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LNS gada 

notikumi - 

2015 



Janvārī  

Jebkurā dzīves jomā uzvara ir 
jāizcīna 



Kopsolī  1. nr. publicēti  

2014. gada noslēgumā 
cildinātie  nomināciju  laureāti: 

Gada cilvēks  2014 –  
Inese Geduša 



Izcilākā pašdarbniece – 
Biruta Lasmane 

Atsaucīgākais brīvprātīgais 
Viktors Mauriņš 

Labākā biedrība – 
Kuldīgas 

Gada pasākums – 
festivāls Tukumā 



Jauno  – 2015. gadu 
līksmi sagaida mūsu 
biedri reģionālajās 

biedrībās 



Valmierā 



Liepājā 



Rēzeknē… un citur 



Šis gads krāšņi iesākas arī 
Slavenību balles 

dalībniekiem Rītausmā 





Sākas pirmais projekts 
2015. gadā  – “Draudzīga 

vide jāveido pašiem”   
(gada gaitā LNS realizēs pavisam  

8 projektus dažādās jomās) 





Februārī  

Gudrību iegūst, visu mūžu 
pēc tās tiecoties 



 Ēnu dienā  LNS uzņem 
nedzirdīgos un vājdzirdīgos 

skolēnus no Rīgas un 
Valmieras  

(11. 02) 





LNS sveic Rīgas 
internātvidusskolu bērniem 

ar dzirdes traucējumiem 
175 gadu jubilejā  

(13. 02)  





Martā 

Jaunas idejas iedvesmo 
un dod spēku 



Nedzirdīgo filmu festivālā 
nominācija „Gada labākā 

filma 2015” -   
Madarai Indriksonei  

(arī Skatītāju simpātiju balva) 

 (28. 03) 





 Rītausmas  
drāmas  ansamblis  ar 
panākumiem piedalās  

Latvijas Amatierteātru skatē 

Izrādei „Balerīnas”  – augstā 
1. pakāpe 



Viesizrādē Alsviķos  



Aprīlī 

Nelūdz vieglu dzīvi,  
bet spēku – to izturēt 



Valsts pasūtījuma izpildes dati 
par I ceturksni  liecina, ka tā 

risinās sekmīgi: sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 

izmantojuši 662 klienti, 
dzirdes aparātus saņēmis 

1021 klients 





Konkursa  “LNS–95” dalībnieki 
nosauc, pēc viņu domām, izcilākos 
notikumus LNS vēsturē:  
• projekts “Klusuma pasaule” 

• šovs ”Krāsaini sapņi” 

• I LNS pašdarbības festivāls Valmierā 

• LNS 90 gadu jubileja Brīvdabas muzejā  

• iestāšanās Pasaules nedzirdīgo federācijā 



Konkursa “LNS–95” noslēgums ar Regīnas Rizikas uzvaru  



Maijā 

Jo vairāk darām, jo vairāk 
spējam 



Rīgā notiek Eiropas 
Nedzirdīgo savienības  (EUD) 

Ģenerālā asambleja un 
seminārs „Nedzirdīgo personu 

nodarbinātība nākotnē”  
(13. –16. 05) 





Ar LNS biedriem Rītausmā  
tiekas EUD prezidents  
Dr. Marku Jokinens un 

Pasaules nedzirdīgo 
federācijas (WFD)  

prezidents Kolins Allens 





LNS 95. gadskārtas svētku 
pasākumi Rītausmā – to vidū 

arī LNS vēstures muzeja 
atklāšana, nedzirdīgo 

mākslinieku kopas Cerība 
izstāde, fotodarbu izstāde  

(16. 05) 



LNS muzejā 



«Cerības» izstāde par godu LNS 95 gadu jubilejai 



Notikušas 
kopsapulces/konferences 
visās biedrībās, no jauna 

ievēlēti to iepriekšējie 
priekšsēdētāji  



Rīgā 



RB jaunā valde Liepājā, Kuldīgā, Smiltenē, Valmierā… 



Latvijas Televīzija  pārraida 
dziesmu konkursa 

"Eirovīzija" finālu ar 
tulkojumu starptautiskajās 

zīmēs  
(23. 05) 



http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9r-JmeDJAhXlnHIKHZnLAkIQjRwIBw&url=http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc%3D13396&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNGlJx_19wof-nqpjUt6EPwKeKNyAQ&ust=1450348965347440


Arī Rīgas biedrība 
atzīmē savu 95 gadu 

jubileju  
(30. 05) 





Jūnijā 

Paveic šodien labāko,  
ko tu spēj 



19. pašdarbības festivāls 
„Dzied vasara Latvijas 
vainagā” – pirmoreiz  

Alūksnē   
(27. 06) 





LNS sveic savējos 
dažādu skolu izlaidumos 



Jūlijā 

Sapņiem nav laika robežu 



LNS nedzirdīgo mākslinieku 
kopai „Cerība”  sava 

mājaslapa: 
http://lnsceriba.lv/  





Latviešu zīmju 
valoda  starptautiskā  
apritē – pārstāvēta  

25 valstu zīmju valodu 
vārdnīcā internetā 





Augustā 

Lai nekas nenomāc prieku par 
labo 



LNS Surdotehniskās palīdzības 
centrs sāk izsniegt jaunu 

surdotehnisko palīglīdzekli 
„digitālā vizuālās saziņas 
ierīce” – planšetdatoru  





Pļaviņieši svin savas 
biedrības  sešdesmitgadi 





Septembrī 

Katram notikumam ir  
sava jēga un nozīme 



Nedzirdīgo nedēļā: plaša 
diskusija par kvalitatīvas  
izglītības nodrošināšanu 
nedzirdīgiem bērniem; 

zibakcija Doma laukumā, 
zīmju valodas darbnīca u. c. 



Zibakcija Doma laukumā 



Diskusijā par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu nedzirdīgiem 
bērniem   



Oktobrī 

Skaties uz apvārsni, bet redzi, 
kur kāju liec 



Dome pārskata, kā pildās LNS 
darbības programma 2013. – 
2017. gadam: paveikts daudz, 
bet vēl vairāk darāmā priekšā 

(21.10)  





Nodibināts  
Jauniešu centrs 





Par latviešu zīmju valodas 
atzīšanas dienu apstiprināts 

1. septembris 





Vairāk nekā simt bijušo 
LNS/LNB mācību/ 

ražošanas uzņēmumu 
darbinieku ierodas uz 

tikšanos  Rītausmā  
(17. 10) 





LNS sveic Valmieras 
vājdzirdīgo bērnu 

internātskolu – attīstības 
centru 140 gadu jubilejā  

(23. 10)  





 Kuldīgas RB ārkārtas 
notikums  – atkāpjas tās 

vadītājs, kopsapulce ievēl 
jaunu valdi 

ar Gunti Dāvidu vadībā  
(31. 10) 



Jaunievēlētā valde 



Novembrī 

Mūsu tikumi veido mūsu 
likteni 



LNS pārstāvji  Briselē  
piedalās Eiropas Nedzirdīgo 

savienības  30 gadu 
jubilejas konferencē un 

svinībās  
 (11. 11)  



EUD konferencē Eiropas Parlamentā 



 Slovēņu viesaktieris  

Šebjans  Damjans izrādē 
Rītausmā 





Latvijas dzimšanas diena 
pārdomāti un skaisti 

atzīmēta visās biedrībās. 
 Notiek  pasākumi  

”Zelta briedumā” ar apaļo 
gadu jubilāru godināšanu. 





LTV regulāri piedāvā ar 
subtitriem un 

surdotulkojumu 
nodrošinātus raidījumus, 

īpaši svētkos  





Decembrī 

Ieklausies citos,  
bet izlem pats 



Laikrakstu Kopsolī abonē  
vairāk nekā 400 abonentu,  
mājaslapu izmanto vidēji  

500 lietotāju dienā 
 

Vai jau pasūtījāt avīzi «Kopsolī» 
nākamajam gadam?   





LNS  saņem Tiesībsarga 
balvu nominācijā   

“Digitālās integrācijas 
veicinātājs”  

(3.12) 





Klāt Gada svinīgais 
noslēgums ar 
nominācijām 
labākajiem! 



Lai nākamajā 
gadā vēl vairāk 

skaistu 
notikumu, ko 

iekļaut paveikto 
darbu sarakstā! 

Prezentāciju sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa 



2015. gada 19. decembrī Rītausmā 

Gada 
nominācija 


