
Pielāgota  
vide 

darbiniekiem  
ar daļēju dzirdes 

zudumu





aPvieno cilvēkus 
ar dažādām dzirdes 
zuduma PakāPēm un 
vājdzirdīgu bērnu 

vecākus.



mēs integrējamies 
sabiedrībā, 

izmantojot dzirdes 
Palīglīdzekļus un

balss valodu.



vājdzirdīgs cilvēks 
darba tirgū:

iesPēja
nevis 

Problēma.



Pasaule 
mainās

XiX-XX gadsimts:
 stingra hierarhija
 strikts darba laika

 darbs tikai ražotnē birojā



Xi gadsimts:
 sadarbība

 nePilns, dalīts, individuāls 
darba laiks

 darbs no mājām, Pa ceļam, 
izbraukumā

radošs cilvēks – 
galvenais uzņēmēja 

resurss.



vājdzirdīgie nereti 
sPiesti būt 

radoši, 
lai izdarītu citādi 

to Pašu, ko visi citi.



atbildīgs darbinieks 
ar Paaugstinātu 

vizuālās 
uztveres 

sPēju.



dzirdes zuduma 
veidi un PakāPes 

ir dažādas. 
  

izšķir 5 dzirdes zuduma 
PakāPes.



cilvēki ar 5. dzirdes 
zuduma PakāPi 

tiek uzskatīti Par 
nedzirdīgiem, taču, 

izmantojot 
kvalitatīvu 

Palīgtehniku arī 
viņi var iemācīties 

klausīties un runāt.



dzirdes zudums var 
skart ikvienu!

latvijā varētu 
būt aP 30 000 

cilvēku ar dzirdes 
traucējumiem.



ziemeļvalstīs 
uzskata, ka 

dzirdes 
traucējumi ir
vairāk nekā 

katram desmitajam 
valsts 

iedzīvotājam.



ļoti izPlatīta ir 
vecuma vājdzirdība. 

tā iestājas 
PakāPeniski. 

kļūst grūti saPrast 
sarunas trokšņainā 

vidē, runāt Pa 
telefonu u.c.



aP 65 gadu vecumu 
dzirde 

Pasliktinās 
katram 

Piektajam vai 
vēl vairāk…



taču 
60 – 70 gadus vecs 

cilvēks 
var būt 

Pilnvērtīgs 
darbinieks.



dzirdes traucējumi 
var iestāties 

jebkurā vecumā.
tāPēc būtiska ir 

dzirdes 
aizsardzība, arī 

darba vietā.



veicot 
trokšņainus 

darbus, 
kā Piemēram, 
zāģēšana un 

urbšana, lietojiet 
aizsargaustiņas.



vairāk 
Par to, kā darbojas 

dzirde: 
httPs://youtu.

be/1je8Wdujkv4 



svarīgs ir cilvēks, 
nevis dzirdes 

zuduma PakāPe. 
nePieciešama 
individuāla 

Pieeja.



Pirms darba 
attiecību sākšanas 

izrunājiet 
darbinieka 
vajadzības 
un vēlamo 

komunikācijas 
veidu.



tehnoloģijas 
ļoti atvieglo 
komunikāciju.

ja nav iesPējams 
sarunāties 

balsī, darām to 
rakstveidā.



visvienkāršākais 
veids: viedtālruņa 
vai Planšetdatora 
izmantošana, kas 

iesPējama dažādās 
darba vidēs.



ārzemēs Plaši tiek 
izmantots teksta 

Pierakstītāja 
PakalPojums, kas 

īPaši noder 
saPulcēs un mācību 

lekcijās.



runātais tiek īsumā 
Pierakstīts un 

rādīts uz ekrāna:

vairāk: httP://WWW.Washington.edu/doit/
What-real-time-caPtioning





telPās vēlams 
ierīkot dzirdes 

cilPas.



Dzirdes cilpa ir specifiska 
akustiska sistēma, kura dod  

bezvadu signālu, kuru var uztvert 
ar dzirdi pastiprinošajām 

iekārtām, kad tās uzstādītas 
«T» režīmā

dzirdes cilPa ir 
sistēma, kura dod  
bezvadu signālu, 
kuru var uztvert 

ar dzirdes aParātu, 
kad tas uzstādīts 

«t» režīmā



būvnormatīvi 
Paredz tās uzstādīt
konferenču zālēs:



vairāk informācijas 
Par dzirdes cilPām: 

WWW.amPetronic.com  
WWW.hearinglooP.org 
WWW.hearinglink.org

Dzirdes cilpa ir specifiska 
akustiska sistēma, kura dod  

bezvadu signālu, kuru var uztvert 
ar dzirdi pastiprinošajām 

iekārtām, kad tās uzstādītas 
«T» režīmā

visPārPieņemtais 
aPzīmējums dzirdes 

cilPai:



tāPat var tikt 
izmantotas arī 

fm sistēmas. 
tās sastāv no 
mikrofona un 

raidītāja, kurš 
skaņu nodod 

dzirdes aParātam.



Rokasgrāmata par dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem

vairāk informācijas 
Par fm sistēmām: 

WWW.hearinglink.org
WWW.asha.org/Public/hearing/fm-

systems/
httPs://hearinghealthfoundation.org



vājdzirdīgs cilvēks 
bieži jauc līdzīgi 

skanošus vārdus, 
tāPēc svarīgu 
informāciju 

vislabāk nodot 
rakstveidā.



svarīga ir arī 
Pareiza 

sarunas 
stratēģija.



Pirms uzrunāt 
vājdzirdīgo 

kolēģi, Pievērst 
viņa uzmanību, 

Piemēram, Pamājot 
ar roku 

vai Pieklauvējot 
Pie galda.



“nePielavieties” 
no aizmugures, 

tas sagādā lieku 
stresu.

stress traucē 
saPrast 
runāto.



vājdzirdīgais 
saProt teikto no 
konteksta, tāPēc 
ir labi, ja cilvēks 

iePriekš zina, Par ko 
runās.



vai mašīnai 
jauda ir?  

var izklausīties 
Pavisam vienādi ar: 

vai maciņā 
nauda ir?



ko darīt:
 runāt lēnu

 runājot skatīties 
uz sarunbiedru
 atkārtot teikto 

citiem vārdiem.



ko darīt:
 sarunāties 
klusās, labi 
aPgaismotās 

telPās.



ko darīt:
 svešvārdus, 

skatļus un 
telefona numurus 
Pierakstīt, kaut uz 

PaPīra laPiņas.



ko 
nedarīt:
 nekliegt,
 sanāksmēs

nerunāt 
visiem reizē



ja tomēr ir kāda 
šāda sanāksme, 

ir labi, ja Pēc tās 
vājdzirdīgais 

darbinieks tiek 
informēts Par tajā 

sPriesto.



Pareizi 
Pārjautāt:
 vai ņemt četrus 

gabalus?
 šis jāved 

uz barona ielu 
sešPadsmit?



nePareizi 
Pārjautāt:
 cik gabalus 

ņemt?
 uz kurieni 
šis jāved?



Paldies Par 
uzmanību!

lai izdodas 
saPrasties!



Prezentāciju 
sagatavojusi

rūta mežavilka,
“sadzirdi.lv”

Par atbalstu 
informatīvā materiāla  

Pielāgota darba vide darbiniekiem ar 
invaliditāti 

taPšanā
īPašs Paldies 

“sadzirdi.lv” aktīvistēm:
baibai bicēnai

mārai ruvai
Patricijai jansonei


