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Neko par mums bez mums
SUSTENTO

Dzīvo ar prieku – vaļasprieku
Ir labi, ja atrodi dzīvē kaut ko tādu, 
kas piesaista ar visu sirdi un dvēseli, 
un no rīta celies ar domu, ka šodien, 
tagad un tūlīt, tam ķeršos klāt, jo 
nekad nezinām, kas un kā būs rīt.
Kad biju mazs meitēns, aizrautīgi 
vēroju, kā lielais brālis fotografē. 
Viens mans portrets tika nominēts 
kādā konkursā, un brālis ieguva 
2. vietu ar fotogrāfiju “Māsa”. Man 
gan pašai tā bilde nepatika, bet no 
mākslinieciskā viedokļa laikam bija 

Vaļasprieks – 
liels resurss
Psiholoģijā ir uzskats, ka mūsdienu 
racionālajā pasaulē vaļasprieki ir 
svarīgi un atbalstāmi, jo ne visiem 
cilvēkiem ikdienas aktivitātes sniedz 
prieku un piepildījumu, bieži tās ir 
vienveidīgas vai kalpo tikai iztikas 
pelnīšanai. Reizēm hobijam var būt 
pat psiholoģiski atveseļojoša 
nozīme. Jā, bez hobija var iztikt, taču 
ar to dzīve ir daudz piepildītāka. Ja 
cilvēkam ir vaļasprieks, viņš iepazīst 
jaunas izjūtas, viņam rodas jaunas 
prasmes, ko var izmantot gan 
sociālajā, gan profesionālajā dzīvē, 
viņš kļūst pārliecinātāks un ar sevi 
apmierinātāks.
Ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas 
dzīves kvalitāti, pirmajā mirklī var 
rasties jautājums: “Kā atrast nodarbi, 
kas piešķir ikdienai krāsu?” Parasti 
vaļasprieks nemaz nav jāmeklē kā ar 
uguni. Viens variants – jāpievēršas 
lietām, kuras agrāk patika, bet tika 
atliktas malā, jo nebija iespēju ar 
tām nodarboties. Varbūt šobrīd ir 
pienācis laiks pie agrākajām 
interesēm atgriezties? Vaļaspriekam 
nav jābūt kaut kam īpaši oriģinālam. 

Arī rokdarbi vai ēdiena gatavošana 
lieliski kalpo radošai izpausmei. 
Kāds gūst prieku, krājot monētas, 
kas citiem, iespējams, šķiet 
garlaicīgi; cits dod priekšroku sporta 
aktivitātēm, dziedāšanai, ratiņdejām 
vai dārzkopībai – variantu ir daudz.
Ja iepriekš vaļasprieka nekad nav 
bijis, būtu svarīgi padomāt: “Ko es 
gribētu darīt, kas man sagādātu 
prieku? Un, protams, kas atbilstu 
manām iespējam?” Katrā ziņā hobijs 
ir cilvēka paša izvēle, to nedrīkst 
uzspiest. Ja nu galīgi nav nevienas 
idejas, tad atliek iet un pamēģināt – 
ko es varu un kas man ir 
pieņemams? Var arī lūgt 
profesionāla psihologa vai karjeras 
konsultanta padomu, tomēr pilnīgi 
precīzi vispiemērotāko hobiju 
neizskaitļos neviens, jo hobijs nav 
tikai tehniska, bet galvenokārt 
emocionāla lieta.
Mēdz būt situācijas, kad cilvēkam 
izvēlēties vaļasprieku piespiež 
konkrēta dzīves situācija. Piemēram, 
sarežģīts rokdarbs prasa lielu 
uzmanības koncentrēšanu un neļauj 
domāt par savām nelaimēm, bet 
pīšana, tamborēšana vai līdzīgas 
nodarbes var palīdzēt uzlabot roku 
un pirkstu kustības. Šādu piemēru 
dzīvē ir daudz, un tie liecina, ka 

hobijs ir lielisks negatīvu izjūtu 
pārvarēšanas veids, pat tad, ja radies 
piespiedu situācijā. Ir daudz labāk, 
ja cilvēks pievēršas kādai nodarbei, 
nevis sēž sadrūmis un īgns, ja meklē 
domubiedrus un grib būt sociāli 
iesaistīts un noderīgs. Patiesībā tas 
liecina par personības spēku un 
parāda, ka cilvēkam ir resursi, lai 
pārvarētu ļoti grūtu situāciju un 
dzīvotu. Vaļasprieks sniedz drošības 
izjūtu par to, ka esmu uz kaut ko 
spējīgs.
Vēl būtisks ieguvums, ko sniedz 
hobijs, ir iespēja komunicēt ar 
citiem. Šādi cilvēks apmierina 
vajadzību pēc attiecībām ar 
līdzcilvēkiem. Turklāt vaļasprieks 
ļauj šo vajadzību pēc attiecībām 
īstenot veidā, kurā indivīds par sevi 
jūtas drošs, – ar citiem 
fotografēšanas entuziastiem, 
kulināriem vai  putnu vērotājiem var 
sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu.
Tātad vaļasprieks ir veids, kā attīstīt 
savu personību un pašizpausmi. Ir 
pierādīts, ka tie cilvēki, kuriem ir 
savs vaļasprieks, daudz labāk 
darbojas komandā un prot atrast 
radošus risinājumus nestandarta 
situācijās. Un tas ir liels resurss.
Ilze Kricka, psiholoģe

turpinājums 2. lpp. »

laba. Kad brālis attīstīja filmiņu – 
lika lielajā vai mazajā tankā, pēc tam 
bildes fiksatorā un attīstītājā, sēdēju 
klāt un palīdzēju – droši vien vairāk 
traucēju. Tas bija aizraujoši, kā uz 
balta papīra parādās dažādi tēli, 
cilvēki, daba. Ar laiku tiku arī pie 
sava fotoaparāta, pirku filmiņas un 
iemēģināju, kā tas ir, kad pati varu 
iemūžināt mirkli. Gadiem ejot, mans 
fotoaparāts salūza, jaunu nebija 
iespējas iegadāties, un laika gaitā 

priekšplānā izvirzījās citas 
prioritātes un aizraušanās, arī 
slimība ar diagnozi. Taču nekad 
neatmetu domu, ka kādreiz 
iegādāšos spoguļkameru. Daudzus 
gadus kā ikviens vairāk vai mazāk 
fotografēju ar telefonu, bet telefons 
tajā laikā fotografēja, kā grib pats, 
man teikšanas maz. Tad sapratu, ka 
vēlos pati būt noteicēja – likt fokusu, 
atvērt vai aizvērt diafragmu, 
sastindzināt mirkli vai ļaut tam 
izplūst.



situāciju pasaulē ratiņdejas atkal atsākas Rīgā un esmu par 
to priecīga. Paldies Mārtiņam Etkinam!
Ratiņdejas nav mans vienīgais vaļasprieks. Aizraujos arī ar 
ložu parašaušanu. Esmu izveidojusi nelielu savu 
uzņēmējdarbību Rīgā, kur pasniedzu meistarklases šūšanā, 
konstruēšanā un modelēšanā.
Esmu aktīvs cilvēks, kas nespēj mierīgi nosēdēt. Regulāri 
apmeklēju fizioterapiju, trenažieru zāli un baseinu. Paldies 
ģimenei un radiem! Patīk ceļot un braukt ar mašīnu – 
braukšana uzlādē un dod enerģiju. Esmu no darītājiem, 
nevis čīkstētājiem. Dzīve ir jābauda, neskatoties uz 
uzliktajiem pārbaudījumiem.
Ervita Kligere

2

www.sustento.lv Nr. 36 (jūlijs) 2021

Manu lēmumu pieņemšanu 
ietekmēja tā saucamā pandēmija. 
Gadiem atliktā naudiņa auto iegādei 
beidzot tika likta lietā. Nu man ir 
auto, lietots gan, bet brauc, un tā ir 
iespēja brīvāk pārvietoties. Latvijā 
taču ir tik daudz skaistu vietu! 
Mājsēde noteikti nav man piemērota, 
bet cilvēkos drūzmēties ir liegts.
Jau ar covidlaika sākumu tika 
izlemts – lai arī līdzekļu ir tik, cik ir, 
jāpērk normāls fotoaparāts, arī vīrs 
palīdzēja piepildīt manu mazo, bet 
ilgi loloto sapni. Man tagad ir sava 
spoguļkamera! Bet ar to jau 
nepietiek, jo nospiest pogu ir viens, 
bet saprast, kā viss darbojas, kā 
saregulēt tā, kā vajag tev, ir pavisam 
kas cits. Sameklēju internetā kursus, 
kuros tālmācībā par pieejamām 
naudiņām var iegādāties lekcijas, 
pildīt mājasdarbus, sarunāties ar 
pasniedzēju, uzdot jautājumus. 
Mācību noslēgumā saņēmu 
sertifikātu par fotografēšanas 
tālmācības kursu beigšanu, tad jau 
sekoja Adobe Lihtroom pamata kurss, 
nu jau lūkojos uz 
nākamajiem – foto tehnoloģijas Andreja Osipoviča foto

Man vienmēr ir paticis dejot! Savulaik dejoju vidējās 
paaudzes deju kolektīvā “Sen Līgo”, arī patika apmeklēt 
zaļumballes. Bet kopš negadījuma jau piecus gadus esmu 
riteņkrēslā un dzīve ir izmainījusies par 360 grādiem. 
Viss bija jāsāk no sākuma…
Šo gadu laikā pamazām visu esmu salikusi “pa 
plauktiņiem”, saprotot, ko vēlos darīt, cik daudz varu 
izdarīt.
2017. gada vasarā Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu 
biedrība organizēja pasākumu “Ar sportu uz veselību”. 
Tas notika Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, 
un tajā piedalījās cilvēki riteņkrēslā no visas Latvijas. 
Pasākumā notika dažādas aktivitātes, un viena no tām arī 
bija ratiņdejas. Noskatījos no malas un sapratu, ka mani 
tās neuzrunā, man tās nepatīk, nevaru sevi iedomāties, 
dejojot ratiņdejas. Tā kā pēc traumas bija pagājuši vien 
pāris mēneši, vēl īsti nesapratu, kas ar mani noticis un kā 
dzīvot tālāk.
Nākamajā gadā, esot rehabilitācijā Vaivaros, tika 
piedāvāta iespēja apmeklēt ratiņdejas. Mani kāds iekšējs 
spēks dīdīja un vilka uz nodarbību. Nu jau skats uz 
ratiņdejām bija nedaudz savādāks – radās interese un 
sāku tās apmeklēt pēc iespējas biežāk. 2018. gadā uzsāku 
mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, un tur arī 
uzzināju, ka Pumpuru vidusskolas telpās notiek 
ratiņdejas. Tā nu skolas laikā divas reizes mēnesī 
apmeklēju ratiņdejas, vēlāk tapa arī deju iestudējums, ar 
kuru uzstājāmies dažos pasākumos.
Šobrīd pēc liela pārtraukuma sakarā ar epidemioloģisko 

Dejotprieks

tālmācības otro līmeni. Man ir 
neaprakstāms prieks, ka varu 
iemūžināt mirkli, kas pašai patīk, 
sniedz gandarījumu. Protams, 
aizkustina, kad cilvēki uzraksta, ka 
arī viņiem patīk un ir iespēja skatīt 
ko skaistu, ja pašiem šādu iespēju 
nav. Cik bieži mēs steigā vai 
aizņemtībā paejam garām parastai 
smilgai vai pieneņu pūkai, bet man 
tagad ir iespēja parādīt, cik tas viss ir 
skaisti savās īpašās krāsās un 
vienkāršībā. Caur fotoaparātu varu 
lietas un vietas uzlūkot no pavisam 
citas puses un rakursa.
Mēs varam skatīt, cik dzīve tomēr ir 
skaista, katrs varam atrast iespēju, kā 
aizpildīt savu laiku ar vaļasprieku, lai 
nebūtu jādomā par skumjo un 
negatīvo. Tas, protams, problēmas 
neatrisina, bet liek šajos nedaudzajos 
mirkļos – vai nu tā būtu dziedāšana, 
vai gleznošana, vai tamborēšana, vai 
dambretes spēle, vai dzejošana, vai 
kūku cepšana vai varbūt tomātu 
audzēšana puķu podā – sajusties 
laimīgam. Man tā ir fotografēšana! 
Un kas ir tev?
Ineta Osipoviča

« sākums 1. lpp.
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Vienmēr esmu devusi priekšroku 
aktīvai atpūtai, tāpēc, ja ir kāds 
saistošs piedāvājums, vienmēr 
cenšos piedalīties. Kad pirms pāris 
gadiem mani aicināja iesaistīties 
burāšanas treniņos un doties uz 
nometni, mazliet padomāju gan, jo 
burāšana man līdz tam bija sveša. 
Bet tā kā burāšana ir pieejama 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
tad sapratu – jāizmanto iespēja. 
Burāšanas nometne Itālijā pie 
Gardas ezera bija lieliska iespēja 
izbaudīt šo sporta veidu, atpūsties 
skaistā vietā un iepazīties ar 
daudziem šī sporta veida 
entuziastiem. Tā ir neaizmirstama 
pieredze!
Burāšana ir ļoti dārgs sporta veids, 
tāpēc, ja ir vēlme ar to nopietni 
nodarboties, jābūt nodrošinātam 
diezgan lielam finansējumam. 
Paraburāšana nav gluži tas pats kas 
klasiskā burāšana, taču galvenā 
atšķirība ir tā, ka laiva ir pielāgota 
cilvēkam ar kustību traucējumiem. 
Man pašai ir pieredze (ļoti neliela) 
burāšanā ar Hansa 303 laivu. Ir arī 
citas laivas, kas piemērotas 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Tagad esmu burāšanā iemīlējusies. 

Brīvības sajūta

Tā man ir kā terapija. Ūdens ir 
mana stihija, un, kad esmu laivā un 
varu ļauties vējam, aizmirstu par 
visu. Lai cik banāli varbūt tas skan, 
bet burājot attīrās mans prāts un 
dvēsele – es esmu brīva un laimīga. 
Un kaut arī pēc dabas esmu bailīga, 
tad, esot laivā, es jūtos drošībā. 
Burājot man vēl ne reizi nav bijusi 
pat mazākā doma, ka laiva varētu 
apgāzties vai kaut kas slikts 
atgadīties. Pat gluži otrādi – jo 
lielāks vējš un laiva vairāk gāzelējas, 
jo jūtu lielāku brīvības sajūtu. Ja es 
būtu dzejniece, tad varētu daudz un 

skaisti aprakstīt to, cik dziedinoša 
un baudāma ir burāšana. Es ļoti 
priecātos, ja Latvijā paraburāšana 
attīstītos vairāk un būtu pieejamāka 
gan finansiāli, gan praktiski.
Diemžēl šobrīd manas burāšanas 
iespējas ir stipri ierobežotas. Rīgā 
Ķīpsalā treniņi nevar notikt, jo 
strīdu par īpašuma tiesībām dēļ 
teritorija ir slēgta. Mācīties burāt 
šobrīd var Jūrmalā un Jelgavā, 
iepriekš sazvanoties ar treneri 
Guntaru Eistreķi, tālr. 25468455.
Linda Cērpa

Mana aizraušanās ar rokdarbiem 
sākās ar papīra kartītēm, uz kurām 
redzamos zīmējumi vajadzēja izšūt. 
Toreiz man bija gadi seši septiņi. 
Man patika, kā uz vienkrāsainās 
kartītes veidojas krāsaini zīmējumi 
un tie it kā atdzīvojas. Arī adīt sāku 
agri. Kad ciemojos laukos, redzēju, 
ka garajos ziemas vakaros adīja abas 
vecāsmātes māsas. Mums ar brāli 
deva ārdīto dziju, lai adām lellēm 
šalles. Sacentāmies, kurš uzadīs 
gludāku un garāku šalli. Reizēm  
divdesmit actiņu platais adījums 
saruka līdz desmit actiņām, taču uz 
priekšu darbs virzījās. Vēlāk, skolas 
gados, šīs prasmes noderēja. Kad 
klasesbiedrenes adīja šalles, es varēju 
jau adīt džemperi. Kurā brīdī sāku 
tamborēt, pat neatceros. Noteikti 
kādam džemperim gribēju mežģīņu 
maliņu.
Gadiem ejot, esmu iemācījusies šūt, 
izšūt, adīt, tamborēt, mezglot, pērļot 
un apgleznot zīdu.

2016. gadā krūts vēža diagnoze 
apgrieza kājām gaisā manu dzīvi. Pēc 
operācijas man neklausīja labās 
rokas pirksti, nevarēju vairs izdarīt 
ikdienas darbus kā agrāk, nevarēju 
rakstīt uz datora klaviatūras tik veikli 
kā agrāk, nevarēju vairs pērļot, adīt, 
tamborēt. Tas dzina izmisumā… Taču 
skatīties televizoru, neko nedarot, arī 
nemāku. Paņēmu resnāko 
tamboradatu, diegu un sāku 
tamborēt rozītes. Kādā brīdī sapratu, 
ka izdodas. Jā, daudz, daudz lēnāk 
nekā kādreiz, bet varu. Darbi sāka 
krāties. Bērni un draudzenes ieteica 
izveidot adījumu un tamborējumu 
veikaliņu platformā Etsy. Esmu 
priecīga, ka viņiem paklausīju. Tie ir 
gan papildu ienākumi, gan prieks, ka 
mani darbi tiek novērtēti.
Rokdarbi man ir kā meditācija. 
Cilvēka smadzenes tā iekārtotas, ka 
nevar divas lietas vienlaicīgi domāt. 
Skaitot valdziņus jeb actiņas, 
problēmas paliek otrajā plānā.
Ināra Melbārde

Rokdarbi kā
meditācija
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Vasara ir laiks jaukām emocijām, 
skaistiem piedzīvojumiem, 
enerģijas uzlādei. Šobrīd tas ir tik 
vajadzīgs, jo Covid-19 vēl diktē 
savus noteikumus. Daudz labās 
enerģijas radīšanā varam darīt paši, 
pilnvērtīgi izmantojot brīvo laiku un 
nodarbojoties ar vaļaspriekiem.
Alūksniešiem ir senas tradīcijas 
mazdārziņu kopšanā. Un tādu mūsu 
pilsētā ir tuvu tūkstotim. Tur 
audzējam veselīgu pārtiku savam 
ikdienas galdam. Tā ir it kā parasta 
parādība mazpilsētās, taču mūsu 

Pilnvērtīgi
izmantots
laiks

biedrības biedriem ir sena tradīcija 
dalīties un mainīties ar izaudzēto, 
sākot no lociņiem, redīsiem, 
salātiem un beidzot ar vēlā rudenī 
novākto ražu. Biedrības gada 
pārskata sapulcē godinām čaklākos 
un cildinām tos, kuri biedrībai 
ziedojuši daļu no savā dārziņā 
iegūtās ražas.
Vasara ir laiks, kad vairāk var 
parūpēties par savu veselību, 
izmantojot dabas dotās iespējas. 
Alūksnes ezers šo iespēju 
uzskaitījumā ieņem nozīmīgu vietu. 
Labiekārtotās pludmalēs peldoties 
un sauļojoties, var bez mokām 
uzņemt mūsu organismam tik 
nepieciešamo D vitamīnu. 
Makšķerniekus priecē pašu 
noķertās līdakas, brekši, asarīši un 

zandarti. Tādējādi var savienot 
patīkamo ar lietderīgo.
Ļoti esam noilgojušies pēc 
kopābūšanas. Tāpēc ar prieku 
uzņēmām valdības lēmumu ar 
15. jūniju, uzrādot digitālo Covid-19 
sertifikātu, apmeklēt kultūras 
pasākumus.
Cītīgi strādājam pie tā, lai pēc 
iespējas ātrāk mūsu biedri veiktu 
vakcināciju. 14. jūlijā esam 
plānojuši kolektīvu braucienu uz 
Līgatni. Ceru, ka tas sniegs 
pozitīvas emocijas ilgākam laikam.
Atcerēsimies, ka mūsu labsajūta 
lielā mērā ir atkarīga no mums 
pašiem.
Edvīns Svars, Alūksnes Invalīdu 
biedrības valdes priekšsēdētājs

Biedrība “Latvijas Sieviešu invalīdu 
asociācija “Aspazija”” dibināšanas 
dienā pirms 23 gadiem skaidri 
definēja savu nostāju: ikviena var 
būt kopā ar mums – lai darbotos un 
pārliecinātu, lai pierādītu savu 
spēku un varēšanu, lai mācītos un 
mācītu, lai atrastu jaunus draugus 
un domubiedrus, lai vienkārši 
atpūstos un labi pavadītu brīvo 
laiku.
Katru nedēļu mūsu telpas apmeklē 

Ticība saviem
spēkiem

vairāk nekā 70 biedrības pārstāves. 
Lai celtu sieviešu pašapziņu un 
drošības sajūtu, tiek organizētas 
atbalsta grupas un individuālas 
konsultācijas psihologa un 
psihoterapeita vadībā. Lai apgūtu 
dažādas iemaņas un darba prasmes, 
tiek organizētas mākslinieciskās 
klūdziņu pīšanas, floristikas un 
rokdarbu nodarbības. Veselības 
stiprināšanu un uzlabošanu veicina 
mūzikas, kustību, deju terapijas 
un nūjošanas nodarbības. Šī 
zināšanu un prasmju bagāža dod 
iespēju brīvo laiku pavadīt, 
darbojoties saskaņā ar sevi, turklāt 
vēl arī nopelnīt. Dāmas, kuras 

Cilvēka iekšējie resursi ir milzīgi, var 
teikt – neierobežoti. Daudzi cilvēki ir 
vienisprātis, ka mēs savus resursus 
izmantojam tikai daļēji un lielā mērā 
neracionāli. Katrs pazīst situāciju, 
ka, lai īstenotu kādu projektu, trūkst 
resursu – fizisku, psiholoģisku, 
emocionālu, intelektuālu… 
Paradokss? Resursi taču ir 
neierobežoti, un nu to trūkst!
Mūsu uzdevums ir iepazīt savus 
iekšējos resursus un mācīties tos 
efektīvi izmantot. Tas ir uzdevums 
visai dzīvei – grūts, bet ļoti 
interesants. To risinot, mēs gūsim 
labākus panākumus jebkurā dzīves 
jomā. Cilvēkiem ar ierobežotām 
iespējām/invaliditāti šis uzdevums ir 
grūtāks, jo slimība vai avārijas sekas 

Radošs un dzīvs parasti papildus ierobežo iekšējos 
resursus. Brīvā radošā procesā 
cilvēkam ir iespēja atklāt savas 
spējas, kā arī atrast iekšējos 
saspringumus un tos mazināt. Tāpēc 
mēs īstenojam mākslas un drāmas 
terapiju.
Mākslas terapija tiek īstenota no 
2009. gada, un tai ir daudz virzienu. 
Akvarelis, dekupāža, gleznošana uz 
zīda, koka un stikla, pērļošana un 
filcēšana ļauj atrast katram tīkamu 
nodarbi. Gandrīz visi programmas 
dalībnieki atzinuši mākslinieciskās 
jaunrades labvēlīgo ietekmi uz 
veselību. Starp citu daudziem 
izdevies kļūt par profesionāļiem 
iemīļotajā mākslas virzienā. Šajos 
gados “Motus Vita” biedri ir 
piedalījušies daudzās mākslas 
izstādēs Latvijā un ārzemēs. Tagad 

savā mājas lapā esam izveidojuši 
virtuālu izstādi un mākslas darbu 
konkursu “Esmu radošs – esmu 
dzīvs”. 
No 2014. gada mūsu biedrība 
sadarbībā ar mākslas platformu 
“Stadia” īsteno iekļaujoša teātra 
projektu. Tas ietver attīstības 
treniņus, aktiermeistarību, skatuves 
kustības un runas pamatus, ritmiku, 
klaunādi u. c. 
Mēs sniedzam atbalstu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, uzlabojot viņu 
dzīves kvalitāti, jo iesaistīšanās 
radošās darbnīcās attīsta viņus pašus, 
ir iespēju tikties un apgūt jaunas 
prasmes.
Valerijs Rakovs, Biedrības 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
“Motus Vita” valdes priekšsēdētājs

apguvušas rokdarbus, regulāri tiek 
uzaicinātas darināt korporatīvās 
svētku dāvanas darba kolektīviem, 
aptieku sadarbības partneriem, 
lidostai “Rīga”, Rīgas Dzemdību 
namam u. c. Katra noadītā mazuļu 
zeķīte vai rakstains dūrainis vairo 
ticību saviem spēkiem un ceļ 
pašapziņu. Biedrība “Aspazija” 
atļauj nūjošanas nūjas ņemt līdzi uz 
mājām, lai katra savā piemājas 
parkā varētu uzlabot fizisko 
izturību. Biedrībā ir bibliotēka, kur 
iespējams paņemt lasīšanai 
interesējošu literatūru, kā arī atnest 
savas grāmatas apmaiņai pret citu 
atnestām. Biedrības vadība regulāri 
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Brīvo laiku saturīgi var pavadīt 
sadraudzībā ar saviem līdzcilvēkiem. 
Liepājas Diakonijas centrā ir iespēja 
apmeklēt dažādas rokdarbu 
nodarbības – izvēlēties sev 
atbilstošāko un savām interesēm 
pievilcīgāko. Tā ir iespēja apgūt 
jaunas prasmes vai uzlabot iemaņas. 
Reizēm rezultāti pārsteidz, 
piemēram, mākslas terapijas 
gleznošanas nodarbībās paveras 
jauna pasaule, atklājas talanti. 
Pagājušā gada nogalē Liepājas 
bibliotēkā “Libris” tika atklāta 
dalībnieku gleznu izstāde, kas guva 
lielu atsaucību un atzinību.
Viena no brīvā laika pavadīšanas 

Dot un radīt iespējām ir audiogrāmatu 
klausīšanās, jo Diakonijas centram ir 
sadarbība ar Neredzīgo bibliotēku. 
Grāmatu klāsts ir ļoti bagātīgs: 
latviešu un  ārzemju autoru darbi, 
detektīvromāni, vēsturiski un 
psiholoģiski romāni u. c. Tāpat ir 
iespēja lasīt grāmatas palielinātajā 
šriftā.
Šogad jūnija vidū pēc Covid-19 
lielāko ierobežojumu atcelšanas 
Diakonijas centra apmeklētājiem bija 
iespēja sapulcēties dārza piknikā, lai 
beidzot atkal būtu visi kopā, baudītu 
Jūrmalciema “Aizjomiešu” sarūpēto 
gardo lašu zupu, priecātos par 
sadraudzību un iespēju pavadīt laiku 
nesteidzīgās, sirsnīgās sarunās, 
dalītos ar savu pieredzi par mājsēdes 
laiku. Tas bija brīdis, kad varēja 

novērtēt it kā tik pašsaprotamas un 
parastas lietas, bet reizē saprast, ka 
kopābūšana, satikšanās un sarunas ar 
citiem klātienē ir kā svētki.
Brīvo laiku ir iespējams pavadīt arī, 
iesaistoties brīvprātīgajā darbā, 
piemēram, dežurējot Drēbju kamerā, 
sagaidot cilvēkus, parunājoties, 
prasmīgi kārtojot sezonai piemērotos 
apģērbus, lai tie uzrunātu ienācējus.
Svarīgi ir saprast, ka brīvā laika 
pavadīšana var būt ne tikai ņemšana 
un gūšana, bet arī došana un 
radīšana.
Vairāk par mūsu aktivitātēm var 
uzzināt mājaslapā: www.kalpot.lv.
Karīna Krieviņa, Liepājas 
Diakonijas centra valdes locekle

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju 
Jelgavas Sieviešu invalīdu 
organizācijas (JSIO) “Zvaigzne” 
gandrīz visa dzīve ir mainījusies. 
Tomēr esam centušās uzturēt 
kontaktus – sazvanīties, sarakstīties, 
lai cita citu atbalstītu, arī tikties, 
ievērojot noteiktos ierobežojumus.
Vasaras pirmā puse biedrībai pagāja 
zem pašvaldību vēlēšanu zīmes. 
Mums kā nevalstiskai organizācijai 
ir svarīga laba sadarbība ar vietējo 
pašvaldību. Jelgavā pārliecinoši 
uzvarēja vecās partijas, kuru 
deputātus labi pazīstam. 
Priekšvēlēšanu laikā biedrībā 
ciemojās deputāti no jaunajām 
partijām, lai iepazīstinātu ar sevi un 
savām partiju programmām. Mums 

Baudām vasaru bija interesanti uzklausīt vienam 
otru.
Vasarā valstī esam piedzīvojuši 
pulcēšanās atvieglojumus. Tāpēc, lai 
stabilizētu emocionālo un fizisko 
veselību, ceturtdienās nelielās 
grupiņās tiekamies biedrībā, lai 
padzertu tēju, parunātos, apsveiktu 
kādu jubilāru. Karina Samone, kura 
sākusi gleznot pandēmijas laikā, 
atveda parādīt savas jaunākās 
gleznas. Viņas gleznu izstāde 
decembrī bija apskatāma Sabiedrības 
integrācijas pārvaldē Jelgavā.
Biedri ir sadraudzējušies – iet cits 
pie cita ciemos, apmainās ar stādiem, 
ēdienu un ievārījumu receptēm, 
palīdz aiznest pārtiku uz mājām. Lai 
uzlabotu un saglabātu veselību, 
vasaras pilnbriedā sievietes ar 
invaliditāti centās brīvo laiku pavadīt 
svaigā gaisā, pastaigājoties, baudot 

Jelgavas skaistos parkus, puķu 
stādījumus, rāmi plūstošo upju auru, 
daudzos brīvdabas pasākumus.
Dažas biedres pavada daudz brīvā 
laika, kopjot puķu dobes, audzējot 
dārzeņus un ogas, lai būtiski 
papildinātu savu pārtikas grozu un 
uzlabotu dzīves kvalitāti. Bieži vien 
čaklās dārznieces ar izaudzēto dalās 
biedrībā ar biedrenēm, kurām nav ne 
dārziņa, ne veselības.
Neskatoties uz veselības problēmām, 
ir arī vairākas biedres, kuras dzīvo 
laukos un audzē dārzeņus un puķes, 
un ved pārdot uz tirdziņu. No šiem 
Lielupes krastos audzētajiem 
dārzeņiem top brīnumgardi konservi 
ziemai, ko ķertin izķer pilsētnieki!
Santa Paulusenko pastāstīja, kā viņa 
dzīvo šajā lielā mērā distancētajā 

kontaktējas ar Rīgas teātru 
administrācijām, Nacionālo Operu 
un koncertaģentūrām, kā arī izstāžu 
zālēm par iespējām kolektīvi 
apmeklēt pasākumus.
Jau  desmito gadu ar Rīgas domes 
Labklājības departamenta atbalstu 
Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā 
darbojas daiļamatniecības salons 
“Saulgrieze”, kur savus labākos 
darbus realizē cilvēki ar kustību 
traucējumiem. Tādējādi šie cilvēki 
vairs nav pasīvi atbalsta lūdzēji, bet 
gan skaistuma radītāji un devēji. 
Bez tam cilvēki ar ierobežotu spēju 
pārvietoties var šos darbus darināt 
mājās.

Katru gadu biedrība “Aspazija” 
organizē trīs dienu aktīvās atpūtas 
nometni Apšuciemā pie jūras, kur 
notiek rokdarbu meistarklases, 
biodejas, sēdvingrošanas un 
nūjošanas nodarbības. Vieslektori 
vada seminārus par veselīgu uzturu, 
garīgo un fizisko veselību, ārsts 
sniedz padomus. Nometnes 
noslēgumā notiek tematiskā balle ar 
mājās gatavotu tērpu vai 
aksesuāriem. Šis pasākums palīdz 
enerģētiski uzlādēt 40 sievietes ar 
kustību traucējumiem visam 
atlikušajam gadam.
Biedrības “Aspazija” organizētās 
ekskursijas pa visu Latviju zinošu 

gidu vadībā paplašina redzesloku un 
sniedz jaunas zināšanas. Izzinošās 
ekskursijas parasti notiek pavasarī 
un rudenī, kad dārza darbi apdarīti 
un ziemas rokdarbi beigušies.
Esam aktīvas un darbīgas un 
vēlamies ar savu piemēru parādīt, ka 
sevī var apvienot visu – gan spēku 
un izturību, lai parādītu, cik daudz 
spējam, gan maigumu un mīlestību, 
lai atklātu, cik vajadzīgas un 
gaidītas esam.
Ieva Laine, biedrības “Latvijas 
Sieviešu invalīdu asociācija 
“Aspazija”” valdes priekšsēdētāja

turpinājums 6. lpp. »
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Ludza ir skaista un sena Latgales 
pilsēta. Man, protams, ļoti tuva 
pilsēta, jo es šeit dzīvoju un strādāju. 
Arī pilsētas pieejamība man pašai ir 
ļoti svarīga, un tā ir viens no 
apstākļiem, ja kāds ciemiņš 
jāiepazīstina ar manu pilsētu. Ir gan 
gadījies, ka man jāpagaida, lai viesi 
apskata kādu vietu, kurā man 
diemžēl neiekļūt.
It kā ierasts ciemiņus vest uz vietējo 
muzeju. Ludzas Novadpētniecības 
muzejs gan ir tikai daļēji pieejams, 
līdz ar to apskatāma tikai 
ekspozīcija pirmajā stāvā. Bet turpat 
ārpusē varam apskatīt Brīvdabas un 
etnogrāfijas nodaļas piedāvātos 
objektus – dūmistabu, zemnieka 
dzīvojamo māju, vējdzirnavas, 
riju u. c. Savukārt Ludzas Lielā 
sinagoga, kas arī daļa no muzeja, ir 
pieejama, un tur varam droši iekļūt 
un iepazīties ar ebreju kopienas 
vēsturi mūsu pusē.
Priecājos, ka saglabāts Ludzas 
pilsētas vēsturiskais centrs, un tajā 
varu aicināt kopīgi apskatīt daļu no 
Odu, Tirgus, Baznīcas, Tālavijas, 
Kr. Barona, Stacijas un J. Soikāna 
ielas. Ludzas pilsētas vēsturiskais 
centrs ir Latgales pilsētu pērle. Te 
arī redzēsim, ka Ludza celta starp 
ezeriem ar pili centrā, baznīcu kalna 

Gūstiet emocijas
Ludzā!

galā. Apskates vērti ir koka un 
ķieģeļu vienstāvu vai divstāvu nami 
un slēgtie pagalmi. Te vēdī 
romantika un var patiesi sajust 
senatnes elpu.
Izbrauciens ar plostu pa Mazo 
Ludzas ezeru ir īpašs, jo varam 
apskatīt pilsētas vietas no cita 
skatpunkta. Plosts ir pieejams 
visiem un iecienīts dažādos 
pasākumos. Kurā piestātnē ērtāk 
iekļūt cilvēkam riteņkrēslā, der 
painteresēties Tūrisma informācijas 
centrā.
Apskatīt Ludzas viduslaiku 
pilsdrupas un Gaismas dārzu būs 
iespējams, ja būs kāds palīgs vai 
asistents, kas vajadzības gadījumā 
palīdzēs pastumt riteņkrēslu.
Tā kā Ludza no daudzām vietām 
Latvijā ir krietni patālu, tad pēc 
nakšņošanas pilsētā vai kādā viesu 
mājā otrās dienas agrā rītā varu 
ieteikt apskatīt saules pulksteni 
“Sagaidīsim saullēktu Ludzā!” 

pilsētas laukumā. Horizontālā saules 
pulksteņa detaļa – gnomons – 
nodrošina atbilstošas ēnas 
veidošanos, un pēc tās var noteikt 
laiku.
Lai sajustu pilsētu, der tāpat vien 
pastaigāt un pabaudīt to. Un tad 
paēst un iedzert kafiju ar ērtu 
iekļūšanu piedāvā kafejnīca viesnīcā 
“Ludza”, kafejnīcas “Eglīte”, 
“Kristīne”, kafejnīca lielveikalā 
“Mego”, apkārtnē – mājas restorāns 
“Dzīles”, kafejnīca “Mabis”, 
“Niktransports”, “Latgale” u. c. 
Vasarā darbojas arī terases pie citām 
kafejnīcām. Pilsētā ir pieejama 
tualete Ludzas Tautas namā tā darba 
laikā.
Nakšņošanu pilsētā piedāvā viesnīca 
“Lucia”, apkārtnē – motelis “Aka”, 
atpūtas kompleksi “Dzerkaļi” un 
“Zirga smaids”, atpūtas vieta 
“Pasaka”, brīvdienu māja 
“Ezerzemes”.
Mājupceļā ārpus Ludzas ir vairāki 
pieejami apskates objekti dažādām 
gaumēm un interesēm: vēsturisko 
liecību krātuve Lauderos, Imanta 
Ziedoņa dzīves atziņu pietura, 
Opoļu svētavots, Rundēnu Svātkolns, 
Malnavas muižas parks, Salnavas 
muižas parks, Svetlanas Lipinskas 
zirgu sēta un daudzi citi.
Gaidām Ludzā un apkārtnē! Lai 
daudz pozitīvu emociju, apceļojot 
Latviju!
Ilona Seņkova, Ludzas Invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja
Foto no http://visitludza.lv/

Ludzas pilsdrupas

laikā: “Mana dzīves lielākā bagātība 
ir mana ģimene, kuri sagādā 
vispozitīvākās emocijas. Kopīgi 
iekoptajā mazdārziņā pavadām 
daudz laika, priecājoties par 
izaudzēto. Cenšamies apceļot 
Latviju – par cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem mūsu valstī tiek 
domāts vairāk nekā ārvalstīs. Mūsu 
ģimenei patīk jūra un skaistie priežu 
meži. Šogad atklājām to, ka 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir 
iespēja iekļūt ūdenī, izmantojot 
peldratus. Tas bija ļoti liels prieks un 
pārdzīvojums. Atrodiet sirdij tuvu 

nodarbošanos, baudiet vasaru un 
dodieties dabā.”
Sadarbības, sadraudzības un atbalsta 
veicināšana ir galvenais uzdevums 
biedrības “Zvaigzne” komandai šajā 
sarežģītajā laikā.
Dzintra Saulkalne, JSIO “Zvaigzne” 
valdes priekšsēdētāja 

Vecpilsēta
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