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Mērķis:Mērķis:

VeicinātVeicināt nedzirdīgonedzirdīgo personupersonu unun nedzirdīgonedzirdīgo
mazākumtautībumazākumtautību līdzdalībulīdzdalību lēmumulēmumu pieņemšanaspieņemšanas
unun sociālāssociālās politikaspolitikas veidošanasveidošanas procesāprocesā unun
sociālekonomiskosociālekonomisko problēmuproblēmu risināšanā,risināšanā, arar mērķimērķi
ietekmētietekmēt unun uzlabotuzlabot nedzirdīgonedzirdīgo dzīvesdzīves kvalitāti,kvalitāti,
sekmējotsekmējot pilsoniskaspilsoniskas sabiedrībassabiedrības attīstībuattīstību..



Pašreizējās situācijas punktiPašreizējās situācijas punkti
PolitikaPolitika

++
 Daudzi realizētie LNS Daudzi realizētie LNS 

projekti;projekti;

 LNS politikas veidošana;LNS politikas veidošana;

 LNS rūpes un atbildība LNS rūpes un atbildība 
par biedriem;par biedriem;

 Valsts institūcijas Valsts institūcijas 
konsultējas ar LNS;konsultējas ar LNS;

 Diezgan aktīvs brīvprātīgo Diezgan aktīvs brīvprātīgo 
darbs.darbs.

--
 Nepietiekams atbalsts no  Nepietiekams atbalsts no  

valsts;valsts;

 Nav izpratnes par Nav izpratnes par 
politiskajiem procesiem;politiskajiem procesiem;

 Sarežģīta politiskā valoda;Sarežģīta politiskā valoda;

 Nav pilsoniskās Nav pilsoniskās 
atbildības/līdzdalības;atbildības/līdzdalības;

 Nedzirdīgie neuzticas Nedzirdīgie neuzticas 
valsts varai.valsts varai.



Pašreizējās situācijas punktiPašreizējās situācijas punkti
Etniskās minoritātesEtniskās minoritātes

++
 Realizētie LNS projekti;Realizētie LNS projekti;

 Nav jūtama Nav jūtama 
diskriminācija;diskriminācija;

 Bagātina nedzirdīgo Bagātina nedzirdīgo 
kultūru;kultūru;

 Pastāvīgs LNS Pastāvīgs LNS 
apmeklējums.apmeklējums.

--
 Zems izglītības līmenis; Zems izglītības līmenis; 

 Vāja motivācija Vāja motivācija 
integrēties; integrēties; 

 Profesijas trūkums;Profesijas trūkums;

 Vājas latviešu rakstu un Vājas latviešu rakstu un 

zīmju valodas zināšanaszīmju valodas zināšanas..



 Aktivizēt sadarbību ar valsts institūcijām, Aktivizēt sadarbību ar valsts institūcijām, 
pašvaldībām, paplašinot LNS darbību sabiedrisko pašvaldībām, paplašinot LNS darbību sabiedrisko 
aktivitāšu organizēšanā;aktivitāšu organizēšanā;

 Veikt nedzirdīgo sabiedrības informēšanu par Veikt nedzirdīgo sabiedrības informēšanu par 
politiskajiem procesiem, rosinot uz aktīvu politiskajiem procesiem, rosinot uz aktīvu 
līdzdarbību;līdzdarbību;

 Nodrošināt iespēju nedzirdīgajiem attīstīt Nodrošināt iespēju nedzirdīgajiem attīstīt 
pilsoniskās zināšanas, prasmes un veicināt pilsoniskās zināšanas, prasmes un veicināt 
attieksmes uzlabojumus;attieksmes uzlabojumus;

Rīcības plāna pamatvirzieniRīcības plāna pamatvirzieni
PolitikāPolitikā



Rīcības plāna pamatvirzieniRīcības plāna pamatvirzieni
PolitikāPolitikā

 Organizēt sadarbības tīklu ar citu ES valstu Organizēt sadarbības tīklu ar citu ES valstu 
nedzirdīgo organizācijām;nedzirdīgo organizācijām;

 Nodrošināt informācijas pieejamību Nodrošināt informācijas pieejamību 
aktuālajos jautājumos par LNS darbu ar aktuālajos jautājumos par LNS darbu ar 
valsts institūcijām un pašvaldībām vieglajā valsts institūcijām un pašvaldībām vieglajā 
valodā;valodā;

 Motivēt nedzirdīgos iesaistīties interešu Motivēt nedzirdīgos iesaistīties interešu 
grupās, biedrībās vai citās apvienībās;grupās, biedrībās vai citās apvienībās;



Rīcības plāna pamatvirzieniRīcības plāna pamatvirzieni
PolitikāPolitikā

 Organizēt nedzirdīgo sabiedrības integrācijas Organizēt nedzirdīgo sabiedrības integrācijas 
izstrādē un īstenošanā iesaistīto valsts izstrādē un īstenošanā iesaistīto valsts 
institūciju koordinētu sadarbību un operatīvu institūciju koordinētu sadarbību un operatīvu 
informācijas apmaiņu par tās integrācijas informācijas apmaiņu par tās integrācijas 
politikas procesiem;politikas procesiem;

 Izmantot starptautiskās labās prakses piemērus Izmantot starptautiskās labās prakses piemērus 
nedzirdīgo sabiedrības integrācijas politikas nedzirdīgo sabiedrības integrācijas politikas 
pilnveidošanai;pilnveidošanai;

 Ietekmēt politisko situāciju attiecībā uz Ietekmēt politisko situāciju attiecībā uz 
nedzirdīgo personu interesēm un vajadzībām, nedzirdīgo personu interesēm un vajadzībām, 
izmantojot lobēšanas metodes.izmantojot lobēšanas metodes.



Rīcības plāna pamatvirzieniRīcības plāna pamatvirzieni
Etniskās minoritātesEtniskās minoritātes

 Veicināt nedzirdīgo mazākumtautību latviešu Veicināt nedzirdīgo mazākumtautību latviešu 
rakstu un zīmju valodas apguvi, sekmējot rakstu un zīmju valodas apguvi, sekmējot 
izglītības un nodarbinātības integrāciju;izglītības un nodarbinātības integrāciju;

 Veicināt objektīvu, daudzveidīgu un saistošu Veicināt objektīvu, daudzveidīgu un saistošu 
informācijas pieejamību mazākumtautību informācijas pieejamību mazākumtautību 
auditorijās;auditorijās;

 Iesaistīt nedzirdīgos cittautiešus LNS Iesaistīt nedzirdīgos cittautiešus LNS 
struktūrvienību darbā, dodot iespēju iesaistīties struktūrvienību darbā, dodot iespēju iesaistīties 
tādu jautājumu izlemšanā, kas atrodas viņu tādu jautājumu izlemšanā, kas atrodas viņu 
interešu sfērā.interešu sfērā.



Piemēri – nedzirdīgie politiķi

 Austrija - Helēna Jarmere;

 Beļģija - Helga Stīvensa;

 Ungārija - Ādams Kosa;

 Grieķija - Dimitra Arapoglu;

 Panama - Djego Enrike Lombana 
Frančeski.



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


