
 

1 
“LNS aptaujas anketa” ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem. Par “LNS aptaujas anketa” saturu atbild  biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība“ 

 

 

 

 

LNS APTAUJAS ANKETA  
 

Aptaujas mērķis ir iegūt LNS biedru un darbinieku vērtējumu par LNS darbību 2013. – 2016. gadā un 

konstatēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Jūsu ieteikumi un priekšlikumi tiks izmantoti LNS 

stratēģiskā plāna 2017. – 2019. gadam izstrādei.  
 

Lūdzam iesniegt/aizpildīt anketu līdz trešdienai, 2016.gada 10. augustam! 
 

Anketa ir anonīma, dati tiks izmantoti tikai apstrādātā veidā! 

Ar ○ atzīmēti jautājumi, kur var būt tikai viens atbilžu variants. 

Ar  atzīmēti jautājumi, kur var būt vairāki atbilžu varianti. 
 

1. ORGANIZATORISKAIS DARBS 

LNS ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuru veido 9 reģionālas biedrības (RB). Šīs jautājumu 

sadaļas mērķis ir uzzināt jūsu saikni ar organizāciju un tās vērtējumu!  

 

1.1. Vai piedalāties savas reģionālās biedrības pasākumos? 
○ Jā, regulāri  ○ Jā, bet reti ○ Nē 

 1.1.1. Ja jā, kāda veida pasākumos?  1.1.2. Ja nē, kāpēc? 
  kultūras  Nav intereses/vēlmes  

 informatīvos  Nav laika  

 brīvā laika (ekskursijas/sporta)  Neapmierina to saturs/veids  

 izglītojošos  Aktivitātes nav pieejamas dzīvesvietā 
 cita veida_________________ (nosauciet)  Cits __________________________ (nosauciet) 
1.2. Kādos 3 lielākos biedrības pasākumos pēdējo trīs gadu laikā esat piedalījies/-usies? 

1) 

2) 

3) 

1.3. Vai bija vajadzība saņemt jebkāda veida atbalstu no savas biedrības? 
○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt 

 1.3.1. Ja jā, vai esat to saņēmis/-usi?   
○ Jā ○ Daļēji ○ Nē 

 1.4. Kāda veida atbalstu jūs vēlētos saņemt no savas biedrības? 

1) 

2) 
 

1.5. Vai uzturat kontaktus ar savu reģionālo biedrību vai grupu?  
○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē 

 1.5.1. Ja jā, kādā veidā? 1.5.2. Ja nē, kāpēc? 
 pasākumos 

 
 Neizjūtu vajadzību 

 komunicējot ar biedrības vai grupas priekšsēdētāju uz  

   vietas  Biedrība grūti pieejama/tālu 
 komunicējot ar biedrības vai grupas priekšsēdētāju  

   attālināti (e-pasts, SMS u.tml.)  Cits iemesls 

 grupas/biedrības sapulcēs _____________________________ 
 cits 

  1.6. Vai jūs kā brīvprātīgais iesaistāties LNS vai savas biedrības organizatoriskajā darbā? 
○ Jā, bieži ○ Jā, bet reti ○ Nē 
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1.6.1. Ja jā, kādā veidā? 1.6.2.Ja nē, kāpēc?  
 pasākumu organizēšanā  Nav intereses/vēlmes 

 organizatoriskajā darbā/biedrības  

   valdē 
 Nav laika  

 Neredzu vajadzību 

 konsultāciju sniegšanā citiem  

   biedriem 
 Nezinu, vai un kā varu iesaistīties 

 Cits iemesls _____________________________ 

 interešu klubu vadīšanā  

 cits_________________  

1.7. Vai jūs vēlētos brīvprātīgi iesaistīties LNS vai savas biedrības organizatoriskajā darbā? 
○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt 

 1.7.1. Ja jā, ko jūs kā brīvprātīgais būtu gatavs/-a darīt LNS organizatoriskajā darbā? 
1) 

2) 

3) 

1.7.2. Ja jā, ko jūs kā brīvprātīgais būtu gatavs/-a darīt savas biedrības organizatoriskajā darbā? 

1) 

2) 

3) 

1.8. Kādi ir, jūsuprāt, 3 lielākie LNS vai jūsu biedrības sasniegumi pēdējo trīs gadu laikā? 
1)  

  2)  

  3)  

  1.9. Kādas ir, jūsuprāt, 3 lielākās problēmas LNS vai jūsu biedrības darbībā? 
 1)  

  2)  

  3)  

   

2. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

LNS ir iesaistīta dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā saviem biedriem. Tiek nodrošināts zīmju 

valodas tulks, sociālā rehabilitācija (tai skaitā dienas centrs “Rītausma”) un surdotehniskie 

palīglīdzekļi (TPL). Vēlāmies noskaidrot, kāda ir jūsu pieredze šajā jomā un kā vērtējat LNS darbu 

šajā jomā. 
 

2.1.Vai izmantojat šos pakalpojumus? 
  2.1.1. Tulks ○ Jā, pēc vajadzības ○ Jā, bet vēlētos biežāk ○ Nē 

 2.1.2. Soc. rehabilitācija ○ Jā, pēc vajadzības ○ Jā, bet vēlētos biežāk ○ Nē 
 2.1.3. TPL nodrošināšana ○ Jā, pēc vajadzības ○ Jā, bet vēlētos vairāk ○ Nē 
 2.2.Ja nē, kāpēc?            

2.2.1. Tulks ○ Nav vajadzīgs ○ Nav pieejams ○ Trūkst informācijas ○Cits   

2.2.2. Soc. rehabilitācija ○ Nav vajadzīga ○ Nav pieejama ○ Trūkst informācijas ○Cits   

2.2.3. TPL nodrošināšana ○ Nav vajadzīga ○ Nav pieejama ○ Trūkst informācijas ○Cits  

2.3.Ja nepietiekami bieži, kas liedz to darīt 

biežāk?     

2.3.1. Tulks 
 Trūkst 

informācijas 
 Ierobežota/ sarežģīta 

pieejamība 
 Cits iemesls 

________________  

2.3.2. Soc. rehabilitācija 
 Trūkst 

informācijas 
 Ierobežota/ sarežģīta 

pieejamība 
 Cits iemesls 

________________  

2.3.3. TPL nodrošināšana 
 Trūkst 

informācijas 
 Ierobežota/ sarežģīta 

pieejamība 
 Cits iemesls 

________________  
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3. NEDZIRDĪGO KULTŪRA UN BRĪVAIS LAIKS 

LNS un reģionālās biedrības (RB) rīko dažāda veida pasākumus, lai kvalitatīvi un daudzveidīgi 

piepildītu biedru brīvu laiku, veidojot ciešāku nedzirdīgo kopienu. Šajā nodaļā jautājumi būs par LNS 

un RB veidoto nedzirdīgo kultūras dzīvi un citiem brīvā laika pasākumiem. 
 

3.1. Vai apmeklējat LNS vai biedrības rīkotos kultūras pasākumus? 

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē     

3.2. Kas nosaka to, kāpēc un cik bieži apmeklējat pasākumu? 

 Interese  Pasākuma pieejamība  Pasākuma veids  Pasākuma kvalitāte  Cits ____ 

  

2.4.Ja izmantojat, kā vērtējat šo pakalpojumu pieejamību (saņemšanas iespējamību, ātrumu, vietu, 

kur var saņemt)? 

2.4.1. Tulks ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.4.2. Soc. rehabilitācija ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.4.3. TPL nodrošināšana ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.5.Ja izmantojat, kā vērtējat šo pakalpojamu saturu un kvalitāti?     

2.5.1. Tulks ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.5.2. Soc. rehabilitācija ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.5.3. TPL nodrošināšana ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

2.6.Kas tieši jūs neapmierina? Lūdzu, uzrakstiet!       
2.6.1.Tulkošanā 

  
  
  

    

  
  
  

2.6.2. Soc. rehabilitācijā 
    

2.6.3. TPL nodrošināšanā 
    

2.7. Vai esat informēts par pēdējos gados pieaugošo LNS nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu klāstu? 

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt   

2.8. Vai izmantojat surdotulka vai soc. rehabilitētāja pakalpojumu attālināti (pa Skype un SMS)?  

○ Jā, regulāri ○ Jā, reti ○ Jā, bet gribētu biežāk ○ Nē 

2.9. Kāpēc šos pakalpojumus attālināti neizmantojat vai izmantojat reti? 

 Nav 

vajadzības 
 Nav prasmes/ 

zināšanu lietot tehniku 
 Ilgi jāgaida 

atbilde/pakalpojums 
 Trūkst 

informācijas 
  Cits iemesls 

_____________  
2.10.Vai pēdējo 3 gadu laikā uzlabojusies sniegto pakalpojumu pieejamība un 

saturs?   

2.10.1. Tulks ○ Jā, ievērojami ○ Jā, nedaudz ○ Nē ○ Grūti pateikt 

2.10.2. Soc. rehabilitācija ○ Jā, ievērojami ○ Jā, nedaudz ○ Nē ○ Grūti pateikt 

2.10.3. TPL nodrošināšana ○ Jā, ievērojami ○ Jā, nedaudz ○ Nē ○ Grūti pateikt 

2.11. Vai jūs izmantojat citu pakalpojumu sniedzēju sniegtos sociālos pakalpojumus? 

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē   

2.12. Vai jūs esat informēts par savā pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību? 

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē   

2.12.1. Ja jā, kādus pakalpojumus un sociālo palīdzību saņemat? 
1) 

2) 

3) 
    

2.13. Kādus sociālos pakalpojumus, kuri jums trūkst, vajadzētu nodrošināt LNS? 
1) 

2) 

3) 
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3.3. Vai pēdējo 3 gadu laikā LNS vai biedrības rīkotie pasākumi apmierināja jūsu vēlmes un 

vajadzības? 

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt   

3.4. Lūdzu, miniet idejas jauniem kultūras pasākumiem! Kādus pasākumus jūs vēlētos? 
1) 

2) 

3) 
        

3.5.Vai apmeklējat tradicionālos LNS pasākumus? 

3.5.1. Amatiermākslas (pašdarbības) festivālu ○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē 

3.5.2. Nedzirdīgo dienu ○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē 

Ja jā, vai apmierina šo pasākuma programma?  
3.5.3. Amatiermākslas 

(pašdarbības) festivāls ○ Apmierina  ○ Daļēji apmierina  ○ Neapmierina ○ Grūti pateikt 

3.5.4. Nedzirdīgo diena ○ Apmierina  ○ Daļēji apmierina  ○ Neapmierina ○ Grūti pateikt 

3.6.Kādi būtu jūsu priekšlikumi šo pasākumu uzlabošanai?   

3.6.1. Nedzirdīgo diena       
  

  
3.6.2. Amatiermākslas 

(pašdarbības) festivāls       

3.7. Nosauciet. kādus citus LNS vai biedrības rīkotos kultūras pasākumus vēl apmeklējat?  
1) 

2) 

3) 
  

  
     

3.8. Vai, jūsuprāt, LNS vai jūsu biedrība rīko kopīgus pasākumus ar dzirdīgajiem? 

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt     

3.9. Vai vēlaties kopīgus pasākumus ar dzirdīgiem cilvēkiem?   

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt     

3.9.1. Ja jā, lūdzu, miniet idejas, kādi varētu būt šie pasākumi ar dzirdīgiem cilvēkiem? 
1) 

2) 

3) 

    3.10. Kā vērtējat savas zināšanas par LNS vēsturi? 

○ Pietiekošas ○ Gribētu zināt vairāk ○ Zinu nedaudz  ○ Nezinu un neinteresē 

3.11. Lūdzu, miniet priekšlikumus, kā informēt nedzirdīgos biedrus par LNS vēsturi!   
1) 

2) 
 

       
3.12. Vai piedalāties LNS vai biedrības rīkotajos veselīga dzīvesveida pasākumos vai fiziskās 

aktivitātēs? 

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē     

3.12.1. Ja jā, nosauciet kādos! 3.12.2. Ja nē, kāpēc?     

1)   
 Nav 

intereses/vēlmes     

2)    Nodarbojos ar to citviet   

3)    Nav informācijas     

4)    Cits iemesls ___________________(nosauciet) 

3.13. Vai veselīga dzīvesveida pasākumu un fizisko aktivitāšu daudzums ir pietiekams?   

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt     

3.14. Vai esat iesaistījies nedzirdīgo interešu klubos vai pulciņos/kolektīvos?   

○ Jā ○ Nē       
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3.14.1. Ja jā, nosauciet tos! 3.14.2. Ja nē, kāpēc?   

1)    Nesakrīt ar manām interesēm   

2)    Nav intereses/vēlmes   

3)    Nav informācijas     
4) 

 
 Manā biedrībā tādu nav 

 
   Cits iemesls ___________________ (nosauciet) 

3.15. Kāda veida interešu klubi vai pulciņu/kolektīvu pietrūkst, kuros jūs vēlētos iesaistīties?  
1) 

2) 

3) 
      

4.  INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA 

LNS viens no galvenajiem uzdevumiem ir gan nodrošināt pieejamu informāciju saviem biedriem par 

savām aktualitātēm un sniegtajiem pakalpojumiem, gan gādāt, lai biedri saņem pieejamu informāciju 

par notikumiem plašākā sabiedrībā. 

4.1. Kā jūs iegūstat informāciju par LNS (t.sk. biedrības, SIA) darbību un sniegtajiem 

pakalpojumiem? 

 Mājaslapa  Sociālajos tīklos (Draugiem.lv, Facebook, Twitter) 

 Kopsolī  No draugiem/paziņām       

 Pasākumos/biedrību sanāksmēs  Citā veidā ____________________ (nosauciet) 

     Neinteresējos         
4.2. Vai, jūsuprāt, gūstat pietiekamu informāciju par LNS (t.sk. biedrības, SIA) darbību un 

sniegtajiem pakalpojumiem?  

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt         

4.3.Kā vērtējat šo LNS informācijas veidu, saturu? 

4.3.1. "Kopsolī" ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

4.3.2. Mājaslapa ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

4.3.3. Sociālie tīkli ○ Ļoti labi ○ Labi ○ Apmierinoši ○ Slikti ○ Grūti pateikt 

4.4.Vai informācija ir pietiekama par…     

4.4.1. LNS valdes darbu ○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt 

4.4.2. reģionālo biedrību darbu ○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt 
4.4.3. LNS SIA darbu un sniegtajiem 

pakalpojumiem ○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt 

4.5. Kas jūs neapmierina LNS sniegtās informācijas saturā? 
1) 

2) 

3) 
              

4.6. Kādi ir jūsu priekšlikumi satura uzlabošanai? 
1) 

2) 

3) 

       4.7. Kāds ir labākais veids, kā informēt jūs par aktualitātēm? 
○ ievietojot 

informāciju avīzē 

“Kopsolī” 

○ ievietojot informāciju 

LNS mājas lapā zīmju 

valodā un rakstiski; 

○ievietojot informāciju 

sociālajos tīklos zīmju 

valodā un rakstiski 

○cits  
________________ 
 

4.8. Kādā veidā LNS vai biedrībai vislabāk reklamēt pasākumus, kas tuvojas? 
○ar informējošu rakstu    ○ar afišu ○ar informējošu video zīmju valodā ○grūti pateikt 
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4.9. Vai skatāties TV?  
  ○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti 

 
 ○ Nē         

4.9.1. Ja jā, vai skatāties subtitrētos un surdotulkotos raidījumus LTV? 

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē ○Skatos šādus raidījumus tikai citās TV 

4.10. Kā vērtējat subtitrēto un surdotulkoto TV raidījumu piedāvājumu un daudzumu? 
○ Pietiekams ○ Labi, bet varēja 

būt vairāk 
○ Ļoti 

nepietiekams 
○ Nerāda to, kas 

man interesē 
○ Grūti pateikt 

    

4.11. Vai, jūsuprāt, šo raidījumu apjoms pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis?       

○ Jā, ļoti ○ Jā, nedaudz ○ Nē ○ Grūti pateikt         
4.12. Vai izmantojat LTV piedāvāto iespēju skatīties pieejamos raidījumus LTV mājaslapā 

sadaļā „Nedzirdīgajiem”? 

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti 
 

○ Nē         

4.12.1. Ja nē, kāpēc?               
○ Neprotu, nav 

tehnikas 
○ Nav tik 

ērti 
○ Televizorā ir labāk ○ Cits _____________ 

(nosauciet) 

4.13. Kāda veida raidījumus vēlētos redzēt vairāk ar subtitriem? 
 ziņu/diskusiju  izklaidējošus  dokumentālus  mākslas 

filmas/seriālus 
 cits__________ 

4.14. Kāda veida raidījumus vēlētos redzēt vairāk ar surdotulkojumu? 
 ziņu/diskusiju  izklaidējošus  dokumentālus  mākslas 

filmas/seriālus 
 cits__________ 

4.15. Lūdzu, uzrakstiet, ko vēlētos uzlabot subtitrēto un surdotulkoto raidījumu nodrošināšanā! 
1) 

2) 
              

3) 

       
 

5. JAUNIEŠI UN IZGLĪTĪBA 

Viens no uzdevumiem LNS uzdevumiem ir iesaistīt jauniešus sabiedriskajās aktivitātēs un atbalstīt 

jauniešu idejas. Šajos jautājumos vēlāmies noskaidrot jūsu viedokli par aktivitātēm, kas saistītas ar 

jauniešiem. 
 

5.1. Vai esat ievērojis, ka pēdējā laikā pieaugusi LNS jauniešu aktivitāte?     

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt       

5.1.1. Ja jā, lūdzu, miniet, kādas aktivitātes esat novērojis!       
1) 

2) 

3) 
          

5.2. Vai piedalāties LNS vai biedrības rīkotajos jauniešiem paredzētajos 

pasākumos?     

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē 
   5.2.1. Ja jā, nosauciet tos! 5.2.2. Ja nē, kāpēc?       

1) 
 Neatbilst manam vecumam  Neapmierina to  

  veids/programma 
2)  Nav intereses  Cits iemesls 
3)  Trūkst informācijas       

5.3. Vai apmeklējat LNS rīkotus izglītojošus pasākumus (piem., lekcijas)?   

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē       
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5.4. Par kādām tēmām LNS vajadzētu rīkot izglītojošus pasākumus? 
1) 

2) 

3) 

5.5. Vai esat pietiekami informēts/-ta par dažādiem kursiem (piem., NVA kursiem) vai 

lekcijām savas profesionālās kvalifikācijas celšanai?   

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt  
5.6. Vai esat pietiekami informēts/-ta par izglītības iestāžu piedāvātajām profesionālās 

izglītības ieguves iespējām?   

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt  
 5.7. Vai esat piedalījies starptautiskajos pasākumos vai pieredzes apmaiņā?   

○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē 
 5.7.1. Ja jā, miniet tos! 5.7.2. Ja nē, kāpēc? 
 

    
1)  Nav intereses/vēlmes  Nav informācijas 
2)  Neapmierina to veids/saturs  Cits iemesls 
3)  Neesmu tādus novērojis 

   5.8. Ja esat jaunietis, vai iesaistāties jauniešu brīvprātīgajā darbā? 
   ○ Jā, regulāri ○ Jā, bet reti ○ Nē ○ Neesmu jaunietis 

5.8.1. Ja jā, miniet, kādā veidā! 5.8.2. Ja nē, kāpēc? 
  1)  Nav intereses/vēlmes  Nav informācijas 

2)  Nezinu, kā varu būt noderīgs  Cits iemesls 
3) 

 Neesmu tādus novērojis     

5.9. Lūdzu, miniet idejas jauniešu pasākumiem, kurus jūs vēlētos apmeklēt! 
 1) 

     2) 
     

3) 
     

 

6. NEDZIRDĪGIE DZIRDĪGO SABIEDRĪBĀ (INTEREŠU AIZSTĀVĪBA) 

LNS biedri ir daļa no plašās Latvijas sabiedrības. LNS vēlas, lai nedzirdīgie iekļaujas plašākā dzirdīgo 

sabiedrībā un to, lai tās informētība par un attieksme pret nedzirdīgajiem uzlabotos. LNS ir 

organizācija, kas pārstāv nedzirdīgo intereses Latvijā. 

6.1. Vai, jūsuprāt, dzirdīgo sabiedrība kļuvusi zinošāka par nedzirdīgiem cilvēkiem pēdējo  

3 gadu laikā? 

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt     
6.2. Kā, jūsuprāt, mainījusies dzirdīgo sabiedrības attieksme pret nedzirdīgiem cilvēkiem pēdējo 

3 gadu laikā? 

○ Uzlabojusies ○ Nav mainījusies ○ Pasliktinājusies ○ Grūti pateikt   
6.3. Lūdzu, miniet priekšlikumus, kā informēt dzirdīgo sabiedrību par nedzirdīgajiem? 
1) 

2) 

3) 

6.4. Vai uzskatāt, ka LNS pietiekami pārstāv/aizstāv jūsu intereses jūsu dzīvesvietas pašvaldībā? 

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt 

6.4.1. Ja jā, miniet kādā veidā! 6.4.2. Ja nē, pastāstiet par savu pieredzi! 
1) 

 

2) 
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6.5. Vai uzskatāt, ka LNS pietiekami pārstāv/aizstāv jūsu intereses valsts līmenī? 

○ Jā ○ Nē ○ Grūti pateikt 

6.5.1. Ja jā, miniet kādā veidā! 6.5.2. Ja nē, pastāstiet par savu pieredzi! 
1) 

2) 

 6.6. Kā vērtējat savas iespējas sazināties ar atbildīgajiem dienestiem ārkārtas situācijās (112)? 
○ Labas ○ Apmierinošas/ 

varētu būt labākas 
○ Sliktas ○ Grūti pateikt 

/nav pieredzes 
6.7. Vai jums ir saprotama masu informācijas līdzekļos sniegtā informācija, un protat to 

izmantot? 

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt   

6.8. Vai pašlaik pieejamie sakaru/saziņas pakalpojumi apmierina jūsu vajadzības? 

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt   
6.9. Vai jums ir pieejama valsts un pašvaldību iestāžu sniegtā informācija un vai protat to 

izmantot? 

○ Jā ○ Daļēji ○ Nē ○ Grūti pateikt 
  

7. CITI JAUTĀJUMI  
 

7.1. Ja dzīvojat ārzemēs, vai uzturat saikni ar LNS? 

○ Jā ○ Nē ○ Nedzīvoju ārzemēs 
7.1.1. Ja jā, tad kādā veidā? 
1) 

2) 

7.2. Lūdzu, miniet idejas, kā uzlabot saikni starp ārzemēs dzīvojošajiem nedzirdīgajiem un LNS! 
1) 

2) 

 

8. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 

8.1. Jūsu dzimums       

○ sieviete ○vīrietis     

8.2. Jūsu vecuma grupa       

○ 18–24 ○ 25–29 ○ 30–39 ○ 40–49 ○ 50–61 ○ <62 

8.3. Jūsu pamata nodarbošanās 
   ○ strādāju ○ mācos/studēju ○ esmu pensijā ○ bezdarbnieks/nestrādāju 

8.4. Jūsu izglītība   

○ zemāka par pamata ○ pamata ○ vidējā ○ vidējā profesionālā ○augstākā 

8.5. Jūsu lietotā rakstu valoda       

○latviešu ○krievu ○cita   

8.6. Jūsu pārstāvētā reģionālā biedrība   

○ Daugavpils ○ Kuldīga ○ Liepāja ○ Pļaviņas ○ Rīga 

○ Rēzekne ○ Smiltene ○ Valmiera ○ Ventspils 

8.7. Jūsu mītnes zeme       

○Latvija ○Ārzemes____________________(nosauciet)   

8.8. Jūsu dzīvesvieta       

○Rīga ○cita pilsēta ○piepilsēta ○lauki 

8.9. Jūs esat:    
○ LNS biedrs ○ LNS darbinieks  ○ LNS biedrs un LNS darbinieks  

Paldies par sadarbību! 


