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„Kad mūs iedvesmo kāds liels mērķis, 

kāds neparasts plāns, visas mūsu domas pārkāpj 

robežas. Mūsu prāts pārsniedz ierobežojumus, 

mūsu apziņa izplešas katrā virzienā un mēs 

ieraugām sevi pilnīgi jaunā, lieliskā un brīnišķīgā 

pasaulē. Apslēptās dažādās spējas un talanti 

atdzīvojas, un mēs atklājam sevi esam diženākus 

nekā jebkad agrāk būtu spējuši 

pat aizsapņoties.”

Patandžali





STRATĒĢIJAS MĒRĶIS: 

veicināt ilgtspējīgu un 

mūsdienīgu  jaunatnes darbu LNS 

un nedzirdīgo jauniešu līdzdalību 

LNS organizācijas attīstībā



STRATĒĢIJAS UZDEVUMI: 

 rīcības plāna sadaļas „LNS 21.gs otrajā pusē” 

koncepcijas, struktūras un uzbūves izstrāde;

 aptauju, diskusiju veikšana par jauniešu problēmām, 

interesēm un vēlmēm LNS reģionālajās biedrībās;

 individuālais darbs un regulāras kopīgas sesijas problēmu 

apspriešanai un risinājumu izstrādei;

 noskaidrot, Eiropas Savienības un Latvijas valsts rīcības 

politikas virzība  nedzirdīgo jauniešu darba jomā;

 Apzināt un izpētīt, kas būtu nepieciešams, lai nedzirdīgie 

jaunieši varētu aktīvi darboties LNS;

 iepazīties ar Latvijas jaunatnes politikas koncepciju. 

Izvērtēt Latvijas Republikas „Jaunatnes likumu”, 

izanalizēt tā piedāvātās iespējas un ietekmi uz LNS 

jauniešu aktivitāšu veicināšanu;



SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

 nedzirdīgie jaunieši (16 - 25 gadi) tiek uzskatīti par 

pilntiesīgiem LNS sabiedrības locekļiem, kuriem ir 

paredzēta atsevišķa LNS rīcības politika un 

struktūrvienība;

 jaunieši aktīvi līdzdarbojas un viņiem ir atvēlēta 

„darbības telpa” savu interešu realizācijā, t.sk. 

līdzfinansēta no LNS budžeta, projektiem vai 

mērķdotācijām;

 LNS darbībā, t.sk. sadarbībā ar citām organizācijām, tiek 

aktualizētas jauniešu problēmas;

 LNS jaunatnes darbs kļūst par neatņemamu LNS noteiktu 

darbības virzienu, kurš veicina jauniešu līdzdalību, 

jaunās LNS paaudzes veidošanu, ņemot vērā 21.gs 

vērtības, normas un attīstības perspektīvas;



 ir izveidota programma, kura veicina nedzirdīgo jauniešu 

attīstību, izglītošanos, līdzdalību un iekļaušanos 

sabiedrībā;

 sadarbībā ar citām institūcijām ir izveidota daudzpusīga 

atbalsta sistēma, lai veicinātu jauniešu izglītošanos, 

nodarbinātību, veselības aprūpi, sociālo aizsardzību, 

brīvo laiku;

 ir izveidota jauniešu savstarpējā formālā un neformālā 

atbalsta sistēma, t.sk. tā tiek stiprināta ar regulārām 

aktivitātēm, projektiem un jauniešu iniciatīvām.



Cik daudz nedzirdīgajiem interesē… 



Tas ir ļoti slikts rādītājs LNS nākotnes perspektīvā.



Kāpēc daudzi nedzirdīgie jaunieši dodas prom 

no Latvijas?







Vai LNJO organizācijai vajadzētu 

apvienoties ar LNS?



Daudzi jaunieši ne vienmēr atrod sev interesantus 

pakalpojumus LNS piedāvātās aktivitātēs;

 Vairums jauniešu tomēr vēlas ietekmēt LNS politiku, 

bet nezina, kādā veidā tas ir paveicams; 

 Bieži jauniešu vidū ir novērojama tendence ļoti nošķirt 

„dzirdīgo”/”nedzirdīgo” sabiedrības, pa vidu paliek 

vājdzirdīgie, kuru iekļaušanās aspekti atkarīgi no vides, 

ģimenes un draugu kopas vērtībām;

 Jaunieši atzīst, ka LNS neizmanto mūsdienīgas 

organizācijas aktivitāšu metodes, tehnoloģijas un 

pakalpojumus;

 Jauniešiem ir pieejama informācija, taču tās 

izmantošana ir ļoti individuāla, kā problēma tiek 

uzskatīta nespēja saprast rakstīto teksta jēgu; 



 Reģionālie jaunieši jūt daudz lielāku piederību LNS un 

reģionālām biedrībām nekā Rīgas jaunieši;

 Jauniešu vidū ir ļoti zems izglītības līmenis;

 Ierobežota profesijas izvēle;

Nespēj konkurēt ar dzirdīgajiem darba tirgū;

 Jaunieši atzīst, ka neprot svešvalodas, ir zems latviešu 

valodas prasmju līmenis un mazs vārdu krājums, nespēj 

izmantot rakstisko informāciju, kura pieejama plašākai 

publikai;

 Ļoti zems sociālās iekļaušanas līmenis – integrācijas 

problēmas. Reti tiek izmantoti vietējās pašvaldības 

sociālie pakalpojumi;

 Zems pašvērtējums, trūkst pārliecības par sevi. Neprot 

saskatīt vērtības, izvēlēties sev svarīgāko;

 Trūkst informācijas par dzirdīgo pasauli;

 Jauniešiem nav iespējams rast domubiedrus kopēju 

ideju realizācijai un apmainīties ar pieredzi jaunatnes 

projektu realizācijā;



 Bieži vien jaunieši nav informēti par iespējām 

iesaistīties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs;

 Jaunieši izjūt, ka LNS darbība pārsvarā ir orientēta uz 

cilvēkiem pēc 40-50 gadiem;

Nepieciešams stimulēt, lai jaunieši izstrādā un īsteno 

savus projektus vai iniciatīvas nevis tās bieži kritizē un 

noniecina;

Maz subtitru televīzijā, netiek titrēti izglītojošie un 

kultūras raidījumi, bērniem multiplikācijas filmas, 

raidījumi;

Nespēj atrast labi apmaksātu darbu, jo darba devēji 

nedzirdīgos neņem darbā, kam par pamatu varētu būt 

multi-problemātika: zema izglītība, zems prasmju un 

komunikācijas līmenis, personības īpatnības.



1. Radīt iespēju jauniešiem piedalīties LNS kopīgās politikas 

attīstībā;

2. Izstrādāt un izvirzīt jaunatnes jomas prioritātes;

3. Izstrādāt un realizēt jaunatnes informēšanas pasākumus, 

sniegt informāciju par viņus interesējošo problemātiku; 

4. Informēt jauniešus par ārējiem resursiem un motivēt tos 

izmantot;

5. Sniegt atbalsta pasākumus/pakalpojumus, kuri veicinātu 

jauniešu neatkarību un sociālo iekļaušanos;

6. Paredzēt mehānismus, kā atbalstīt jauniešu iniciatīvas, 

projektus un aktivitātes;

7. Izstrādāt un realizēt dažādus lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas pasākumus atbilstoši jauniešu vajadzībām;



8. Izstrādāt un sniegt atbalsta pakalpojumus jaunām 

ģimenēm ģimeņu funkciju realizēšanā;

9. Paredzēt sociālā un ekonomiskā riska prevenciju, 

prognozēt potenciālo problēmu attīstību un aktualizēt 

problēmcēloņus;

10.Izstrādāt speciālo programmu, atbalsta sistēmu, kā 

stimulēt vājdzirdīgu un nedzirdīgu jauniešu 

iekļaušanos LNS kopienā un vietējā sabiedrībā;

11.Izstrādāt speciālo programmu kā veicināt jauniešu 

formālās, ne-formālās un dzīves izglītības pieejamību; 

12.Izstrādāt speciālo programmu kā veicināt jauniešu 

nodarbinātības līmeni;

13.Izstrādāt speciālo programmu kā veicināt veselīga 

dzīves veida reklamēšanu jauniešu vidē.



Caur ērkšķiem

Pretī zvaigznēm



______________________________________________________________________

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un 

Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.


