


Dziesma «Tik gaiši» 
 

Dzied Jānis Kurševs 

Vārdi Atvars Sirmais; mūzika Dina Bitēna-Sirmā 

Tulko Dana Kalpiņa-Geida 





Tā dzīvojām un 

strādājām 

2016  

Janvārī 













Neveiksminieki tic 

veiksmei,  

veiksminieki tic 

sev. 

Februārī 

































Labāk vismazākā 

palīdzība nekā 

vislielākā 

līdzjūtība. 

Martā 





































Lai ieraudzītu 

gaismu tuneļa 

galā,  

nemitīgi jārok. 

Aprīlī 

























Ja neievērojat 

noteikumus, jums liek 

maksāt sodu,  

ja ievērojat 

noteikumus –  

liek maksāt nodokļus. 
Maijā 



































Vajag tikai kādam 

ļaut uzkāpt sev uz 

galvas,  

tūlīt aiz viņa 

sastāsies rinda. 

Jūnijā  

























Darbs komandā ir 

ļoti svarīgs.  

Tas ļauj uzvelt 

vainu citiem. 

Jūlijā  













Kad aizver durvis 

kļūdām,  

nevar ienākt arī 

patiesība. 

Augustā  



































Esi citāds nekā citi 

un  

ļauj citiem būt 

citādiem! 

Septembrī  

































































Viss mūsu rokās,  

tāpēc tās nedrīkst 

nolaist. 

Oktobrī  











































 Ja tev rok bedri – 

netraucē!  

Pabeigs – un ierīkosi 

sev baseinu! 

Ja tev skalo smadzenes 

– pateicies!  

Būs gaiša galva! 

Novembrī 













Ja tevi aprunā – 

priecājies! Tu esi 

uzmanības centrā! 

Ja tev spļauj mugurā – 

lepojies! Tu esi priekšā 

Decembrī 













Izrāde «Ziemassvētku stāsts» 
 

Uzstājas biedrība «Teātris azotē»  

sadarbībā ar Rīgas Internātvidusskolu 

bērniem ar dzirdes traucējumiem, LNS un  

SIA «LNS Rehabilitācijas centrs» 





LNS 20. amatiermākslas festivāls “Rēzekne – zilo ezeru zeme” 

koncertzālē “Gors”  

Lielākie LNS sasniegumi  



Nedzirdīgo mēnesis/nedēļa/diena par tēmu  

“Ar zīmju valodu es esmu vienlīdzīgs”  

Lielākie LNS sasniegumi  



Pirmoreiz atzīmēta  Latviešu zīmju valodas atzīšanas diena   

1. septembrī, video “Īsa pamācība zīmju valodā” un  

tikšanās  Eiropas Mājā 

Lielākie LNS sasniegumi  



Starptautiskajā nedzirdīgo nedēļā  Rīga TV24  kanālā katru 

darbadienu raidījums ar tulkojumu zīmju valodā 

Lielākie LNS sasniegumi  



Starptautiskās Nedzirdīgo dienas noslēgums ar koncertu notika 

«Rītausmā» 

Lielākie LNS sasniegumi  



20 aktīvākie LNS biedri piedalījās  konferencē  

«Daudzvalodība un vienlīdzīgas tiesības ES: zīmju valodu loma» 

Eiroparlamentā, Briselē 

Lielākie LNS sasniegumi  



Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivāls pulcēja daudz apmeklētāju 

un realizēja plašu programmu  

Lielākie LNS sasniegumi  



Pirmoreiz LTV konkursa “Supernova 2016“ fināls  

ar tulkojumu zīmju valodā 

Lielākie LNS sasniegumi  



Pirmoreiz noslēgts oficiāls LNS līgums ar kādu banku  

(konkrēti – ar Swedbank) par to, ka nedzirdīgie klienti bankā  

var izmantot zīmju valodas tulka pakalpojumu  

Lielākie LNS sasniegumi  



LNS pārmaiņas/izmaiņas 

2016. gada statistika  
 uz 1. janvāri – 1717 

 miruši – 32 

 izslēgti – 28 

 uzņemti jauni biedri – 49 

uz 13. decembri – 1706 
 



LNS pārmaiņas/izmaiņas 

Pieminēsim mūžībā aizgājušos 



LNS pārmaiņas/izmaiņas 

Izmaiņas LNS valdes sastāvā 
 Viceprezidente – Inese Immure  

 Valdes locekle – Brigita Lazda  



LNS pārmaiņas/izmaiņas 

SIA vadības maiņa 
 SIA "LNS DANE" -  Rita Oniani  

 SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības 
centrs” – Inese Immure  



Biedrības 

RĪGA 1099 / 1081 (Biedru skaits – 2015. un 2016. gadā) 

Valdes un aktīvistu brauciens ar 

Rītausmas amatiermākslinieku 

koncertu  uz Kauņu, pieredzes 

apmaiņa  Nedzirdīgo rehabilitācijas 

centrā    

Eiropā lielākajā piena paku 

peldlīdzekļu regatē Lielupē 

nominācijā “Oriģinālākā laiva” 

uzvar Jelgavas grupa    



Biedrības 

VALMIERA 96 / 94 

Labās prakses brauciens  

uz Liepājas biedrību  

Jaukā ciemošanās pie 

Jāņa Pārpuča lauku sētā  



Biedrības 

LIEPĀJA 93 / 95 

GADA PASĀKUMS: Jaungada balle  

„Retro” 60. – 80. gadu noskaņās  



Biedrības 

VENTSPILS  42 / 43 

Ventspilieši nosvinējuši  

savas biedrības  

64. dzimšanas dienu 

Ekskursija uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku 



Biedrības 

PĻAVIŅAS 47 / 45 

GADA PASĀKUMS/JAUNUMS:  

Pirmo reizi realizē paši savu projektu –  “Redzamās rokas” 



Biedrības 

RĒZEKNE 95 / 99 

Veselīgu dzīvesveidu veicinošs 

pasākums "Vasals sportā!"  

Rēzeknes pilsētas domes 

finansiālais atbalsts LNS 

festivāla uzņemšanai  

"Gorā"  



Biedrības 

KULDĪGA 80 / 80 

Dalība vērienīgā  svētku 

gājienā „Dzīres Kuldīgā” 

Izveidots „Sieviešu 

klubiņš”, kurā arī vīriešiem 

ir iespēja apgūt un pielietot 

dažādas prasmes 



Biedrības 

Daugavpils 98 / 98 

Nedzirdīgo diena un  

jubilāru sveikšana 

Iegādāts sporta inventārs 

novusam, dambretei, 

šaham, dartam  



Biedrības 

Smiltene 67 / 71 

Tikšanās ar Pērnavas Nedzirdīgo 

biedrības biedriem 

Alūksnes grupas biedri 

ierodas Kurzemē 



LNS nodaļas  

Jauniešu centrs 

2. Baltijas jauniešu festivāla 

sarīkošana 

Konkursā  “Labākais darbā 

ar jaunatni 2016” iegūta 

nominācija  “Darbīgākā 

jaunatnes organizācija" 



LNS nodaļas  

Jauniešu centrs 

Zīmju valodas nodarbības 

organizācijas “BaMbuss” 

dzirdīgajiem  jauniešiem 

Prieks pašiem par 

pārgājienu bez telefona 



LNS nodaļas  

Informācijas nodaļa  

Intervijas Nedzirdīgo 

nedēļā ar kanāla TV 

24 veidotājiem 

Kopsolī foto – J.Grundulis. 
 “Divkāršā talantu jubileja“ 



LNS nodaļas  

Informācijas nodaļa  

Pirmo reizi tiek organizēts LNS fotokonkurss  

“Mūsu biedru fotostāsti” 





Fotokonkurss ilga 10 mēnešus 
no marta līdz decembrim 
 

Tajā piedalījās 160 fotogrāfijas 
un 79 autori, no tiem 28 vīrieši 
un 51 sieviete 

Žūrijā:   Aivars Slišāns 

  Zigmārs Ungurs 

  Ilze Kopmane 

  Juris Grundulis 

  Valdis Krauklis 



3 visaktīvākie autori: 

1. Genovefa Ņevjadomska 

2. Inguna Māra Čauna 

3. Santa Strauja 



2016. gada 10 labākās 
fotogrāfijas žūrijas vērtējumā 



2016. gada balvas žūrijas 
vērtējumā 

GENOVEFA ŅEVJADOMSKA  
“Nāk rudens apzeltīt Latviju” 

3. vietā  



2016. gada balvas žūrijas 
vērtējumā 

JĀNIS IMMURS  
“Pūkainais mehāniķis” 

 

2. vietā 



2016. gada balvas žūrijas 
vērtējumā 

LNS GADA FOTO 2016 

JĀNIS SKUDRA 
“Nedzirdīgo diena” 



2016. gada 10 labākās fotogrāfijas 
Facebook & draugiem.lv  

lietotāju vērtējumā 



2016. Gada balvas Facebook & 
draugiem.lv lietotāju vērtējumā 

INA RUTKOVSKA  

“Mans nenopietnais draugs” 



Paldies visiem, kas piedalījās! 

Paldies visiem, kas vērtēja! 

Paldies visiem, kas atbalstīja! 

   

Priecīgus svētkus un veiksmīgu 
2017. gadu! 

 



LNS nodaļas  

Iepirkumu un projektu nodaļa 

Gada laikā sekojusi  7 projektu realizācijai , kuru vidū pats 

nozīmīgākais  ir “LNS darbības stiprināšana – 2016”. 

Veiksmīgi noritēja  surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums 



LNS nodaļas  

Valsts pasūtījuma nodaļa  

Lielākais jaunums – darbinieku rotācija  



LNS SIA 

LNS Rehabilitācijas centrs 

Seminārs par tulka darba 

profesionalitāti un ētiku - 

Pasaules Zīmju valodas tulku 

asociācijas eksprezidente 

Liiz Scott Gibson 

Zīmju valodas tulku nodaļā  

jauna apkalpošanas kārtība –  

uzstādīta klientu rindas 

vadības sistēma 



LNS SIA 

LNS nekustamie īpašumi 

 



LNS SIA  

LNS Surdotehniskās palīdzības centrs 

Valsts pasūtījuma sākusies 

FM radiofrekvenču pārraides 

sistēmas izsniegšana 

Objektu nevar nodot 

ekspluatācijā 

– Būvvalde pieprasa 

iesniegt arvien jaunus 

dokumentus 





Uzstājas Liepājas ceļojošais 

cirks «BEZTEMATA» 





Nominācija  

«LNS Gada brīvprātīgais 2016» 

Artūrs Vindačs  Raimonda Tabaka Natālija Felkere  

Jolanta Tutina Žanete Škapare Māra Lasmane 



LNS Gada brīvprātīgais 

2016 



Nominācija  
«LNS Gada amatiermākslinieks 2016» 

Juris Elbrots  

Dace Vingre 

Sandris Līdeks Aleksandrs  Altuhovs 

Oļegs  Civkunovs 

LNS ”Rītausma” 

kolektīvs 



LNS Gada 

amatiermākslinieks 2016 



Iestudējums «Muša» 
 

Uzstājas Igors Čaika  
(Daugavpils RB) 



Deja – VALSIS 
 

Dejo INTARS UPENIEKS & ILVA ŠĒNHOFA 
Deju studija Intango RIGA  



Nominācija  
«LNS Gada biedrība 2016» 

Liepāja 

Kuldīga 

Ventspils 

Rīga 

Valmiera 

Smiltene 

Rēzekne 

Daugavpils 

Pļaviņas 



LNS Gada biedrība 2016 



Nominācija  
«LNS Gada notikums 2016» 

20. Nedzirdīgo amatiermākslas 

festivāls «Rēzekne – zilo ezeru zeme» 

Jaunā gada 60.-  80.gada  

«Retro» balle Liepājā  

Pērnavas Nedzirdīgo biedrības 

pārstāvju viesošanās Smiltenes RB 

2. Baltijas Nedzirdīgo 

jauniešu festivāls  



LNS Gada notikums 

2016 



Iestudējums «Autoskola» 
 

Uzstājas Igors Čaika  
(Daugavpils RB) 



Nominācija  

«LNS Gada darbinieks 2016» 

Kristaps Legzdiņš  Ivars Kalniņš 

Ilze Roķe Zigmārs Ungurs  Dzintra Intsone 

Juris Grundulis 



LNS Gada darbinieks 

2016 



Nominācija  

«LNS Gada cilvēks 2016» 

Žanete Škapare Līga Immure Kristaps Legzdiņš  

Dana Kalpiņa  - 

Geida 

Brigita Lazda Inese Immure Edgars Vorslovs 



LNS Gada cilvēks 2016 





Dziesma «Ziemassvētki nāk» 
  

Dzied Markus Riva,  

«Rītausma» un visi 



 

Atnāk ziema, atnes mums laiku - 

ikkatrs no mums ir laimīgs un priecīgs. 

Sniegs tik viegli apskāva kokus 

Un smaidīgi cilvēki skrien pa ielām, 

klusi gaida dāvanas... dāvanas… dāvanas... 

un svētku eglītes tik smaržīgas... tik 

smaržīgas… 

 



 

PIEDZ. Ziemassvētki nāk, atnes mums 

gaišas sajūtas, 

Ziemassvētki nāk, cerību laiks,  

kad viss būs savādāk -  

Ziemassvētki nāk, atnes mums gaišas 

sajūtas - 

Ziemassvētki nāk, cerību laiks, kad viss 

būs savādāk.   

Tik smaržīgas... tik smaržīgas...  

tik smaržīgas... 
 



 

Manā sirdī atrodas vieta  

kur dzīvo mīļas un labas lietas, 

Puse būs mana, un puse būs tava, 

un es sargāšu tevi no vēja un sala 

Brīnumus gaidām katru ziemu mēs, 

tie atnāk, vajag tikai noticēt.  
 



 

PIEDZ. Ziemassvētki nāk, atnes mums 

gaišas sajūtas, 

Ziemassvētki nāk, cerību laiks,  

kad viss būs savādāk -  

Ziemassvētki nāk, atnes mums gaišas 

sajūtas - 

Ziemassvētki nāk, cerību laiks, kad viss 

būs savādāk.   

Tik smaržīgas... tik smaržīgas...  

tik smaržīgas... 
 




