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Piedzimšana 
 

 
 LNS Pļaviņu biedrības pirmsākums - 
1955.gada 07.augustā no  Pļaviņu apkaimes 13 
nedzirdīgie Pļaviņu pilsētas kultūras namā 
pulcējas pirmoreiz vienkopus, lai nodibinātu 
pirmorganizāciju. Sapulci vadīja Latvijas 
Nedzirdīgo biedrības  Centrālās valdes pārstāvis 
A. Celms. Par jaunās LNB Pļaviņu 
pirmorganizācijas priekšsēdētāju ievēlēja Āriju 
Grigoroviču. LNB Pļaviņu pirmorganizācijas 
vajadzībām savs pastāvīgs stūris bija Pļaviņu 
pilsētas kultūras namā no 1955.-1962.gadam. 
 
 

Pļaviņu pils ētas ģerbonis 
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Priekšnieki: 
 
No 1955. līdz 1959.gadam - Ārijs Grigorovičs 
 
No 1959. līdz 1964.gadam - Jānis Asarītis 
 
No 1964. līdz 1965.gadam - Jānis Kalniņš 
 
No 1965. līdz 1966.gadam - Jānis Asarītis: 
 
Foto 1965 Pļaviņās   Foto 2001 Pļaviņās 
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No 1966. līdz 1988.gadam Ona Grigoroviča 
(pašreiz Jāņkalne): 
 
Foto ~1970 Pļaviņās  Foto 1995 Pļaviņās 

       
 

 
No 1988. līdz pašlaik -  Ainārs Osmanis: 
 
Foto 1993 Visbijā      Foto 2005 Rēzeknē 
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Pašreiz ējie darbinieki:  
 
Tulks-speciālists  Jurijs Jerofejevs bildēts darba 
laikā: 

 
 
un speciālists Lauris Rūrāns: 
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Biežāk r īkoti lielie kultur ālie pas ākumi 
 
Masku karnevāls: 

 
 
Lieldienas vecajās telpās Daugavas ielā 75 
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Lieldienas jaunajā telpā 1.Maija ielā 7: 

 
 
Ziemassvētki ar salaveča un sniegbaltītes 
piedalīšanos: 
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Visu pasākumu atelpas brīžos mūsu 

„gudrie” vīri risina sadzīves jautājumus, kā labāk 
būtu vieglāka iztikšana dzīvē: 

 
 
Senos padomju laikos kā obligātie pasākumi bija 
„patriotiskā audzināšana”. Tādu audzināšanu 
pašlaik netaisām. Šoreiz fotobildē – tikšanās ar 
nezināmu kara veterāni: 
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1965. gadā un 2 gadus vēlāk Pļaviņās bija 
organizēti 2 Latvijas Nedzirdīgo lauksaimnieku 
salidojumi, bet kuras rezultātā neizdevās 
sapulcināt kopā visus nedzirdīgos 
lauksaimniekus darbam Aiviekstes sovhozā: 
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Mūsu pašdarbinieki 
 
Pļaviņieši mazliet slinki uz pašdarbības 
organizēšanu. Ik gadu tiek sagatavoti mazi 
uzvedumi, ar kuriem uzstājas gan pašu biedrībā, 
gan ikgadējos Latvijas Nedzirdīgo kultūras 
festivālos. Tiek sagatavoti dažādi uzvedumi par 
sadzīves vai ikdienas problēmām, piemēram, 
Televizora izmantošana, Modes salons, 
Eiroproblēma u.c. 

 
 

 Ik mēnesi gan biedrībā, gan biedru 
grupās tiek rīkoti informatīvie pasākumi, kuros 
tiek informēti par dažādām invalīdu problēmu 
atrisināšanas iespējām. Viens no būtiskiem 
pasākumiem ir avīžu koplasīšana, kurā tulks vai 
zinošs cilvēks atstāsta rakstīto saprotamā zīmju 
valodā. 
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Kas bija vispirms: Vista vai ola? 
 
 LNS Pļaviņu biedrībai biedri sadalās 3 
biedru grupās: Pļaviņu, Madonas un Līvānu. 
Madonā ir 14 biedri, Līvānu grupā – 13 biedri un 
Pļaviņu grupā – 53 biedri. 
 Madonas biedru grupa nodibinājās 
1962.gadā. Līvānu biedru grupa  - 1952.gadā un 
Pļaviņu grupa – reizē ar biedrības nodibināšanu 
1955.gadā. 
 Pēc gadskaitļiem sanāk, ka vispirms 
nodibināta Līvānu grupa, pēc tam Pļaviņu 
biedrība. Pēc tā var secināt, ka vispirms Līvānos 
bija ola, pēc tam Pļaviņās vista parādījās.
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Miteklis 
 

  
 
 No biedrības dibināšanas brīža līdz 
1962.gadam biedrībai bija savs stūrītis Pļaviņu 
pilsētas kultūras namā. 
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Latvijas Nedzirdīgo savienība 
1962.g.17.maijā nopirka māju Pļaviņas, 
Daugavas ielā 75 biedrības vajadzībām. Biedrība 
to apdzīvoja līdz 2003.gadam: 

 
 

Pašlaik telpas tiek izīrētas, dažkārt bija 
doma par to pārdošanu. 

Māja ir daudz piedzīvojusi visus nedzirdīgo 
dzīves mirkļus. Pat kādu laiku tur bija kopmītne 
speciāli nedzirdīgo lauksaimnieku vajadzībām. 
Ja pierakstītu visus nedzirdīgo nostāstus par 
piedzīvojumiem tajā, sanāktu liela kuriozu 
grāmata. 

1980.gada pavasarī Daugava applūdināja 
biedrības telpas un aizveda vēsturiskus 
dokumentus.  
Toreizējā biedrības priekšsēdētāja O.Grigoroviča  
atlikušos izglābtos dokumentus žāvēja uz veļas 
auklas. 
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1965.gadā Latvijas Nedzirdīgo savienība 

pabeidza uzbūvēt 8-dzīvokļu māju 1.Maija ielā 7 
nedzirdīgo laukstrādnieku ģimenēm. 

 
 

2003.gadā biedrības tulks Jurijs pārmūrēja 
krāsni tās mājas dzīvoklī Nr.1 un tad biedrība tur 
iemitinājās un vēl šodien apdzīvo: 
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Mūsu labv ēļi 
 
Labvēle Nr.1 – Pļaviņu pilsētas Dome: 

 
 
Labo darbu saraksts: 

1) Finansiālais atbalsts Latvijas Nedzirdīgo 
kultūras festivālam Pļaviņās 2003.gadā; 

2) Finansiālais atbalsts Biedrības jubileju 
organizēšanai 2000. un 2005.gadā; 

3) Autobusu finansēšana nedzirdīgo 
braucienam uz Nedzirdīgo dienas lielo 
pasākumu Rīgā. 

4) Citi neaptaustāmie darbi (informācijas, 
lekcijas, morālais atbalsts). 

 
Pārējie materiālie sponsori pēdējos 5 gadus: SIA 
„Dona”, AS „Diena”, SIA „Bezdelīgas-1”. 
 
 
 Fotopiezīmes sagatavoja un izdrukāja: A.Osmanis 

 


