






















atpūtas vakaros, mākslinieciskajā pašdarbībā, ekskursijās, kā arī  sporta 
nodarbībās un sacensībās. 

    
Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 1. kongress (1949)  

1949. gada 9.-11. jūlijā tika sasaukts Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 
pirmais kongress jaunās politiskās iekārtas apstākļos. Trīsdienu kongress notika 
biedrības kluba mītnē Rīgā, Šķūņu ielā 19.  

Kongresā no 27 izvēlētajiem  delegātiem bija ieradušies 25, no tiem 15 
bija vīrieši. (sk. 2 .attēlu). 

 
 

 
 

2. attēls. Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 1. kongresā 
 

No kongresa protokoliem izriet, ka 1946. gadā biedrībā darbojās 94 
biedri, kas „pārņemti” no organizācijas „Nedzirdīgo Sports”; 1947. gadā – tie jau 
bija 171, bet 1949. gadā – 583 biedri. Biedrībā darbojās 5 klubi, pa vienam Rīgā, 
Alūksnē, Smiltenē, Liepājā un Daugavpilī. No 1946. gada sāka strādāt mācību 
ražošanas kurpnieku darbnīca, no 1947. gada – sveču darbnīca, kurā izgatavoja 
gan parafīna sveces, gan baznīcas (!) sveces. 1948. gadā Rīgā rūpniecības preču  
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tirgū tika atvērta speciāla tirdzniecības vieta, kurā tirgoja nedzirdīgo darbnīcās 
izgatavoto produkciju.  

Pirmajā biedrības kongresā, īpaši izceļot biedrības veikumu kultūrmasu 
darbā,  tika uzteiktas biedrības vadītās un organizētās lekcijas, referāti, karnevāli, 
ekskursijas, kino izrādes, bērnu rīti, sienasavīžu izdošana, divi stahanoviešu 
salidojumi un Viskrievijas Komunistiskās boļševiku partijas vēstures īsā kursa 
studijas, kas tika uzsāktas  1948. gadā.   

Kongresā tika ziņots, ka 1951. gadā  „Nedzirdīgo Sports” apvienoja 113 
biedru, kuri trenējās futbola, šaha, volejbola, galda tenisa spēlē un vieglatlētikā.  
Par Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības vadītāju tika ievēlēts Aleksandrs Celms, 
kurš bija nedzirdīgs.  

 
 
  

Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 2. kongress (1951)  
1951. gada 1.–3. augustā Rīgā, Valdemāra ielā 2, 3. vidusskolas telpās, 

notika Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 2. kongress. Tajā piedalījās 34 delegāti 
no visas Latvijas. Šajā kongresā tika pieņemti Latvijas Kurlmēmo biedrības 
statūti un tika atbalstīts ierosinājums par mācību ražošanas uzņēmumu (turpmāk 
–MRU) organizēšanu biedrības paspārnē. 

1950./51. gadā Latvijā tika veikta kurlmēmo un vāji dzirdīgo personu 
uzskaite, Latvijā tika reģistrētas 3557 personas, no tām nedzirdīgo biedrībās 
darbojās 646 personas, tādēļ kongresā tika izvirzīts mērķis palielināt  nedzirdīgo 
biedrību skaitu. Rezultātā „Nedzirdīgo Sports” ar 69 biedriem, kas darbojās pie 
ASB „Daugava”, turpmāk tika iekļauts Rīgas nodaļā un pārdēvēts par LPSR 
Kurlmēmo biedrības Rīgas nodaļas fizkultūras kolektīvu pie ASB „Daugava”. 

Kongresā par kurlmēmo biedrības vadītāju tika pārvēlēts Aleksandrs 
Celms. 

 
Latvijas PSR Kurlmēmo biedrības 3. kongress (1953)  

Kurlmēmo biedrības 3. kongress notika 1953. gada 23.–25. jūlijā Rīgā, 
Lenču ielā 1. Tajā piedalās 47 delegāti.  

Kongress noritēja PSKP 19. kongresa lēmumu izpildes garā.  
Kongresa tika sniegta atskaite par MRU darbību, kārtējās piecgades plāna 

izpildi un jaunu darbinieku apmācību kurpnieku, šuvēju, audēju, grāmatsējēju, 
atslēdznieku, galdnieku, krāsotāju, virpotāju, adītāju, skārdnieku amatam. 
Jāatzīmē, – kopš 1950. gada biedrība tika uzturēta par MRU līdzekļiem.  
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