
Pirmo Latvijas valsts pastāvēšanas jubileju 
atzīmēja 1919. gada 18. novembrī. Tauta tikko 
bija nosvinējusi uzvaru pār Bermontu, bet vēl bija 
jāatbrīvo Kurzeme un Latgale. Rīgā šajā laikā trū-
ka pārtikas, plosījās epidēmijas, nespējnieku nami 
bija pārpildīti, bet rūpniecība un tirdzniecība pa-
nīkusi. Šādā situācijā Tautas padomes priekšsēdē-

tājs Jānis Čakste vēršas ar neparastu lūgumu pie 
latviešu sievietēm: „Padariet mūs stiprus, dodiet 
mums bērnus! Ja katrā mūsu ģimenē būtu sešas 
mazas galviņas, tad jau pēc vienas paaudzes mūsu 
būtu nevis divi ar pusi, bet septiņarpus miljoni ie-
dzīvotāju!”
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ŠAJĀ NUMURĀ
1. – 3. Latvijas dzimša-

nas dienā  kaut mazliet vai-
rāk padomājam par  savu 
zemi un valsti, par savu vietu 
un dzīvi tajā,  vairāk nekā ik-
dienā atceramies arī  pagāju-
šo laiku un pārvērtības, kas 
to skārušas laikmetu griežos. 
Jūsu uzmanībai  – kā šos 
svētkus svinēja Latvijas pir-
mās brīvvalsts laikos.

Atkalredzēšanās svētkus 
KC „Rītausma” svinēja un 
pie atmiņu ugunskura sildī-
jās ap simts bijušo un esošo 
LNS sistēmā strādājošo. Tas 
laiks bija skaists un bagāts, 
neaizmirstams vēl šodien, at-
zina  „bijušie”.

4. Tuvākajā laikā LNS 
struktūrā notiks būtiskas 
pārmaiņas sakarā ar jaunā 
Sociālās rehabilitācijas cen-
tra nodibināšanu.

5. Arvien aktuālāka kļūst 
problēma saistībā  ar nedzir-
dīgo nodarbinātību. Daudzi 
dodas prom no Latvijas, bet 
ir arī citi risinājumi...

6. – 7. Kā attīstās nedzir-
dīgo kultūra mūsdienās – vē-
rojumi Londonā.

7. Pieminam LNS him-
nas vārdu autoru Rietekli! 
    8. – 9. Paiesimies līdzi ci-
tiem, kas staigājuši pasaules 
ceļos. Viņiem ir ko pastāstīt!

10. Iepazīstieties ar in-
formāciju – varbūt  noderēs 
kāda no sociālām ziņām.

11. Uzziniet,  kas tiek 
darīts nedzirdīgo dzimtās – 
zīmju valodas izpētē, attīstī-
šanā un bagātināšanā.

12. Saruna par dzīvi ar 
interesantu  un daudzpusīgu 
puisi – Edgaru Brižu.

13. Ja jums arī nav pie-
eja datoram un internetam, 
varat šeit ielūkoties LNS mā-
jaslapas ziņu apkopojumā.

14. – 15. Sporta materiā-
lu kopā – par sieviešu sporta 
kongresu un citiem jaunu-
miem.

16. Mīļi sveicieni, pateicī-
bas, paziņojumi. 

PIELIKUMĀ: Starplika 
„LNS – otrās mājas II”

VIENOTA TAUTA, VIENS MĒRĶIS UN  
VIENĀDS DARBA GĀJUMS

Zigmārs UngUrs no Lns mUZeja

Klāt atkal mūsu vienīgās Dzimtenes valstiskuma jubileja. Svētku programmas jau visur 
sagatavotas, arī mēs paši jau esam izdomājuši, kā tos nosvinēsim. Viss notiks līdzīgi kā iepriek-
šējos gados. Bet kā šīs jubilejas svinēja Latvijas pirmās brīvvalsts laikā? Kādas bija to laiku 
noskaņas?

UGUNSKURS UN TĀ KURINĀTĀJI
 Zigmārs UngUrsVaLdis KraUKLis

Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Pirmā doma bija tāda, ka 
varētu organizēt atmiņu va-
karu Rīgas MRU veterāniem 
sakarā ar 65 gadu jubileju, 
kopš Elvīras ielā sāka darbo-
ties pirmās ražošanas darbnī-
cas. Arī bijušais Rīgas MRU 
direktora vietnieks Ansis 
Smons ideju atbalstīja. Kad 
nu šī ideja bija uzpeldējusi 
augstākajā līmenī pie LNS 
prezidenta Arnolda Pavlina, 
tā saņēma to, kas augstākā 
līmenī arī jāsaņem – plašāku 
mērogu, augstāku lidojumu. 
Galu galā pasākums izvērtās 
par visu bijušo un esošo LNS 
darbinieku tikšanos pie atmi-
ņu ugunskura. 

Kultūras centrā „Rītausma” 5. novembrī notika interesants 
pasākums – bijušo un arī pašreizējo LNS sistēmā strādājošo sa-
lidojums. Ideju organizēt šādu pasākumu LNS viceprezidentei 
Sandrai Gerenovskai ierosināja Jadviga Bočkāne. Tālāk lasiet nākamajā lpp.

Latvijas svētki Rīgas Kurlmēmo skolā (1937)

Viņi strādāja Rīgas MRU



PIECU gadu jubilejā 1923. gada 18. 
novembrī tauta kopā ar politiķiem pulcējās 
Brāļu kapos, noliecot galvas kritušo varoņu 
piemiņai. Latvija beidzot bija atbrīvota no 
ienaidniekiem. Bija panākta tās starptautiska 
atzīšana, sāka nostiprināties Latvijas nacio-
nālā valūta un notika zemes reforma. Rīgā 
milzums ļaužu pulcējās Esplanādē, lai noska-
tītos karaspēka parādi, pēc tam devās plašā 
manifestācijā gar Daugavmalu uz Rīgas pili, 
lai sveiktu Valsts prezidentu Jāni Čaksti. 

DESMIT gadu valsts pastāvēšanas jubi-
lejā 1928. gada 18. novembrī Valsts statisti-
kas pārvalde secināja, ka šajā laikā paveikts 
vairāk nekā vislielākais optimists varēja ce-
rēt. Pirms kara Latvijā tikai 40 procenti ze-
mes piederēja zemniekiem, bet tagad jau 64 
procenti.

 Latvija bija kļuvusi latviskāka, jo lat-
viešu jau bija 75 procenti no visiem valsts 
iedzīvotājiem. Uzlabojusies iedzīvotāju lab-
klājība, uzceltas daudzas skolas, izveidota ar-
mija. Un visi šie panākumi gūti, neraugoties 
uz to, ka arī toreiz daži valstsvīri noziedzīgi 
izmantoja valsts kredītus, turklāt 1928. gads 
bija plūdu gads – lietus lija katru dienu no 

jūnija vidus līdz vēlam rudenim, un daudzi 
zemnieki zaudēja visu gada ražu.

 Tomēr 10. gadadienas svētki joprojām 
bija Latvijas valstī lielākie svinētie svētki. 
Svinībām bija atvēlētas divas dienas — 17. 
un 18. novembris. Rīga un pagastu centri tika 
skaisti izrotāti ar jubilejas gadskaitļu ilumi-
nācijām, elektrisko spuldzīšu veidotu valsts 
ģerboni, uzrakstiem “Dievs, svētī Latviju!”, 
“Saules mūžu Latvijai”. Brīvības bulvārī pie 
tilta  izveidota īpaša gaismas  Jubilejas arka. 

Galvenais pasākums bija tautas svētceļo-
jums uz Brāļu kapiem un kritušo atcere, kurā 
piedalījās vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. 
Vēl notika oficiāls dievkalpojums Māras baz-
nīcā un dievkalpojumi visās citās baznīcās, 
pieņemšana pie Valsts prezidenta, parāde, 
kurā piedalījās karaspēks, vidusskolēni un 
skauti, svētku akts un koncerts Nacionālajā 
teātrī.

PIECPADSMIT gadu pastāvēšanas svi-
nības 1933. gada 18. novembrī notiek laikā, 
kad pasauli stindzina ekonomiskā krīze. Arī 
Latvijā valdība noteikusi taupības pasāku-
mus,  un dzīve nav viegla ne nabadzīgo bēr-
niem,  ne arī pašvaldību un valsts ierēdņiem, 

kuriem algas samazinātas par 20 procentiem. 
Neraugoties uz smagajiem apstākļiem, iedzī-
votāji vāc ziedojumus Brīvības piemineklim, 
daudzi veikali ziedojumu zīmes pat izliek 
skatlogos dekorāciju vietā. Svētku dienā 
publikai ir iespēja noskatīties pirmo nacionā-
lo filmu hroniku par neatkarības 15 gadiem. 

DIVDESMIT gadu valstiskuma jubi-
leja 1938. gada 18. novembrī bija lielākā 
un krāšņākā pirmās brīvvalsts laikā. Svētku 
priekšvakarā valdība ātri ratificēja līgumu par 
poļu laukstrādniekiem, un ar Kārļa Ulmaņa 
ierosmi nodibināja īpašu studiju fondu, kurā 
uzreiz ieskaitīja četrus miljonus latu no valsts 
budžeta. Vakarā notika grandiozs studentu 
lāpu gājiens. 

Svētku rītā tika atklāta jaunā Tiesu pils, 
bet jaunceļamās Rīgas pils Trīszvaigžņu tor-
ņa pamatos Kārlis Ulmanis iemūrēja sudraba 
plāksni. Uzvaras laukumā notika grandio-
za karaspēka parāde. Svētbrīdī pie Brīvības 
pieminekļa Rīgas pilsētas galvai Robertam 
Liepiņam svinīgi tika pasniegtas tautas svēt-
vietas zelta atslēgas.

 Notika arī piemiņas brīdis Brāļu kapos. 
Latvijas novadu labākie zemkopji no zemko-
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

Ugunskuram malku pirmā atnesa pati vice-
prezidente Sandra, noorganizējot mazu izstādi 
no vecām fotogrāfijām un citām lietām, bija pat 
Rītausmas atklāšanā pasniegtā atslēga! Viņa arī 
vadīja vakaru un savā uzrunā pateicās visiem 
klātesošajiem par darbu, kas ieguldīts LNS iz-
augsmē. Ar klusuma minūti tika pieminēti aiz-
gājušie kolēģi. Bija arī nodoms parādīt vecos 
padomju laikos filmētos LNS notikumus, bet to 
tehniski nevarēja realizēt. Izrādās, lai pārrakstī-
tu diskos vecās filmas, tās sešus mēnešus vajag 
mērcēt speciālā šķīdumā, turklāt tas diezgan 
dārgi maksā. Tāpēc vaja-
dzēja iztikt ar prezentāciju, 
kurā interesantākie brīži 
bija tie, kad klātesošajiem 
tikai ar lielām grūtībām 
izdevās atpazīt kādu savu 
kolēģi jaunībā. 

Redzot vecās fotogrā-
fijas, publika sarosījās, uz-
plūda atmiņas, sākās runas: 
vai tu atceries… Daudziem 
tagadējiem LNS darbi-
niekiem liels pārsteigums 
bija fotogrāfijās ieraudzīt, 
kā Rīgas MRU strādnieki 

senāk darba pārtraukumā pa-
galmā vingroja. Protams, uz-
reiz radās loģisks jautājums: 
kāpēc gan tagad Elvīras ielā 
strādājošos pārtraukumā ne-
dzen pagalmā vingrot? Ai, cik 
tas būtu derīgi! Kur Pavlins 
skatās?

Pasākuma dalībniekus 
izklaidēja arī Rītausmas paš-
darbnieku – deju grupas, un 
melodeklamētāju trio Elbrots 
– Lasmane – Elbrote. Manu-
prāt, šis atmiņu ugunskurs, 
kurā piedalījās apmēram simts  
kurinātāju, bija izdevies. Tam 

vēl lielāku nozīmi piešķīra LNS prezidenta 
klātesme. Viņš uzsvēra kopības sajūtu gan la-
bos, gan grūtos laikos un pateicās klātesošajiem 
par viņu ieguldīto darbu. Pēcāk viceprezidente 
Sandra aicināja: mēs speciāli pārvilkām šo pa-
augstinājumu ar smuku audumu, lai jums būtu 
prieks te nākt, uzkāpt un visiem pastāstīt kādus 
interesantus un humorīgus atgadījumus no ag-
rākās kopīgās darba dzīves. Par to, kādi stāstī-
tāji atradās un ko viņi pastāstīja, lasiet kolēģa 
Ivara intervijās.

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

DZINTRA HERBSTE, LNS sistē-
mā strādāja 1980. – 2007. gadā: „Izaugu 
dzirdīgo vidē, zīmju valodu nepārvaldīju, 
tāpēc 1982. gadā apmeklēju 2 mēnešu 
zīmju valodas kursus KC „Rītausma”. 
Tad dzīvoju turpat mazā istabiņā. Mums, 
septiņiem astoņiem  cilvēkiem, zīmju valo-
du mācīja Anita Kukule, Arnolds. Pavlins, 
vēl daži citi. Pēc tam sāku strādāt Smil-
tenes biedrībā par tulku. Pirmajos gados 
klājās grūti ar jaunapgūto valodu, bet ar 
laiku  nostabilizējos un nostrādāju 25 ga-
dus – ne  tikai par tulku, bet arī par kluba 
vadītāju, pēcāk arī par sociālo rehabilitē-
tāju. Ilgus gadus arī vadīju biedrību.

Priecājos būt šajā pasākumā, žēl, ka 
neatbrauca neviens no pārējām biedrī-
bām. Būtu gan ko kopā atcerēties!”

ALEKSANDRA OKOĻELOVA 
(1968. – 1998. gadā strādāja Rīgas  MRU 
šūšanas cehā): „Pēc arodskolas beigšanas 
atbraucu uz Rīgu, lai pamēģinātu atrast 
darbu MRU Elvīras ielā. Bet tur brīvu 
vietu nebija. Tad aizgāju pie LNB priekš-
sēdētāja Krūmiņa, kurš pats mani iekār-
toja šūšanas cehā, un tā jau otrajā dienā 
sākusi strādāt. Cehā mūsu brigādē strā-
dājošie allaž bija starp čaklākajiem. Arī 
es iekļuvu Goda plāksnē par labu  darbu. 
Mūsu brigadiere Milda Celma man bija 
kā otrā mamma, izturējās tik labvēlīgi un 
saprotoši. Kad viņa aizgāja pensijā, vietā 
nāca Valentīna Inauska, kura mūs aizstā-
vēja daudzās lietās.

Kādreizējo darbu un laiku MRU ne-
kad neaizmirsīšu, kaut arī tur strādāt 
nebija viegli. Vai varat iedomāties – sā-
kumā mums piešķīra atvaļinājumu tikai 
12 dienas gadā.  Pēc darba tomēr apmek-
lējām dažādus pasākumus, piedalījāmies 

                        PIE ATMIŅU UGUNSKURA SILDĪJĀS RĪGAS MRU UN        LNS IESTĀŽU ESOŠIE UN BIJUŠIE DARBINIEKI 
INTERVIJAS

iVars KaLniņš



pašdarbībā „Rītausmā”, devāmies brīvdienu 
izbraukumos. Tie bija paši labākie laiki manā 
dzīvē!”

LILITA LAINE (attēlā – 1. no kreisās), 
KC „Rītausma” nostrādājusi 22 gadus, tagad 
Rīgas Domes KC „Mazā Ģilde” direktore: 
„Kultūras darbā mani ievadīja Ilze Kopma-
ne. Nedzirdīgie mani pieņēma kā savējo, tā-
pēc nebija problēmu. Divpadsmit gadus biju 
šī nama direktores Vijas Šaber-
tes vietniece. Šeit ieguvu lielu 
pieredzi,  organizējot pazīstamo 
Rīgas, Liepājas un Valmieras 
teātru viesizrāžu un populāru 
koncertgrupu uzņemšanu. Varē-
tu teikt, starp kultūras namiem 
Rīgā tik aktīvi  tolaik bijām vie-
nīgi mēs, jo tikai mums bija tik 
liela un laba skatuve. Notika ļoti 
daudz citu pasākumu: interešu 
klubi, tikšanās ar  populāriem 
cilvēkiem, Tautas universitāte, 
praktiskie kursi, bērnu rīti. Dar-
bojās daudzi pašdarbības kolek-
tīvi, bija izbraukumi uz biedrī-
bām utt. Un šeit varēju piepildīt 
arī savu lielo mīlestību uz dejas 
mākslu, vadot nodarbības nedzirdīgo deju ko-
lektīvam.

Braucām viesizrādēs arī uz citām valstīm. 
Tālaika dejotāji droši vien atceras piedzīvoju-
mus Dušanbē, kur uz nedēļu iestrēgām – nebi-
ja biļetes atpakaļceļam. Mūs  vietējā tadžiku 
nedzirdīgo biedrība laipni pieņēma, baroja 
un dzirdīja, izvadāja ekskursijās.  Sūtījām te-
legrammas darbavietām, ka kavējam darbu. 
Daudz kur pēc tam esmu pasaulē bijusi, bet 
joprojām tas ir man neaizmirstams ceļojums.

Vienmēr apbrīnoju nedzirdīgos cilvēkus 
par viņu varēšanu, dzīvesprieku, zinātkāri un 
darboties gribu. Vēl tagad savus dzirdīgos ko-
lēģus aicinu ņemt piemēru no viņiem. Jā, tas 

bija skaists un bagāts laiks, un tieši tāpēc jau 
te, uz „Rītausmu” nāku vienmēr, kad ir šādas 
tikšanās. Var  arī teikt, ka tā ir mūsu tikšanās 
ar jaunību.”

DZINTRA JANKOVSKA (attēlā – 3. no 
kreisās), KC „Rītausma” bibliotēkas vadītāja 
bija 20 gadus: „Pieteicos darbam  „Rītaus-
mā”,  Ilzes Rudusas (Kopmanes) pamudināta, 
jo grāmatas un lasīšana ir viena no manām 

lielākajām mūža kaislībām. Tolaik bibliotē-
kā netrūka lasītāju. Atceros čaklākos, kuru 
vidū bija Dzintra Intsone, Ansis Smons, Anna 
Moiseja, Skaidrīte Baure, Genoveva  Ņevja-
movska, Regīna Rizika, Jadviga Bočkāne u.c. 
(Sveiciens jums visiem!) Jaunu grāmatu regu-
lārai iegādei naudas pietika, tāpēc izveidoju 
arī pārvietojamo  bibliotēku, kas apceļoja 
biedrības. 

Tolaik nodibināju arī nedzirdīgo auto-
biedrību, kurā cīnījāmies par nedzirdīgo tie-
sībām vadīt auto. Rīkoju viņu autosacensības 
Biķernieku trasē profesionālu instruktoru 
uzraudzībā. Par šo pasākumu ziņoja pat TV 
„Panorāma”. Uzvarētājiem piešķīra riepas. 

Noorganizēju šiem vīriem arī braucienu uz 
sacensībām Ungārijā.”

AUSTRA BRAKMANE (attēlā – 2. no 
labās), māksliniece/noformētāja KC „Rītaus-
ma” (1974 – 1988): „Atceros, kādunakt, kad 
savā kabinetā ņēmos ar kompartijas plēnumu 
materiāliem, pēkšņi sadzirdēju cilvēka soļus. 
Atvēru durvis, bet – koridorā neviena!  Spo-
kojās, vai? Tā arī vairs pa nakti tur nespēju 

palikt.
 Mēs bijām vislabākais kolektīvs, 

kāds vien var būt, gluži kā vienota ģi-
mene. Dažs bija spiests reizēm ņemt 
līdzi uz darbu bērnus, viņiem šeit gāja 
jautri, kopā auga. Cits citu atbalstījām, 
palīdzējām...”

VALDIS KRAUKLIS, brīvprātī-
gais, visu laiku fotogrāfs kopš 1978. 
gada: „Reizēm salīdzinu LNS tagadējās 
un  LNB toreizējā aktivitātes, un jāat-
zīst: ir liela atšķirība!  Agrāk cilvēkiem 
rīcība un domāšana bija izteikti cita, 
atvērtāka; aktivitāte un interese par 
sabiedrisko darbošanos daudz lielāka. 
Tagad viņu valodas un, liekas, arī do-
mas kļuvušas aprautākas. Laiki mainās, 
paaudzes mainās, tehnoloģija attīstās. 

Kādreiz pašdarbnieki paši nāca, bet tagad va-
jag lūgties, lai piedalās. Bija vieglāk sarunāt 
arī kopīgus izbraukumus kaut vai pa Latviju. 
Bet tagad izvēles iespējas ir daudz plašākas. 
Varbūt tieši tāpēc nevar vien izvēlēties?

Esmu fotografējis daudzus spožus, neat-
kārtojamus pasākumus, no kuri laika gaitā 
veidos nedzirdīgo kultūras vēsturi. Man dota 
tā laime un arī atbildība visā svarīgajā būt 
klāt un to tvert savā fotoobjektīvā, bet –  tieši 
tāpēc man grūti sekot visam, kas notiek vien-
laikus. Cenšos „noķert” labākos kadrus, līdz 
ar to nevaru ne izbaudīt, ne novērtēt visus no-
tikumus, no kuriem katrs pasākums veidojas 
kopumā.” 
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pības ministra Jāņa Birznieka rokām saņēma 
zelta pulksteni ar iegravējumu „Par labu mā-
jas turēšanu”. 

Svētku mielastā Rīgas pilī piedalījās ne 
vairāk, ne mazāk kā 1938 viesi. Arī novados 
tās bija gada lielākās svinības. Rau, kā to ap-
raksta Limbažu Vēstnesis(1938. gada 25. no-
vembra numurā): 

„Krēslai iestājoties viss Staiceles ciems 
atmirdzēja krāšņās svētku ugunīs. Sevišķa 
drūzmēšanās notika rajonā ap Rozēnu pagas-
ta namu, Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības ēku un tirgotāja Tomsona veikala 
namu, kuri it sevišķi izcēlās ar saviem krāš-
ņiem dekorējumiem un skaistajiem gaismas 
efektiem. Krāšņi dekorēta un uguņota bija 
arī vietējā papīrfabrika un pārējie nami. Ne-
skaitot pārējo no plašas apkārtnes saplūdušo 
tautu, laikam gan nebija neviena staicelieša, 
kas šinī brīdī vēl atrastos savos dzīvokļos. Sa-
jūsma bija tik liela, ka paziņas vai draugi sa-
tiekoties asarām acīs tikai mēmi spieda viens 
otra roku. Visi sapratās bez valodas. 

Tomēr, neskatoties uz Staicelē vēl nepiere-
dzēto ļaužu drūzmu, nebija dzirdams neviens 
neapdomāts vārds vai nesaskaņas , - likās, ka 

katrā bija dziļi iegūlies Vadoņa norādījums: 
„Vienota tauta, viens mērķis un vienāds darba 
gājums.”

Tāda bija vispārējā kopīgā noskaņa 
valstī. Bet vai nedzirdīgā sabiedrības daļa 
juta to pašu un dzīvoja līdzi vispārējam 
patriotismam? Vai piedalījās 18. novem-
bra svinībās? Kādā veidā?

 Toreiz galvenās nedzirdīgo publiskās ak-
tivitātes joprojām notika nedzirdīgo skolās. 
Nedzirdīgo biedrības galvenie darbi šajā lai-
kā bija avīzes „Kurlmēmo Dzīve” izdošana, 
pieminekļa uzcelšana  Vīlipam Švēdem un 
Nedzirdīgo dienas svinēšana, sākot ar 1936. 
gadu, kad piedalījās 75 dalībnieki.

 Taču skolās bija savādāk. Rīgas Kurl-
mēmo skolā 1935. gadā valsts svētkus sāka 
svinēt jau 16. novembrī. Visi skolēni saposās 
jaunos apģērbos, labākajos apavos un jau pl. 
10 no rīta sapulcējās aktu zālē. Tā bija izgrez-
nota, paaugstinājums bija apklāts ar audumu 
valsts karoga krāsās, uz tā ziedu vidū izvie-
totas valsts prezidenta A. Kvieša, ministru 
prezidenta K. Ulmaņa, kara ministra J. Ba-
loža un pirmā valsts prezidenta J. Čakstes 
portreti. Abās pusēs paaugstinājumam stāvēja  

godasardze – četri skolnieki tautas tērpos.
 Sanākušie kopīgi noskaitīja „Dievs, svē-

tī Latviju”, pēc tam godināja Triju zvaigžņu 
ordeņa kavalierus skolas priekšnieku J. Grīn-
feldu un skolotāju H. Švēdi. Meitenes viņiem 
pasniedza baltus ziedus. Sekoja skolēnu 
priekšnesumi. Interesanti, ka 7. klases skolēni 
savu priekšnesumu bija izveidojuši kā solīju-
mu ar šādu saturu:

 „Latvijā liels notikums. Uzcelts skaists 
Brīvības piemineklis, kuru atklāj 18. novem-
brī. Tas atgādina mums Latvijas kareivju – 
varoņu cīņas par dzimtenes atbrīvošanu un 
viņu lielo ieguvumu – brīvo Latviju. Arī mēs, 
nedzirdīgie skolnieki, gribam sekot mūsu 
brīvības cīnītāju paraugam un tapt par ap-
zinīgiem un stipriem Latvijas sargiem. Tādēļ 
apsolāmies čakli mācīties, labi uzvesties un 
paklausīt saviem skolotājiem un vecākiem, 
lai uzaugtu par krietniem Latvijas dēliem un 
meitām. Dievs, svētī Latviju un sargi tautas 
vadoni!”

 Bet 18. novembrī vecāko klašu skolēni 
devās uz pilsētas centru, lai noskatītos Brīvī-
bas pieminekļa atklāšanu un apsveiktu valsts 
prezidentu. 

                        PIE ATMIŅU UGUNSKURA SILDĪJĀS RĪGAS MRU UN        LNS IESTĀŽU ESOŠIE UN BIJUŠIE DARBINIEKI 
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iVars KaLniņš  inese immUre

 Tātad – kas 
un kā notiks ar mūsu 

organizācijām un to darbiniekiem nā-
kamgad?

 Pirmām kārtām jāuzsver trīs ievēroja-
mas izmaiņas, kas gaidāmas 2012. gadā:

1. Vienā organizācijā – jaunizveidotajā 
SIA Rehabilitācijas centrā būs koncentrē-
ta visa valsts pasūtījuma izpilde sociālās re-
habilitācijas jomā. Tajā tiks apvienotas trīs 
LNS SIA. Tās būs: Komunikācijas centrs, 
Zīmju valodas centrs un kultūras centrs 
„Rītausma”;

2. Sociālie rehabilitētāji, kuriem ir at-
bilstoša izglītība vai kuri mācās, tiks pie-
ņemti darbā jaunizveidotajā SIA Rehabilitā-
cijas centrs;

3. Zīmju valodas tulki, kuriem ir atbils-
toša izglītība vai kuri mācās, tiks pieņemti 
jaunizveidotajā SIA Rehabilitācijas centrs.
Bet dažas biedrības, piemēram, 

Valmierā, Smiltenē, Pļaviņās, tādējādi 
var palikt bez vadītājiem jeb sociālajiem 
rehabilitētājiem un vēl arī bez tulkiem, 
piemēram, Daugavpilī, Valmierā, Pļavi-
ņās… Ir cilvēki, kuri domā nosūtīt jums 
vēstuli – varētu to saukt par protesta 
izpausmi pret gaidāmajiem pārkārtoju-
miem...

Problēma ir ar tiem darbiniekiem, ku-
riem nav atbilstošas izglītības vai kuri ne-
mācās. 

Mana vispārējā nostāja ir tāda: LNS jā-
būt ieinteresētai, lai tās darbiniekiem ir at-
bilstoša izglītība un prasmes. Un tādai jābūt 
arī visu nedzirdīgo prasībai, jo visi esam 
ieinteresēti, lai tie pakalpojumi, kurus mūsu 
cilvēki saņem no valsts, ir kvalitatīvi. 

Ja jūs aiziesiet uz poliklīniku, jūs, pro-
tams, rēķināsieties ar to, ka ārstam ir attiecī-
gas zināšanas; ja jūs sūtīsiet bērnus uz sko-
lu, tad gaidīsiet, lai skolotājs ir ar augstāko 
izglītību, jo kāpēc gan jūsu bērnu būtu jāmā-
ca neprofesionālim? Kāpēc gan pie mums 
jābūt savādāk? Visas „runas” par pieredzēm 
un prasmēm, tās ir atrunas. Vienkārši vien-
reiz tam jāpieliek punkts un jāiet tālāk.

Tāpēc „protesta” vēstules man var arī 
nesūtīt. Atbilstošu izglītību apliecinošam 
dokumentam jābūt! Varbūt sākumā dažās 
biedrībās būs problēmas, bet ilgtermiņā tas 
dos pozitīvu rezultātu.

Vēlreiz un pēdējo reizi  vēlos pateikt 
savu viedokli par vājdzirdīgajiem tulkiem. 
Es negribu nevienu apvainot, meitenes cen-
šas, ir labas, bet nu nevar viņas kvalitatīvi 
tulkot. Nu vienkārši nevar. Ja nedzirdīga-
jiem būtu iespējams salīdzināt to, kā tulko 
dzirdīgs tulks un kā vājdzirdīgs, tad varu 
jums apliecināt, ka starpību jūs ieraudzītu 
ļoti lielu.

Kādi būtu risinājumi no LNS šīm 
problēmām?

Runājot par risinājumiem, ko meklē 
LNS, jājautā – bet kāpēc tas būtu jādara ti-
kai LNS? 

Kāpēc risinājumu nav meklējuši tie 
darbinieki, kuriem ir problēmas ar iz-
glītību?  Kāpēc visi citi varēja iestāties un 
mācīties, bet daži nē? 

Tagad, lūk, LNS jāmeklē risinājumi! 
Meklējam, protams, taču, godīgi sakot, tas 
nav pareizi un ir diezgan apvainojoši tiem 
darbiniekiem, kuri mācās, jo tad būs pama-
tots jautājums man kā LNS prezidentam – 
kāpēc jūs spiedāt mūs mācīties, maksāt par 
studijām, ņemot kredītus, bet, lūk, tiem, ku-
riem tāpat vien saglabājāt darbavietas, mācī-
ties nevajag? Ko es varēšu atbildēt? Atsauk-
ties uz kaut kādām „protesta” vēstulēm? Tad 
jau protestēsim arī pret prasību, ka skolotā-
jam vai ārstam vajag augstāko izglītību!

  

Tātad sākot ar 2012. gadu daži biedrī-
bas sociālie rehabilitētāji un tulki, kuriem 
nav atbilstošas izglītības, tiks atlaisti. Šā-
das biedrības var palikt bez “pilota” un 
“palīdzīgas rokas”. Ar jautājumu „Kā 
jūs redzat savu biedrību nākotnē šajā 
aspektā?” vērsos pie dažiem biedrības  
vadītājiem.

A I N Ā R S  
OSMANIS, Pļa-
viņu biedrības 
priekšsēdētājs, pau-
da savu viedokli: 
„Vairāku LNS SIA 
apvienošanu pilnī-
bā atbalstu, lai sa-
mazinātu adminis-
tratīvos izdevumus. 

To jau sen vajadzēja izdarīt. LNS Pļaviņu 
RB nepaliks galīgi bez „pilota”, jo vienmēr 
pastāv biedrības priekšsēdētājs, kura sabied-
riskos darbus veicu. Līdz šim Pļaviņu bied-
rībā es veicu sociālo rehabilitēšanu uz pus-
slodzi un Daugavpils tulks Regīna Radke-
viča uz mazu darba slodzi. Biedrība paliks 
bez sava sociālā rehabilitētāja, kas var uz 
vietas biedrībā palīdzēt dažādos jautājumos. 
Neviens nav izteicis vēlmi mācīties par to. 
Arī tulks mainīs savu profesiju un mēs abi 
ar Daugavpils biedrību paliksim bez tulka. 
Pļaviņu biedrība ir maza, tai nav vajadzīgi 
uz pilnu slodzi abi sociālie darbinieki, bet 
gan uz nepilnām slodzēm. Perspektīvā būs 
ļoti slikti, ja vispār nebūs šo vietējo spe-
ciālistu. Vai tad mūsējiem vajadzēs braukt 
uz Rīgu, jauno LNS Rehabilitācijas centru 
un izmantot šos pakalpojumus? Jaunajam 
rehabilitācijas centram novēlu veiksmīgi 
darboties un padomāt par pilnas slodzes 

speciālistu piesaistīšanu vairākām biedrī-
bām. Nav lietderīgas ceturtdaļas, pusslodzes 
darbinieku nodarbināšanu, jo viņam ar tādu 
darba slodzi un atbilstošu atalgojumu nav 
motivācijas darbam.”

E L V Ī R A  
ČAIKA, Dau-
gavpils biedrības 
priekšsēdētāja:

„Protams, ka 
šāda LNS „refor-
ma” ir atbalstāma 
mūsu cilvēku dzīvē, 
lai gan tā loka viņu 
likteņus. Bet nevar 

taču vienkārši cirpt cirpšanas dēļ. Taču ir 
jāņem vērā tas, ka mūsu nedzirdīgie ir pie-
raduši pie vecās „palīdzīgās rokas”, bet mēs 
nezinām, kas mūs sagaida nākotnē. Daži 
nedzirdīgie saka „mirsim”. Problēmas būs. 

Vai Daugavpilī būs jauna „palīdzīga 
roka” nākotnē? Mēs meklējam, meklējam, 
bet nav kas vēlas strādāt šajā jomā. Izglītī-
bu, kas nepieciešama darbā, neapstrīdam. 
Pati tagad mācos (spiesta lieta). Bet ir jāsap-
rot šajā gadījumā: mēs strādājam gadiem, 
mums ir krāta darba pieredze, bet tiem, kam 
ir izglītība, nav pieredzes ar nedzirdīgajiem 
strādāt. Tā ir ļoti atšķirīga situācija, tāpēc  
„reformai” jābūt ļoti pārdomātai un saudzī-
gai. Galvenais nav reforma, bet cilvēki.”

DACE LĀCE, Valmieras biedrības 
priekšsēdētāja: 

„Jā, ir žēl, ka tā 
pēkšņi notiks tādas 
„reformas”, kaut gan 
jau sen bija runas, ka 
nepieciešama attiecī-
ga izglītība – no LNS 
puses it kā bija solīts, 
ka tiks organizētas 
kopīgas mācības, bet 
galu galā pašiem vien 

jāķepurojas, ja grib turpināt darbu.
Biedrība bez pilota un bez palīdzīgas 

rokas nepaliks. Ja precīzi atbildu uz jautāju-
mu, biedrība paliks „bez papīros” reģistrēta 
veiktā  reālā darba. Man – man ir daudz gadu 
un ir vislielākais darba stāžs LNS sistēmā. 
Savu gadu dēļ es atsakos mācīties augst-
skolā, kaut gan es vēlos  turpināt darbu par 
sociālo rehabilitētāju vai darbinieci. Man 
atļauts strādāt projektā „Klusuma pasaule” 
līdz līguma beigām – tas ir 2013.gadam, bet  
pēc tam nevarēšu strādāt par sociālo rehabi-
litētāju vai darbinieci, kaut gan man ir liela 
pieredze darbā ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.

Nākotnē šajā aspektā es neko nevaru 
paredzēt, jo vajadzīga attiecīga izglītība un 
„skolas nauda” ir baigi liela, ko nevar atļau-
ties jebkurš un – vai būs arī garantija pēc 
tam dabūt darbu?  Un vēl –  šajā darbā nevar 
strādāt tikai ar diplomu  kā papīru,  ja nav 
dvēseles un mīlestības pret līdzcilvēkiem. 
Nav garantijas, ka nākamais „diplomētais” 
darbinieks būs labāks par esošo  nediplomē-
to. Bet tā ir visas mūsu valsts problēma, es 
pret to necīnos.”

Nedzirdīgo sabiedrībai ir neskaidrības par gaidāmām pārmai-
ņām LNS struktūrā nākamajā gadā. „KS” vērsās pēc skaid-
rojuma pie LNS prezidenta Arnolda Pavlina. Sniedzam viņa 
atbildes uz mūsu lasītājus interesējošiem jautājumiem!
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L I D A  
ŠILINSKA, Smilte-
nes biedrības priekš-
sēdētāja: 

Par to, ka  nā-
košgad vairs ne-
varēšu strādāt par 
sociālo rehabili-
tētāju, biju brīdi-
nāta jau iepriekš. 

Mācīties  vairs negribēju, jo man nāk jau 
pensijas gadi. Kamēr vēl beigšu vidus-
skolu un varēšu iestāties augstskolā, tā 
jau būs klāt! Tāpēc izlēmu nekur nemācī-
ties tālāk un dot vietu citiem – jaunākiem. 
Ceru, ka mūsu pusē tomēr uzradīsies kāds 
jaunāks spēks, kas gribēs darboties sociā-
lajā jomā un palīdzēt mūsu nedzirdīga-
jiem. Par sevi  neuztraucos – LNS strādā-
ju kā otrā darbavietā, mans pamatdarbs ir  

citā iestādē.
Par biedrības nākotni gan esmu norūpē-

jusies, jo nezinu, kā būs, ko tieši izlēmusi 
LNS vadība šajā ziņā. Ir dzirdētas dažādas 
runas no tautas, ka biedrību likvidēs, ka pie-
vienos Valmieras biedrībai, bet, vai tā patie-
šām būs,  – nezinu. Gaidīsim nākošo gadu 
un redzēsim. Pie sevis klusībā ļoti ceru, ka 
biedrība varēs pastāvēt,  jo tomēr biedri nāk 
uz savu biedrību, uzzina jaunumus, saņem 
manus un tulka pakalpojumus. 

Par tulku nav bažu –  viņai diploms  jau 
kabatā, un arī turpmāk nedzirdīgie noteik-
ti griezīsies pie viņas dažādos sasāpējušos  
jautājumos.  Biedri, kas dzīvo laukos 
un kuriem ar satiksmi grūtāk,   izteiku-
šies, ka uz citām pilsētām nevarēs iz-
braukāt tieši  dēļ ierobežotās satiksmes 
dēļ –  Smiltenē viņiem ir vieglāk nokļūt. 
Jāskatās katram individuāli, kā kuram  

ērtāk, bet domāju, ka problēmas daudziem 
būs.

Tā kā esmu arī biedrības priekšsēdētāja 
un par šo darbu atalgojumu nesaņemu, tad 
arī turpmāk tāpat brīvprātīgi  vadīšu biedrī-
bu. Protams, ja man to ļaus. Pasākumi tāpat 
turpināsies, nāksim kopā un darbosimies. 
Domājot uz priekšu,  jau esam sastādījuši 
aptuvenu plānu ar pasākumiem 2012.gadam 
un lūguši pašvaldībās finansiālu atbalstu 
mūsu biedrībai. Redzēsim, vai to apstiprinās. 
Tā kā esam arvien vairāk atkarīgi no tehno-
loģijām, tad mans priekšlikums tieši sociālā 
darba jomā varētu būt – biežāk  izmantot  
webkameru  dažādu sociālo jautājumu  ri-
sināšanā. 

Varbūt arī no Rīgas vai tuvākās apkārt-
nes darba vizītē pie mums Smiltenē kaut  
reizi nedēļā varētu ierasties sociālais reha-
bilitētājs. 

„PRIECĀJOS, KA MAN IR DARBS”

Ko jūs darāt konditorejā?
Man jāsašķiro un jāiesaiņo kūkas un tor-

tes, cik kuram veikalam vajag. Tas ir atbil-
dīgs darbs un kļūdīties nedrīkst. Katrai saiņo-
tājai ir savs reģions. Man iedod sarakstu, un 
es pēc tā šķiroju un noformēju sava reģiona 
veikalu pasūtījumus. Strādāju tur jau četrus 
gadus. Esmu apmierināta. Sliktāk ir tas, ka 
jāstrādā tikai pa naktīm, jo tortes cep naktīs, 
lai nākamajā rītā būtu svaigas. 

Vai, konditorejā strādājot, esat arī pati 
iemācījusies cept tortes, kūkas? 

Par cepēju negribētu strādāt, man patīk 
kustīgs darbs, jo esmu nākusi no laukiem un 
pieradusi būt kustībā.  

Pastāstiet par savu ģimeni!
Mans vīrs ir dzirdīgs, strādā par šoferi 

tālbraucēju, tāpēc bieži nav mājās. Tajā laikā 
man ir grūtāk, jo pēc nakts maiņas esmu no-
gurusi, bet dēls jāved uz bērnudārzu. Reizēm, 
kad nevaru viņu izņemt no bērnudārza, viņš 
tur var palikt pa nakti, tas ir liels pluss šim 
bērnudārzam. Laurim ir divarpus gadi. 

Vīru sauc Juris, ar viņu man iepazīties 
nemaz nevajadzēja, jo abi bijām kaimiņi 

kopš bērnības un au-
gām kopā. Draudzība 
pārvērtās pirmajā mī-
lestībā, apprecējāmies 
un tā esam kopā. Kad 
mācījos Rīgas Nedzir-
dīgo skolā, viņš bieži 
nāca uz skolu un stā-
vēja aiz loga. Visi sko-
lēni jau viņu pazina un 
vienmēr man uzsauca, 
ka draugs jau atkal aiz 
loga gaidot…

Vai esat dzimusi 
valmieriete?

Nē, nāku no lau-
kiem – tēvs, māte, visa 
mana ģimene tur strā-
dā fermā, es viena pati 
esmu atnākusi uz pilsē-
tu – Valmieru. Kad va-
ram, tad ar vīru un dēlu 
braucam uz laukiem, 

palīdzam, atpūšamies brīvā dabā. Vasarā dēls 
biežāk dzīvo laukos, mamma viņu pieskata. 
Man tad ir vieglāk, pēc nakts maiņas varu 
izgulēties.

Vai biedrību apmeklējat bieži, pasā-
kumos piedalāties? Nedzirdīgo dienā Rīgā 
bijāt?

Nē, uz Nedzirdīgo dienu netiku, jo bija 
jāstrādā. Uz vietējo klubu eju, kad vien man 
tas iespējams. Ja klubs organizē ekskursi-
ju, tad darbā samainos, paņemu brīvdienu. 
Mums mājās ir arī dators ar internetu, sekoju 
informācijai LNS mājaslapā un daudz ko citu 
uzzinu tajos ziņu portālos, kas mani interesē. 

Lietoju Skype, lai sarunātos ar draugiem, 
paziņām. Bet, kad mājās dēls, tad cenšos 
datoru neieslēgt. Baidos, ka viņš prasīs, lai 
iemācu viņam rīkoties ar datoru, pieradīs un 
vēl „saslims” ar datorspēlēm un sērfošanu 
internetā. 

Jautājumus uzdeva un  
atbildes uzklausīja:  Zigmārs Ungurs

Foto: no personiskā arhīva

Inesei Mednei ir 41 gads, strādā par saiņotāju SIA  
„Liepkalni” konditorejā un par dzīvi nesūdzas. Valmieras bied-
rībā kā biedre bieži apmeklē pasākumus un labprāt piekrita  
pastāstīt par savu dzīvi.

SĀKUSIES LAIKRAKSTA 
„KOPSOLĪ” ABONĒŠANA 

2012. GADAM

To varat pasūtīt Latvijas Pastā, sa-
vās biedrībās,  skolās, KC „Rītausma” 
un redakcijā

Gada maksa:
 uz vietas – 6 Ls 

             (pusgadam – 3,50 Ls)
 ar pasta piegādi – 9,60 Ls
 viens eksemplārs – 0,80 Ls

Projekta „Klusuma pasaule” 
klientiem laikraksts „Kopsolī” tiks iz-
sniegts bez maksas uz vietas redakcijā 
un savās biedrībās.

No 2012. gada to bez maksas sa-
ņems arī LNS Goda biedri.

PĀRBAUDI PATS SEVI!
Ja tu uzmanīgi izlasīji  šo „KS” 

numuru, tad viegli varēsi atbildēt:
Kurā datumā notiks LNS jauno 

māju atklāšana?
Uz kuru ārvalsti visbiežāk dodas  

nedzirdīgie tūristi no Latvijas?
Ko aicināja radīt  Latvijas 

prezidents 1923. gadā? 
Kurā LNS mājā spokojas?
Kur šogad notika Pasaules nedzir-

dīgo federācijas kongress?
Kad pirmoreiz tika publicēti LNS 

himnas vārdi?

Atbildes: Rīgā 17.XII un Liepājā 21.XII; Zviedri-
ju; bērnus; Rītausmā; Dienvidāfrikā; 1890.
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MŪZIKAS BAUDĪŠANA AR VISĀM MAŅĀM
 inese immUre jUris grUndULis

Diskotēka notika milzīgās Londonas 
arēnas O2 zālē „IndigO2”. Tā ir trīsstāvīga 
telpa ar 2400 skatītāju vietām, tāpēc organi-
zētāji atzina, ka gaidīja vēl vairāk cilvēku. 

Pirms desmitiem vakarā jau bijām pie 
milzīgās  arēnas. Lai tiktu iekšā, mums va-
jadzēja izturēt pārbaudi gluži kā lidostā: jā-
iziet  caur „skeneri”  un somas jānoliek uz 
lentas. Tā kā biļeti jau bijām iepriekš nopir-
kuši internetā (ieejas cena bija salīdzinoši 
neliela – 12 mārciņas, pateicoties vairāku 
sponsoru atbalstam),  tad uzreiz devāmies  
uz diskozāli. Mūs sagaidīja tik skaļa mūzi-
ka, ka man vajadzēja izslēgt dzirdes aparā-
tu. Toties Juris priecājās par šo mūziku, kas 
bija labāk izjūtama nekā mūsu „Rītausmā”: 
„varēju uztvert mūzikas ritmu, kas raisīja  
patīkamas vibrācijas ķermenī. Līdz šim man 
parasti gadījies būt tādos pasākumos, kur 
skaļā mūzika rada diskomfortu (sliktu sajū-
tu) un pat galvassāpes.” Vēlāk noskaidroju, 
ka mūzikas skaļums bija ap 95 decibeliem, 
tāds pats kā mēdz būt arī dzirdīgo diskotē-
kās. 

Drīz vien pie mums pienāca kāda mei-
tene,  cienājot ar šokolādes kūciņām. No 
sākuma domāju, ka tas ir pieklājības žests, 
mūs sagaidot.  Bet meitenes turpināja vēl un 
vēl piedāvāt dažādas kūciņas, glāzītēs zeme-
ņu un brūkleņu sulu, un tad sapratu, ka tā ir 
mūzikas izjušana caur garšu.

Kamēr uz skatuves vēl nekas netika 
rādīts, apmeklētāji pie bāra iebaudīja kādu 
alkoholisku dzērienu. Atšķirībā no mūsu 
publikas šeit nedzirdīgie alkoholu pirms pa-
sākuma iepriekš nelieto. 

Drīz vien ar pauzēm tika rādīti dažā-
di priekšnesumi, tā dodot publikai iespē-
ju baudīt mūziku vizuāli – ar acīm. Bija 
gan deju grupas, gan cirka priekšnesumi. 
Savukārt kādas deju grupas uzdevums bija 
izveidot īpašu horeogrāfiju, savienojot deju 
elementus ar melodeklamāciju. Afišā tie tika 
nosaukti kā „sign dancers” (zīmju valodas 

dejotāji). Visa pasākuma laikā uz skatuves 
ekrāna nepārtraukti varēja skatīties dažādus 
videoklipus. Interesanti, ka kultūras pasāku-
ma baudīšanas veids šeit neatšķīrās no mūsu 
pasākumos redzētā: daļa publikas neskatījās 
priekšnesumus, bet sarunājās. 

Vislielāko uzmanību apmeklētāji veltīja 
Somijas repa grupai „Signmark” (attēlā 
zemāk), kas uzstājās veselu stundu. Šobrīd 
tā nedzirdīgo pasaulē ir vispazīstamākā gru-
pa, kas joprojām, jau vairāk nekā piecus ga-
dus, spēj saglabāt savu popularitāti ar savu 
atšķirīgo dziedāšanu zīmju un skaņu valodā. 
Nedzirdīgais izpildītājs Marko Vuoriheimo 
pats sacer dziesmu vārdus un tos izpilda 
zīmju valodā. 

“Signmark” balss ir reperis Brendons 
(Brandon). „Signmark” uzstāšanās laikā 
visu laiku uz ekrāna bija arī dziesmu vārdi 
angļu valodā. 

Speciāli uz šo nedzirdīgo disko pasā-
kumu atbrauca arī 2010. gada Miss Deaf 
International uzvarētāja Žilī  Abū (Julie 
Abbou) no Francijas, kas „Signmark” uzstā-
šanos skatījās jau trešo reizi. Žilī, kas šobrīd 
augstskolā studē muzeja priekšmetu restau-
rāciju, piekrita dalīties savos iespaidos: „Tas 
ir nozīmīgs pasākums, jo dod iespēju satik-
ties nedzirdīgajiem no dažādām valstīm. Un 

es noliecu galvu „Signmark” priekšā, kas 
spēj apceļot pasauli ar savu unikālo prog-
rammu. Šovakar redzējām dažādus muzi-
kālos priekšnesumus, bet tiem nav saistības 
ar nedzirdīgo kultūru. Toties „Signmark” ir 
spilgts nedzirdīgo kultūras paraugs.” 

Tam piekrīt arī Žilī brālēns Kristofs 
Lviljē (Christophe L›Huillier), kas strādā 
par mājaslapu dizaineru. Viņš uzsver, ka 
pozitīvi ir tas, ka šo diskotēku apmeklē arī 
dzirdīgie. Viņi tad redz, uz ko nedzirdīgie ir 
spējīgi. 

Visa pasākuma laikā zālē varēja just da-
žādas smaržas. Kā jau pasākuma organizētā-
ji solīja, apmeklētāji varēja mūziku baudīt, 
izmantojot arī ceturto maņu – ožu. Kādā 
veidā tas notika? 

Skatuves labajā pusē pie galda darbojās 
divas sievietes – smaržu dīdžejas. Viņas pēc 
savas izjūtas  izvēlējās smaržas (vienlaicī-
gi kopā jauca 2 smaržu aromātus) un tās 
pilināja bļodā ar ūdeni, ko karsēja uz elek-
triskās plītiņas. Kad no bļodas sāka celties 
garaiņi, to paņēma un turēja speciālā ven-
tilatoram līdzīgā ierīcē, kas garaiņus izpūta 
pa visu zāli. Uz galda bija saliktas 60 – 70 
pudelītes ar dažādām  smaržām.  Viena no 
smaržu dīdžejām, vārdā  Lil no Portugāles 
pastāstīja, ka viņa pēc profesijas ir māksli-
niece – portretiste un ar prieku pieņēmusi 
piedāvājumu tulkot mūziku smaržās, jo „tā 
ir iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem, 
vienalga, dzirdīgiem vai nedzirdīgiem, jo 
visi esam tikai cilvēki”.  Lil ir neliela piere-
dze ar nedzirdīgiem cilvēkiem, jo viens no 
viņas labākajiem draugiem strādā par zīmju 
valodas tulku, tāpēc iepazinusi arī dažus ne-
dzirdīgos. 

Bet galvenais, kas mani pasākumā inte-
resēja, bija vibrējošā deju grīda, kas dodot 
iespēju izjust zemās mūzikas vibrācijas. 
Speciāli konstruēta deju grīda, apmēram 20 
kv.m. liela,  veidota no caurspīdīga stikla 
materiāla atradās tuvu pie skatuves. Es uz-
kāpu uz tās un, liekas, krūtīs sajutu stipru 
mūzikas vibrāciju. Nokāpu, pastāvēju uz 
parastās grīdas – arī jutu krūtīs vibrāciju, 
bet ne tik stipru. Tad vēlreiz pārbaudīju deju 
grīdas efektivitāti un secināju, ka tomēr ne-
kādu lielu atšķirību nejūtu.  Palūdzu kādu no 
pasākuma organizētājiem (starp citu, viņus 
bija viegli pamanīt, jo viņi visi bija ģērbu-
šies melnā T- krekliņā ar nedzirdīgo simbolu 
„I love you”) , lai parāda, kur ir tās grīdas 
īpašās spējas. Izrādās,  deju grīda, kas atves-
ta no Holandes, šoreiz tehnisku iemeslu dēļ 
nedarbojās. Organizētāji nebija sagatavoju-
šies tam, ka Anglijā būs cits elektrības sprie-
gums, tāpēc to nebija iespējams pieslēgt pie 
strāvas. Organizatori sola nākamgad atkal 
Londonā sarīkot šādu pasākumu, un tad vib-
rējošā deju grīda noteikti  darbošoties. Kas 
būtu jājūt, ja grīda būtu darbojusies? Caur 
vibrējošo grīdu justu ļoti stipru vibrāciju 
visā ķermenī.  Tā šoreiz mūzikas uztverē 
neiznāca izmantot piekto maņu – sajūtu. 

Tas tomēr netraucē publikai jautri pava-
dīt laiku. Viena daļa dejo populārā angļu 
mūziķa un dīdžeja Just Jack (īstajā vārdā 

8. oktobrī pirmo reizi Londonā notika īpašs nakts pasākums „Sencity”, kurā 
organizētāji piedāvāja nedzirdīgajiem mūziku redzēt, sajust, izgaršot un izjust. Uz 
šo pasākumu ieradās 1002 cilvēku ne tikai no Londonas, bet arī no daudzām citām 
valstīm. Arī raksta autore kopā ar Informācijas centra darbinieku Juri Grunduli 
devās turp, lai savām acīm apskatītos, kā var izmantot visas piecas maņas mūzikas 
baudīšanā. 
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Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

LNS HIMNAS AUTORA DZEJNIEKA RIETEKĻA ATCEREI

Jack Christopher Allsopp – Džeks Allsops) 
piedāvātā mūzikas ritmā, bet lielākā daļa, 
sadalījušies mazākās grupiņās pa visu zāli, 
dzerot kādu kokteili vai uzkožot piedāvātos 
saldumus, tērzē ar draugiem un paziņām vai 
dibina jaunus kontaktus. 

Deju zālē sastapu arī ļoti daudz nedzirdī-
go jauniešu no Latvijas. Gandrīz 30 Anglijas 
latvieši  bija ieradušies, lai atpūstos, satiktos 
cits ar citu un gūtu jaunus iespaidus. Viņu 
vidū arī Vita Stupāne, kas atzina, ka mūzika 
nav viņas hobijs un diskotēku apmeklē ļoti, 
ļoti reti, tomēr viņa šeit jūtas ļoti labi un ir 
interesanti pavadīt laiku, jo var satikties ar 
daudziem draugiem, ar viņiem papļāpāt, kā 
arī izbaudīt diskotēkas daudzveidīgos piedā-
vājumus.  

Mūsu Juris diskotēku apmeklēja pir-
moreiz mūžā, un viņš atzīst, ka „fiziski bija 
grūti izturēt pasākumu līdz galam, bet bija 
patīkami sastapt šeit daudz mūsējo. Šeit 
valdīja draudzīga un brīva atmosfēra. Ļoti 
viegli varēja iepazīties: ja kāds uzgrūdās 
man virsū, cilvēks uzreiz atvainojās un  tam 
sekoja saruna. Sanāca arī pārpratums: pēc 
jautājuma, no kurienes esmu, sekoja nā-
kamais – vai esmu nedzirdīgs vai dzirdīgs. 
Mūsu zīmju valodā es parādu „nedzirdīgs”, 
bet jautātājs uzreiz sāk runāt balsī. Izrādās, 

ka mūsu zīme angļu zīmju valodā nozīmē 
„dzirdīgs”. Lai parādītu, ka esmu nedzir-
dīgs, burts „n” bija jāpieliek pie auss. Mani 
iepriecināja, ka pasākumā piedalījās arī 
dzirdīgie.”

Šī pasākuma mērķis bija arī apvienot 
nedzirdīgos un dzirdīgos. Tāpēc palūdzu 
dalīties iespaidos arī kādu dzirdīgo pāri.  
Kate un Toms bija atnākuši, lai parādītu 
atbalstu šim pasākumam un iegūtu jaunus 
draugus. Ko viņi guva no šī pasākuma? „Ir 
labāk, nekā domājām: it kā parasts nakts-

klubs, bet šeit ir daudz kā vairāk, “ viņi at-
zina.  Starp citu, dzirdīgiem cilvēkiem šinī 
pasākumā bija iespēja gūt jaunu pieredzi kā 
minoritātei nedzirdīgo cilvēku pūlī.

Pasākuma „Sencity” ideja radusies 
2003. gadā Holandē.  Tas ir  mūzikas, dejas, 
teātra, cirka un auditorijas līdzdalības sajau-
kums, lai dotu iespēju nedzirdīgajiem ska-
ņas uztverē izmantot visas maņas. „Sencity” 
ir  braukuši pasaules tūrēs, pasākumi rīkoti 
arī Beļģijā, Somijā, Vācijā, Spānijā un citās 
valstīs. 

Še ir mana tēvu 
zeme,

Esmu dzimis gauj-
maliets (1890).

Šī dziesma vēl 
šodien skan tālu pāri 
Gaujmalas priežu 
galotnēm. Tā kļuvusi 
par mūsu LNS him-
nu – skaistu tradī-
ciju, ko vienmēr iz-
dziedam Nedzirdīgo 
dienā, jo tos vārdus 
sacerējis nedzirdī-
gais dzejnieks Rie-
teklis.

Rieteklis, īstajā 
vārdā Jūlijs Balodis, 

dzimis 1856. gada 14. februārī Valmiermui-
žas „Baložos”. Astotajā dzīvības gadā viņam 
pēc grūtas šarlaka izslimošanas ievērojami 
pavājinājās dzirde, tāpēc Jūlijs nevarēja ap-
meklēt parasto skolu, bet toreiz nedzirdīgo 
skolas Valmierā vēl nebija.

Vecākā māsa Kristīne iemācīja viņu lasīt, 
rakstīt un pat dziedāt. Zēna gados viņš bija 
liels dziedātājs.

Vēlākajos mūža gados Jūlijs Balodis pil-
nīgi zaudē dzirdi. Tad viņš iemācās kurpnie-
ka amatu un savu uzturu pelna kā apkārtnē 
iecienīts meistars. Taču šis darbs viņu neap-
mierina, jo prāts vairāk tiecas uz grāmatām, 
rakstniecību. Pašmācības ceļā viņš iemācās 
arī vācu valodu un labprāt lasa vācu klasiķus. 
Sevišķi viņam iepatīkas Šillera un Heines 
dzeja, un viņš sāk pats ievingrināt savu roku 
sacerēšanā. 

Viņa pirmais dzejolis ievietots laikrakstā 

„Baltijas vēstnesis” ar pseidonīmu Rieteklis 
(1875). Šo pseidonīmu Jūlijs Balodis izvēlē-
jies kā pretstatu sava laikmeta ievērojamam 
dzejniekam Auseklim, kurš savā dzejā pauda 
latvju tautas ilgas pēc brīvības un asi vērsās 
pret tās apspiedējiem. Ausekļa dzejā gandrīz 
nemaz nevar saskatīt personīgo izjūtu notē-
lojumu, bet Rietekļa dzejā tās izpaudās jo 
spilgti.

Starp jūsmīgām apcerēm par dzimte-
ni,  māti,  jaunības mīlu viņa dzejā ieskanas 
drūmi motīvi par nedzirdīgā cilvēka likteni. 
Kādā dzejolī Rieteklis saka:

Uz cilvēkiem es savu lietu liku,
Bet zaimots, nicināts es tiku
Un ārā stumts no viņu biedrības.
Kur iet ar sirdi, dziļi ievainotu?
Es vientulībā ciest tik protu,
Man ļaužu barā netīkas.
Dvēseles mieru dzejnieks vienmēr  mek-

lēja un atrada dabā:
Tur labi, tur siržu brūces dzīst!
Tur atbalsi rod manas gaudas,
Tur koki, puķes, strauts man līdzi raudās,
Pie dabas krūts, tur zaimus nepazīst.
Rieteklis sarakstījis vairākus dzejoļu krā-

jumus un citus rakstus, ar kuriem savā laikā 
kļuvis pazīstams un iecienīts tautā.

Vecumdienās Rieteklis dzīvoja Valmie-
ras pagasta nespējnieku patversmē. Kad vi-
ņam piešķīra valsts pensiju par nopelniem 
rakstniecībā (no 1929), viņš pārcēlās dzīvot 
uz Valmieru un dzīvoja privātmājiņā (taga-
dējā L. Paegles ielā).

Dzejnieks miris 84 gadu vecumā 1940. 
gada 11. augustā un apglabāts Valmieras pil-
sētas kapos. 

Kapa plāksnē iekalti viņa paša  dzejas 
vārdi:

„Še, kur līgo priežu meži, esmu dārgām 
saitēm siets...”

Vēl daži fakti  par rietekli 
Pēteris Kārkliņš, no Bauskas
No Tautas labklājības ministrijas Rietek-

lis saņēma mūža pensiju 80 Ls apmērā. 80 
gadu jubilejā pie sirmā dzejnieka ierodas 
Preses biedrības pārstāvis un pasniedz viņam 
lauru vainagu un 100 Ls.

Sakarā ar šo jubileju laikrakstā „Jaunā-
kās ziņas” (1936, 32. nr.) ievietota intervija 
ar viņu. Ieskats tajā!

... Un jubilāra sejā atplaukst smaids.. 
Viņš sēž pie loga, kas paver skatu uz Gauju. 
Izplēš lapu no bloka un raksta:

 „Dzejas dzirksti man devis Dievs. Ne no 
viena dzejnieka neesmu mācījies. Skolas solī 
neesmu sēdējis. Draugos biju ar Kaudzīšu 
Matīsu...”

„Esmu daudz cietis, galvenokārt no rup-
jiem cilvēkiem. Bet jāapmierinājas ar to, kā 
ir. Ik dienas eju pie dabas, uz Gauju, kas man 
tikpat mīļa kā bērnībā.”

„Tagad rakstu tikai dienasgrāmatu. Bet 
šodien  ierakstīju tajā dzejas četrrindi:

Gan mūžā man maz laimes dienu,
Jo prieka brīži ātri gaist.
Bet mīļas atmiņas arvienu
Vēl ilgi, ilgi sirdī kaist...” 
No redakcijas: Šobrīd Rietekļa literārā 

mantojuma apkopojums pieejams e–versijā 
www.biblioteka.valmiera.lv. Viņa arhīvs gla-
bājas Valmieras novada laikraksta „Liesma” 
redakcijā. 

 jadViga BočKāne no portāLa "BiBLioteKa.VaLmiera.LV"

Šogad aprit 
155 gadi kopš ne-
dzirdīgā dzejnie-
ka Rietekļa  dzim-
šanas.
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PNF KONGRESA NOSLĒGUMĀ 
UN PĒC TAM ...

pNf koNgresa dieNās iepazinu 
daudz brīnišķīgu, stipru uzņēmīgu cilvēku. 
Palikusi atmiņā melnādainā Debora Ovu 
Jute, jauka, stipra sieviete no Ugandas, ar 
savu stāstu par to, kā sievietes Āfrikā cīnās 
par savām tiesībām. Viņa bija arī PNF valdes 
locekle iepriekšējā periodā. No viņas stāsta 
sapratu, ka Āfrikas  valstis ir ļoti dažādas 
gan ekonomiskās attīstības, gan cilvēktie-
sību ievērošanas ziņā. Ir kaut kas sasniegts, 
bet daudz vairāk vēl darāmā.

Vēl apmeklējām tuvējo nedzirdīgo izglī-
tības kompleksu, kas izveidots 1959. gadā 
un atrodas skaistā dārzā, – tur  kopā bērnu-
dārzs, pamatskola un vidusskola.

Dienu pirms noslēguma notika atvadu 
vakars okeāna krastā. Bet lielā foruma no-
beiguma ceremonija bija īpaši skaista un 
pārdomāta, ieturēta nacionālā stilā. Arī PNF 
eksprezidents Marku Jokinens un jaunais 
prezidents Kolins ieradās uz šo pasākumu, 
ģērbušies afrikāņu nacionālajos tērpos. 
Mums tika demonstrēts videostāsts  starp-
tautiskajās zīmēs par katras PNF dalībvalsts 
karogu. Tas bija brīnišķīgi! 

Kongresā guvu jaunu pieredzi un daudz 
pārdomāju, ko vajadzētu darīt Latvijā. Dau-
dziem mūsu nedzirdīgajiem vēl pietrūkst 
informācijas par savām tiesībām. Ļoti uz-
traucos par nedzirdīgajiem, kas arī neredz. 
Kas ar viņiem notiek, vai kāds zina to? Cik 
viņu ir?

Jā, un vēl -  likās,  esmu vienīgais latvie-
tis Dienvidāfrikas saietā, bet nē – uz  šī pa-
sākuma beigām satiku Elitu Ķīvīti. Pasaule 
īstenībā ir tik maza... 

Mazs ceļojuMs pa dieNVidāfriku

Pirms mājupdošanās no PNF kongresa 
nolēmām nedaudz paceļot pa šo Āfrikas 
valsti. Šajā nolūkā noīrējām automašīnu un 
ar to devāmies ceļā no Durbanas, kur notika 
kongress, uz galvaspilsētu Keiptaunu.

O, ceļš bija ilgs! Vairāk nekā 1700 km 
garumā tas veda caur tuksnesi, kalniem un 
ielejām, caur dažādām mazām pilsētiņām un 
ciematiem. Likās, gluži kā Austrālijas vai 
Amerikas plašumos. Pārdzīvojām dažādu 
klimata joslu maiņu, vērojām daudzveidī-

gu arhitektūru, 
sastapām vietējos 
iedzīvotājus – tik 
atšķirīgus pēc ra-
ses un ādas krāsas. 
Tur nav tikai mel-
nādainie cilvēki, 
bet arī baltie, dzel-
tenie, brūnie utt.

A t š ķ i r ī b a s 
jūtamas ne tikai 
ādas krāsā, bet 
arī namu uzbūvē, 
apkārtnes izvei-
dojumā. Uzreiz 
jūtams, kur dzī-
vo baltie cilvēki. 
Viņu nami parasti 

ir balti, skaisti. Piemēram, kāda maza, jauka 
viesnīca piederēja sievietei no Šveices, un 
tas bija redzams jau pa gabalu.

Keiptaunā apmeklējām vecu, mazu bāku 
pie ostas. No turienes uz salu okeānā izsūtīja 
melnādaino dienvidafrikāņu brīvības cīnītā-
ju Mandelu, kur viņš ilgu laiku pavadīja cie-
tumā. Tagad viņam ir 93 gadi.

Ar lidmašīnu devāmies uz otru lielā-
ko pilsētu Johannesburgu, kur apmeklējām 
Aparteīda muzeju. Tur savāktie materiāli 
atspoguļo drūmo periodu valsts vēsturē, kad 
tur cilvēkus šķiroja pēc ādas krāsas: balta-
jiem tika piešķirtas daudzas privilēģijas, bet 
pārējo rasu cilvēkiem tās pavisam atņemtas, 
un šīs diskriminējošās politikas pārkāpēji 
tika bargi sodīti.

Šai muzejā uzzinājām daudz interesan-
tu lietu un faktu, par ko agrāk nedomājām. 
Bijām arī Mandelam veltītajā izstādē, kas 
atstāja neizdzēšamu iespaidu. Atceroties to, 
pat zosāda vēl tagad uzmetas.  Piemēram, 
Mandela drīkstēja rakstīt vēstuli sievai tikai 
reizi pusgadā un tad arī tikai 500 vārdus!

Nedaudz statistikas uN pārdoMu
Dienvidāfrikā pavadīju nepilnu mēnesi. 

Pats veicu  dalības maksu (300 Ls), par savu 
naudu pirku arī aviobiļetes (800 Ls) no Parī-
zes uz Durbanu ar pārsēšanos Johannesbur-
gā. Protams, bija arī citi parastie ceļojuma 
izdevumi.

Ja kāds vēlas ceļot pa šo valsti, tad jārē-
ķinās ar ilgāku laiku, jo tā ir 19 reižu lielāka 
par Latviju. Ziema ir jūlijā ( + 20 C), bet 
vasara – decembrī ( + 30 C).

Šī zeme māca būt pacietīgam, jo cilvēki 
ir nesteidzīgi, piemēram, restorānā pasūtīju-
ma izpilde var būt pat  pēc vienas stundas.

Brīvi un viegli tur var saprasties ar žes-
tiem. Un nevajag baidīties, pilsētās bīstami 
ir tikai daži kvartāli. Katrā ziņā savu izvēli 
– iepazīt šo zemi es nenožēloju. 

PATEICĪBA 
Redakcija pateicas Valdim Voitkevi-

čam par rakstu sēriju no PNF kongresa 
un ar to saistīto notikumu vietas.

 VaLdis VoitKeVičs no personisKā arhīVa

kā dzirdes aparātu piešķiršaNa 
Notiek NorVēģijā?

Gundega Veinberga no Latvijas jau 
divus gadus ar ģimeni dzīvo Norvēģijā. 
Viņa ir vājdzirdīga. Nesen viņa tika pie 
jauna dzirdes aparāta. Lūk, viņas stāsts! 

Pirms kāda laika Gundega juta, ka ar 
līdzšinējo aparātu nekādi nevar iemācīties 
norvēģu valodu, jo nesaprot, ko viņai saka. 
No lūpām lasīt Gundega nemāk. Sākumā 
viņa domāja, ka ir nepietiekams vārdu krā-
jums, bet vēlāk saprata, ka tomēr nedzird, jo 
nespēja saklausīt pat tos vārdus, kas līdzīgi 
skan dažādās valodās.

Gundegas darba kolēģe ierosināja, lai 
viņa pamēģina dabūt jaunu dzirdes aparātu 
(iepriekšējais iegādāts Latvijā). Gundega 
piekrita.

Vispirms bija jāiet pie ģimenes ārsta, 
bet pie tā  garas rindas, jāgaida mēnesis. 
Taču izrādījās, ka ar savu problēmu var iet 
arī pie dežūrārsta, Gundegai gadījās jauka, 
jauna sieviete, kas arī bija iebraucēja, tādēļ 
viņas varēja ļoti labi saprasties. 

Tātad ārsts uzklausīja un sūtīja piepra-
sījumu uz attiecīgo iestādi. Šoreiz 2 piepra-
sījumus – ausu ārstam un dzirdes centram.  
Norvēģijā tāda kārtība! Pēc tam Gundega 
mierīgi gaidīja mājās uzaicinājuma vēstuli. 
Gaidīšanas laiks varēja būt līdz 3 mēnešiem, 
bet bija jāgaida tikai viens. 

Gundega devās uz dzirdes centru, sa-
gaidījusi uzaicinājumu. Tur jau pirmajā rei-
zē noņēma auss nospiedumu un pārbaudīja 
dzirdes jutīgumu. Tad vajadzēja doties pie 
ausu ārsta, kurš bija ļoti iejūtīgs un sirsnīgs. 

Abi speciālisti sūtīja pieprasījumu 
uz NAV (iestāde, kurā Norvēģijā apvienoti 
sociālie dienesti, bezdarbnieku un līdzīgi). 
NAV bija jāsniedz atbilde, vai aparāta iegā-
di atmaksās.

Tagad tas ir viņai ausī. Lai gan –  ar 
Gundegas papīriem gadījās misēklis, tie pa-
zuda. Viņa gaidīja 4 mēnešus. Tad  devās uz 
dzirdes centru vēlreiz. Pieprasījumu nosūtī-
ja atkārtoti, un pēc viena mēneša pienāca at-
bilde, ka Gundegai dzirdes aparāts pienākas. 

Pēc kāda laika Gundega dosies uz 
kontroli, kur aparātu pieregulēs. Tagad apa-
rāts ir viņas īpašums, un par remontiem un 
apkopi būs jāatbild viņai pašai. 

Valsts aparātu „izmaksā” ik pēc 6 ga-
diem. Gundegai bija jāmaksā ausu ārstam 
par vizīti un abas reizes par vizītēm dzirdes 
centrā. Šim aparātam ir arī palīgierīces ru-
nāšanai pa mobilo un TV skatīšanai, bet tās 
viņa saņems nākošajā reizē. Tas tāpēc, ka vi-
ņai pašai jāizlemj, vai jaunais aparāts patīk 
un vai viņa ar to jūtas labi. Ja ne, tad tiks 
meklēts cits.

Gundega saka, ka esot arī klausīšanās 
palīgierīce gadījumam, ja apmeklē kādus 
apmācību kursus, bet, tā kā viņa to nedara, 
tad šīs ierīces nebūs

Aparātu iegādei ir limita summa, un, 
ja to pārsniedz, tad starpība jāmaksā pašam 
no savas kabatas. 

PIEREDZE
NORVĒĢIJĀ

 BaiBa Bicēna
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iVars KaLniņš  no aLda ādamsona Un jUra jerofejeVa personīgā arhīVa, VaLdis KraUKLis

NEDZIRDĪGO CEĻOJUMU BUMS UZ ZVIEDRIJU

Stāsta Inga Sīle: „Ideja par šo ceļoju-
mu mums radās tolaik, kad kāda  uzņēmīga 
pensionāre noorganizēja ceļojumu uz Igau-
niju. Pēc tam mēs vēl gribējām kopā kaut 
kur paceļot. Kādudien manās rokās nonāca 
reklāmas lapa par lētām biļetēm „Tallink” 
kruīzā. Un tad man prātā nāca doma par 
mūsu kompānijas braucienu uz Stokhol-
mu. KC „Rītausma” uzrunāju cilvēkus, un 
pieteicās 11 interesenti. Dažas pensionāres 
šādi ceļoja pirmoreiz mūžā, citi pieredzē-
jušākie palīdzēja ar padomiem, kas būtu 
jāredz Stokholmā. Mums nepalaimējās –  
lietains laiks, tomēr ekskursiju pa Stokhol-
mu tas nesabojāja. Bijām visai jautra ceļa-
biedru grupa (2. attēlā)!

Stokholmā esmu bijusi jau kādas trīs rei-
zes, jo uz turieni ceļot izdevīgi – ērta un lēta 
satiksme. Mani sajūsmina redzētās salas, 
muzeji. Domāju, nākamgad noorganizēt ne-
dēļas ceļojumu pa Zviedriju, nakšņojot kādā 
kempingā. Vispār es neatteiktos arī turpmāk, 
ja cilvēki lūgtu man noorganizēt tamlīdzīgu 
braucienu. Gribētos šādā veidā doties arī uz 
Somiju un Vāciju. Projekta „Klusuma pa-
saule” ietvaros apmeklēju foto nodarbības, 
un ceļojumos rodu iespēju attīstīt savu fo-

toprasmi, ie-
mūžinot kaut 
ko skaistu. no 
redzētā.”

A l d i s 
Ā d a m s o n s 
Zviedrijā bi-
jis četras rei-
zes, un viņš 
noorganizēja 
šo ceļojumu 
liepājniekiem 
(1.attēlā):

 „Tā kā 
S t o k h o l m ā 
biju pāris rei-
žu, apmēram 
zinu, ko tur 
vajag redzēt. 
Tā nav man 
sveša pilsēta, 
kaut arī, pro-
tams, ārpus 
pilsētas cen-

tra daudz kas vēl arī man vēl jāiepazīst. 
Nu, lūk, man radās vēlme savējiem or-

ganizēt kaut ko eksotisku: labi pavadīt laiku 
uz prāmja un izjust jūras garšu. Man per-
sonīgi tur ļoti patīk, jo katrreiz  notiek inte-
resanti šovi un koncerti. Grupu izvadāju pa 
Stokholmas galvenajiem tūrisma objektiem. 
Nākošajās reizēs jau paši varēs braukt pat-
stāvīgi, jo viena diena šajā pilsētā – tas ir 
gaužām maz. Muzeju un citu vietu apmeklē-
šana prasa daudz laika. 

Ceļojumā mums netrūka kuriozu! Mūsu 
komanda bija ļoti aktīva, enerģiska, vārdu 
sakot, superīga! Milzīgs prieks, ka piedalī-
jās arī bērni, kas ļoti braši izturēja līdz ga-
lam. 

Mūs visus, iebraucot Rīgā, patiešām 
pārņēma skumjas, ka tik ātri beidzies neaiz-
mirstamais ceļojums ar jaukiem un skais-
tiem mirkļiem. Bez šaubām, vēl gribētos 
doties uz Stokholmu, jo man patīk izbaudīt 
citu valstu kultūru un vidi. Zviedrijas gal-
vaspilsēta sniedz šo iespēju visā pilnībā.”

Vija Pulka (3. attēlā – pirmajā rindā 
3. no kreisās) ar kruīzu uz Zviedriju ceļojusi 
kādas sešas reizes: 

„Pirmo reizi uz šo valsti ar prāmi brau-

cu 2008. gadā (viņa pat saglabājusi biļeti 
– aut.). Mani toreiz savā grupā uzaicināja 
Jurijs Jerofejevs. Pirmais ceļojums raisīja 
neaprakstāmas izjūtas – īpaši atrodoties uz 
kuģa, kad apkārt bija tikai ūdens un kuģī ju-
tos kā otrās mājās.

Ceļoju arī šovasar trīs cilvēku kompāni-
jā, kuri brauca pirmo reizi. Izvadāju viņus 
pa pilsētu. Neaizmirstamas emocijas sagā-
dāja Kuģu muzejs. Kādā no braucieniem 
piedzīvoju diezgan stipru kuģa šūpošanos, 
gandrīz nelabi palika. 

Stokholmā nekad neesmu satikusi vietē-
jos nedzirdīgos, viņi laikam tik bieži nestai-
gā tūristu takās. Neatteiktos vēlreiz pabūt 
šajā ceļojumā, labprāt palīdzētu citiem, kuri 
nav izbaudījuši šī brauciena neparasto bur-
vību. Ceru nākamgad  doties uz Helsinkiem 
– ar kuģi no Tallinas. Gribas vēlreiz pabūt 
arī Ēģiptē.”

Jurijs Jerofejevs ceļo uz Zviedriju di-
vas reizes gadā, un arī viņš labprāt organizē 
grupu braucienus. Viņš atceras, kā šī tūre 
sākās:

 „Mana māsīca strādā uz prāmja par 
pavāri, un reiz viņa mani uzaicināja pace-
ļot. Tur arī iepazinos ar tā darbiniekiem, 
veidojās kontakti un turpmāk vēl ciešāka 
sadraudzība.

Pirms septiņiem gadiem kāda LNS pro-
jekta ietvaros Jēkabpilī seminārā nedzirdī-
gajiem piedalījos kā fotogrāfs. Šī pasākuma 
noslēgumā rosināju projekta dalībniekus 
piedalīties kruīza braucienā uz Stokholmu. 
Pieteicās kādi 30 cilvēki! Tā arī noorgani-
zēju pirmo grupu. Sanāca mums tīri labi. Uz 
nākamo tūri pieteicās atkal 30, tālāk vēl pa 
grupiņai… Atceros, bija reize, kad gribēja 
braukt kādi 60 cilvēki uzreiz, bet  atteicu, jo 
atbildēt par tik lielu grupu man vienam ne-
bija iespējams.

Man prieks, ka daudziem, kas pabijuši 
Zviedrijā, tur iepaticies. Vēroju, ka mūsu 
cilvēkiem patīk apmeklēt muzejus, pastai-
gāt pa skaistākām pilsētas vietām, izbaudīt 
šovprogrammu uz prāmja. Man pašam arī 
patīk šī tūre – tā ir lēta, turklāt brauciens 
ir ar interesantiem pasākumiem, var atpūs-
ties no visa. Stokholmu pazīstu jau gluži kā 
Rīgu, šogad plānoju vēl braukt novembrī un 
decembrī.” 

Kādreiz nedzirdīgie bieži ceļoja uz kaimiņvalstīm Lietuvu un 
Igauniju vai arī tepat pa Latviju, bet pēdējos gados par populāru 
ceļamērķi kļuvusi Stokholma. Pateicoties lētajiem pasažieru prāmja 
līnijas „Tallink” piedāvājumiem, mūsu cilvēki aizvien vairāk dodas 
kruīzā uz Zviedriju. Cik to jau bijis daudz, saskaitīt vairs nav iespē-
jams. Daži no viņiem dalās savos ceļojuma iespaidos!

 1. 

2. 3.
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PALĪDZĪBAS IZSAUKŠANAI SMS UZ 27893400

JŪS JAUTĀJĀT, MĒS ATBILDAM

Iepriekšējā – oktobra „KS” numurā 
bija publicēta intervija ar Saeimas depu-
tāti Aiju Barču, kuras skaidrojums par 
pensijas regulāru pārrēķinu radīja pār-
pratumus un mūsu lasītāju neapmierinātī-
bu. Tāpēc lūdzām A. Barčas kundzi vēlreiz 
precizēt savu atbildi šajā jautājumā: kam 
tieši būtu jāveic pensijas pārrēķins,  vai un 
kā tas attiecas uz nedzirdīgajiem cilvēkiem. 

Saeimas deputātes A. Barčas skaidro-
jums: „Šķiet, ka jautājums man bija uzdots 
par invalīdiem, grupu nenorādot, tāpēc ci-
tēju Likuma „Par valsts pensijām” 24.pantu 
par  valsts pensijas  palielināšanu sakarā ar 
apdrošināšanas iemaksu veikšanu par perio-
du pēc pensijas piešķiršanas: Ja par periodu 
pēc vecuma vai invaliditātes pensijas (I vai II 
grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanasr 
veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemak-
sas (personair strādājusi), piešķirtā pensija, 
pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, 
pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Savukārt nemainīga summa –  pensija  
III grupas invalīdiem tiek piešķirta  valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā – 
45 lati; bet  invalīdiem kopš bērnības – 75 
lati.”

Sandra Lākute, Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras  Kontaktu centra klientu 
apkalpošanas operatore, skaidro to pašu:

 „Saņemot 3. grupas invaliditātes pensiju 
ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu par apdro-
šināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decem-
brim (Likums”, Pārejas noteikumu 36.,38. p.).

3. grupas invaliditātes pensijām likums 
neparedz pēc pensijas piešķiršanas veikt vi-
dējās izpeļņas pārrēķinu par uzkrāto pensi-
jas kapitālu. 

Savukārt, 1. vai 2. grupas invaliditātes ga-
dījumā, ja par periodu pēc invaliditātes pen-
sijas piešķiršanas ir veiktas apdrošināšanas 
iemaksas), piešķirtā pensija, pamatojoties uz 
tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet 
ne biežāk kā reizi gadā. (likuma “Par valsts 
pensijām” 24.panta 1.daļa).”

Tātad nedzirdīgajiem III grupas invalī-
diem pensijas pārrēķins netiek veikts un nav 
nekur jāiet šo jautājumu kārtot.

Nedzirdīgie atpūtnieki izteikuši 
sūdzību par velosipēdu nomas pakal-
pojumu pieejamības ierobežotību ne-
dzirdīgiem klientiem Rīgā.  Tos nav 
iespējams izmantot, jo  velosipēda no-
mas gadījumā nepieciešams zvanīt uz 
uzņēmumu„BalticBike”, lai saņemtu at-
slēgšanas kodu. Bet nedzirdīgie klienti 
varētu pieteikties tikai ar mobilo īsziņu 
starpniecību. Nereti uzņēmumi piedāvā 
reģistrēties arī internetā, bet tas ne vi-
siem  pieejams. Kā rīkoties?

Uz šo jautājumu atbild lielākais ve-
losipēdu nomas uzņēmuma direktore 
Vija Vītola: „Atbildot uz jūsu jautāju-
mu,  skaidroju pie mūsu partneriem, vai 
ir kādas iespējas esošajā sistēmā īrēt 
velosipēdus ar sms palīdzību. Diemžēl 
patlaban tāds pakalpojums nav pieej-
ams. Vienīgi, nezvanot uz zvanu centru, 
vēl var reģistrēties un nomāt velosipēdu 
tie,  kuriem  pieejams mobilais internets 
telefonā.  Citas iespējas patlaban nav.”

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) joprojām turpina dar-
bu pie 112 pakalpojuma ieviešanas cilvē-
kiem ar dzirdes traucējumiem. 

Par jaunumiem 112 pakalpojuma ievie-
šanā stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) pārstāve Ilze Vicins-
ka: „Pašlaik notiek līguma starp dienestu 
un SIA „Lattelekom” pēdējie saskaņošanas 
darbi. Kad  līgums būs saskaņots, SIA 
„Lattelekom” sāks īsziņu saņemšanas un 
apstrādes programmas uzlabošanu.

Šobrīd vēl nevar ārkārtas palīdzības 
izsaukšanai sūtīt īsziņu uz 112, bet jāsūta 
uz telefona numuru 27893400. 

Operatīvo dienestu izsaukšanas pakal-
pojumu varēs izmantot arī vājdzirdīgie un 
nedzirdīgie bērni. Lai informētu par šo jau-
no iespēju, 13.oktobrī tikos ar skolniekiem 
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā, 
bet Rīgas Nedzirdīgo skolā  plānota tikša-

nās novembrī. Valmierā bērni bija ļoti iein-
teresēti un aktīvi, uzdeva dažādus jautāju-
mus. Lai mūsu dispečeres (darbinieces, kas 
saņems īsziņas no nedzirdīgajiem) varētu 
veiksmīgāk strādāt un saprast nedzirdīgo 
cilvēku īsziņas, 2. un 4.novembrī notika 
seminārs, kurā LNS Komunikāciju centra 
pārstāvji dalījās savā pieredzē un pastās-
tīja par cilvēku ar dzirdes traucējumiem 
valodas īpatnībām.”

Cilvēku ar dzirdes traucējumiem īsziņu 
nosūtīšanas iespēja operatīvajiem dienes-
tiem ir aktuāla arī Eiropā. Eiropas Nedzirdī-
go savienība par šī pakalpojuma pieejamību 
ir uzsākusi Rakstiskās deklarācijas 35/2011 
(WD112) kampaņu. Tā pieprasa padarīt pie-
ejamus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 
ārkārtas situāciju dienestu pakalpojumus, 
radīt attiecīgu likumdošanu un likumu stan-
dartizēšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, 
izmantot pakalpojumā video tehnoloģijas, 

kas atbalsta zīmju valodu, un uz tekstu bal-
stītas sistēmas. Lai par to varētu uzsākt de-
bates Eiropas Parlamentā, nepieciešams trīs 
mēnešu laikā savākt vismaz pusi (369) EP 
deputātu parakstu. Pirmā mēneša laikā to 
parakstījuši 253 Eiropas Parlamenta (EP) 
deputāti, bet no Latvijas gan tikai 2 no 8 
deputātiem. Par to vairāk lasiet mūsu mā-
jaslapā rakstā „EUD koordinē kampaņu par 
112 ārkārtas dienesta pieejamību” (20. 10. 
2011.)

Joprojām aicinām visus nedzirdīgos 
cilvēkus, kuri vēl nav paziņojuši savu tele-
fona numuru un vēlas izmantot operatīvo 
dienestu izsaukšanas pakalpojumu, sūtīt 
savu telefona numuru, vārdu, uzvārdu un 
dzīvesvietas adresi LNS Informācijas cen-
tram – e-pastā vai msn infocentrs@lns.lv 
vai sūtīt sms uz 26278525, vai ziņot par to 
uz vietas Jāņa sētā 5, Rīgā katru darba die-
nu pl. 10 – 17 (pirmdienās līdz pl. 19).

lielbritāNija: NedzirdīgajieM 
pieejaMi lētāki dūMu detektori

Nedzirdīgu un vājdzirdīgu cilvēku dro-
šība tiks uzlabota, piedāvājot viņiem dūmu 
detektorus par zemākām cenām. Līdz šim 
par gaismas signālu sistēmu vai vibrējošu 
ierīci ir nācies maksāt vidēji 400 līdz 650 
dolāru, taču šobrīd Dienvidvelsas nedzirdī-
go organizācija strādā pie subsīdiju shēmas, 
lai nedzirdīgie varētu saņemt šo drošībai tik 
ļoti nozīmīgo ierīci par 50 dolāriem.

„Līdz šim pārmērīgi dārgo izmaksu 
dēļ cilvēki ar dzirdes traucējumiem neva-
rēja apmaksāt tik dārgas ierīces mājokļa 

drošības uzturēšanai,” stāsta asociācijas 
priekšsēdētājs.

Piedāvātie dūmu detektori būs mobili un 
elastīgi, lai cilvēki tos varētu izmantot atbil-
stoši katra indivīda prasībām. 

Keja Gorindža stāsta, ka viņai un viņas 
nedzirdīgajam vīram tas būtu liels iegu-
vums: „Pastāvīgi raizējos par savu vīru – 
kad pametu māju, viņš paliek viens un  varē-
tu nesadzirdēt ugunsgrēka signālu.”

Gorindža kungs uzsvēra portatīvo ie-
rīču lietderību paužot bažas, ka guļot viņš 
varētu bez tām arī nedzirdēt un nejust  
ugunsgrēka sākšanos. 

Ugunsdzēsības dienesta virsnieks 

Mets Džefrijs norāda uz grūtībām, ar 
ko nākas saskarties nedzirdīgajiem,  
kuriem nav šādu ierīču. 

„Jo ātrāk ugunsdzēsēji var iz-
braukt uz objektu, jo lielākas iespējas 
ir izdzīvot,” saka Džefrijs. „7,5 minū-
šu laikā parasts ugunsgrēks no istabas  
var izplatīties pa visu ēku.”

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests strā-
dā rokrokā ar Dienvidvelsas nedzirdīgo orga-
nizāciju, lai attīstītu šo drošības programmu,  
kura stāsies spēkā jau šī gada decembrī.

Pēc interneta materiāliem sagatavoja: 
Laura Reisele

 inese immUre

 iVars KaLniņš
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KĀ TOP LATVIEŠU ZĪMJU VALODAS VĀRDNĪCAS
  iVars KaLniņš

Kā norit šī darba process? „KS” tikās 
ar  Zīmju valodas centra direktori Lilitu 
Janševsku un viņas komandu – (attēlā no 
kreisās) Skaidrīti Bauri,  Veltu Kleina, Agitu 
Intsoni, un Ilonu Liniņu.

atbild  zVc direktore l.jaNšeVska!
Kā jūs vērtējat  komandas darbu savā 

aktivitātē? 
Manuprāt, izveidojusies laba darba gru-

pa, kurā esam sastrādājušies un cits citu pa-
pildinām. Darbiniecēm ir gan plašs zīmju 
krājums, gan labas latviešu valodas zināša-
nas.

Ar kādām problēmām vai grūtībām 
esat saskārušās?

Projekta ietvaros jāgatavo dažādu tēmu 
vārdnīcas (finanses, amatniecība, tehnika, 
lopkopība u.c.). Darba grupa nav un nevar 
būt spēcīga visās nozarēs, tāpēc katras jau-
nās tēmas vārdi, termini tiek meklēti inter-
netā, preses izdevumos un grāmatās. Uzaici-
nām arī nozaru speciālistus. Šie brīvprātīgie 
konsultanti ne vienmēr konkrētu zīmi zina 
(nelieto to), taču labprāt dalās pieredzē, pa-
skaidro speciālo terminu  nozīmi vai darbī-
bas principus. Darba grupa konsultējas arī 
pie surdotulkiem, kādas zīmes viņi lieto (vai 
lietotu) kādam konkrētam vārdam, ar kuru 
darba grupai ir problēmas.

Kādas ir lietotāju atsauksmes par 
jūsu jau sagatavotajām vārdnīcām?

Slikti vārdi nav dzirdēti. Apbēdina tas, 
ka, kādam vārdam uzzinot jauno zīmi, daži 
nevēlas mainīt jau ierasto zīmi, kas faktiski 
neatbilst vārda jēgai. 

Vai darbā gadās kādi kuriozi? 
Varbūt to nevarētu nosaukt par kuriozu, 

bet gadās – atnāk kāds nedzirdīgais ar pār-
liecību, ka publicēta nepareiza zīme. Taču, 
kad pajautājam, kā viņš saprot šo vārdu, iz-
rādās – nepareizi. Kad darba grupas locekļi 
paskaidro vārda nozīmi, tad arī cilvēkam  

viss skaidrs un viņš piekrīt jaunajai zīmei.
Drīzumā iznāks jauna vārdnīca par 

lauksaimniecības nozari. Kā top zīmju 
valodas vārdnīcas?

Ilona: Vispirms atbilstoši tematam mek-
lējam internetā, grāmatās un žurnālos ik-
dienā lietotos un nepieciešamos vārdus un 
veidojam vārdu sarakstu. Ja vārdu saraksts 
iznāk garš, tad tos  analizējam un izvēlamies 
svarīgākos, jo projektā vidēji vienai tēmai 
paredzēta 250-300 vārdu atlase. Pēc tam 
strādājam pie vārdu, terminu un zīmju no-
zīmes saskaņošanas. Tiklīdz vārdi ar zīmēm 
apstiprināti, notiek videofilmēšana. 

Kad videoversija gatava, tad veidojam 
vārdnīcu ar fotogrāfijām: fotografējamies, 
liekam vārdus un bultas uz katras bildes. 
Pirms darba galīgās nodošanas gan video, 
gan bildes vēlreiz izskatām, vai nav atstātas 
kļūdas. Gatavo vārdnīcu ievietojam ZVC 
mājaslapā (PDF formātā) – ikviens to  var 
pats izprintēt. 

Kā tu raksturo savus komandas biedrus?
Velta: Esmu visnotaļ apmierināta ar sa-

viem kolēģiem. Mēs visas esam atšķirīgas: 
Ilona skatās uz jauniešu zīmju valodu, jo 
pašai ir bērni, kas mācās skolā, bet Agita 
strādā bērnudārzā. Savukārt Skaidrīte vēlas 
izkopt īstās latviešu zīmes, ņemot vērā vi-
ņas vecāku valodu. Bet es cenšos skatīties 
uz to zīmju valodu, kas tiek lietota un attīs-
tīta mūsu sabiedrībā kopumā. Mūsdienās 
daudzas agrākā laika zīmes pamazām izzūd. 
Tās jaunākie cilvēki nesaprot un nelieto. 
Vispār ir labi strādāt šādā daudzpusīgā ko-
mandā, jo viens cilvēks vienkārši nespētu 
radīt tik daudz jaunu zīmju, cik tas mums 
šobrīd nepieciešams.

Problēmas, grūtības darba procesā?
Agita: Lielākā problēma ir tā, ka mūsu 

sabiedrībā eksistē atšķirīgas zīmes, par ku-
rām mēs strīdamies. Ja kādam vārdam ir 

divas vai vairākas zīmes, tad tās veidojam 
un atstājam divus variantus. Ja nespējam no-
nākt pie galīga apstiprinājuma, tad dzēšam 
ārā. Bet nopietni jāizvērtē, cik daudz šīs zī-
mes tiek lietotas, cik tās svarīgas. 

Gadās tādi vārdi, kuriem nav zīmju un 
grūti izlemt, ko darīt. Ņemam talkā latviešu 
literārās valodas vārdnīcu (www.tezaurs.lv), 
kā arī amerikāņu zīmju valodu (www.aslpro.
com), arī Zviedrijā sagatavoto dažādu valstu 
zīmju valodas kolekciju (www.spreadthe-
sign.com).

Lielas grūtības ir tajos gadījumos, kad 
vienam vārdam ir vairākas, pat piecas zī-
mes un nevaram izvēlēties, kuru. Piemēram, 
vārdam „viegli” patiešām atradām piecas zī-
mes, bet vienai zīmei – piecus vārdus (augļi, 
augi, nezāles, zāles, raža). Parasti vienam 
vārdam atstājam divas zīmes. 

Ilona: Gadās arī tā, ka vārdiem agrāk 
apstiprinātās zīmes mūsu cilvēki vairs ne-
lieto. Tāpēc nereti rodas jautājums, kuru 
zīmi ņemt: apstiprināto vai to, ko tagad lie-
to mūsu cilvēki. Jālemj ātri, jo projektā šīs 
aktivitātes termiņš ir īss un viss jāsagatavo 
laikā.

Agita: Arī strādājot pie vārdnīcas 
„Lauksaimniecība”, konstatējām vairs ne-
lietotas zīmes, novecojušus vārdus, tos svīt-
rojām. Zemnieks Juris Bruģmanis no Ķe-
guma mums sniedza konsultāciju, ieteica, 
kādus vārdus likt vārdnīcā.

Skaidrīte, esmu ievērojis, ka esi norū-
pējusies par latviešu zīmju valodas krop-
ļošanu ar daudz aizguvumiem no citām 
valodām, kas tev nav pieņemami. Kāpēc 
tev šāda nostāja?

Skaidrīte: Jā, man tas ļoti sāp. Latvijā 
nedzirdīgie neapzināti ,,piesārņo” savu va-
lodu – ikdienā lieto gan krievu, gan citvalstu 
zīmes. Nav noslēpums, ka daži nedzirdīgie 
vecāki, kuri audzina savus nedzirdīgos bēr-
nus, un arī tie, kuriem darbs ir ar nedzirdī-
giem bērniem, lieto svešas zīmes.

Cik zinu, latviešu nedzirdīgie tagad 
skandalē, ka iešot parakstīties pret krievu 
valodu kā otru valsts valodu. Bet kā viņi 
paši izturas pret savu zīmju valodu? Jāat-
zīstas, vienmēr esmu iestājusies par lat-
viešu zīmju saglabāšanu. Pirmkārt, valoda 
nav apģērbs, ko varam valkāt, kad gribam, 
un varam novilkt un izmest ārā, kad vairs 
nav modē. Otrkārt, latviešu zīmju valoda 
ir mūsu – nedzirdīgo minoritātes kultūras 
mantojums, ko mums  atstājušas vairākas 
nedzirdīgo paaudzes.

Uzskatu, ka mūsu uzdevums ir latviešu 
zīmju valodu, tāpat kā latviešu valodu, ar 
cieņu saglabāt, attīstīt un nodot tālāk jauna-
jai paaudzei. Kas atsakās no savas valodas, 
tas atsakās arī no savas kultūras! Cienīsim 
sevi, savu valodu un savu kultūru! 

Pateicoties pašlaik realizācijā esošajam LNS projektam „Klusuma pasaule”, 
dažos gados klajā nākusi tematisko vārdnīcu sērija zīmju valodā. Radītas nevien 
vārdnīcas, bet arī jaunas zīmes. Nedzirdīgo sabiedrībā nereti apspriests jautājums 
par nepietiekamo, mūsdienu prasībām neatbilstošo latviešu zīmju valodas krājumu, 
un minētās projekta aktivitātes neapšaubāmi to vairo.

Eiropas Sociālais 
fonds

Ieguldījums tavā nākotnē

Eiropas Savienība

 iVars KaLniņš
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EDGARS BRIŽS UZ DZĪVI SKATĀS AR SMAIDU
iVars KaLniņš no personisKā arhīVa

skolas gaitas
Edgara bērnudārza un skolas gadi aizri-

tēja kādā Baltkrievijas pilsētā pie Latvijas 
robežas. Viņa tēvs latvietis bija apprecējis 
puiša mammu no Baltkrievijas, un Edgars 
dzīvoja un mācījās šajā pilsētā. Bet vēlāk ve-
cāki izšķīrās, tēvs palika turpat, bet mamma 
pārcēlās uz Stalbes pagastu Cēsu rajonā, kur 
dzīvo arī pašlaik. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas puisis uzsāka mācības Daugavpils 
logopēdiskās skolas 5. klasē. Pēc šīs skolas 
beigšanas viņš izmācījās par pavāru nedzir-
dīgo grupā Jūrmalas Profesionālajā skolā.

Par šīs profesijas izvēli Edgars stāsta: 
„Tolaik man piedāvāja apgūt dažādas pro-
fesijas, bet es izvēlējos pavāra specialitāti, 
jo jāmācās bija īsāks laiks (divi gadi). Pārāk 
ilgi mācīties man negribējās.” 

Viņš šajā izglītības iestādē uzreiz iekļuva 
citā vidē: tur bija tikai latviešu valoda un lat-
viešu zīmju valoda. Tas nedaudz mulsināja, 
abas valodas bieži jaucās, bet ar laiku viņš 
latviešu valodu pietiekami labi iemācījās. 
Mācību laikā izgāja praksi konditorejas ka-
fejnīcā „Dēli”. Beigās arī skolas eksāmenu 
veiksmīgi nokārtoja.

strādājis citās joMās
Diploms bija rokā, tomēr strādāt par 

pavāru Edgars nevēlējās. Gribējās kaut ko 
citu, jaunu, un viņš izlēma kļūt par zvejnie-
ku atklātā jūrā. Aizgāja uz kādreizējo zivju 
fabriku „Kaija” ar nodomu pieteikties uz šo 
darbu. Galu galā viņu pieņēma par konservu 
pakotāju. Tiesa gan, Edgars tur nostrādāja 
tikai pāris mēnešus, jo nebija kur dzīvot un 
īresvietu sameklēt toreiz bija grūti.

Kādu laiku pastrādāja arī kokzāģētavā 
fiziski ļoti smagu darbu, bet tur algu kārtīgi 
nemaksāja, un viņš aizgāja arī no šī darba. 
Tad pievērsās būvniecības jomai un tajā pali-

ka kādus piecus gadus.
Tā kā Edgars nāca no 

laukiem, no Cēsu rajona, 
viņš Rīgā īrēja dzīvok-
li. Īresvietu mainījis pat  
astoņas deviņas reizes! 
Kad valsti piemeklēja eko-
nomiskā krīze, viņam vairs 
nebija izdevīgi strādāt un 
īrēt dzīvokli Rīgā. Krīze 
rādīja citu ceļu: vajadzēja 
atgriezties pie mammas 
Stalbē.

likteNīgā Mīlestība
Edgaram bija draudzī-

ba ar dzirdīgu meiteni, no 
kuras viņam ir dēls. Par 
attiecībām ar viņu viņš 
runāt nelabprāt, jo tagad 
jau ir cits mīlestības stāsts 
– sešus gadus Edgars drau-
dzējas ar Zoju Zaičenko 
(attēlā). Interesanti, ka 
abi kopā apmeklējuši bēr-
nudārzu un sākumskolu 
Baltkrievijā. Tagad dzīve 
vēlreiz devusi viņiem lik-
tenīgu iespēju –  būt kopā. 

Jaunais pāris pašlaik divatā dzīvo Valkā. 
Vaļasprieki…
Edgara vislielākās aizraušanās ir mak-

šķerēšana un filmu skatīšana. Viņš ne tikai 
aktīvi piedalās makšķerēšanas sacensībās, 
bet pagājušajā gadā izveidojis makšķernie-
ku portālu www.vampirs.ucoz.lv (nākamgad 
plāno pārveidot par www.deaf–fishining.lv). 
Šī portāla apmeklētāji pamatā ir nedzirdīgi 
makšķernieki, protams, pieejams arī citiem 
interesentiem. Tur reģistrēts ap 90 apmeklē-
tāju. Līdzīgs portāls eksistē arī Lietuvā, Uk-
rainā un Igaunijā. 

Prasmi par mājaslapas izstrādi viņš ap-
guva pašmācības ceļā. Edgara portāls satur 

plašu informāciju par makšķerēšanas tēmu. 
Tajā ir sacensību hronikas, fotokonkursi, 
raksti, foto ar komentāriem, spēles un citi 
noderīgi materiāli. Apkopota makšķerēšanas 
sacensību vēsture desmit gadu garumā, kas 
palīdz šī sporta veida cienītājiem atcerēties, 
kuru vietu kurš ieguvis, kādu zivi noķēris utt. 
Tur redzami pat katra makšķernieka personī-
gie rekordi. Puisis joprojām kaļ plānus par 
mājaslapas aktivitāšu paplašināšanu.

Edgars ir kaislīgs makšķernieks un rū-
pējās arī par sev līdzīgajiem. Lai aktivizētu 

viņu dalību sacensībās, viņš ieviesis savu 
īpašu punktu sistēmu. Jo vairāk kāds pieda-
līsies sacensībās, jo saņems vairāk punktu! 
Visvairāk punktu ieguvušajam gada beigās 
piešķir labākā makšķernieka titulu un balvu. 
Šogad par punktiem cīnās 40 mūsu makšķer-
nieki. 

filMas, Vecas uN jauNas
Lai paplašinātu makšķernieku portālu, 

Edgars meklēja kontaktus Krievijā, bet tur 
tāds, izrādās, neeksistē. Viņam pajautāja, vai 
Latvijā darbojas kāds portāls, kurā ir plašs 
filmu klāsts ar subtitriem latviešu valodā, kas 
pieejams nedzirdīgajiem. Izrādījās, ka mums 
tāda arī nav. 

Tā Edgaram radās ideja – izveidot filmu 
portālu www.latdeaf.ucoz.lv, kas veidots at-
bilstoši nedzirdīgo vajadzībām. Tajā apkopo-
tas daudzas vecas un jaunas filmas ar subtit-
riem latviešu valodā. Reizēm viņš pats kādai 
filmai liek savus subtitrus. Šādas filmas ir 
lejupielādētas no citiem portāliem, tas ir ļoti 
vienkārši. Tagad šo portālu apmeklē daudzi 
nedzirdīgie, sākot ar bērniem. Lai ieietu šajā 
portālā, jāveic reģistrācija, lai kontrolētu ap-
meklētāju daudzumu.

sapņi, ieguVuMi…
Bērnībā Edgars sapņoja kļūt par vadītāju, 

gribēja vadīt citus, un nu viņš „vada” abus 
portālus. Abas mājaslapas bija Edgara sapnis 
un tagad – rūpju un uzmanības objekti. 

Edgars saka, ka savā dzīvē dzirdes trū-
kuma dēļ neizjūt kādu zaudējumu. Pavāra 
profesija viņam noder: agrāk viņš prata tikai 
cept olas, bet tagad patīk rosīties virtuvē. 
Būvniecības darbi devuši prasmi veikt visu 
nepieciešamo remontu savā mājā. 

No Edgara latviešu valodas un zīmju va-
lodas prasmes nevar spriest, ka viņš būtu cit-
tautietis. Viņš pasmejas: „Daudzi domā, ka 
esmu latvietis, iespējams, tā liek domāt mans 
latviskais vārds. Ikdienā kontaktējos ar lat-
viešiem, tāpēc lietoju viņu valodu. Nekādus 
kursus neesmu apmeklējis, šo valodu iemācī-
jos „automātiski”.”

Edgars atminas, kā pirms diviem ga-
diem aizbraucis uz Baltkrieviju, lai tiktos 
ar saviem skolasbiedriem. Tad, tur būdams, 
pēkšņi atjēdzies, ka krievu zīmju valoda sāk 
aizmirsties. Puisi pārsteidza redzētais Balt-
krievijā, tur joprojām vērojamas padomju 
laika ainas. Visādā ziņā Latvija ir krietni 
priekšā.

tagad… bezdarbNieks
Pašlaik Edgars Brižs ir bezdarbnieka sta-

tusā, bet šad tad kaut kur piestrādā. Reizēm 
draugi un paziņas vēršas pie viņa kā datoru 
servisā un lūdz palīdzību šīs tehnikas sakār-
tošanā. Viņš datoros prot mainīt program-
mas, labot defektus, atbrīvot tos no vīrusiem. 
Šo „jauno profesiju” Edgars apguva pašmā-
cības ceļā. Viņam patīk darboties pie datora, 
tāpēc neatsaka, ja kāds palūdz sagatavot kaut 
ko, piemēram, sarakstus, rezultātu apkopo-
jumus, grafikus u.c. Tagad Edgars neatmet 
cerību atrast kādu darbu mazajā pilsētā, kur 
viņš tagad apmeties,  – Valkā. 

Dažādu iestāžu veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 
Latvijas iedzīvotāju neapmierinātība ar dzīvi ir samē-
rā augsta. Pesimistu skaits palielinājies tieši pēckrīzes 
periodā. Iemesli? Tā pamatā ir dzīves dārdzība, darba 
trūkumu un nepilnvērtīgs dzīvesveids. Šī problemātika 
skar arī nedzirdīgos cilvēkus, un nereti „KS” numuros 
arī pavīd raksti par cilvēku dzīves grūtībām. Mūsu vidū 
tomēr netrūkst optimistisku cilvēku. Šoreiz piedāvājam 
iepazīties ar nedzirdīgā Edgara Briža (32) dzīvesstāstu, 
kas tapa ar smaidu.
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ĪSAS ZIŅAS NO  LNS MĀJASLAPAS LASĪTĀJI VĒRTĒ
V A L D I S 

VOITKEVIČS: 
„Pietrūkst in-
formācijas par 
vēsturi un kultū-
ru…”

Tagad avī-
ze „Kopsolī” ir 
labāka nekā ag-
rāk, jo tur satur 
vairāk informā-
cijas. Vienmēr 
prieks to lasīt. 
Tas ir ļoti labi, 

ka mums ir sava avīze.
Raksts par Eiropas valodu dienu – 

svarīgi, ka dzirdīgo sabiedrībai visā Lat-
vijā izplata informāciju par mūsu zīmju 
valodu. Līdz ar to dzirdīgie cilvēki var par 
to ieinteresēties, mācīties šo valodu, iepa-
zīties ar nedzirdīgo kultūru, strādāt nedzir-
dīgo kopienā. Tā turpināt!

Raksts par Nedzirdīgo dienas sarī-
kojumu Raiņa vakarskolā – man patiesi 
prieks, ka jaunieši piedalās šādā pasāku-
mā. Nedrīkst pārtraukt šo tradīciju. 

Laba doma par Nedzirdīgo dienu 
LNS mītnes pagalmā. Jūtams, tas bija 
lieliski organizēts. Nākamgad jāorgani-
zē turpat. Paldies mūsu prezidentam par 
šo ideju. Labi, ka avīzē par šo notikumu 
daudz bilžu.

Lieliski, ka tik daudz nedzirdīgo 
studentu sāk mācīties augstskolā, kā arī 
profesionālajā skolā un tur nodrošināts 
tulku pakalpojums. Nākamajos avīzes nu-
muros iesaku nointervēt viņus par izvēlēto 
profesiju, lai arī citus jauniešus ieinteresē-
tu izvēlēties sev kādu amatu.

Raksts „Ar gudru galvu un zelta ro-
kām” – par divām nedzirdīgām sievietēm 
man patika to lasīt. Viņas intervijā ir atvēr-
tas un interesantas sievietes.

Avīzē, manuprāt, pietrūkst informā-
cijas par nedzirdīgo kultūru vai vēsturi. 
Domāju, ka šīs tēmas lasītājiem patiks.

Vēl nedaudz par informācijas iegū-
šanas iespējām vispār! Te, Latvijā, TV 
reti nodrošināta ar subtitriem un surdotul-
kojumu, bet Francijā gandrīz visās televī-
zijas programmās ir subtitri. Tiem visur 
pilnībā jābūt līdz 2012. gadam. Ja kāda 
TV programma būs bez subtitriem, tad tai 
piemēros soda sankcijas. 

Kad dzīvoju Francijā, vienmēr lasīju 
subtitrus, bet tagad Latvijā nesaprotu, ko 
runā TV programmās bez subtitriem. Zinu, 
ka ANO Konvencija par invalīdu tiesībām 
paredz nedzirdīgajiem tiesības saņemt in-
formāciju viņiem piemērotā veidā. Mums 
ir jācīnās par to. Esmu dusmīgs un vīlies, 
ka surdotulkojums nodrošināts tikai de-
batēs pirms 11. Saeimas vēlēšanās LTV 
raidījumā. Visām programmām jābūt tit-
rētām, lai nedzirdīgajiem tās būtu saprota-
mas un pieejamas.

Materiālu organizēja: Ivars Kalniņš
Foto: no Valda personiskā arhīva

Valmieras Vājdzirdīgo skola satrauk-
ta par dramatisku finanšu samazināšanu 
(07.10) – šī skola nosūtīja protesta vēstuli 
Valsts prezidentam.

ASV: Populārā nedzirdīgā filmu 
zvaigzne šovā savāc miljonus dzirdes 
aparātu apmaksai (10.10) – zvaigzne 
Marlī Metlina.

Slovēnijā īsteno projektu „E-pieeja-
mība nedzirdīgajiem” (13.10) – pirmo 
reizi viņiem ir publiskā informācija inter-
netā slovēņu zīmju valodā

ASV: piecus gadus darbojas nedzir-
dīgo kinokompānija (14.10) – tur ražo fil-
mas tikai amerikāņu zīmju valodā

Kad dzirdīgie vecāki nespēj komu-
nicēt ar nedzirdīgajiem bērniem (17.10) 
– Eiroparlamenta pārstāvji tikās ar vācu 
nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu asociāciju

Par implantiem: Ne visi nedzirdīgie 
vēlas tikt „salaboti” (21.10) – kohleārie 
implanti rada liekas klapatas

Pirmo reizi Igaunijā Nedzirdīgo teāt-
ra un filmu festivāls (21.10) – tika nomi-
nēti vairāki tituli no 3 teātra uzvedumiem 
un 6 filmām.

ASV: Būt vai nebūt zīmju valodas ap-
mācībai skolās (24.10) – skolu valdes cīnās 
pret budžeta apcirpšanu, kas paredzot iero-
bežot zīmju valodas apmācību koledžās. 
     2. Nedzirdīgo jauniešu festivāls Ber-
līnē (24.10) – Valdis Voitkevičs stāsta par 
redzēto tajā.

DVD zīmju valodā nedzirdīgajiem 
palīdz samierināties ar pārdzīvoto ze-
mestrīci (25.10) – Jaunzēlandē sagatavoti  
diski par šo tēmu.

Kā BBC gatavo subtitrus TV raidīju-
miem (27.10) – Anglijā TV raidījumu sub-
titrēšanas jautājums ir aktuāls.

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienī-
ba uzņem jaunas valstis (28.10) – LNJO 
pārstāvji piedalījās ENJS Ģenerālajā 
asamblejā Spānijā.

Ekskursija „Līgatnes brīnumi” 
(04.11.) – jaunieši apmeklēja papīrfabriku, 
ielūkojās padomju bunkurā un izstaigāja 
dabas takas.

Nedzirdīgie piedalījušies Padom-
ju Savienības kosmosa programmās 
(07.11.) – par konstruktoriem sekmīgi strā-
dājuši nedzirdīgie.

Iz bIedrību dzīves
Nedzirdīgo diena Tējas istabā 

(06.10)* – liepājnieki tur atzīmēja. Kul-
dīdznieki jau domā par ziemu (11.10) – 
rādīja „Ziemas gardumu” izstādi. Dieviņš 
mīl čaklos: Labi darbi padarīti, saulītei 
spīdot (12.10) – 29 valmierieši sakopa 
kluba teritoriju. Valmierieši izzina Simjū-
da dienas tradīcijas un skaita tirgotājus 
(12.10)* – viņi apmeklēja tirgu pilsētas 
centrā. Mums šodien svētki! (17.10) – rē-
zeknieši atzīmē Nedzirdīgo dienu un su-
mina biedrības jubilārus. Nebijis rekords 
– Rīgas biedrības pārgājienā piedalījās 
gandrīz divi simti dalībnieku! (18.10) – 
165 dalībnieki apmeklē koku parku un tru-
šu karalisti. Gurķu diena Ventspilī (19.10) 
– ventspilnieki sacentās par garšīgāko ma-
rinēto gurķīti. Kuldīga pirmo reizi orga-
nizē minifutbola sacensības (26.10) – pie-
dalījās trīs komandas: Liepājas, Jelgavas 
un Kuldīgas. Konkursā „Iepazīsti savu 
pilsētu” uzvar Juris Ozoliņš (26.10) – 14 
dalībnieki meklēja 23 Kuldīgas vecpilsētas 
objektus. Helovīna dienas pasākums Rīgā 
– ekstremāla izklaide ar noslīkušām zi-
vīm (31.10) – apmeklētāji iepazinās ar pa-
gāniskām tradīcijām. Helovīns spokojās 
arī Kuldīgā (01.11) – dalībnieki bija jocī-
gās maskās. Rēzeknes biedrībā foto izstā-
de „Mani mīļie mājdzīvnieki” (01.11) – šī 
izstāde skatāma līdz novembra beigām. Ie-
skaties dzirdīgo pasaulē: šoreiz tur, kur 
mācās bērni (02.11)* – valmierieši ap-
meklēja Rīgas un Valmieras skolas un LNS   
iestādes Rīgā. 

Ivars KalnIņš 

* Ar zvaignīti atzīmētie pasākumi notika projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.

MUZIKĀLA IZRĀDE „SUDRABA SLIDAS” AR TITRIEM
Inese Immure no portāla "www.teatrIs.lv"

Latvijas Nacionālais 
teātris turpina piedāvāt 
izrādes ar titriem latvie-
šu valodā cilvēkiem ar 
dzirdes traucējumiem. 
Piektdien, 9. decem-
brī pl. 19 tiks izrādīta 
jauna muzikāla izrāde 
„Sudraba slidas” visai 
ģimenei.

Tā veidota pēc ameri-
kāņu rakstnieces Mērijas 
Meipsas-Dodžas grāma-
tas „Sudraba slidas” un ir viens no pazīsta-
mākajiem Ziemassvētku stāstiem.

Izrādes režisors Edmunds Freibergs, 
mūzikas autors ir Raimonds Pauls, bet 
dziesmu tekstu autors Jānis Elsbergs. Kus-

tības iestudējis horeo-
grāfs Alberts Kivlenieks, 
kas kļuva plaši pazīstams 
pēc TV šova „Dejo ar 
zvaigzni”.        

Rīgas biedrības bied-
ri, kuri vēlas apmeklēt 
šo izrādi un iepriecināt 
savus bērnus, biļetes var 
pasūtīt pie Vitas Kama-
res vai Brigitas Alder-
sones. Cena: 2. balko-
nā 3 Ls (20 biļetes), 1. 

balkonā  3. rindā 9 lati (8 biļetes), 6. ložā  
2. rindā 5,50 lati (4 biļetes). Pārējiem 
biedrības biedriem par iespēju apmeklēt šo 
izrādi interesēties pie sava kluba vadītāja. 
Pieteikties līdz 22. novembrim. 
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SIEVIETES VAR TO PAŠU!
Zigmārs UngUrs no iVetas KraZes personisKā arhīVa

Tātad semināra galvenā tēma bija par 
to, kā vairāk iesaistīt nedzirdīgās sievie-
tes sporta aktivitātēs?

Jā, bet ne tikai tas, bija arī cits mērķis. 
Gribam, lai sievietes aktīvāk piedalās un 
iesaistās savas valsts sporta organizācijas 
valdē un piedalās lēmumu pieņemšanā. Se-
minārā katras valsts pārstāves pastāstīja, kā 
darbojas viņu organizācijas, cik daudz sie-
viešu ir iesaistītas valdē. Nospriedām, ka 
pats svarīgāks  tas, lai vairāk sieviešu iesais-
tītos sporta politikā un ļoti būtiski katras or-
ganizācijas darbībā ir lēmumu pieņemšanā 
uzklausīt arī sieviešu viedokļus. 

Vai šī tēma ir aktuāla arī Latvijā? 
Kāda ir mūsu sieviešu līdzdalība sportā 
un tā vadībā?  Kuros sporta veidos mums 
pašlaik ir visvairāk sieviešu?

Šī tēma, manuprāt, ļoti nozīmīga ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Sieviešu 
līdzdalība Latvijā pēdējos gados nemainās, 
nodarbības un sacensības apmeklē vairums 
vecākā gadagājuma sievietes, bet bēdīgs 
fakts ir tas, ka nedzirdīgo sportā tikpat kā 
nejūt aktivitāti no jaunākās paaudzes sievie-
tēm. 

Sieviešu līdzdalības samazināšanos 
varētu ietekmēt šādi faktori: finansiālās 
problēmas, ģimenes apstākļi, nav atbalsta 
no draugiem vai ģimenes, informācijas trū-
kums par iesaistīšanās iespējām.

Analizējot sportistu aktivitātes LNSF 
vietējos pasākumos pēdējos piecos gados 
individuālajos sporta veidos, redzam, ka 
sieviešu aktivitāte nemainīgi saglabājas 
boulingā un orientēšanās sportā, bet šogad 
patīkams rādītājs sieviešu aktivitātes pieau-
gumā bija šautriņu mešanā un novusā. 

Vai seminārā guvāt kaut kādus kon-
krētus ieteikumus, kā vairāk iesaistīt 
sievietes sporta nodarbībās? Kā to dara 
citās valstīs? 

Seminārā piedalījās sievietes no 13  
Eiropas valstīm – Norvēģijas, Zviedrijas, 

Somijas, Igaunijas, Latvijas, Slovēnijas, 
Horvātijas, Holandes, Bulgārijas, Francijas, 
Grieķijas un Čehijas, kā arī no Krievijas. 

Seminārā dalībnieces varēja  gūt nepie-
ciešamo informāciju, rast vērtīgu pieredzes 
apmaiņu savas organizācijas tālākai darbī-
bai. Pārrunājot katras valsts organizācijas 
darbību, bija vērojamas gan atšķirības, gan 
arī daudz līdzību. Piemēram, Ziemeļvalstīs 
par augstiem sasniegumiem prēmijas netiek 
piešķirtas, bet citās Eiropas valstīs tas no-
tiek. 

Vai tev ir kāds paraugs, kam tu  
vēlētos sekot?

Man personiski ļoti būtiski bija iegūt in-
formāciju no EDSO bijušās prezidentes Isa-
bellas Malaurie, kura bija EDSO prezidente 
no 2004. – 2010.gadam. Viņa pastāstīja, ka 
jaunībā sākusi trenēties peldēšanā kopā ar 
dzirdīgajiem. Viņa bija iekļauta Francijas 
peldēšanas izlases kandidātu sarakstā uz 
Olimpiskajām spēlēm, bet diemžēl nespēja 
izpildīt normatīvus un netika uz Olimpis-
kajām spēlēm. Viņa spēlēja arī  basketbolu, 
galda tenisu un nodarbojās ar kalnu slēpo-
šanu.

 Kad Isabellai apritēja 18 gadi, Francijas 
Nedzirdīgo sporta federācija uzaicināja viņu 
piedalīties nedzirdīgo sacensībās peldēšanā. 
Vēlāk, 1966. gadā, viņa sāka iesaistīties sa-
vas nedzirdīgo organizācijas valdes darbībā 
un 1981. gadā pārstāvēja Franciju ICSD 
(agrāk CISS) kongresā Ķelnē, Vācijā.

 Kad 1983. gadā tika dibināta Eiropas 
Nedzirdīgo sporta organizācija, dibinātā-
ju sapulcē viņa bija vienīgā sieviete. Kopš 
tā laika Isabella bija Francijas Nedzirdīgo 
sporta federācijas valdes locekle un arī pir-
mā EDSO ģenerālsekretāre, vēlāk preziden-
te. Viņu var raksturot  kā spēcīgu sievieti, 
kura sēžu laikā nedomā par sevi kā par sie-
vieti, bet kā personu, kas līdzvērtīga vīrie-
šiem. 

Te būs stāstījumi no citu semināra da-

lībnieču pieredzes!
Nadežda Shakbayzan no Krievijas 

strādā pilnu darba laiku Krievijas Nedzirdī-
go sporta federācijā. Jaunībā nodarbojās ar 
vingrošanu, slēpošanu un tagad spēlē bou-
lingu. Krievija ir ļoti liela valsts, tur ir ļoti 
daudz sportistu. Nedzirdīgo Olimpiskajām 
spēlēm  augsts statuss, līdzīgs kā Krievijas 
Olimpiskajai komitejai un arī Paraolimpis-
kajām spēlēm. Katrs sportists, kurš ieguvis 
zelta medaļu, saņem labu dotāciju no Krie-
vijas valdības. Katru gadu Krievijas Nedzir-
dīgo sporta federācija saņem 3 miljonus do-
lāru organizācijas aktivitātēm. Sadarbība ar 
Krievijas valdību ir ļoti laba. Valdē darbojas 
9 cilvēki, tostarp 1 sieviete. 

Margret De Roo no Nīderlandes, kas 
nodarbojusies ar peldēšanu un zirgu izjā-
dēm, informēja, ka Nīderlandes sporta fe-
derācijas valdē darbojas 5 vīrieši. Cer, ka 
nākotnē valdē kādu amatu ieņems arī sievie-
te. Populārākais sporta veids tur ir futbols, 
skvošs, peldēšana un teniss.

Marcela Hyklova un Jitka Mazucho-
va no Čehijas Republikas. Marcela ir Čehi-
jas Nedzirdīgo sporta federācijas viceprezi-
dente,  jaunībā nodarbojās ar handbolu starp 
dzirdīgajiem. Valdē ievēlēti 7 locekļi, no 
tiem 2 ir sievietes. Tagad Čehijā sievietēm 
populārs sporta veids ir zāles futbols, bet 
nav finansiāla atbalsta tam, tāpēc ka zāles 
futbols nav iekļauts Nedzirdīgo Olimpisko 
spēļu sarakstā. Federācija saņem finansēju-
mu no Paralimpiskās komitejas. 

Jessica Mauritzson  darbojas Zviedri-
jas Nedzirdīgo sporta federācijas jauniešu 
nodaļā un atbild par jauniešu sportu. Viņa 
bija aktīva peldētāja un jau 15 gadu vecumā 
piedalījās Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs. 
Sešus gadus strādāja ar bērniem un jaunie-
šiem, kas trenējās peldēšanā. Viņas vadītā 
Jauniešu nodaļa organizēja balvu izcīņas da-
žādos sporta veidos katru gadu, sacensībās 
piedalījās aptuveni 300 jauniešu. Uzskata, 
ka dzimumu līdztiesības jautājums Zvied-
rijā nav problēma, bet gan tas, kā iesaistīt 
jaunatni sportā. Zviedrijas Nedzirdīgo spor-
ta federācijas valdē strādā 9 locekļi, no tiem 
3 ir sievietes. 

Boryana Tiholova no Bulgārijas ir vo-
lejbola un boulinga spēlētāja. Bulgārijā pa-
stāv 12 sporta klubi, vispopulārākais veids 
ir cīņas sports (wrestling), seko vieglatlētika 
un peldēšana. Daudzi nodarbojas arī ar bad-
mintonu, apmēram 6 – 7 sievietes spēlē aktī-
vi, bet pārsvarā ir vīrieši. Svarīgi ir uzvarēt, 
lai Bulgārijas valdība redzētu rezultātus, tad 
atbalsta ar naudu. Ir smagi jāstrādā. Bulgāri-
jas Nedzirdīgo sporta federācijas valdē strā-
dā gan nedzirdīgie, gan dzirdīgie.

Astri Garaguso un Margareth Hart-
vedt no Norvēģijas pastāstīja, ka Norvēģi-
jas Nedzirdīgo sporta federācija ir pakļauta 
Paralimpiskajai komitejai. Norvēģijā sie-
vietēm populāri sporta veidi ir futbols un 
boulings, kā arī ziemas sporta veidi, īpaši 
jauniešiem. Valdē strādā 5 cilvēki, no tiem 
2 sievietes. Finansējumu saņem no valdības 

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas izpilddirektore Iveta Kraze no 6. līdz 
9. oktobrim piedalījās Eiropas Nedzirdīgo sieviešu vadības seminārā Čehijas gal-
vaspilsētā Prāgā. Semināra moto bija „Sports visiem”, bet galvenokārt apsprieda 
nedzirdīgo sieviešu aktīvu iesaisti sporta aktivitātēs. Vārds semināra dalībniecei 
Ivetai, kura atbildēja uz Z. Ungura jautājumiem.

                                                                                                  Iveta
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SPORTA ĪSZIŅAS
 Zigmārs UngUrs

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

un Olimpiskās komitejas.
Ilvi Vare no Igaunijas ir bijusī basketboliste, tagad nodarbojas 

ar orientēšanās sportu. Igaunijas Nedzirdīgo sporta federācijā ir 7 
valdes locekļi, no tiem 4 sievietes. Sieviešu vairāk nekā vīriešu! Ri-
ina Kuusk no Igaunijas bija EDSO valdē.  Ilvi uzskata, ka Igaunijai 
nav problēmu ar dzimumu līdztiesību. Ja sieviete labi strādā, tad 
viņa var strādāt arī par prezidenti.

Aleksandra Katsimperi no Grieķijas ir bijusi ļoti aktīva vo-
lejbolā, kas ir viņas mīļākais sporta veids. Viņa pašlaik darbojas 
Nedzirdīgo sporta klubā Patrā. Grieķijas Nedzirdīgo sporta federā-
cijā strādā 9 valdes locekļi, bet sieviete ir tikai viena. Basketbols 
un futbols ir izplatītākie sporta veidi sievietēm Grieķijā. Krīzes dēļ 
naudas jautājums patlaban ir milzīga problēma visā Grieķijā. Pirms 
tam sportisti varēja piedalīties dažādos sporta veidos par brīvu, bet 
tagad vairs ne. 

Heli Romu no Somijas ir Somijas Nedzirdīgo sporta federā-
cijas valdes locekle. Agrāk bijusi ļoti aktīva hokeja spēlētāja, arī 
vieglatlēte. Viņa kopš 1989. gada piedalījusies Nedzirdīgo Olimpis-
kajās spēlēs. Somijas Nedzirdīgo sporta federācijas valdē ir 7 locek-
ļi, no kuriem 2 ir sievietes. Viņa uzskata, ka federācijā ar līdztiesību 
viss ir kārtībā. Zāles futbols ir iecienīts sporta veids sieviešu vidū 
Somijā. Pirms tam federācijā ir bijusi arī sieviešu komiteja.

Pēc dalībnieču un EDSO prezidenta informācijas, tagad Eiropā 
komandu sporta veidu topā ir futbols ( arī zāles futbols) gan sievie-
tēm, gan vīriešiem, bet individuālo sporta veidu topā – boulings.  

Kā ir Latvijā?  Kāds ieguvums no semināra bija jums pašai? 
 Jāatzīst, ka arī Latvijā topā aizvien ir boulings, jo Latvijas Ne-

dzirdīgo čempionātā boulingā piedalījās visvairāk dalībnieku. Par 
sieviešu līdzdalību vadībā –  kopumā ne tikai Latvijā, bet arī citās 
Eiropas valstīs valdē ir ļoti maz sieviešu, vajadzētu nākotnē viņām 
pašām  būt aktīvākām. Deviņus gadus, kopš strādāju sporta federā-
cijā, jāatzīst, valdē vīrieši darbojas vairākumā. No 2009. gada esmu 
valdes sastāvā kā vienīgā sieviete no 5 cilvēkiem.

 Latvijā kopumā ir 8 sporta klubi, 3 klubos vadītājas ir sievietes:  
NIK „Zaļā Paparde” – Inguna Krama, Rīgas Nedzirdīgo šaha un 
dambretes klubā „ŠaDa” līdz 2011. gada 30. oktobrim vadītāja bija 
Marina Artjomova, bet Nadežda Jefremova – sporta klubā „Tālavas 
Nedzirdīgo sports”. Pēc 2010.gada statistikas rādītājiem, pēc sporta 
klubu ankešu apkopojuma, ar sportu nodarbojās 171 vīrietis un 64 
sievietes.

Latvijā katrs nedzirdīgais sportists, kurš izcīna godalgotās vietas 
olimpiādē, saņem prēmiju no valsts budžeta.

Man pašai vairojās pārliecība un ticība, ka sieviete arī var pa-
veikt to pašu ko vīrieši. Negribu daudz runāt, bet vairāk strādāt. Ir 
skaidrs mērķis – vairāk jāiesaista jaunieši un sievietes sportā un arī 
politikā!

Varbūt LNSF var noorganizēt arī sporta klubiem  semināru 
par to, kā iesaistīt sportā vairāk sieviešu?

Plānots, ka sieviešu sporta vadības seminārs tiks rīkots šā gada 
26. novembrī Rīgā, esam aicinājuši visas sievietes, kuras nodar-
bojas ar sportu un kuras  piedalījušās izlases sastāvā, kā arī klubu 
vadītājas, kuras ir labas līderes. Gribētu visām sievietēm,  arī visiem 
vīriešiem pateikt vienu nozīmīgu moto „SPORTS IR VISIEM!”–  
var piedalīties bērni, jaunieši, pieaugušie,  sievietes, vīrieši... 

DAUDZ DALĪBNIEKU MINIVOLEJBOLĀ
Divdesmit viens dalībnieks – tik negaidīti daudz spēlētgribētāju 

bija pieteikušies uz Rīgas sporta kluba „Nedzirdīgo sports” organi-
zētajām Rīgas nedzirdīgo meistarsacīkstēm jauktajā minivolejbolā. 
Tās notika 30. oktobrī Rīgas 51. vidusskolā.

Pirmo vietu ieguva komanda „Brazil”, kurā spēlēja Artūrs Bei-
tiks, Ieva Valdmane un Dāvis Beitiks. Viņi uzvarēja visās spēlēs. 
Otrajā vietā komanda „Five Stars”, kura zaudēja divās spēlēs, bet 
četrās uzvarēja. Tās sastāvs: Jānis Valdmanis, Anita Ždanovska un 
Raitis Zvīdris. Trešo vietu ieguva komanda „KAK”, kurā spēlēja 
Kristaps Štelmahers, Anita Grahoļska un Kristaps Legzdiņš. Visi 
pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām. 

LAIMA UN OMARIS TITULUS NEATDOD
Liepājas Olimpiskajā centrā 9. oktobrī tika noskaidroti šī gada 

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas balvu ieguvēji novusā. Pie-
dalījās 8 sievietes un 9 vīrieši. Sieviešu vienspēlēs uzvarēja Laima 
Karlštrēma, vīriešiem – Omaris Jaunzemis. Līdz ar to jau otro 
gadu pēc kārtas vienspēļu čempioni nemainās.

Sievietēm otrā palika Antra Jaunzeme, bet trešajā vietā Līva 
Vaivode. Vīriešu konkurencē otro vietu izcīnīja Andris Žurakovskis, 
bet trešo – Valdemārs Vaivods.

Dubultspēlēs vīriešiem pirmo vietu ieguva Valdemārs Vai-
vods un Andris Žurakovskis. Otrajā vietā Kārlis Valdmanis un 
Imants Greiers, bet trešajā Omaris Jaunzemis ar Austri Nikiforovu. 
Sieviešu dubultspēlēs pirmajā vietā Laima Karlštrēma un Kris-
tīne Urtāne, otrajā vietā Līga Dirnēna un Arita Dirnēna.

KULDĪGĀ – PIRMO REIZI!
Kuldīgā 15. oktobrī pirmo reizi notika minifutbola sacensības. 

Piedalījās komandas no Liepājas, Jelgavas un Kuldīgas. Pirmo 
vietu ieguva Liepājas komanda un saņēma kausu un diplomus. 
Otrajā vietā jelgavnieki, bet trešajā – kuldīdznieki. Piemiņas balvas 
saņēma arī gados visvecākie spēlētāji – jelgavnieki Sergejs Lo-
minskis un Anatolijs Jermolovičs. Sacensību galvenais tiesnesis 
– Valters Gārnis.

PAR MŪSĒJIEM RAKSTA CITĀS AVĪZĒS
Kā ziņo laikraksts „Ludzas zeme”, Rēzeknes nedzirdīgie spi-

ningotāji Vladislavs un Sergejs Kravaļi uzvarējuši 30. oktobrī Lu-
dzas Lielajā ezerā notikušajās spiningošanas sacensībās „Lielā zivs 
2011”. Šajās sacensībās piedalījās 18 komandas (komandā 2 dalīb-
nieki), bet kopā bija 39 dalībnieki. Tie pārstāvēja Balvu, Aglonas, 
Preiļu, Līvānu, Rēzeknes un Kārsavas novadus. Komandu vērtēju-
mā divām komandām – LNS un „Bezrybje” bija vienāds noķerto 
zivju svars: 2,9 kg. Taču LNS komandai bija divas zivis, bet kon-
kurentiem tikai viena liela, tāpēc uzvaru piešķīra mūsējiem. Apsvei-
cam tēvu un dēlu – Sergeju un Vladislavu Kravaļus, kuri godam pār-
stāvēja LNS un uzvarēja! Mazs humoriņš ir tas, ka laikrakstā „Lu-
dzas Zeme” LNS nosaukta par Latgales Nedzirdīgo savienību…



Ieguldījums tavā nākotnē
Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 ietvaros  

ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un  Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu. 
Atbildīgā par materiālu saturu: laikraksta “Kopsolī“ galvenā redaktore Ilze Kopmane Eiropas Savienība
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MĪĻI SVEICAM!
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19. XII Hilda SESKA, Liepājas

70
  5. XII Valdis PUTRA, Smiltenes
11. XII Aivars VEISMANIS, Rīgas
22. XII Renārs ZĪLE, Valmieras
25. XII Lifantijs LAVRENOVS, Rīgas

65
27. XII Renāte OZOLIŅA, Kuldīgas

60
22. XII Valentīna MOSTOVA, Rīgas

55
27. XII Irīna LEDOVSKA, Daugavpils
27. XII Vēsma FIRSTE, Rīgas

50
12. XII Igors CVETKOVS, Smiltenes
13. XII Aleksandrs ŠĻUJEVS, Rīgas 

biedrība

LNS projekts "KLUSUMA PASAULE"
Ieguldījums tavā nākotnē

EIROPAS SAVIENĪBA

galVeNie pasākuMi biedrībās 2011. gada deceMbrī

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

Nākamais numurs 15. decembrī

LNS BIEDRĪBU PASĀKUMI

RĪGĀ
19. XII pl. 18 pasākums „Ziemassvētki” 

TUKUMĀ
11. XII pl. 13 pasākums „Jautrā ziema!” 
16. XII pl.18 pasākums „Ziemassvētki” 

JELGAVĀ
3.XII pl. 12 pasākums „Labākie gadi….” 
18. XII pl. 13 pasākums „Ziemassvētki” 

RĒZEKNĒ
22. XII pl. 13 pasākums „Mana lūgšana” 
30. XII pl. 15 pasākums „Baltie Ziemassvētki” 

VENTSPILĪ
17. XII pl. 14 pasākums „Eglīte, eglīte” 
24. XII pl. 14 pasākums „Klusie Ziemassvētki” 

VALMIERĀ
  5. XII pl. 14 „Ko tu, proti?” (Ziemassvētku  

                           rotājumu gatavošana) 
23. XII pl. 14 „Apaļo gadu jubilāri” 
24. XII pl. 18 pasākums „Ziemassvētki” 

LIEPĀJĀ
25. XII pl. 16 pasākums  „Klusie Ziemassvētki!”  
31. XII pl. 20 pasākums  „Sveiks, Jaunais 2012. 

                           gads!”  
DAUGAVPILĪ

10. XII pl. 14 pasākums „Mani skaistākie gadi” 
23. XII pl. 13 pasākums „Zvaniņš skan” 
30. XII pl. 17 Tikai draugi tiekas 

RĪGĀ
23.; 30  XI; 7.; 14.; 21.; 28  XII pl. 13 IK „Ne-
steidzīgai atpūtai” pensionāriem 
24. XI; 1.; 8.; 15. XII pl. 15 IK „Jautrīšu 
klubs!” – D/c „Ābeļzieds” – vingrošana
30. XI pl. 10  ekskursija uz RNBPIS (skaits 
ierobežots 15 cilv.) 
1.; 8.; 15 XII pl. 13 IK „Jautrīšu klubs!” –  D/c 
„Ābeļzieds” – māksla
6. XII pl. 12 ekskursija uz Zasulauka torni –
(cena 1.50 Ls)
7. XII pl. 9.30 ekskursija uz RNBPIS (skaits 
ierobežots 15 cilv.)
21. XII pl. 16 pasākums „Ziemassvētki sanā-
ciet...”

JELGAVĀ
2. XII pl. 13 pasākums „Invalīdu diena”
15. XII pl. 17 „Asini prātu”

TUKUMĀ
3. XII pl. 17 pasākums „Invalīdu diena”

LIEPĀJĀ
2. XII pl. 17 iedegsim otro adventes  svecīti
25. XII pl. 14 eglīte bērniem ar salatēti

VALMIERĀ
29. XII pl. 14 „Vienkārši būt kopā”
31. XII pl. 23.30 „Ardievu 2011. un sveiks 
2012.!” (Pilsētas centrā)

PĻAVIŅĀS
17. XII pl. 12 pasākums „Baltie Ziemassvētki”

SMILTENĒ
20. XII pl.12 pasākums ,,Sagaidot Ziemassvēt- 
                      kus” (Alūksnē)
30. XII pl.12 IK ,,Kustīgās rokas” – jaunā  
                      gada gaidās

KULDĪGĀ
  5. XII pl. 16 pasākums „Bārbalas diena”
24. XII pl. 12 Ziemassvētku pasākums bēr- 
                       niem un pieaugušajiem

RĒZEKNĒ
13. XII pl. 13 čaklo roku darinājums ,, Starp  
                       adatām un kamoliem”
30. XII pl. 12 pasākums„Atvadas no Vecgada”

VENTSPILĪ
25. XII pl. 15 pasākums „Jubilāru diena” 
26. XII pl. 15 Ziemassvētku vakars

Pāri darbam, sāpēm, ilgām 
Klājies baltu smilšu klāsts...

 Mūžībā aizgājusi mūsu biedri 
OLGA GOBIŅA (1947.13.12. – 
2011.01.11.) un ELMĀRS POŽARSKIS 
(1926.24.02. – 2011.09.). Izsakām dziļu 
līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un drau-
giem. Lai vieglas smiltis!

Rīgas biedrība

 Mūžībā aizgājusi OLGA DRANDE.
Lai vieglas smiltis! Izsakām visdziļā-
ko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un  
draugiem.

Veronika un Jānis Cvetkovi

 Izsakām līdzjūtību ZAIGAS JOCES 
ģimenei un tuviniekiem, māti aizsaulē iz-
vadot. Skumjās lai tev spēks un miers, cik 
nu vien iespējams. Ar cieņu!

Liepājnieki

PATEICĪBA
Sirsnīgs, mīļš paldies māsai 

REGĪNAI par neaizmirstamo kruīza 
braucienu uz Stokholmu, par skaistiem 
vārdiem un dāvanām no Latvijas 
Nedzirdīgo sporta federācijas, sporta 
klubiem, Rīgas biedrības valdes. 

No sirds pateicos  par sirsnīgiem 
novēlējumiem manos dzīves svētkos 
saviem mīļajiem vienaudžiem no 
pensionāru kluba „Atvasara.

Jadviga Bočkāne
P.S. Laikraksts „Kopsolī” pievienojas 

apsveicēju labajiem novēlējumiem, pateicas 
Jadvigas kundzei par sadarbību un dziļi 
atvainojas par tehnisko kļūdu, savlaicīgi 
neievietojot šo pateicību iepriekšējā numurā. 

ĪPAŠAIS SVEICIENS
VITOLDAM VOLONTAM

Maziņš kad 
biju, vai zināju to,

Kas mani gai-
da, kad izaugšu 
liels?

Atgriezies, at-
griezies vēl vienu 
reiz,

Mana skaistā 
jaunība , man 
tevis žēl...

Mīļi sveicam apaļajā 50 gadu jubile-
jā! Lai tev laba veselība, spēks, dzīves-
prieks, saticība un mīlestība dzīvē!

Māsa Veronika Lavrenova ar ģimeni

LĪDZJŪTĪBAS

AICINĀJUMS PIETEIKTIES SKAISTUMKONKURSAM – 2012
LNS plāno nākošgad organizēt skaistumkon-

kursu "Miss Deaf 2012" un aicina tajā piedalīties 
nedzirdīgās meitenes no 17 līdz 28 gadiem.

Pieteikties līdz š.g. 20. novembrim pie k/c 
"Rītausma” direktores Brigitas Aldersones uz 
e-pastu ritausma@lns.lv vai pie LNS viceprezi-
dentes Sandras Gerenovskas uz e-pastu sandra.
gerenovska@lns.lv vai mob. (sms) 28664324. 
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