmierināta.
Kongresa norise atstāja
ļoti labu iespaidu. Vērtīgi tas,
ka jau iepriekš delegātiem
tika izsūtīta turpmākās rīcības
programma.
Pietika
laika apdomāt, saprast LNS
turpmāko virzību.
Ir radīta ļoti laba, detalizēta
programma,
pamatīgi
izstrādāta. Tajā ir daudz ļoti
vajadzīgu punktu. Taču ir
jautājums, vai mēs to visu
varēsim paveikt. Daudz kas ir
atkarīgs no valsts institūciju
pretimnākšanas. Prasīt mēs,
protams, varam, bet vai
iedos – lūk, tas ir smagākais
jautājums. Varbūt mēs prasām
par daudz?
Lai realizētu programmu,
skaidrs, ka mums vajag ne tikai
finanses un valsts atbalstu, bet
arī gudrus cilvēkus, kuri visu
iecerēto spējīgi realizēt.
Ja par to runājam, tad
man ir doma – kāpēc LNS
darbā nevarētu iesaistīt tos
cilvēkus, kuri vēlu zaudējuši
dzirdi? Daudziem no viņiem
ir augstākā izglītība, varbūt
viņi būtu labs papildinājums.
Viņi neprot zīmju valodu, bet
varētu iemācīties. Viņi varētu
izveidot savu grupu, kurā paši
kontaktētos savā starpā, no šīs
grupas izvirzītu savus pārstāvjus
darbam LNS vēlēšanām. Par to
rosinu padomāt.

Regīna Radkeviča

Labs kongress ar labu

programmu šoreiz sanāca!
Darba kārtība tika ievērota.
Kongresā labāka redzamība
pirmo reizi tika nodrošināta
ar diviem ekrāniem. Bez tam
prieks, ka Pavlins atkārtoti
ievēlēts prezidenta amatā.
Laba bija viņa ideja projekta
ietvaros izveidot kompetenču
grupas, kas izstrādāja LNS
Rīcības plānu turpmākajiem
četriem gadiem. LNS varētu
vairāk pievērsties jauniešu
iesaistīšanai.
Jāpaplašina
informācijas pieejamība, šai
ziņā darba grupa projektā
„Klusuma pasaule” jau sper
pirmo soli. Īsziņu nosūtīšana
(LNS info) ir tiešām atzīstama
ideja. Jārisina nedzirdīgo darba
problēmas.
LNS vispār ir spēcīga
organizācija, no tās varētu
mācīties citas nevalstiskas
organizācijas nevien Latvijā,
bet arī kaimiņvalstīs.
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LNSF preses konference
ZIGMĀRS UNGURS, teksts un foto
Pirms izbraukšanas uz Taivānas galvaspilsētu Taibeju, kur no
5. līdz 15. septembrim risināsies 21. Nedzirdīgo olimpiskās spēles,
LNSF noorganizēja preses konferenci, lai popularizētu šo ievērojamo
notikumu.

Taibejas
misijas vadītājs
D. Vangs
pasniedz
piemiņas veltes
LNSF
prezidentam
V. Strazdiņam.

LNSF prezidents Varis Strazdiņš
informēja klātesošos par Nedzirdīgo
Olimpisko spēļu vēsturi. Pirmo reizi
tās notika 1924. gadā Francijas
galvaspilsētā Parīzē, un Latvija var
lepoties, ka pie šo spēļu šūpuļa klāt
stāvējis arī viens Latvijas pārstāvis –
vidējo distanču skrējējs Rozenbergs.
Kopš neatkarības atjaunošanas
Latvija piedalījusies visās Nedzirdīgo
olimpiskajās spēlēs:
 1993.gadā Sofijā, Bulgārijā – 23
sportisti,
1997.gadā Kopenhāgenā, Dānijā
– 15 sportisti,
2001.gadā Romā, Itālijā – 13
sportisti,
 2005.gadā Melburnā,		
Austrālijā – 11 sportisti.
Jau zināms, ka Taibejā ieradīsies
delegācijas no 85 valstīm ar 4262
sportistiem. 1670 sportisti startēs
pirmoreiz. Sacensības notiks 19
sporta veidos. Pieteikušies 40 mediju
pārstāvji, kuri gādās par to, lai visā
pasaulē sacensību rezultātus varēs
skatīt katru dienu, gan TV, gan
mājaslapā www.2009deaflympics.org.
Protams, arī lasīt presē un dzirdēt
pa radio.
Mūsu valsti pārstāvēs pieci
sportisti:
vieglatlētikā
Māris
Grēniņš, Jānis Smons un Alnis
Kuļikovs, cīņas mākslā teikvando –
Laura Gaile, peldēšanā – Aleksejs
Smirnovs. Ja finansu līdzekļi atļautu,
uz Olimpiādi brauktu 11 sportisti, kuri
izpildīja normatīvus. Tādā gadījumā
Latvija būtu pārstāvēta arī boulingā,

orientēšanās sportā un galda tenisā.
LNSF prezidents ar rūgtumu
atzina, ka Latvijā varas institūcijas
ir vienaldzīgas pret nedzirdīgo sportu,
un salīdzinot minēja, ka kaimiņus –
baltiešus valsts nodrošina daudz labāk
Igauniju pārstāvēs – 24, Lietuvu –
60 sportisti, nemaz nerunājot par
Krieviju, Ukrainu u.c., kur to skaits
vairāki simti. Šajā sakarā LNSF
vadītājs izteica sirsnīgu pateicību
klātesošajam Taibejas misijas Latvijā
vadītājam Deividam Vangam (David
C.Y. Wang) par finansiālu atbalstu
Latvijas
nedzirdīgo
olimpiskajai
komandai.
Preses konferences dalībnieki
uzzināja citus interesantus faktus par
šo izcilo notikumu, saņemot atbildes
uz saviem jautājumiem – par sportistu
dzirdes līmeņa prasībām (no 55Db),
normatīviem, starta signāliem, šī
brauciena izmaksām (1500 Ls uz vienu
cilvēku) u.c.
Izmantojot izdevību, „Kopsolī”
uzdeva Vanga kungam dažus jautājumus!
 Vai tas bija liels
pārsteigums, kad pie Jums vizītē
ieradās no Latvijas Nedzirdīgo
sporta federācijas?
Zināms pārsteigums bija, bet mēs
esam gatavi sadarbībai ar visām
sabiedrības grupām, un mums ir
liels gods par sadarbību ar Latvijas
Nedzirdīgo sporta federāciju. Tai
ir pozitīvi rezultāti, jo šādā veidā
mēs varam parādīt savu brīnišķīgo
valsti, kas gatavojas 21. Nedzirdīgo
olimpiskajām spēlēm.

 Vai Jums iepriekš ir bijusi
saskarsme ar nedzirdīgajiem
cilvēkiem, vienalga, Taivānā vai
tepat Latvijā?
Nē, iepriekš neesmu saskāries
ar nedzirdīgajiem. Iznāk tā, ka es šo
sabiedrības grupu iepazīstu tieši šeit,
Latvijā, un man par to patiess prieks.
Mums ir liels gandarījums par iespēju
sadarboties un palīdzēt.
 Latvijas Nedzirdīgo sporta
federācija šeit nav vienīgā
nedzirdīgo organizācija. Pastāv
arī Latvijas Nedzirdīgo savienība,
kas darbojas daudzās jomās,
arī kultūrā. Vai arī tai būtu
iespējama sadarbība ar Taibejas
misiju Latvijā?
Protams, mēs ar lielu prieku
sadarbotos, mēs varētu būt starpnieki,
lai
Latvijas
nedzirdīgie
vairāk
uzzinātu par Taivānas nedzirdīgo
dzīvi un kultūru. Palīdzība Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācijai ir viens
no signāliem, ka mēs vēlētos redzēt
draudzību starp Latvijas un Taivānas
nedzirdīgo sabiedrību.
 Kāda Jums liekas Latvijas
daba, cilvēki?
Man ļoti patīk vērot Latvijas laukus,
kur var izjust plašumu, brīvību, dabu...
Manuprāt, Latvijā daba ir brīnišķīga,
vienreizēja! Taivāna ir divreiz mazāka
par Latviju, bet iedzīvotāju mums ir
23 miljoni, tātad desmitreiz vairāk
nekā šeit.

Redakcijas komentārs
Uz konferenci bija
uzaicināti ne tikai nedzirdīgo
laikraksts „Kopsolī”, bet
arī daudzi citi masu mediju
pārstāvji. Diemžēl neviens
no tiem neieradās, apliecinot
savu dziļo vienaldzību pret
nedzirdīgo sportu vispār.
„KS” nolēma
painteresēties, kāpēc tas
tā, un piezvanīja dažiem
uz preses konferenci
aicinātajiem.
Vairāki aizbildinājās ar
sanāksmēm un apspriedēm
tieši tajā pašā laikā, daži
nebija paskatījušies e – pastā,
bet citi tā arī pateica: tāds
laiks – vai nu jābankrotē,
vai jāizdzīvo, rēķinoties ar
publikas pieprasījumu.
Visi, kā viens, ilgi
skaidrojās un atvainojās gan
par neierašanos, gan arī par
to, ka nespēj sniegt pienācīgu
finansiālo atbalstu.

Kopsolī
2009. gada septembrī
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Mīļi sveicam!

KOPSOLĪ – 55
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Foto: no muzeja arhīva

Ansis Smons, LNS Vēstures muzeja pārzinātājs

Nedzirdīgo prese
1923 - 1928
Valmieras skolā:
Mūsu Skolas Žurnāls,
Mūsu Žurnāls, Mūsu
Avīze
1929 - 1940
Vidzemes Kurlmēmo
biedrībā:
Kurlmēmo Dzīve
No 1954
LKB/LNB/LNS:
Informācijas Biļetens,
Kopsolī

Attēlā: 1959. gada novembrī Rīgas Nedzirdīgo bērnu skolas audzēknis
Gunārs Kraģis (no labās), aktīvs skolas sabiedriskais preses izplatītājs,
izdala avīzes „Kopsolī” priekšteci – „Informācijas Biļetenu” (nr. 4 (33))
skolas jaunajām lasītājām Marutai Pristei – Piterniecei, Valentīnai
Zalānei – Smonai, Valerijai Rupainei – Kreicbergai.

Šī gada augustā mūsu laikrakstam „Kopsolī” aprit 55 gadi.
1954. gada augustā LKB valde mašīnrakstā sagatavoja un izplatīja
visās LKB nodaļās pirmo “Apkārtrakstu“ (redaktors Jānis Bariss).
No 1959. gada tas tika iespiests tipogrāfijā un ieguva nosaukumu
“Informācijas Biļetens“, bet vēl pēc tam – “Kopsolī“ (no 1960. gada).

1. X Anna ŠETKINA,
Rēzeknes biedrība
8. X Dzidra BALTĀ,
Rīgas biedrība

75

8. X Rita ZUJEVSKA,
Rīgas biedrība

65

7. X Viktors PŪCE,
Kuldīgas biedrība
30. X Marta VALAINE,
Rīgas biedrība
20. X Līvija SARKANBĀRDE,
Rīgas biedrība

60

4. X Janīna BIRĢELE,
Kuldīgas biedrība
23. X Rita MALZUBRE,
Rīgas biedrība
25. X Filips LAVRENOVS,
Rīgas biedrība
28. X Pēteris ERIŅŠ,
Rīgas biedrība

55

Sveiciens un paldies „Kopsolī” saimei: redakcijas darbiniekiem
un visiem, kuri aktīvi piedalījušies „Kopsolī” tapšanā
tagad un agrāk!

4. X Ivans ZARIŅŠ,
Rīgas biedrība
8. X Māris VIRTIGS,
Rīgas biedrība

Prāta spēle nr. 7

Līdzjūtība 

Sveicināti! Sestā kārtā saņemtas 10 atbildes ar šādiem rezultātiem.
Maksimāli iespējamos 21p. savākuši: J. Ozoliņš, J. Bočkāne, I. Palīce,
A. Ņikiforovs, A. Krasnovska, G. Skvarnavics, L. Pauniņa, V. Pūce, R. Egle,
R. Pūce; bet P. Kārkliņš (18p.).
Paldes! Pareizās atbildes: auti, dotācijas, eitanāzija, batātes, fjordi, arbaleti,
šlāgeris, draga, čaihanas, ņenci. Šeit jauni uzdevumi! Noteikumi iepriekšējie.
1. Musulmaņu sieviešu sejas
plīvurs (1 p.)
1 2 3 4 5
2. Ūdens plūdums (1 p.)
6 7 3 5 2 8 9
3. Pārklājs kravas pārsegšanai (1 p.)
7 9 10 7 6
4. Kuģa ātruma mērierīce (1 p.)
2 11 12 10 6
5. Neliels burukuģis (1 p.)
13 9 14 2 4 5
6. Cik staltbriedim ir kuņģu? (2p.)
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
7. 1922.gadā Vācijā cenas pieauga
par 5470%,tas ir, tur 400g gaļas
maksāja ..... (2p.)

a. 20 tūkst. marku
b. 200 tūkst. marku
c. 2 milj. marku
d. 20 milj. marku
8. Globālā sasilšana varētu noslēgt
Golfa straumi un pārvērst Eiropu
par ..... (2p.)
a. jaunu tuksnesi
b. jaunu lietusgāžu sezonu
c. jaunu jūru
d. jaunu Sibīriju
9. Nosauc dzīvnieku, kurš nekad
nedzer ūdeni? (3 p.)
_A___
10. Nosauc dzīvnieku, kurš var rakt
tuneli pa zemes virsu ar ātrumu 5,5
m stundā? (3p.)
______

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
VIZMU KOVAĻEVSKU
(1935.21.08 - 2009. 27.08)
mūžībā aizvadot.
Rīgas biedrība

PASTEIDZIETIES!

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu
organizācija rīko ekskursiju uz Rīgas
Domi. Satikšanās vieta 23.septembrī
pl.13:30 pie Melngalvju nama.
Tiks nodrošināti gida un zīmju
valodas tulka pakalpojumi. Ekskursijas
dalībnieku skaits ir ierobežots.
Jāpiesakās LNJO birojā līdz
21.septembrim, to var izdarīt pie
Karīnas Beisones-Kuzminas vai Ivara
Kalniņa.

Nākamais numurs
15. oktobrī

Laikraksta “Kopsolī“
izdošanu līdzfinansē Eiropas
Sociālais fonds LNS projekta
“Klusuma pasaule“ ietvaros.
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