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Bija arī citi viesi
Uz šo lielo pasākumu bija ieradušies ne ti-

kai lietuvieši. Privātā vizītē pie draugiem bija 
atbraukuši ciemiņi arī no citām valstīm, kuri 
ar prieku piedalījās šajā Nedzirdīgo dienas at-
zīmēšanas pasākumā. Taņa no Ukrainas pil-
sētas Ļvovas izteica sajūsmu par visu redzēto 
– tik skaisti organizēts ar pašdarbību augstā 
līmenī. Arī Ļvovā esot nedzirdīgo klubs, bet 
daudz mazāks par Rītausmu. No Maskavas 
bija trīs ciemiņi. Viņi brīnījās, cik Rīga tīra 

un skaista. Par koncertu arī palicis ļoti labs 
iespaids, un viņi bija pateicīgi par iespēju būt 
šajos svētkos.

Lietuvas pašdarbnieki bija priecīgi par 
negaidīto uzvaru pavāru konkursā, kurā pie-
dalījās divas viņu aktrises. 

Viņi jutās gandarīti arī par uzstāšanos tik 
lielai auditorijai un solījās ierasties pie mums 
arī turpmāk. Viņi izteica pārsteigumu par 
mūsu pašdarbnieku priekšnesumu dažādību 
un teicamo sagatavotību. Arī lielais apmeklē-

tāju skaits mūsu kaimiņus pārsteidzis. 
Nedzirdīgo diena ar to vis nebeidzās, bet 

turpinājās vakarā pie pašu klātiem galdiem ar 
sarunām un izklaidēm. Pašu mājās tiešām ir 
vislabāk.

Šis lieliskais pasākums risinājās Ei-
ropas Sociālā fonda līdzfinansētā  LNS 
projekta „KLUSUMA PASAULE” nos-
lēguma posma ietvaros un, kā redzams no 
minētā apraksta, savu uzdevumu kā līdz-
dalību veicinoša akcija pilnībā izpildīja. 

KLUSUMA PASAULES KLUSUMA DIENĀ – VISS IR LABS…
zigmārs UngUrs JUris grUndUlis

Nedzirdīgo diena šogad atkal notika mūsu pašu mājās – Rītausmā, un daudzi no svinētājiem izteicās, ka tas ir ļoti labi, jo savās 
mājās tomēr sajūta ir omulīgāka un drošāka. Uzreiz jāatzīst, ka sanākušo svētku dalībnieku bija tik daudz, ka pat lielā Rītausma 
šķita par šauru.

 sāKums garšīgs – pavāru KonKurss

LNS viceprezidente Sandra Gerenovska vispirms saai-
cināja visus klātesošos foajē, izskaidroja pasākuma kārtību 
un deva zīmi konkursa startam. Šis notikums bija galvenais 
pirms svētku koncerta, un to varētu dēvēt pat par starptau-
tisku, jo kopā ar visām biedrībām tajā piedalījās arī lietuvie-
šu komanda. Pavāriem šoreiz vajadzēja iztikt bez katliem 
un vārīšanas, jo katrai komandai priekšā no izsniegtajiem 
produktiem bija jāpagatavo sviestmaizes un dažādas uzko-
das. Kā uzsvēra konkursa vadītāja Sandra: nevis vienkārši 
jāsagatavo, bet pusstundas laikā tas jāizdara tik skaisti, cik 
vien var!

 Kamēr pavāru komandas darbojās, svētku dalībnieki ie-
saistījās Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas piedāvātajās 
aktivitātēs – sacentās šahā, dambretē, novusā, Boccia spēlē, 
savukārt bērnu rīcībā bija savs piepūšamais cietoksnis. 

svētKu Koncertā mazi un lieli

Pirmajā daļā uzstājās bērni no 218. bērnudārza grupas, Rīgas Nedzir-
dīgo skolas, Valmieras Vājdzirdīgo skolas un Raiņa vakarskolas. 

Otrā daļa sākās ar lietuviešu izrādi „Lauva no Palangas” (attēlā), un 
tajā bija 20 priekšnesumi, kurus bija interesanti bija vērot, jo varēja ie-
gūt vispusīgu priekšstatu par lietuviešu pašdarbības līmeni un savdabību. 
Spriežot pēc vienīgās lietuviešu melodeklamācijas „Pulkstenis”, viņi šī 
žanra priekšnesumus izpilda pavisam savādāk nekā mēs. 

Savukārt daudzi no mūsu pašdarbnieku priekšnesumiem jau bija re-
dzēti šāgada pašdarbības festivālā, toties ļoti interesanta bija uzaicinātā 
burvju mākslinieka uzstāšanās ar dažādiem trikiem. Skatītāji nekādi ne-
spēja saprast, no kurienes gan viņš nemitīgi izbur baložus un papagaiļus 
un kur pēc tam viņi atkal pazūd…

Pēc koncerta pašdarbnieku kolektīvi, arī lietuviešu grupa, saņēma 
dāvaniņas. Tad visi kopā ar skatītājiem nodziedāja šāgada svētku moto 
dziesmu „Viss ir labs, kas labi beidzas”. 

oficiālajā daļā – apsveiKumi, uzrunas, apBalvošana

Risinājās Lielajā zālē, un tā sākās ar LNS prezidenta Edgara Vorslova ap-
sveikumu. „Man prieks jūs visus redzēt šeit mūsu svētku dienā,” viņš teica. Pre-
zidents svinīgi pasniedza apliecību jaunajiem LNS Goda biedriem, kuriem šo 
nosaukumu piešķīra LNS kongresā augustā. Saņemot apliecību, Latvijas Nedzir-
dīgo sporta federācijas prezidents Varis Strazdiņš sveica visus klātesošos svēt-
kos un novēlēja piedalīties fiziskajās aktivitātēs, nesēdēt uz vietas. Apsveikuma 
uzrunu Latvijas nedzirdīgajiem teica arī Lietuvas Nedzirdīgo savienības vadītāja 
Roma Klečkovskaja.

LNS viceprezidente aicināja uz skatuves pavāru konkursa dalībniekus (attēlā) 
un pasniedza mazas veltes, un tad žūrijas pārstāve Elfa Zariņa paziņoja konkursa 
rezultātus. Pirmo vietu ar izcili sagatavotām uzkodām mūsējiem „nocēla”  
lietuviešu komanda. Otrajā vietā jelgavnieki (Natālija Felkere un Anita 
Grahoļska), bet trešajā valmierieši (Vladimirs Kirre un Gunta Tetere).

Starp citu, jelgavniecēm vienīgajām rokās bija cimdi, gatavojot sviestmaizes, 
un komplektā ar jaukajiem priekšautiņiem viņas ļoti labi izskatījās. 
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