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Diskusijas tēmas
 

 

problēmu identificēšana

rīcību virzieni

ko ir iespējams darīt tagad/nākotnē

sasniedzamais rezultāts

 



PROBLĒMU IDENTIFICĒŠANA

šķēršļi, kas ir saistīti ar fiziskās un informatīvās vides pieejamību

invaliditāte ir bijusi par pamatu atteikumam studijām augstskolā

bibliotēku  fiziskās un digitālās vides pieejamība

dienesta viesnīcu vides pieejamība
u.c.

neelastīgas pieejas studiju programmu  organizēšanā 

zems cilvēku ar invaliditāti izglītības līmenis

asistenta pieejamība augstākās izglītības programmu apguvei



(I) Fiziskās vides pielāgošana
.

(II) Mācību procesa
pielāgošana

Rīcību virzieni



RĪCĪBAS VIRZIENS:

FIZISKĀS VIDES

PIELĀGOŠANA

piekļuve ēkai bez šķēšršļiem 

pieejamas telpas un mācību auditorijas

nodrošināta pārvietošanās starp stāviem

drošība un evakuācijas ceļi piemēroti 
cilvēkiem ar invaliditāti

vizuālā informācija 

informācija tīmeklīcits

informācija tīmeklī



atbildība par studiju
vides pieejamību

atbalsts un atbalsta
personas

attālināta apmācība

veselības faktors

atbalsta tehnoloģijas

RĪCĪBAS

VIRZIENS:

STUDIJU

PROCESA

PIELĀGOŠANA



cilvēkiem ar
dzirdes 

 traucējumiem

-         
akustiskā sistēma 

(brīvā skaņas laukuma sistēma)

informācijas indukcijas
sistēma

akustiskais pastiprinātājs 

mobilā radio klase , balstīta uz FM
sistēmu



-         
printeris ar Braila sistēmas

izmantošanu

ekrāna pieejas programma ar
runas sintēzi

ekrāna palielināšanas
programma

runas sintēzes programma
(Text – To -Speech)

-         
displejs ar Braila sistēmas

izmantošanu
s

cilvēkiem ar redzes
traucējumiem



 
virtuālā tastatūra uz ekrāna

ar galvu/kājām darbināma
pele

elektriski regulējams galds
un tāfele 

       
datora pults džojstiks vai datora

rollers

-         
 tastatūra ar lielām pogām /vai sensora

tastatūra 

cilvēkiem ar kustību
traucējumiem



Ko ir iespējams darīt tagad/nākotnē

1 .SOLIS
šodien/rīt

 

2 .SOLIS
1 gada laikā

3 .SOLIS
2021-2027



https://www.turiba.lv/lv/vides-pieejamiba

Tīmekļa vietnes piemērs I



https://www.rtu.lv/lv/universitate/vides-pieejamiba

Tīmekļa vietnes piemērs II



Sasniedzamais rezultāts

cilvēki ar invaliditāti var iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos un visu
mūžu gūt izglītību, tostarp pilnībā attīstīt savu potenciālu, kā arī pašcieņu un
savas vērtības apzināšanos 



VADLĪNIJAS

JŪSU PAPILDU KOMENTĀRI

VADLĪNIJU PUBLICĒŠANA UN

IZPLATĪŠANA

Vadlīniju sagatavošanas termiņš - 2020.gada

jūnijs - jūlijs

 š.g. jūlijs - augusts

Laika rāmis

Līdz š.g. 19.jūnijam



 

 PALDIES PAR JŪSU

IEGULDĪJUMU UN DALĪBU

DISKUSIJĀ !



Kontaktinformācija

 

Inese Vilcāne
Sociālās iekļaušanas politikas departaments
vecākā eksperte
Tālr. 64331836
Inese.Vilcane@lm.gov.lv
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/
 
Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv
 

 


