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Sirsnīgi
sveicieni!

S

ociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžu un Jūrmalas profesionālo vidusskolu
absolvējuši vairāk nekā 60 izglītojamie deviņās izglītības programmās, piemēram,
Komerczinības, Datorsistēmas, Cilvēku resursu vadība. Koledžu absolvējuši arī 10
surdotulki, kuri kļuvuši par kvalificētiem speciālistiem, lai sniegtu nozīmīgu atbalstu nedzirdīgiem cilvēkiem. Caur ziediem un daudz pateicībām patiess prieks par absolventu
panākumiem, kuri tika pavadīti ar ceļa vārdiem:
“Lai jums labi, lai jums ļoti labi
Lai jums brīnišķīgi iet
Lai jums visi labie putni
Katru rītu logā dzied
Lai jums skaistas debeszilas,
Košas, jaukas puķes zied
Un lai spožā siltā saule
Nekad dzīvē nenoriet
Lai jūs savas dzīves grožus
Varat cieši turēt ciet!”

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Viesnīcu servisa vadība” absolvente Pamela Eva
Priedīte, programmas „Mārketings un tirdzniecība” absolventi: Sandis Krasts, Vija Lagzdiņa, Ilze Vaļuka un
programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventi: Kitija Bergmane, Jānis Lavicevičs, Ilze Sarkane, Andrejs
Stepanovs.
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Programmas „Komerczinības” absolventi, ar profesionālo kvalifikāciju „Rūpniecības komercdarbinieks”:
Jevgeņijs Naklonovs, Sandra Samcova, Ligita Sankova, Inga Skrebele, Tatjana Zubanova un programmas
„Grāmatvedība” absolventi ar profesionālo kvalifikāciju „Uzskaitvedis”: Mareks Freibergs, Jana Anaņiča,
Lelde Žeikare.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Surdotulks” absolventes: Lelde Akmene, Ilva Cibuļska, Anna Klepecka, Māra Lagūne, Anta Pauzere, Laura Reināne, Silvija Reināne, Anete Skrastiņa, Inese
Sondore, Elīna Šņoriņa.

50. Baltijas Esperanto dienas Jūrmalā
Ziņu dienests

No

28. jūnija līdz 5. jūlijam Jūrmalā, Bulduros notiek starptautisks pasākums — 50. Baltijas
Esperanto dienas (BET), kas reizi
gadā jau kopš 1959. gada notiek vienā no Baltijas valstīm. Pasākumā
piedalās ap 170 starptautiskās valodas esperanto pratēju no 15 pasaules valstīm — Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, kā arī Austrijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas,
Krievijas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas.
Pasākumu organizē Latvijas Esperanto asociācija.
Visu valstu pārstāvji, iztiekot

bez tulka starpniecības, sarunājas
vienā neitrālā starptautiskā valodā,
kas nevienam no viņiem nav dzimtā un tātad nedod nekādas priekšrocības, nodrošinot vienlīdzīgu komunikāciju.
Esperanto bieži tiek saukta par
„palīgvalodu”, bet starptautiskajā
komunikācijā tieši nacionālās valodas ir palīgvalodas. Lai valoda patiešām būtu starptautiska, tai jāpieder
vienādi visām tautām un tajā pašā
laikā nevienai, jābūt kopīgai un neitrālai, kāda esperanto arī ir. Runā,
ka angļu valoda ir starptautiska un
kopīga, bet tā ir tikpat kopīga, kā padomju gados krievu valoda.
Baltijas Esperanto dienu svinīgā

atklāšana notika svētdien, 29. jūnijā, Bulduru Dārzkopības vidusskolas aktu zālē. Esperanto dienu ietvaros notiks dažādi koncerti, tai
skaitā Austras Pumpures un austrasbērnu koncerts, lekcijas, kursi
iesācējiem un ne tikai, ekskursijas
pa Jūrmalu un Latviju un pat Dievkalpojums esperanto valodā.
Esperanto ir visplašāk izmantotā mākslīgā valoda pasaulē. 1887.
gadā ārsts Ludviks Zāmenhofs
(1859-1917) ar pseidonīmu Doktoro
Esperanto (tulkojumā — Doktors
Cerētājs) publicēja pirmo esperanto mācību grāmatu „Unua Libro”
(Pirmā grāmata). Zāmenhofa mērķis bija izveidot viegli saprotamu

valodu kā universālu otro valodu,
kas sekmētu mieru un saprašanos
starp tautām. Jau pēc 2 gadiem —
1889. gadā skolotājs un žurnālists
Rūdolfs Libeks (1854-1908) izdeva
pirmo esperanto mācību grāmatu
latviešiem.
Esperanto vārdi galvenokārt ir
ņemti no Eiropas valodām, pirmām
kārtām tie, kas tām ir kopīgi — latīņu valodas izcelsmes vārdi.
Valoda ir vienkārša un viegli apgūstama, ir tikai 16 gramatikas likumi un nav izņēmumu. Tā ir loģiska ka matemātika, pietiek zināt
vārda sakni un likumus, jo jauni
vārdi tiek veidoti ar piedēkļiem un
priedēkļiem.

Nav zināms, cik cilvēku visā pasaulē runā esperanto — notiek
desmitiem lielāka vai mazāka mēroga pasākumu, kuros kopā piedalās tūkstošiem cilvēku, Pasaules
Esperanto kongresos, kas notiek
jau no 1905. gada (nākamgad Lillē (Francija) būs jau 100. kongress)
parasti piedalās 1,5 — 4 tūkstošiem
dalībnieku. Latvijā pašlaik aktīvi komunicē ap 100 esperanto valodas pratēju, lai gan savā laikā to
mācījušies vairāki tūkstoši, īpaši pagājušā gadsimta 70. — 80. gados. Valodu var apgūt gan kursos,
gan pašmācībā internetā. Latvijas
Esperanto asociācijas mājaslapas
adrese: www.esperanto.lv

Programmas „Komerczinības” absolventi ar profesionālo kvalifikāciju „Tirdzniecības zāles darbinieks”: Ernests Ceplītis, Linda Liece, Inga Maļinovska, Aigars Omuls, Roberts Serkovs, Mihails Smirnovs, Viktorija Šarigina, Kristaps Vagoliņš, Otomārs Vancāns, Edgars Velps.
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Programmas „Datorsistēmas” absolventi ar profesionālo kvalifikāciju „Datorsistēmu tehniķis”: Artūrs Čistjakovs, Aleksejs Dudajevs, Ernests Graudumnieks, Kristaps Groza, Romāns Gumeņuks, Dmitrijs Koroļovs,
Endijs Kreislers, Arnis Pētersons, Artūrs Savickis, Rinalds Zemītis.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Grāmatvedība un nodokļi” absolventi: Ilze Bebre, Arsēnijs Dobrovoļskis, Santa Jansone, Indra Kazerovska, Jānis Otikovs, Lidija Petjukeviča, Andrejs Petrovskis, Benita Pētersone, Ilze Veita, Ilona Isajeva.

Programmas „Elektrotehnika un elektronika” absolventi ar profesionālo kvalifikāciju „Elektrotehnikas montētājs”: Elvijs Gulbis, Andris Kaplis, Rūdolfs Linužs, Ivo Maļinovskis, Igors Omeļčenko, Artūrs Zavadskis, Juris Zvirgzds.

