
2.12. AKTIVITĀTE 

“INFORMĀCIJA KĀ NEDZIRDĪGO 

SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS UN 

REHABILITĀCIJAS 

PAMATNOSACĪJUMS”



 Inese Immure – 2.12 aktivitātes 

vadītāja

 Ilze Kopmane – informatīvo 

izdevumu redaktore

 Zigmārs Ungurs un Ivars Kalniņš –

ziņu korespondenti

 Juris Grundulis – datortīklu, 

elektronisko un video ziņu 

administrators

 Gunta Birnīte – tehniskā asistente -

uzziņu servisa speciāliste

 Pēteris Vilisters – Latviešu –

krievu/angļu valodas tulkotājs

 Ivars Kalniņš, Sigita Ķikure –

videomodeļi



Aktivitātes īstenošanas laiks:

2009.gada 1. jūlijs – 2013. gada 

31. decembris



Aktivitātes mērķis: 

nodrošināt nedzirdīgos cilvēkus

ar adaptētu speciālo informāciju un

veicināt viņu izpratni par notikumiem 

pasaulē un nedzirdīgo sabiedrībā



Tiek sniegti šādi pakalpojumi

 Laikraksts “Kopsolī” (iespiests un 

e- versijā)

 Ziņas mājaslapā (arī zīmju valodā)

 Uzziņu serviss zīmju valodā

 Mobilās ziņas (īsziņu veidā)



Laikraksts “Kopsolī”

 Izdots un izplatīts bez 

maksas visiem 425 (šobrīd) 

projekta klientiem reizi 

mēnesī 16 lpp. apjomā;

 Projekta ietvaros plānots 

izdot 54 numurus;

 Tiek izplatīts visā Latvijā.



Laikraksts “Kopsolī”

Izdevums ieguvis pievilcīgu 

dizainu un piedāvā ļoti 

daudzveidīgas tēmas: 

 notikumi nedzirdīgo dzīvē, 

 LNS projekta aktivitātes, 

 nedzirdīgie darba tirgū, 

 sociālie jautājumi,

 nedzirdīgo kultūras un sporta 

ziņas, nedzirdīgo skolu dzīve, 

 nedzirdīgo pieredze ārzemēs   

u.c. 



Laikraksts “Kopsolī”

 Šobrīd populārākais un 

plašāk izplatītais informācijas 

avots

 Tematiskas starplikas -

veidotas pēc mērķauditorijas 

pieprasījuma (jau izdotas 3)

 Izdevums Kopsolī e-versijā –

pieejams www.lns.lv. Jau ir 22 

e-versijas

http://www.lns.lv/


LNS interneta ziņas – www.lns.lv

No 2010. gada 1. marta LNS 

mājaslapai mūsdienīgs dizains ar 

daudzpusīgu  saturu

LNS interneta mājaslapā regulāri 

sagatavota un ievietota:

aktuāla informācija par 

likumdošanas jaunumiem, 

nozīmīgiem notikumiem LNS, 

Latvijā un pasaulē, kas ir būtiski 

cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 

– vidēji 8 raksti nedēļā



Videoziņas (reizi nedēļā, ilgums 8 – 10 minūtes):

 ziņu apkopojums latviešu zīmju valodā ar tekstu latviešu 

un krievu valodā

Videoziņās notikumi izkārtoti 3 daļās :

 nedzirdīgo ziņas; 

 Latvijā; 

 ārzemēs.

Katrā daļā vidēji 3 – 4 ziņas 

Videoziņu speciālizlaidumi

LNS interneta ziņas – www.lns.lv



LNS interneta ziņas – www.lns.lv

Videoziņas:

 Labāk uztveramas nekā TV ziņas ar 
surdotulkojumu;

 Iespējams noskatīties arī diskā, jo ne visiem 
pieejams internets;

 Skatās 51 % nedzirdīgo (pētījums veikts 2010. gada 
augustā) 

Mājaslapas lietotāju skaitu ierobežo datora un 
datorprasmes trūkums;

 Nav iespējas izmantot datoru nedzirdīgo klubos –
atrodas tālu no dzīvesvietas, dārgs ceļš



LNS mājaslapas apmeklējumu statistika 
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LNS interneta ziņas – www.lns.lv

Populārākās sadaļas:

 Jaunumi

 Videoziņas

 Projekti

 Fotogalerijas



Uzziņu serviss 

 Palīdzība un konsultācija 

zīmju valodā 

nepieciešamās/vajadzīgās 

informācijas sameklēšanā 

internetā vai citā uzziņu 

avotā, 

 sniegtas atbildes uz 

jautājumiem par sociālajām, 

izglītības, sadzīves, 

tehniskajām un kultūras 

tēmām



Individuālā informācija sniegta:

 uz vietas – tiešā kontaktā 

Informācijas centrā Jāņa 

sētā 5, 

 īsziņas veidā mobilajā 

telefonā, 

 izmantojot e –pastu, MSN 

sistēmu (mesendžeru), web

kameru, faksu, 

 atbildot uz jautājumiem, 

kas uzdoti LNS mājaslapā.

Vidēji 30 pakalpojumi mēnesī

Uzziņu serviss 



Reizi nedēļā sagatavota 

informācija LNS mājaslapā

par brīvā laika pavadīšanas 

iespējām;

 Veidota uzziņu literatūras 

krātuve par nedzirdības

jautājumiem;

 Sakopoti videomateriāli par 

notikumiem nedzirdīgo 

kopienā ;

 Pieejami preses un uzziņu 

materiāli lasīšanai uz vietas.

Uzziņu serviss 



Mobilās ziņas 

 Sagatavotas un izsūtītas 

aktuālas īsziņas (SMS) 

par LNS un citiem  valstī 

svarīgiem pasākumiem, 

Regulāri informē 

projekta klientus par 

projekta aktivitātēm,

 Tiek izsūtītas ap 1600 

sms mēnesī.



Tikai informēts un zinošs 

nedzirdīgais:

 iekļausies sabiedrībā; 

zinās savas tiesības; 

spēs sevi aizstāvēt; 

varēs līdzvērtīgi komunicēt ar dzirdīgajiem 

cilvēkiem;

varēs izdarīt izvēli, formulēt savu attieksmi 

un pieņemt lēmumus, lai dzīvotu atbilstoši 

demokrātiskas sabiedrības izpratnei un 

normām. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!PALDIES PAR UZMANĪBU!


