
 

 

 

 

 

 

 
 

4.aktivitātes darba grupas  

dalībniece Ilona Liniņa 

 
92,04%  no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 

administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 



Kas ir vizuālā valoda? 
 

 Nedzirdīgo zīmju valoda; 

 pilnvērtīgs informācijas apmaiņas veids; 

 nozīmīga nedzirdīgo cilvēku sastāvdaļa; 

 pastāvīga saziņas sistēma nedzirdīgiem cilvēkiem 

gluži kā angļu, vācu, krievu u.c. valodas; 

 daktilēšana; 

 manuālā (roku) komunikācija un ķermeņa valoda; 

 roku, ķermeņa un sejas izteiksmes (mīmika). 

 



Vai zīmju un žestu valodas atšķiras?  
 

Ir atšķirīgas! 

 
Zinātnieki pieļauj, ka žests bija agrāk par runāto valodu. 

 
Pastāv vairāki žestu veidi un to pielietošana: 
 
 mākslā (pantomīma, indiešu deja, u.c.); 
 komunikācijā starp dzirdīgiem (sabiedrībā, diskotēkās, u.c.); 
 transportā (satiksmes regulēšana, motociklists un velosipēdists veic 

pagriezienu u.c.); 
 sportā (spēles tiesnesis dod žestu, akvalangisti,); 
 armijā (operācijās, kad drīkst vai nedrīkst dot rīkojumus balsī). 



Latviešu zīmju valoda 

 
 Latvijā nedzirdīgo cilvēku dzimtā valoda; 

 

 komunikācijas sistēma, kurai raksturīga sava, no 
verbālās valodas atšķirīga gramatiska struktūra; 

 

 tā nav tikai nedzirdīgo kopienas galvenā valoda vai 
komunikācijas līdzeklis, bet arī grupas vienotības un 
identifikācijas apzīmētājs un visbagātākais 
nedzirdīgo kopienas resurss; 

 



Latviešu zīmju valoda 
 

 dabīga, pilnvērtīga valoda, kas nodrošina pilnīgu 

komunikāciju; 

 

 nedzirdīgs bērns jau no dzimšanas var kontaktēties ar 

saviem vecākiem, iepazīt un izprast apkārtējo pasauli; 

 

 palīdz apgūt otru – rakstu valodu un integrēties gan 

nedzirdīgo, gan dzirdīgo pasaulē.  



Latviešu zīmju valodas īpatnības 
 

Nedzirdīgo latviešu zīmju valoda patstāvīga, no runātās valodas 
neatkarīga saziņas sistēma. Tajā tiek izmantots noteikts zīmju krājums, 
kas tiek papildināts un pilnveidots no valodas kultūras un zināšanu 
līmeņa. Sazinoties, zīmes tiek savstarpēji saistītas atbilstoši nedzirdīgo 
zīmju valodas gramatikai. 

 

Latviešu zīmju valodas gramatika atšķiras no runātās valodas, 
piemēram: 
Meitenei grāmata ir (Meitenei ir grāmata); 
Zemenes garšo (Man garšo zemenes); 
Draugs rīt lasīt grāmatu būs (Draugs rīt lasīs grāmatu) 
3 ābolus nopirku (Es nopirku 3 ābolus) 
Grāmata uz plaukta daudz grāmatas ( Uz plaukta ir daudz grāmatas). 



 

Latviešu zīmju valoda uzskatāma par pilnvērtīgu valodu, kurai, tāpat kā citām 

valodām, ir sava vēsture, sava gramatika, vārdu kārtība, savi žargoni un dialekti, 

nemitīga papildināšana un attīstība. Kā jebkurā citā valodā, arī latviešu zīmju 

valodā ienāk gan aizguvumi no citām valodām, gan žargonvārdi, gan svešvārdi. 

Gadās, ka latgalieši, piemēram, kāda jauna vārda, jēdziena vai datortermina 

apzīmēšanai izgudro uz vietas savu zīmi, bet kurzemnieki savu.  

Dažreiz pat bieži sabiedrībā lietotas zīmes, katrā novadā lieto atšķirīgi, piemēram: 

 
Ārsts 
Pabalsts 
Deklarācija 
Neredzēt 
Brālis 
Ievārījums 
Medus 

 



Sazināšanās ar dzirdīgiem 
Ir vairāki faktori, kas ietekmē to, cik veiksmīga ir 

saskarsme ar dzirdīgajiem.  

Nedzirdīgam cilvēkam svarīga ir runas saprotamība, 

spēja nolasīt no lūpām, zināšanas par dzirdīgajiem, kā 

arī pozitīva attieksme gan no nedzirdīgo, gan dzirdīgo 

cilvēku puses. 

Lai dzirdīgais var veiksmīgi sazināties ar nedzirdīgo, ir 

svarīgi arī skaidri un lēni izrunāt vārdus, rakstīt un 

jābūt lielai pacietībai.  

 



Sazināšanās metodes 
 

 Lasīšana no lūpām; 
 
 rakstīšana (uz papīra, sms, e-pasts utt.); 
 
 žestu valoda; 
 
 daktilēšana; 
 
 komunikācija ar surdotulka starpniecību. 



Lasīšana no lūpām ir apgrūtināta, ja 

 Runātājs ir kustībā vai seja nav pavērsta tieši sarunas 

biedru; 

 lūpas tiek aizklātas ar rokām, ūsām vai bārdu; 

 runātājs neartikulē rūpīgi vai viņa izruna ir 

deformēta; 

 runātājs lieto tehniskus vai nepazīstamus vārdus; 

 runātājs nav labi apgaismots; 

 runātājs košļā košļājamo gumiju vai smēķē; 

 runātājs neaizsedz muti, neēd un nesmej. 

 



Kas vēl jāievēro saziņai ar 

nedzirdīgiem 
 daktilējiet, lietojiet žestus, mīmiku; 

 acu kontakts līdz sarunas beigām; 

 vieglāk sarunāties divatā; 

 ja jūs tiekat lūgti atkārtot, pārfrāzējēt sakāmo; 

 sarunai zīmju valodā nepieciešama distance 2m; 

 lietojiet īsus, vienkāršus teikumus. 

 

 



Kā piesaistīt nedzirdīgā uzmanību 

 
 Ar acu kontaktu; 

 viegli pieskaroties; 

 pamājot ar roku; 

 ieslēdzot / izslēdzot gaismu; 

 ar vibrāciju. 



Zīmju valodas attīstība 
 Latvijā ar zīmju valodas izpēti, sistematizēšanu, 

attīstību un popularizēšanu uzsāka SIA “LNS Zīmju 

valodas centrs”. 

 LNS dibināts SIA “LNS Zīmju valodas centrs” 

darbojās no 1999. gada 29.janvāra līdz 2012.gada 

22.februārim. 

 2012. gada 23. februārī darbu uzsāka SIA “LNS 

Rehabilitācijas centrs”, kurā tika izveidota Zīmju 

valodas attīstības nodaļa, kas turpina darbu pie zīmju 

valodas attīstības. 



 

 

Valsts Valodas likums 
 

3.pants (3) „Valsts nodrošina latviešu zīmju valodas 

attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem 

cilvēkiem”. 

 

 Likums stājas spēkā 2000.gada 1.septembrī 



Zīmju valodas attīstības nodaļas galvenie darbības 

virzieni ir sociālā rehabilitācija, zīmju valodas 

attīstība, pieaugušo izglītība un izdevējdarbība. 

 

 nodrošina dzirdes invalīdiem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu zīmju valodas lietošanas apmācību; 

 sagatavo zīmju valodas apguves materiālus; 

 izsniedz zīmju valodas materiālus (vārdnīcas); 

 organizē zīmju valodas kursus interesentiem 

(dzirdīgajiem). 

 

 



Zīmju valodas apmācība 
 Zīmju valodas attīstības nodaļa ne tikai pēta un popularizē 

zīmju valodu, bet arī veic zīmju valodas apmācību interesētu 

cilvēku grupām (nedzirdīgu bērnu dzirdīgajiem vecākiem, 

skolotājiem, dažādu institūciju darbiniekiem).  

 Zīmju valodas attīstības nodaļa dažādu projektu ietvaros veido 

mācību materiālus un zīmju valodas tematisko vārdnīcu 

komplektus. 

 

Mūsu dienās, pie ļoti straujās informācijas aprites un tehnoloģiju 

attīstības, valodā tikpat strauji ienāk daudzi jaunvārdi, 

datortermini, anglicismi. Tas attiecas arī uz valodu. Tāpēc 

darbs pie valodas attīstības ir nepārtraukts. 



Zīmju valodas materiāli 
 





Projekti 
 Projekts „Starptautiskās zīmju vārdnīcas 

www.spreadthesign.com papildināšana ar latviešu 

nedzirdīgo zīmju valodu”. Projekta ietvaros līdz 

2015.gadam jāpapildina spreadthesign datu bāze līdz 

15000 vārdiem.  

 Mēs aicinām pieteikties brīvprātīgos, kas varētu veikt 

videomodeļa (attiecīgās zīmes satur vārdus vai 

teikumus) un datoroperatora (videomontāža) 

pienākumus. 





Vai jūs zināt, kāda izdota pirmā latviešu zīmju 

valodas vārdnīca? 

 

                           Pirmā latviešu zīmju valodas 

                         vārdnīca izdota 1962.gadā. 

 

                                 Šī grāmata ir smaga un bieza, un 

      rodas problēma. 

 



Lai situāciju labotu, Latvijas Nedzirdīgo savienība 

izveidoja Zīmju valodas izkopšanas komisiju, kura 

sagatavoja un 1995. gadā izdeva  latviešu zīmju 

valodas vārdnīcu, tad sekoja vārdnīcas bērniem. 



Populārākā latviešu zīmju valodas 

vārdnīca 
 

 

 

 

 

Diemžēl, šī grāmata šobrīd nav pieejama, lai atkārtoti 

izdotu nepieciešams papildus finansējums. 



 

 

 

Vai jums ir jautājumi par zīmju valodu? 

Vai jums vēl ir kādi citi priekšlikumi? 



Svarīgi 
 Panākt lielāku valsts atbalstu latviešu 

nedzirdīgo zīmju valodas izpētei un 
attīstībai; 

 Turpināt darbu pie nedzirdīgo zīmju 
valodas nostiprināšanas – sagatavot un 
izdot jaunas terminoloģijas vārdnīcas; 

 Piesaistīt kvalificētus speciālistus 
(valodniekus) nedzirdīgo zīmju valodas 
gramatikas izpētei; 

 Sagatavot un izdot daiļliteratūru bērniem 
un skolēniem vizuālā formātā. 



 

 

Paldies par uzmanību! 


