
2013. GADA HRONIKA 



JANVĀRIS 



No 1. janvāra valsts apmaksāto 

surdotulku pakalpojumu apjoms 

pieaug vairāk nekā astoņas reizes 



Nodrošinājumam ar surdotulka 

pakalpojumiem, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem un 

surdotehniskajiem palīglīdzekļiem 

2013. gadā valsts piešķir vairāk  

nekā 1 miljonu latu 



FEBRUĀRIS 



6 surdotulki absolvē Sociālās 

integrācijas centra koledžu un 

saņem diplomu (1. II) 



Jubilejas pasākums 

„Melodeklamācijai – 40” 

(23. II)  



MARTS 



Skaistumkonkurss   

„Mis un Misters LNS 2013”  

(9. III) 



Rītausmas drāmas kolektīvs piedalās 

festivālā „Rīga spēlē teātri – 2013” ar 

jaunu izrādi  

„Sapnis par skaistu dzīvi”(13. III) 



APRĪLIS 



 

LNS Liepājas biedrība  

svin 65 gadu jubileju (6. III) 



Darbu uzsāk atbalsta personas 
topošajām  

un esošajām nedzirdīgajām 
māmiņām 

 



Risinās biedrību konferences 

un kopsapulces 



MAIJS 



Rēzekniešus priecē Rītausmas 

pašdarbnieki  

ar ēnu teātra lielisko uzvedumu  

(3. V) 



Tradicionālās Ģimeņu dienas 

Rītausmā ar Rīgas Domes 

atbalstu (1. – 11. V) 



Turpinās biedrību konferences. 
Izvirzīti kandidāti prezidenta 
postenim – Edgars Vorslovs, 
Sandra  Gerenovska,  
Inese Immure, Arnolds Pavlins 



LNS biedri kandidē Rīgas 

pašvaldības vēlēšanās: 

Edgars Vorslovs (Zaļā partija) un 

Baiba Bicēna (Visu Latvijai –  

TB/LNNK) 



 

LNS Domes loceklis Ainārs 

Osmanis piedalās Eiropas 

Nedzirdīgo savienības 

Ģenerālajā asamblejā (16. V) 



Mākslinieku kopa „Cerība” 

sarīko radošo darbu izstādi 

„Rītausmā” (18. V) 



Veikts remonts Ventspils 

kluba telpās ( V – VI) 



JŪNIJS 



LNS pašdarbības festivāls 
Latgalē (1. IV). Rekordliels 

pašdarbnieku skaits (168) sniedz 
33 priekšnesumus 



Sadarbībā ar NVA uzsākts jauns 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums – 

caur WEB kameru nodrošināta NVA 

klientu videosaziņa ar surdotulku 

tiešsaistē 



Vēl 11 nedzirdīgie cilvēki 

apguvuši datorprasmi augstākā 

līmenī un ieguvuši Eiropas 

sertifikātu ( 4. VI) 



LNS biedre Jolanta Znotiņa 

debitē kā profesionāla aktrise 

Dailes teātra iestudējumā 

„Sabojātie” (12. VI) 



Rīgā un LNS viesojas nedzirdīgo 

tūristu grupa no 

Sanktpēterburgas (20. – 23. VI) 





LNS projekta „Alternatīvie 

sociālās rehabilitācijas 

pasākumi nedzirdīgiem Latgales 

reģionā” svinīgais noslēgums 

Rēzeknē (27. VI) 



JŪLIJS 



Skaistumkonkursā  

Mis & Misters 

World 2013 

piedalās LNS 

pārstāvji Daina 

Rusule un Ints 

Zvirbulis 



Jauno māmiņu 10 atbalsta 

personu apmācību noslēgums – 

izlaidums projektā  

„Nepalikt vieniem klusumā”  

(14. VII) 



AUGUSTS 



Projektu „Attīstības vektors” 

noslēdzot, Vislatvijas konference 

par NVO līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā (7. VIII) 



LNS kongress  

(17. – 18.VIII) – atskaite par paveikto 

darbu, novērtējums – izcili; 

apstiprināta jauna darbības 

programma; par prezidentu ievēlēts 

Edgars Vorslovs 



Piešķirts LNS Goda biedra 

nosaukums :  

Regīnai Rizikai, Feodosei Lepešai,  

Gundegai Paņko (26. VI) 

Jadvigai Bočkānei,  

Varim Strazdiņam,  

Valdim Krauklim, Ilzei Kopmanei;  

Nadeždai Jefremovai,  

Jurim Ozoliņam, Francim Mauriņam, 

Guntim Dāvidam (18. VIII) 



SEPTEMBRIS 



LNS Rehabilitācijas Centrā 

sākas 2 sociālās rehabilitācijas 

programmu realizācija (9. IX) 



Parakstīts līgums ar NVA par 

surdotulka pakalpojuma 

nodrošināšanu strādājošajiem 

nedzirdīgajiem, kuri apgūst kādu 

izglītības programmu  (9. IX) 



Klusuma pasaules klusuma 

diena jeb Nedzirdīgo diena 

Rītausmā (28. IX) 



OKTOBRIS 



Sabiedrības integrācijas fonds 

apstiprina LNS projektu  

„Ejot līdzi laikmetam!” - 

Pensionāru centra apmeklētāji 

2014. gadā varēs  apgūt 

datorprasmi 



NOVEMBRIS 



LNS eksprezidents Arnolds Pavlins 

saņem Latvijas valsts aizsardzības 

fonda „Lāčplēsis” apbalvojumu – 

Goda zīmi bronzā  

(13.XI) 



LNS Smiltenes biedrības biedrs 

Andrejs Cīrulis saņem balvu 

„Gada cilvēks 2013 apkalpojošā 

sfērā” Jaunpiebalgas novadā  

(16. IX) 



Rītausmā uzstājas nedzirdīgais 

Robs Rojs no Austrālijas, ar 

priekšnesumiem bijis apmēram 

50 valstīs (22. XI) 



Pirmo reizi informatīva, atbalstoša 

un izglītojoša nometne nedzirdīgām 

māmiņām ar bērniem – projekta 

„Klusuma pasaule” visjaunākais 

sasniegums (28. XI - 1. XII) 



Visās biedrībās beidzas 

megaprojekta  

Klusuma pasaule aktivitātes 





DECEMBRIS 



Rītausmas dejotāji - Integratīvās 

mākslas festivāla „Nāc līdzās” 

laureāti - Ziemassvētku labdarības 

koncertā kopā ar populāriem 

dziedātājiem, izpilda rokenrola deju 

(9. XII) 



 
Starptautiskajā Invalīdu dienā LNS 
atkal līderpozīcijā vietējo pašvaldību 
pasākumos. Tukumā nedzirdīgie vieni 
paši aizpilda visu pasākuma 
programmu (7. XII)  



LNS projekts „Nepalikt vieniem 

klusumā” atzīts par vienu no 100 

labākajiem projektiem, kas atlasīti 

no vairāk nekā 6000 Eiropas 

Savienības finansētajiem 

projektiem 2007. – 2013. gadā 



GADA NOSLĒGUMS 


