
"LNS, reģionālo biedrību  un to 
grupu darbība" 

 

 
4.aktivitātes darba grupas  

dalībniece Māra Lasmane 

 
 

92,04%  no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

 
 



 Biedru organizācija; 

 brīvprātīga personu apvienība, kas izveidota, lai 
sasniegtu biedrības statūtos noteiktos mērķus. Šiem 
mērķiem nedrīkst būt peļņas gūšanas nolūks;  

 lai sasniegtu biedrības statūtos paredzētos mērķus 
un veiktu arī saimniecisko darbību. 

 

 

Kas ir Biedrība? 



 Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – 
LNS) ir brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas, 
lai sekmētu personu ar dzirdes traucējumiem 
izglītības, darba, kultūras, rehabilitācijas u.c. 
vajadzību apmierināšanu. 

 1920. gada 19. maijā dibinātās pirmās Latvijas 
nedzirdīgo organizācijas pēctece, šobrīd tā kļuvusi 
par lielāko nedzirdīgo cilvēku organizāciju Latvijā un 
tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju.  

Kas ir LNS? 



 Valsts un pašvaldību atbalsta panākšana savu biedru 
sociālajai rehabilitācijai, lai nodrošinātu viņu 
integrēšanos sabiedrībā; 

 

 panākt sabiedrības sapratni un atsaucību personu ar 
dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā. 

LNS galvenie mērķi 



 Aizstāv nedzirdīgo cilvēku intereses un cīnās par viņu 
tiesībām; 

 cīnās pret nedzirdīgo cilvēku diskrimināciju; 

 attīsta nedzirdīgo kultūru; 

 veicina zīmju valodas apmācību, attīstību, popularizē 
to sabiedrībā; 

 veicina dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju; 

 pārstāv nedzirdīgo sabiedrības daļu un intereses 
politisko lēmumu pieņemšanas procesā. 

 

Kāpēc mums vajadzīga LNS? 



 LNS teritoriālās struktūrvienības un dibināmas ar LNS 
valdes lēmumu; 

 

 LNS reģionālās biedrības nav juridiskas personas – 
tām nav civiltiesiskās tiesībspējas un rīcībspējas – tās 
nevar savā vārdā slēgt līgumus un kārtot citus 
darījumus ar fiziskām un juridiskām personām. 

 

Kas ir LNS reģionālās biedrības? 



Cik LNS ir reģionālo biedrību? 

 



LNS ir 9 reģionālās biedrības 



 Apzina un reģistrē Latvijas Republikā pastāvīgi 
dzīvojošas personas ar dzirdes traucējumiem; 

 nodrošina personām ar dzirdes traucējumiem sociālo 
un citu pakalpojumu pieejamību; 

 organizē brīvā laika aktivitātes; 

 veicina sadarbību ar valsts, pašvaldību un citām 
institūcijām. 

Kāpēc vajadzīgas LNS reģionālās 
biedrības? 



Kā uzlabot LNS reģionālo biedrību 
darbu un veicināt sadarbību ar 

pašvaldībām un citām organizācijām? 



 

 Dibināmas ar LNS reģionālās biedrības valdes lēmu-
mu, ja vismaz 5 biedri izsaka vēlēšanos apvienoties 
grupā; 

 veido pēc teritoriālā sadalījuma, interešu kopības, 
nodarbošanās; 

 nav juridiskas personas – tām nav civiltiesiskās tie-
sībspējas un rīcībspējas – tās nevar savā vārdā slēgt 
līgumus; 

 pārvaldes institūcija ir grupas biedru kopsapulce, kas 
sasaucama ne retāk kā reizi 2 gados.  

Kas ir LNS reģionālo biedrību 
biedru grupas? 



 

 Biedru kopsapulce ievēl un atsauc grupas vadītāju vai 
biroju;  

 grupas biroja darbu organizē grupas vadītājs; 

 grupas biroja loceklis savus pienākumus pilda bez 
atlīdzības;  

 grupas biroja sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne 
retāk kā reizi pusgadā. 

 

 

 

Kas ir LNS reģionālo biedrību 
grupu biroji? 



 

 Nodrošināt LNS reģionālās biedrības valdes lēmumu 
izpildi;  

 koordinēt biedru grupas darbu;  

 sasaukt biedru grupas kopsapulces; 

 apspriest un izlemt citus ar grupas darbu saistītos 
jautājumus; 

 nodrošināt grupas biedrus ar nepieciešamajām ziņām 
un dokumentiem, kas attiecas uz grupas darbību, kā 
arī sagatavot attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasī-
juma. 

 

 

 

 

Kāda ir LNS reģionālo biedrību 
biedru grupu biroju kompetence? 



Cik ir LNS reģionālo biedrību 
biedru grupas? 



 Rīgas biedrība – Rīgas pilsētas Zemgales, Kurzemes, Latgales, 
Vidzemes, Ziemeļu grupas, Jūrmalas, Tukuma, Jelgavas, Rīgas 
8.maiņu vakara vidusskolas, mākslinieku kopas „Cerība”, Rīgas 
rajona, LNS, ‘’Tilts’’ grupas; 

 Rēzeknes biedrība – Preiļu, teritoriālā grupa; 

 Daugavpils biedrība – Daugavpils teritoriālā grupa un SIA „ LNS 
Dane”; 

 Smiltenes biedrība – Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Jaunpiebalgas 
grupas; 

 Valmieras biedrība – Limbažu un Cēsu grupas; 

 Pļaviņu biedrība – Pļaviņu, Līvānu, Madonas teritoriālās grupas. 

 

LNS ir 25 reģionālo biedrību 
biedru grupas 



Kā uzlabot LNS reģionālo 
biedrību biedru grupu darbu 



 LNS reģionālo biedrību vadību nepietiekama kapacitāte; 

 LNS reģionālo biedrību līderu apmācības; 

 atsevišķām LNS reģionālām biedrībām nav sadarbības ar 
pašvaldībām un citām institūcijām; 

 atbilstošs atalgojums; 

 nepietiekami inovatīvi pasākumi, bet ir jāsaglabā esošās 
tradīcijas; 

 nepietiekams finansējums ideju realizēšanai; 

 zema sabiedriska aktivitāte; 

 LNS jākļūst atvērtākam. 

 

 

Kāpēc jāuzlabo reģionālo 
biedrību darbs, jo... 



Paldies par uzmanību! 


