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PATEICĪBA
Ir nosvinēta LNS 90 gadu 

jubileja. Ir nosvinēti mūsu 
kopīgie svētki, nosvinēta 
mūsu diena. 

Paies laiks. Daudz kas 
aizmirsīsies. Nāks citi cilvēki. 
Tie, kas te nebija. Tā būs. 
Protams. Tā jābūt, un tā 
būs. Bet paliks, kas mūsu 
padarīts, kas vieno. Vēsture. 
Stāsts būs par to, kas kādreiz 
bija. Kā Dzintarzeme Latvija, 
kā Rītausmas atklāšana. Le-
ģendas. Šis mūsu pasākums 
arī būs leģenda.

Svētki ir svētki. Tie paiet, 
atmiņas par tiem paliek. 
Kamēr vien kāds no 2010. 
gada 22. maija dalībniekiem 
paliks, paliks arī atmiņa. Par 
kolosālu, nebijušu vienotas 
saimes, vienotas kopienas 
sajūtu. Latvieši. Nedzirdīgi. 
No malu malām, no novadu 
novadiem.

Svētku zibšņi – Regīna 
tautas tērpā, mazbērni ar ap-
brīnas pilnām acīm. Lilija at-
braukusi speciāli no Anglijas, 
dzirdīgs polis, kas apprecējis 
latviešu nedzirdīgo meiteni, 
tik priecīgs Roberts, kas 
izcērt koka sēni, saimniece 
Inese no Rēzeknes. Irīna, tik 
smalka un skaista kā roze, uz 
skatuves. Baloži, kas aizlido 
kā sapnī, lāzeršovs. To nekad 
nevarēs aizmirst. Nekad. Jo 
tā ir daļa no dzīves, mūsu 
sirds dzīves.

Simti pašdarbnieku, 
amatnieki, mākslinieki, tulki, 
Goda biedri, simtu simti 
nedzirdīgo apmeklētāju. Visi, 
visi, visi – mēs. Visi savējie.

Un vēl. Brigita un Ainārs, 
Aldis un Andris, Māra un 
Vita, Maruta un Sandra. 
Jūs noteikti pat neaptverat 
to, ko jūs visi kopā izdarījāt. 
Tas ir neatkārtojami, un tas 
ir neaizmirstami. To nevar 
samaksāt. To nevar aizmirst. 
Tas, ko jūs visi kopā izdarījāt 
paliks uz mūžīgi mūžīgiem 
laikiem, kamēr vien pastāvēs 
LNS.

Paldies jums. Ne no ma-
nis. No visiem mums.

 ARNOLDS PAVLINS

SpeciālizlaidumS, veltītS  latvijaS 
Nedzirdīgo SavieNībaS 90 gadu jubilejai!

Un kā šo ideju uztvēra Brīv-
dabas muzeja direktore I. Mil-
lersone, kurai, starp citu, arī šo-
gad aprit apaļa 50 gadu jubileja?

Ilze Millersone: „Bijām 
patīkami pārsteigti un pagodi-
nāti uzzinot, ka LNS ir izvēlē-
jusies tieši Etnogrāfisko brīvda-
bas muzeju par vietu, kur svinēt 
savu tik nozīmīgo deviņdesmit 
gadu jubileju. Muzejs savos 
ilgajos darbības gados ir uz-
ņēmis dažādus viesus no visas 
pasaules. Tas rosinājis izpratni 
pret dažādām kultūrām un cil-
vēkiem. 

Tomēr tik lielu nedzirdī-
go apmeklētāju skaitu muzejs 
uzņēma pirmo reizi.  Nedaudz 
raizējāmies par iespējamām 
komunikācijas problēmām, to-
mēr pārliecinājāmies, ka viens 
smaids izsaka vairāk kā tūkstoš 
vārdu. 

Muzejs ir gandarīts par šī 
pasākuma norisi muzeja terito-
rijā un priecājas, ka mums bija 
šī iespēja uzņemt pie sevis LNS 
biedrus, draugus un atbalstītā-
jus no visas Latvijas. 

Latvijas Nedzirdīgo savie-
nībai un tās biedriem novēlam 
veiksmi turpmākajā darbībā, 
skaidru mērķa apziņu un līdzek-
ļus mērķu sasniegšanai. Lai 
sapņi piepildās un iecerētais 
izdodas!”

Vēl gribētos pajautāt augs-

tākajai varai, kā tai radās ideja 
tieši šai dienā zemei sūtīt tik  
brīnišķīgu, saulainu laiku, bet, 
diemžēl, Dieviņu uz interviju 
neuzaicināt…

Lielā svētku diena sākās 
ar LNS prezidenta A. Pavlina 
uzrunu, skolu jauniešu deju uz-
vedumiem un lielā Vienotības 
ugunskura aizdedzināšanu. Tas 
nekas, ka gandrīz aizsvilās kāda 
fotogrāfa bikses, kurš bija pārāk 
aizrāvies ar notiekošā iemūžinā-
šanu. Bija jau arī ko iemūžināt! 
Tas bija skaisti un simboliski, 
kā novadu biedrības katra at-
nesa sava novada liesmiņu ko-
pīgajam ugunskuram. Pēc tam 
visi klātesošie vienojās kopīgā 
gājienā uz jaunā LNS karoga 
iesvētīšanu  Brīvdabas muzeja 
Usmas luterāņu baznīcā. Ka-
roga nešana un sargāšana bija 
mūsu Goda biedru pārziņā: gan 
J. Smons, gan A. Stepaņuks 
tik cienīgi un bijīgi nesa jauno 
LNS svētumu, ka bija prieks uz 
viņiem noskatīties.    

Ļaužu bija daudz
Gājēju straume, piepildī-

jusi baznīcu, plūda tālāk uz 
Zemgales sētu, kur tāpēc agrāk 
nekā ieplānots sākās nedzirdīgo 
amatnieku, mākslinieku un paš-
darbnieku prezentācijas. Pre-
zentācijas gan šoreiz nav īstais 
vārds. Amatnieki un mākslinie-

ki vienkārši bija daļa no visiem, 
vietām lomas pat mainījās. 

Piemēram, bērni tik ļoti ie-
interesējās par kokapstrādes 
meistaru darbošanos, ka vienu 

brīdi kokapstrādes mākslinieki 
bija pavisam atstumti nost no 
sava galda un to aizņēma jauni 
ar kaltiem un āmuriem rokās, lai 
izmēģinātu savu varēšanu.
Mani pārsteidza, ka starp lie-
lajiem un bārdainajiem kokap-
strādes māksliniekiem kā piln-
vērtīgs meistars savu prasmi 
demonstrēja arī apaļvaidzis pui-
ka.  Eju klāt iepazīties.

„Mani sauc Rūdolfs Kesen-
felds, man ir divpadsmit gadu, 
bet koku apstrādāt sāku jau sen. 

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kurš ir tikai 4 gadus jaunāks par LNS, 22. mai-
jā norisinājās grandiozais Notikums – Latvijas Nedzirdīgo savienības deviņdesmitgades svi-
nēšana.

 Kā mūsu prezidentam ARNOLDAM PAVLINAM vispār ienāca prātā šī neparastā, dros-
mīgā doma svinības sarīkot tieši šeit? 

„Kā pateikt, kad rodas apjausma, kad ideja, kad iedvesma? Tas ir kā mīlestība – no zila gaisa. 
Nebija, nebija, te – ne no šā, ne no tā – ir! Un vispār – tik dabiska, tik vienkārša doma, pat brī-
nums, ka neviens jau sen par to nebija iedomājies,”  – tā saka pats šī idejas autors.   

LNS SVĒTKI: CEĻOJUMS LAIKĀ, 
NOVADOS, TRADĪCIJĀS
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brīvdabaS muzejā...

Vēl pavisam mazs būdams, 
skatījos, kā vecāki darbojas, 
kā tēvs apstrādā koku, man ie-
patikās, mēģināju arī pats un 
izdevās. Es gribu to turpināt, 
man ļoti patīk kokapstrāde, vēl 
arī zīmēju un gleznoju, gribu iet 
vecāku pēdās un kļūt par māks-
linieku.” 

Pie sava prezentācijas galda 
uz vietas Rūdolfs koka dēlītī iz-
grebj savu vārdu „Rūdis”. Tur-
pat tālāk savus daudzveidīgos 
darbus demonstrē Santa Kesen-
felde, Rūdolfa mamma, un stās-
ta vairāk par ģimenes amatnieku 
dinastiju. 

„Rūdolfam bija tikai 2 - 3 
gadi, kad viņš jau sāka ķerties 
pie mākslinieku darbarīkiem 
un mēs ļāvām viņam darboties 
kopā ar mums. Abi bērni – gan 
dēls, gan meita Paula gribēja, 
tā sakot, iemēģināt roku māks-
linieka darbā. Rūdolfu viss inte-
resēja, un pirmais darbs viņam 
bija šī lakatiņa krāsošana.

Ir ļoti daudz viņa dažādu 
darbu. Runājot par kokapstrā-
di, –  šajā nozarē viņam pirmais 
darbs bija nagliņu sišana,  tad 
koka grebšanas darbi, bet fak-
tiski viņš izdarīja ļoti daudz ko 
tādu, ko mēs nemaz neredzējām. 
Un vēlāk jau viņš mūs pārstei-
dza ar saviem daudzajiem jau-
kajiem darbiem, par kuriem 
priecājāmies visi kopā. 

Arī Paulu interesē māksla, 
un viņa grib darboties šajā no-
zarē. Par amatnieku dinastiju 
varu teikt, ka vectētiņš no mātes 
puses bija lielisks galdnieks, arī 
tēva radurakstos bija izveicīgi 
amatnieki no Latgales puses. 
Vecmāmiņa man iemācīja ļoti 
daudz dažādus rokdarbus, ļoti 
agri iemācījos adīt, tamborēt, 
zīmēt un daudz ko citu. 

Bet vectētiņš iemācīja strā-
dāt ar koku. Vecāki pamanī-
ja manas dotības un aizsūtīja 
mācīties uz Valmieru pie B. un 
J. Jansoniem. Savu pirmo vesti 
es noadīju jau 6 gadu vecumā. 
Pašreiz es gatavojos aizstāvēt 
maģistra darbu Latvijas Uni-

versitātes Pedagoģijas, psiholo-
ģijas un mākslas fakultātē.”

Nedzirdīgo mākslinieku 
apvienības „Cerība” vadītājs 
Roberts Kesenfelds papildina 
sievas teikto: „Mēs visi esam 
pateicīgi par iespēju piedalīties 
šajos lielajos svētkos un izrādīt 
savus darbus. Mēs tiešām gata-
vojāmies šai lielajai dienai: šeit 
G. Bremmers gleznoja ainavu, 
G. Priede un A. Kišūne izšuva 
sedziņas, Roberts Priede frēzēja 
koka sēni, es un Jānis Austrums 
demonstrējām kokgriezumus, 
Santa demonstrēja filcēšanas 
darbus, apgleznoja zīda šalles”, 
bet Līga Pauniņa apgleznoja 
akmentiņus. „Bērni var vākt ak-
meņus un uz tiem veidot īpašus 
zīmējumus ar speciālām krā-
sām. Tās gan ir dārgas. Noņemt 
krāsojumu nav iespējams, to var 
tikai papildināt,” viņa stāsta.

Turpat Zemgales sētā sa-
tieku mūsu Austrumu cīņas 
meistari Lauru Gaili. Ir pil-
nīgi acīmredzams, ka viņa šeit 
jūtas lieliski, kā zivs ūdenī, jo 
viņa pat mazliet staro. Uzdodu 
dažus jautājumus. Laura: „LNS 
mājaslapu skatos katru dienu. 
Ieraudzīju arī ziņu, ka šodien 
šeit tiks svinēta LNS jubileja, un 
atnācu. Esmu pārsteigta par lie-
lo pasākumu, kurā no visas Lat-
vijas cilvēki sabraukuši. Katru 
gadu es apmeklēju Nedzirdīgo 
dienas pasākumu, bet šeit ir vēl 
labāk, tā bija ļoti laba ideja ju-
bileju svinēt šeit! Šeit it nemaz 
nejūtos vientuļa. Man ir daudz 
draugu, visu laiku te kādu satie-
ku, parunājamies, ir interesanti 
un jūtos brīnišķīgi. Visvairāk 
man no redzētā pārsteidz kok-
apstrādes mākslinieki, viņu vei-
dotās koka bļodas”.

Kā gan lai paiet garām ko-
lorītajai figūrai: Roberts Priede 

aizsargmaskā atspēries frēzē 
koka sēni.

Zemgales sētu savā ziņā 
bija pārņēmuši nedzirdīgie 
mākslinieki, pašdarbnieki un 
amatnieki ne tikai no Zemgales, 
– Jelgavas un Pļaviņām, bet arī 
„Rītausmas” entuziasti. Bet, kur 
rītausmieši, tur, protams, deju 

meistare Dana Kalpiņa-Geida, 
kura nerimtīgi rosījās pa sētu, 
organizēja dejas un spēles ar 
visu klātesošo iesaistīšanu,  arī 
svētku virsdiriģents A. Pavlins 
tika ierauts bariņā, varēja uz-
griezt danci un izplaukšķinā-
ties. Dana piekrita atbildēt uz 
dažiem jautājumiem un pastās-
tīja: „Šī diena ir patiesi skaista 
ne tikai saulainā laika dēļ, bet 
arī neskaitāmo smaidu, tikšanās 
un kopā būšanas dēļ. Vissvarī-
gākais šajā dienā  ir tieši piede-
rības izjūta –  piederība Latvi-
jai, piederība savam novadam, 
piederība Latvijas nedzirdīgo 
kopienai. Katram cilvēkam ir 
nepieciešama šāda piederība, 
jo tā veicina gan drošības izjū-
tu, gan pašapziņu. 

Es patiesi priecājos, ka 
esmu ieguvusi sava veida pie-
derību LNS, strādājot ar nedzir-
dīgajiem “Rītausmas” deju ko-
lektīvā jau astoņus gadus. Esmu 
nedaudz iemācījusies zīmju 
valodu. Tas noticis pats no se-
vis  — bez speciālas mācīšanās, 
darba procesā vērojot savu de-
jotāju saziņu.

Domāju, ka zīmju valodas 
zināšanas ir galvenais priekšno-
teikums, lai iekļautos nedzirdīgo 
sabiedrībā. 

Par šodienas pasākumu 
runājot, interesanti būtu palū-
koties, kā notika gatavošanās 
process šiem svētkiem, jo LNS 
šeit ir cilvēki no ļoti daudzām 
Latvijas vietām –  vieni rakstī-
juši projektus, kārtojuši doku-
mentāciju, otri rūpējušies par 
organizatoriskās lietām, trešie 
iestudējuši priekšnesumus utt. 
Vajadzētu izveidot filmu par to, 
cik ilgs un sarežģīts process no-
risinās, lai vienu dienu visi Lat-
vijas nedzirdīgie  varētu kopā 
tikties un priecāties. Mans ie-
rosinājums LNS 100 gadu jubi-
lejas svinībām – var sākt filmēt 
kaut tūlīt, jo būtībā gatavošanās 
jau ir sākusies.”

Kurzemes sētā visus uz 
dancošanu un rotaļām bikstīja 
mūsu kurzemnieki: nerimtīgais 
A. Ādamsons, G. Paņko, J. 
Ozoliņš. Ilgi skatījos uz nere-
dzēti, brašu jaunskungu kuplām 

ūsām, varenā naģenē un satrie-
cošu rozi pie krūtīm, līdz nolē-
mu pajautāt, kas viņš tāds ir.

„Mums, pašdarbniekiem, 
katastrofāli trūkst puišu, tāpēc 
nekas cits neatliek kā pārģērb-
ties par puisi, lai vismaz tādā 
veidā pavairotu viņu skaitu,” –
tādu atbildi saņēmu, bet miniet 
paši, kas aiz tām ūsām slēpjas.

Kurzemes sētā satieku Lat-
vijas Nedzirdīgo sporta fede-
rācijas (LNSF)  prezidentu V. 
Strazdiņu. Mani interesē viņa 
iespaidi, it sevišķi, ņemot vērā, 
ka arī LNSF šogad ir apaļa ju-
bileja – tai oktobrī apritēs 20 
gadu.

Varis Strazdiņš: „Kaut kas 
jauns vienmēr ir interesants. 
Vieta nav tik svarīga kā cilvēki 
un idejas. Var organizēt kādu 
pasākumu kaut vai plikā vie-
tā, bet galvenais ir panākt, lai 
būtu interesanti visiem kopā. 
Varbūt vajadzēja lielāku pau-
zi starp novadu sētu apskatēm. 
Satiku šeit daudzus savējos, arī 
daudzus bijušos sportistus, kas 
aizbraukuši strādāt uz ārze-
mēm. Vai man nav žēl, ka labi 
sportisti aizbrauc? Nē, labi sa-
sniegumi sportā pieder jaunat-
nei, bet tie, kas aizbrauc, jau ir 
sevi izsmēluši. Visam savs laiks. 
Jā, arī mums LNSF būs 20 gadu 
jubileja. Vai izdomāsim kaut ko 
jaunu, kā to nosvinēt? Nu, dzī-
vosim, redzēsim!”.

Kurzemnieku amatnieks 
Oļegs Civkunovs bija izstādī-

jis savus darinājumus no me-
tāla. Tā sakot – caurcaurēm 
metālists… Būdams meistarīgs 
atslēdznieks, frēzētājs, viņš de-
monstrēja arī paša izgatavotu 
slēdzeni ar atslēgu, smagu, ma-
sīvu un drošu. Iespaidīgi!
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iNtereSaNtaS 
tikšaNāS, SaruNaS...

Jā… satikt šeit var visus 
un visur, kaut kā jocīgi. Lūk, 
Lienes Kleinas-Brūveres ģi-
mene pilnā sastāvā. Nez kā tad 
viņiem klājas, tik reti redzēti? 
Lienes vīrs Armands: „Darbs 
ir, mājas ir, ģimene arī ir, ko vēl 
vajag? Re, svētki arī ir! Viss ir 
lieliski!”

Arī Liene ir vienisprātis ar 
vīru, ka tā bija laba ideja rīkot 
svētkus tieši šeit, brīvā atmos-
fērā, visas dienas garumā, kur 
visiem nedzirdīgajiem sanākt 
kopā bez steigas. Liene: „Šeit 
labi var novērot nedzirdīgo 
kultūras atšķirības. Satiku šeit 
daudzus paziņas, šis pasākums 
tiešām ir kaut kas jauns. Un pa-
veicās, ka šodien tik jauks laiks, 
īsta dāvana mums, jo rīt jau 
laiks mainīšoties.”

Brīvdabas muzeja Vidzemes 
sētā, protams, var satikt arī īstus 
vidzemniekus, piemēram, Nor-
mundu Sebri, kurš saka: „Ideja 
par Brīvdabas muzeju ļoti laba! 
Esmu pārsteigts, kā te viss mai-
nījies un paplašinājies. Esmu 
šeit bijis tikai bērnībā, tad visa 
kā bija daudz mazāk. Mani pār-
steidza vairākas lietas pašā mu-
zejā, piemēram, atšķirības starp 
novadu sētām. Patika, ka šajās 
svinībās var daudz uzzināt arī 
par vēsturi, tas palielina intere-
si par šādiem pasākumiem. Es 
gribētu, lai arī turpmāk lielus 
masu pasākumus vairāk svinētu 
brīvā dabā. Šeit viss ir OK!” 

Daži nedzirdīgie, pat speciā-
li no ārzemēm esot atbraukuši 
uz LNS deviņdesmitgades svi-
nēšanu Brīvdabas muzejā. Vie-
na no viņiem ir bijusī daugavpi-
liete Lilija Zībarte. 

Lūk, viņas stāstījums: „Dzī-
voju pie meitas Anglijā un tie-
šām speciāli atbraucu uz šo 
pasākumu. Uzzināju par to caur 
Daugavpils biedrību, no Elvīras 
Čaikas. Anglijā es bieži skatos 
LNS mājaslapu internetā, tādā 
veidā uzzinu, kas šeit notiek. 
Par mājaslapu varu teikt tikai 
pozitīvo, ir redzama cenšanās, 
daudz informācijas. Anglijā 

pašlaik esmu ļoti aizņemta, jā-
auklē mazmeita, kurai ir 1 gads 
un 3 mēneši. Ar dzīvi esmu ap-
mierināta, mani izmeklēja un 
piešķīra dzirdes aparātu un 
modinātāju. Anglijas pilsonības 
man vēl nav, varbūt iegūšu vē-
lāk, kad mazmeita paaugsies un 
varēšu strādāt.

Organizēt LNS 90 gadu 
svinības šeit, Brīvdabas muze-
jā – ļoti brīnišķīga ideja! Te ir 
plašums un laiks satikt visus, 
parunāties ar paziņām, bijuša-
jiem darbabiedriem un visiem 
citiem. Man te patīk pilnīgi 
viss, nevaru izšķirt, kas labāks 
vai sliktāks! Ir redzama cenša-
nās un jaunas idejas: karogs, 
ugunskurs un viss pārējais. 

Novēlu, lai visiem nedzirdī-
gajiem būtu labi, lai viņi vien-
mēr tā varētu satikties.”

Vidzemnieku sētā iet vaļā 
brašo valmieriešu jampadra-
cis „Ceļojums Vidzemē jeb īsa 
pamācība mīlēšanā”.

Pēc mīlēšanās mācībstundas 
svelmes tieši laikā ir kausiņš 
vēsa alus no latgaļu zēna Artū-
ra Vindača rokām.  

Jā, Latgales sētā vadības 
grožus savās rokās droši turēja 
rēzeknieši. Guna Priede bei-

dzot pie vietējā gruntīgā meis-
tara varēja salāpīt savu atplīsušo 
pastalu. 

Turpinu tālāk savu ceļoju-
mu uz pēdējo – uz Krievu sētu. 
Ceļojumu? Jā, Ceļojumu visas 
dienas garumā. Ceļojumu laikā, 
novados un cilvēkos. Tieši tādas 
ir manas izjūtas.   

Krievu sētā saimnieko dau-
gavpilieši. Paķircinu Česlavu 
Slavinski: Česlav, te visiem ir 
savas sētas – gan vidzemnie-
kiem, gan kurzemniekiem un 

latgaļiem, tikai tev, polim, nav 
savas Poļu sētas…

Česlavs Slavinskis:
„Jā, bet, re, man mugurā 

krievu krekls, es kopā ar pārē-
jiem daugavpiliešiem te prezen-
tējos. Šeit, Brīvdabas muzejā, 

vispār esmu pirmo reizi mūžā. 
Pat nezināju, ka ir tāds muzejs. 
Ļoti patīk! Agrāk tikai pilsētās 
svētkus rīkojām, bet tagad šeit 
pavisam cita lieta. Arī nedzir-
dīgo mākslinieku prezentācijas 
patika.”

Daugavpilieši izskatās maz-
liet apjukuši, jo viņu sēta ir 
pēdējā un daudzi vairs neuzka-
vējas, lai noskatītos priekšne-
sumus, bet pagriezušies atpa-
kaļceļam. Sameklēju vienu īstu 
krievieti, lai pajautātu kā viņa 
jūtas krievu sētā.

Jeļena Dmitrijeva: „Jūtos 
kā savās mājās! Ļoti patīk ide-
ja rīkot jubileju šeit. Arī es te 
vispār esmu pirmo reizi. Biju 
pieradusi, ka muzeji ir telpās, 
domāju, ka arī šeit tā būs un 
nesapratu, kā visi Latvijas ne-
dzirdīgie saspiedīsies kaut kādā 
muzejā, tāpēc mani šeit gaidīja 
milzīgs pārsteigums. Bet patī-
kams pārsteigums! Tāds pla-
šums, tik daudz ko redzēt. Odi 
kož – tas ir vienīgais sliktums. 
Skatos, ka vairāk te ir gados 
vecāki, gribētos, lai vairāk būtu 
jauni cilvēki, arī tie, kuri nemaz 
nav LNS biedri. 

Novēlu lai arī turpmāk lie-
los pasākumos būtu interesanti 
pārsteigumi, svinības vienmēr 
pa jaunam un lai daudz, daudz 
nedzirdīgo piedalītos”.

priekšNeSumi
Pēc pārtraukuma, kura laikā 

tauta iestiprinājās un paganījās 
savā vaļā, visi atkal saplūda 
kopā laukumā ap muzeja brīv-
dabas estrādi. 

Koncertu sāka tulki ar me-
lodeklamāciju „Dzimtā valoda”, 
tiešām no sirds, vēl vairāk – lai 
tā sirds būtu labāk saskatāma 
plaukstās, tām bija pielikti mil-
zīgi pagarinājumi. 

Sekoja LNS prezidenta A. 
Pavlina koncerta atklāšanas 
runa, viceprezidentes S. Gere-

novskas uzruna svētku dalīb-
niekiem, un tad jau sliedes bija 
iesildītas, un pa tām aizripoja 
koncerta vilciens. Koncerts 
šoreiz bija veidots no novadu 
biedrību pašdarbnieku pēdējo 
5 gadu labākajiem priekšnesu-
miem, bet tulki kā grāmatzīme 
iezīmēja pauzes starp Kurze-
mes un Vidzemes, Latgales un 
Zemgales, Rīgas priekšnesumu 
blokiem. 

Nav vajadzības šeit apraks-
tīt vai vērtēt priekšnesumus. 
Kuri bija klāt, tiem nekas nav 
jāstāsta. Kuri nebija klāt – lai 
kož pirkstos un padomā, ka la-
bāk vienreiz redzēt pašiem nekā 
simtreiz uzklausīt citu atstāstī-
jumus.

bet koNcerta 
NoSlēgumS!

Ai, koncerta noslēgums – 
tas bija tiešām spožs un neaiz-
mirstams mirklis, kad vakarīga-
jās debesīs tika palaisti nez kur 
sadabūtie, nezin kā atgādāti un 
īsti partizāniski noslēpumā pa-
turēti baloži!

Tā nevar palikt, noteikti jā-
izdibina šis noslēpums!

Arnolds Pavlins: „Kā iz-
domājām baložus? Tas bija 
tā – sēžam mēs ar Sandru un 
domājam, sēžam un domājam. 
Sandra – taisīsim salūtu, es – 
nee, Sandra – nu tad dziedāsim 
kopdziesmu, es – nee, Sandra 
– tu jau visu izmēģināji, tev jau 
viss bijis, tev neko pa prātam 
izdarīt nevar, es – nee, var, ti-
kai jāizdomā. Tā nu sēžam un 
gudrojam. Sandra – noīrēsim 
lidmašīnu, kas lido garām un 
astē velk apsveikumu LNS, es – 
nee, pārāk dārgi, Sandra – lai-
dīsim gaisā balonus – es nee, 
pārāk lēti. Tā nu Sandra saka, 
nu ja balonus nē, tad laižam 
pūķus, es – okey, tu būsi pūķis, 
un es tevi palaidīšu. Tad nu, no 
izmisuma laikam, Sandra saka 
– nu tad laižam baložus, es – 
ooooooooo! Nu i viss, gotavs, 
Sandras ideja, mans – „O!” un 
to vēl vajadzēja redzēt, kā mēs 
visi trīs (arī Ainārs Ostvalds) 
līdām augšā uz tā jumta tajās 
baložbūdās putnus atlasīt. Kā 
viņi ķēzās! To pat nevar apraks-
tīt. Ainārs malacis, bez kādas 
klīrēšanās aizbrauca, savāca, 
atveda, katram rociņās ielika. 
Bet galā – nebijis šovs. 

Lūk, tā, palaidām – viens 
skaists mirklis, bet organizējām 
veselu cēlienu. Ideja nebijusi, 
izpildīšana – briljanta. Tā vien-
mēr vajag!”
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FOTO PARAKSTI
1. Nedzirdīgo saime lepni soļo aiz sava karoga.

2. – 3. Mūsu tik daudz. Vienoti, roku rokā,   
          garā virknē... 

4. Mēs varam gan vakartērpos un smokingos,  
            gan tautas tērpos... kā vien vajag!

5. LNS prezidents A.Pavlins aizdedzina lielo   
           ugunskuru.

6. Šos jauniešus no Alsviķu skolas šurp 
     atvedis dejotprieks.

7. Lietuvas un Igaunijas prezidenti un LNS   
           Goda biedri vēro atklāšanas ceremoniju.

8. – 9. LNS jauno karogu iesvētījot Usmas 
                baznīcā.

10. Lūk, te rokdarbniece – pašdarbniece no   
              Rēzeknes Jeļena Jaņeviča.

11. – 12. Smaidus mūsu ļaužu sejās 
                      neizdzēš pat karstā saule.

13. Guntars Bremmers šoreiz glezno brīvā       
   dabā nevis Operā.

14. Laipni lūdzam Vidzemes gardumu sētā!

15. Kāpēc tā satraukušās Valmieras 
         3 vecmeitas?

16. Grozi skaisti, grozi viegli – sanāciet, 
        apskatieties! Aicina Kurzemes sēta.

17. Olga Anufrijeva, KC „Rītausma” 
         pašdarbniece, uzsauc laimes savai LNS.

18. Kurzemes sētas saimnieki G.Paņko un 
         A. Ādamsons ierāda viesiem dejas soļus.

19. Smilteniete L.Šilinska izslāpušos cienā 
        ar atspirdzinošu tēju.

20.Varen valodīgā un ņiprā saimniece 
        I. Geduša  izvadā ļaudis pa Latgales sētu.

21. Krievu sētā nevienam netrūka ne rūgta, 
        ne salda, ne stipra...  Par to gādā 
        saimnieces E.Čaika un A.Grīnšpone.

22. – 30. Nu tik rādām visu, ko mākam 
                      un spējam!

31. Jaunā KC „Rītausma” direktore var būt   
   gandarīta – iecerētais izdevies. 

32. – 37. „LNS – 90 ” svētku noslēgums 
                     kultūras centrā „Rītausma” ar  
                     apsveicēju runām, 
                     koncertnumuriem, lāzeršovu un,
                     protams, ar lielo svētku torti.
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Daudzus gadus LNS nav 
bijis sava karoga, bet tās 90. 
dzimšanas dienā Etnogrāfis-
kajā brīvdabas muzeja Usmas 
baznīcā tas tika iesvētīts. 

Kādreizējais LNB priekšsē-
dētāja vietnieks un Rīgas MRU 
direktora vietnieks LNS Goda 
biedrs Ansis Smons, iznesot 

iesvētīto karogu no baznīcas, 
atzina: „Sajūta ir fantastiska. 
Nest šo LNS karogu man ir liels 
gods. Mani priecē, ka šī karoga 
dizainu veidojis cilvēks no mūsu 
kopienas. Tas izgatavots perfek-
ti un atbilstoši LNS simbolikai. 
Agrāk dažādu iemeslu dēļ LNS 
ilgstoši nav bijis sava karoga, 
lai gan tam vajadzēja būt jau 
sen.

Četrdesmit septiņus dzīves 
gadus esmu atdevis savai bied-
rībai. Savlaik man bija atbildīgi 
amati LNB sistēmā. Atceros vie-
nu no riskantākajiem! Es biju 
atbildīgs par nedzirdīgiem bied-
riem, kas dzīvoja kopmītnēs, 
manā pārziņā bija uzskaite par 
tiem, kam nepieciešami dzīvokļi. 
Padomju laikā bija liela migrā-
cija, daudz iebraucēju, tomēr 
dzīvokļus piešķīrām latviešiem, 
kas Latvijā dzīvoja ilgi, bet pā-
rējiem vēlāk. Mani varēja sodīt 
par nacionālismu, bet laimīgi 
tiku cauri.”

LNS jaunā karoga dizai-
na autore ir LNS biedre Līga 
Pauniņa no Preiļiem. Jaunā 

māksliniece stāsta: „Šodien 
ieraugot šo karogu ar manis 
veidoto dizainu, biju priecīga. 
Iepriekš to iztēlojos nedaudz sa-
vādāku, bet jāatzīst pašai – sa-
nācis labi. Karogu veidot nebūt 
nebija ātri un viegli. Meklēju 
materiālu, krāsas, zīmes, logo – 
visam jāatbilst LNS simbolikai. 
Manuprāt, izdevās! Esmu bez-
gala gandarīta, ka LNS Dome 
apstiprinājusi tieši manu darbu, 
vienlaikus arī pateicīga par man 
doto iespēju piedalīties ekspertu 
kolokvijā un pabūt Stokholmā.”

tautaStērpi
Pasākuma krāšņumu un 

majestātiskumu raisīja apmek-
lētāju tautastērpi. Skaistie skati 
bija neaprakstāmi, pasākums 
kā viens no krāšņākajiem ieies 
LNS nedzirdīgo kultūras vēs-
turē. Cilvēki pašapzinīgi un 
lepni nēsāja tautastērpus, raisot 
svētku izjūtu visai nedzirdīgo 
saimei. 

Vecākais tautastērps pieder 
Dzintrai Jansonei, viņa ar to 
lepojas: „Šis tērps tika darināts 
pirms Otrā pasaules kara, tas 
piederēja mana tēva māsai, kas 
pati to šuva un darināja. Pilnī-
bā oriģināls. Šo veclaicīgo tēr-
pu paņēmu sev, un tas gadiem 
ilgi stāvēja atvilktnē. Izmantoju 
izdevību šajā dienā to uzvilkt. 
Esmu priecīga būt šeit šajā no-
zīmīgajā dienā un vietā.”

Tautastērps bija arī visjau-

nākai apmeklētājai – Ditai Puk-
sei, kurai ir 10 mēneši. Mazās 
meitenītes mamma Ilze Pukse 
smaida: „Veikalā nejauši ierau-
dzīju un nopirku, lai mazulīte 
būtu tikpat skaists tērps kā man. 
Tas man likās interesanti.” 

zemgaleS Sētā
Somu darinātāja Una Tilti-

ņa: „Gatavoju auduma somas 

ar zīmējumiem, izšuvumiem, tie-
sa gan, tās izšūtas ar šujmašīnu. 
Pati strādāju Dobeles trikotāžas 
firmā, tur arī radu savus darbus. 
Nav grūti, jo esmu pieradusi. 
Piedāvāju somas arī pārdoša-
nai. Tās ir samērā lētas un kva-
litatīvas.”

Bet Unas vīrs Agnis Til-
tiņš ir galdnieks, kas grebj koka 

šķīvjus un bļodas, viņš stāsta: 
„Galdniecību apguvu Valmieras 
vājdzirdīgo skolā. Kopš tā lai-
ka grebju dažāda veida šķīvjus, 
bļodiņas, kā arī pelnutraukus 
pārsvarā no ozola. Tos pārdodu 
dažādās vietās.”

Vijai Pulkai izstādīti da-
žādi adījumi un tamborējumi. 
Viņa pastāsta: ”Toreiz dzīvoju 
Alūksnē un man bija piecpad-
smit gadu, kad mamma iemācīja 
tamborēt. Bet adīšanu apguvu 
vēl agrāk, jau desmit gadu vecu-
mā. Tagad dzīvoju Rīgā, laika ir 
daudz, adu kleitas, blūzes, tam-
borēju sedziņas galdautus. Man 
ļoti patīk tamborēt un es gribētu 

ar to sev arī pelnīt iztiku, bet 
pagaidām neredzu tādu iespē-
ju. Kur to visu lieku? Pārdot 
maz iespēju, daudzi tamborē un 
pārdod. Parasti es savus dari-
nājumus dažus atstāju sev, citus 
izdāvinu. 

Tagad izdomāju, ka varē-
tu tamborēt jakas. Paldies par 
ideju, ka varētu savus tamborē-
jumus nofotografēt un piedāvāt 
internetā, varbūt tiešām tā da-
rīšu.”

kurzemeS Sētā
Rokdarbniece Antra Jaun-

zeme: „No skolas laikiem da-

rinu dažādus rokdarbus. Adu, 
tamborēju, mezgloju. Vakaros 
parasti nododos relaksācijai ar 
rokdarbiem, jo neesmu liela TV 
skatītāja. Adu džemperus, zeķes, 
cepures, čības, kā arī bērnu drē-
bītes.”

Rokdarbniece Ilga Balode: 

„Sedziņas ne tikai tamborēju, 
bet arī adu. Tas prasa lielu uz-
manību, pūles un daudz laika. 
Veidoju samērā sarežģītas mež-

AMATNIEKU SĒTAS BRĪVDABAS MUZEJĀ - 
ĢENIĀLA IDEJA
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ģīnes. Man ir daudz rokdarbu, 
visus paņemt uz izstādi nevarē-
ju. Adīt iemācījos, kad man bija 
6 gadi. Vecmāmiņa iemācīja 
aust, tāpēc 10 gadus esmu no-
strādājusi aušanas uzņēmumā, 
pēc tam šūšanas firmā.”

vidzemeS Sētā

Auskaru darinātāja Zane 
Harasimjuka: „Taisu auska-
rus un citas rotas no dažādiem 
materiāliem. Man vispār rotas 
ļoti patīk, to darināšanu apguvu 
pašmācības ceļā. Paskatos kaut 
kur citur, bet jaunradītiem dar-
biem pievienoju savu fantāziju. 
Pati arī savas rotas nēsāju.”

Vērpēja Olga Utrecka: 
„Vērpt iesāku, kad man bija 11 
gadi, un tā arī vērpu visu mūžu. 
Ja vien ir vilna, vērpju čakli. 

Adīšana man ir sirdslieta. Kād-
reiz esmu arī audusi. Man ir 84 
gadi. Uzaudzināju sešus bērnus. 
Rokdarbi man vienmēr bijuši pa 
rokai.”

Topošais mākslinieks Vla-

dimirs Krumins: „Gatavoju 
dažādus mākslas darbus, pār-
svarā tie ierāmēti stiklos. Man 
patīk abstrakti darbi, kas ra-
dīti fantāziju rezultātā. Nekur 

speciāli neesmu mācījies, bet 
vienmēr sekoju manas meitenes 
Ilonas darbiem. Ieskatos dažos 
Rīgas Amatniecības vidusskolas 
audzēkņu darinājumos, kaut ko 
izmēģinu arī savos darbos. Man 
patīk viss, kas ir neparasts.”

latgaleS Sētā
Pastalu darinātājs Pēteris 

Kalvītis: „Pastalas darināt 
iemācījos pats. Tas nebūt nav 
grūti. Pastalas vajag daudziem, 
īpaši dejotājiem, tāpēc dari-
nu tās joprojām. Pārdodu arī. 
Desmit gadus esmu nostrādājis 
apavu kombinātā.”

Apmeklētājiem tika piedā-
vāts nogaršot laukos brūvētu 
alu. Rēzekniete Mārīte Trun-
tika: „Šo alu darījuši mani 
vecāki. Viņi to gatavo daudzus 

gadus. Profesionāļi! Man pašai 
gan alus negaršo.”

krievu Sētā
Izšūšanas darbu gatavotāja 

Gaļina Čamane: „Kopš skolas 

laikiem nodarbojos ar rokdar-
biem, īpaši ar izšūšanu ar krā-
sainām dzijām. Tas man sniedz 
lielu prieku. Savus darbus ne-
pārdodu, bet kolekcionēju, vie-
nīgi reizēm dāvinu dēlam.”

7

apmeklētāju 
vērtējumS

Spodra Beinarte: „Man 
visvairāk patika novadu sētas 
izstādes. Koncertā aizrāva 
Raiņa skolas ALIAS uzve-
dums un Valmieras aerobikas 
priekšnesumi. Meistarīgi, 
pārdomāti un izteiksmīgi sa-
gatavoti uznācieni. „Rītaus-
miešu” iestudējums bija fan-
tastisks, aktieru tautastērpi un 
žilbinošie smaidi viņus īpaši 
izcēla.”

Ira Utrecka: „Man pati-
ka Smiltenes uzvedums „Krī-
ze maciņā”. Redzams, Smilte-
ne progresē mākslinieciskajā 
pašdarbībā. Turklāt tēma iz-
vēlēta atbilstoši mūsdienām. 
Milzīgs paldies organizato-
riem par vienreizīgo pasāku-
mu kopumā, bet īpaši par sētu 
prezentācijām.”

Agnese Kamare (mā-
cās par tulku): „Man patika 
Raiņa skolas uzvedumi „Pie-
klauvē” un „Tilts” ar skaisto 
vizuālo skatījumu un dziesmu 
tekstiem. Patika arī Smiltenes 
un Valmieras priekšnesumi. 
Smilteniešiem interesanta 
aktieru mīmika un uzveduma 
sižets. Vispār pasākuma vieta 
ir lieliska. Un tik jauka, sau-
laina diena!”

Līga Barkauska (mācās 

par tulku): „Patīk Raiņa skolas 
skolēnu uzstāšanās, arī tulku 
dziedāšana. Es pati tā gribētu uz-
stāties.”

Juris Ķikurs: „Man vis-
vairāk patīk amatnieku sētas. 
Biju pārsteigts, ka tik daudz jau-
nu amatnieku, kas prot kaut ko 
gatavot. Runājot par koncerta 
programmu, šoreiz pārāk daudz 
melodeklamāciju. Būtu jauki, ja 
parādītu citu žanru, piemēram, 
pantomīmas. Šai ziņā labāks bija 
Smiltenes uzvedums „Krīze maci-
ņā”. Interesants. Ideāla vieta šim 
pasākumam.

atziNībaS rakStu 
Saņemot

Dace Lāce, Valmieras bied-
rības priekšsēdētāja: „Esmu 
pārsteigta. Šo atzinību nebiju gai-
dījusi. Es vispār strādāju, ne jau 
lai saņemtu slavu un godu. Ja cil-
vēki pasaka „paldies”, man ar to 
pietiek. Esmu patiesi gandarīta, 
ja cilvēki ir apmierināti ar biedrī-
bas darbu. Tas ir svarīgi.

LNS darbā iesaistījos 1967. 
gadā, un tā arī tur esmu līdz šim 
laikam. Tiesa gan, kad biju meitas 
gaidībās, kādu brīdi biju atrauta 
no šī darba. Mūsu cilvēkiem biju 
vajadzīga, pēc viņu lūguma at-
griezos.”

Maruta Piterniece, biju-
sī LNS viceprezidente un KC 

„Rītausma” direktore: „Tas 
man bija šoks. Negaidīts, bet pa-
tīkams. Man trūkst vārdu, lai kaut 
ko pateiktu. Pusi no LNS gadu 
jubilejas esmu nostrādājusi LNS 
struktūrās, 1961. gadā atnācu 
šurp pavisam jauna.

Priecājos, ka viss notiek. Tie-
sa gan, savādāk – ar jaunām ide-
jām, metodēm un izaicinājumiem. 
Man ir liels gandarījums prome-
jot, jo mana pēctece Sandra Ge-
renovska ir ļoti aktīva, veicot LNS 
viceprezidentes pienākumus. Viņa 
ir īstajā vietā. Novēlu, lai LNS 
turpmāk veiktos vēl labāk!”

vieSi:
Tīts Papss, Igaunijas Ne-

dzirdīgo biedrības prezidents: 
„Pirmo reizi piedalos jūsu sa-
vienībai tik nozīmīgos svētkos. 
Redzu grandiozu pasākumu ar 
plašu programmu. To jūsu savie-
nība spēj visu realizēt! Šādu līdzī-
gu piemēru Igaunijā diemžēl nav. 
Apbrīnojami, ka Latvijā nedzir-
dīgo kultūras dzīve ir tik augstā 
līmenī. Netrūkst aktīvu pašdarb-
nieku, bet pie mums tādu gandrīz 
nav. Vēlētos no jums apgūt piere-
dzi – kā jūs to panākat? 

Jūsu skaistajā dienā mana 
sajūta patiešām lieliska. Man 
milzīgs prieks būt šajā pasākumā. 
Man vienkārši trūkst vārdu. Lai 
LNS lielās aktivitātes neapsīkst! 

Novēlu turpināt savu lielo ener-
ģiju virzīt uz savienības attīstī-
bu!”

Roma Klečkovskaja, Lie-
tuvas Nedzirdīgo biedrības 
prezidente: „Pašreizējos aps-
tākļos LNS spēj dzīvot tikpat 
labi  kā agrāk, var teikt, pat 
daudz labāk. Jums vislielākais 
ieguvums ir ES projekti, no 
kuriem jūsu dzīves intensitāte 
nepārtraukti vairojas. Ļoti ap-
sveicami! 

Latvieši ir sirsnīgi cilvēki. 
Vērojams, ka nedzirdīgie jau-
nieši ciena vecākās paaudzes 
cilvēkus. Jūsu lielajā pasākumā 
jūtos patiešām brīnišķīgi. LNS 
dzimšanas dienas pasākums ir 
ārkārtīgi perfekti, līdz sīkumiem 
pārdomāts. Apsveru domu, ka 
tas būtu paraugs, kas ieviešams 
mūsu darbībā. 

Šeit jūtos kā savās mājās, 
varu ne par ko neraizēties. LNS 
ļaudis ir ļoti viesmīlīgi. Novēlu 
jūsu organizācijai vēl 90 gadus 
aizvadīt tikpat aktīvi un ražīgi 
kā tagad!”

Svetlana Litvinaite, Lie-
tuvas Nedzirdīgo biedrības 
viceprezidente: „Man ļoti pa-
tika nedzirdīgo amatnieku sētas 
Brīvdabas muzejā. Organizēt 
kaut ko tādu – patiešām ģeniāla 
ideja. 

Paldies par silto un jauko 
uzņemšanu!”
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Laikraksts “Kopsolī“ tiek izdots LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes 2.12 
ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un 

Latvijas valsts (15%) līdzfinansējumu.
Eiropas Sociālais 

fonds Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

NoSlēgumS 
„rītauSmā”

Kaut kur kaut kādā veidā 
nomainījuši tautiskos apģērbus 
pret uzvalkiem un vakarklei-
tām, jau pl. 20 kultūras centrā 
„Rītausma” atkal kopā pulcējās 
svinētāji: aktīvisti, pašdarbnie-
ki, mākslinieki, viesi…

Zāle bija skaisti dekorēta, 
skatuves noformējums – lie-
lisks, krāšņs, foajē turklāt arī 
nedzirdīgo mākslinieku gleznu 
un citu darbu izstāde. 

Patīkamu pārsteigumu pie-
dzīvoja mūsu cienījamās Ma-
ruta Piterniece un Dace Lāce. 
Viņām svinīgi tika pasniegti 
Labklājības Ministrijas atzinī-
bas raksti par ilggadīgu, paš-
aizliedzīgu darbu dzirdes inva-
līdu sociālajā rehabilitācijā un 
ieguldījumu nedzirdīgo cilvēku 
integrācijā sabiedriskajā dzīvē.

apSveikšaNa 
Nāca apsveicēji LNS jubi-

lejā, un tie bija pārsvarā savē-
jie: gan Zīmju valodas centrs 
un „LNS Nekustamie īpašumi” 
un “Kopsolī“,  gan reģionālās 
biedrības un mākslinieku kopa 
„Cerība”, kura vadītājs Roberts 
Kesenfelds LNS prezidentam 
A. Pavlinam uzdāvināja viņa 
portretu un savā runā uzsvēra: 
viens par visiem, visi par vienu!

ārzemju vieSi
Paskatīties, kā latviešu ne-

dzirdīgie svin savus svētkus, 
bija ieradušies arī Lietuvas un 
Igaunijas nedzirdīgo organizā-
ciju prezidenti Roma Klečkov-
skaja un Tīts Papss. Arī viņi 
sveica mūs deviņdesmitgadē. 
Tīits Papss atzina: ilgus gadus 
neesam tikušies, lai Pavlins pie-
dododiet, tagad beidzot atbrau-
cām, ieraudzījām, kā latvieši 

svin savu jubileju un bij’’am ļoti 
pārsteigti par vērienu: tik daudz 
tautas, tik daudz dažādu pasāku-
mu…  Redzams, ka vadība čakli 
strādā. Viņš novēlēja tikpat cen-
tīgi darboties arī turpmāk.

Mūsu pašu viceprezidente 
S. Gerenovska, norādījusi uz A. 
Pavlinu, atgādināja visai zālei: 
„Pateicoties šim cilvēkam, mēs 
esam tik spēcīga organizācija”.

Savukārt Iveta Lāce, runā-
jot Komunikācijas centra vārdā, 
paziņoja: „LNS ir mūsu otrās 
mājas, bija pat projekts ar tādu 
nosaukumu. Bet es esmu piedzi-
musi LNS Valmieras biedrības 
dienesta dzīvoklī, tātad biedrība 
un LNS ir manas pirmās mā-
jas un Pavlins tad iznāk mans 
paps…” Viss izdevās.

Vakars „Rītausmā”, tāpat kā 
visa šī jubilejas diena, bija brī-
nišķīgs: pēc priekšnesumiem un 
burvju mākslinieka pārsteidzo-
šajiem trikiem sekoja atkal kas 
nebijis: lāzeršovs! Bet par to – 
ne vārda! Kas ir jāredz, to nevar 
aprakstīt.

virSvadītāju 
domaS, galavārdS

Kultūras centra „Rītausma” 
direktore Brigita Aldersone:

“Vispār šī jubileja ir viens 
no savdabīgākajiem, neparas-
tākajiem pasākumiem, kādi LNS 
jebkad bijuši. Sākumā jutos ap-
jukusi, kad man, pavisam jaunai 
direktorei, bez pieredzes, uzreiz 
bija jāpiedalās šī grandiozā ju-
bilejas pasākuma organizēšanā. 

Kā par brīnumu, viss, ko 
iecerējām, norisa un izskatījās 
tieši tā, kā iztēlojāmies.  Tagad, 
pēc svētkiem, domāju, ka viss 
bija pareizi un scenārijā neko 
nemainītu. Man jau vairāk at-
bildības bija par vakara daļu 
„Rītausmā’, bet Sandra visu 

svētku programmu salika pa 
plauktiņiem. Bija liels prieks 
vakarā ieiet „Rītausmas” zālē, 
viss šķita pārvērties, ietērpies 
svētku rotā. Paši vien visu taisī-
jām, izrotājām, stiepām galdus. 
Redzēju, ka Igaunijas un Lie-
tuvas nedzirdīgo organizāciju 
prezidenti ir ļoti pārsteigti un 
izjūt baltu skaudību par mūsu 
grandiozo pasākumu vispirms 
Brīvdabas muzejā, tad „Rītaus-
mā”.” 

LNS viceprezidente S. Ge-
renovska, lūgta pastāstīt par 
svētku noorganizēšanu, atbildē-
ja divos vārdos: „Puņķi un asa-
ras!”  Tomēr, labi palūgta, pie-
krita pastāstīt ko vairāk: „Svētku 
organizācijas grupu vadīja A. 
Pavlins, vēl biju es, Brigita un 
Ainārs Ostvalds, kurš daudz pa-
līdzēja praktiskajos darbos. Sā-
kām jau martā. Uz Nedzirdīgo 
dienu parasti pasūtām estrādi, 
pašdarbnieki tur sniedz priekš-
nesumus, tauta rātni sēž zālē, 
bet pēc koncerta izklīst. Taču uz 
šo jubilejas pasākumu vajadzēja 
ar katru dalībnieku visu pārru-
nāt, saskaņot, kur viņš stāvēs, 
ko darīs un kāpēc cits stāv tur, 
kur gribētu viņš… Bet dalībnie-
ku taču bija tik daudz: pašdarb-
nieki, amatnieki, mākslinieki, 
aktīvisti novadu sētās utt. Tas 
bija ļoti apjomīgs darbs. Reizēm 
mēs gājām gulēt 2 – 3 naktī, bet 
Brigita zvanījās caurām die-
nām. Tik liela un sarežģīta pa-
sākuma organizēšanā piedalījos 
pirmo reizi.”Interesanti, vai arī 
pats visa lielā jubilejas projekta 
autors A. Pavlins tā domā? Ku-
ram gan vēl, ja ne tā visa aizsā-
cējam teikt beidzamo vārdu šajā 
sāgā par LNS – 90?

A. Pavlins: „Es ar tādu 
baudu šoreiz strādāju! Cilvēki 
nevis klīrējās vai kašķējās, bet 
vienkārši ņēma un izdarīja, to, 

tad un tā, kā vajag. Un man šo 
svētku organizēšana un realizē-
šana sagādāja lielu prieku, lai 
gan es nemāku radīt koka sēni 
vai iebāzt pudelē kuģi, vienalga, 
jutos kolosāli. Brīnišķīgi, ka vi-
sas biedrības izdomāja kaut ko 
tieši savu, kaut ko speciālu. Ār-
kārtīgi radošs gars valdīja, no 
sākuma līdz pat pašām beigām. 
Kaut vai mūsu Informācijas 
centra prezentācija par vēsturi, 
vienkārši klasiska vērtība. Un 
vēl kas svarīgi, un tas patiešām 
IR svarīgi – svētkus izveidojām 
sev mēs paši. Visi tie simti ne-
dzirdīgo, kas piedalījās – tie 
radīja šos svētkus. Bez viņiem 
nebūtu nekā.

Mums pirmo reizi bija tāda 
rakstura un mēroga pasākums. 
Agrāk vienmēr bija tā: skatī-
tājus nosēdinām, uz skatuves 
notiek darbība. Šoreiz paši ska-
tītāji it kā kļuva par pasākuma 
dalībniekiem. Milzīgs paldies 
visiem tiem, kas ieklausījās un 
atnāca tautas tērpos. Kāda ko-
losāla sajūta! Neaprakstāma. 
Viss bija tā, kā bija jābūt. Ar vi-
sām kļūdām un neprecizitātēm, 
viss bija kolosāli. Viss. 

Nākamreiz? Nu.... gaidī-
sim iedvesmu, ideju, kas vieno. 
Kaut ko jaunu un nebijušu. Ne 
no Pavlina, bet no  mums, 1800 
biedru, tas ir milzīgs spēks, tās 
ir 1800 galvas, nu tad? Kam 
visforšākā ideja 95 gadu jubile-
jai? TAUTA, ATSAUCIES!  

daži dati uN fakti 
Kopā Brīvdabas muze-

ja pasākumos pedalījās 230 
brīvprātīgo, talantīgo LNS 
biedru no visām reģionāla-
jām biedrībām. No tiem 33 
amatnieki, 7 mākslinieki un 
190 pašdarbnieki. Apmeklē-
tāji netika uzskaitīti, to bija 
apmēram 600 - 800.
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Tauta uzgavilē priekā un sajūsmā par skaisto dienu. Par svētkiem. 
Paldies, paldies, tiem, kas to darināja!

Vēl mirklis - un baloži no biedrību vadītāju rokām aizlidos 
zilajā tālē kā mūsu vīzijas un sapņi par nākamiem 

skaistiem notikumiem
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