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PIEEJA EKONOMISKAJAI VIDEIPIEEJA EKONOMISKAJAI VIDEI

1.    Meklēt iespējas iniciēt tādu likumprojektu izstrādi 1.    Meklēt iespējas iniciēt tādu likumprojektu izstrādi 

un virzīšanu, kuriun virzīšanu, kuri ieinteresētu darba devējus ieinteresētu darba devējus 

pieņemt darbā dzirdes invalīdus un atvieglotu pieņemt darbā dzirdes invalīdus un atvieglotu 

nedzirdīgo iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.nedzirdīgo iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

 Vajag likumus, lai darba devējiem būtu IZDEVĪGI pieņemt Vajag likumus, lai darba devējiem būtu IZDEVĪGI pieņemt 

nedzirdīgos darbā.nedzirdīgos darbā.

 Vajag likumus vai noteikumus, kas ATVIEGLO nedzirdīgajiem Vajag likumus vai noteikumus, kas ATVIEGLO nedzirdīgajiem 

biznesa uzsākšanu. Vajag vienkāršu grāmatvedību.biznesa uzsākšanu. Vajag vienkāršu grāmatvedību.



SLIKTA IZGLĪTĪBA = BARJERA SLIKTA IZGLĪTĪBA = BARJERA 

PIEEJAMĪBAIPIEEJAMĪBAI

2.    Atzīstot izglītības zemo kvalitāti par vienu no 2.    Atzīstot izglītības zemo kvalitāti par vienu no 
galvenajiem šķēršļiem sabiedriskās dzīves vides galvenajiem šķēršļiem sabiedriskās dzīves vides 
pieejamībā, aktualizēt nedzirdīgo sliktās pieejamībā, aktualizēt nedzirdīgo sliktās 
pamatizglītības jautājumu valsts politikas līmenī pamatizglītības jautājumu valsts politikas līmenī ––
realizējot pārstāvniecību Invalīdu lietu nacionālajā realizējot pārstāvniecību Invalīdu lietu nacionālajā 
padomē.padomē.

 Nedzirdīgo pamatizglītība ir zemā līmenīNedzirdīgo pamatizglītība ir zemā līmenī

 Ja nedzirdīgajam ir laba izglītība, tad viņš pats pratīs atvērt Ja nedzirdīgajam ir laba izglītība, tad viņš pats pratīs atvērt 
daudzas durvisdaudzas durvis

 LNS prezidents Invalīdu lietu nacionālajā padomē pieprasa LNS prezidents Invalīdu lietu nacionālajā padomē pieprasa 
Izglītības Ministriju rīkoties, lai krasi uzlabotu nedzirdīgo Izglītības Ministriju rīkoties, lai krasi uzlabotu nedzirdīgo 
apmācību apmācību 



INTERNETS = PALĪGLĪDZEKLISINTERNETS = PALĪGLĪDZEKLIS

3. Rosināt internetu atzīt kā palīglīdzekli nedzirdīgo 3. Rosināt internetu atzīt kā palīglīdzekli nedzirdīgo 
komunikatīvai pieejai sabiedriskajai videi, līdz ar to komunikatīvai pieejai sabiedriskajai videi, līdz ar to 
valsts kompensē nedzirdīgajiem interneta valsts kompensē nedzirdīgajiem interneta 
pakalpojumu izmantošanu. Perspektīvā pakalpojumu izmantošanu. Perspektīvā –– arī arī 
datorkomplekts kā nepieciešamais palīglīdzeklis.datorkomplekts kā nepieciešamais palīglīdzeklis.



INTERNETS = PALĪGLĪDZEKLISINTERNETS = PALĪGLĪDZEKLIS

 Jāpierāda, ka nedzirdīgajiem internets ir tikpat vajadzīgs kā citi Jāpierāda, ka nedzirdīgajiem internets ir tikpat vajadzīgs kā citi 

speciālie palīglīdzekļispeciālie palīglīdzekļi

 Jāprasa, lai valsts kompensē šī palīglīdzekļa izmantošanu Jāprasa, lai valsts kompensē šī palīglīdzekļa izmantošanu 

 Jāprasa atlaides datora komplekta iegādē, jo tas vajadzīgs, lai Jāprasa atlaides datora komplekta iegādē, jo tas vajadzīgs, lai 

izmantotu internetuizmantotu internetu



PIEEJA DROŠAI VIDEIPIEEJA DROŠAI VIDEI

4.    Lai uzlabotu drošu vidi, realizēt pārstāvniecību 4.    Lai uzlabotu drošu vidi, realizēt pārstāvniecību 

Invalīdu lietu nacionālajā padomē un ierosināt Invalīdu lietu nacionālajā padomē un ierosināt 

politikas veidotājiem nodrošināt nedzirdīgajiem politikas veidotājiem nodrošināt nedzirdīgajiem 

tiešu komunikatīvo pieeju operatīvajiem tiešu komunikatīvo pieeju operatīvajiem 

dienestiem (policija, ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība). dienestiem (policija, ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība). 

Meklēt sadarbību ar dažādiem krīžu un palīdzības Meklēt sadarbību ar dažādiem krīžu un palīdzības 

centriem, lai nodrošinātu arī nedzirdīgajiem tiešu centriem, lai nodrošinātu arī nedzirdīgajiem tiešu 

pieeju šiem dienestiem jebkurā laikā.pieeju šiem dienestiem jebkurā laikā.



PIEEJA DROŠAI VIDEIPIEEJA DROŠAI VIDEI

 Vajag, lai palīdzības Vajag, lai palīdzības 
dienestam 112 būtu vismaz dienestam 112 būtu vismaz 
viens speciāli apmācīts viens speciāli apmācīts 
operators, kas pieņemtu operators, kas pieņemtu 
īsziņas(īsziņas(smssms)  uz mobilo )  uz mobilo 
telefonutelefonu

 Nedzirdīgais ārkārtas Nedzirdīgais ārkārtas 
situācijā var uzreiz sūtīt situācijā var uzreiz sūtīt smssms
uz 112 un pieprasīt palīdzībuuz 112 un pieprasīt palīdzību

 Vajag sadarboties ar krīzes Vajag sadarboties ar krīzes 
telefoniem un krīzes telefoniem un krīzes 
centriem, lai padarītu tos centriem, lai padarītu tos 
pieejamus arī nedzirdīgajiempieejamus arī nedzirdīgajiem



PIEEJAMĪBA PAKALPOJUMIEMPIEEJAMĪBA PAKALPOJUMIEM

5.    Iesniegt priekšlikumus atsevišķiem pakalpojumu 5.    Iesniegt priekšlikumus atsevišķiem pakalpojumu 

sniedzējiem (poliklīnikas, dažādas valsts aģentūras sniedzējiem (poliklīnikas, dažādas valsts aģentūras 

u.c.) nodrošināt pieteikšanos uz pakalpojumiem ne u.c.) nodrošināt pieteikšanos uz pakalpojumiem ne 

tikai pa telefonu, bet arī internetātikai pa telefonu, bet arī internetā

 Paši nedzirdīgie sniedz ierosinājumus LNS, kurās iestādēs un Paši nedzirdīgie sniedz ierosinājumus LNS, kurās iestādēs un 

uzņēmumos vajag pieteikšanos internetāuzņēmumos vajag pieteikšanos internetā

 LNS risina problēmu tālāk ar konkrētajiem pakalpojumu LNS risina problēmu tālāk ar konkrētajiem pakalpojumu 

sniedzējiemsniedzējiem



PIEEJAMĪBA DZIRDĪGĀS SABIEDRĪBAS PIEEJAMĪBA DZIRDĪGĀS SABIEDRĪBAS 

PSIHOLOĢISKAJAI VIDEIPSIHOLOĢISKAJAI VIDEI

6.   Turpināt nodrošināt nedzirdīgajiem psihologa 6.   Turpināt nodrošināt nedzirdīgajiem psihologa 

konsultācijas un sniegt  zināšanas un praktiskās konsultācijas un sniegt  zināšanas un praktiskās 

iemaņas adaptācijai dzirdīgo psiholoģiskajā vidē. iemaņas adaptācijai dzirdīgo psiholoģiskajā vidē. 



PIEEJAMĪBA DZIRDĪGĀS SABIEDRĪBAS PIEEJAMĪBA DZIRDĪGĀS SABIEDRĪBAS 

PSIHOLOĢISKAJAI VIDEIPSIHOLOĢISKAJAI VIDEI

 PētījumsPētījums: vislielākā problēma : vislielākā problēma 

kontaktos ar dzirdīgo kontaktos ar dzirdīgo 

sabiedrību ir psiholoģiskā sabiedrību ir psiholoģiskā 

atšķirībaatšķirība

 Vajadzīgas psihologa Vajadzīgas psihologa 

konsultācijas, lekcijas un konsultācijas, lekcijas un 

praktiskais treniņš saskarsmē praktiskais treniņš saskarsmē 

ar dzirdīgajiemar dzirdīgajiem



DROŠAS VIDES PEIEJAMĪBADROŠAS VIDES PEIEJAMĪBA

7.    Informēt atbildīgās institūcijas un   sabiedrību par 7.    Informēt atbildīgās institūcijas un   sabiedrību par 

vides fiziskās pieejamības šķēršļiem dzirdes vides fiziskās pieejamības šķēršļiem dzirdes 

invalīdiem un veidiem, kā tos novērst.invalīdiem un veidiem, kā tos novērst.



DROŠAS VIDES PEIEJAMĪBADROŠAS VIDES PEIEJAMĪBA

Informēt sabiedrību un likumdevējus, ka nedzirdīgajiem vajag:Informēt sabiedrību un likumdevējus, ka nedzirdīgajiem vajag:

 Signalizācijām vajag papildus arī gaismas efektusSignalizācijām vajag papildus arī gaismas efektus

 Teātros un citās vietās starpbrīžu zvaniem jābūt arī vizuāliemTeātros un citās vietās starpbrīžu zvaniem jābūt arī vizuāliem

 Lielos liftos Lielos liftos –– pogām jābūt uz divām pretējām sienāmpogām jābūt uz divām pretējām sienām

 Domofoni pie ieejas durvīm Domofoni pie ieejas durvīm –– vajag videotelefonus un lampiņu, kas vajag videotelefonus un lampiņu, kas 
signalizē, kad durvis tiek atvērtassignalizē, kad durvis tiek atvērtas

 Auto stāvvietās likvidēt barjeras ar sarunu ierīcēm, kur barjeras Auto stāvvietās likvidēt barjeras ar sarunu ierīcēm, kur barjeras 
paceļ tikai pēc sarunas mikrofonāpaceļ tikai pēc sarunas mikrofonā

 Skaidras norādes uz ielām, ceļiemSkaidras norādes uz ielām, ceļiem



DROŠAS VIDES PEIEJAMĪBADROŠAS VIDES PEIEJAMĪBA

http://www.funnypictures.dk/funny-picture-533.ht


PIEEJAMĪBA DZIRDĪGO SABIEDRĪBAIPIEEJAMĪBA DZIRDĪGO SABIEDRĪBAI

8.   Veicināt komunikatīvo pieejamību dzirdīgo 8.   Veicināt komunikatīvo pieejamību dzirdīgo 

sabiedrībai, dažādu projektu ietvaros uzlabojot sabiedrībai, dažādu projektu ietvaros uzlabojot 

nedzirdīgo prasmi lasīt no lūpu kustībām. nedzirdīgo prasmi lasīt no lūpu kustībām. 

 Ja nedzirdīgais labi nolasa no lūpām, tad viņš varēs sarunāties ar Ja nedzirdīgais labi nolasa no lūpām, tad viņš varēs sarunāties ar 

dzirdīgajiem arī bez tulkadzirdīgajiem arī bez tulka

 Projektos vajag iekļaut apmācību lasīt no lūpāmProjektos vajag iekļaut apmācību lasīt no lūpām



PIEEJAMĪBAS BARJERU NOVĀKŠANAPIEEJAMĪBAS BARJERU NOVĀKŠANA

9.   Paaugstināt lasīt un rakstītprasmes, 9.   Paaugstināt lasīt un rakstītprasmes, 

iekļaujot atbilstošas aktivitātes dažādu iekļaujot atbilstošas aktivitātes dažādu 

projektu ietvaros.projektu ietvaros.

 Ja nedzirdīgais slikti lasa un raksta, tad viņam grūti bez tulka Ja nedzirdīgais slikti lasa un raksta, tad viņam grūti bez tulka 

sazināties ar dzirdīgajiem, riskanti aizpildīt dažādus līgumus, sazināties ar dzirdīgajiem, riskanti aizpildīt dažādus līgumus, 

veidlapas, ļoti ierobežota interneta iespēju izmantošanaveidlapas, ļoti ierobežota interneta iespēju izmantošana

 Projektos vajag iekļaut šo prasmju līmeņa paaugstināšanuProjektos vajag iekļaut šo prasmju līmeņa paaugstināšanu



PIEEJAMĪBA KULTŪRVIDEIPIEEJAMĪBA KULTŪRVIDEI

10.  Lai veicinātu pieejamību kultūrvidei, sociālā 10.  Lai veicinātu pieejamību kultūrvidei, sociālā 

dialoga ietvaros politikas veidotājiem iesniegt dialoga ietvaros politikas veidotājiem iesniegt 

priekšlikumus par veidiem, kā teātra izrādes priekšlikumus par veidiem, kā teātra izrādes 

padarīt uztveramas arī nedzirdīgajiem.padarīt uztveramas arī nedzirdīgajiem.

 Ir ārzemju pieredze, kā teātra izrādes tulkot nedzirdīgajiemIr ārzemju pieredze, kā teātra izrādes tulkot nedzirdīgajiem

 LNS prezidents Invalīdu lietu nacionālajā padomē ceļ galdā LNS prezidents Invalīdu lietu nacionālajā padomē ceļ galdā 

konkrētas idejas un prasību, lai arī nedzirdīgie varētu saprast konkrētas idejas un prasību, lai arī nedzirdīgie varētu saprast 

dzirdīgo teātra izrādesdzirdīgo teātra izrādes



PIEEJA POLITISKAJAI VIDEIPIEEJA POLITISKAJAI VIDEI
11.  Lai aizstāvētu nedzirdīgo tiesības uz pieeju 11.  Lai aizstāvētu nedzirdīgo tiesības uz pieeju 

politiskajai videi (līdzdalību partijās, diskusijās, politiskajai videi (līdzdalību partijās, diskusijās, 
politiskos pasākumos) un līdzdalību lēmumu politiskos pasākumos) un līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, vērst pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, vērst 
sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību uz sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību uz 
katru konkrēto gadījumā, kad nedzirdīgie tiek katru konkrēto gadījumā, kad nedzirdīgie tiek 
atstumti no līdzdalības.atstumti no līdzdalības.

 Nedzirdīgais grib iestāties un darboties kādā partijā. Kas Nedzirdīgais grib iestāties un darboties kādā partijā. Kas 
nodrošinās tulku?nodrošinās tulku?

 Nedzirdīgais grib piedalīties pašvaldības publiskajās apspriedēs. Nedzirdīgais grib piedalīties pašvaldības publiskajās apspriedēs. 
Kas nodrošinās tulku?Kas nodrošinās tulku?

 Nedzirdīgais grib piedalīties publiskā politiskajā diskusijā. Kas Nedzirdīgais grib piedalīties publiskā politiskajā diskusijā. Kas 
nodrošinās tulku?nodrošinās tulku?

 Vajag sadarboties ar Tiesībsarga biroju, lai juridisko pareizi no Vajag sadarboties ar Tiesībsarga biroju, lai juridisko pareizi no 
cilvēktiesību viedokļa atrisinātu šos jautājumuscilvēktiesību viedokļa atrisinātu šos jautājumus



VISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBAVISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBA

12. Mudināt digitālās TV ieviest slēgtos 12. Mudināt digitālās TV ieviest slēgtos 

(slēptos) subtitrus un slēgto tulkojumu (slēptos) subtitrus un slēgto tulkojumu 

zīmju valodā populārākajām programmām zīmju valodā populārākajām programmām 

un ziņām.un ziņām.

 Vajag izmantot digitālās TV iespējas Vajag izmantot digitālās TV iespējas –– slēptos subtitrus un slēptos subtitrus un 

tulkojumu zīmju valodātulkojumu zīmju valodā

 Meklēt sadarbību ar TV pakalpojumu sniedzējiem, pirmkārt ar Meklēt sadarbību ar TV pakalpojumu sniedzējiem, pirmkārt ar 

LattelecomLattelecom



VISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBAVISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBA

13.  Celt LNS un nedzirdīgo cilvēku imidžu 13.  Celt LNS un nedzirdīgo cilvēku imidžu 

sabiedriskajā vidē, reklamējot sasniegto, sabiedriskajā vidē, reklamējot sasniegto, 

demonstrējot LNS atribūtus, zīmju valodu un demonstrējot LNS atribūtus, zīmju valodu un 

popularizējot savus līderus, talantus u.c. popularizējot savus līderus, talantus u.c. 

personības. personības. 



VISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBAVISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBA

Jo augstāks statuss sabiedrībā, jo vairāk ar tevi rēķināsiesJo augstāks statuss sabiedrībā, jo vairāk ar tevi rēķināsies

Vajag:Vajag:

 Pie LNS centrālās mītnes Elvīras ielā uzbūvēt karoga mastu un tur Pie LNS centrālās mītnes Elvīras ielā uzbūvēt karoga mastu un tur 
visu laiku plīvos LNS karogsvisu laiku plīvos LNS karogs

 Sadarbībā ar Latvijas TV vai projektu veidā uzņemt īsfilmas par Sadarbībā ar Latvijas TV vai projektu veidā uzņemt īsfilmas par 
nedzirdīgajiem māksliniekiem, teātri, izcilākajiem amatniekiem utt.nedzirdīgajiem māksliniekiem, teātri, izcilākajiem amatniekiem utt.

 Projektu ietvaros organizēt konkursu par labāko scenāriju īsfilmai Projektu ietvaros organizēt konkursu par labāko scenāriju īsfilmai 
par zīmju valodas popularizēšanu un filmas uzņemšanupar zīmju valodas popularizēšanu un filmas uzņemšanu

 Veidot lielākus aprakstus par LNS personībām un piedāvāt tos Veidot lielākus aprakstus par LNS personībām un piedāvāt tos 
interneta ziņu portāliem un lielajiem laikrakstieminterneta ziņu portāliem un lielajiem laikrakstiem

 Sadarbībā ar lielāko pilsētu domēm izvietot šajās pilsētās Sadarbībā ar lielāko pilsētu domēm izvietot šajās pilsētās 
bezmaksas reklāmas plakātus ar intriģējošu saukli un www.lns.lvbezmaksas reklāmas plakātus ar intriģējošu saukli un www.lns.lv



VISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBAVISPĀRĒJĀ PIEEJAMĪBA



IESPĒJAMĪBU VIDEIESPĒJAMĪBU VIDE

14.  Iekļaut jaunos projektos pētījumu veikšanu par 14.  Iekļaut jaunos projektos pētījumu veikšanu par 

situāciju sabiedriskās dzīves vides pieejamībā situāciju sabiedriskās dzīves vides pieejamībā 

nedzirdīgajiem. Apzināt statistiku par dzirdes nedzirdīgajiem. Apzināt statistiku par dzirdes 

implantu nēsātājiem un viņu iekļaušanos vai implantu nēsātājiem un viņu iekļaušanos vai 

neiekļaušanos dzirdīgo vidē. Vadoties no pētījumu neiekļaušanos dzirdīgo vidē. Vadoties no pētījumu 

rezultātiem, izstrādāt aktivitātes identificēto rezultātiem, izstrādāt aktivitātes identificēto 

problēmu risināšanai.problēmu risināšanai.

 Vēl nav bijis neviena pētījuma par šo tēmuVēl nav bijis neviena pētījuma par šo tēmu

 Nav statistikas par dzirdes implantu nēsātājiemNav statistikas par dzirdes implantu nēsātājiem

 Tāpēc projektos vajag iekļaut pētījumu, kas noskaidro šos Tāpēc projektos vajag iekļaut pētījumu, kas noskaidro šos 

jautājumusjautājumus



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


