
 

 

 

 LNS Informācijas centra darbinieks Zigmārs UNGURS 
 

92,04%  no Projekta finansē Eiropas Savienība ar 
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 

administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu  

Informācija – iespēju brīvība 



1. Daļa 
        Informācija – visdārgākā valūta pasaulē 

 Kas ir informācija? 

 Jēdziens “informācija” cēlies no latīņu valodas vārda 
informatio – izskaidrošana, izklāstīšana 
 

 Informācijas nodošana – uztveršana – atbilde = 
komunikācija 
 

 Mēs dzīvojam Informācijas sabiedrībā (tas nozīmē, ka 
darbs ar informāciju ir mūsdienu sabiedrības galvenais 
darbības veids) 
 

 Kam vairāk informācijas, tam lielākas priekšrocības (jeb: 
nevienlīdzības cēlonis = informācijas trūkums) 



Informācija cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem 

 Dzirdes trūkums liedz iegūt lielu daļu informācijas 

 

 Nedzirdīgajiem vispiemērotākie informācijas iegūšanas avoti: 
grāmatas un žurnāli, internets 

 

 Nedzirdīgajiem vajadzīga adaptēta informācija (vienkāršs 
teksts bez svešvārdiem,  vairāk foto un video) 



Kā LNS nodrošina savus biedrus ar informāciju 

 www.lns.lv ( vidēji dienā mājaslapa tiek skatīta 470 reizes no 60 
valstīm 

 

 Kopsolī (tirāža 700 eksemplāri, 16 lpp.) 

 

 Informējošie pasākumi biedrībās (regulāri katru nedēļu) 

 

 Pārstāvniecība Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē, kas 
izveidota pie NEPLP (Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes)  

 

http://www.lns.lv/


Informāciju pašlaik nodrošina 



Kopsolī - problēmas 

 

 Nebūs finansējuma pēc “Klusuma Pasaule” beigām 

 

 Abonēšanas maksa nesedz izdevumus 

 

 



 www.lns.lv - problēmas 

 Pēc “Klusuma Pasaule” beigām vajadzēs finansējumu 
LNS mājaslapas saglabāšanai un attīstīšanai 

 

 Daudziem nedzirdīgajiem nav pieejams internets 

 

 Daudzi neprot darboties ar datoru un internetu 

 

 LNS mājaslapā reģistrējušies tikai 753 biedri 

http://www.lns.lv/


 Problēmu risinājumi perspektīvā 

 Izveidot Informācijas centru, kas apvienos Kopsolī 
un www.lns.lv 

 

 Varianti: 

• Kā sociālās rehabilitācijas sastāvdaļu, nodibinot 
Informācijas nodaļu LNS SIA Rehabilitācijas centra 
struktūrā 

• Ar pašvaldību/valsts/ finansējumu 

• Ar ESF finansējumu, veidojot projektu par Informācijas 
centra izveidi un darbību (īslaicīgs risinājums) 

 

 

http://www.lns.lv/


Pamatojums – ANO Konvencija par 
personu ar invaliditāti tiesībām 

 21. pants. Vārda un uzskatu brīvība un pieeja informācijai  

 Dalībvalstis veic visus atbilstošos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti var īstenot tiesības 
uz vārda un uzskatu brīvību, tostarp brīvību meklēt, saņemt 
un izplatīt informāciju un idejas vienlīdzīgi ar citiem un visos 
komunikācijas veidos pēc savas izvēles, kā definēts šīs 
konvencijas 2. pantā, tostarp:  

a) informāciju, kas paredzēta plašai sabiedrībai, savlaicīgi un 
bez papildu maksas sniedzot personām ar invaliditāti 
pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem 
invaliditātes veidiem;  



2. Daļa   Brīvprātīgie korespondenti – 
vispusīgas informācijas pamats 

 LNS biedrību vadītāji 

 Pasākumu vadītāji 

 Projektu vadītāji  

 Projektu aktivitāšu vadītāji 

 Jebkurš LNS biedrs vai pasākumu dalībnieks 



 Ko nozīmē adaptēta informācija 

 Zīmju valodā 

 Vairāk fotogrāfiju  

 Video reportāžas 

 Teksts īss un vienkāršs, pēc iespējas nelietot 
svešvārdus 



Kā aprakstīt notikumu/pasākumu? 

 Pasākuma nosaukums 

 Kas pasākumu organizē 

 Kad pasākums notika vai notiks 

 Kurā vietā 

 Kas pasākumā notiek 

 Kādi ir rezultāti(ja sporta pasākums), kāds ir 
dalībnieku skaits 

 Foto vai video par pasākumu  

 



Brīvprātīgie korespondenti ir ļoti 
vajadzīgi! 

 Aprakstiet notikumus vai pasākumus 

 Rakstiet tā, lai citiem būtu interesanti lasīt 

 Aprakstiet detaļas, kuriozus 

 Miniet interesantākos faktus 

 Galvenais ir saturs 

 Redaktors tekstu izlabos 



Paldies par uzmanību! 

! 

Rakstiet! 


