
dzirdes 
telpa 

vides pielāgojumi 
cilvēkiem ar dzirdes 

zudumu





apvieno cilvēkus 
ar dažādām dzirdes 
zuduma pakāpēm un 

viņu draugus un 
radiniekus



dzirdes traucējumi 
ir ļoti dažādi!

sadalījums 
dzirdīgajos un 

nedzirdīgajos sen  
ir novecojis.  

pa vidu ir 
vājdzirdība!



mēs integrējamies 
sabiedrībā, 

izmantojot dzirdes 
palīglīdzekļus un

balss valodu



dzirdes zuduma 
veidi un pakāpes 

ir dažādas
  

izšķir 5 dzirdes zuduma 
pakāpes



dzirdes zudums var 
skart ikvienu!

latvijā varētu 
būt ap 190 000 

cilvēku ar dzirdes 
traucējumiem



cilvēki ar 5. dzirdes 
zuduma pakāpi 

tiek uzskatīti par 
nedzirdīgiem, taču, 

izmantojot 
kvalitatīvu 

palīgtehniku, arī 
viņi var iemācīties 

klausīties un runāt



ap 65 gadu vecumu 
dzirde 

pasliktinās 
katram 

piektajam vai 
vēl vairāk



arī cilvēkiem ar 
dzirdes zudumu 

palīdz 

pielāgota 
vide



kas 
traucē:
 fona trokšņi – ielas skaņas, 

kondicionieru vai ventilatoru šņākšana
 skaņas daudzkārtēja atbalsošanās 

telpā
 grūti saskatīt runātāja seju (slikts 
apgaismojums, neizdevīgs skata leņķis)



ideāla 
telpa:

 klusa – logi un durvis nelaiž cauri 
ielas trokšņus, “kluss” grīdas segums

 ar labu akustiku 
 labi apgaismota – gaismas avoti 

atrodas tā, lai runātāju sejas atrastos 
gaismā, uz tām nekristu ēnas

 runātāja seja atrodas aptuveni vienā 
augstumā ar klausītāju



vājdzirdīgam nedraudzīgi:
 pārdevēja atrodas pustumsā
 lai saskatītu pārdevējas seju, 

jāsaliecas
 lodziņš aizkrāmēts ar precēm
 stikls veido barjeru skaņai



vājdzirdīgam draudzīgi:
 darbinieces labi apgaismotas

 darbinieču sejas atrodas vienā līmenī 
ar klienta seju

 nav šķēršļu skaņas plūdumam
 ekrāns ar vizuālu informāciju



nedraudzīgi:
 telpa slikti apgaismota, apgaismojums 

veido krasus kontrastus
 augstajās velvēs skaņa izkliedējas un 

atbalsojas
 grīda ir cieta un klaudzoša



draudzīgi:
 telpa labi apgaismota, neveidojas 

krasas ēnas
 griesti zemi, apdares materiāli 

neatbalso skaņu



draudzīgi:
 telpa labi apgaismota, neveidojas 

krasas ēnas
 griesti zemi, apdares materiāli 

neatbalso skaņu
 atsevišķās sēdvietas norobežotas



runātāju izveitojums:
 vājdzirdīgais runātāja seju redz no 

priekšpuses, nevis profilā
 starp runātāju un vājdzirdīgo 

telpā neatrodas šķēršļi – kolonnas, 
norobežojumi vai citi cilvēki



vājdzirdīgs cilvēks 
bieži jauc līdzīgi 

skanošus vārdus, 
tāpēc svarīgu 
informāciju 

vislabāk nodot 
rakstveidā



vai mašīnai 
jauda ir?  

var izklausīties 
vienādi ar:  

vai maciņā 
nauda ir?



visvienkāršākais 
veids: viedtālruņa 
vai planšetdatora 
izmantošana, kas 

iespējama dažādās 
komunikācijas vidēs



ārzemēs plaši tiek 
izmantots teksta 

pierakstītāja 
pakalpojums, kas 

īpaši noder 
publiskos 

pasākumos un 
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



dzirdes cilpas 
sistēma sastāv no 

četrām daļām:

skaņas 
avots

skaņas 
pastiprinātājs

cilpas  
vads

uztvērējs: 
dzirdes  
aparāts



kā darbojas  
dzirdes cilpa:



būvnormatīvi 
paredz tās uzstādīt
konferenču zālēs:



instalēšana nav 
tehniski sarežģīta:

vairāk informācijas: 
https://www.youtube.com/

watch?v=5ukerfa4y7Q



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



par dzīvi ar 
vājdzirdību: 

izveledzirdet.
wordpress.com 



vairāk 
par to, kā darbojas 

dzirde: 
https://youtu.

be/1je8wdujkv4 



paldies par 
uzmanību!

lai izdodas 
saprasties!



prezentāciju 
sagatavojusi

rūta mežavilka,
“sadzirdi.lv”

par atbalstu 
prezentācijas

tapšanā

īpašs paldies 
“sadzirdi.lv” aktīvistei

baibai bicēnai


