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PALDIES!
Uz sava galda kalendārā izlasu: „Ja gribi ko
labu darīt, dari tūlīt. Atlikt vēlāk – tas nozīmē
„nekad”.” Bet šorīt nododam tipogrāfijā pēdējo šī
gada „Kopsolī” numuru, tātad pienākusi īstā, neatliekamā reize pateikt paldies visiem, kas mums
palīdzējuši līdz tam tikt.
Viņu vidū brīvprātīgie ziņu piegādātāji un
rakstītāji: Mārīte Truntika, Inese Geduša, Žanete Škapare, Valdis Voitkevičs, Iveta Lāce
– Miezīte, Līga Pauniņa, Austris Nikiforovs,
Maruta Piterniece, Jadviga Bočkāne, Dana
Kalpiņa – Geida, Daiga Delle, Baiba Bicēna,
Mārīte Miezīte, Elvīra Čaika, Raisa Civkunova
un citi. Paldies!
Nevaru nepieminēt arī čaklos fotogrāfus, kas
publikācijas papildina ar krāsainiem attēliem:
Valdis Krauklis, Laura Gaile, Māra Lasmane,
Ligita Liepiņa, Līga Pauniņa, Liene Kleina –
Brūvere, Jānis Immurs, Andrejs Šnepsts, Ieva
Vilciņa un citi. Pateicos!
Īpašu pateicību pelnījuši tie mūsu lasītāji, kas
šogad izvērtēja „Kopsolī” kārtējos numurus. Tie
bija: Genādijs Čerņavskis, Liena Čerepko,
Līga Pauniņa, Sandra Gerenovska, Jautrīte
Groma, Valdis Voitkevičš, Laura Gromova,
Anita Ceple, Uldis Ozols u.c. Viņu atzinumi un
ieteikumi mums labi noderēja, veidojot katru nākamā numura saturu un dizainu.
Paldies arī visiem, kuri sniedza intervijas, dalījās domās ar mums un lasītājiem par savu dzīvi un
darbu. Viņu bija daudz: Silvija un Jānis Jurkas –
Jaurēni, Edgars Brižs, Raja Pšeņičnaja, Inguna
Krama, Aldis Ādamsons, Mārtiņš Vēzis, Māris
Ķikurs, Līga Grāvīte, Lilija Golubeva u.c.
No sirds pateicos Informācijas centra darba
grupas komandai, kas ar ieinteresētu attieksmi
pret sava tiešā darba izpildi nodrošināja kvalitatīvu „Kopsolī” numuru iznākšanu katru mēnesi.
Tie bija: Inese Immure, Juris Grundulis, Ivars
Kalniņš, Zigmārs Ungurs, Gunta Birnīte, Pēteris Vilisters.
Ceru uz jūsu visu
sadarbību arī turpmāk
un vēlu visādā ziņā
laimīgu gadu visiem,
visiem!
„Kopsolī” galvenā redaktore ILZE
KOPMANE

NEAIZMIRSTIET!
Drīz sāksies jauns gads, jāatjauno abonements
uz laikrakstu „Kopsolī”. To varat darīt Latvijas
pastā, redakcijā, savās biedrībās, skolās un KC
„Rītausma”. Mēs esam kopā ar jums, bet jūs? Uz
tikšanos Jaunajā gadā!

Vienmēr kopā ar jums jūsu „Kopsolī”

Iznāk no 1954. gada

PRAST SMAIDĪT, NE SMĪNĒT
veiksies ar ekonomikas atdzīvināšanu, finanšu stabilizēšanu, kā klāsies
visai Eiropas Savienībai ar krīzes pārvarēšanu. Nedzīvojam jau uz vientuļas
salas.
Vai LNS plāno
arī jaunus projektus līdztekus „Klusuma
pasaulei”,
kas turpināsies vēl
divus gadus?
Jauni projekti…
Nu, te jāsaka tā – lai
Klāt atkal Ziemassvētki un gadumija, saule pa- Dievs dod ar mūsu
visam drīz pagriezīsies uz pavasara pusi. Vai varam cilvēkresursiem un
cerēt, ka tā vairāk apspīdēs arī LNS aktivitātes, sasil- finansēm tikt galā ar
dīs mūs visus un liks vairāk smaidīt? Par to pavisam esošajiem uzdevukonkrēti stāsta LNS prezidents ARNOLDS PAVLINS, miem un darbiem.
Nu bet mēs jau
atbildot uz Zigmāra Ungura jautājumiem.
mierā tomēr neliekamies – būs arī
Jūs pagājušās gadumijas intervijā
par 2011. gadu teicāt, ka tas būs ār- jauns projekts, būs. Gribējām dabūt trīs,
kārtīgi atbildīgs gads un jālūdz, lai apstiprināja vienu – Rēzeknes biedrībai.
Dievs stāv mums klāt… Vai stāvēja Es to saucu par Latgales projektu. Liels,
arī? Vai izdevās tas, kas bija iecerēts labs projekts. Rēzeknieši būs priecīgi.
Kādi būtu lielākie apdraudējumi
un noteikti nepieciešams, un kas nejeb riski LNS darbībai? Kā tos noizdevās?
Jā, šo gadu var nosaukt par Lielo vērst?
Lielākais risks esam mēs paši: cik
projektu gadu. Gan ESF Klusuma pasaule, gan ERAF „LNS – otrās mājas 2”, stingri stāvēsim paši uz savām kājām,
gan valsts pasūtījums ar visu šo projektu cik gudri darīsim savus darbus, kā baladministratīvo slogu – tas viss kopumā stīsim savu organizāciju un palīdzēsim
prasīja no mums ļoti lielu darbu. Mana cits citam. Viss pārējais ir pakārtots šim.
Kā zināms, šajā gadā jums bija
lielā problēma – lai visi mūsu pārbaudītāji neatrod neko, kam „piesieties”, lai jubileja. Kāds bija 2011. gads jums
visi mūsu klienti daudzmaz apmierināti, personiski? Vai radās kādas īpašas
nu ko tad vēl gribēt, tad jau viss brīniš- sajūtas vai pārdomas šai sakarā?
Jubilejas nāk, un jubilejas iet. Tas
ķīgi. Lai nu tā vienmēr būtu!
Kā jūs vērtētu situāciju – vai viss ir pārejošs. Man personiski? At„Klusuma pasaules” darbinieki kļu- skatoties atpakaļ, redzu tikai šo – probvuši profesionālāki? Vai paveikto lēmas, problēmas, atkal problēmas un
darbu un to atskaišu kvalitāte ir uz- vēl pāris vezumu problēmu. Pie manis
cilvēki jau nenāk tāpat vien papļāpāt
labojusies?
Nē, es tā nevaru teikt. Atskaišu par dzīvi, tikai ar nepatikšanām. Ja kāds
kvalitāte, ko redzam mēs, ļoti bieži kli- atnāktu pastāstīt ko priecīgu, es laikam
bo ar abām kājām, bet par pasākumu domātu, ka ar mani kaut kas nav kārtībā.
Ko jūs novēlētu mums – visiem
kvalitāti lai labāk spriež mūsu klienti,
LNS biedriem?
kuri šajos pasākumos piedalās.
Palikt Latvijā. Palikt latviešiem. Būt
Ko jūs sagaidāt no nākamā, 2012.
gada? Kāds tas būs mums jūsu ska- lepniem par to, kas mēs esam. Mazāk
čīkstēt un vaidēt, prast sakost zobus un
tījumā?
Tas ir ļoti „liels” jautājums. Katrs prast parādīt zobus, prast smaidīt, ne
gads LNS kā jau nevalstiskajai – sabied- smīnēt.
Atrast spēku pateikt ko labu un atriskajai organizācijai ir pilns ar jauniem
rast spēku nepateikt ļaunu. Mīlēt savus
izaicinājumiem un riskiem.
Kāds būs 2012. gads? To lielā mērā mīļos un palīdzēt tiem, kam sliktāk.
to noteiks arī kopējā situācija valstī – kā Dzīvot pozitīvi.
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LNS NOTIKUMI – 2011
 Zigmārs Ungurs, Ilze Kopmane Valdis Krauklis

Kādus brīnumus vēlaties piedzīvot
2012. gadā? „KS” tā pajautāja LNS
un tai radniecīgām organizācijām.
Surdocentrs – likvidētas katastrofālās rindas uz dzirdes aparātiem.
Pļaviņu biedrība – biedrībā ikviens
nedzirdīgais var saņemt ikdienas tulka –
asistenta palīdzību.
SIA „Dane” – lai būtu labi sadarbības partneri un vairāk pašu darbinieku,
kas spētu raženi strādāt.
LNS – brīnums būtu, ja mums 2012.
gadā viss noritētu, kā plānots, kārtīgi un
organizēti.
Smiltenes biedrība – kluba mājiņa
tiks skaisti izremontēta.
LNSF – Latvijas ekonomiskā augšupeja ir visam atslēga! Un sportistu attieksmes maiņa: no ņemt uz dot.
Rēzeknes biedrība – lai mums pašiem rastos brīnumainas idejas un biedrībā nāktu klāt jauni biedri!
Valmieras biedrība – brīnums būs,
ja mums neko nesaīsinās un neapcirps!
Rīgas biedrība – biedri kļūtu aktīvāki un atsaucīgāki, vairāk palīdzētu.
Daugavpils biedrība – vienā naktī
kāds labvēlis mūsu pagalmā uzklātu asfaltu un uzliktu vārtus.
LNS nekustamie īpašumi – nāktu
nomnieki viens pēc otra un nespētu viņus nodrošināt ar telpām.
Kuldīgas biedrība – paplašinātos
biedrības telpas un biedru pulks.
KC „Rītausma” – atrastos pastāvīgi
īrnieki telpām, rastos idejas neparastiem
pasākumiem. Būtu jauni projekti.
Zīmju valodas centrs – jauni projekti zīmju valodas izpētei un attīstībai.
Liepājas biedrība – jaunā biedrības
māja kļūtu par īstu māju mūsu cilvēkiem,
uz turieni nāktu aktīva jaunā paaudze.
LNJO – daudz enerģisku jauniešu
piedalītos pasākumos, mums netrūktu
iniciatīvu, vēlmju, iespaidu, iedvesmas
un uzvaru, realizējot nebijušus projektus.
Komunikācijas centrs – nākošgad liels finansiālais atbalsts no valsts
un apmierināts vairākums nedzirdīgo ar
surdotulku pakalpojumiem.
Informācijas centrs – LTV visi raidījumi titrēti, bērniem – pasakas zīmju
valodā; valsts iestāžu majaslapās informācija zīmju valodā; „Diena” iznāk videoversijā zīmju valodā. Pilnā apmērām
īstenota ANO Konvencija invalīdu tiesību aizsardzībā. 
Vēlmes uzklausīja un pierakstīja:
Ivars Kalniņš
Foto: www.forwardchristian.net

JANVĀRĪ
LTV I ziņas ar surdotulkojumu arī sestdienās un
svētdienās. Kaut mazs, bet
solītis uz priekšu grūtajā
TVcīņaslaukā!
6. – LNS biedrs Juris
Grundulis-jun. saņem Rīgas
Domes balvu „Labā zvaigzne”. Staro vēl spožāk!
26. – LNS Goda biedra
nosaukumu saņem Dace
Lāce, Visija Gorūza, Veronika Kazule
Turpinās šovs „Krāsaini sapņi ” – katra kārta arvien aizraujošāka, skatītāji
sajūsmā
FEBRUĀRĪ
Ziedojums – Microsoft
Latvija piešķir LNS datorprogrammas par 24 000 $.
Paldies!
MARTĀ
6. – mums ir sava Miss
LNS 2011. Tā ir Vita Riņķe!
Lai viņai veicas Prāgā!
27. – „Rītausmas” pašdarbnieki festivālā „Rīga
spēlē teātri” saņem goda
rakstus un daudz cildinājumu
19. – šova „Krāsaini sapņi” fināls. Laureāta godā
duets – Inese Immure&Juris
Elbrots. Saviļņojošs sniegums! Skatītāju Simpātiju balvu saņem Lilita
Lūkina&Biruta Lasmane

rit 65 gadi
4. – 7. – Pasākumu komplekss „Gadu karuselī”. Radošo talantu parāde
26. – 29. – LNS viceprezidente Sandra Gerenovska
piedalās EUD Ģenerālajā
asamblejā
JŪNIJĀ
*18. – Liepājā notiek LNS
pašdarbnieku festivāls ar
135 dalībnieku koncertprogrammu un radošo nometni
28. – e-versijā sāk iznākt
„Rīgas Nedzirdīgo Ziņas”
JŪLIJĀ
1. – Komunikācijas centru
sāk vadīt Sandra Gerenovska
1.– 9. – Vita Riņķe pārstāv LNS starptautiskajā
skaistumkonkursā Prāgā
9. – KC „Rītausma” drāmas un deju grupa ar panākumiem piedalās starptautiskajā festivālā „Pitons”
Dobelē
Atbrīvots LNS īpašums
A. Čaka ielā 42. Ko ar to
darīt?
AUGUSTĀ
18. – Alūksnes grupa atzīmē 65 gadu pastāvēšanu.
Dzīvo sveika, vesela, mazā
māsa!
27. – LNS mākslinieku
kopai „Cerība” 20 gadu pastāvēšanas jubileja

„Krāsaini sapņi”
25. – Komunikācijas centru sveicam darba jubilejā.
Vai tiešām jau 10? Laiks
lido vēja spārniem…
APRĪLĪ
5. – pēc ilgāka laika atsākas izrādes ar titriem Nacionālajā teātrī
MAIJĀ
Sākas sadarbība ar Glābšanas dienestu (VUGD), lai
izsauktu palīdzību ar SMS
6. maijā – KC „Rītausma” drāmas kolektīvam ap-

SEPTEMBRĪ
Pirmoreiz ar valsts apmaksātu
surdotulkošanas
pakalpojumu
nodrošināti
nedzirdīgie arodskolu audzēkņi un augstskolu studenti
1. – LNS sveic Rīgas Nedzirdīgo skolu jaunajās mājās Graudu ielā 21
14. – vizītē LNS ierodas
Eiropas Komisijas projektu uzraudzītāji. Mūsu darbs
projektā „Klusuma pasaule”

novērtēts atzinīgi
15. – „Rītausmā” suminām jubilejā savu prezidentu Arnoldu Pavlinu. Paldies
par darba mūžu, kas veltīts
nedzirdīgajiem cilvēkiem!
Algā – viņu nedalīta mīlestība…
22. – ERAF finansētā
projekta „LNS – otrās mājas
2” ietvaros pabeigta jaunā
Rehabilitācijas centra būvniecība Rīgā, Elvīras ielā –
36 telpas 593,6 kv/m platībā
*24. – Nedzirdīgo diena
„Klusuma pasaules klusuma
diena”. Aizraujošs pasākums pašmāju pagalmā
OKTOBRĪ
20. – Liepājā pabeigta jaunās ēkas celtniecība
1905. gada ielā 35 – 26
telpas 349,1 kv/m platībā
(ERAF projekts)
NOVEMBRĪ
*5. – LNS esošo un bijušo
darbinieku tikšanās pasākums „Pie atmiņu ugunskura”.
DECEMBRĪ
17. – atklājam mūsu jauno
māju Rīgā. Lai ražens darbs
tajā!
17. – Gada noslēgums:
kas būs LNS Gada Cilvēks,
Pašdarbnieks un Notikums?
(par to lasiet nākamajā numurā)
21. – durvis ver otra LNS
jaunā māja. Liepājnieku
sapnis beidzot piepildījies.
Lai saule visos logos un sirdīs!
*2011. gadā notikušas
daudzas citas aktivitātes
projekta „Klusuma pasaule” ietvaros: sociālās
rehabilitācijas, datorprasmes, radošās pašizpausmes
nodarbības un nometnes;
tematiskas tikšanās; izziņas
gājieni; tradīciju, informatīvie un integratīvie pasākumi; pieredzes apmaiņas,
kvalifikācijas celšanas un
izbraukumu semināri.
Apmācības uzsākuši 5
asistenti personām ar dzirdes traucējumiem. Sagatavotas 3 terminoloģijas zīmju valodas vārdnīcas, klajā
laisti 12 „Kopsolī” un 40
videoziņu numuri, ievietotas
vairāk nekā 600 ziņas mājaslapas jaunumos. LNS mājaslapu apmeklējuši 159 106
lietotāji no 101 valsts. 

Ar * apzīmētas ESF līdzfinansētā LNS projektā „Klusuma pasaule” realizētās aktivitātes
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LIELS GAVIĻNIEKU SKAITS RĪGAS BIEDRĪBAS „ZELTA BRIEDUMĀ”
Ivars Kalniņš Juris Grundulis un Valdis Krauklis

Tradīciju pasākums „Zelta briedumā” ik gadu kļūst aizvien krāšņāks un kuplāks. Kam tad netīk iepriecināt citus un arī
pašam saņemt prieku no citiem? Un tā 12. novembrī KC „Rītausma” 34 LNS biedri – jubilāri tika godināti par ilgi un krietni
nodzīvoto mūžu… Šajā skaistajā pasākumā jubilāri saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu, laba vēlējumu, krāšņu ziedu. Visus
priecēja plaša koncertprogramma: „Rītausmas” trio, teātra un deju grupas. Arī paši pasākuma apmeklētāji varēja izlocīt kājas
deju ritmā. Vēlā vakarā visi – gan jubilāri, gan viņu viesi priecīgi un apmierināti devās mājās.
Vecākais no jubilāriem bija astoņdesmitpiecgadnieks Ēvalds Abakoks, tam sekoja
astoņdesmitgadnieki: Dzintra Steglava,
Spodrīte Jurāne, Anatolijs Stepaņuks.
Divas septiņdesmitpiecgadnieces Jevgēnija
Vārpiņa, Marija Ševjakova un septiņdesmitgadniece Jadviga Bočkāne.
Sešdesmitpiecgadniekus
pārstāvēja
Aina Rubene, Feodose Lepeša, Vladimirs Mostovs, Janīna Lukina, Staņislava
Strupka, Anna Pastare. Vislielākais sanāca
sešdesmitgadnieku pulks: Aldona Vanaga,
Baiba un Vasīlijs Meijas, Inta Jarkojeva,
Māra Niklasone, Ēriks Riekstiņš, Aivars
Kronbergs, Lonija Heidemane, Valentīna
Mostova, Anta Dimante, Aira Jerika.
Daudz bija arī piecdesmitpiecgadnieku:
Ināra Birnīte, Biruta Lasmane, Andris
Bergmanis, Imants Zilberts, Vitautas
Urbonas, Edvīns Šmits, Vladimirs Lagunovs, Juris Grundulis. Savukārt visjaunākā gaviļniece bija piecdesmitgadniece
Skaidrīte Baure.
Tradicionālā „Zelta briedumā” aizsākumi meklējami tālajā padomju laikā. Regīna
Rizika par to stāsta: „Šī tradīcija pastāv
kopš KC „Rītausma” dzimšanas, bet pirmsākumi varētu būt jau Jāņa sētas laikos.
Droši varu galvot, ka ideja un sākotnējie
organizatoriskie darbi pieder Monikai Caicai – Rublovskai”.
Pirms vairāk nekā 20 gadiem kultūras
namā svinēja arī kāzu atceres 10, 20, 30…
utt. jubilejas un tad sveica arī gada jaunlaulātos, kā ar rīkoja bērnības svētkus mūsu
mazajiem.
Bet šogad atdzimusi vēl viena tradīcija:
šajā vakarā sveica arī zelta kāzu gaviļniekus
Emīliju un Vincentu Obolēvičus. Droši
vien tas ir pirmais solis, un jau nākamgad
būs godināmi vēl vairāki citi laimīgie laulātie pāri.
Zelta pāris Obolēviči šajā pasākumā bez
mitas saņēma jaukus un mīļus apsveikumus.

Emīlija Obolēviča par savas laimes aizsākumu atceras:
„Kad mācījos Rīgas skolā, kādā nometnē rēzeknieti Vincentu gan redzēju, bet nekas vairāk nebija. Pēc skolas beigšanas nejauši satikāmies 1955. gadā Jāņa sētā. Kopā
gājām mājās no pasākuma, jo viņš toreiz
dzīvoja netālu no manis.m Draudzējāmies
un pēc četriem gadiem sapratām, ka laiks
doties laulības ostā. Pēc divu gadu laulības
dzīves mums piešķīra dzīvokli. Tā arī mūžu
kopā esam bijuši, un nu varu teikt no sirds:
esmu laimīga par savu toreizējo izvēli. Mēs
tiešām esam laimīgi, jo ap mums ir mīļie
radi, draugi, paziņas, kas stiprina mūsu kopdzīvi.”
Kamēr Emīlija stāstīja, Vincents pie galda šo to kārtoja, pacienāja savus viesus, viņu
varēja apskaut pie galda sēdošās kundzes.
Emīlija turpināja: „Jā, viņš gādā par visu,
man vienmēr palīdz… Pirms kara katrā
ēdienreizē mums bija gaumīgi klāts galds,
noturējām lūgšanu. Bet pēc kara tas kaut
kur pazuda– citi laiki bija…. Vienkārši apsēdāmies pie galda bez galdauta un teicām:
„labu apetīti”, „paldies” utt.”
Sarunas gaitā Emīlija parādīja Rīgas
mēra Nila Ušakova dāvināto 10 latu monētu. Jāpiezīmē, viņi šā gada augustā piedalījās Rīgas Domes organizētajā tradicionālajā
zelta kāzu jubilāru sumināšanā. Oboleviči
tad nosvinēja 50 laulībā pavadītos gadus
122 citu pāru vidū.
Visvecākais jubilārs Ēvalds Abakoks
(85) visu mūžu nostrādājis par kurpnieku
un galdnieku, bet jaunībā viņš nodarbojies
ar riteņbraukšanu un pat šaušanas sportu.
Šoruden mazmeita, atbraukusi no Anglijas,
noorganizēja viņam par godu brīnišķīgu
banketu kādā kafejnīcā. Viņš bija sajūsmā
par šo lielisko pārsteigumu. Abakoka kungs
par savu dzīvi var pastāstīt daudz vairāk, jo
viņam ilgs mūžs aiz muguras.
Daudz pārdzīvojumu atstājuši kara

gadi, bet labprātāk viņš atceras Ulmaņlaiku,
bet spilgtākos notikumus atmiņa glabā par
Atmodas periodu – sajūta bija brīnišķīga,
kad valsts pēc 50 verdzības gadiem atguva
brīvību.
Jubilāru pulkā ir arī nedzirdīgās dvīnes:
Anta Dimante un Aira Jerika (60), viņas
abas ieradās vienādā izskatā un apģērbā,
varēja abas pat sajaukt. Par māsām klātesošie izteica bija sajūsmā. Abas stāsta, ka
kopā gāja Rīgas skolā, vienā klasē un izskatījās ļoti līdzīgas, kā divas ūdens piles, skolotāji mūždien jauca un nevarēja saprast,
kura blēņu darbos vainīga. Gadījās, vingrošanas nodarbībā Antai par sliktu uzvedību
bija jāstāv kaktā, bet Aira aiz žēluma gāja
stāvēt māsas vietā. Kuriozi nebeidzās arī vēlāk. Nu, piemēram!
Kad Antai bija steidzīgi jākārto savas
lietas, viņa palūdza māsai, lai aizvieto viņu
darbavietā. Kā par nelaimi, darba devējs netīšām ieraudzīja Antu malkojam kafiju kādā
kafejnīcā un viņš bija neizpratnē, kāpēc viņa
nav darbā. Tikai vēlāk atklājās, ka tā nebija
Anta, bet gan Aira.
Viesi šai vakarā bija arī no Igaunijas,
Lietuvas, Zviedrijas un Somijas. Viļņas Nedzirdīgo sporta kluba vadītājs Arūnas Kubaitis, kas bija atbraucis sveikt savu kolēģi
Andri Bergmani, izteicās: „Jums ir interesants pasākums, Lietuvā tādu neatzīmē. Ja
kādam ir liela jubileja, tad svin tikai savā
lokā, bet ne kopā ar citiem nedzirdīgajiem.”
Arī kāds igaunis atzina, ka šādu pasākumu
viņa kopienā nav.
Varam lepoties, ka starp Baltijas valstīm šāda tradīcija „iedzīvojusies” tikai pie
mums, Latvijā. 

Ieguldījums tavā nākotnē
Eiropas Sociālais
fonds

Eiropas Savienība
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VIENĪGAJAM LNS UZŅĒMUMAM „DANE” NĀKAMGAD 60 GADI
Ivars Kalniņš

Daudzi vecākā gadagājuma cilvēki vēl atceras LNS ražošanas uzņēmumu attīstību un uzplaukumu padomju laikā, kas toreiz viņiem nodrošināja darbu un savienībai deva peļņu visām tās vajadzībām. Tolaik LNS piederošās mazās darbnīcas
pamazām pārvērtās par moderniem mācību – ražošanas uzņēmumiem, ko īsi sauca
par MRU. Bet, atdzimstot neatkarīgajai Latvijai, šis padomju laika „LNS bizness”
brīvā tirgus konkurences apstākļos pārdzīvoja lielas grūtības un galu galā gandrīz
izputēja.
Vienīgi SIA „Dane” no tiem laikiem
palikusi. Tā spēja izdzīvot un joprojām
ražo produkciju, par spīti visam. „KS” devās uz Daugavpili, lai skatītu savām acīm
šādu patiesi vēsturisku, mūsdienu Latvijas
ekonomiskajā situācijā visai reti sastopamu
uzņēmumu.

Ieejot „Danes” telpās

... pārņem savāda sajūta, it kā atgrieztos,
teiksim, 1980. gadā, kad ļoti aktīvi šeit rosījās strādnieki, dunēja skaļi motori utt. Tomēr
vērojams, ka darba ritms tagad ir lēnāks, jo
turpat trīs reizes samazinājies strādājošo
skaits un arī saražotās produkcijas apjoms.
Trešā stāva lielajā koridorā sastapu šī
uzņēmuma direktori Mariju Gedmineni.
Atzinos, ka šeit esmu pirmo reizi. Viņa mani
nokaunināja…

Daugavpils MRU aizsākumi

Tie meklējami 1952. gadā Lāčplēša
ielā 57, kur bija iekārtota apavu darbnīca
un grāmatsietuve. Uzņēmums paplašinājās,
pārceļoties uz Viestura ielu 58 un izveidojot
ražošanas korpusu Jaunatnes ielā 54.
Nozīmīgs pavērsiens bija jaunuzceltā
ražošanas uzņēmuma Klusā ielā 4 atklāšana 1975. gadā, kurā atrodas arī tagadējā SIA
„Dane”. Tajā līdz pat šodienai šūšana ir galvenā ražošanas nozare. Strādājošo skaits no
20 darbiniekiem 1952. gadā palielinājās līdz
203 cilvēkiem 1985. gadā, bet iegūtā peļņa
no 4 tūkst. rubļiem šajā laikā izauga līdz 600
tūkst. rubļu. Pēc paša pirmā direktora Paula
Pavlina šajā amatā vēl strādājuši četri, viņu
vidū arī tagadējais LNS prezidents Arnolds
Pavlins.
Šajā uzņēmumā Marijas kundze sākusi
strādāt 1976. gadā. Varētu teikt, ka tur piedzimusi, jo viņas vecāki arī strādājuši šajā
MRU. Pati sākumā bijusi tulks, tad šūšanas tehnoloģe, direktora vietniece, bet kopš
1992. gada – uzņēmuma direktore. Viņa lepni saka, ka pazīstot visus nedzirdīgos, kuri

šeit strādājuši. Pa šiem gadiem daudz kas
kopā pārdzīvots – asaras, sūdzības, prieki
un bēdas. Visa bijis gana, visādi klājies. Cik
ilgi uzņēmumu viņa vēl vadīs? Diez vai ilgi,
jādod vieta jaunākam, atzīst direktore.

Līdz

ģīts

mūsdienām ceļš bija sarež-

Saruna notika direktores kabinetā, mājīgā telpā, kur plauktā uzreiz ievēroju glīti
noformēto atzinības rakstu no VID – izrādās, tas piešķirts uzņēmumam kā septītajam
lielākajam rūpniecības preču ražotājam eksportētājam 2003. gadā. Bet līdz tam ceļš bija
sarežģīts...
LNS piederošie uzņēmumi pakāpeniski
bankrotējuši, turklāt šūšanas nozare Latvijā
un Eiropā vispār nav vairs perspektīva un
iznīkst. Bet uzņēmums „Dane” turas. Direktore M.
Gedminene atceras:
„1993. gadā mums
klājās ļoti smagi,
ražošanas apjoms
izsīka,
strādnieki
jāatlaiž. Un tad kādudien brīnumainā kārtā atskanēja
zvans no Igaunijas un mums piedāvāja
sadarbību. Un nu jau 17
gadus igauņu kompānija „Lesanio” ir mūsu
uzņēmuma
galvenais
partneris, kas nodrošina
uzņēmumam darbu gandrīz 90% apjomā. Pašlaik
igauņi pasūta bērnu apģērbu ražošanu. Šodien
strādājām tikai uz pasūtījumu. Agrāk bija pasūtījuma darbi arī no Norvēģijas, Somijas, Krievijas un
Baltkrievijas.”

Vispār, ja nebūtu pasūtījumu, tad uzņēmums nevarētu pastāvēt. Pasūtītāja galvenās
prasības ir lēts darbaspēks un laba kvalitāte,
un to „Dane” pašlaik spēj nodrošināt.
Pašlaik tajā nodarbināti 73 strādājošie.
Pagājušajā gadā ražošanas apgrozījums
sasniedza 600 tūkstošus latu. Uzņēmums
strādā ar peļņu. Tās lielākā daļa jānovirza
LNS vispārējās darbības nodrošināšanai.
Taču šobrīd krīzes iespaidā jūtamas papildu
grūtības – telpu uzturēšana „apēd” vairāk
naudas.
Direktore vēlētos palielināt ražošanas
apjomu, bet daudz kas atkarīgs no pasūtītāja, taču tā sortiments vienkārši nemainās jau gadu desmitiem. Liela problēma ir
darbaspēka trūkums. Mūsdienās cilvēkiem
vairs nepatīk strādāt šūšanas nozarē, jo tas
ir ļoti smags darbs. Visi vēlas, lai paaugstina
algas, bet to uzņēmums nevar atļauties.
Valstī ir tik daudz bezdarbnieku, varētu
strādāt arī šeit, nodrošinot ienākumus sev
un uzņēmumam... Direktore skumji secina,
ka cilvēki diemžēl labāk izvēlas saņemt pabalstus nevis izmanto iespēju strādāt. Viņa
atklāj, ka jāprot sadzīvot ar saviem darbiniekiem visādās situācijās.

Daži vērojumi, sarunas
Pēc sarunas apstaigāju uzņēmuma teritoriju. Daudzas vietas ir renovētas un rekonstruētas, nomainīti logi, iegādātas jaudīgas šujmašīnas un citas tehnikas. Pirmajā
stāvā joprojām darbojas kafejnīca, kurā par
pieņemamu cenu var ieturēt pusdienas.
Satiku nedzirdīgus darbiniekus.
Š u v ē j a
Irēna Rutkovska, kas šajā uzņēmumā nostrādājusi 37 gadus, stāsta:
„Sāku strādāt par
apkopēju, tad par
šuvēju. Šuju dažādus apģērbus, piemēram, kombinezonus, sporta biksītes, pat džinsu
bikses, bet tagad
bērnu apģērbus. Strādāju, lai dzīvotu. Pie
šī darba esmu pieradusi, bet ja nu gribētu
citu darbu – kur tad varētu atrast! Drīzumā
došos pensijā.”
Tālāk lasiet 13.lpp.

NODARBINĀTĪBA ĀRZĒMĒS
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BEĻĢIJAS UZŅĒMUMĀ SAZINĀS ZĪMJU VALODĀ
Inese Immure
attēlā),
skaņas
izolācijas plākšņu un grīdas dēļu
ražošana.
Darbinieki arī labo
paliktņus, gatavo
koka kastes āboliem un vīna pudelēm, karkasus
peldbaseiniem,
dārza
mājiņas,
balsošanas kabīnes un citus koka
izstrādājumus.
Vadība lepojas, ka
Ateliers du Monceau ir aprīkots ar
Netālu no pilsētas Ljēžas atrodas vienīgais uzņēmums Beļģi- modernām tehnojā, kas nodarbina nedzirdīgus cilvēkus. Tas ir Ateliers du Mon- loģijām, kas ļauj
ceau, kas lepojas ar to, ka ir pirmais uzņēmums Eiropā, kur preces ražot ātri un
īsteno divvalodīgu (bilingvālu) komunikāciju: ar nedzirdīgiem kvalitatīvi un spēj
konkurēt ar citiem
strādniekiem dzirdīgie darbinieki sarunājas zīmju valodā.
uzņēmumiem.
Uzņēmuma
Kā izveidojās
Šo uzņēmumu pirms 25 gadiem (1986) galvenie klienti ir daudzas pazīstamas firizveidoja ALAINS KLINKENBERGS mas, piemēram, mums zināmās “Knauf“ un
(Alain Klinkenberg). “Ikea”. 10 % produkcijas eksportē uz ārzeDibināšanas sākot- mēm.
Cik nopelna
nējais mērķis bija
Ateliers du Monceau spējis katru gadu
sniegt profesionālo
rehabilitācijas pakal- pakāpeniski palielināt savu apgrozījumu.
pojumu integrācijai Vislielāko kāpumu uzņēmums piedzīvoja
darba tirgū nedzir- 2008. gadā, kad tas sasniedza 6 milj. eiro.
dīgiem jauniešiem, Neskatoties uz globālo ekonomisko krīzi,
ko uzņēmums veica Ateliers du Monceau tomēr spējis noturēties
sadarbībā ar Ljēžas – 2010. gadā apgrozījums bija jau 4 milj.
Nedzirdīgo biedrību eiro, un joprojām darbinieki saņem labu
atalgojumu.
un Biznesa vadības asociāciju.
Uzņēmums pakāpeniski paplašinājis ne
“Man bija izstrādāts labs biznesa plāns
ar mērķi dot nedzirdīgiem cilvēkiem tādas tikai darbinieku skaitu, bet arī darba teritoripašas darba iespējas kā dzirdīgajiem, tāpēc ju – darba telpas (zem jumta) tagad aizņem
valdība piekrita subsidēt to. Sākumā valsts 5 500 m2 un pārējā teritorija ir 45 000 m2
subsīdijas bija 60% apmērā un strādāja liela.
tikai 7 cilvēki. Jāpiezīmē, ka valdība dod atKā komunicē
balstu ar noteikumu, ja uzņēmums īsteno inBet pats galvenais, kas šo uzņēmumu attegrācijas politiku: pieņem darbā arī dzirdī- šķir no citiem, ir bilingvālā vide. Darbinieku
gos. Šobrīd strādā 111 cilvēks (33% nedzir- komunikācijas prasmēm tiek pievērsta liela
dīgie, 33% vājdzirdīgie un 33% dzirdīgie uzmanība. Šeit tiek organizēti gan zīmju vadarbinieki) un valsts subsidē tikai 26%, jo lodas kursi dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem
uzņēmums spēj strādāt ar peļņu," stāsta di- imigrantiem, gan franču valodas (rakstiski)
rektors Alains Klinkenbergs, kādreizējais kursi nedzirdīgajiem. Tos vada Moriss Hamatemātikas skolotājs. Direktors pārvalda jārs (Maurice Hayard), kas pats ir nedzirzīmju valodu, jo viņam ir nedzirdīgi vecāki. dīgs. Viņš stāsta, ka uzņēmumā strādā nedzirdīgie imigranti no vairākām ārvalstīm:
Ko ražo
Uzņēmuma galvenie darbības virzieni Polijas, Portugāles, Turcijas, Baltkrievijas,
ir koka paliktņu – palešu (skat. apakšējā Ungārijas un Sīrijas, kuriem māca gan ie-

Laura

Inese

kārtu terminoloģiju, gan pamatvārdus, lai
viņi varētu uzrakstīt sms, piemēram, ka jūtas slikti un nebūs darbā.
Moriss ar sekretāri Lauru Fjasi (Laure
Fiasse) mani izvadāja pa plašo uzņēmuma
teritoriju, un, iepazīstoties ar vairākiem darbiniekiem, nevarēju saprast, kurš dzirdīgs,
nedzirdīgs vai vājdzirdīgs, jo visi lietoja
zīmju valodu. Kā skaidroja Moriss, šī uzņēmuma etiķete prasa, lai dzirdīgie darbinieki
savā starpā sarunātos zīmju valodā, nevis
mutiski. Kāds vājdzirdīgais darbinieks no
Polijas atzīst, ka te ir patīkami strādāt: visi
tiek vienādi cienīti un darba vide stimulē apgūt zīmju valodu. Pirmajā darba gadā viņš
mācījies beļģu zīmju valodu, otrajā – franču
valodu (rakstiskā līmenī).

Kā sargā vidi

Uzņēmums arī lepojas ar to, ka ir videi
draudzīgs – daba netiek piesārņota, jo visi
ražošanas atlikumi tiek pārstrādāti, piemēram, koksnes atliekas izmanto uzņēmuma
apkurei.
Savukārt elektroenerģiju uzņēmums iegūst no saules enerģijas, izmantojot saules
paneļus, kas tiešā veidā pārvērš saules starojumu par elektroenerģiju.
25 gadu laikā, kopš pastāv uzņēmums,
nav atlaists neviens darbinieks. Visu laiku
tiek domāts, kā paplašināt ražošanu. Ateliers
du Monceau kopā ar citiem uzņēmumiem
tagad realizē projektu “Cimedel”, kas paredz ražot koka mājas. Direktors stāsta, ka
uzņēmums sadarbojas ar Rotary klubu un
sniedz finansiālu atbalstu Beļģijas nedzirdīgajiem, kuri vēlas studēt ārzemēs.
Direktors A. Klinkenbergs un viņa komanda sadarbojas ar aģentūru Surdimobil,
kas izveidota ar mērķi izglītot sabiedrību,
ekonomikas un politikas līderus par nedzirdības jautājumiem un nedzirdīgo kopienu. Tās direktors ir M. Hajārs. Tā palīdz Beļģijas Nedzirdīgo savienībai FFSB
(franciski runājošajai) un citām nedzirdīgo
apvienībām veikt grāmatvedības darbus. A.
Klinkenbergs piedāvā arī Beļģijas nedzirdīgajiem bezmaksas grāmatvedības kursus un
būtu gatavs brīvprātīgi konsultēt arī Latvijas
Nedzirdīgo organizāciju biznesa jautājumos, daloties savā darba pieredzē.
P.S. Autore pateicas Morisam Hajāram,
Alainam Klinkenbergam un Laurai Fjasi
par sirsnīgo uzņemšanu, Mišelam Fransuā
(Michel Francois) un Bernāram Lemēram
(Bernard le Maire), kas noorganizēja ekskursiju pa šo uzņēmumu.

Moriss

Mišels
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TULKA PAKALPOJUMU NEDZIRDĪGAJIEM JOPROJĀM NEPIETIEK
 Ivars Kalniņš Ivars Kalniņš, Juris Grundulis un Laura Gaile
studentus tulkošanai nav ētiski. Bet kas gan cits man atlika? Vai tad esmu vainīga, ka
piedzimu nedzirdīga atšķirībā
no dzirdīgiem kursu apmeklētājiem, un vai man par savām
nedzirdīgajām ausīm vēl būtu
jāsamaksā?”
Guna
Priede
domā tā:
„Uz tālākizglītības
kursiem
eju, lai papildinātu
„KS” šeit pievēršas jautājumam par to, kādā kār- zināšanas un pieredzi, un setībā pašlaik nedzirdīgie klienti var pieprasīt zīmju višķi idejas, kuras lieku lietā
valodas tulka pakalpojumus par valsts budžeta lī- gan darbā skolā, gan LNS
dzekļiem.
projektā. Un ne tikai to, bet
LNS Komunikācijas centram šobrīd
arī uzlaboju sava darba kvavalsts apmaksā tulka pakalpojumus nedzir- litāti, modernizēju un saglabāju savu vietu
dīgo cilvēku sociālo un sadzīves problēmu darba tirgū. Protams, kursos man kā nedzirrisināšanai (darba jautājumi, ārstēšanās, so- dīgam cilvēkam ir grūti iegūt simtprocenciālā palīdzība utt.) – vienai personai ar tīgi pilnvērtīgu informāciju. Pati meklēju
dzirdes traucējumiem aptuveni 2 stundas tulka pakalpojumus un par tiem maksāju
gadā.
gan graudā, gan naudā – ar savu iegulNo šī gada septembra valsts apmaksā dīto darbu un laiku, un arī smaidu. Nesen
arī surdotulka pakalpojumus līdz 480 aka- bija seminārs Rīgas pilsētas skolu vizuālās
dēmiskajām (360 astronomiskajām) stun- mākslas skolotājiem, kur informē par dadām viena mācību gada laikā profesionālās žādiem mākslas konkursiem, izstādēm un
pamatizglītības, arī profesionālās vidējās jaunumiem izglītības jomā. Savam darba
izglītības un augstākās izglītības iestādēs devējam lūdzu tulka pakalpojumu, diemžēl
(nodarbībās, konsultācijās, semināros, ek- nesaņēmu. Paldies darba kolēģiem, drausāmenos un citos ar izglītības programmas giem un visiem, kuri palīdzēja ar tulkošanu.
apguvi saistītos pasākumos).
Viņu ausis ir manas ausis. Savu dzīvi es rakCitās sfērās, piemēram, tālākizglītības sturotu kā ar šaubām bruģētu ceļu uz patiekursos, nedzirdīgie klienti lūguši tulka pa- sību…”
kalpojumu, bet tas nav iekļauts valsts apKomunikācijas
maksātajos pakalpojumos.
centra valdes priekšTe, lūk, Skaidrīsēdētāja Sandra Getes Baures stāstījums:
renovska
situāciju
„Patlaban kā lektore
šajā jomā komentē
pasniedzu zīmju valodu
šādi: „Komunikācijas
topošiem surdotulkiem
centrā griezās esošie
SIVA koledžā. Sakarā
nedzirdīgie pedagogi, kuri pēc likuma ir atar koledžas gatavošabildīgi par savu profesionālo kvalifikāciju,
nos pārakreditācijai arī
apgūstot profesionālās pilnveides programmani kā lektori nozīmēja
mas, kuru apjoms nav mazāks kā 36 stundas
uz tālākizglītības trīs mēnešu kursiem. Tad (kopsummā) triju gadu laikā, tāpēc viņiem
jau man galvā pazibēja pirmā doma, vai vajadzētu piedalīties semināros utt.
man kā nedzirdīgajai nodrošinās kvalificēta
Diemžēl valsts šādu pakalpojumu neaptulka pakalpojumus. Komunikācijas centrā maksā, un es to detalizēti katram izskaidtika noskaidrots, ka šādiem tālākizglītības roju. Ieteicu personīgi runāt ar tulkiem un
kursiem tulka pakalpojumus valsts nefinan- vienoties par pakalpojuma apmaksu ārpus
sē. Tātad nu man pašai būtu jāmaksā 24 Ls darba laika, jo caur KC nedzirdīgiem sanāk
stundā, kopā sarēķinot – apmaksājot tulku, dārgi, jo KC ir jāmaksā nodokļi (darba debūtu jāšķiras aptuveni no vairāk nekā 240 vēja nodoklis u.c.).
Ls.
Tikai viena pedagoģe piekrita. PārēPar laimi, man palīdzēja tulkot brīvprā- jie gribēja tulka pakalpojumus saņemt bez
tīgi SIVA studenti, kuri apgūst surdotulka maksas. Taču, ja šo pakalpojumu neapmakprofesiju un vēlējās praksē pilnveidot savas sā valsts vai kāds projekts, tad katram pazīmju valodas zināšanas. Protams, viņi vēl šam tas jādara, jo tas ir savas profesionālās
nespēja katru lektores vārdu iztulkot simt- meistarības pilnveidošanas nolūkā – tātad
procentīgi, bija daži pārpratumi, bet viņi personīgās interesēs. Tā tas ir visiem pedaļoti centās, tāpēc saku lielu, lielu paldies gogiem, citi pat maksā naudu par šādiem
maniem izpalīdzīgajiem studentiem!
semināriem. Tikai nedzirdīgie pedagogi seTaču vienlaikus jutos nelāgi, jo pēc lek- mināros saskaras vēl arī ar komunikācijas
tores, LU docentes teiktā, izmantot savus problēmām.

SIVA šogad organizēja līdzīgus bezmaksas seminārus kāda projekta ietvaros, bet
surdotulks projektā netika paredzēts. Nedzirdīgos pedagogus informēju, ka valsts
plāno no 2013. gada 1.janvāra apmaksāt
surdotulka pakalpojumu katram nedzirdīgajam 10 stundas mēnesī un tad arī nedzirdīgie
pedagogi varētu surdotulka pakalpojumus
izmantot semināros. Diemžēl Labklājības
ministrija tagad sagatavojusi grozījumus
Invaliditātes likumā, ierobežotu finanšu resursu dēļ pārceļot šī pakalpojuma ieviešanu
no 2015. gada 1. janvāra. Ļoti ceru, ka Saeima šos grozījumus neapstiprinās.”
Tātad nedzirdīgajiem klientiem ir tiesības pasūtīt tulku bez maksas komunikācijai ar darba devēju savā darbavietā,
tulkošanai sapulcēs, darba formalitāšu
kārtošanai utml.. Vai ir gadījumi, kad
šāds tulka pakalpojums atteikts?
Sandra Gerenovska: „Ja runājam par
tulka pakalpojumu sniegšanu darbavietā,
tad man ir lūgums konkrētām personām
griezties pie manis. Kad konkrēti tulks atteicis sniegt šādu pakalpojumu? Katrs tiks
uzklausīts un jautājums risināts. Ja tulks bijis vainīgs, viņu sauksim pie atbildības.
Atceros, pie mums griezās firma, kura
pieņēma darbā nedzirdīgos. Pie viņiem nāca
ergoterapeits, bet firma aizmirsa pateikt, ka
vajadzīgs surdotulks. Ieteicu griezties NVA,
ka pastāv šāda problēma un lai firma pati
apmaksā surdotulka pakalpojumu. Tā šoreiz nebija KC vaina. Kad NVA mums ziņo,
kuriem bezdarbniekiem ar kādu datumu jāsniedz pakalpojums, to arī darām.
Ir bijušas reizes, kad nedzirdīgais aizmirst brīdināt par tulka nepieciešamību savlaicīgi un to pieprasa tai pašā dienā, kad,
piemēram, darbā notiek sapulce, bet tulki uz
visu dienu jau sarunāti u.c. līdzīgi gadījumi.
Tulku nepietiek, un ar to jārēķinās: Rīgā tulku tikai 3, bet nedzirdīgo 1050 un vairāk.”
Liekas, KC tulku skaits šobrīd ir
lielāks nekā pērn, bet jūs sakāt – tulku
pakalpojumu klientiem nepietiek? Kur
problēma?
„Līdz šim KC strādāja tikai 11 tulki,
bet, sākot ar 1. septembri, jau 19 surdotulki. Jaunie tulki ir noslogoti arodskolās
un augstskolās, jo papildu finansējums tika
piešķirts tikai surdotulku pakalpojumiem
profesionālās pamatizglītības, arī profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs (nodarbībās, konsultācijās,
semināros, eksāmenos un citos ar izglītības
programmas apguvi saistītajos pasākumos).
Tāpēc sociālo un sadzīves problēmu
risināšanā (darba jautājumi, ārstēšanās,
sociālā palīdzība utt.) surdotulku pietrūkst.
Daži jaunie tulki paralēli darbam vēl mācās
augstskolās. Bieži gadās: grozies, kā gribi
– knapi, knapi tiekam galā.
Ja tulka pakalpojums atteikts nepamatoti, tad noteikti griezieties pie manis.
Jāteic, sociālo problēmu risināšanā surdotulku pakalpojumiem trūkst finanšu, jo KC
savu plānu šai jomā jau novembra sākumā
izpildījis.” 
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FINANSĒJUMS: RINDAS UZ DZIRDES APARĀTU NESAMAZINĀS
 Inese Immure

Latvijas Nedzirdīgo savienība īsteno
valsts pasūtījuma izpildi surdotehnisko
palīglīdzekļu jomā, tāpēc lūdzu Surdotehniskās palīdzības centra direktoru
ARNOLDU PAVLINU atbildēt uz dažiem jautājumiem.
Tātad, pateicoties valdības papildu
piešķirtajam finansējumam, gandrīz
3000 cilvēki šogad saņems surdotehnisko palīglīdzekli?
Precizēsim: nevis šogad, bet šogad
un nākamgad, šis finansējums ir pamatā
29. novembrī Latvijas valdība piešķīra 2012. gadam. Nav taču iespējams, ka 3000
papildu finansējumu 706,7 tūkstoš latu, lai mēs varam apkalpot vienā mēnesī.
Kādus tehniskos palīglīdzekļus un
novērstu ārkārtas situāciju valsts nodrošinācik
par šo papildu naudu saņems mūsu
to tehnisko palīglīdzekļu jomā. Šis valdības
cilvēki?
lēmums vēl nav galīgs, tas jāapstiprina SaPlānojam šogad gandrīz pilnībā likvieimai. Uz 2011. gada 1. septembri rindā pēc
tehniskajiem palīglīdzekļiem stāvēja gandrīz dēt rindu uz signalizatoriem un izsniegt
vēl 265 dzirdes aparātus, nākamgad – ap11 000 cilvēku.
tuveni tikpat daudz signalizatoru, 150 vibrējošo modinātājpulksteņu un vairāk par
Surdotehniskos palīglīdzekļus rindā uz
2500 dzirdes aparātiem.
š. g. 1. septembri gaida 3 581 cilvēks. Tagad
valsts piešķirtais finansējums gandrīz 270 tūkCik cilvēku uz 2011. gada 1. septembri
stošu Ls apmērā ļaus samazināt rindu par gan- gaidīja rindā uz katru palīglīdzekļa veidu?
drīz 3 000 cilvēkiem. Bet jāņem vērā, ka katru
Vibrējošos laikrāžus (modinātājpulkstemēnesi stājas rindā vidēji 221 cilvēks.
ņus) gaida vairāk nekā 70, signalizatoru 35,

indukcijas spoli 8 cilvēki un dzirdes aparātu
vairāk par 3500.
Kādā apjomā papildu finansējums samazinās šīs rindas?
Uzskatu, ka šis finansējums rindas nesamazinās, tikai apturēs vai vismaz samazinās
to pieaugumu. Lai rindas likvidētu, finansējumam jābūt vismaz trīs reizes lielākam un vismaz trīs gadus.
Kādas ir jūsu prognozes nākamajam
gadam – cik ilgi būs jāstāv rindā cilvēkiem,
kuri vēlas saņemt jaunu dzirdes aparātu?
Rindās gaidīšanas laiks uz dzirdes aparātiem saglabāsies 2 – 2,5 gadu garumā.
Kā radās šī ārkārtas situācija? Kāpēc
veidojas rindas?
Tās izveidojušās tāpēc, ka katru gadu problēmu risināšanai tika piešķirts nepietiekams finansējums, tāpēc rindas pieaugušas līdz šodienas katastrofālajam līmenim.
Pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem,
lai novērstu ārkārtas situāciju un nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību,
2012. gadā papildus nepieciešams finansējums gandrīz 3,9 miljonu latu apmērā, to
skaitā surdotehniskajiem palīglīdzekļiem –
1, 154 miljonu latu. 

NEDZIRDĪGO SASKARSMES PROBLĒMAS AR ĀRSTIEM
 Ivars Kalniņš
Vai nedzirdīgajiem apmeklēt ārstu bez tulka ir droši? Ko darīt, ja abpusējā saskarsme starp nedzirdīgo pacientu un ārstu nedod vajadzīgos rezultātus? Nav šaubu,
ka nepilnvērtīga komunikācija ar ārstu atstāj negatīvas sekas uz pacienta veselību.
Šādu gadījumu nav ne mazums.
Vairāki nedzirdīgie pacienti, kas vēlējās palikt anonīmi, atzina, ka ārsti reizēm
pārkāpj ētiskās normas attiecībā uz pacientiem ar īpašām vajadzībām. Te, lūk, viņu
stāstījumi!
Kādai nedzirdīgajai pacientei ir deformēts mugurkaula skriemelis, un tas izraisīja
galvassāpes. Ārste viņai izrakstīja tikai pretsāpju zāles, kas būtībā neizārstē, bet gan tikai
mazina sāpes. Cits ārsts konstatēja, ka viņai
izrakstītas „nepareizas” zāles. Paciente par šo
situāciju stāsta: „Gāju pie ārsta ar domu, ka
uz viņu var paļauties. Man nebija līdzi tulka,
jo mana pieraksta laikā visi bija aizņemti.”
Bet cita paciente pirms iešanas pie ārsta
uz lapas sarakstījusi visas savas sūdzības par
veselību. Šo lapu iedevusi ārstei, bet izrādījās, ka viņa neprata latviešu valodu. Ārste
izgājusi uzgaidāmajā telpā un tur gaidošo pacientu vidū meklējusi, kas prot to visu tulkot
krieviski.
Savukārt vēl viena paciente, kas arī uz
lapas informāciju uzrakstījusi, devās pie ārsta – profesora, kurš, pat neieskatījies viņas
sniegtajā lapā, to saplēsis.
Iespējams, arī citiem nedzirdīgiem pacientiem bijuši līdzīgi gadījumi. Interesanti,
ko ārsti domā par komunikāciju ar nedzirdīgiem pacientiem, kā ar viņiem ārsts tiek
galā?
Ģimenes ārste L. Šabanova, pie kuras reģistrējušies apmēram 20 nedzirdīgie pacienti, stāsta: „Pieņemšanas laikā komunikācija
ar nedzirdīgajiem notiek rakstiski, ja viņiem

nav līdzi tulks. Reizēm pacients nāk pie manis ar mājās sagatavotu sūdzību sarakstu vai
lūgumiem. Tas ļoti atvieglo komunikāciju un
atbrīvo laiku padziļinātai apskatei. Nedzirdīgie pacienti ļoti labi zina savas tiesības,
pateicoties Nedzirdīgo savienībai. Jūsu organizācijas rekomendācijas (informatīvas zīmītes utt.) palīdz saskarsmē ar pacientu. Liela
daļa nedzirdīgo pacientu ir ļoti komunikatīvi
un neatšķiras no pārējiem, ir arī pacienti ar
samazinātu intelektu, bet domāju, ka tas nav
saistīts ar dzirdes traucējumiem.
Rakstisku informāciju viņi uztver un saprot katrs atbilstoši savam intelektam un izglītībai. Parasti runāju ar nedzirdīgiem pacientiem lēni, ar skaidru artikulāciju, lai dotu
iespēju viņiem lasīt no lūpām.”
Vai nedzirdīgiem pacientiem pierakstītās
ārsta vizītes laikā Komunikācijas centrs (KC)
vienmēr spēj nodrošināt tulku? To skaidro
šī centra valdes priekšsēdētāja Sandra Gerenovska: „Ja iepriekš minētā sieviete būtu
atnākusi pie manis, mēs šo problēmu noteikti
atrisinātu. Katrs gadījums jāvērtē atsevišķi,
un katram ir savi risinājumi. Protams, ja nedzirdīgais piesaka vizīti pie ārsta, bet ar tulku
tai pašā laikā nesarunā, atnāk vēlāk vai kā
savādāk, tad rodas problēmas.
Kopš strādāju KC, šādas problēmas

mums bieži negadās. Tulki vienmēr mēģina
vienoties ar klientiem par kādu brīvu datumu.
Ja pirmajā brīdī liekas, ka nekādi nevar, arī
tad tomēr vēl kāds variants var atrasties.
Rīgā ir 3 tulki, vienam visu laiku jābūt
uz vietas, bet nedzirdīgo biedru ir 1050. Es
uzskatu, ja nedzirdīgais griezīsies KC, lai
pieteiktu vizīti pie ārsta, viņam tai pašā reizē
ir jāsarunā arī tulks, tad problēmu noteikti būs daudz mazāk. Ir jāsarunā vienā reizē
gan ārsta, gan tulka pakalpojums. Nevis sarunā ārstu, bet tulku prasa kaut kad vēlāk.”
Kas būtu jādara nedzirdīgajiem pacientiem, ja ārsti neētiski rīkojas attieksmē pret
viņiem? Pacientu tiesību likums nosaka, ka
viņam ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi
slimības rakstura un smaguma.
Ja konfliktsituācija izveidojusies ar kādu
no lielas ārstniecības iestādes ārstiem, tad vispirms vēlams vērsties pie šīs iestādes vadības.
Bet, ja ārstam nav augstākas priekšniecības
vai šī iestāde neizrāda vēlmi atrisināt jautājumu, tad jāvēršas Veselības ministrijas pakļautībā esošajā Veselības inspekcijā, Klijānu ielā
7, Rīga.
Pēc palīdzības var vērsties Rīgas Austrumu slimnīcas Pacientu ombudā, Hipokrāta ielā 4, Rīgā un Medicīniskās aprūpes un
darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles
inspekcijā, F. Sadovņikova ielā 20, Rīgā.
N.B. Ja nedzirdīgiem pacientiem ir problēmas komunikācijā ar ārstiem vai nav pārliecības par sarakstes iespējamību, vēlams
tomēr ņemt līdzi zīmju valodas tulku. Tulks
varētu palīdzēt izvairīties no nepatīkamām
sekām vai pārpratumiem. 
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VALMIERAS SKOLA CĪNĀS PAR IZDZĪVOŠANU
 Ivars Kalniņš no skoals arhīva
Šoruden Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs nosūtīja protesta vēstuli Valsts prezidentam Andrim Bērziņam par dramatisko finanšu samazināšanu skolas uzturēšanas izdevumiem.
Jau otro mācību gadu šajā skolā īsteno vidusskolas programmu. „KS” devās
vizītē uz šo skolu ne vien parunāties ar vidusskolēniem par karjeras iespējām viņu
nākotnē, bet arī uzzināt, kā šī skola pārdzīvo finanšu samazināšanu un kā notiek
vidusskolas programmas realizācija.

11. klases skolēni

Finansējums šogad samazināts

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas vadība par kritisko finansu situāciju šajā mācību gadā skolā vērsusies ar
vēstuli pie Valsts prezidenta un no viņa kancelejas saņēmusi atbildi. Tajā vien norādīts,
ka situācija ar finansējumu izglītības iestāžu
uzturēšanai un pedagogu atalgojumam nav
sakārtota un pašvaldību resursi ir vērtējami
kā ierobežoti, taču šī jautājuma risināšana
nav Valsts prezidenta pārziņā.
Rodas jautājums: ja citas internātskolas
īpašu satraukumu neizrādīja, kāpēc tā satraucas Valmieras vājdzirdīgo skola.? Uz šo
jautājumu atbild skolas direktors ANDRIS
TAURIŅŠ:
„Rīgas speciālās skolās bija cita situācija – tās ļoti ilgi nebija informētas par
tām piešķirto līdzekļu apjomu, bet, kad tos
piešķīra, Rīgas domes pašvaldība papildus
valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pielika klāt apmēram vēl 50% līdzekļu no citām Rīgas skolām (par to skolas informētas
nebija).
Citur Latvijā šādas iespējas nebija. Citas speciālās internātskolas un pirmsskolas
izglītības iestādes pašas mēģināja rast risinājumus – atlaižot saimnieciskos darbiniekus, ārstus, paliekot parādā komunālo
pakalpojumu un citu resursu piegādātājiem.
Mūsu skola līdz pat šodienai (9.decembrim
– autora piez.) dzīvo uz parāda (Valmieras
pašvaldība neprasa tūlītēju samaksu par
siltumu, ūdeni utml.). Tagad dokumentāli
apstiprinājies fakts, ka mums finansējums
piešķirts 75% apjomā no Ministru kabineta
noteikumos noteiktā.
Daudzas speciālās skolas šajā situācijā
baidās, ka zem integrācijas karoga ierēdņi
varētu tās likvidēt. Viņus attur tikai tas, ka
šo skolu vietā nav ko likt, lai nodrošinātu
bērnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu
izglītošanu.”

Interesanti – cik īsti valstij izmaksā
viens skolēns šajā skolā? Varbūt tik dārgi,
ka skola nevar „savilkt galus”? Direktors
A. Tauriņš atklāj: „Viena skolēna izmaksai
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība”, neskaitot pedagoģisko darbinieku apmaksu, mūsu
skolā jābūt Ls 2220 x 1,35 = Ls 2997.
Šobrīd faktiskos izdevumu uz 1 skolēnu
saistībā ar jauno budžetu vēl neesam aprēķinājuši.”

Par vidusskolas programmu

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības
Attīstības kompetences centrā un Valmieras
mākslas vidusskolā profesionālu pasniedzēju vadībā. Kā pasniedzēji, tā skolēni ir ļoti
apmierināti ar šo sadarbību. Abās programmās skolēni gūst vērtīgas zināšanas un
prasmes nodarbinātībai turpmāk.”

Stāsta paši skolēni
Maira Bruže: „Atzīstu, patiešām vērts
mācīties mūsu skolā. To man ieteica mamma. Šeit gūstu labu pieredzi un zināšanas,
kas noderēs dzīvē pēc skolas. Vidusskola
vairo ne tikai zināšanas, tā maina mūs kā
cilvēkus. Kopš iestājos vidusskolā, jūtu, ka
mainījusiesmana dzīves vērtību izpratne.
Tagad vairāk domāju par nākotni, par iespējām attīstīt sevi. Esmu jau izplānojusi
savu turpmāko ceļu dzīvē, taču nevēlos par
to runāt – baidos: ja izstāstīšu, tad tas varētu nepiepildīties.”
Arvis Vocišs: „Mācos te kopš 1. klases.
Pabeidzot pamatskolu, turpināju mācības
tepat vidusskolā, jo tas man izdevīgi - tuvāk
mājām. Uzskatu, ka jauniešiem vajadzētu
mācīties vidusskolā, jo tā ir iespēja gūt jaunas zināšanas, bagātināt savu valodu, kas
nepieciešams īpaši tad, ja cilvēks vēlas iestāties augstskolā..
Pašlaik vēl domāju, ko darīt tālāk pēc
skolas beigšanas. Man ir dažas idejas, taču
neesmu par tām pārliecināts. Vēlētos, lai
būtu vairāk pieejama jaunākā informācija
par jauniešu iespējām studēt, strādāt pēc
vidusskolas beigšanas tepat Latvijā.”
Liene Jaunzeme: „Uzskatu, ka šai skolā var iegūt ļoti kvalitatīvu izglītību. Mums
tiek piedāvātas ļoti daudz un dažādas ārpusstundu aktivitātes, kas ļauj attīstīt savas
spējas un talantus. Es pati vēlos pēc vidusskolas beigšanas studēt psiholoģiju.”
Amanda Hilderbrante: „Mācījos masu
skolā no 8. līdz 11. klasei, šogad pārgāju
atpakaļ uz Valmieras skolu. No savas pieredzes varu teikt, ka vājdzirdīgajiem bērniem
jāmācās speciālā skolā, jo dzirdīgo skolā
viņiem grūti tikt citiem līdzi un iekļauties
kolektīvā. Pēc skolas beigšanas ceru iestāties augstskolā, studēt pedagoģiju, jo vēlos
strādāt ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi.” 
Paldies Valmieras Vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas tulkam Elīnai Jefremovai par palīdzību šī raksta tapšanā.

Pagājušajā gadā skolā atvēra vidusskolas klasi ar 12 skolēniem, šogad 11. klasē
mācās vienpadsmit skolēnu, 10. klasē – septiņi.
Skolas direktora vietniece izglītības
(mācību) jomā IEVA ŽELVE stāsta:
„Mums ir vienīgā akreditētā profesionāli orientētā speciālās vispārējās vidējās
izglītības programma izglītojamajiem ar
dzirdes traucējumiem dienas skolai. Tā ietver vidējās izglītības standartā noteikto zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas
nepieciešams izglītības turpināšanai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un
personiskajai attīstībai.
Bez tam
vidusskolēni
apgūst
arī
zināšanas,
prasmes un
iemaņas profesijās „Apdares darbu
strādnieks”
un „Vizuālā
komunikācija”. Šīs mācības notiek
10. klases skolēni un audzēkņi

IZGLĪTĪBA
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ANGLIJĀ: ATRADUŠIES
PIERAKSTI PAR
NEDZIRDĪGA ZĒNA
APMĀCĪBU 17. GS

Berkšīrā (Anglijā) kādā lauku
muižā atradusies piezīmju klade ādas
vākos ar tekstiem, kas rakstīti 17.
gadsimtā. Tie stāsta par to, kā skaņu
valoda mācīta kādam zēnam – Aleksandram Pophemam, kurš šai mājās
dzīvojis ap 1650. gadu.
Oksfordas universitātes filoloģijas
profesors Filips Bills apgalvo, ka tas
ir ļoti vērtīgs atradums, jo sniedz ziņas
par to, kā tālaika zinātnieks matemātiķis Džons Valliss mācījis izrunāt skaņas
kurlmēmajam Aleksandram.
Aleksandrs dzimis ievērojamā, turīgā ģimenē – viņa vectēvs bijis slavens
tiesnesis, kurš savā laikā piespriedis nāvessodu Marijai Stjuartei. Zēna vecāki
noalgojuši divus speciālistus, lai tie viņu
iemācītu runāt.
Galvenais nopelns šā rezultāta sasniegšanā pieder Džonam Vallisam, Londonas Karaliskās biedrības dibinātājam,
Anglijas parlamenta kriptogrāfam (slepenraksta veicējam), matemātiķim un
valodniekam (attēlā).
Pierakstu burtnīcā viņš sīki aprakstījis savu runasmācības metodi, kas devusi
tik labus rezultātus, ka izraisījusi plašu
disputu un sensāciju zinātnieku pasaulē.
Pierakstos atklājas, ka Valliss vispirms izpētījis, kā darbojas cilvēka mēle,
lūpas un visa mute, kad tiek radītas skaņas. Tad viņš sazīmējis dažādas shēmas,
kā šie orgāni izskatās un darbojas, izrunājot skaņas un vārdus. Minētas dažādas
frāzes, teikumi, kurus Aleksandram iemācīts runāt, piemēram, „man kabatā ir
nauda”, „man galvā ir cepure”, „man ap
kaklu ir šalle” utt. Mācību laikā šīs shēmas bija zēnam priekšā, un Valliss pats
demonstrēja katra vārda izrunu.
Tas bija pirmais gadījums Anglijas
zinātnes vēsturē, kad zinātniskās metodes
sāka pielietot praktiski. Tieši Aleksandra
Pophema gadījums lika pamatu jaunam
virzienam medicīnā un ārstniecībā.
Materiālu sagatavoja: Ilze Kopmane
Foto: www.wordpress.com
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PAR ZĪMJU VALODAS TULKA
PAKALPOJUMIEM TIEM, KAS MĀCĀS
 Baiba Bicēna, LNS biedre
Lasīju, ka
šobrīd jaunieši ar dzirdes
defektiem var
pieteikties uz
zīmju valodas
pakalpojumiem skolās.
Jauki, tikai –
vai visi jaunieši ar dzirdes
defektiem to
zīmju valodu
zina? Pēdējos
gados arvien vairāk bērnu izmanto digitālos dzirdes aparātus vai implantus.
Taču šo palīglīdzekļu izmantošana nenozīmē, ka apkārtējo cilvēku sacītais ir saprotams pietiekami labi.
Vairākkārt esmu domājusi, kas īsti man
būtu vajadzīgs, lai labāk varētu saprast sacīto sapulcēs, konferencēs, semināros un
citur. Aparāta lietošana un sēdēšana tuvu runātājam bieži vien neko daudz nepalīdz, un
saprašana dažreiz ir pat tuva nullei. Bet, lai
labi iemācītos zīmju valodu, nepieciešama
laba redzes atmiņa un veikli pirksti –diemžēl man nav ne viena, ne otra.
Toties man ļoti patīk lasīt, un lasu es ātrāk, nekā vairumā gadījumu runātāji runā.

Subtitrus filmām jau bērnībā lasīju gandrīz
zibenīgi. Re, te ir atbilde! Vajadzīgs runātā
teksta pierakstītājs, kurš visu pasniedzēja
sacīto ieklabina datorā. Un nedzirdīgais to
visu izlasa sev priekšā monitora ekrānā.
Cik maksā surdotulka sagatavošana, un
cik maksā veikls asistents, kurš vienkārši uz
tastatūras ātri izdrukā parastus burtus? Ar
šo darbu var tikt galā pat students, kurš, iespējams, var studēt tajā pašā kursā un vēlas
mazliet piepelnīties. Turklāt, saglabājot uzdrukāto, lekcijas pieraksts iznāk arī pašam.
Arī sapulcēs un konferencēs nedzirdīgajam var būt šāds asistents, kas pieraksta tur
runāto. Protams, rakstītājam jābūt diezgan
veiklam un precīzam, bet tas ir pieredzes
jautājums. Arī šādu pakalpojumu vajadzētu nākotnē paredzēt un apmaksāt.
Tas, iespējams, sanāktu krietni vien lētāk
nekā surdotulka sagatavošana un algošana
būtu arī krietni pieejamāks. ūtībā tas ir studenta darbs!
Sliktākajā gadījumā varētu būt lekcijas
ierakstīšana diktofonā un atšifrēšana vēlāk,
ja asistents kādu reizi blakus nevar atrasties.
Pēdējā laikā arī LNS pasākumos diezgan
bieži uz ekrāna tiek demonstrētas dažādas
prezentācijas: bildītes un teksts. Tas ir patiešām labi! Priecātos, ja šo iespēju izmantotu
vēl vairāk un pamatīgāk. 

VAI VALSTĪM NEPIECIEŠAMAS
SKOLAS NEDZIRDĪGAJIEM?
Acīmredzot, ekonomiskās krīzes situācijas rosināta, ASV no jauna izraisījusies diskusija par to, vai nedzirdīgajiem
bērniem vispār vajadzīgas speciāli piemērotas skolas vai arī viņiem labāk mācīties masu skolās kopā ar dzirdīgajiem.
Līdztekus tiek apspriests jautājums arī
par zīmju valodas lomu un vietu izglītības procesā.
Sandra Joversa Barbere, vēstures docente, nedzirdīgo kopienas vēstures pētniece ASV: „Uzskatu, ka valstij ir juridisks
pienākums nodrošināt atsevišķu izglītību
tiem, kuri, lai arī varētu integrēties, taču
nevēlas to darīt. Saprotams, ka nedzirdīgo
kopienas pārstāvjiem, aizstāvjiem un zīmju
valodas atbalstītājiem šāds risinājums ir
ļoti svarīgs. Viņi šajā jautājumā vairāk ieinteresēti nekā valsts institūcijas.
Diemžēl 1880. gadā Milānas konferencē,
kurā piedalījās nedzirdīgo izglītotāji, orālisms tika pasludināts kā vienīgā saziņas un
izglītošanas metode nedzirdīgo iestādēs.”

No vēstures

Plaisa starp nedzirdīgo kopienu un dzirdīgo sabiedrības daļu sākās jau 19. gs. ar
cīņu par varu nedzirdīgo izglītībā. Milānas
konferencē tas aizsākās ar diskusiju par to,
vai orālisms (lasīšana no lūpām) uzvarēs
manuālismu (zīmju valodu).

Rezultāts bija postošs: Konferences
delegāti, kas bija orālisma atbalstītāji, izdeva deklarāciju, kurā par vienīgo izglītības
metodi nedzirdīgo skolās pasludināja orālismu. Vēl jo vairāk, šis dokuments aizliedza
zīmju valodu un norādīja uz tās kaitējumu
izglītībā, turklāt stingri norādīja jebkādu
iespēju kombinēt orālismu ar manuālismu.
Amerikas Savienoto Valstu pārstāvējis Edvards Miners Gallaudets deklarāciju apstrīdēja. Viņš savā universitātē zīmju valodu
saglabāja, papildinot to ar orālisma metodi.

Situācija draud atkārtoties

Šodien tādi jēdzieni kā „integrācija”,
„kohleārais implants” un „iekļaujošā klase” daudziem nedzirdīgo kopienas aizstāvjiem liekas drauds zīmju valodas iznīcībai.
Ekonomiskā krīze pasaulē kļūst par iemeslu
masu skolu atbalstam un jaunas diskusijas
sākšanai par pieņemamākajām metodēm
nedzirdīgo skolēnu apmācībā, konkrēti,
iekļaujot ideju par integrāciju masu skolās. Kāda gan būtu vēl pieņemamāka, ja ne
valsts atbalstīta izglītība?
„Nedzirdīgo kopienas atbalstītājiem
jānosargā savā pozīcija, lai Milānas deklarācija neatdzimtu 21. gs. kā Fēnikss no pelniem,” uzsver S. Barbere. 
Pēc interneta materiāliem sagatavojusi:
Laura Reisele

10

TEHNOLOĢIJAS

KOPSOLĪ 2011. gada decembris nr. 12

KĀDU TELEVĪZIJU IZVĒLĒTIES?
Beidzamajā laikā Latvijas komerctelevīzijas LNT un TV3 paziņojušas, ka pāries uz maksas apraidi, tas nozīmē, ka tās varēs skatīties tikai par maksu. Bez maksas varēs skatīties tikai valsts kanālus TV1 un TV7. Ar to, protams, ir par maz,
tāpēc aktuāls kļūst jautājums, kādu maksas TV izvēlēties, lai būtu gan izdevīgi, gan
interesanti, gan arī daudz raidījumu ar subtitriem. Lai palīdzētu jums izvēlēties,
lūdzām dažus mūsu biedrus dalīties pieredzē par viņu izmantoto TV operatoru pakalpojumiem.

AINĀRS OSMANIS par Lattelecom:
Visā Latvijā TV var uztvert dažādi. Ir
Lattelecom virszemes televīzija, kuru raida TV torņi, un to var uztvert ar antenu,
bet jāizmanto arī dekoderi. Tos var nopirkt
daudzos veikalos, vislabākās kvalitātes dekoderu (40Ls) ieteicams pirkt Lattelekom
veikalos, var pasūtīt, lai atsūta uz mājām. Ar
šo dekoderu pašlaik bez maksas var skatīties
LTV1, LTV2, LNT un TV3. Lai skatītos papildu kanālus, dekoderā jāievieto apmaksāta
viedkarte, kuru var nopirkt turpat veikalos,
kur pirkāt dekoderu. Jāpārbauda arī TV
uztveršanas zona, vai jūsu pusē var uztvert
maksas kanālus. Vispār tos var uztvert 80%
Latvijas teritorijas.
Var apmaksāt konkrētus kanālu komplektus, var tikai ekonomisko paku ar 20
kanāliem, mēneša maksa 3.53 Ls. Papildus
tam var piepirkt, piemēram, filmu paku,
cena 2.22 Ls mēnesī.
Tagad svarīgākais, ko no tā iegūs nedzirdīgie:
Ekonomiskajā pakā starp 20 TV programmām ir National Geographic, kuram
80% raidījumu tiek subtitrēti latviešu
valodā.
Filmu un izklaides pakā starp 9 TV kanāliem ir Fox crime, Fox Life, Silver Baltic un Sony Entertainment International ,
kuriem arī 80% raidījumi tiek subtitrēti
latviešu valodā.
Var maksāt par šiem kanāliem ar priekšapmaksu ik mēnesi vai noslēdzot līgumu ar
Lattelecom, kas piesūtīs ikmēneša rēķinu
apmaksai. Izdevīgāk maksāt ar priekšapmaksu, jo nebūs jāslēdz nekādi līgumi. Kodus var pirkt, piemēram avīžu kioskā Narvessen. Ja vasaras mēnešos neskatīsieties
TV, tad var nepirkt uz šiem vasaras mēnešiem, tad paliks tikai četri bezmaksas kanāli.
Detalizētu informāciju var uzzināt:
www.lattelecom.lv

ZIGMĀRS UNGURS par Viasat:
Mēs mājās jau trīs gadus skatāmies
Viasat TV un esam ļoti apmierināti. Tā ir
daļa no lielās mediju grupas Modern Times
Group MTG AB Skandināvijā un Baltijas reģionā. Tajā ietilpst arī tādas Latvijā pazīstamas kompānijas kā TV3, 3+ un Star FM. To
skatās apmēram 80 milj. cilvēku 18 dažādās
valstīs.
Viasat ir vienīgais maksas digitālās televīzijas operators, kurš savus pakalpojumus
piedāvā visā Latvijā. Lai skatītos, jāuzstāda satelītantena, tā saucamais šķīvis. Tas būs

komplektā ar dekoderu. Taču kvalitāte ir lieliska un traucējumi reizēm ir tikai negaisa
laikā.
Viasat piedāvā trīs pamata paketes: Starta, Sudraba un Zelta.
Starta paketē ir 5 Latvijas kanāli (LNT,
LTV1, LTV7, TV3, TV6), 6 krievu kanāli,
2 dokumentālo filmu kanāli ar subtitriem
latviešu valodā: Viasat Explorer un Viasat Nature. Vēl ir viens mūzikas un divi ārzemju ziņu kanāli.
Abonējot paketi vismaz uz 24 mēnešiem
un noslēdzot līgumu par rēķina automātisku
apmaksu, cena ir 5,95 Ls. Bez līguma par
rēķinu automātisku apmaksu –7,56 Ls.
Sudraba paketē ir minētie 5 Latvijas
kanāli, 7 krievu kanāli, 6 dokumentālo filmu
kanāli, tajā skaitā trīs kanāli ar subtitriem
latviešu valodā: Viasat Explorer, Viasat
Nature un Viasat History. Ir divi mākslas
filmu kanāli bez subtitriem, 6 bērnu filmu
kanāli, izklaide un ārzemju ziņas. Sudraba
pakete mēnesī maksā 9, 56 Ls, bet ar rēķinu
automātisko apmaksu 7,95 Ls.
Zelta pakete ir vislabākā, tā ir arī man
pašam. Tajā ir tie paši 5 Latvijas kanāli, 7
krievu kanāli, 6 dokumentālo filmu kanāli,
no kuriem Viasat Explorer, Viasat Nature
un Viasat History ir ar subtitriem latviešu
valodā.
Šajos kanālos var noskatīties ļoti interesantas un izglītojošas filmas. Piemēram,
Viasat Explorer ir filmas par dabu, sportu,
personībām, tehnikas jaunumiem. Viasat
History ir filmas par vēstures notikumiem,
personībām, traģēdijām, no kurām var uzzināt daudz kā iepriekš nezināma un interesanta. Bet Viasat Nature ir filmas par dabu
un dzīvniekiem ar krāšņiem dabas skatiem.
Paketē ir 6 mākslas filmu kanāli. No tiem
trīs kanālos raida filmas ar subtitriem latviešu valodā: TV1000 Premium(jaunākās
filmas), TV1000(dažādas, gan komēdijas,
gan šausmu) un TV1000 Action(spriedzes
filmas). Vēl ir 5 sporta kanāli, no kuriem
viens – Viasat Baltic atspoguļo Latvijas
sporta sacensības, Dinamo spēles u.c. Ir arī
daudz bērnu, ziņu, izklaides kanāli, subtitru
nav.
Es personiski Viasat TV izvēlējos tieši
tāpēc, ka tur kopumā 6 kanālos nepārtraukti
raida filmas visu diennakti ar subtitriem latviešu valodā, turklāt bez reklāmām!
Zelta pakete mēnesī maksā 17,26 Ls,
bet, ja noslēdz līgumu par rēķinu automātisku apmaksu, tad 15,65 Ls.
Pašlaik Viasat izsludinājusi akciju
Zelta paketei. Ja to pieslēdz līdz 21. decembrim, tad par pirmo mēnesi nav jāmaksā, par
brīvu ir arī HD kvalitātes dekoders ar ieraksta funkcijām un komplekta uzstādīšana .
Sīkāk var izpētīt interneta mājas lapā:
www.viasat.lv 

UN TIEŠI KĀDS
Zigmāts Ungurs un Juris Grundulis
„Kopsolī” lasītāji interesējas, kādi mobilo
telefonu modeļi ir vispiemērotākie vecākiem cilvēkiem. Tas nozīmē – kuriem telefoniem ir lielāka izmēra burti uz taustiņiem un iespēja palielināt teksta burtus displejā (uz ekrāna), lai labāk
varētu saredzēt. Svarīgs ir arī zvana skaļums un
lietošanas vienkāršība.
Ļoti piemērots mobilais telefons pensionāriem un arī bērniem ir „Just5”. Tas ir vienkāršs un uzticams. Piedāvājumā ir 3 modeļi: CP
09 (40 Ls*); CP 10 (50 Ls*); CP11 (70 Ls*).
Šiem modeļiem ir:
 ērti taustiņi, uz
kuriem ir ļoti labi salasāmi lieli burti;
 iebūvēts lukturītis – var izmantot
tumšā laikā vai kāpņutelpās;
 iebūvēts FM
radio ar antenu – var
klausīties radio ar iebūvētu skaļruni vai
brīvroku austiņām;
 spēcīgs skaļrunis un skaļš zvana
signāls;
 ar vienu uzlādes reizi telefonu var
lietot 5 – 6 dienas;
 telefonam ir
termometrs un displejā var redzēt, kāda ir apkārtējās vides temperatūra;
ILONA KEIŠA: Man ir Nokia 3500i, bet tas
jau lietots un novecojis. Šo telefonu man uzdāvināja Somijā, tāpēc tajā ir angļu valoda, latviešu
nav. Tomēr ar šo mobilo esmu apmierināta tāpēc,
ka tas daudzas reizes nokritis, bet izturējis.
Man bija arī jauns telefons, bet tas vienreiz
nokrita zemē un sabojājās. Vecais telefons ērts
arī tāpēc, ka tajā teksts ar lieliem burtiem, ērti
rakstīt SMS. Kad uz šo mobilo pienāk SMS, tad
ir gaismas signāls un uzreiz redzu, ka pienākusi
ziņa. Mans vērtējums par šo telefonu ir vidējs.
Gribētu nopirkt jaunu modeli, bet vēl neesmu nopirkusi, jo ik pēc 6 mēnešiem parādās atkal jauns
modelis un grūti izvēlēties. Vienmēr gaidu jaunu
modeli, kas varbūt būs vēl labāks.
GUNITA ŠĪRANTE: Es lietoju Sony Ericcson. Šo modeli iegādājos tāpēc, ka tam ir daudz
funkciju, tas ir parocīgs rakstīšanai, viss viegli
saprotamas . Mīnuss – nav zibspuldzes un internets bieži nedarbojas. Pluss – ienākot sms vai
zvanam, līdz ar skaņas signālu sāk mirgot arī
gaismas signāls.
BAIBA BICĒNA: Kad deviņdesmitajos gados parādījās mobilie telefoni, sapratu, ka man
tāds ļoti vajadzīgs SMS rakstīšanai – saziņai ar
citiem cilvēkiem. Bet tad vēl tie bija dārgi. Nācās
pagaidīt.
Pirmo mobilo telefonu nopirku 2000. gadā.
Tas bija Nokia 3210. Biju ļoti apmierināta, lietojot veselus 6 gadus. Ja nebūtu bezcerīgi „nolādējies” akumulators, droši vien lietotu vēl ilgāk.
Otrais bija (un joprojām ir) Nokia 6020. Īsziņas
ar to rakstīt viegli, sarunāties arī. Vienīgi fotografējot bilde maza un neskaidra.
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MOBILAIS TELEFONS BŪTU PATS PIEMĒROTĀKAIS?
 SOS funkcija – gadījumā, ja jums piesienas sveši cilvēki vai pat uzbrūk. Tad nospiežot pogu „SOS”, sāk skanēt sirēna. Tādā
veidā tiek pievērsta apkārtējo cilvēku uzmanība un uzmācīgie svešinieki atkāpsies. Vienlaicīgi telefons uzsāk secīgi (vienam pēc otra)
zvanīt uz četriem iepriekš ieprogrammētiem
telefona numuriem (tie var būt tuvinieki vai
palīdzības dienests).
Tiklīdz ir izveidots savienojums ar vienu
no šiem adresātiem, šis cilvēks varēs dzirdēt
visu, kas notiek jūsu telefona tuvumā. Un
drošības labad uz šiem ieprogrammētajiem
telefona numuriem tiks nosūtīta arī īsziņa
ar iepriekš ieprogrammētu tekstu. Īsziņā var
būt rakstīts, piemēram, “Man nepieciešama
palīdzība!” vai arī kas cits. Šī funkcija īpaši
noderīga bērniem.
Ar šo telefonu ir ērti rakstīt ar taustiņiem,
arī displejā ir ļoti labi salasāmi lieli burti.
Displejs ir bezkrāsains, tajā bez grūtībām var
lasīt tekstu arī tad, ja saule spīd virsū.
Mēs rekomendējam izvēlēties modeli
„CP11”, jo tam ir vairāk funkciju un displejā ir 4 rindkopas, bet pārējos modeļos
tikai 2 rindkopas. Tajā ērti lasīt īsziņas
tekstu un vieglāk pārskatīt arī citas telefona funkcijas.
Piezīme: ar atzīmēm (*) ir norādītās cenas veikalā „ELKOR”.
Ja gribat izvēlēties vairāk funkciju un
sarežģītāku telefonu, tad laba izvēle ir Nokia. Taču ne visiem Nokia modeļiem var palielināt displejā burtu izmēru.
Pirms nepilna gada piedalījos kādā loterijā un tajā laimēju vienu no krutākajiem šī
brīža telefoniem – Nokia N8. Skārienjutīgais ekrāns, miljons visādu funkciju! Bet vai
labs? Nu, nē! Tajās funkcijās var apmaldīties,
daudz ko neesmu izpētījusi vispār – ne tam
laika, ne vajadzības. Īsziņas uzrakstīt varu,
bet tas ir grūtāk, nekā spiežot taustiņus. Neiesaku!
Tagad saziņai pamatā izmantoju nu jau
piecus gadus veco Nokia 6020, kurai ir LMT
pastāvīgais pieslēgums. Nokia N8 aktivizēju
BiFri karti un to izmantoju galvenokārt fotografēšanai, dažreiz saziņai Bites tīklā.
Mans viedoklis: ne vienmēr dārgākais ir
labākais un ērtākais.
ELVĪRA ČAIKA: Man ir Nokia 6060.
Burtus displejā grūti saskatīt, bet palielināt
nevar. Taču ir skaļš zvans, kuru varu sadzirdēt. Šis telefons man kalpo jau 5 gadus.
Dzimšanas dienā man uzdāvināja Samsung
telefonu, kas man tā īsti nederēja. Jā, tas bija
ar lieliem burtiem, taču zvana skaļums bija
ierobežots un nevarēju uzlikt to tik skaļi,
cik man vajag. Tāpēc joprojām lietoju veco.
Ja pirktu jaunu mobilo, nezinu, vai gribētu
videosarunu iespēju. Galvenais, lai var ērti
sazināties ar sms. Arī citi mūsu nedzirdīgie,
šķiet, pārsvarā iecienījuši Nokia un Samsung.
LAURA GAILE: Savu mobilo telefonu
Sony Ericsson K530i izvēlējos uz vietas veikalā. Nopirku to pirms trim gadiem lietotu,
lēti, par 35 latiem. Ērta un ātra darbība ar
taustiņiem, burtus var palielināt. Man svarī-

 Nokia 7230 – izbīdāms
telefons ar lielisku kvalitāti.
Liels un spilgts krāsains displejs. Kad telefonā ienāk īsziņa, displejs iemirgojas, lai
jūs redzētu, ka saņemta jauna
ziņa.
 Nokia X3 – gan skārienjutīgs ekrāns, gan taustiņi.
Skārienjutīgs ekrāns nozīmē,
ka ar pirksta pieskārieniem
ekrānam var veikt funkcijas
tāpat kā ar taustiņiem. Zem
ekrāna ir īpašais īsziņas īsinājumtaustiņš, lai ātri varētu
apskatīt jaunās ziņas;
 Nokia 6303CL – klasisks tālrunis, izturīgs dizains
ar nerūsošā tērauda vāciņu.
Ilgs akumulatora darbības
laiks. Brīdinājuma gaismas
signāls, kad tiek saņemta jauna ziņa;
 Nokia C500 – tālrunis ar videozvanu, tam
ir izturīgs nerūsējošā tērauda
aizmugurējais pārsegs. Ar videozvanu var sarunāties zīmju valodā, bet tev jābūt operatora 3G
tīklā*, un draugiem, ar kuriem
gākais ir zvanīt un sarakstīties ar sms, neko
citu pagaidām nevajag. Diemžēl nav gaismas
signāla, kad pienāk sms.
Agrāk mobilajā lietoju arī internetu, bet
tas ir dārgi, tāpēc tagad lietoju tikai vajadzības gadījumā. Ja pirktu jaunu, tad labāk gribētu Sony Ericsson vai Nokia ar skārienjutīgu
ekrānu, videosarunu iespēju un lai ērti sūtīt
un saņemt sms.
VALDIS KRAUKLIS: Man ir Nokia
N95 un esmu LMT tīklā. Kad pirku šo telefonu, tas bija viens no labākajiem, bet tehnoloģijas ļoti strauji mainās, tagad ir labāki modeļi. Savā telefonā mēģināju palielināt burtus
displejā, bet neizdevās.
Man galvenais, lai izdotos labs foto un
video tad, kad nav līdzi fotoaparāta. Un lai
var ātri un ērti rakstīt sms. Videosarunu iespēja ir, taču neesmu izmantojis. Pluss ir daudzās
funkcijas, bet nav tik ērta piekļuve tām kā citos jaunākajos modeļos.
Ja pirkšu jaunu, tad skatīšos, lai būtu ērta
sms rakstīšana, spēcīga foto funkcija, kā arī
foto apstrāde, ātra piekļūšana piezīmju blokam un interneta pārskatīšanai. Ja grib lielākus burtus uz taustiņiem, tad ieteicams kāds
Samsung modelis – kaut kas starp telefonu
un planšetdatoru, taču tas būs divreiz lielāks
par telefonu. Displejā noteikti jābūt iespējai
palielināt burtus.
JURIS GRUNDULIS, juniors: Es lietoju Nokia E7, tam ir gan pievilcīgs dizains,
gan ērta un ātra lietošana. Telefonam ir ļoti
liels ekrāns, foto ir 8 mpix, tātad ļoti kvali-

gribi sarunāties, arī telefonā jābūt videozvana
iespējai un viņiem jāatrodas 3G tīklā.
 Nokia 3720 – izturīgs pret ūdeni, putekļiem
un triecieniem. Šo telefonu var lietot ilgāk, jo tam
ir jaudīgs akumulators;
sarunāties pa tālruni var
pat līdz 7 stundām;

 Nokia 2710 navigator – telefonā ir iebūvēts
navigators, kas palīdzēs
atrast pareizo ceļu svešā
vietā.
Visos šajos Nokia mobilajos telefonos taustiņu
burtu lielums ir diezgan
mazs, mazāks nekā burtu
izmērs avīzē „Kopsolī”, vienīgi Nokia 3720
tas ir mazliet lielāks.
Jebkurā gadījumā iesakām pirms pirkšanas uz vietas veikalā izmēģināt visas telefona
funkcijas, arī iespēju palielināt burtus. Svarīgi, lai telefonam būtu labi pamanāms gaismas
indikators, kas signalizē, kad tiek saņemta
jauna īsziņa.
* 3G ir speciālas tehnoloģijas apzīmējums. Tā ļauj lietot internetu ātrāk, kā arī
veikt videozvanus.
tatīvi foto un video, arī videosarunas un internetu skatīties var ar prieku. Ja laukā saule
spīd virsū uz ekrāna, tas automātiski paliek
spilgtāks un labi var visu redzēt. Telefonam ir
skārienjutīgs ekrāns un papildus vēl izbīdāma
tastatūra kā datoram. Tas ir derīgi tāpēc, ka
ziemā skārienjutīgais ekrāns reizēm īsti labi
nedarbojas, ja pirksts vai ekrāns ir auksts, tad
var rakstīt uz tastatūras.
Ļoti ērti ir darboties ar sms. Saņemtās
sms var pārskatīt kā sarakstu nevis pa vienai
atsevišķi kā citos telefonos. Domāju, ka šis
telefons ir piemērots jauniem cilvēkiem, kuri
bieži lieto internetu un videosarunas. Videosarunu iespēja noder visiem, arī pensionāriem, un ar šo telefonu tas ir ļoti vienkārši.
Turklāt visas darbības telefonā notiek ātri,
bez pauzēm, nevis tā kā vecākos modeļos.
Telefonam ar HDMI kabeli var pieslēgt
televizoru un skatīties nofilmētos video un
foto, internetu vai videosarunas uz TV ekrāna. Ir arī USB kontaktligzda, telefonu var pieslēgt datoram.
Telefonā ir daudzas derīgas programmas,
piemēram, ofisa programma, var rakstīt un
sūtīt dokumentus. Ir arī navigācija, programma jau ir telefonā, tikai jāizvēlas valsts, jāieraksta adrese un telefons aizvedīs, kurp vajag. Telefonā ir iemontēta arī baterija, tumsā
var izlasīt kādu vēstuli vai sameklēt atslēgas
caurumu. Akumulators šim telefonam jāuzlādē apmēram ik pēc 3 dienām, ja vidēji bieži
lieto. Esmu ļoti apmierināts ar šo telefonu.
Tiesa, šis modelis ir dārgs – 350 latu.
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IZMANTOJIET NVA PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS!
Zigmārs Ungurs
Ko darīt, ja darba nav, bet tas ir ļoti vajadzīgs, gribas strādāt un darboties? Tad ir
divas iespējas: vai nu meklēt darbu kādā
uzņēmumā, vislabāk subsidēto darbavietu,
vai arī pašam uzsākt savu biznesu. Aplūkosim sīkāk abus variantus no Nodarbinātības `valsts aģentūras (NVA) piedāvāto
iespēju viedokļa.
Kā atrast darbu? Var paļauties uz paša
spēkiem un pats meklēt darbu. Ja tomēr tas
neizdodas, tad var pieteikties uz subsidēto
darbavietu bezdarbniekiem ar invaliditāti. Šai
nolūkā jāiet uz NVA, jāiegūst bezdarbnieka
statuss un jāpiesaka NVA sava vēlēšanās strādāt subsidētajā darbavietā. Tās radītas NVA
aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums
noteiktām personu grupām”.
NVA darbojas kā starpnieks starp jums –
darba ņēmēju un darba devējiem. Ja kādam uzņēmumam būs vajadzīgi jums atbilstošās profesijas darbinieki, tad NVA piedāvās jūsu kandidatūru, taču uzņēmuma pārstāvji paši izvēlēsies: ņemt jūs vai neņemt. Var pieteikties arī
tad, ja jums nav profesijas, bet ir vēlēšanās to

apgūt darbavietā.
Uzņēmēji ir ieinteresēti pieņemt darbā
bezdarbnieku ar invaliditāti, jo darba devējs
iegūst ikmēneša dotāciju jūsu darba algai, to
50% apmērā no minimālās darba algas piešķir arī darba vadītājam, kurš viņu apmāca.
Vēl darba devējs var saņemt līdz 500 Ls darbavietas pielāgošanai, ja tas vajadzīgs.
Nedzirdīgie nepieciešamības gadījumā
var saņemt arī surdotulka pakalpojumus.
NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes. Subsidētajā vietā var strādāt ne ilgāk par
diviem gadiem. Pēc tam darba devējs vai nu
pieņems pastāvīgā darbā, vai arī atbrīvos, izsniedzot rekomendāciju.
Ja vēlaties uzsākt savu biznesu, arī tad varat izmantot NVA piedāvātās subsidētās darbavietas, bet jau kā uzņēmējs. Tas nozīmē, ka
varat pieņemt savā izveidotajā uzņēmumā citus nedzirdīgos subsidētajās darbavietās. Tad
daļu algas viņiem maksās NVA, bet jums būs
tikai jāpiemaksā atkarībā no iespējām. Tādā
veidā ietaupīsiet naudu uzņēmuma attīstībai.
Galvenais ir sākt darboties. Lai veicas! 

JŪS JAUTĀJĀT ...
Par

personas datiem receptēs

Vai visās ārsta receptēs, ko iesniedz
aptiekā medikamentu saņemšanai, obligāti
vajag uzrādīt personas kodu? Nav patīkami, ka tas nonāk vairāku svešu personu
rīcībā.
Atbild Veselības inspekcija.
Šī patiešām ir tāda prasība, bet drīzumā
gaidāmas izmaiņas Lai nodrošinātu personu privāto datu aizsardzību publiskajā vidē,
plānots, ka no 2012. gada 1. janvāra medicīniskajā dokumentācijā, kura tiek izsniegta
pacientiem (receptēs, izrakstos, nosūtījumos
u.c.), viņu personas kodu aizvietos ar citu
speciālu identifikatoru (apzīmējumu), tādējā-

di novēršot personas datu publiskošanu.
Identifikatora ieviešanai būs paredzēts
vairāku gadu pārejas laiks, kurā pacientiem
pašiem jāveic sava pārreģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu
reģistrā.
Vienlaikus tiks veiktas visas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai pāreja
uz identifikatoru lietošanu būtu obligāta visām ārstniecības iestādēm un ārstniecības
personām.
Sabiedrība ar preses un TV starpniecību
tiks informēta par šo pārmaiņu ieviešanas
gaitu. 

Par NVA kuponiem apmācībai
No 2011. gada 14. novembra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sākusi
nodarbināto personu reģistrāciju un kuponu izsniegšanu dalībai ESF projektā
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām”.
Projekta mērķis – dot iespēju strādājošajiem papildināt zināšanas ar darba dzīvi
saistītās profesionālās un neformālās izglītības programmās.
Kuponu var saņemt jebkurā no NVA filiālēm Latvijā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā nav piedalījušās
NVA apmācību pasākumos. Šo kuponu pilnā
summā saņem cilvēki ar invaliditāti, trūcīgie
iedzīvotāji, vecāki, kuriem ir divi vai vairāk
bērnu līdz 18 gadiem, kā arī pirmspensijas
nodarbinātie. Nedzirdīgajiem apmācību
laikā bez maksas nodrošināts surdotulka
pakalpojums.
Lai iesaistītos pasākumā, nodarbināta-

jam vai pašnodarbinātajam NVA filiālē jāiesniedz „personas apliecinājums”, kas atrodams NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.
lv/index.php?cid=328.
NVA ar Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu īstenotie „Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām” ir guvuši ļoti lielu
atsaucību nodarbināto vidū.
2011.gada 4. novembra dati liecina, ka
kopumā kopš projekta sākuma 2010. gada
jūlijā apmācībā jau iesaistītas 13 425 nodarbinātās personas, to skaitā 8270 cilvēki mācības uzsākuši šogad. Kopumā 2011. gadā
plānots iesaistīt apmācībā 10 645 personas.
Vispieprasītāko izglītības programmu
vidū ir svešvalodas, grāmatvedība, darba
aizsardzība, ugunsdrošība un ar uzņēmējdarbību saistītās apmācību programmas.
Detalizētāka informācija NVA mājaslapas sadaļā Nodarbinātajiem: http://www.
nva.gov.lv/ 
Atbildes gatavoja: Ilze Kopmane

LASĪTĀJI VĒRTĒ
LNS viceprezidente
S A N D R A
G E R E N O VSKA
Par tēmām
– katram cilvēkam ir savas intereses, jo katrs
mēs esam indivīds, vienam
vairāk
patīk
politika, citam
kultūra, vēl citam sports utt.
Šoreiz personīgi mani vairāk piesaistīja raksti „Mūzikas baudīšana ar visām maņām”, „PNF kongresa noslēgumā un pēc
tam”, „Sievietes var to pašu!”, jo interesanti bija uzzināt kaut ko jaunu. Dažos rakstos
minētā informācija man bija jau zināma,
bet nebija neviena tāda, kas man nepatiktu.
Es uzskatu, ka tēmas mazajā „Kopsolī” ir pietiekami daudzveidīgas, katram tīkotājam no visa pa druskai. Varbūt kādam
nepatīk, ka ir daudz rakstu par projektiem,
tad mums jāatceras, kam jāsaka paldies, lai
joprojām varētu lasīt šo mūsu laikrakstu.
Protams, projekta autoram A. Pavlinam un
pašam projektam „Klusuma pasaule”. Ja
būtu daudz brīvu vietu, varētu ielikt gardu,
vienkārši pagatavojamu ēdienu receptes,
rakstus par veselības saglabāšanu, rakstus
par makšķernieku noslēpumiem, par labām
ogu vietām, sēņu vietām, ieteikumus atpūtas vietām, kur lietderīgi un patīkami pavadīt brīvo laiku utt.
Salīdzinot, kāds „Kopsolī” bija pirms
dažiem gadiem, tad jāsaka, – visu Kopsolī
darbinieku priekšā – cepuri nost, jo tas ir
krāsains un skaisti noformēts, tikai – varbūt vecākiem cilvēkiem grūtāk lasīt rakstus, kuri slīprakstā noformēti, jo tie burti ir
smalkāki. Tas, protams, ir skaistāk.
Vairāk varbūt vajadzētu rakstīt vieglā
valodā par visām pozitīvajām izmaiņām,
kas skar nedzirdīgos. Piemēram, par NVA
piedāvātajiem pakalpojumiem.
Komunikācijas centrs piedalījās visos NVA iepirkumu projektos uz surdotulka pakalpojumiem, diemžēl nedzirdīgie ļoti maz
izmanto šīs iespējas, un tas liecina, ka vai
nu trūkst informācijas, vai arī viņi saskārušies ar kādām problēmām un atmetuši ar
roku, bet nav griezušies ne LNS, ne KC pie
manis. Vajadzētu informāciju veciem cilvēkiem un jauniešiem, kur var saņemt jurista pakalpojumus bez maksas, ja kādreiz
kāda iestāde tos piedāvā. Arī par veselības
pārbaudi bez maksas, piemēram, veselības
centrs Elita organizēja veselības dienu, kad
varēja sirdi pārbaudīt, asinsspiedienu un
cukura līmeni izmērīt.
Kā LNS viceprezidente no „Kopsolī”
noteikti iegūstu daudz jaunas, derīgas informācijas. Piemēram, par citu valstu pieredzi, arī kad lasu par kolēģu uzskatiem un
domām par kādu tēmu, tas liek man daudz
ko pārdomāt.
Materiālu organizēja: Zigmārs Ungurs
Foto: Laura Gaile
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KĀ KLĀJAS CITTAUTIEŠIEM BEZ LATVIEŠU VALODAS ZINĀŠANĀM?
Ivars Kalniņš no personiskā arhīva
Valsts valodas likumā noteikts, ka Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi lietot
latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā, kā arī vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā dažādās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos.
Tātad darbavietā ir ierobežota citas valodas lietošana. Bet kā nedzirdīgie cittautieši
ar vājām latviešu valodas zināšanām iekļaujas darba tirgū? „KS” veic izpēti šajā
jautājumā.
Nav noslēpums, ka daudzi darba devēji
pārsvarā neievēro šī likuma prasības, turklāt
daudzi darbinieki strādā arī nelegāli. Nereti nedzirdīgie cittautieši, apejot šī likuma
prasības, veiksmīgi iestājas darbā un strādā
savā vietā. Jāpiezīmē, ka šajā gadījumā darba devēji riskē saņemt sodu.
No kopējā LNS biedru nacionālā sastāva vienīgi Daugavpils biedrībā ir cittautiešu pārsvars pār latviešu biedriem. 55% no
biedrības biedriem ir nodarbināti (2010.
gada dati). Gan Daugavpils biedrības vadītāja Elvīra Čaika, gan tulks Regīna Radkeviča uzsvēra, ka viņi nav saskārušies ar
problēmām darbavietā latviešu valodas nezināšanas dēļ.
Elvīra Čaika atzina, ka Daugavpils
biedrībā ir daudz cittautiešu. Nav bijis gadījumu, kad cilvēkiem liktu apgūt latviešu
valodu. Paši darba devēji nereti ir cittautieši, līdz ar to komunikācijā ar „savējiem”
nerodas problēmas. Bet citas grūtības tomēr
pastāv: biedrībā ir divi biedri, kuriem nav
Latvijas pilsonības, tikai uzturēšanās atļauja mūsu valstī, no viņiem prasa obligātas
latviešu valodas zināšanas. Tas rada neizpratni: ja lielākajai daļai cittautiešu Latvijas
pilsoņu neprasa latviešu valodas prasmi, tad
kāpēc šiem diviem šo prasību izvirza?
Daži nedzirdīgie cittautieši piekrita dalīties savā pieredzē!
Igors Kurzenkovs (Valmiera): „Ilgus
gadus esmu strādājis būvniecības sfērā, valodu barjeru darbavietā nekad neesmu izjutis. Man nekad nav prasījuši vai pārbaudījuši latviešu valodas zināšanas, lai gan šajā
Sākumu lasiet 4. lpp.
Pogu iespiedējs Ilmārs
Stapkevičs savā
profesijā
šeit
nostrādājis 18
gadus. Viņš stāsta: „Pie darba
esmu pieradis.
Sameklēt
citu
kaut ko Daugavpilī būtu grūti.
Šeit reizēm strādāju virsstundas,
par tām piemaksa.”
Česlavs
Slavinskis ir visvecākais darbinieks šajā
uzņēmumā – strādā kopš 1972. gada. Viņš
smaidot pakavējas atmiņās: „Pavisam jauns
ierados šajā uzņēmumā un 17 gadu vecumā
sāku strādāt par kurpnieku, pēc tam par atslēdznieku, tad par piegriezēju – tas esmu

valodā varu runāt, bet ne jau perfekti. Ar
darba kolēģiem parasti sazinos krievu valodā. Darba devējs, to izdzirdot, mani arī uzrunā krieviski. Uzskatu, ka latviešu valoda
jāzina tiem, kas strādā tiešā saskarē ar cilvēkiem vai pie datora. Bet man tas tā nav.”
Aleksandrs Ņerodenko (Tukums):
„Četrus gadus nostrādāju betonēšanas firmā. Komunikācija ar priekšnieku grūtības
nesagādāja, jo viņš arī bija krievs un darba
kolēģiem nebija iebildumu ar mani sazināties krieviski. Bet pirms tam darba deviņus
gadus šūšanas firmā biju pogu iespiedējs.
Ievēroju, ka citiem darba kolēģiem tika prasīta dažāda līmeņa latviešu valodas prasme
atbilstoši profesijai. Bet man gan to neprasīja, jo darbā nebija saskarsme ar citiem.”
Uzklausot šo pieredzi, rodas jautājums:
ja likumdošana nosaka, ka latviešu valodas
zināšana darbavietā ir obligāta, vai pastāv
kādi atvieglojumi? Piemēram, ja nedzirdīgie
nespēj apgūt valsts valodu pilnā apjomā, vai
tādā gadījumā viņu iekļaušanās darba tirgū
ir ierobežota? Kur nedzirdīgie cittautieši var
apgūt valsts valodas zināšanas? Un kas apmaksās surdotulka pakalpojumus šajā izglītošanās procesā?
„KS” vērsās pēc atbildes Valsts darba
inspekcijā. Tur izrādījās – šie jautājumi nav
tās pārziņā, tāpēc tika pāradresēti uz Valsts
valodas centra Valodas kontroles nodaļu.
Šīs nodaļas vadītājs Antons Kursītis
skaidro: „Ministru kabineta noteikumos
saskaņā ar Valsts valodas likumu noteikts
minētajām personām profesionālo un amata
pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts

valodas prasmes līmenis un pakāpe. Šīs prasības attiecas uz valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs strādājošiem.
Valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi nosaka darba devējs, bet individuālajam
komersantam un pašnodarbinātajai personai – pati persona. Tādu profesiju pārstāvjiem kā atslēdznieki, automehāniķi, šuvējas,
juvelieri, drēbnieki u.c. attiecīgā (zemākā
līmeņa) valsts valodas prasmes apliecība
nepieciešama tikai tad, ja viņi darba procesā saistīti ar klientu apkalpošanu.
Privātajā sfērā, kur strādā absolūtais
vairākums latviski nerunājošo, ir ļoti daudz
amatu un profesiju, kuru pārstāvjiem praktiski nav obligāti jāzina un jālieto valsts
valoda.
Valsts valodas centra funkcijās neietilpst latviešu valodas apmācības kursu
nodrošināšana vai valsts valodas prasmes
pārbaude. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas valsts valodas bezmaksas apmācības
kursus bezdarbniekiem organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), saprotams,
ka neatkarīgi no kandidātu tautības un pilsonības.
MK noteikumu pielikumos ir funkcionēšanas un diagnožu saraksti atvieglojumiem
un atbrīvojumiem no valsts valodas prasmes
pārbaudes dažādos gadījumos atsevišķām
personām.”
Atklājas, tajos arī norādīts, ka nedzirdīgie vai vājdzirdīgie nav atbrīvoti no valsts
valodas prasmes pārbaudes, bet gan atbrīvoti no klausīšanās un runātprasmes pārbaudes. Tātad viņiem latviešu valodas prasmes
pārbaudījums jākārto rakstiski.
Acīmredzot praksē darba devēji neievēro šādas valodas likuma prasības un pieņem
nedzirdīgos cittautiešus darbā, kur viņiem
nav nepieciešama tieša komunikācija, rakstīšana vai lasīšana latviešu valodā. Tādējādi
nevienam problēmas nerodas.

Vienīgajam lns uzņēmumam „dane”
joprojām. Piegriešanas procesā precīzi jāievēro visi sīkumi, lai
šuvējām vieglāk
atsevišķos gabalus sašūt kopā
attiecīgā gatavā
apģērbā.”
Ierunājos par
to, ka nākamgad
uzņēmumam aprit 60 gadi. Varbūt tas būs visu
esošo un bijušo
strādājošo salidojums? Darba veterāni priecātos par šādu atkalsatikšanos. Direktore atzina, ka par to jādomā, galvenais – kur tam
atrast brīvus līdzekļus.
Un tā, pateicoties par laipno uzņemšanu direktorei Marijai Gedminenei, beidzās
mana vizīte LNS SIA „Dane”. Paldies arī

Broņislavam un Regīnai Radkevičiem, kuri
gādāja par to, lai es neapmaldītos Lavijas
austrumpuses galvaspilsētā Daugavpilī.

Daži
fakti
par
pārējiem
bijušajiem LNS uzņēmumiem
Rīgā – pēc Otrās pasaules kara no mazām darbnīcām par lielu uzņēmumu pārvērstajā MRU (1950. gadā) darbojās šūšanas, apavu, trikotāžas, aušanas, grāmatsiešanas, vēlāk arī elektromontāžas iecirkņi.
Ražošanas apjoms 1985. gadā sasniedza
0,65 miljonu rubļu un strādnieku skaits
palielinājās līdz 312 strādniekiem. Rīgas
MRU ražošanas darbību pārtrauca 2005.
gadā. Rēzeknē – MRU ar šūšanas un apavu iecirkņiem uzsāka darbu nedaudz vēlāk
nekā Rīgā (1952. gadā). Ražošana tika pārtraukta 2002. gadā.
Līdzīgi process risinājās arī Smiltenes,
Alūksnes un Liepājas mazajās darbnīcās
(MRD). 
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LĪBIJA: ARĪ NEDZIRDĪGIE NEMIERNIEKI CĪNĀS
Lībijā tika izveidota speciāla vienība
no 86 nedzirdīgiem kaujiniekiem, kas
cīnījās pret Kadāfi spēkiem, reizē gūstot
arī sabiedrības cieņu pret sevi. Lūk viņu
stāstījumi par savu kaujas pieredzi!
Kaujinieks Sati var sajust visapkārt
esošo bumbu vibrāciju, taču nedzird to
sprādzienus. Viņš var redzēt tikai dūmus
un uguns liesmas. Viņš nespēj arī runāt, lai
varētu pastāstīt par pieredzētajām nāves un
vardarbības ainām šajā laikā.
Sati ir viens no daudzajiem Misratas varoņiem, kas izcēlies un godināts par savu varonību un ātro reakciju kaujas laukā. Šobrīd
viņš ir 86 vīru vienības vadonis. Kas viņos
īpašs? Tas, ka viņi nedzird.
„Agrāk bija daudz mazāk vīru, kas būtu
gatavi cīnīties,” stāsta Sati. „Es gribēju pierādīt visiem, ka cilvēki, arī nedzirdīgi un nespējīgi runāt, var sekmīgi cīnīties. Ja es to
varu, tad viņu nevarībai nav pamata,” – tā,
lūk, spriež Sati.
No 86 nedzirdīgiem kareivjiem tikai 7 ir
dzirdīgi un tekoši runā lībiešu zīmju valodā,
kā arī tulko citiem. Vairums, kā Sati, ir jau
piedzimuši nedzirdīgi. Citi zaudējuši dzirdi
dzīves, ievainojumu vai slimības laikā.
Nevienam no šiem vīriem netika pavēlēts cīnīties, taču daudzi, ieskaitot Sati un
18- gadīgo Mustafu Avenu, pieteicās to darīt
brīvprātīgi.
„Cīnīties nav grūti, taču karā kā jau
karā – valda lielas briesmas. Nemitīgi tuvumā krīt bumbas, bet mani mierina doma
– ja miršu, nonākšu paradīzē, jo daru to,
kas ir pareizi,” stāsta Mustafa, kura drosmi
un pašatdevi slavē viņa biedri.
„Cilvēki pārlieku daudz paļaujas uz
dzirdi,” skaidro Sati. „Viņi ir kļuvuši neuzmanīgi, daudz ko nepamana.” Ja nav spējas
dzirdēt, tad citas maņas kļūst asākas. Sati
atceras kādu gadījumu, kad viņi cīnījās ar

10 vīriem, viņš pamanījis stūrī kustību un,
notēmējot ar savu ieroci, nogalināja kādu ienaidnieku, pirms tas paspēja izmest granātu.
Ir arī vēl dažas citas priekšrocības,
piemēram, ir karavīri, kuri nespēj izmantot
smagos ieročus, jo tie rada neciešamu troksni, bet tas nedzirdīgos netraucē nemaz.
Tagad vienības dalībnieki darbojas vairākos kontrolpunktos, nodrošinot kārtību
sabiedriskās vietās. Vairāki kareivji tikās ar
Nacionālās padomes locekļiem. Tur viņus
uzteica par drosmi un iespaidīgo ieguldījumu tautas revolūcijā. Šāda pieņemšana
un atbalsts vīriem, kas iepriekš bijuši diskriminēti un baidījušies no valstī pastāvošā nedemokrātiskā režīma, dod pārliecību
arī par nedzirdīgo cilvēku vietu sabiedrībā,
viņu dzīves jēgas piepildījumu, atzīmē Muhameds Gabags, cīnītāju grupas tulks, kurš
ar nedzirdīgajiem darbojas kopš 1992. gada.
Iepriekšējās valdības laikā nedzirdīgajiem bija mazas izglītības un darba iespējas.
Sabiedrībai nebija nekādas informācijas par
nedzirdīgo stāvokli, viņi lielā mērā bija izstumti no sabiedrības, un viņiem bija ierobežotas ziņas par notiekošo ārpasaulē.
Daudzi stāsta, bijis pat bail pamest
savas mājas, taču tagad viņi kopā ieguvuši
galveno – cilvēcisku pašcieņu un drosmi
apliecināt sevi sabiedrības acīs.
„Sākumā neviens nevēlējās atbalstīt
mūsu rotu, jo baidījās no mums, taču, kad
cilvēki redzēja darbu, ko veicam, visi bija
pārsteigti. Tagad, satiekot mūs kontrolpunktos, iedzīvotāji sveicina un saka labus vārdus, jo redz to ieguldījumu, ko esam devuši
pilsētai,” saka Gabags.
Nedzirdīgo grupai bija savs kontrolpunkts ēkā, kurā pirms tam atradās Kadāfi
slepenpolicija. Gabags šajā ēkā esot turēts
pazemes cietumā, ticis pazemots, sists, viņam rīdīti virsū suņi. Divi no vīriem stāsta,

ka Kadāfi izūkdienests vērsies pie viņiem ar
piedāvājumu izspiegot un uzraudzīt nedzirdīgo kopienu, lai uzraudzītu pretvalstisku
diskusiju norisi.
Kontrolpunkti ir sarkani, melni un zaļi
(Lībijas karoga krāsas) un aprakstīti ar saukļiem, kas mudina uz brīvību, Lībijas vienotību. Pie sienas karājas 52 gadus vecā Atija
Aseida bildes, kurš bija ievērojams cīnītājs
nedzirdīgo vidū, taču tika nogalināts kādā
no Tripoles kaujām. Šobrīd vairāki Aseida
bērni ir kaujinieki.
„Mans tēvs bija labs cilvēks,” saka Muhameds Atija Aseids, kurš strādā kontrolpunktu nakts maiņā. „Jūtos lepns par tēvu,
kurš mira Misratas un Lībijas vārdā.”
Sākotnēji Sati kā brīvprātīgais pieteicies
labot kareivju ieročus. „Esmu redzējis vīrus,
dodoties kaujā. Daži atgriezās, daži nē. Citi
pārnāca ievainoti. Bija skaidri redzams, ka
vienībai nepieciešams iekļaut vairāk kareivju.”
Tāpēc dažu dienu laikā Sati, strādājot
ieroču fabrikā, izlēma pievienoties kareivjiem. Daudzi vīri, arī Sati pēc tam, vairākkārt tika sadurti un sašauti, kaujās ievainoti.
Neraugoties uz ievainojumiem, Sati kaujās
laukā atgriezies jau pēc 3 dienām. Kāds cits
vīrs, 5 bērnu tēvs, stāsta, kā sieva iestājusies
durvīs un nelaidusi viņu prom. Neraugoties
uz viņas asarām, viņš zinājis, kur viņam nepieciešams būt visvairāk.
Avens ar dzirkstošu skatienu un smaidu sejā pielādē savu ieroci.Viņš ir gatavs
kaujai, apņēmies cīnīties līdz galam. „Es
turēšos frontes līnijā līdz beigām un nekad
nepadošos,” viņš pārliecinoši apgalvo.
Red.piezīme: Šobrīd Lībijā karš beidzies un nedzirdīgajiem kaujiniekiem izvirzījušies citi jauni uzdevumi.
Pēc interneta materiāliem sagatavoja:
Laura Reisele

KENIJA: VĒLAS UZLABOT NEDZIRDĪGO IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Nedzirdīgajiem Kenijā (Āfrikā) jau
ilgu laiku tiek liegtas pienācīgas izglītības
un informācijas iespējas, taču tagad tie
vēlas, lai valdība mainītu šo situāciju.
Kopiena, kurā ir vairāk par 600 000 cilvēku ar dzirdes traucējumiem, ir sākusi protestēt pret ierobežojumiem, kas valda gan
izglītības, gan informācijas jomā.
Kenijas Nedzirdīgo asociācijas pārstāvis
Niksons Kakiri uzsver, ka nedzirdīgajiem ir
visas tiesības saņemt informāciju, taču šīs
tiesības tiek jūtami ignorētas. Cilvēkiem ar

dzirdes problēmām ikdienā nākas pārvarēt
daudz šķēršļus. To vidū ir arī komunikācijas
barjera, kas distancē tos no pārējās sabiedrības un izglītības iespējām.
„Mums arī ir konstitucionālas tiesības
iegūt informāciju gluži kā citiem kenijiešiem,” saka Kakiri.
Ļoti niecīgs ir to nedzirdīgo skaits, kuri
absolvējuši universitāti. Tamdēļ asociācija
aicina valdībai ieviest pasākumus, kas šo
situāciju risinātu un ļautu arī nedzirdīgajiem
izglītoties un pozitīvi ietekmētu nācijas veidošanu.
Tieslietu ministrs Mutula Kilonzo stāsta,
ka HIV un AIDS inficēšanās līmenis nedzirdīgo kopienā pieaug. Viņš aicinājis starptautiskās organizācijas palīdzēt informēt un
radīt izpratni par šo infekciju draudiem.
„Ir vairāki aprīkojumi, kas paredzēti
HIV pārbaudēm un konsultēšanai, un tie ir
pieejami arī nedzirdīgajiem. Tas jādara viņiem zināms, lai viņi izmantotu šo iespēju,”
teica Mutula. „Aicinu to pieminēt, arī atzī-

mējot Starptautisko nedzirdīgo dienu Kenijas konferenču centrā.”
Ministrs aicināja vecākus pārbaudīt bērnu dzirdi, atzīmējot, ka Izglītības ministrija
apsver izglītības veicināšanas pasākumus un
tās izpētes centrus visā valstī.
„Ja bērns ir nedzirdīgs vai viņam ir zināms dzirdes zudums, vecākiem tas būtu jāapspriež ar Kenijas Nedzirdīgo centru, lai
rastu bērnam piemērotākās izglītības iespējas”.
Kenijas valdībai vēl aizvien nākas pieņemt dažādus izaicinājumus un meklēt
iespējas specializētajās skolās nodrošināt
skolotājus, kas prot Kenijas zīmju valodu.
Finanšu resursu nepietiekamība ir lielākais
šķērslis. Speciālās izglītības skolās nepieciešami dzirdes aparāti, audiometri, runas
terapijas ierīces un zīmju valodas mācībprogrammas.
Pēc interneta materiāliem sagatavoja:
Laura Reisele
Foto: www.cormiers2kenya.org
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ZIŅAS NO BIEDRĪBĀM
INTERVIJAS: „MĒS ATCERAMIES UN VĒRTĒJAM…”
Aizejošajā gadā LNS biedrībās notikuši daudzi interesanti, vērtīgi un jautri
pasākumi. Tos atceras paši pasākumu dalībnieki.

Rēzekniešu domas apkopoja MāTruntika

rīte

Monika Seņkāne: Atmiņā palicis Lieldienu pasākums, kurā katrs dalībnieks parakstījās uz Lieldienu olas. Pasākumu organizatore Inese Geduša vienmēr izdomā kaut
ko ļoti interesantu!
Tā bija arī bērnības svētkos „Baltā bērnība”, kur laiku jautri un vērtīgi kopā pavadīja vecāki un bērni.
Līga Pauniņa: Vislabāk atmiņā palikusi
„Buču diena” februārī un Sieviešu diena 8.
martā.
Antonija Caica: Man noderīgi liekas
izglītojošie un informatīvie pasākumi divreiz nedēļā. Īpaši labs, piemēram, bija par
pirmās palīdzības sniegšanu negadījumā ar
praktiskiem paraugiem, kā rīkoties konkrētā
situācijā.
Visija Gorūza: Patīk kopējā avīžu un
žurnālu koplasīšana, izglītojošās grupas nodarbības un mutvārdu žurnāli.
Astra Meiere: Ļoti patika Nedzirdīgo
diena 8. oktobrī, kurā varēja satikt savus
draugus, kopā jauki atpūsties un piedalīties
jautrās atraktīvās aktivitātēs, kā arī paši dalīties savā pieredzē – vadīt kādu interesantu
spēli. Gaisotne ļoti sirsnīga!
Edvīns Lankovskis: Atceros nometni
martā pie Rāznas.
Vēl piebildīšu – man ļoti patīk mūsu
visu avīze „Kopsolī”.

Un tālāk ziņu apkopojums par
jaukākajiem notikumiem 2012. gadā
citās LNS biedrībās!
VALMIERA: ziedi pie pieminekļa un
lauka zupa
Rosīgie vidzemnieki ziņo, ka viņiem ļoti

jums uz salu
Lielākai daļai biedru
šogad vislabāk atmiņā palicis pasākums, kas veltīts
18. novembrim. Jauks bija
arī pasākums „Mājas gariņš, mājas bariņš”.
KULDĪGA: viss, kas
notiek, ir labs
Biedri vienbalsīgi apgalvo, ka visi pasākumi,
kas bijuši šajā gadā, sagādājuši prieku, tāpēc nevienu īpaši nevar izcelt.
LIEPĀJA: pārgājieni, tematiski pasākumi, koplasīšana
Liepājniekiem atmiņā pārgājieni „Sveika vasara!” un „Pretim zelta rudenim”; Lieldienas; „Klusi Jāņi, klusas Līgas”; Nedzirdīgo diena biedrībā „Tiekas draugi”.
Vērtīgs pasākums bija mediju koplasīšana „Sapratne” (paldies vadītājai Gundegai
Paņko).
RĪGA: laivošana, pārgājieni , veselības nometnes, sava avīze
Rīgas RB biedri izjutuši lielas pārmaiņas, arī paši kļuvuši aktīvāki. Jelgavnieki
šogad pirmoreiz piedalījās festivālā un Nedzirdīgo dienā, pat izcīnot uzvaru pavāru
konkursā.
Laivošana pa Gauju arī bija superīga,
liela atsaucība un sajūsmas pilna atzinība
priecēja arī organizatorus.
Tikpat izdevies bija rudens pārgājiens ar
turpat 200 dalībniekiem!
Vēl biedriem ļoti patika veselības nometnes projekta „Klusuma pasaule” ietvaros
un Meteņu diena Brīvdabas muzejā.
Vēl kāds labs notikums – e–versijā
sāka iznākt „Rīgas Nedzirdīgo ziņas”. 
Materiālus organizēja: Ilze Kopmane
un Gunta Birnīte

Valmierieši Cēsīs

patikušas jau par tradīciju kļuvušās talkas
dienas ar garšīgo lauka zupu noslēgumā.
Apmeklētāju atzinību izpelnījies svinīgais 18. novembra pasākums ar ziedu nolikšanas brīdi pie pieminekļa Cēsīs.
Un kā trešo labo lietu valmierieši atzīmē
šajā gadā iesākto jaunumu – savu vientuļo
biedru apsveikšanu dzimšanas dienā mājās.
Liels prieks un aizkustinājums ir abpusējs.
DAUGAVPILS: ciemošanās un radošās nodarbības
Latgales puses ļaudis atzīst, ka vērtīgi
bijuši pieredzes apmaiņas braucieni uz citām biedrībām. Viņi slavē arī iespēju piedalīties radošās nodarbībās projekta „Klusuma
pasaule” ietvaros.
PĻAVIŅAS: ekskursijas
Visiem ļoti patika abas ekskursijas: augustā – uz Atašienes privātmuzeju un oktobrī uz Gotiņu konfekšu cehu Skrīveros un
Trušu karaļvalsti Madlienas pagastā.
VENTSPILS: tradīciju svētki
Šajā biedrībā ļaudis kā labākos piemin
tradicionālos gada pasākumus – jauki nosvinējuši Lieldienas, Sieviešu dienu, savu Nedzirdīgo dienu un, protams, kopīgi atzīmēs
arī šī gada Ziemassvētkus.
SMILTENE: Latvijas svētki, ceļo-

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
Tiesa nodrošina slepkavībā apsūdzēta
nedzirdīgā vajadzības (8.11) – ASV, Ilinoisas štatā apsūdzētā nodalījuma stikla durvis
tiesas zālē ir pilnībā aizklātas ar lielu baltu
ekrānu un neviens neredz, kas aiz tā notiek.
Liels TV ekrāns novietots tiesas priekšsēdētāja un zvērināto piesēdētāju priekšā.
Japānā izstrādātā datorprogramma
automātiski tulko tekstu zīmju valodā
(10.11) – Diktora runāto tekstu programma
pārvērš zīmju valodā, ko uz televizora ekrāna demonstrē animēts surdotulkotājas tēls.
Apdraudēts zīmju valodas statuss
Dānijā un Nīderlandē (17.11) – Pasaules
Nedzirdīgo federācija un Eiropas Nedzirdīgo savienība pauž bažas sakarā ar apdraudējumu zīmju valodas statusam šajās valstīs.
Apgrozībā laists jauns, lētāks dzirdes
aparāts (29.11) – Austrālijā var iegādāties
to par 3000 dolāriem, līdzšinējā cena līdz

pat 10 000 dolāriem.
Invalīdu dienas diskusija bez dzirdes
invalīdiem (1.12) – Saeimā notika diskusija „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, bet
nedzirdīgajiem nebija iespējas sekot tai tiešsaistē, jo netika nodrošināts surdotulks.
Krievija: Maskavā profesionālajā teātrī iestudēta izrāde zīmju valodā (5.12) –
Maskavas Mīmikas un žestu teātrī iestudēta
jauna izrāde zīmju valodā.
Izgudrots veids, kā darbināt mobilo
telefonu ar acu skatienu (7.12) – Dāņu
uzņēmums «Senseye» izstrādā jaunu tehnoloģiju, kas ļaus darbināt telefonu ar acu
skatienu.

Iz biedrību dzīves
Jaunumos publicētas dažādas aktivitātes biedrībās (gan projekta „Klusuma pasaule” ietvaros, gan ārpus tā).

Daugavpilī notika vācu biedrības „Erfolg” apmeklēšana*, izstāde „Dabas veltes”*, pasākums „Tikai draugi tiekas”*.
Ventspilī – pasākums „Pārventa – jauniešu
saieti”*, LR dzimšanas dienas pasākums.
Tematiski pasākumi risinājās arī Rīgā
– „Sarkans – balts – sarkans”*; Liepājā –
„Mana Latvija”*; Valmierā – Latvijas dibināšanas atceres dienas pasākums, pieredzes
apmaiņa ar Cēsu grupu; Kuldīgā – Latvijas
dzimšanas dienas pasākums ar konkursu
„Prāta spēles”.
Tukumnieki un jelgavnieki piedalījās
savas pilsētas Invalīdu dienai veltītajos pasākumos.
LNJO ziņo – nodarbība „Proporcija apģērbos un aksesuāros” priecēja sievietes.
Materiālu sagatavoja: Ivars Kalniņš
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2012. GADA
STARPTAUTISKO
PASĀKUMU KALENDĀRS
17. – 20. maijs, 2012
EUD (Eiropas Nedzirdīgo savienības) seminārs un Ģenerālā asambleja
Vieta: Kopenhāgena, Dānija
Informācija: http://www.eud.eu
2. – 9. jūnijs, 2012
1. Gadskārtējā pasaules nedzirdīgo
nometne (WDC)
Vieta: Spānija
Informācija: http://www.worlddeafcamp.com/World_Deaf_Camp/Home.
html
20. – 24. jūnijs, 2012
3. Nedzirdīgo biznesa sanāksme un
EXPO izstāde „Attīsti savu biznesu”
Vieta: Florida, ASV
Informācija: http://www.wfdeaf.
org/event/3rd-business-convention-andexpo-of-the-deaf-grow-your-business
22. – 25. jūlijs, 2012
Nedzirdīgo biznesa izstāde 2012
Vieta: Londona, Lielbritānija
Informācija: http://www.deafbizexpo2012.com/
24. – 29. jūlijs, 2012
8. Nedzirdīgo starptautiskā vēstures
konference
„Stāstot nedzirdīgo dzīves: biogrāfijas un autobiogrāfijas”
Vieta: Toronto, Kanāda
Informācija: http://www.dhiconference2012.ca/
5. – 12. augusts, 2012
7. Eiropas Nedzirdīgo mākslas un kultūras festivāls „Salvia 2012”
Vieta: Tallina, Igaunija
Informācija: http://www.ead.
ee/377773
14. – 16. septembris, 2012
20. EFSLI (Eiropas Zīmju valodas tulku
organizācija) ikgadējā ģenerālā tikšanās
un konference „Apzinies! Vara un atbildība zīmju valodas tulkošanā”
Vieta: Vīne, Austrija
Informācija: http://www.efsli.
org/2012/index.php

LĪDZJŪTĪBAS
 LNS Valmieras RB izsaka līdzjūtību
Šīrantu ģimenēm māmiņu, vecmāmiņu
un vecvecmāmiņu REGĪNU OZOLU
zaudējot.
Cik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
 Izsaku līdzjūtību IRĒNAS
SKERŠKĀNES ģimenei un tuviniekiem,
viņu aizsaulē izvadot.
Draudzenes Rasma, Gaida, Inta,
krustmeita Zane

MĪĻI SVEICAM!
Kultūras centrā "Rītausma"
Kandavas iela 27

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS
"VISS TIK BALTS"
21. decembrī pl. 13

Organizē k/c Rītausma,
Rīgas biedrība,
pateicoties LNS atbalstam

ĪPAŠIE SVEICIENI
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā
Skaiti savu vecumu pēc draugiem,
bet ne pēc gadiem.
26. novembrī SARMĪTE ŠĪRANTE atzīmēja savu skaisto 55 gadu jubileju.

Sirsnīgi sveicam un novēlam visu labāko.
Sarmīt, piedod mums, ka pārskatīšanās dēļ tavs vārds netika iekļauts Kopsolī
2011. gada novembra jubilāru sarakstā.
LNS Valmieras RB

HILDAI AINAI SESKAI
Vēlam, lai tev veselība turas, dzīvesprieku un veiksmi, kā arī sirdsmieru un
saulīti sirdī. Lai tev skaista šī diena! Mīļi
sveicam skaistajā jubilejā!
Anita Gatava, Maija Vilciņa, Lilija
Golubeva un Mārīte Ostvalde

DOMNA FILIPOVA
Lai gadi rit, tā tam
ir jābūt,
Un lai par tiem
nekad nav žēl.
Tik jautru prātu,
sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl.
Mīļi sveicam apaļajā 70 gadu jubilejā!
Lai laba veselība, dzīvesprieks un spēks!
Dēls Andris Fomins ar ģimeni

Nu laiks ir tai vietā aiziet,
Tur – saulei pie rokas labās,
Kur Dieviņš dvēseli manu
Savā valstībā glabās.
 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre
ASJATE CEBOJEVA (1936.27.06. –
2010.01.10.)
 Mūžībā aizgājusi mūsu biedre,
RB Tukuma grupas priekšsēdētāja
IRĒNA SKERŠKĀNE (1939.23.04.2011.22.11.)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ģimenei, tuviniekiem un draugiem. Lai
vieglas smiltis!
Rīgas biedrība un Tukuma grupa

Šogad ieildzis tumšais rudens laiks –
bez baltās sniega segas un pārslu virpuļiem, bez sala, kas iekrāso sārtus vaigus,
un bez ledus spoguļiem upēs un ezeros.
Un tomēr ejam pretī gaišākam laikam, jo
drīz jau klāt būs Ziemas saulgrieži – Ziemassvētki.
Tos svinēsim mierīgi un gaiši – ar vai
bez sniega. Bet pēc tam nāks Jaunais
gads, un jūs esat Jaunā gada bērni – visu
mūžu, jo dzimuši janvārī. Novēlam jums
skaistu šo savas dzimšanas svētku gaidīšanas laiku!
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10. I Jānis TIMMERMANIS, Rīgas

80

5. I Viktors JOŅINS, Rīgas

75

17. I Tatjana JOŅINA, Rīgas

70

1. I Vasilijs PANTJA, Rīgas
11. I Georgs RUBENS, Rīgas
19. I Domna FILIPOVA, Daugavpils

65

4. I Albīna IBRAGIMOVA, Daugavpils
4. I Vitālijs KOKOREVIČS, Rīgas
15. I Antonija BIRJUKOVA, Rīgas
19. I Olga ZELTIŅA, Rīgas
25. I Florijs TIHONS, Daugavpils
30. I Valentīna DAVIDENKO, Liepājas
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17. I Indulis LANGE, Kuldīgas
19. I Zinaīda ČAMANE, Rīgas

55

29. I Andra PĻAVIŅA, Rīgas
31. I Juris AUZIŅŠ, Rīgas
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5. I Agris VAZDIĶIS, Liepājas
10. I Svetlana MIHEJEVA, Rīgas
16. I Jānis KOPMANIS, Rīgas
25. I Skaidrīte BOKTA, Smiltenes
biedrība

PĀRBAUDI PATS SEVI!
1. Cik cilvēku vēl gaida dzirdes
aparātus?
2. Kur uzņēmumā visi runā zīmju
valodā?
3. Cik gadu aprit Daugavpils uzņēmumam?
4. Kurā biedrībā vāra lauka zupu?
5. Kura bija jaunākā jubilāre „Zelta
briedumā”?
6. Kādu jaunu iespēju piedāvā NVA?
Vai tu zināji pareizās atbildes?
Pārbaudi pats!

1. 6000; 2. Beļģijā; 3. 60; 4.Valmierā; 5. Skaidrīte Baure;
6. Apmācību kuponus
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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

