
 
 

Programma ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
                              Par programmas saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.   

Projekta "LNS darbības stiprināšana – 2018" 2.2. apakšaktivitātes "Diskusijas pilsoniskās izglītības un 
pilsonisko prasmju attīstībai" 

2.pasākuma "Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu" 
PROGRAMMA 

 
Pasākuma mērķis ir veicināt kritiskās domāšanas, kas balstīta uz zināšanām, izpratni, sadarbību un līdztiesību, attīstību, lai, 
analizējot zīmju valodas lomu, sekmētu LNS institucionālo kapacitāti un LNS biedru un darbinieku pilsoniskās aktivitātes 
pieaugumu. 

 
1. diena. 2018. gada 28. septembris 

Norises vieta: Kandavas iela 27, Rīga 
14:00  Dalībnieku reģistrācija. Ievaddiskusijas pie kafijas  
14:30 Uzruna projekta dalībniekiem Sandra Gerenovska, 

LNS prezidente  
14:35 Paneļdiskusija ”Nedzirdīgie – pilsoniskās sabiedrības daļa, kas izmanto 

zīmju valodu. Problēmas un risinājumi” 
Problēmjautājumi: 
o kā nedzirdīgajiem  kā līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem paust savu 

gribu,  realizēt savas sabiedriskās vajadzības un tiesības ierobežoto zīmju 
valodas resursu apstākļos; 

o kāda ir LNS loma nedzirdīgo interešu pārstāvniecības procesos 
(sasniegtais, problēmas, iespējamie risinājumi). 

Paneļdiskusijas dalībnieki: LNS vadība; pārstāvji no LR Labklājības ministrijas, 
LR Kultūras ministrijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Tiesībsarga 
biroja, Rīgas domes, NVO sektora, nedzirdīgo skolu un pirmskolas iestādēm. 
 
Latvijas simtgadei veltīta koncerta ieskandināšana 
 

Inese Immure, 
LNS viceprezidente 

17:00 Pusdienas, neformālās diskusijas 
18:00 LNS KKF projekta „Vēsturiskais ceļš uz simtgadi” prezentācija Karīna Pavlova,  

LNS projektu koordinatore 
19:00 Saviesīga pēcpusdiena “Integrēta sabiedrība un atbildība” – debates par 

paneļdiskusijas jautājumiem, reģionālo diskusiju  prezentācijas 
 

Brigita Lazda,  
LNS viceprezidente 

20:00 Dienas kopsavilkums Sandra Gerenovska,  
LNS prezidente 

20:00 Neformālās diskusijas  
 

2. diena. 2018. gada 29. septembris 
Norises vieta: Kandavas iela 27, Rīga 
10:30  Dalībnieku reģistrācija. Ievaddiskusijas pie kafijas  
11:00 Uzruna projekta dalībniekiem Sandra Gerenovska,  

LNS prezidente  
11:05 Priekšlasījums “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 

integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. gadam – no plāniem līdz 
realizācijai. Labās prakses piemēri” 

Zigmārs Ungurs,  
LNS valdes loceklis 

11:30 Darbs grupās un debates. Darba grupu “Pozitīvā klimata kartējuma” 
prezentācijas 

Brigita Lazda,  
LNS viceprezidente 

12:30 Pusdienas, neformālās diskusijas 
13:00 Latvijas simtgadei veltīts lielkoncerts  Brigita Lazda,  

LNS viceprezidente 
16:00 Saviesīga pēcpusdiena “Integrēta sabiedrība un atbildība” – konkurss “Es 

Latvijā, es Latvijai” 
Inese Immure,  
LNS viceprezidente 

18:00 Kopsavilkums, noslēgums Sandra Gerenovska,  
LNS prezidente 

 


