
Šajā laikā blakus pirmajiem dibinātājiem Robertam un Santai Kesenfeldiem, Gu-
nai un Robertam Priedēm, Jānim Austrumam un Guntaram Bremmeram nostājušies 
jauni talanti: Oksana Deksne, Līga Pauniņa, Madara Indriksone, Agnese Kišune.

Šis saraksts nebūtu pilnīgs bez LNS prezidenta Arnolda Pavlina, kuru paši 
mākslinieki dēvē par savu krusttēvu, jo tieši viņš pirms divdesmit gadiem kā to-

ISSN 1407 - 0170

www.lns.lv Iznāk no 1954. gada
LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS IZDEVUMS 
KOPSOLĪ

2011. gada septembris nr. 9 (1012)                   

ŠAJĀ NUMURĀ
Sveiciens visiem „Kopsolī” 

lasītājiem Pasaules nedzirdī-
go dienā! Vēlam jums aktīvi 
iesaistīties LNS dzīvē – tā ir 
lieliska iespēja dzīvot izjū-
tām, krāsām, notikumiem 
bagātāku ikdienu.

Šajā numurā vairāk ma-
teriālu par pasaules notiku-
miem, jo Latvijas nedzirdī-
gie  veido pasaules nedzirdī-
go kopienas pilntiesīgu daļu.

1. Pieteikums intervijai 
ar jubilāru LNS prezi-
dentu Arnoldu Pavlinu  
(tālāk 8. – 9. lpp.)
Pieteikums svētku ap-
rakstam „Cerībai – 20”  
(tālāk 2. lpp.)
3. Saruna par dzīvi ar LNS 
Goda biedru Anatoliju Ste-
paņuku
4. Rīgas skola Zinību dienā
5. Alūksnei – 35 un „Kopso-
lī” vērtē Marta Kraule
6. – 7. Ko apsprieda un 
lēma PNF kongresā.  
Un – tiekamies 
Nedzirdīgo dienā!
10. – 11. Cietumos: Latvijā 
un citur
12. – 13 Mācīties nekad nav 
par vēlu! Un par autolietām
14. Nedzirdīgo kultūra 
ASV un pie mums
15. Intervija ar izcilo viegl-
atlētu
16. Uzmanību – LNS aicina 
pieteikties

Tālāk lasiet 8. lpp.

CERĪBA NEBEIDZ VIEST CERĪBAS
Zigmārs UngUrs Zigmārs UngUrs Un Valdis KraUKlis

JUBILEJAS PRIEKŠVAKARĀ
inese immUre Valdis KraUKlis

Mēs visi viņu it kā labi pazīstam. Un tomēr nē. 
Mēs ļoti maz zinām par viņu kā par cilvēku, jo vi-
sas iepriekšējās sarunas, kas publicētas „Kopsolī”, 
vienmēr bijušas par darbu, par projektiem. Tāpēc 
šoreiz, viņa 60. dzimšanas dienā, saruna par viņu 
pašu un ne vārda par darbu. 

„Mēs esam stipri ar to, ka paši par sevi 
spējam pastāvēt. Vajag mazāk sevi žēlot un 
žēloties, bet vairāk no sevis prasīt.”

A.Pavlins

Arnolds Pavlins. Cilvēks, kurš gandrīz 40 
gadus ir nesaraujami saistīts ar nedzirdīgo or-
ganizācijas dzīvi. Darba gaitas sācis kā zīmju 
valodas tulks. Vēlāk izmēģinājis spēkus LNS 
laikraksta „Kopsolī” izdošanā, tad pieņēmis iz-
aicinājumu vadīt Daugavpils Nedzirdīgo mācību 
ražošanas uzņēmumu. Pēc tam kļuvis par Latvi-
ja Nedzirdīgo biedrības priekšsēdētāja vietnie-
ku, un kopš 1992. gada viņš ir LNS prezidents. 
Būdams prezidenta amatā, vēl uzņēmies vadīt 
arī Surdotehniskās palīdzības centru un neskai-
tāmus projektus. 

Mēs varam lepoties, ka Latvijas Nedzirdīgo savienības paspārnē kād-
reiz tika nodibināta nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerība”. Vēl jo vairāk 
mēs varam būt lepni par to, ka „Cerība” pastāvējusi un attīstījusies, un 27. 
augustā svinēja savu divdesmit gadu jubileju.

PATEICĪBA

LNSF sirsnīgi pateicas 
akciju sabiedrībai Latvi
jas Valsts meži par sniegto 
finansiālo atbalstu nedzir-
dīgo sportistu līdzdalībai  
8. Eiropas Nedzirdīgo 
vieglatlētikas čempionātā.

15. lpp. lasiet interviju 
ar trīskārtējo medaļnieku 
MĀRI GRĒNIŅU.

reizējās Latvijas 
Nedzirdīgo bied-
rības Centrālās 
valdes priekšsēdē-
tāja vietnieks pie-
dalījās „Cerības” 
dibināšanas pro-
cesā. Kā redzams, 
veiksmīgi, jo 
„Cerība”  turpina 
viest cerības! Ce-
rības par jauniem 
nedzirdīgo ļaužu 
talantiem, par viņu 
izaugsmi, par jau-
nām izstādēm… 

L a b ā k o 
darbu parāde

Savu jubileju 
mākslinieki at-
zīmēja ar izstādi 
„Rītausmā”, kurā 
eksponēja gan jau-
nus, gan divdesmit 
gadu laikā tapušos 
labākos darbus. 

Tālāk lasiet 
nākamajā lpp.
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NEDZIRDĪGO MĀKSLAS FESTIVĀLĀ REIMSĀ

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

 Valdis VoitKeVičs no Francijas no personisKā arhīVa

Tie visi bija jauki, augstā līme-
nī, taču man personiski ļoti patika 
gleznojumi uz zīda –  Santas Ke-
senfeldes „Koraļli”, „Magones” un 
Oksanas Deksnes „Sapņu pasaka”. 
Pārsteidza arī Roberta Priedes „Bez-
galība”, Roberta Kesenfelda grebu-
mi kokā, Jāņa Austruma „Vijoles 
skaņojums” un Guntara Bremmera 
ainavas. Izstādi krāšņāku padarīja 
lietuviešu mākslinieki Algirdas Ma-
čiulis ar savām gleznām un Robertas 
Simaitis ar keramiku. 

kā tas sākās
Kopas vadītājs Roberts klāteso-

šajiem demonstrēja prezentāciju par 
„Cerības” dibināšanu un nozīmī-
gākajiem notikumiem tās vēsturē. Ne visi 
atceras, ka pirms divdesmit gadiem, tieši 
augusta puča laikā „Rītausmā” notika Balti-
jas Nedzirdīgo mākslas dienas „Rīga – 91”, 
un tieši tās bija stimuls dibināt pašiem savu 
nedzirdīgo mākslinieku kopu.

 Pēc tam nozīmīgākie notikumi bija pie-
dalīšanās pirmajā starptautiskajā nedzirdīgo 
mākslinieku izstādē Maskavā 1992. gadā, 
„Cerības” izstāde Rīgas Latviešu biedrības 
namā 2005. gadā un Daugavpilī 2008. gadā.

Ikkatrs pats sev māksLInIeks
Pēc izstādes aplūkošanas mākslinieki 

un publika devās laukā, kur jebkurš varēja 
piedalīties mākslinieku vadītajās nodarbībās 
radošajās darbnīcās. Varēja izvēlēties desmit 
tēmas: „Koks”, „Filca brošas”, „Krāsaino 
smilšu pasaule”, „Koka sēnes”, „Akmentiņu 
apgleznošana”, „Klusā daba – gleznošana”, 
„Koka kreļļu izrotāšana”, „Krāsainās sejas”, 
„Krāsainie mandalu zīmējumi”, „Griezums 

– kokgriešana”. Jāatzīst, interese bija liela, 
mākslas noslēpumus mēģināja apgūt gan 
lieli, gan mazi, gan arī abi lietuviešu māks-
linieki. 

JubILeJa godam nosvInēta
Vēlāk vakarā norisinājās „Cerības” ju-

bilejas svinīgais pasākums ar pašdarbnie-
ku priekšnesumiem. Kopas krusttēvs A. 
Pavlins izteica pateicību māksliniekiem par 
atsaucību un radošu sadarbību dažādu pa-
sākumu organizēšanā. No tiem lielākie bija 
LNS 85 un 90 gadu jubilejas pasākumi un 
pašdarbības festivāls Daugavpilī. Pateicību 
par sadarbību un atbalstu savās uzrunās uz-
svēra arī LNS viceprezidente Sandra Gere-
novska un KC „Rītausma” direktore Brigita 
Aldersone. Sveicēju vidū bija arī laikraksts 
„Kopsolī”, Rīgas biedrība un Latvijas Ne-
dzirdīgo jauniešu organizācija. 

Stāsts par „Cerību” nebūs pilnīgs, ja ne-
dosim iespēju izteikties tās ilggadējam va-
dītājam. 

ROBERTS KESENFELDS:
„Pirms divdesmit gadiem A. 

Pavlins ieteica dibināt Latvijas ne-
dzirdīgo mākslinieku kopu, jo toreiz 
mēs piedalījāmies daudzās izstādēs, 
mums bija pietiekoši daudz māksli-
nieku. Pašlaik aktīvākie ir visi, kas 
neslinko, galvenais ir uzsākt darīt 
kādu kopīgu darbu, kura mērķis mūs 
visus interesē, bet katram ir savs 
mākslas lauciņš.

 Arī mēs, Kesenfeldu ģimene, visi 
aktīvi darbojāmies, lai varētu godam 
noorganizēt šo jubileju un sarīkot iz-
stādi. Mūsu bērni šajos gados auguši 
un veidojušies kopā ar mums. Devām 
viņiem iespēju darboties arī mākslas 

lauciņā. Dēls Rūdolfs mācās Rīgas daiļ-
amatniecības pamatskolas 7. klasē;  meita 
Paula 1. kursā Rīgas Amatniecības vidus-
skolā Multimediju dizaina specialitātē.

 „Cerība” grib  darboties un paplašināt 
mākslas veidu diapazonu,  veidot vēl intere-
santākas, daudzveidīgākas izstādes

 Mums nav mērķis darboties tikai Rīgā, 
bet visā Latvijā, un  jebkurš talantīgs cil-
vēks  ar dzirdes traucējumiem, kuram ir savi 
mākslas darbi ko parādīt, var pievienoties 
mums. 

Mums ir daudz ieceru, bet to realizēša-
na prasa laiku un finanses. Ir iespējas pie-
dalīties arī ārpus Latvijas starptautiskajās 
izstādēs, diemžēl pašiem šī dalība jāfinansē.  
Kaut arī godātā J. Bočkānes kundze teica : 
„„Cerība”  ir uz  būt vai nebūt robežas...”, 
mēs gribētu piebilst, ka pastāv tas, kas kaut 
ko dara, nevis gaida, jo būt – tas ir darīt, 
tāpēc ir labāk darīt, jo tad vienmēr kaut kas 
būs.” 

CERĪBA NEBEIDZ VIEST CERĪBAS

Festivāla programmas dalībnieki vairāk 
nekā 50 izstādēs prezentēja šādus mākslas 
žanrus: teātri, dejas, audiovizuālus priekš-
nesumus, gleznošanu, modes dizainu, 
skulptūru u.c., tajos atklājot daudzveidīgus 
mākslinieciskās izteiksmes veidus.

 Bērni un pusaudži darbojās radošajās 
darbnīcās „Jaunieši un atklājumi”. Festivā-
lu apmeklēja ap 1500 skatītāju.

Izstāžu tematika ietvēra gleznas, rotas-
lietas, skulptūras, modes lietas, fotogrāfijas 
utt. Starp tām arī es prezentēju savu pieeju 
modes dizaina risinājumiem, piedāvājot 
pašdarinātas lietas. Bija prieks, ka manas 
mīkstās rotaļlietas tika ātri vien izpārdotas.

Teātri pārstāvēja grupas no Vācijas, 
Francijas, Zviedrijas, Norvēģijas. Intere-
santa apvienība bija „WorldMetro”, kurā 
ir tikai trīs aktieri – 2 vīrieši no Vācijas un 
Francijas, viena sieviete no Itālijas. Labi 
sevi parādīja! Skatījos dažādas videofilmas, 
vairāk no Anglijas. Pirmoreiz šajā žanrā 
piedalījās viena sieviete – humoriste no Vā-
cijas, pārējie no Anglijas un Amerikas.

Katru vakaru notika kāds pasākums citā 
vietā ar dejām un mūziku, piemēram, kon-
certēja populārā grupa no Somijas Sign-
Mark.

Apbalvošanas ceremonijā pasniedza 
sešas balvas ar festivāla simboliku. Starp 
citu, tās pasniedza demonstrētājas manis un 
dizainera Tomasa Potjē (Francija) darinātos 
tērpos.

Egita Lazdiņa arī apmeklēja šo festivā-
lu. Viņas vērtējums: „Es tiešām lepojos ar 
Valdi Voitkeviču, daudzi apmeklētāji uzsla-
vēja viņu. Prieks bija būt viņa izstādē. Man 
patika arī Žeroma Čartona (Francija) glez-
na un Mitko Androva (Francija) fotogrāfi-
jas.  Savdabīgas bija dažādas rotaslietas, 
darinātas mūsdienu tehnoloģiju iespaidā. 
Bija interesanti iepazīties ar komunikācijas 
tehnoloģijām, ko prezentēja firma  Viab-
le France. Skatījos labas filmas – „Free 
Wheel”, „ Deaf turkey”, „Dead Money”,  
„50 / 50”, bērniem – „Rory gets fits” u.c. 

Uz skatuves simpātisks aktieris no Ame-
rikas izspēlēja komēdiju „The John Mau-
cere”. No teātriem arī man patika „World-
Metro”. Kopā ar Valdi piedalījos VIP svi-
nībās, demonstrējot dizainera Potjē tērpus. 
Tie bija skaisti un eleganti. Man piestāvēja. 
Man patika arī tas, ko Valdis pats uzvilka 
VIP svētkos. Tas ir fantastiski, ka festivālā 
bija tik daudz talantīgu nedzirdīgo cilvēku, 
aplaudēju viņiem no visas sirds. ” 

Nedzirdīgo mākslas festivāls Francijā, 
Reimsā (150 km no Parīzes) šī gada 1. – 3. 
jūlijā notika jau piekto reizi. 

Valdis



Anatolijam šovasar apritēja 80 gadu ju-
bileja, un joprojām viņš palicis uzticīgs KC 
„Rītausma” drāmas ansamblim. Nedzirdīgo 
dienas noskaņās Anatolijs  dalījās  atmiņās 
par savu dzīves gājumu kopā ar LNS.

Kā jūs nokļuvāt mūsu organizācijā?
Kā Rīgas Kurlmēmo skolas skolnieks 

aizgāju vienkārši paskatīties, kas notiek 
Nedzirdīgo biedrībā Šķūņu ielā. Tur mani 
negaidīti uzaicināja piedalīties kādā viencē-
liena izrādē. Tā tas sākās! 

 Kad biedrība pārcēlās uz Jāņa sētu,  
spēlēju izrādē „Cilvēks uz ledus”. Atceros, 
režisora nebija, paši iestudējām. Iestājos arī 
deju kolektīvā. Drīz  mani uzņēma Nedzir-
dīgo biedrībā.

Cik un kādas lomas esat spēlējis? Ku-
ras bija visgrūtākās?  

   Bijis daudz lomu, tiešām nespēju tās 
saskaitīt! Man šķiet, vissarežģītākās un ap-
jomā lielākās  bija izrādēs „Karavīra šinelis” 
un  „Sieviešu klosteris. Daudzās  populārās 
izrādēs spēlēja  talantīgi aktieri. Daudzu 
vairs nav starp mums, palikuši esam vēl ti-
kai daži – Gotfrīds Briedis, Rasma Kurēna, 
Olga Anufrijeva...

Vai jums jau bērnībā bija sapnis kļūt 
par aktieri?

Nebūt nē, teātrī nokļuvu nejaušības pēc. 
Man bija citi nodomi, kaut arī  māte man 
ieteica izmācīties par drēbnieku. Tas mani 
īpaši neizrāva. Visu mūžu biju galdnieks.

Kāda bija jūsu dzīve padomju laikā?
Bija viss, ko vajadzēja. Valsts apmaksā-

ja, ko prasījām. Daudz izbraukumu notika. 
Plaši izvērsās pašdarbība. KC „Rītausma” 
augu dienu piepildīja darbīga tauta.

Tagad ir vairāk runu par dzīves sadār-

dzināšanos, izdzīvošanu, ārstu 
apmeklēšanu, bezdarbu. Šo 
sarunu tēmas saistās ar tādām 
problēmām, kādas agrāk  nav 
bijušas.

Vai varat salīdzināt pa-
domju laika nedzirdīgos ar 
pašreizējiem?

Atšķirības, protams, ir pat 
ļoti jūtamas. Padomju laikā ne-
dzirdīgie pēc skolas beigšanas 
uzreiz iestājās darbā,  netur-
pinot izglītību, līdz ar to viņu 
zināšanas neattīstījās. Tagad  ir 
daudz plašākas iespējas apgūt 
sev tīkamas profesijas, turpi-
nāt izglītību pat augstskolās. 
Un nu  mums ir savi skolotā-
ji, mākslinieki utt. Jauniešiem 
ir lielas izaugsmes iespējas. 
Savukārt padomju laikā bija 
viegli atrast darbu.

Kādi, jūsuprāt, ir LNS 
nozīmīgākie notikumi  pēdē-
jos gados?

Bez šaubām, to vidū jāmin 
divu ēku celtniecība Rīgā un 

Liepājā. Tas ir liels ieguvums nedzirdīgo 
sabiedrībai. Tad vēl nesenējais lielu  popu-
laritāti iemantojušais melodeklamāciju šovs 
„Krāsaini sapņi”. Tas bija kaut kas jauns 
mūsu cilvēkiem, tiešām pārsteidzoši labs 
pasākums.

Kādus LNS cilvēkus jūs gribētu 
pieminēt par viņu devumu nedzirdīgo  
kopienai?

Patiešām ir mums tādi ļaudis! LNS pre-
zidents Arnolds Pavlins – visu savu mūžu 
atdevis LNS. Tik daudz laba paveicis. Simt-
procentīgi savējais!

 Priecājos par KC „Rītausma” direktori 
Brigitu Aldersoni – teicami pārvalda zīmju 
valodu, labi strādā, tā  turpināt.

Nevaru aizmirst arī Marutu Piternieci, 
kas  daudz  paveikusi, aktīvi organizējot 
„Rītausmas” dzīvi. Ilze Kopmane – daudzus 
gadus cīnījusies par „Kopsolī” izdzīvoša-
nu. Inese Immure ir enerģiska – sarakstīja 
grāmatu par skolu vēsturi, strādā skolā un 
Informācijas centrā,  māca zīmju valodu arī 
citiem.

Kāda ir jūsu vīzija par LNS, tās dar-
bību pēc 20 gadiem?

Tehnoloģija ļoti ātri attīstās, un kādudien 
zinātnieki varētu izgudrot ko tādu, lai ne-
dzirdīgie dzirdētu. Pieļauju, ka mūsu  skaits 
tādējādi varētu samazināties. Tomēr esmu 
pārliecināts, ka LNS vēl ilgi pastāvēs, kaut 
arī nedzirdīgo skaitu ietekmēs gan moderno 
tehnoloģiju sasniegumi, gan demogrāfiskā 
situācija kopumā. Ceru, ka lielāka aktivitāte 
būs nedzirdīgo teātra mākslas jomā.

Jūsu novēlējums Nedzirdīgo dienā sa-
vējiem un LNS!

Novēlu nedzirdīgo sabiedrībai negrem

dēties skumjās, bet sekmīgi pārvarēt dažā
dus dzīves šķēršļus, dodoties pretī labākai 
nākotnei.  LNS – ar lielu izturību un ne
atlaidību iet pa attīstības ceļu, joprojām 
radot un piepildot arvien jaunas, saistošas 
ieceres, kas padara visu mūsu dzīvi krāsai
nāku.”

Režisore Dzintra Kukša: „Anatolijs ir 
īsts aktieris un burvju mākslinieks. Uzkā-
pis uz skatuves tālajā 1953.gadā un palicis 
uzticīgs drāmas ansamblim visus šos ilgos 
gadus.

Visās viņa lomās no karaļa līdz pat ēzelī-
tim ielikta Anatolijam vien piemītošā smalkā 
tēla izjūta un  liela mīlestība.

Vienmēr esam izjutuši Anatolija  palī-
dzīgo roku gan dekorāciju, gan rekvizītu 
sagatavošanā,  uzklausījuši viņa gudros pa-
domus.

Vislielākā vērtība šajā cilvēkā ir – Mī-
lestība. Mīlot cilvēkus, ikkatru darbu, ko 
darām, rodam spēju dāvāt prieku. Dāvājot 
prieku citiem, paši kļūstam laimīgāki.

 Lai Anatolijs vēl daudz, daudz gadu 
būtu laimīgs!”

Jautrīte Groma: „Anatolijs man vis-
pirms saistās ar vārdu – darbīgs. Tas dar-
bīgums laikam saistīts ar pirkstu veiklību, 
jo viņam patīk mūs pārsteigt ar burvju 
mākslinieka trikiem. Vēl atceros, cik spilgti 
dzīvesbiedri Eleonora un Anatolijs izrādēs 
vai vadot koncertu viens otru papildināja un 
saspēlējās.

Novēlu viņam izdomāt vēl kādu burvju 
triku, tā – lai mums mutes vaļā un ilgi ne-
veras ciet.”

Rasma Kurēna: „Spēlēt ar viņu ir ār-
kārtīgi viegli, jo viņš ir nobriedis un no-
pietns aktieris, uz viņu vienmēr var paļau-
ties. Viņam ir savs stingrs skatījums uz te-
ātra mākslu. Savas prasības pret tiem, kuri  
pavirši sagatavojušies izrādei. Enerģisks, 
spēj dot spēku arī citiem. Man sevišķi patīk 
viņa mīma tēls.

 Novēlu, lai viņš paliktu tur, kur līdz šim 
ar sirdi dzīvojis.”

Olga Anufrijeva: „Anatolijs ir visspilg-
tākais teātra aktieris, kas joprojām spēlē, 
nekad neatsakās no mazām vai lielām lo-
mām, un tās  viņam padodas lieliski. Ne-
mēdz  lieki runāt, daudz palīdzējis citiem 
noslīpēt aktiera dotības. Vēlu viņam Ēvalda 
Valtera mūžu!” 

Skaidrīte Baure: „Man kā teātra mī-
ļotājai un bijušai drāmas kolektīva dalīb-
niecei Anatolijs ar dzīvesbiedri Eleonoru 
ir ZVAIGZNES nedzirdīgo teātra vēsturē. 
Es daudz mācījos no viņiem un ar patiesu 
baudu noskatījos viņu iestudētās lomas. 
Dabiski, atraisīti viņi spēja izdzīvot dažādu 
varoņu dzīves skatītājus nemanāmi, ieraujot 
lugas notikumu virpulī… 

Anatolijs ir spilgta personība. Es viņu 
kā aktieri dievinu, un viņa neskaitāmās lo-
mas man palikušas spilgtā atmiņā.” 
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ANATOLIJS STEPAŅUKS – CILVĒKS 
AR UZTICĪGU MĪLESTĪBU SIRDĪ

 iVars Kalniņš Valdis KraUKlis

Mēs LNS Goda biedru Anatoliju Stepaņuku pa-
zīstam kā talantīgu aktieri, dejotāju, mīmu un burvi. 
Viņa kontā ir neskaitāmas teātra lomas, kuras spēlē-
tas vairāk nekā pusgadsimta garumā. 
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ZINĪBU DIENA RĪGAS SKOLAS JAUNAJĀ KOMPLEKSĀ
iVars Kalniņš jUris grUndUlis Un dZintars stepāns

Neapšaubāmi, tā tas bija ar daudzajiem  
Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatsko-
las skolēniem, pedagogiem, vecākiem, kas 
Zinību dienā ieradās savā jaunajā mītnes 
vietā – renovētajā un labiekārtotajā skolas 
kompleksā Graudu ielā 21.

1. septembris visiem šoreiz bija  ļoti 
īpaša diena: svinīgā skolas mācību gada uz-
sākšana risinājās, piedaloties augstām amat-
personām un ielūgtiem goda viesiem. Skolu 
sveica, sekmīgu mācību norisi jaunajās tel-
pās vēlēja Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Rīgas 
Domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta pārstāvji Guntis Helmanis un Eiže-
nija Aldermane, Latvijas Nedzirdīgo savie-
nības prezidents Arnolds Pavlins un citi. 

skoLas Iesvētības
Torņakalna draudzes virsmācītājs 

Kaspars Simanovičs  saviļņojošā runā vē-
lēja  skolai panākumus un tālāku izaugsmi 

atbilstoši mācībām radītajiem lieliskajiem 
apstākļiem. Viņa runā izpaudās asociācijas 
ar zīli un ozolu. Mācītājs skolu iesvētīja, un, 
kad pie galvenajām durvīm lenta bija pār-
griezta, visi iegāja skolas teritorijā. 

Jaunajā aktu zālē iesoļoja vecākās klases 
skolēni ar septiņiem pirmklasniekiem. Sko-
las direktore Kristiāna Pauniņa apsveiku-
ma runā uzsvēra: „Skolas vēsturē atveras 
jauna lappuse. Pirmais gads būs ļoti no-
pietns un atbildīgs.” Pasākumu bagātināja 
skolēnu sniegtā koncertprogramma.

Saeimas deputāte Aija Barča atzīmēja: 
„Stāvu jūsu priekšā Saeimas vārdā. Labi at-
ceros, kā uztraucāties un rājāt mūs par šo 
toreiz veco, vēl neizremontēto ēku komplek-
su, uz kuru bija paredzēts pārcelt jūsu skolu. 

Tagad tas noticis. Šeit esmu trešo rei-
zi, esmu redzējusi, kā  viss pamazām  
pārvērtās, un nu jums ir gaišas, labi 
iekārtotas telpas. Liels paldies Rīgas 
Domei un skolas direktorei.”

Solot arī turpmāk būt biežs viesis 
un aicinot saudzēt skaisto skolu, Rī-
gas Domes pārstāve Eiženija Alder-
mane  atzina, ka tā tagad ir pilsētas 
lepnums.

dIena paLIks vēsturē
Arī LNS prezidents Arnolds 

Pavlins uzrunāja klātesošos: „1. sep-
tembris vienmēr ir īpaša diena. Bet 
šī diena paliks vēsturē. Jāsaka, ka 

šobrīd skolas gan vēl nav, ir tikai mājvieta 
skolai. Pēc desmit gadiem, kad skolēnu at-
miņā paliks katra klase, logi, sienas, tad tā 
jau būs īsta jūsu skola. Ļoti ceru, ka tā būs 

laba, sirsnīga skola.”
Ik pa brīdim runās ieskanējās vārdi „zīle 

un ozols”, kas nu  kļuvuši par skolas simbo-
lu, jo pēc akta pagalmā tika iestādīts ozols. 
Pēc tam īpašie viesi izstaigāja visas skolas 
telpas, priecājoties par gaišumu un svaigu-
mu, jaunām mēbelēm, modernām iekārtām 
un mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu tajās.

skoLēnIem vēL JāpIerod...
Pirmajā skolas dienā skolēnu vidū val-

dīja prieks gan savās klasēs, gan skolas pa-
galmā. Šajā mācību gadā 12. klasē mācās 
desmit skolēnu, bet kopā skolā kopā 105.

„KS” interesējās, kā vecākās klases sko-
lēni izjūt vietas maiņu. 

 Edgars Ķuzis atzina: „Šeit ir gaiši, tīri 
un mājīgi. Bet sajūta ir cita, to  nav iespē-
jams salīdzināt ar iepriekšējo skolas vietu.”

Jānis Glušņonoks domāja: „Tomēr la-
bāk ir centrā,  tuvāk savai mājai. Nenolie-
dzu, šeit telpas gaišas un izremontētas. Pēc 
gada apsveru domu turpināt mācības Rīgas 
Amatniecības vidusskolā vai Raiņa vakar-
skolā.” 

Savukārt Līga Dirnēna sprieda: „Laba 
skola, bet būs grūti pielāgoties svešajai vie-
tai, kaut arī šeit iespēju daudz.” Līgas brālis 
Gatis Dirnēns piebalsoja: „Esmu pieradis 
būt Čaka ielā, jo esmu izaudzis pašā centrā. 
Mani interesē dators, pēc skolas beigšanas, 
iespējams, mācīšos Raiņa skolā vai Jūrma-
las profesionālajā skolā.”

Informācija par nedzirdīgajiem, kuri 
iestājušies profesionālajās un augstāka-
jās izglītības iestādēs būs lasāma nākoša-
jā „KS” numurā. 

Zinību diena ir kā robežšķirtne starp bezrūpīgajām vasaras dienām un skolas laiku, kad skolēniem patstāvīgi jāapgūst zinī-
bas un vecāki vairs nevar būt diendienā blakus. Tas ir tik aizraujoši – domāt par jauniem skolotājiem, jauniem draugiem un mā-
cību priekšmetiem. Reizē ir arī satraukums,  kā tas viss būs, jo katrā jaunā ceļā gaidāmi neparedzēti pavērsieni un pārsteigumi.

PAR ČAKA IELAS  
SKOLAS ĒKU

Kad viesi skolotāju istabā pie kafijas tases nodevās sarunām 
par šīs dienas iespaidiem un nākotnes plāniem, Rīgas Domes pār-
stāve E. Aldermane „KS” pastāstīja par Čaka ielas 42 ēkas turpmā-
ko likteni: „Tuvākajā laikā plānojam Rīgas Domē rūpīgi apsvērt 
šīs ēkas telpu remonta iespējas. Visticamāk, tajā tiks izveidots 
nevalstisko organizāciju un kultūras biedrību centrs. Piemēram, 
mums zināms, ka Latvijas Jaunatnes padomei ir kādas 20 jaunie-
šu organizācijas, kurām vispār nav savas mītnes vietas. Vēl šajās 
telpās varētu izvietoties arī dažādas kultūras kopienu biedrības.”

 

CITĀS SKOLĀS ARĪ SVĒTKI
Zinību dienas svētki notika arī citās skolās, kur mācās nedzir-

dīgie un vājdzirdīgie skolēni. Valmieras vājdzirdīgo bērnu inter-
nātvidusskolā – attīstības centrā 1. klasē mācības uzsāka 9 bērni, 
bet 10. klasē – 6, kopā – 125 skolēni. Rīgas 8. Raiņa vakara (mai-
ņu) vidusskolā mācās 44, to skaitā – 10. klasē mācības uzsāk 14. 
Savukārt Rīgas 51. vidusskolā gan pamatskolas, gan vidusskolas 
klasēs kopā pašlaik mācās 38 nedzirdīgie audzēkņi, bet šogad 10. 
klase netika veidota. Daugavpils logopēdiskajā skolā ir 14 skolēni 
ar dzirdes traucējumiem, tostarp viens, kas šogad iestājās.
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PIRMS 65 GADIEM TAPA ALŪKSNES BIEDRĪBA
ritma rgle aiVa šilinsKa

Pirms 65 gadiem kāds skaists jauneklis 
Alfrēds Čaburs sameklēja sev domubiedrus 
un rudens pusē nodibināja Alūksnes bied-
rību (tagad Alūksnes grupa). Ar laiku tika 
sameklētas telpas, pašu spēkiem izremontē-
tas, un nu šīs telpas ir nokalpojušas līdz pat 
šai dienai. Čabura vairs nav, bet jubilejas 
reizē viņš nolūkojas no fotogrāfijas uz klāt-
esošajiem pie sienas klubā ar tikpat mirdzo-
šām un jautrām acīm.

Svētku reizē, kā jau pieņemts, sanāca 
savējie, mājinieki un ielūgtie viesi. Ieprieci-
nāja mūsu godātā prezidenta Arnolda Pav-
lina klātbūtne un apsveikums. Arī pilsētas 
Sociālās palīdzības centra darbiniece atrada 
iespēju atnākt, un no Madonas tālu ceļu 
bija mērojusi Dzintra Herbste (bijusī Smil-
tenes biedrības priekšsēdētāja), lai pabūtu 
kopā ar mums. Aizņemtības dēļ Alūksnes 
novada domes pārstāvis jau iepriekšējā die-

nā bija ielūdzis grupas vadītāju Anitu Cepli 
uz domi, kur iztaujāja par problēmām un 
solīja iespēju robežās palīdzēt.

Ziedi, dāvanas un atmiņas....Čabura 
līdzgaitnieki Ēvalds Abakoks, Herberts 
Kirkelis, Jānis Circenis kavējās atmiņās. Ja 
pajautātu vecāka gadagājuma alūksniešiem 
par nedzirdīgajiem cilvēkiem, viņi noteikti 
tiktu pieminēti kā labi kurpnieki, kuri savu 
darbu paveica teicami.

Dzīve ir veikusi savas korekcijas: sen 
nav vairs kurpnieku darbnīcas, vecie meis-
tari nosirmojuši... Bet ir vēl klubs Jāņkalna 
ielā, kur sanākt kopā, aprunāties, uzzināt 
jaunumus un vienkārši pabūt kopā. Šī svēt-
ku pēcpusdiena izvērtās kopīgās atmiņās 
pie kafijas tases, dejās un jautrās rotaļās.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, 
un arī tiem, kuri nevarēja ierasties, bet do-
mās bija ar mums. 

Skaistā pilsēta ezera krastā, ar savām teikām, ar pussalu un senu vēsturi. Arī 
nedzirdīgie ļaudis ir spējuši ierakstīt tajā savu lappusi. 

ĪSAS ZIŅAS NO LNS MĀJASLAPAS
iVars Kalniņš

MARTA KRAULE, Valmiera
uzmanīgI un nesteIdzotIes  

Lasa vIsu
Es vienmēr izlasu Kopsolī no pirmās 

līdz pēdējai lappusei, pat visus sīkumus 
arī. Jūlija numurā man sevišķi patika 
apraksti par kurzemniekiem Mārtiņu un 
Māri: kā viņi saimnieko savos dzimtas 
īpašumos, kā cīnās savā biznesā. Ceru 
biežāk tādus lasīt. Man ļoti patīk, ka lat-
vieši paliek Latvijā un cenšas ko darīt, 
lai izdzīvotu, nevis brauc uz ārzemēm. 
Aizkustināja raksts „Bija daudz sapņu, 
bet dzīve iegrozījās citādi”. Domāju, ka 
daudziem manas paaudzes cilvēkiem bija 
tāpat, sapņoja par ko lielāku, bet toreiz 
nebija tādu iespēju kā tagad, kad var mā-
cīties un sasniegt, ko vēlas. 

Jau teicu, ka esmu kaismīga Kopso-
lī lasītāja, bet avīzi man patīk lasīt tikai 
papīra formātā. Man patīk ērti iekārtoties 
un tad ar prieku visu nesteidzoties izlasīt. 
Ja citi saka, ka Kopsolī uz papīra neva-
jag, bet pietiek, ka ir internetā, tad es tam 
noteikti nepiekrītu! Laikraksta dizains ir 
labs, viss man patīk – gan dažādās krā-
sas, kas mainās, gan bildes. Daži gribot 
lielākas bildes, bet kur tādas iespiedīs, 
avīze jau nav no gumijas.

Vēl ļoti patika raksts par festivālu 
Liepājā, kur pati piedalījos, būdama gan 
viena no jautrajām omammām. Bija inte-
resanti lasīt arī par pavāra palīgu izlaidu-
mu Alsviķos – tas rada prieku, ja izlasām 
un uzzinām, ka jaunieši mācās, apgūst 
amatus, kādus agrāk nevarēja. Un, pro-
tams, ļoti gandarīja, ka ielikts apraksts 
par mūsējo – valmierieti Gati, kurš iegu-
va viesmīļa diplomu. Ļoti labi, ka tādus 
censoņus ievēro un par viņiem uzraksta, 
lai visi zina. Ieinteresēja stāsts par lat-
viešu meiteni, kas aizprecējās uz Turciju 
– ļoti neparasti, nezināju par šādiem ga-
dījumiem.

Vēl vairāk gribētu lasīt par biedrī-
bām, kas tur notiek. Par sportu – uzskatu, 
ka ievietot īsas ziņas ir pilnīgi pietieka-
mi. Vienmēr interesantas ir intervijas ar 
cilvēkiem, kad viņi stāsta, kā dzīvo, kā 
audzina bērnus. Vajadzētu arī par vese-
lības tēmu kaut ko rakstīt, tas ir svarīgi. 
Beidzamajā lappusē apsveikumi un slu-
dinājumi ir ļoti labi un vajadzīgi, tādiem 
noteikti ir jābūt. 

Teksts un foto: Zigmārs Ungurs

LASĪTĀJI VĒRTĒ

Multiplikācijas filmas ar subtitriem 
skatāmas pasaku portālā (17.08)

ASV: Godalgota filma par nedzirdīga 
cilvēka dzīvi (17.08) – tajā atainota kubiešu 
vīra dzīvi „uz divām pusēm”

Labdarības hokeja spēles ienākumus 
ziedos nedzirdīgo bērnu namam Maska-
vā (23.08) – šo akciju organizēja hokeja 
klubs „Spartak”

Taizemes apdrošināšanas kompānijas 
video par kādu nedzirdīgo ģimeni – „Gri-
bu labāku tēti!” (24.08)

Brilles filmu skatīšanai ar subtitriem 
sola jau nākamgad (26.08) – Anglijā kino-
teātros

Diskriminācija: Nedzirdīgu studenti 
atskaita no koledžas (26.08) – viņu izslē-
dza no māszinību programmas kādā ASV 
koledžā.

Iz bIedrību dzīves
„Ziņa no Smiltenes biedrības: kad pa-

līgā nāk labi cilvēki…” (15.08) – brīvprā-
tīgie vietējie laboja ūdensvadu. Liepājnieki 
sporto „Sporta spēlēs Liepājā jeb – cīņa 

ar savu es nevaru” (16.08);  makšķernieki 
izglītojas – „Rēzeknieši gūst un papildina 
zināšanas” (17.08)*; Rīgas mērs Nils Uša-
kovs „Sveic zelta kāzu jubilārus – dzīves-
biedrus Obolevičus” (22.08). „Valmierieši 
atzīmē jaunās maizes dienu” (22.08)* un  
Ķoņu dzirnavās dienā cep ūdenskliņģerus.  
„Nometnēs jelgavniekiem un tukumnie-
kiem vērtīgs guvums – sveces, zirgi, spor-
ta spēles, pārgājieni un daudz kas cits” 
(25.08)* veselīga dzīvesveida nodarbēs. Sa-
vukārt kuldīdzniekiem „Sacensības: Stafe-
tes dienā un naktī, dvieļu un spilvenu cīņas 
un daudz pozitīvu emociju” (25.08). „Pļa-
viņieši brauc ar motocikliem un šauj ar 
mīnmetējiem” (29.08) kādā privātmuzejā. 
Labās prakses un pieredzes apmaiņa –  „Rē-
zeknieši Tukumā: atvadas no vasaras un 
pieredzes bagātināšana” (07. 09)*. Citā 
dienā rēzekniešiem bija „Nometne un iz-
ziņas gājiens Preiļos” (08.09.)*. Savukārt 
„Jelgavnieki vēro saulrietu pilsētā, kurā 
piedzimst vējš” (09.09)*,  ierodoties piere-
dzes apmaiņā Liepājas biedrībā. 

*Atzīmētie pasākumi notika ESF finansētā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros.
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PASAULES NEDZIRDĪGO FEDERĀCIJAS  
16. KONGRESA REZOLŪCIJA

LīdzdaLība Ir cILvēktIesību  
pamatprIncIps

Rezolūcija pieņemta 2011.gada 18. – 24. 
jūlijā, Durbanā (Dienvidāfrikas Republika).

No jauna apstiprinām ANO Konvenci
jas par personu ar invaliditāti tiesībām un  
Papildu protokola nozīmīgumu, īpaši to, 
ko nosaka šādi panti:

 3. pants:  Konvencijas pamatprincips 
ir cieņa pret nedzirdīgo personu atšķirī-
bu kā cilvēku daudzveidības un cilvēces 
daļas pilnvērtīgu apliecinājumu;
 9. pants:  nodrošināt, lai personas ar 
invaliditāti varētu pilnvērtīgi piedalīties 
visās dzīves jomās, veicināt informāci-
jas un sakaru pieejamību un nedzirdīgo 
nodrošināšanu ar profesionāliem zīmju 
valodas tulkiem;
 21. pants:  atzīt un veicināt zīmju valo-
das izmantošanu;
 24. pants:  nodrošināt, ka nedzirdīgas 
personas, tostarp bērni, izglītību saņem 
tādās valodās, ar tādu palīglīdzekļu pa-
līdzību, kas konkrētajam invalīdam ir 
vispiemērotākie, un pieņemt darbā sko-
lotājus, kas prot zīmju valodu;
 25.pants:  nodrošināt, ka nedzirdīgas 
personas saņem visaugstāko iespējamo 
veselības aprūpi bez jebkādas diskrimi-
nācijas;
 30. pants:  atzīt nedzirdīgo personu 
tiesības vienlīdzīgi ar citiem piedalīties 
kultūras dzīvē, ieskaitot zīmju valodas 
un nedzirdīgo kultūras atzīšanu un at-
balstu.
PNF uzsver nepieciešamību panākt, 

lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā 
izmantot savas cilvēktiesības. Šajā nolū-
kā:

1. Veicinot nedzirdīgo kvalitatīvu iz-
glītību, valstu valdībām veikt šādus pa-
sākumus:

 veidot izglītības politiku, kas visu ve-
cumu nedzirdīgajiem dotu iespēju attīs-
tīties kā multilingvistiskām un multikul-
turālām personībām; 
 aizstāvēt nedzirdīgo cilvēku tiesības 
iegūt izglītību zīmju valodā;
 uzvērt nepieciešamību ieviest nedzir-
dīgo apmācībā vislabākās zinātniski pa-
matotas metodes;
 mācību procesā nodrošināt iekļaujošu 
vidi, nodrošinot zīmju valodas tulka pa-
kalpojumus;

 pieņemt darbā (nedzirdīgo skolās – 
tulk.) kvalificētus skolotājus, arī nedzir-
dīgos skolotājus, kas brīvi pārvalda zīm-
ju valodu, lai attīstītu nedzirdīgo kultūru 
un identitāti.
2.  Attīstīt zīmju valodu un nedzirdīgo 

izglītību:
 nodrošināt  un veicināt  zīmju valodas 
atzīšanu kā vienu no nedzirdīgo, tajā 
skaitā mazgadīgu bērnu un pusaudžu, 
cilvēktiesību pamatprincipiem;
 veicināt zīmju valodas un nedzirdīgo 
kultūras pētījumus;
 informēt sabiedrību par nedzirdīgo 
cilvēku daudzām unikālām pozitīvām 
spējām un to izmantošanu plašākas sa-
biedrības labā.
3.  Pievērst pastāvīgu uzmanību ne-

dzirdīgo kopienu vajadzībām jaunattīstī-
bas valstīs, sevišķi Āfrikā. 

4.  Nodrošināt nedzirdīgajiem cilvē-
kiem pilnīgu līdztiesību un cilvēktiesību 
pieejamību:

 nodrošināt, lai visā pasaulē par nedzir-
dīgajiem tiktu veidots pozitīvs viedoklis 
kā par pilnvērtīgiem cilvēces locekļiem;
paplašināt informēšanu un apmācības 
nacionālajās nedzirdīgo organizācijās 
par ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām, ANO Konvencijas 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un ANO Konvencijas par 
bērnu tiesībām, lai nodrošinātu, ka inva-
līdiem, nedzirdīgām sievietēm un mei-
tenēm ir garantētas visas iespējas visās 
viņu dzīves jomās;
 sekot līdzi, lai valstu valdības savos 
likumos iestrādā ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti un Papildu pro-
tokola prasības un savā darbā  attiecībā 
pret nedzirdīgajiem ievēro šīs Konven-
cijas noteikumus;
 nodrošināt kohleāros implantus lieto-
jošo nedzirdīgo bērnu vecākiem infor-
māciju par zīmju valodas  attīstību (PNF 
pašlaik gatavo oficiālu dokumentu par 
attieksmi pret kohleāro implantu izman-
tošanu);
 veicināt nedzirdīgo bērnu agrīnu dia-
gnostiku  un  nodrošināt uz ģimenēm 
orientētu agrīnu iejaukšanos, ieskaitot 
informēšanu par zīmju valodas  un ne-
dzirdīgo kultūras iespējām, lai nodroši-
nātu optimālāko piekļuvi sociālajām un 
akadēmiskajām zināšanām;
 sadarbībā ar PNF uzlabot veselības 
aprūpes pieejamību nedzirdīgajiem cil-
vēkiem visā pasaulē.
5. Veicināt lezbiešu, geju, biseksuālo 

un transseksuālo personu tiesības uz 
biedrošanās brīvību un aizsargāt tās kā 
jebkuru citu personu tiesības. 

6. Stiprināt zīmju valodas jomu, orga-
nizējot profesionālu zīmju valodas tulku  
apmācību un ieviešot tulku – mentoru 
(audzinātāju – tulk.) sistēmu.  
Veicināt pētījumus par profesionālu zīmju 
valodas tulku  izmantošanu iekļaujošajā iz-

glītībā un tās ietekmi uz nedzirdīgo skolēnu 
dzīves kvalitāti.

7. Veicināt un attīstīt nedzirdīgo bēr-
nu, jauniešu, pieaugušo un vecu cilvēku 
piekļuvi garīgās veselības aprūpei. 
Veicināt pētījumus šajā jomā.

8. Atzīt nedzirdīgo vecāku dzirdīgos 
bērnus (CODA)* par multilingvistiskām 
personām. 
Veikt nozīmīgu ieguldījumu viņu ģimenēs, 
skolās un vietējās kopienās, atbalstīt nacio-
nālās CODA organizācijas.

9. Veicināt zīmju valodas un nedzirdī-
go kultūras apmācības nedzirdīgu bērnu 
vecākiem. 

10. Veidot pieejamus pakalpojumus, 
kas būtu piemēroti vecāka gadagājuma 
nedzirdīgajiem.

11. Veicināt pilnīgu jaunāko tehnolo-
ģiju izmantošanu, lai paplašinātu vides 
pieejamību un nodrošinātu sakarus vi-
siem nedzirdīgajiem.

12. Uzsvērt atbilstoša servisa nozīmī-
gumu nedzirdīgi neredzīgo personu piln-
vērtīgai iesaistīšanai sabiedrības dzīvē.

13. Ciešāk sadarboties  ar savu valstu 
nedzirdīgo jauniešu organizācijām un at-
balstīt viņu aktivitātes savās valstīs.

* - CODA:  saīsinājums no angļu valodas 
„Children of Deaf Adults”  – nedzirdīgo vecā-
ku bērni.

Kongresā viena no galvenajām tē-
mām bija veltīta nedzirdīgo izglītības 
problēmām. Diskusiju laikā  kongresa 
delegāti atzīmēja, ka daudzās  pasau-
les valstīs nedzirdīgo bērnu izglītības 
vispār un it īpaši bilingvālās izglītības 
pieejamība ir nopietni apdraudēta.

 Tāpēc jaunajā PNF četru gadu rīcī-
bas plānā paredzēts, ka liela uzmanība 
tiks veltīta nedzirdīgo izglītības pieeja-
mībai un kvalitātei. PNF nopietni apņē-
musies sekot situācijas attīstībai valstīs, 
kur konstatētas šādas problēmas, kā arī 
apmeklēs valstis, lai izvērtētu situāciju. 
Turklāt ANO Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām ir spēcīgs ierocis ne-
dzirdīgo rokās. Piemēram, Brazīlijā, ne-
raugoties uz to, ka valsts šo konvenciju  
ir ratificējusi, valdība centās slēgt visas 
nedzirdīgo skolas, kurās bērni mācījās 
zīmju valodā.  

PNF sniedz palīdzību savām dalībor-
ganizācijām, gan nosūtot atbalsta vēs-
tules, gan konsultējot valstu nedzirdīgo 
apvienību izglītības ekspertu grupas.

 PNF vēlas panākt, lai arī nākotnē 
nedzirdīgie bērni ar kohleārajiem im-
plantiem apgūtu nepieciešamās zīmju 
valodas  iemaņas, mācoties to kā otro vai 
trešo valodu.
Tulkojumus sagatavoja: Pēteris Vilisters 

PAR NEDZIRDĪGO BĒRNU  
IZGLĪTĪBU
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PASAULES NEDZIRDĪGO JAUNIEŠU NOMETNĒ
Valdis VoitKeVičs no personisKā arhīVa

Līdzdalību veicinoša akcija 

"KLUSUMA
PASAULES  

KLUSUMA DIENA"  
Ikgadējais Vislatvijas pasākums

Elvīras ielā 19, Rīgā,
24. septembrī pl. 10

PROGRAMMĀ:

1. daļa
10.00 Pasākuma atklāšana
10.15 – 12.00 „LNS – otrās mā-

jas” – iepazīšanās ar jaunuzcelto re-
habilitācijas centru

10.15 – 12.00 „Sporta aktivitātes” 
– Rīgas Nedzirdīgo sporta klubu pie-
dāvājumi

10.15 – 12.00 „Mākslinieku iela” 
– radošās meistardarbnīcas no sejas 
apgleznošanai līdz rotu pagatavošanai

10.15 – 12.00 „Tev ir problēma? 
Ekstrasenss palīdzēs!”

10.15 – 12.00 „Kā profesionāli 
uzklāt kosmētiku” 

10.15 – 12.50 „Kulināru kon-
kurss” – garšīgākie ēdieni no visas 
Latvijas 

11.00 – 12.00 „Modes skates” – 
Nedzirdīgo bērnu skolu manifestācija 

13.00 „Sports bērniem” – Rīgas 
Nedzirdīgo sporta klubu aktivitātes

2. daļa
13.15 – 16.30 Latvijas nedzirdīgo 

pašdarbnieku Galā koncerts. Piedalās 
Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Smil-
tenes, Valmieras, Pļaviņu, Ventspils, 
Kuldīgas, Liepājas biedrības pašdarb-
nieki

Pasākums notiek LNS projekta 
,, Klusuma pasaule” ietvaros ar 
Eiropas Sociālā fonda (85 %) un 

Latvijas valsts (15%) atbalstu

Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

Pasaules Nedzirdīgo federācijas orga-
nizētā jauniešu nometne Dienvidāfrikā, 
Durbanā notika šī gada 6. – 14. jūlijā. Šajā 
nometnē piedalījās 136 nedzirdīgi jaunieši 
18 – 30 gadu vecumā no 40 valstīm. Es biju 
vienīgais no Baltijas valstīm. 

Pirmo reizi PNF vēsturē pasaulē šāda no-
metne un kongress notika Āfrikā. Tur ierodo-
ties, mums pasniedza puķu krelles un kokteili. 
Iepazināmies ar nometnes organizatoriem un 
Pasaules nedzirdīgo jauniešu sektora valdes 
locekļiem. Vēlāk bija spēles, piemēram, mek-
lējām līdzīgus karogus.

Nākošajā dienā  sekoja lekcija par to, kas 
ir Pasaules Nedzirdīgo jauniešu sektors, kāda 
ir tā vēsture un struktūra. Lūk, daži fakti, ko 
tur uzzināju! Pētījums veikts 5 gadu laikā.

Pasaulē ir 6 biljoni iedzīvotāji. To skai-
tā – 72 miljoni nedzirdīgu cilvēku. No tiem: 
80% dzīvo jaunattīstības valstīs; tikai 17% 
iegūst izglītību; 3% ir bilingvāli apmācīti 
(divās valodās – rakstiskā un zīmju valo-
dā). 

Darba grupā saņēmām uzdevumus: ie-
sniegt ierosinājumus, kā panākt, lai valstī at-
vērtu nedzirdīgo skolu.

Vakarā atklāšanas ceremonijā tika prezen-
tētas Dienvidāfrikas tautu dejas. Nometnes 
dalībnieki demonstrēja savu valstu karogus. 
Notika pirmā savstarpējā iepazīšanās.

Pieredzē par savu karjeru dalījās 
Brāms Džordans. Piecu gadu vecumā viņa 
vecāki šķīrās, 12 gadu vecumā viņš vēroja, 
kā notika brīvības un revolūcijas cīņas viņa 
zemē, lai būtu vienlīdzīgi baltie un melnie 
cilvēki, 16 gadu vecumā mācījās pirmoreiz 
nedzirdīgo skolā, kur bija dažādu rasu skolē-
ni. Pieaudzis sāka nodarboties ar animācijas 
filmu radīšanu, atvēra savu privāto biznesu, 
sagatavoja īsu reklāmas filmu par Galaude-
tas universitāti, izgatavoja šī gada Pasaules 
nedzirdīgo kongresa simbolu – lauvu Shipo. 
To var apskatīties viņa mājaslapā – www.bra-
amjordaan.com  Bija interesanti paklausīties!

Nometnes dalībnieki pastāstīja par nedzir-
dīgo aktivitātēm katrs savā valstī, prezentēja 
tās kultūru. Visi bijām sadalīti astoņās koman-
dās, katrai savs dzīvnieka vārds – zilonis, bi-
felis, lauva, leopards u.c. Izpildījām dažādus 
spēļu uzdevumus – aklo volejbolu, bumbiņas 
mešanu u.c. Demonstrējām teātra ainiņas. 
Komandas vāca punktus, lai noteiktu uzvarē-
tājus. Interesanti, ka komandai bija jāizvēlas 
cits līderis katrā spēlē. Tā visi ieguva pieredzi, 
atziņu par to, ko var darīt pārējo labā, kā vadīt 
komandu, līdz ar to apzinājās savas patiesās 
spējas.

Citā lekcijā Megana Janga no Kanādas, 
skolotāja un trenere,  atgādināja par to, ko 
vajadzētu darīt nedzirdīgo dzīves uzlabošanai 
Āfrikā saistībā ar PNF projektu. Pirms ma-
ģistra grāda iegūšanas viņa pētīja nedzirdīgo 
Somālijas bēgļu dzīvi nometnēs. Viņa 5 gadus 
strādājusi izglītības jomā dažādās valstīs  Āf-
rikā, kā arī Kanādas Nedzirdīgo savienībā tie-
ši saistībā ar palīdzības programmām Āfrikai.

Vēl gribu pastāstīt par dažiem cilvēkiem, 
kas palikuši atmiņā no nometnes kā stipras un 

spilgtas nedzirdīgo kopienas personības!
Ambros Murgangira (Āfrika, Uganda) – 

ieguvis maģistra grādu sociālās zinātnēs, šīs 
nozares plānošanā un vadībā. Ugandas Ne-
dzirdīgo asociācijas valdes loceklis, darbojas 
starptautiskajā nedzirdīgo jauniešu kustībā un 
pasaules invalīdu tiesību jomā. Jauns, aktīvs 
vienmēr ieinteresēts cilvēks.

Džons Meletse no Dienvidāfrikas Repub-
likas – darbojas geju, lesbiešu, transeksuāļu 
un HIV apdraudēto nedzirdīgo tiesību aizsar-
dzības jomā. Apbrīnojama ir viņa vitalitāte 
un gara stiprums, jo viņš pats arī ir inficēts 
ar HIV un AIDS. Diendienā pārcieš trīskāršu 
diskrimināciju (kā gejs, AIDS slimnieks un 
nedzirdīgais) un viņš tomēr nekad nav lietojis 
nevienu tableti.

Mani pārsteidza vēl kāds garā stiprs cil-
vēks, nedzirdīgs un vājredzīgs, no Nīderlan-
des. Viņu visur pavadīja palīdze – tulks. Ce-
puri nost viņa uzņēmības priekšā!

Patīkami bija tikties ar bijušo PNF prezi-
dentu Marku Jokinenu, kurš pēdējā nomet-
nes dienā ieradās uz tikšanos ar jauniešiem un 
pastāstīja par savu 8 gadus darbu PNF  vadī-
bas postenī.

Un, lūk, jau svinīgais noslēgums. Visi 
skaisti ģērbti, telpas dekorētas afrikāņu stilā, 
koncerts ar vietējo deju demonstrējumiem.

Nākošajā dienā notika jauniešu sektora 
Ģenerālā asambleja ar delegātu pārstāvnie-
cību no 35 valstīm. Tika ievēlēts jauns vadī-
bas sastāvs: prezidente – Dženija Nīlsena no 
Zviedrijas, viceprezidents –  Roberts Seva-
gude no Ugandas un sekretāre Eva Tupi no 
Somijas.

Nākamās jauniešu nometnes notiks: 
Itālijā, Turīnā 13 – 17 gadu junioriem – 
2013. gadā; Amerikā 9 – 12 gadu bērniem 
– 2014. gadā; Turcijā – jauniešiem 2015. 
gadā.

Secinājumi! Ar līdzdalību nometnē esmu 
apmierināts: bija iespēja pārējiem vairāk pa-
stāstīt par Latviju, par mūsu nedzirdīgo jau-
niešu organizāciju, kuru pārstāvēju kā valdes 
loceklis; ieguvu ieskatu un zināšanas par to, 
kas notiek citu valstu nedzirdīgo jauniešu or-
ganizācijās, protams, arī bagātināju savu pie-
redzi aktivitāšu un komandas darba organizē-
šanā, nodibināju jaunus kontaktus. 

Vai varat sameklēt šeit Valdi?
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Vai zināt, kāpēc vecāki jums devuši 
vārdu Arnolds?

Nē, nezinu gan. Kaut kā nejauši atradu, 
ka vācu valodā Arnolds nozīmējot „varens 
kā ērglis”, nu varbūt vecāki savam pirmajam 
puikam tādu raksturu cerēja.

Kāds jūs bijāt bērnībā? Kādas ir 
spilgtākās atmiņas no tā laika?

Es biju ļoti maziņš augumā, un lielie 
zēni mani iesauca par sīko. Tā es biju sī-
kais visu manu bērnību. Mana pirmā at-
miņa no bērnības ir, kā mans onkulis mani 
mācīja peldēt. Svaiguma un vasaras atmiņa. 
Vēl pirmā nakts Rīgā, kad mani – tīru lau-
ķi mamma atveda uz Rīgu un garām mājai 
brauca tramvaji, atspīdumi griestos un tram-
vaju klaudzoņa bija visu cauru nakti, kamēr 
aizmigu. 

Bērnībā, jaunībā katrs sapņoja par 
kaut ko kļūt. Kādi bija jūsu sapņi, un vai 
tie ir piepildījušies?

Man nebija tāda sapņa. Atceros, kaut 
kur klasē 5. vai 6., kad kādā mācību stundā 
mums uzdeva šo jautājumu,  pirmo reizi par 
to domāju. Tāpēc var teikt, ka man nav tādas 
vilšanās, ka es būtu iedomājies kļūt par kos-
monautu un nekļuvu. Arī labi.

Ko jums nozīmē būt nedzirdīgu vecā-
ku dzirdīgam bērnam? 

Es neiebetonējos šādā konstrukcijā. 
Mums ģimenē nekad nebija tādas fobijas 
(uzmācīgas bailes, domas – I.I.) – mēs, lūk, 
nabaga nedzirdīgie, kas neko nespēj. Mani 

vecāki bija patstāvīgi cilvēki ar savu pasau-
li, kurā jutās pietiekami labi. Protams, visas 
vēstules mamma man deva labot, un tad iz-
nāca, ka no vēstules palika pāri tikai puse un 
ar radiem sarakstījos es, nevis mamma.

Parasti dzirdīgie bērni, kuriem ir ne-
dzirdīgi vecāki, agri kļūst patstāvīgi. Vai 
to var attiecināt arī uz jums? 

Nē, tā laikam nevar teikt. Man bija it kā 
sava dzīve, bet diezgan ilgi tā bija saistīta 
ar vecāku ģimeni. Varbūt pat pārāk ilgi, jo 
savas mantiņas savācu un aizgāju uz citām 
trepītēm spēlēties tikai studenta gados.

Lai gan bērnībā labi nepratāt zīmju 
valodu, pieļauju, ka tomēr jums nācās 
„piestrādāt” par tulku mammai. Ja tā, 
tad – no cik gadu vecuma? Un vai patika 
to darīt?

Jā, tas laikam visu dzirdīgo bērnu darbs. 
Agrāk jau TV titru nebija vispār. Patika? Nu 
nē, protams. Ja kāds „dzirdīgais bērns”jums 
teiks, ka dara to ar prieku, tad neticiet. Tas ir 
pieciešams reizi, divas, bet ne jau katru un 
visu vakaru.

Aģenti ziņo, ka jaunībā esat rakstījis 
dzeju...

Jā, bija tāds periods. Bet man ātri 
„pieleca” tas (sapratu to – I.I), ka mans 
talants šajā ziņā ļoti ierobežots, tāpēc 
labi vien ir, ka man pietika saprāta ne-
uzbāzties cilvēkiem ar savām rīmēm  
(dzejas rindām – I.I.). Latviešiem sliktu 
dzejnieku pietiek i bez manis.

Grāmatā par LNS Goda biedriem la-
sīju, ka bijāt iesaukts armijā. Kādu dzī-
ves pieredzi tā jums devusi? Varbūt ir 
kāds interesants atgadījums no tās?

Armija zēniem vajadzīga, jo bez cere-
monijām un žēlošanas padara viņus par vī-
riem. Skatoties no šodienas pozīcijām – man 
(un visiem maniem draugiem) stipri palai-
mējās ar to, ka nevajadzēja piedalīties reālā 
karadarbībā. Es biju iesaukts gaisa desant-
niekos, dienēju Viljandē (Igaunijā). Intere-
santākais tas, ka pirms armijas nekad nebiju 
lidojis ar lidmašīnu. Tā nu sanāca, ka līdz 20 
gadu vecumam biju 18 reizes pacēlies gaisa 
ar lidmašīnu un nevienu reizi nebiju ar to 
nolaidies (jo katru reizi izlecu ar izpletni).

Jūs absolvējāt LVU Vēstures un filo-
zofijas fakultāti. Par ko izglītojāties? Kā-
pēc izvēlējāties tieši to? 

Man visu mūžu interesējusi un patiku-
si vēsture. Tas ir ļoti aizraujoši – jo dzīve 
jau nesākas un nebeidzas ar mums. Milzīgs 
zināšanu un pieredzes daudzums. Pirms 
mums dzīvojuši tik daudzi un tik intere-
santi cilvēki, apbrīnojami! Aiziešu pensijā, 
noteikti daudz vairāk laika veltīšu vēstures 
pētīšanai.

Esat dzirdīgs, tomēr gandrīz vienmēr 
esat atradies starp nedzirdīgajiem. Jums 
noteikti radušies kādi spriedumi par šo 
pasauļu atšķirībām. Vai jūs varētu no-
saukt tās raksturīgākās?

Pamatvērtībās nekādu atšķirību nav. Visi 
vienādi dzimst, dzīvi dzīvo, mirst. Visiem 
vienādi sāp, un visi vienādi mīl. Šī atšķirība 

bieži vien ir sadomāta, samākslota. Valoda – 
tā ir lielākā atšķirība, dzīves vides pieejamī-
ba (plašākajā izpratnē – izglītība, informā-
cija, sabiedriskā dzīve, no kā izriet pasaules 
uzskats), bet pārējā – nekā tur nav. Es nekad 
savos darba gados neesmu veidojis LNS 
kā nespējnieku patversmi. Mēs tāpēc esam 
stipri ar to, ka paši par sevi spējam pastāvēt. 
Vajag mazāk sevi žēlot un žēloties, bet vai-
rāk no sevis prasīt. Bet arī tas nav tikai ne-
dzirdīgajiem raksturīgs – raug, kā dzirdīgie 
spēka gados čīkst un pīkst, kauns skatīties. 

Vai jums ir kādas ģimenes tradīcijas?
Mums tās tradīcijas ir tradicionālas – ko-

pīgi svētki. Radu radi pie mums sabrauc kat-
ras Lieldienas. Tā ir mūsu radu gada diena, 
kad visi kopā – lieli un mazi. Bet Ziemas-
svētki – tad durvis ir ciet un tikai ģimene.

Cik liela ir jūsu ģimene?
Man ir sieva, divas meitas, kā arī Lulū 

Pavlina (ģimenes sunene), kaķu puikas Balū 
un Toms.

Jums patīk apmeklēt teātra izrādes. 
Vai ir kādas mīļākās izrādes, aktieri, re-
žisori?

Nē, nav. Man patīk labs teātris, laba 
grāmata, labs kino, labs koncerts. Tam nav 
nozīmes, kādā žanrā, galvenais, lai būtu labs 
un talantīgs darbs. 

Kā jūs sekojiet aktualitātēm?
Arī tradicionāli – internets pašlaik ir 

galvenais informācijas avots. Visbiežāk ap-
meklēju portālus delfi, tvnet un apollo. TV 
gandrīz nemaz neskatos, ja nu vienīgi kaut 
kas patiešām ārkārtējs. 

Pastāstiet par saviem iecienītiem va-
ļaspriekiem.

Ziniet, nav man tādu. Kad darbs paņem 
visu laiku un spēkus, tad nekam citam vaļas 
nepietiek. 

inese immUre no personisKā arhīVa

Trešklasnieks!

Armijā 
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Un tomēr, ko jūs gribētu 
darīt, ja jums būtu vairāk 
brīvā laika?

Noteikti ceļotu un daudz 
vairāk lasītu.

Kā jūs sevi uzlādējat (jūs 
strādājat garas darba stun-
das, kur ņemat spēkus)?

Mani „uzlādē”tās problē-
mas, kas jārisina rīt. Es labi 
zinu: ja ne es, tad kurš cits? 
Tātad – „vienkārši vajag tikai 
rakt”. 

Vai ir tādi brīži, kad jums 
gribas būt prom no visiem un 
visa?

Jā, ir un pēdējā laikā bieži.
Jūs dzīvojat Jūrmalā, 

braucat uz darbu un atpakaļ 
uz mājām ar vilcienu. Kā pa-
vadāt šo brauciena laiku?

Es vienmēr lasu. Pašlaik 
„Troņu spēles”. Parasti lasu angļu valodā. 
Tā kā talanta man uz valodām nav, izvēlos 
vieglu lasāmvielu – romānus, noveles un 
tml.

Vai jūs pats gatavojat ēst? Vai ir kāds 
ēdiens, bez kura nevar iztikt?

Brokastis – es pats. Pusdienas – sieva. 
Vakariņas mēs (it kā!) neēdam. Mīļākais 
ēdiens man ir no mammas laikiem – skābu 
kāpostu zupa un kartupeļu pankūkas ar krē-
jumu. 

Vai ir kāds cilvēks, kuru jūs apbrīno-
jat/apbrīnojāt un kuram gribētu/gribējāt 
līdzināties?

Nē. Man nav elku. Man laikam pārāk 
kritisks prāts.

Ko no savas dzīves jūs vēlētos izdzīvot 
vēlreiz?

Grūti teikt. Ja varētu izvēlēties, tad lai-
kam pirmo mīlestību, nē, labāk trešo.

Varbūt varat atklāt ko tādu, ko cilvē-
ki par jums nemūžam neuzminētu?

Nē, noteikti nē. Ir paruna – katram savs 
skelets skapī. Lai tur tas arī paliek.

Vai ticat kādam Austākam spēkam, 
gaišreģu un zintnieku spējām pareģot, 
piemēram, jūsu dzīves ceļa pavērsienus? 

Nē, neticu gan!
Vai jums ir kāds dzīves moto?
Jā, ir. Tas nav mans izdomāts, tas no 

„Vējiem līdzi, tikai drusku pārtaisīts – ne-
mirsti no šodienas nepatikšanām, rīt būs 
lielākas, tad arī nomirsi.

Vai ir kāds nelāgs ieradums, ko jūs 
gribētu atmest?

Jā, pieēšanās vakaros.
Tuvojas Saeimas ārkārtas vēlēšanas. 

Lasītājiem būtu interesanti uzzināt, kāda 
ir jūsu politiskā nostāja?

Man nav pieņemams tas, ka politiskās 
partijas Latvijā atgādina futbola komandas, 
kurās spēlētāji ir pērkami un pārdodami, 
bet klubu īpašniekus, kas to dara, neviens 
neredz. Mans viedoklis ir tāds – Latvijai 
jābūt nacionālai valstij, kurā visi iedzīvotāji 
labi jūtas. Viss pārējais ir tam pakārtots. Un 
nevienam politiķim nav nekādu tiesību bāzt 
savu degunu ne manā zupas šķīvī, ne manā 
gultā.

Nedēļu pēc vē-
lēšanām atzīmēsim 
Pasaules Nedzirdīgo 
dienu. Ko šī diena 
jums nozīmē?

Mēs dodam iespē-
ju cilvēkiem sanākt 
kopā un justies kā 
vienas lielas kopienas 
sastāvdaļai. Tas ir tik 
ļoti svarīgi! Jo ikdienā 
mēs taču katrs vai-
rāk pa savām mājām, 
saviem dārziņiem, 
savām dzīvēm. Tie 
mums ir kā tādi kopī-
bas svētki. 

Šo tradīciju vaja-
dzētu turēt un uzturēt 
dzīvu vienmēr. Vai tā 
nauda ir vai viņas nav, 
šajā gadījumā nav 

nozīmes, galvenais – dot 
cilvēkiem šo savu kopīgo 
māju sajūtu. 

21. gadsimts noteik-
ti saucams par informā-
cijas tehnoloģiju laik-
metu. Vai izmantojat 
kādas modernas tehno-
loģijas? Vai darbojaties 
kādos sociālajos tīklos?

Godīgi sakot – es jau 
esmu drusku par vecu, lai 
tam visam izsekotu. Tas 
prasa ļoti daudz laika un, 
ja darbs paņem visu, tad 
laika tam vienkārši pie-
trūkst. Pamēģināju es fa-
cebookā padarboties, bet 
pametu, draugos.lv es arī 
neesmu. Var teikt – atpa-
licis, atpalicis, atpalicis. 

Toties torentus (failu apmaiņas programmu, 
ar ko lejupielādē filmas, mūziku utt. – I. I.) 
izmantoju. 

Ko gadumijā apņēmāties paveikt 
priekš sevis, un cik no tā šajā gadā izde-
vies izdarīt?

Laba doma – es nekad neesmu sastā-
dījis tādu kā savu personiskās dzīves gada 
plānu. Turpmāk pacentīšos. Ko gribu šogad 
paveikt – tas viss saistīts ar LNS darbiem, 
nākamgad, ja sanāks, padomāšu par saviem 
personiskajiem plāniem.

Kas jūs būtu, ja nebūtu iesaistījies ne-
dzirdīgo organizācijas darbā? 

Redziet, ja 40 gadus strādā vienā sistē-
mā, tad grūti pateikt, ko tu varētu darīt, ja 
tā sistēma būtu cita. Patiešām grūti pateikt. 
Gan jau tāpat kaut ko būtu organizējis.  

Kāds ir jūsu visrevolucionārākais vei-
kums 60 gados? 

Praktisko veikumu varēs noteikt tikai 
pēc manu darba gadu beigām, bet „revolu-
cionārākā” rīcība bija tad, kad piekritu vadīt 
LNS (LNB) tajā laikā, kad likās, visam ir 
gals klāt un nekas šajā kapitālistiskajā dzīvē 
neizdzīvos. Tā bija tāda traka avantūra no 
manas puses. 

Tātad jūs izmantojāt dzīves piespēlē-
tu izdevību. Vai šādu pieeju var attiecināt 
arī uz pārējiem jūsu dzīves gadījumiem? 

Var teikt tā – dzīve man „piespēlēja” 
izaicinājumu, un es to pieņēmu. Gandrīz kā 
duelī. 

Kā atzīmēsiet savu jubileju? Un ko 
jūs pats sev novēlētu? 

Es atļāvos pats sev dāvanu – trīsdienu 
ceļojumu uz Romu. Nekad neesmu tur bijis. 
Novēlēt?  Vairāk izturības, vairāk 
pacietības. 

Arnolds ar ģimeni – sievu Larisu un meitām Annu un Ingu (ap 1980. gadu)

Tulkojot ekskursiju pie Rundāles. Tas bija periods, kad Arnolds 
strādāja par tulku trijās vietās: Rīgas nedzirdīgo mācību ražoša-
nas uzņēmumā, drāmas kolektīvā kultūras centrā „Rītausma” un 

16. profesionāli tehniskajā skolā.  

Nu tad mēs,  
INFORMĀCIJAS CENTRA un 
„KOPSOLĪ” darbinieki, jums to 

novēlam, kaut arī no malas liekas, 
– tā visa jums līdz šim pieticis. No 
sirds sveicam jūs dzimšanas dienā.  

Daudz laimes! 



KOPSOLĪ 2011. gada septembris nr. 910 VIDES PIEEJAMĪBA

LATVIJA: VAI NEDZIRDĪGO CIETUMNIEKU TIESĪBAS  
TIEK IEVĒROTAS

iVars Kalniņš

 „Kopsolī” veic izpēti, cik lielā mērā tās 
tiek ievērotas Latvijā, šoreiz uzmanību pie-
vēršot nedzirdīgajiem cietumniekiem. „KS” 
rīcībā esošā informācija liecina: piespriesto 
sodu šobrīd izcieš septiņi nedzirdīgie piecās 
ieslodzījuma iestādēs.

Lai tiktos ar dažiem no viņiem, tika lūg-
ta atļauja Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kas 
piekrita, ka „KS” korespondents var apmek-
lēt tikai Iļģuciema sieviešu cietumu (Cen-
trālcietumā cietumnieka apmeklējums tika 
liegts viņa regulāro pārkāpumu dēļ).

no desmIt gadIem pagāJušI trīs...
„KS” korespondents devās uz Iļģuciema 

cietumu, lai tiktos ar nedzirdīgo ieslodzīto 
Anitu (vārds mainīts), kura notiesāta uz 10 
gadiem un no tiem tur sabijusi jau gandrīz 
trīs gadus. Saruna ar viņu risinājās ne jau par 
izdarīto noziegumu, bet par sadzīves apstāk-
ļiem un vides pieejamību cietumā.

Glīti izremontētajā tikšanās telpā bija 
klāt arī cietuma sociālās rehabilitācijas daļas 
vecākā inspektore Regīna Martinova un in-
spektore Arina Rabina (ieslodzītā Anita viņu 
sauc par savu audzinātāju). Gunta tulkoja vi-
ņām visu mūsu sarunu. Anita bija ārēji mie-
rīga un diezgan atvērta, tomēr acīmredzot 
nelielu atturību radīja inspektoru klātbūtne.

bez tuLka nevar IztIkt
Anita atceras: pēc nozieguma izdarīša-

nas viņa kā aizdomās turētā tika apcietināta 
un pratināta ar tulka palīdzību. Viņa atzinās 
noziegumā, kas arī tika ierakstīts protokolā 
pēc tulka iztulkotajiem vārdiem. Anitai ne-
bija līdzi brilles, lai protokolu izlasītu, un 
viņa to tāpat parakstīja, uzticoties tulkam. 
Īstenībā viņa visu līdz galam pat neesot 
sapratusi, ko šis tulks tulkoja. Tiesas sēdē 
bija pieaicināts cits tulks, un tikai tad Anita 
apjauta, ka iepriekšējais tulks nebija viņas 
teikto iztulkojis precīzi tā, kā vajadzēja.

Kaut arī apcietinātā ir vājdzirdīga, tomēr 
viņa nebija spējīga dzirdēt to, kas runāts 
tiesā. Katrā ziņā visu saprast bija vieglāk 

ar tulka palīdzību. 
Novembrī viņai gai-
dāma tiesa, kas sais-
tīta ar viņas lietu, un 
Anita cieši izlēmusi 
atteikties no tulka, 
kas tulkoja viņas pir-
majā nopratināšanā. 

zIna, kas  
notIek vaLstī

Dzīvojot izolētā 
zonā, Anita tomēr 
nevar sūdzēties par 
informācijas trūku-
mu un zina par noti-
kumiem valstī. Kaut 
arī viņai politika un 
ekonomika neinte-
resē, viņa zina teikt, 
kas ir Latvijas pre-
zidents pašlaik. Ar 

tiesas atļauju viņa varēja kamerā ievietot   
televizoru. Starp citu, tajā atrodas vēl trīs 
dzirdīgas ieslodzītās. Viņas izmanto Anitas 
televizoru un skatās filmas, kurām pārsvarā 
nav subtitru, vai arī mūzikas kanālus. Anitai 
bieži nākas cīnīties, lai viņa sava TV ekrānā 
varētu skatīties filmas ar subtitriem. Viņa tās 
sameklē, pārskatot cietumā pieejamo 18 ka-
nālu  programmu. Savukārt ziņas ar surdo-
tulkojumu pl.18 skatīties nav iespējams, jo 
cietumā valda noteikts režīms un šajā laikā 
visiem ir vakariņas.

Principā Anitai ir tiesības saņemt infor-
māciju dzimtajā – tātad zīmju valodā. Bet 
visos cietumos noteiktais režīms ierobežo 
saskarsmi ar ārpasauli: nav pieejams ne mo-
bilais telefons, ne dators ar interneta pieslē-
gumu. 

Vai būtu iespējams Anitai nodrošināt da-
toru bez interneta un diskus ar informāciju 
zīmju valodā? Vecākā inspektore R. Mar-
tinova komentē situāciju šādi: „Būtībā tas 
nav iespējams. Nevaram nodrošināt datoru 
vienai atsevišķai ieslodzītajai, turklāt šajā 
cietumā nav brīvas telpas, kurā novietot da-
toru.”

Anita atzina, ka nav informēta par no-
tikumiem un aktivitātēm nedzirdīgo sabied-
rībā, bet ārkārtīgi vēlas uzzināt kaut ko par 
savējiem, kā arī saņemt laikraksta „Kopsolī” 
numurus.

Pajautājām, kā viņa jūtas, diendienā esot 
kopā ar citām dzirdīgām ieslodzītajām, un 
kā norit komunikācija ar viņām. Anita atzi-
na, ka viņas ir dažādas: gan agresīvas, gan 
mierīgas. Viņa gan turas nostāk un neiesais-
tās citu kompānijās. Anita uzsvēra: „Es kā 
invalīde no cietumniecēm un cietuma darbi-
niecēm nejūtu citādu attieksmi”.  

Anitai komunikācija ar citiem nebūt nav 
liela problēma, jo viņai tur ir savs „tulks” – 
viena no ieslodzītajām pārvalda zīmju valo-
du, jo viņas radiniece ir nedzirdīga. Viņa tad 
arī palīdz tulkot dažādās sarunas ar cietuma 
darbiniekiem, pārsvarā ar inspektori Arinu. 

Inspektore domā, ka nav nekādas atšķi-
rības starp dzirdīgiem un nedzirdīgiem cil-
vēkiem, viņai tie liekas vienādi. 

zāLes un pārtIku var IegādātIes
Anitu ārkārtīgi satrauc nekvalitatīvie 

medicīnas pakalpojumi cietumā. Kad radās 
veselības problēmas, viņai izrakstīja lētākas 
zāles, un arī veselības pārbaude parasti jā-
gaida labu laiku. 

Vecākā inspektore R. Martinova skaid-
ro: „Ņemot vērā pašreizējo finansiālo stā-
vokli, tas tā ir, bet šādā gadījumā tomēr pa-
stāv iespēja par atsevišķu maksu nopirkt, ko 
vajag. Anitai palaimējies – viņai ir invalidi-
tātes pensija, bet citām jāiztiek, kā var, daž-
kārt naudas vispār nav. Arī cietums meklē 
līdzekļus, lai iegādātos nepieciešamās lietas 
ieslodzītajām.”

Anitas dzīve cietumā ir vienmuļa. Ik-
dienā viņa nododas adīšanai, bet adījumus 
dāvina citām. Dzijas viņa dabū no humpa-
lu apģērbiem. Cietumā ir šūšanas darbnīca, 
kurā cietumnieces nodarbinātas. Anitai gan 
tur nav jāstrādā sakarā ar veselības problē-
mām, bet viņa  labprāt strādātu par sētnieci, 
taču brīvas vietas nav. 

Šajā cietumā notiek arī kultūras pasāku-
mi, ciemojušies daudzi pazīstami latviešu 
mūziķi. Anita atminas, ka vislabāk patikusi 
cirka izrāde. Viņu nesaista ne mūzika, ne de-
jošana, ne teātris.

Arī cietuma ēdināšana Anitu neapmieri-
na. Reizēm viņa iepērkas cietuma veikalā,  
tur plaša izvēle gan neesot. Preces var iegā-
dāties, norēķinoties ar karti. Skaidra nauda 
cietuma teritorijā ir aizliegta. „KS”  iegādā-
jās cienastu Anitai, bet izrādījās, ka pārtikas 
preces ieslodzītajiem vispār nedrīkst nodot.  

ILgoJas pēc ģImenes dzīves
Sarunas gaitā Anita nedaudz pieskārās 

savam pagātnes nodarījumam,  ieminoties,  
ka noziegumu izdarījusi, lai palīdzētu savam 
draugam, ar kuru kopā dzīvojusi desmit ga-
dus. Viņa atzina, ka ļoti ilgojas pēc zaudētās 
ģimenes dzīves. 

Dzīvot cietumā starp sievietēm ir nomā-
coši. Par nākotni viņa nezina neko teikt. Pa-
šai liekas, ka pēc tik daudz gadiem, kas vēl 
jāaizvada ieslodzījumā, varbūt būs jau zem 
zemes, tāpēc nav nekādas jēgas iecerēt nā-
kotnes plānus. Ir tikai un vienīgi lielas ilgas 
pēc ģimenes.

Intervijas dienā  Iļģuciema cietumam  
tika iecelta jauna priekšniece. Anita gan at-
zina, ka labāk būtu bijis vīrietis, jo vīrieši 
ar lielāku iejūtību un sapratni izturoties pret 
sievietēm. Vecākā inspektore, pavadot mūs 
līdz galvenajai ieejai, vēl piebilda: „Šeit 
netrūkst sieviešu ar vēl smagāku veselības 
stāvokli nekā Anitai, un cietumā viņas visas 
nodrošināt ar nepieciešamo palīdzību prak-
tiski nav iespējams. Tomēr cenšamies kaut 
ko viņu labā izdarīt.”

Atvadoties Anita centās noslēpt savu cil-
vēcisko sāpi un mums pat uzsmaidīja patei-
cībā par šo tikšanās iespēju ar savējiem. 

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām Lat-
vijā stājās spēkā 2010. gada 31. martā, un tagad invalīdu tie-
sības dažādās jomās pakāpeniski tiek ieviestas atbilstoši šim 
starptautiskajam dokumentam.
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KRIEVIJA: CIETUMĀ TRĪS GADUS SODU IZCIETIS   
SURDOTULKA KĻŪDAS DĒĻ

Iļja Fedosovs,  nedzirdīgs Krievijas 
iedzīvotājs, trīs gadus pavadījis cietumā, 
jo nav sapratis tiesas spriedumu.

Uz Viskrievijas NB žurnāla VES redak-
ciju bija atnācis Iļja Fedosovs, lai pastāstītu 
par savu gadījumu: „Esmu bez iemesla no-
sēdējis cietumā 3 gadus, un tas tikai tāpēc, 
ka tiesas sēdēs nepiedalījās  profesionāls 
tulks.” 

kā tas varēJa notIkt?
 2002. gadā tiesa piesprieda Fedosovam 

3 gadus nosacīti par satiksmes noteikumu 
pārkāpšanu, kas izraisījusi cietušā nāvi (ju-
ridiski to sauc par nonāvēšanu aiz neuzma-
nības), kā arī noteica viņam drošības līdzek-
li – parakstu par dzīvesvietas nemainīšanu. 

2005. gadā  pasludināts jauns sprie-
dums: „Tā ka  Iļja Fedosovs apzināti izvai-
rās no milicijas uzraudzības un nav regulāri 
reģistrējies milicijas iecirknī, nosacīto sodu 
Fedosovam aizstāt ar reālu brīvības atņem-
šanu uz trim gadiem”. Tiesa arī izsludināja 
viņa meklēšanu. Parasts automehāniķis bija 
pārvērties par „rūdītu” noziedznieku.

Fedosovs pat nenojauta, ka  kaut ko 
pārkāpis, ja būtu zinājis, tad būtu regulāri 
reģistrējies. Paskaidrojumā pie pirmā tiesas 
sprieduma  minēts, ka „surdotulka klātbūt-
nē Fedosovam nosacītā soda noteikumi ir 
izskaidroti”. 

Tomēr nedzirdīgais vīrietis neko nebija 
sapratis, jo tiesā bija pieaicināts nevis pro-
fesionāls tulks, bet gan nedzirdīgo skolas 
skolotāja. Viņa neprata īstu zīmju valodu, 
bet visu tekstu centās daktilēt. Viņas pirkstu 
kustības apsūdzētais nesaprata.  

pēc atbrīvošanas
Fedosovu pēc tiesas atbrīvoja, un viņš 

nolēma doties uz laukiem. Pēc kāda laika 
milicija uzsāka viņa meklēšanu – nosūtīja 
vairākus izsaukumus ierasties iecirknī, pēc 
tam milicijas darbinieki ieradās viņa mājās, 
bet tur neatrada. 

Diemžēl arī radinieki īsti neizprata si-
tuācijas nopietnību. Fedosova brāļasieva, 
kuru uzrunāja miliči, nevarēja pateikt, uz 
kuru lauku ciematu bija devies nedzirdīgais 
vīrietis. 

Milicija nolēma, ka Fedosovs bēguļo, 
patiesībā viņš laukos gribēja nopelnīt naudu 
un izveseļoties, jo avārijas laikā arī pats bija 
cietis – lauzis kāju un guvis citas traumas.

 traģIsks notIkums, nevIs 
nozIegums

Fedosovs turpina uzskatīt, ka viņš nav 
vainīgs avārijas izraisīšanā. Viņa auto – vecs 
„sestais” žigulis – nenoturējās uz ledainā 
ceļa un ieslīdēja pretējā braukšanas joslā, tur 
sadūrās ar citu auto, un žigulis sāka griez-
ties.

 Rezultātā gāja bojā Iļjas draudzene 
Taņa, kura noasiņoja, jo bija pārrauta artē-
rija. Starp citu, žigulis piederēja Taņas tē-
vam, kurš to bija nodevis lietošanā meitai, 
bet viņa ļoti slikti vadīja auto, tāpēc ar auto 
todien brauca Iļja.  

Arī Iļja bija nepieredzējis braucējs, tiesī-
bas bija ieguvis tikai gadu iepriekš.  Tā bija 
traģiska diena, jo Iļja mīlēja Taņu, viņi bija 
kopā jau septiņus gadus un gatavojās kāzām.

 tIesa Lēma savādāk 
Tiesa spriedums par soda izciešanas no-

teikumu  maiņu tika pieņemts aizmuguris-
ki. Fedosovs par to uzzināja tikai tad, kad 
pēc viņa ieradās milicija. No sākuma viņš 
nonāca izmeklēšanas izolatorā, pēc tam ko-
lonijā. Kopumā ieslodzījumā nācās pavadīt 
trīs gadus. 

Par laimi, režīms nebija ļoti stingrs – ie-
slodzījuma laikā viņš varēja strādāt un dzī-
vot atsevišķā istabā, jo bija labs strādnieks, 
prata visdažādākos remontdarbus un cietu-
ma administrācija augsti novērtēja Fedoso-
va prasmes.

„Protams,  ieslodzījuma laikā ļoti pie-
trūka iespējas parunāties zīmju valodā. 
Labi, ka dzirdīgie ieslodzītie izrādīja lielu 
interesi par žestiem. Sāku viņus mācīt runāt 
zīmju valodā. Man iznākot no cietuma, kādi 
40 cilvēki jau prata veikli sarunāties zīmju 
valodā. Brīžiem apsargi brīnījās – kamerā 
klusums, bet visi intensīvi žestikulē...” atce-
ras Fedosovs. 

Tagad viņš nolēmis vērsties tiesā ar pra-
sību atcelt otro spriedumu. „Lai kompensē 
vismaz morālās ciešanas,” –  tā domā ne-
taisnīgu sodu izcietušais. 

patIesI šokēJošs gadīJums
 Iespējams, ka viņš nav vienīgais, kas 

šādi cietis. Notikušais apliecina nepiecie-
šamību nodrošināt tiesās kvalificēta tulka 
piedalīšanos, tas būtu svarīgi, arī slēdzot no-
tariālus līgumus un risinot citus juridiskos 
jautājumus. 

Tiesa, meklējot zīmju valodas tulku ne-
dzirdīgo skolā, it kā rīkojās loģiski. Tomēr 
tiesneši nezina, ka Krievijas Izglītības mi-
nistrija nedzirdīgo skolās joprojām atzīst 
t.s. korekcijas metodi, kurā dominē  skaņu 
valoda, bet zīmju valodai atvēlēta otršķirīga 
loma.  

Tāpēc daudzi nedzirdīgo skolu pedagogi 
zīmju valodu neprot. Skolotājs jebkurā ga-
dījumā nav tas pats kas tulks – grūti iedo-
māties līdzīgu situāciju, kad tiesas procesu 
tulkotu nevis tulks, bet angļu valodas sko-
lotājs. 

ano konvencIJa pIeprasa tuLku
ANO Konvencija par personu ar inva-

liditāti tiesībām nosaka valsts pienākumu 
nodrošināt nedzirdīgos ar profesionālu tulku 
pakalpojumiem. Runājot par izglītību, Kon-
vencijā teikts, ka valstij jāsekmē nedzirdīgo 
zīmju valodas apguve skolās un jāatbalsta 
nedzirdīgo zīmju valodas savdabības sagla-
bāšana. 

Apmācībai jābūt tajā valodā, kas vis-
vairāk piemērota personu ar īpašām vaja-
dzībām prasībām.  Skaidrs, ka  šajā jomā 
visiem vēl daudz darāmā. 

Sagatavoja: Pēteris Vilisters 
Foto: www.dailygossip.org

Sociālās jomas eksperti Kanādā ap-
galvo, ka valstī nedzirdīgajiem ieslodzī-
tajiem bieži vien ir  ierobežota piekļuve 
invalīdiem paredzēto rehabilitācijas 
programmu pakalpojumiem.  

Džims Rūts, Kanādas Nedzirdīgo aso-
ciācijas izpildidirektors, stāsta: „Tiesas un 
korekcijas iestādes mēģina apmierināt ne-
dzirdīgo apsūdzēto un ieslodzīto vajadzības, 
taču to ierobežo cilvēkresursu - speciālistu 
trūkums. 

Ir ļoti maz kvalificētu zīmju valodas tul-
ku, kas spētu iztulkot jurisprudences termi-

nus nedzirdīgiem klientiem saprotamā vei-
dā. Tas attiecas uz visu sistēmu,  arī uz tiem 
ļaudīm, kas jāapkalpo cietumos.”

Kanādas labošanas iestādēm nav precīzu 
datu, cik nedzirdīgu vai vājdzirdīgu perso-
nu ir ieslodzījumā, taču to publisko attiecī-
bu pārstāve  Suzanna Leklera apgalvo, ka 
likumpārkāpējiem ar īpašām vajadzībām 
tiek nodrošināta pienācīga aprūpe, kas ir 
atbilstoša visām likumdošanā noteiktajām 
prasībām.

Savukārt Džeimss Makdugals, Ka-
nādas universitātes profesors, kurš  strā-

dājis ar nedzirdīgiem ieslodzītajiem, saka: 
„Rehabilitācijas programmu pieejamība un 
atbalsts šīm personām ir nepietiekams un 
epizodisks, katrā ziņā netiek ievērots vien-
līdzības princips. Ieslodzītie nereti ir bez 
tulka, kas būtiski ierobežo komunikāciju un 
rehabilitācijas procesu. 

Ja cilvēks ir ilgstoši izolēts, pie tam bez 
iespējas komunicēt, tas izraisa viņam arī 
pārējo fizisko  maņu galēju zudumu. Šādas 
situācijas ietekme uz cilvēku var būt ļoti bīs-
tama un neatgriezeniska, ar šausminošu  ie-
spaidu.”           

Sagatavoja: Laura Reisele

KANĀDA:  REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI  
NEDZIRDĪGAJIEM IESLODZĪTAJIEM NEPIETIEKAMI
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NVA KUPONI PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS APGŪŠANAI
 iVars Kalniņš  jUris grUndUlis

Uz profesionālām apmācībām jāpie-
sakās savā NVA filiālē, kur var saņemt 
apmācību kuponus. Pēc tam jāizvēlas pro-
fesionālās izglītības programma (profesija) 
un  10 darbdienu laikā  arī izglītības iestāde, 
kura šo apmācību veiks.

Bezdarbnieks ar kuponu dodas uz izvē-
lēto izglītības iestādi, kur iestāde aizpilda 
kupona otru pusi, kas 10 darbdienu laikā 
jāiesniedz NVA filiālē. Pēc tam NVA slēdz 
līgumu ar izglītības iestādi, lai plānotajā 
datumā uzsāktu apmācību. Mācību iestādei 
bezdarbnieka apmācība jānodrošina mēneša 
laikā.

Apmācības laikā bezdarbnieks saņem 

stipendiju 70 Ls mēne-
sī un, sekmīgi beidzot 
mācības, iegūst profe-
sionālās kvalifikācijas 
vai pilnveides izglītī-
bas apliecību. Plašāka 
informācija pieeja-
ma NVA mājaslapā  
www.nva.lv.

Savā pieredzē da-
lās bezdarbniece In-
gūna Čauna (attēlā): 
„Maija beigās mājās 
pastkastītē atradu NVA 
reklāmu par mācību 
kuponiem ar piedāvā-
to profesiju sarakstu. 
Izlasījusi to, aizgāju 
pieteikties uz datu ie-
vadīšanas operatoru 

apmācību. Bet  notika konkurss, un es to 
neizturēju, jo prasība bija krievu valodas 
zināšanas, kādu man nav. Apņēmos atkal 
pieteikties uz informācijas ievadīšanas ope-
ratoru apmācību programmu, kuru jāapgūst 
pusotra mēneša laikā. Joprojām gaidu ap-
mācības sākšanos. 

 NVA filiālē man norādīja, ka apmācības 
var sākties, ja grupā ir ne mazāk kā 3 ne-
dzirdīgi bezdarbnieki, jo tikai tādā gadīju-
mā tiek nodrošināts tulks. Vēl viena nedzir-
dīgā bezdarbniece ir pieteikusies. Ceru, ka 
atradīsies  vēl kāds.”

Par  profesijas izvēli viņa stāsta: „Pēc 
Raiņa vakarskolas beigšanas ilgus gadus 

esmu strādājusi par elektrotehnikas montē-
tāju VEF, pēc tam par gludinātāju un šuvēju 
kādā firmā līdz tam, kad  štatu samazināša-
nas dēļ paliku bez darba. Tā beidzās fiziskā 
darba posms manā dzīvē, un es tajā vēlējos 
ieviest pārmaiņas. 

Esmu secinājusi, ka fiziskais darbs ar 
laiku atstāj visai negatīvu ietekmi uz  vārdu 
krājumu un iepriekš iegūtajām zināšanām, 
kas laika gaitā mazinās, jo tādā darbā va-
loda gandrīz nemaz netiek lietota. Tāpēc 
esmu izlēmusi apgūt un turpmāk veikt tādu  
darbu, kas  attīsta valodu. Informācijas ie-
vadīšanas operatora profesija, manuprāt, 
varētu būt īstā. Šajā profesijā ārzemēs strā-
dā daudzi nedzirdīgie, tad kāpēc tā nevarē-
tu būt arī šeit? Kāpēc nedzirdīgajiem būtu 
jāstrādā tikai tā sauktie melnie darbi? Viņi 
taču arī gribētu darīt to, kas vairāk  patīk.”

Vai kāds nedzirdīgais bezdarbnieks 
jau izmanto šo NVA piedāvājumu? 

Komunikācijas centra valdes priekšsē-
dētāja Sandra Gerenovska informē: „Šo-
brīd NVA mācību kuponus ar zīmju valodas 
tulka pakalpojuma nodrošinājumu izmanto 
trīs nedzirdīgie bezdarbnieki — Jelgavā, 
Alūksnē un Siguldā.”

Jāņem vērā, ka tulka pakalpojums 
tiek piešķirts, ja uz apmācībām pieteicies 
kaut vai viens bezdarbnieks. Ja kādā NVA 
filiālē tiek prasīta nedzirdīgo grupa, lūgums 
par šo problēmu ziņot  S.Gerenovskai, mi-
not  savas NVA filiāles adresi un atbildīgās 
darbinieces vārdu un uzvārdu. 

Kopš pavasara Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
piedāvā profesionālo un neformālo apmācību ar zīmju valo-
das tulku nedzirdīgiem bezdarbniekiem. 

JŪS JAUTĀJĀT – MĒS ATBILDAM

 Zigmārs UngUrs  no portāla "www.daF.com"

Tie ir jautājumi, kas visiem nedzirdīga-
jiem autovadītājiem jāzina. Lai gan agrāka-
jos gados LNS ir meklējusi skaidrojumu pie 

atbildīgiem valsts ie-
rēdņiem, pamēģināsim 
šoreiz visu noskaidrot 
no pašiem pamatiem.

vaI nedzIrdīgs 
cILvēks var Iegūt 
kravas automašī-
nas ( c kategorI-
Jas) vadītāJa tIesī-
bas?  

MK noteikumi  
Nr. 57 (05.02.2008) 
par veselības pārbau-
dēm attiecībā uz dzir-
des traucējumiem, kas 
aizliedz vispār iegūt 
pat vieglā auto (B ka-
tegorijas) autovadītāja 
apliecību, skan šādi:  

16. pants. Pilnīgs 
kurlums vienai ausij 
un runas balss nedzir
dēšana ar otru ausi 

triju metru attālumā, čukstus balss ne
dzirdēšana metra attālumā vai runas balss 
nedzirdēšana ar katru ausi divu metru at

tālumā. 
Tātad nedzirdīgs cilvēks faktiski ne-

drīkst būt autovadītājs… BET… zem šiem 
noteikumu pantiem ir piezīme: 

a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta 
ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju 
transportlīdzekļu vadītājiem atļauts vadīt 
transportlīdzekli;

b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta 
ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju 
transportlīdzekļu vadītājiem atļauts vadīt 
transportlīdzekli, ņemot vērā traucējumu 
smaguma pakāpi, kā arī nosakot veselības 
pārbaužu periodiskumu pēc viena līdz di-
viem gadiem. Atļauts vadīt transportlīdzekli 
pēc operācijām, kas izdarītas iekaisuma dēļ, 
ja strutošana nav bijusi vismaz pusgadu.

Kā to saprast? Neko darīt, meklējam 
rokā Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ce-
turtās daļas 1. un 2. punktu:

30.1 pants. Veselības pārbaudes trans
portlīdzekļu vadītājiem un personām, ku
ras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju 
kvalifikāciju 

(4) Transportlīdzekļa vadītāja veselības 
kārtējo pārbaudi veic: 

PAR NEDZIRDĪGAJIEM AUTOVADĪTĀJIEM

Mūsu lasītāji interesējas par to, vai nedzirdīgie var vadīt 
smago auto. Pie reizes nolēmu noskaidrot, kādi ir likumi un 
noteikumi, kas ļauj nedzirdīgam vadīt vieglo automašīnu; vai 
uz automašīnas, kuru vada nedzirdīgs autovadītājs, jābūt spe
ciālai zīmei; vai vājdzirdīga autovadītāja apliecībā jābūt kādai 
norādei, ka braucot obligāti jālieto dzirdes aparāts.
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1) M, A1, A, B1, B un BE kategorijas 
transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī trak-
tortehnikas un citu pašgājēju mašīnu vadī-
tājiem ik pēc 10 gadiem, personām pēc 60 
gadu vecuma sasniegšanas — ik pēc trim 
gadiem; 

2) C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE 
kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, kā 
arī tramvaju un trolejbusu vadītājiem ik pēc 
pieciem gadiem, personām pēc 60 gadu ve-
cuma sasniegšanas — ik pēc trim gadiem. 

Tātad M, A1, A, B1, B un BE katego-
rijas transportlīdzekļus (vieglos auto un 
motociklus) un traktorus nedzirdīgajiem 
it kā ir atļauts vadīt. It kā… Jo š  os notei-
kuma punktos var saprast arī tā, ka tiek 
runāts par tiem autovadītājiem, kuriem 
jāiziet kārtējā medicīniskā autovadītāju 
komisija. 

Bet kā lai iziet pirmreizējo komisiju, 
lai vispār iegūtu pat B kategorijas auto-
vadītāja apliecību? Nedzirdīgam cilvēkam 
to iziet ir problemātiski, jo šķērslis ir jau sā-
kumā minētais bēdīgi slavenais 16. punkts.

Un kā ar smagajiem auto? Skatāmies 
otro punktu, no kura izriet, ka C1, C, D1, D, 
C1E, CE, D1E un DE kategorijas trans-
portlīdzekļu vadītājiem, kā arī tramvaju 
un trolejbusu vadītājiem ir atļauts vadīt 
šos transportlīdzekļus, ņemot vērā dzir-
des traucējumu smaguma pakāpi, kā arī 
nosakot veselības pārbaužu periodisku-
mu pēc viena līdz diviem gadiem. Taču arī 
šajā gadījumā var saprast tā, ka runa ir par 
kārtējo, nevis pirmreizējo pārbaudi. 

Bet ja tomēr pieņemam, ka runa ir arī 
par pirmreizējo pārbaudi, lai iegūtu autova-
dītāja apliecību, tad nedzirdīgie var vadīt M, 
A1, A, B1, B un BE kategoriju (vieglie auto 
un motocikli, traktori).

Turpretī, lai iegūtu  C1, C, D1, D, C1E, 
CE, D1E un DE kategorijas (smagie auto, 
autobusi) autovadītāja apliecību, viss at-
karīgs no ārstu komisijas. Komisija vērtēs 
dzirdes zuduma pakāpi saskaņā ar raksta 
sākumā minēto 16. pantu un piešķirs vai ne-
piešķirs tiesības vadīt smago auto.

Bet kā domā paši ārsti? Vai visa šī aiz-
liegumu – atļaušanas ķēde nav pārāk samu-
džināta? Vai nevajadzētu vienu striktu no-
teikumu pantu, kur viss skaidri pateikts un 
ārstu komisijai nevajadzētu zīlēt, vai cilvēks 
ar tādu vai citādu dzirdes zuduma pakāpi var 
vai nevar vadīt smago kravas auto? Ja uz ār-
stu komisiju aiziet nedzirdīgs cilvēks, kurš 
vēlas iegūt C kategoriju, kā rīkosies ārsti?

Uzdevu šos jautājumus Latvijas Sa-
mariešu apvienības Ārstu medicīniskajai 
komisijai, kura darbojas CSDD ēkā. Lūk, 
atbilde: „Atgādinām, ka strādājam, vado-
ties pēc MK izstrādātajiem noteikumiem, 
kas stājušies spēkā 2008.gada 5. februārī, 
nr. 57. Pamatojoties uz minētajiem notei-
kumiem, mēs nosakām klienta dzirdes trau-
cējumus un dodam atļauju vadīt transporta 
līdzekli pēc noteikumos minētajiem kritēri-
jiem.

Attiecīgi tiem klientiem, kuriem nav 
transportlīdzekļu vadītāju tiesības un kuri 
ierodas mūsu medicīniskajā komisijā uz 
pirmreizējo veselības pārbaudi, piemērojam 
MK nr.57 noteikumu punktus nr. 16,17 un 

18.
30.1 ceturtās daļas 1. un 2. punkta esošā 

piezīme attiecas uz transporta līdzekļu vadī-
tājiem ar stāžu.

Mēs savā medicīniskajā komisijā ek-
spertīzi veicam spēkā esošo noteikumu ie-
tvaros, kuri, mūsuprāt, varētu būt pilnīgāk 
noformulēti jautājumos, kas skar kurlmē-
mos, vājdzirdīgos, dzirdes aparātu piemēro-
šanas kārtību, speciālās zīmes, kas ievieto-
jamas automašīnu logos u.c..Taču tai pašā 
laikā, katram atsevišķam gadījumam radīt 
vienu noteiktu likumu, kurā viss būtu skaidri 
pateikts, visticamāk nebūs iespējams. Tādēļ 
LR eksistē ārstu medicīniskās ekspertīzes 
komisijas, kurās var griezties strīdus situā-
cijās.”

Izrādās, tieši pašlaik notiek jaunu MK 
noteikumu par veselības pārbaudēm trans-
portlīdzekļu vadītājiem un personām, ku-
ras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju 
kvalifikāciju izstrādāšana un apspriešana. 
Tas tiek darīts, lai izpildītu Eiropas Parla-
menta un Padomes Direktīvas 2006/126/
EK ( 2006. gada 20. decembris ) par vadī-
tāju apliecībām. Bet Direktīvu III Pielikumā 
„Minimālie fiziskas un garīgas piemērotības 
standarti, lai vadītu mehānisku transportlī-
dzekli”, par veselības pārbaudēm attiecībā 
uz dzirdes trūkumu, teikts: C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1 un D1E kategorijas (smagie auto, 
autobusi) transportlīdzekļu vadītājiem vai 
pretendentiem transportlīdzekļa vadītāja ap-
liecības var izdot vai atjaunot, pamatojoties 
uz kompetentu medicīnas iestāžu atzinumu; 
īpašu vērību veselības pārbaudēs jāpiegriež 
kompensācijas spējai.” 

Tātad smago auto un autobusu vadī-
šanas tiesības nedzirdīgie iegūt nevar, bet 
vājdzirdīgo dzirdes pakāpi vērtē ārstu 
komisija.

Bet nekas nav teikts par ierobežojumiem 
A, A1, A2, AM, B, B1 un BE kategorijas 
transportlīdzekļu (vieglo auto) vadītājiem 
vai pretendentiem, tātad ES Direktīvas 
pilnībā atļauj nedzirdīgiem cilvēkiem ie-
gūt vieglā auto autovadītāja apliecību un 
nedzirdību neatzīst tam par šķērsli. To 
visu varētu nepārprotami pateikt jaunajā no-
teikumu projektā. Bet šajā projektā attiecībā 
uz nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem nav 
mainīts nekas. Man radās izdevība piedalī-
ties starpministriju sanāksmē 29. augustā šo 
noteikumu projekta apspriešanā Satiksmes 
ministrijā, kur klātesošos informēju par Lat-
vijas Nedzirdīgo savienības viedokli: dzir-
des trūkums vai vājdzirdība nav šķērslis 
autovadīšanas tiesību iegūšanai. Tātad 
16. punkts mūsu izpratnē ir svītrojams 
bez jebkādām atrunām vai atsaucēm uz 
kādiem citiem punktiem vai likumiem. 

Tieši noteikumu samudžinātība ir par 
šķērsli tam, ka pat daudzi ārsti neizprot to 
jēgu. Sapulcē tika atzīts, ka tiešām lauku 
ārsti ļoti bieži sūta nedzirdīgo uz Rīgas ko-
misijām, jo paši nesaprot šos noteikumus 
un baidās uzņemties atbildību. Sapulcē at-
zina, ka ir problēmas ar ārstiem, kuri neesot 
pietiekami apmācīti. Taču mans viedoklis 
bija tāds, ka ir problēma ar likumiem un 
noteikumiem. Tie ir tik neskaidri, ka tos ne-
saprot pat cilvēki ar augstāko izglītību, tad 

ko var prasīt no pārējiem? Diemžēl neviens  
nepie-krita, ka jaunajā noteikumu projektā 
attiecībā uz nedzirdīgajiem kaut ko vajadzē-
tu mainīt.

vaI nedzIrdīgaJIem autovadītā-
JIem Ir JāLIek savā automašīnā spe-
cIāLa zīme?

 Atbilde ir – jā. Šī zīme ir dzeltens aplis 
ar trīs melniem punktiem, kas nozīmē „ne-
dzirdīgs vai kurlmēms vadītājs”. Vēl vairāk 
– šī zīme ir obligāta un jāliek gan auto priek-
šā, gan aizmugurē, lai visa pasaule redz, ka, 
rau, šajā automašīnā brauc „kurlmēms auto-
vadītājs”…

Aizvainojoši un diskriminējoši, vai nav 
tiesa? Aptaujāju vairāk nekā desmit nejauši 
satiktus nedzirdīgus autovadītājus un visi kā 
viens atzina, ka šo zīmi nelieto, jo negrib, 
ka visi rāda ar pirkstu: re, kur nedzirdīgais 
brauc… Neviens aptaujātais, kurš ceļojis 
pa ES valstīm, neatcerējās gadījumu, ka tur 
šāda zīme būtu obligāta. 

vaI vāJdzIrdīgIem autovadī-
tāJIem, IzsnIedzot autovadītāJa 
apLIecību, taJā Izdara atzīmI, ka 
obLIgātI JāLIeto dzIrdes aparāts, 
 vadot auto? 

Jā, šādu atzīmi izdara, un tas saskan ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) 
par vadītāju apliecībām I Pielikumu, kur 
noteikti ierobežojumu kodi, kas jāieraksta 
autovadītāja apliecībā: „02. Dzirdes aparāti/
sakaru līdzekļi; 02.01 Vienas auss dzirdes 
aparāts; 02.02 Abu ausu dzirdes aparāts”. 

Sākumu lasiet iepriekšējā lpp.

BET ZVIEDRIJĀ  
NEDZIRDĪGIE VADA  

KRAVAS AUTO
inese immUre

Kamēr Latvijā atbildīgās iestādes 
spriež, vai nedzirdīgie var vadīt smago 
automašīnu, Zviedrijā šāds ierobežojums 
nepastāv. 

Ir zināmi apmēram tādi pieci nedzir-
dīgie, kas strādā par kravas automašīnas 
šoferiem.

“Kopsolī” iepazinās ar Fredriku 
Kalmenu (41 gads), kam ir C kategori-
jas transportlīdzekļa vadītāja tiesības un 
viena gada darba pieredze mazo kravu 
pārvadājumos. 

Pašlaik viņš ir bezdarbnieks, jo firma 
samazināja štatus. 

Fredriks nesteidzas meklēt darbu, jo 
bezdarbnieka pabalsts ļauj dzīvot normā-
lu dzīvi. Viņš atzīst, ka darbu uz vieglā 
kravas furgona grūti atrast, tāpēc plāno 
apmeklēt CE kategorijas kursus. Darba 
piedāvājumu smagās mašīnas ar piekabi 
šoferiem ir daudz.

Fredriks zina teikt, ka Zviedrijā ir vēl 
trīs nedzirdīgie ar CE kategorijas trans-
portlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Viņu ap-
liecībās nav norādīts uz dzirdes trūkumu 
vai to, ka jālieto dzirdes aparāts.

Par autobusa šoferi gan nedzirdīgie 
nestrādājot, jo ir jārunā ar pasažieriem, 
skaidro F. Kalmens.
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SADRAUDZĪBAS 
SPĒKS – KUSTĪBĀ
ināra Ulmane

Daudziem speciālā skola nozīmē īstu 
dzīves skolu, kas  palīdzējusi apgūt sociālās 
saskarsmes iemaņas, sabiedrībā nepiecieša-
mās vispārējās uzvedības modeli, bet galve-
nais – tā bija vieta, kur, neraugoties uz vi-
siem aizliegumiem un apmācības metodēm, 
varēja pastāvēt, attīstīties un uz plaukt zīmju 
valoda.

90 – 95 % no visiem nedzirdīgajiem 
dzimst dzirdīgu vecāku  ģimenēs, un vai-
rākumā gadījumu sazināšanās starp dzirdīgo 
ģimeni un nedzirdīgo bērnu ir visai ierobe-
žota. Daudzi nedzirdīgie sāk apzināties sevi 
kā personību tikai  pēc tam, kad nokļuvuši 
sev līdzīgo vidē, tāpēc nereti nedzirdīgajiem 
bērniem skolas brīvlaiks ir nevis prieka un 
atpūtas laiks, bet ilgas pēc draugiem un ie-
spējas parunāties. 

Skolu skaits nedzirdīgajiem ASV sa-
mazinās, bet tas nenozīmē, ka tās izzūd pil-
nībā. Pašlaik strauji pieaug bilingvālo sko-
lu skaits, kurās strādā gan nedzirdīgie, gan 
dzirdīgie skolotāji, kas prot abas valodas, 
skolas, kurās nodrošina kvalitatīvu izglītību. 
Šādās skolās bieži mācās arī dzirdīgie bērni 
no nedzirdīgu vecāku ģimenēm, jo viņi prot 
zīmju valodu.

 Integrētās apmācības skolās ir atseviš-
ķas klases nedzirdīgajiem vai arī nedzirdīgie 
bērni mācās individuāli. Tajās pieņem darbā 
nedzirdīgos skolotājus un noteikti strādā arī 
zīmju valodas tulki. 

rasu atšķIrības
Dzirdīgie bieži vien uztver nedzirdīgos 

kā viendabīgu cilvēku grupu. Jā, pastāv cil-
vēku sabiedrība, ko apvieno līdzīga piere-
dze un zīmju valoda, kā arī dažādas pakāpes 
dzirdes zudums. Tajā var iekļauties cilvēki, 
kas zaudējuši dzirdi vēlāk, kā arī tie, kas 
beiguši skolu ar mutisko apmācības metodi, 
bet zīmju valodu apguvuši vēlāk.

 Joprojām saglabājušās atšķirības 
starp balto un melnādaino nedzirdīgo 
kopienām. Jāatceras, ka vairāk nekā 100 
gadus šīs cilvēku grupas mācījās dažādās 
skolās. Tikai 1955. gadā sāka ieviest apvie-
notas skolas dažādu rasu bērniem. Bija no-
šķirta  pat sporta dzīve, pirmie melnādainie 
nedzirdīgie basketbolisti ASV nacionālajā 
komandā sāka spēlēt pēc 1970. gada.

nedzIrdīgo kLubI
Interesanti, ka nedzirdīgo kopiena īpaši 

uzplauka II pasaules kara laikā, kad daudzus 
dzirdīgos strādniekus iesauca armijā un ne-
dzirdīgos labprāt pieņēma darbā ieroču rūp-
nīcās. Profesija, kas bija īpaši labi atalgota 
un tolaik skaitījās ļoti prestiža nedzirdīgo 
vidū, bija burtlicis. 

 Kara un pirmajos pēckara gados savus 
ziedu laikus piedzīvoja arī nedzirdīgo klubi. 
Biedrības telpas pirka vai īrēja, izmantojot 
biedru naudu, kā arī ienākumus no dzērienu 
un uzkodu tirdzniecības. Klubos pastāvēja  
īpaši noteikumi un tradīcijas, daži klubi bija 
tik apmeklēti, ka bija atvērti visu nedēļu. 
Tomēr 1960-to gadu beigās klubi sāka zau-
dēt  popularitāti. 

Mūsdienās klubi ir gandrīz izzuduši 
un tie, kas vēl darbojas, piesaista tikai gados 

vecākus nedzirdīgos. Klubu noriets saistīts 
ar dažādu tehnisko palīglīdzekļu attīstību, 
kas ļauj sazināties, sarunāt tikšanos utml.,  
neapmeklējot kādu konkrētu vietu. Bet tas ir 
tikai viens no iemesliem. Galvenais ir tas, ka 
audzis nedzirdīgo izglītības līmenis, paverot 
viņiem daudz plašākas karjeras iespēja. Iz-
veidojusies nedzirdīgo vidusšķira, kas veic 
intelektuālu darbu. Neizbēgami, ka nedzir-
dīgie arī savā domāšanā kļūst individuālāki. 
Taču tieksme meklēt sabiedrību savā nedzir-
dīgo vidē nav zudusi.

mutvārdu stāstI
Nedzirdīgo kultūrā liela nozīme ir tā 

sauktajiem „mutvārdu stāstiem”. Patiesībā 
tie ir  stāsti zīmju valodā,  ļoti bieži –  popu-
lāru filmu un grāmatu sižetu pārstāsti zīmju 
valodā. Īpaši iecienīti šie stāsti bija pirms 
kinofilmu titrēšanas ieviešanas; otrs iemesls 
– daudzi nedzirdīgie agrāk samērā slikti pra-
ta lasīt.  Labus stāstniekus ar lielu interesi 
klausījās bērni internātskolu kopmītnēs, bet 
pieaugušos šādi stāstnieki bieži izklaidēja 
nedzirdīgo klubos. 

Tomēr īstākie stāsti ir par pašu ne-
dzirdīgo dzīvi. Tiek pārstāstīts kāds intere-
sants vai komisks gadījums, kas pakāpenis-
ki apaug ar izdomātiem uzlabojumiem, trā-
pīgām detaļām un kļūst par kaut ko līdzīgu  
anekdotei. Labākie „mutvārdu  stāsti”  veido 
neatņemamu nedzirdīgo folkloras sastāvda-
ļu. Daudzi stāsti  ierakstīti uz kino vai video 
lentes, un tagad zīmju valodas pētnieki vai 
vienkārši kolekcionāri burtiski medī šādus 
ierakstus. 

Pašlaik pieejams Youtube, un reizē ar to 
internetā parādījušies  vlogeri (video blogeri 
zīmju valodā) –  virtuālajos plašumos  var 
atrast lielu skaitu stāstu zīmju valodā. 

Viena no pirmajām slavenā izgudrotā-
ja Tomasa Edisona uzņemtajām filmiņām 
rāda, kā nedzirdīgais lasa dzejoli zīmju 
valodā (1902). ASV nedzirdīgo kopienas 
vadība  aptvēra jaunā izgudrojuma priekš-
rocības, un  desmit gadu vēlāk sāka filmēt 
„kustīgas bildītes”, lai stāstus zīmju valodā 
iemūžinātu kinolentē.  Gandrīz visas retro 
filmas ir saglabājušās un atrodas Galaudeta 
universitātes bibliotēkas krātuvēs. 

nobeIgums
Divdesmitā gadsimta sākumā Dž. Ve-

dics cīnījās par zīmju valodas saglabāšanu, 
un nedzirdīgo kopienas aktīvisti vērsās pret 
zīmju valodas aizliegumu skolās – tie bija 
draudi pašas nedzirdīgo kultūras pastāvēša-
nai. Kad  ap 1970. gadu parādījās jaudīgi un 
kvalitatīvi dzirdes aparāti, nedzirdīgo klu-
bus sāka slēgt un paklīda runas par nedzirdī-
go kultūras norietu. Mūsdienās klubu vietu 
ieņem videotelefoni, mobilie tālruņi ar iebū-
vētām videokamerām, skaips un citi saziņas 
veidi internetā. Nedzirdīgo vidū sāk domi-
nēt individuālisms, daudzi lieto kohleāros 
implantus. Iespējams, ka nedzirdības novēr-
šanā un samazināšanā  vislielākā loma būs 
gēnu inženierijai, tomēr nedzirdīgo kultūra 
un zīmju valoda turpinās pastāvēt.

Sagatavoja: Pēteris Vilisters

„Man patīk kustības, patīk, ka 
esam kopā, ir viegli un jauki, esmu ie-
guvusi jaunus draugus, manai mājās 
sēdēšanai ir gals!” „Vēlos iemācīties 
zīmju valodu un labāk izprast nedzir-
dīgo cilvēku dzīvesveidu”, – šādas uz 
līdzīgas atziņas izteikuši Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta finansētā projekta „Sadrau-
dzības spēks kustībā!” dalībnieki –  
20 dzirdīgie un 20 nedzirdīgie cilvē-
ki. Projekts tiek realizēts Dienas centrā 
„Ābeļzieds” no šī gada maija, bet no-
slēgums plānots oktobra beigās. Šāda 
projekta realizācija ir jauna pieredze gan 
Dienas centra darbiniekiem, gan apmek-
lētājiem. 

Projektā Dienas centra un LNS Rī-
gas biedrības labā sadarbība iegūst jau-
nas, plašākas aprises. Kā ļoti aizrautīga, 
aktīva un prieka pilna Dienas centrā jau 
ir labi pazīstamā neformālā nedzirdīgo 
apvienība „Jautrīšu klubs”, kur savējiem 
zīmju valodā tulko Jautrīte Groma. Līdz 
šim nedzirdīgie cilvēki ar lielu radošu 
interesi iesaistījās kopīgās rokdarbu un 
vingrošanas aktivitātēs. 

Projekta laikā dzirdīgo un nedzirdīgo 
pasaules saplūst vēl ciešākā, savstarpēji 
atbalstošā kustībā – līnijdejās, ko vada 
Sociālā dienesta fizioterapeite Katrīna 
Strode un nūjošanas nodarbībās, ko vada 
instruktore Liene Sondore. Sadejošanās 
laikā dzirdīgie apbrīno nedzirdīgo lie-
lisko ritma izjūtu un plastiku, ar kādu 
dalībnieki dejo, savukārt nūjošanas laikā 
visiem ir iespēja pilnveidot prasmes tik 
ļoti populārajā aktīvās atpūtas nodarbē, 
lai turpmāk pastaigās ar nūjām varētu 
doties patstāvīgi. 

Prieks vērot spēku, ko dod sadraudzī-
ba, un to, kā cilvēku sirdis atveras prie-
kam un kopīgai darbībai! Cik daudz te 
katram rodas jaunu draugu, iespaidu un 
zināšanu!  

Projekta aktivitātes ir reāls aplie-
cinājums pašiem  dalībniekiem, viņu 
ģimenēm un citiem cilvēkiem  par viņu 
daudzveidīgajām iespējām savstarpēji 
saprasties, neskatoties uz atšķirīgu dzī-
ves pieredzi, prasmēm un apgrūtināju-
miem, ja tikai ir tāda vēlēšanās un atvērta 
sirds, kas prot uzklausīt otru. 

ASV: NEDZIRDĪGO KULTŪRA - TAS IR DZĪVESVEIDS
Sākums KS 8. numurā 11.lpp.
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MĀRIS GRĒNIŅŠ. CILVĒKS UN SPORTISTS
Zigmārs UngUrs

Māris dzīvo Babītē, lielā privātmājā ar 
koka apdari, arī iekšpusē ļoti daudz koka 
apdares, acīmredzot, te ir cieņā dabiskums. 
Kāpjot uz otro stāvu, kur ir Māra darbistaba 
ar datoru, acīs uzreiz krīt vesels klājiens bal-
vu un dažādu kausu, kas izvietotas otrā stā-
va kāpņu laukumā.Savukārt medaļas Māris 
vienkārši sakrāvis grozā, un mēs tās mērām 
nevis pēc skaita, bet gan pēc svara – gan-
drīz 10 kilogrami! Arī diplomu – bez skaita, 
kaudzēm! 

Viens no spožākajiem Māra sportista 
karjerā bija 2008. gads. Latvijas Vieglatlēti-
kas čempionātā toreiz viņš uzvarēja 100 m, 
200 m distancēs, tāllēkšanā un trīssoļlēkša-
nā, turklāt visas šīs uzvaras nāca ar perso-
niskajiem rekordiem. Šajā pašā gadā viņš 1. 
Pasaules čempionātā vieglatlētikā nedzir-
dīgajiem ieguva četras zelta medaļas, un arī 
šoreiz 110 m barjerskrējienā uzstādīja jaunu 
personisko rekordu. Pavisam Māris Latvijas 
čempionātos ir izcīnījis 14 zelta medaļas, tā-
tad ir četrpadsmitkārtējs Latvijas čempions.

Nedzirdīgo sacensībās, lai gan tajās 
sāka piedalīties tikai no 2008. gada, jau kļu-
vis par četrkārtējo pasaules čempionu (1. 
PČ Izmirā, Turcijā: 100 m, tāllēkšanā, trīs-
soļlēkšanā,110 m/b); 21.vasaras nedzirdīgo 
olimpiādē (Taipejā, Taivānā: 2 zelta (100 
m un tāllēkšanā), 2 sudraba medaļas ( 110 
m/b, trīssoļlēkšanā); 8. Eiropas čempionātā, 
Kaiseri, Turcijā: 1 zelts tāllēkšanā un trīs 
sudraba medaļas (100 m, 110 m/b, trīssoļ-
lēkšanā).   

Ar sportu Māris sāka nodarboties jau 
mazotnē, skolas laikā –  kā visi, nenopietni  
piedalījās dažādās sporta nodarbībās: šahs, 
peldēšana, basketbols, tūrisms, bet uz viegl-
atlētikas pulciņu viņš negāja .Viņš sāka tre-
nēties vieglatlētikā tikai no 18 gadu vecuma 
un nokļuva tur nejauši. Pirmie lielākie panā-
kumi tika sasniegti 23 gadu vecumā, no tā 
laika viņa trenere visus šos gadus nemainīgi 
ir Mārīte Lūse. Šogad Mārim aprit trīsdes-

mit gadu. Viņš joprojām cītīgi trenējas un 
gatavojas jaunām sacensībām.

Māri, cik bieži tu trenējies un cik ilgi 
notiek viens treniņš?

Ziemā  trenējos Maskavas ielas Sporta 
manēžā, bet vasarā Daugavas stadionā. Tre-
nējos gandrīz katru dienu, šodien (sestdienā) 
man ir atpūta, bet rīt atkal braukšu uz treni-
ņu. Vidēji viens treniņš ilgst trīs stundas. 

Tu visu laiku turies lieliskā formā, ne-
pārtraukti piedalies sacensībās. Vai tev ir 
kāds īpašs režīms, ēdienkarte, lai sagla-
bātu formu?

Nē, nekā tāda nav. Vienkārši regulāri un 
cītīgi jātrenējas, tad arī būs gan forma, gan 
panākumi. No ēdieniem ļoti garšo arbūzi. 
Pats gan neko īpaši negatavoju, visbiežāk ir 
tā, ka vakarā pēc treniņa ap deviņiem nogu-
ris pārnāku mājās, kaut ko uz ātro ieēdu un 
liekos gultā.

Vai tev ir kāda profesija un kur paš-
laik strādā?

Esmu Rīgas Tehniskajā universitātē 
ieguvis bakalaura grādu būvniecībā, kādu 
laiku strādāju par Babītes pagasta būvin-
spektora palīgu. Tagad strādāju Latvijas Ne-
dzirdīgo sporta federācijā organizatoriska-
jos darbos. Ja varētu izvēlēties,  vislabprā-
tāk strādātu par psihoterapeitu. Psiholoģija 

mani interesē. Šogad sākšu mācības RPIVA 
Sociālo zinātņu fakultātē nepilna laika stu-
dijās, mācīšos 3 gadus un 3 mēnešus, lai ie-
gūtu psiholoģijas bakalaura diplomu.

Kā ienāci nedzirdīgo sabiedrībā, kurš 
kuru atrada, tu nedzirdīgos vai viņi tevi?

Es trenējos kopā ar Jāni Smonu, tādā 
veidā iepazinos ar LNSF prezidentu Vari 
Strazdiņu. Tad arī norunājām, ka mani nosū-
tīs uz dzirdes pārbaudi, un tā konstatēja, ka 
varu piedalīties nedzirdīgo sacensībās. Jāat-
zīst, ka pirmā reize, kad braucu uz nedzir-
dīgo sacensībām, bija grūta. Nezināju zīmju 
valodu, nevarēju īsti saprasties un pierast, 
ka apkārt tikai nedzirdīgie. Tagad man nav 
problēmu, saprotu visu, ko nedzirdīgie zī-
mēs runā, bet tikai par sporta tēmu.

Vai tu dzirdes aparātu lieto?
Dzirdes aparāts man ir, bet nenēsāju. 

Uzskatu: ja pastāvīgi lietošu dzirdes aparā-
tu, tad dabiskā dzirde pasliktināsies, jo pie-
radīs uztvert skaļākas skaņas caur aparātu 
un es bez aparāta vairs nevarēšu tās uztvert 
tik labi kā tagad. Tagad, bez aparāta cenšo-
ties visu saklausīt, dzirde tiek sasprindzināta 
un trenēta, un tādā veidā saglabājas. Skolas 
laikā gan  nēsāju dzirdes aparātu, jo man ne-
dzirdēšanas dēļ  bija problēmas.

Ar ko tu nodarbojies, kad nesporto un 
nestrādā? 

Man patīk lasīt grāmatas. Skolā  biju vie-
nīgais, kurš izlasīja visu obligāto literatūru. 
Man patīk lasīt par vēsturiskām, garīgām tē-
mām. Pašlaik mans iecienītākais autors ir ti-
betiešu rakstnieks Rampa T. Lobsangs, man 
ir 19 viņa grāmatas. Vēl kolekcionēju mēro-
gu modeļus 1:35 par otro pasaules karu, jau 
kopš studiju laikiem. Vasarās braucu uz jūru 
peldēties, man ir arī divritenis. Vispār atpū-
šos aktīvi, patīk baudīt dzīvi. Arī ceļot patīk, 
īpaši pa kalniem, biju Slovēnijā, Tatros. 

Tālākā vieta, kur esmu bijis, ir Taivāna, 
kur piedalījos nedzirdīgo olimpiādē. Taču 
sacensību laikā ekskursijās neeju, koncen-
trējos startiem. Kad sacensības beigušās, tad 
gan cenšos  apskatīt svešās vietas, piedalos 
organizatoru rīkotajās ekskursijās.

Bet vai nedzirdīgo pasākumos arī pie-
dalies? 

Jā, reizēm piedalos. Uz Nedzirdīgo die-
nu es noteikti iešu! Nobeigumā gribu ar jūsu 
laikraksta starpniecību nosūtīt īpašus svei-
cienus kādai meitenei. Viņa zinās! 

Esam jau pieraduši, ka no visām sacensībām, uz kurām aizbrauc vieglatlēts 
Māris Grēniņš, viņš atved mājās medaļas. Šķiet, viņam tas izdodas tik viegli, ka to 
uztveram kā pašsaprotamu lietu. Bet kāds gan viņš īsti ir, no kurienes uzradās, kādi 
ir viņa sapņi un nākotnes ieceres? Cik viegli vai grūti viņam šīs uzvaras nāk? Lai to 
noskaidrotu, apciemoju Māri viņa Babītes mājā.



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

KOPSOLĪ 2011. gada septembris nr. 916 PAZIŅOJUMI

MĪĻI SVEICAM!
Godātie augusta un septembra 

jubilāri!
„Kopsolī” atvainojas par tehnisko 

kļūdu, kuras rezultātā daži no jums 
nebija minēti jubilāru slejā „Mīļi svei-
cam”! Savu kļūdu labojam un no sirds 
sūtām sveicienus dzimšanas dienā šā-
diem biedriem.

70
20. VIII Jeļena OĻEHNOVIČA, 

Daugavpils
65

1. IX Pēteris KĀPOSTS, Rīgas
7. IX Nikolajs DAMBERGS, Rīgas
11. IX Anita GATAVA, Liepājas
18. IX Kārlis GRUNDMANIS, Rīgas
21. IX Teika LASMANE, Liepājas

60
4. IX Aivars KRONBERGS, Rīgas
15. IX Arnolds PAVLINS, Rīgas
15. IX Mārīte RIEKSTIŅA, Rīgas
25. IX Kristīna SIDAROVIČA, Rīgas

55
27. IX Edvīns LANKOVSKIS, 

Rēzeknes
50

7. IX Ivars JIRGENSONS, 
Valmieras

OKTOBRA JUBILĀRI
85

6. X Ēvalds ABAKOKS, Rīgas

80
8. X Jefrosinija MAURIŅA, Rēzeknes
24. X Jānis STRAUSMANIS, Rīgas

75
1. X Mare Made SAUKANTAITE, 

Rīgas
70

16. X Vera REIMERE, Rīgas
18. X Alvis ZELTIŅŠ, Rīgas
23. X Magdalēna PAULĒNA, Rīgas

65
8. X Ivars EKŠTEINS, Rīgas
10. X Irenejs PITERNIEKS, Smiltenes
17. X Anna PASTARE, Rīgas
23. X Guntis LABPRĀTS, Rīgas
29. X Aina Anna RUBENE, Rīgas

60
10. X Lonija HEIDEMANE, Rīgas
10. X Ļubova VĀCE, Liepājas

55
3. X Edvīns ŠMITS, Rīgas
6. X Genita KRŪMIŅA, Rīgas
17. X Vladimirs LAGUNOVS, Rīgas
20. X Jānis OSĪTIS, Valmieras
28. X Juris GRUNDULIS, Rīgas

50
19. X Voldemārs VAIVADS, Rīgas

biedrība

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

Nākamais numurs 17. oktobrī

 Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 
šī gada jūlijā mūžībā aizgājis mūsu mīļais 
klasesbiedrs RAIMONDS MIKULĀNS 
(dz. 1969). Mums viņa ļoti pietrūkst…

Mēs paturēsim Raimondu siltā piemiņā.

Bijušie klasesbiedri

LĪDZJŪTĪBA

Lns bIedrību pasākumI
KULDĪGĀ
  3. X pl. 13 Ražas izstāde – gardumi ziemai
  4. X pl. 14 IK Novusa draugi
  7. X pl. 14 Tematisks pasākums – Rudens
15. X pl. 10 Minifutbols
22. X pl. 12 Pārgājiens „Iepazīsti savu 
                    pilsētu”
25. X pl. 14 Laikrakstu un žurnālu apskats
31. X pl. 12 Informācija/pārrunas par 
                    veselību – „Sāls”
RĒZEKNĒ
  8. X pl. 11 Pasākums ,,Mums šodien 
                    svētki”
11. X pl. 13 Jaunākā informācija
13. X pl. 13 IK „Vissija” – „Vingro vesels”
15. X pl. 12 IK „Juniors” – sacensības 
                     boulingā

25. X pl. 13 Pulciņš „Rudens radošā 
                    darbnīca”
29. X pl. 12 IK „Juniors” – Helovīni
VALMIERĀ
  5. X pl. 12 Pārgājiens pretim Rudenim
10. X pl. 14 Parunāsim ‘’Kā izvairīties no 
                     pārēšanas’’
24. X pl. 14 Diskusijas ‘’Vai Tu proti 
                    sarunāties?’’
31. X pl. 14 Tējas pēcpusdiena ‘’Vienkārši 
                     būt kopā’’
SMILTENĒ
1. X pl. 12 Talka–  ,,Sakopsim bijušo 
                   biedru atdusas vietas” Alūksnē
15. X pl. 12 IK ,,Briedums” „Rotāsimies ar 
                    galvassegu” – (var ierasties  
                    pašu darinātās cepurēs)

LNS AICINA PERSONAS AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM  
PIETEIKTIES DALĪBAI SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UN  

MOTIVĀCIJAS PROGRAMMĀS
Latvijas Nedzirdīgo savienība paziņo, ka no 2009. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. ok-

tobrim ESF un Latvijas valsts finansētā projekta „Klusuma pasaule” ietvaros realizē sociālās 
rehabilitācijas un motivācijas pasākumu programmas (identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.2./09/
IPIA/NVA/001, līgums Nr. 2009/8).

Personas ar dzirdes traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts minēto programmu ie-
tvaros no 2011. gada 8. oktobra līdz 2011. gada 8. novembrim tiek aicinātas pieteikties 
LNS reģionālajās biedrībās šādās adresēs:

1) Rīgā, Elvīras ielā 19
2) Rēzeknē, J. Raiņa ielā 5a
3) Liepājā, Valdemāra iela 43
4) Valmierā, Brīvības ielā 44
5) Daugavpilī, Mihoelsa ielā 54
6) Ventspilī, L. Dzirnavu ielā 24

Piesakoties personiski jāiesniedz šādi dokumenti:
1) personisks iesniegums par minētā atbalsta nepieciešamību,
2) ārstējošā ārsta konsultatīvs atzinums, kas apliecina 3. pakāpes vai smagāku vāj-

dzirdību.
Iesniegumu pieņemšana notiks katru darba dienu pl. 10 – 16.
Pieteikumi tiks pieņemti no 40 personām ar dzirdes traucējumiem un 32 personām 

ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem.

ĪPAŠIE SVEICIENI
Divas gaismas mātes sirdī mīt, 
Kas nemūžam nenodziest: 
Viena – Saule augstu debesīs,
Otra – kad tā liecas bērnu noglāstīt.

LNS valde sveic galveno grāmatvedi ILZI 
ROĶI ar meitas Elzas piedzimšanu!

Pievienojas: laikraksta „Kopsolī” 
redakcija, KC „Rītausma”, Zīmju 

valodas centrs, Informācijas centrs

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīte.

Sveicam mūsu jauno māmiņu MARTU 
NAGLI sakarā ar dēliņa piedzimšanu.

Sveic Rēzeknes biedri

STAŅISLAVAI  STRUPKAI
Skaistākos ziedus, kas rasā mirdz,
Gaišākos vārdus no visas sirds!
Lai veselība, izturība, dzīvotgriba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!

Vismīļākie sveicieni mūsu māmiņai un 
vecmāmiņai apaļajā dzīves jubilejā.

Brigita, Sarmīte un Juris ar ģimenēm

ILONAI VALAINEI UN  
VLADIMIRAM KRUMINAM

Šī vasara caur balto dienu krācēm
Kā zaļa cerība, kā zaļa laiva slīd.
Uz apsolīto zemi ceļš jums sācies,
Un zelta gredzenos tas ierakstīts.

Mīļi sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot! 
LNS Rīgas biedrība, LNJO valde, 

Ivars Kalniņš, Brigita Aldersone
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