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Darba grupaDarba grupa

Agita Agita IntsoneIntsone, Lilita Janševska, Velta Kleina, Skaidrīte , Lilita Janševska, Velta Kleina, Skaidrīte BaureBaure, Ilona Liniņa, Ilona Liniņa



ValodaValoda

 ir kultūras galvenā pazīme, īpaši nozīmīga tā ir ir kultūras galvenā pazīme, īpaši nozīmīga tā ir 

nedzirdīgo kultūrā, nedzirdīgo kultūrā, 

 irir ne tikai saziņas un komunikāciju veids starp ne tikai saziņas un komunikāciju veids starp 

cilvēkiem, cilvēkiem, 

 galvenaisgalvenais uzdevumsuzdevums irir dotdot cilvēkamcilvēkam iespējuiespēju

izteiktizteikt savassavas domasdomas unun jūtasjūtas arar vārduvārdu palīdzībupalīdzību..



Zīmju valoda Zīmju valoda 

 nedzirdīgu cilvēku dzimtā valoda,nedzirdīgu cilvēku dzimtā valoda,

 iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību,iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību,

 iespēja iegūt pilnvērtīgu informāciju,iespēja iegūt pilnvērtīgu informāciju,

 iespēja apgūt profesiju,iespēja apgūt profesiju,

 katrā valstī atšķirīga.katrā valstī atšķirīga.

Zīmju valodai un runātai valodai ir atšķirīga Zīmju valodai un runātai valodai ir atšķirīga 

gramatika. gramatika. 



Valsts Valodas likums,Valsts Valodas likums,

3.pants  3.pants  „Valsts nodrošina latviešu zīmju „Valsts nodrošina latviešu zīmju 

valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar 

nedzirdīgajiem cilvēkiem”nedzirdīgajiem cilvēkiem”



MērķisMērķis: : 

veicināt latviešu zīmju valodas attīstību un veicināt latviešu zīmju valodas attīstību un 

popularizēšanu sabiedrībāpopularizēšanu sabiedrībā. . 

UzdevumiUzdevumi::

 apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmesapzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes;;

 sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas 

vārdnīcas zīmju valodā;vārdnīcas zīmju valodā;

 izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju 

valodas tulku un speciālistu darbam ar valodas tulku un speciālistu darbam ar 

nedzirdīgajiem ikdienas praksēnedzirdīgajiem ikdienas praksē

. . 



RīgāRīgā



Izbraukumi uz reģionālajām biedrībāmIzbraukumi uz reģionālajām biedrībām

LNSLNS Rīgas, Valmieras, Pļaviņu, Rīgas, Valmieras, Pļaviņu, 

Rēzeknes, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas Rēzeknes, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas 

un Ventspils reģionālās biedrības.un Ventspils reģionālās biedrības.

Interesanti atklājumi un lietderīgas Interesanti atklājumi un lietderīgas 

diskusijas raisījās diskusijas raisījās –– par senajām zīmēm, par senajām zīmēm, 

esošo vārdnīcu lietošanu. esošo vārdnīcu lietošanu. 



Pļaviņas 



Daugavpilī



LiepājaLiepāja



LiepājaLiepāja



Valmiera Valmiera 



ValmieraValmiera



Ventspils



Ventspils 



Rēzekne



RēzeknēRēzeknē



jā

88%

nē

12%

Vai Jūs vēlaties saglabāt latvisku zīmju valodu?



Vai pedagogiem ir nepieciešamas Vai pedagogiem ir nepieciešamas 

profesionālās zīmju valodas zināšanas profesionālās zīmju valodas zināšanas 

mācību darbā ar nedzirdīgiem bērniem mācību darbā ar nedzirdīgiem bērniem 

mācāmo vielu izklāstīšanā gan mācāmo vielu izklāstīšanā gan 

eksaktajos, gan humanitārajos mācību eksaktajos, gan humanitārajos mācību 

priekšmetos? priekšmetos? 



. . 

UzdevumiUzdevumi::

 apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes;apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes;

 sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas 

vārdnīcas zīmju valodā;vārdnīcas zīmju valodā;

 izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju 

valodas tulku un speciālistu darbam ar valodas tulku un speciālistu darbam ar 

nedzirdīgajiem ikdienas praksēnedzirdīgajiem ikdienas praksē

. . 



Darba process Darba process 



Konsultācijas 



Konsultācijas 



KonsultantiKonsultanti ::

 finanšu jomā finanšu jomā -- A.Osmanis, A.Osmanis, E.VorslovsE.Vorslovs,,

 būvniecībā  būvniecībā  -- J. J. KaidašsKaidašs, J. , J. ImmursImmurs,,

 autoservisa meistari autoservisa meistari -- R. Ozols, V. R. Ozols, V. VolontsVolonts,  ,  

A. Liniņš, A. Liniņš, 

 skārdniecībasskārdniecības speciālisti speciālisti -- V. Strazdiņš, M. V. Strazdiņš, M. 

BirmanisBirmanis, A. , A. RomanovsRomanovs, , 

 izšūšanas, aušanas, adīšanas lietpratēji izšūšanas, aušanas, adīšanas lietpratēji --

L. L. BauereBauere, J. , J. SuslovaSuslova, V. , V. KanenieceKaneniece, , 

Dz.IntsoneDz.Intsone



http://www.zimjuvaloda.lv/lv/video




UzdevumiUzdevumi::

 apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes;apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes;

 sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas 

vārdnīcas zīmju valodā;vārdnīcas zīmju valodā;

 izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju 

valodas tulku un speciālistu darbam ar valodas tulku un speciālistu darbam ar 

nedzirdīgajiem ikdienas praksēnedzirdīgajiem ikdienas praksē

. . 



Finanšu darījumiFinanšu darījumi

Rīgā, 2009.gada novembrīRīgā, 2009.gada novembrī



Celtniecība un tehnikaCeltniecība un tehnika

Rīgā, 2010.gada maijāRīgā, 2010.gada maijā



Rīgā, 2010.gada 17.novembrīRīgā, 2010.gada 17.novembrī

Amatniecība 



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


