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Darba grupaDarba grupa

Darba grupa:Darba grupa:

Lilita Janševska,Lilita Janševska,

Ilona LiniņaIlona Liniņa

Skaidrīte Skaidrīte BaureBaure

EksperteEksperte: : 

Dina Dina BethereBethere



Mērķis: Mērķis: 

ANO konvencijas „Par personu ar invaliditāti ANO konvencijas „Par personu ar invaliditāti 

tiesībām” kontekstā izstrādāt LNS Rīcības tiesībām” kontekstā izstrādāt LNS Rīcības 

plāna sadaļu „Zīmju valoda”, laiplāna sadaļu „Zīmju valoda”, lai veicinātu veicinātu 

latviešu zīmju valodas attīstībulatviešu zīmju valodas attīstību. . 

Pētījuma mērķisPētījuma mērķis: izpētīt latviešu nedzirdīgo : izpētīt latviešu nedzirdīgo 

zīmju valodas leksiskās struktūras zīmju valodas leksiskās struktūras 

daudzveidību un tās elementu daudzveidību un tās elementu 

izmantojuma vienādošanas iespējas. izmantojuma vienādošanas iespējas. 



Pētījuma uzdevumiPētījuma uzdevumi

apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās 

zīmes;zīmes;

noskaidrot zīmju valodas vienādošanas noskaidrot zīmju valodas vienādošanas 

aktualitāti;aktualitāti;

izstrādāt priekšlikumus zīmju valodas izstrādāt priekšlikumus zīmju valodas 

strukturālās kvalitātes un sociālā strukturālās kvalitātes un sociālā 

izmantojuma pilnveidei.izmantojuma pilnveidei.



Pētījuma metodoloģijaPētījuma metodoloģija

2010.gada jūlijs 2010.gada jūlijs -- septembrisseptembris

MetodesMetodes: grupu diskusija, novērošana, : grupu diskusija, novērošana, 

anketēšanaanketēšana

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

Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas un Ventspils Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas un Ventspils 

reģionālās biedrības. reģionālās biedrības. 

Kopā 289 respondenti jeb 17% LNS Kopā 289 respondenti jeb 17% LNS 

nedzirdīgie biedri.nedzirdīgie biedri.
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Kur Jūs apguvāt 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 eksaktajos, mācāmo vielu izklāstīšanā gan eksaktajos, 

gan humanitārajos mācību priekšmetos? gan humanitārajos mācību priekšmetos? 

Vai jūs veltāt uzmanību savai zīmju Vai jūs veltāt uzmanību savai zīmju 

valodas kultūrai, domājot par mīmiku un valodas kultūrai, domājot par mīmiku un 

ķermeņa stāju, kad sarunājaties (ar ķermeņa stāju, kad sarunājaties (ar 

nedzirdīgajiem)?nedzirdīgajiem)?



 Vai jūs lietojat zīmes, kādas lieto vecās Vai jūs lietojat zīmes, kādas lieto vecās 

paaudzes biedri? paaudzes biedri? 

 Ko jūs domājat par zīmju valodu, kādu Ko jūs domājat par zīmju valodu, kādu 

lieto jaunieši šodien? lieto jaunieši šodien? 

 Vai jaunās zīmes ir nepieciešamas?Vai jaunās zīmes ir nepieciešamas?

 Kāpēc pārņem cittautiešu lietotās zīmes?Kāpēc pārņem cittautiešu lietotās zīmes?



Kādas zīmes lietojat ikdienā?
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Vai Jūs vēlaties saglabāt latvisku zīmju valodu?



Vai vēlaties saglabāt latvisku zīmju 

valodu?
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Vai nepieciešama vienota zīmju valoda 

Latvijā?

 17.kongresa debatēs izteikto priekšlikumu izpildes plāna 14. punkts17.kongresa debatēs izteikto priekšlikumu izpildes plāna 14. punkts

(LNS VALDES LĒMUMS Nr. 3(LNS VALDES LĒMUMS Nr. 3--1 2009.gada 25. novembrī1 2009.gada 25. novembrī)
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Vai sazinoties lietojat zīmes ar 

mutvārdu runu?
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 Vai Jūs lietojat skaitļa vārdu 

zīmes, kādas ir latviešu zīmju 

valodas vārdnīcās? 
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 Vai Jūs lietojat mēnešu 

nosaukumu zīmes

no latviešu zīmju valodas 

vārdnīcas?



PriekšlikumiPriekšlikumi

Turpināt darbu pie nedzirdīgo zīmju valodas Turpināt darbu pie nedzirdīgo zīmju valodas 
attīstības un nostiprināšanas attīstības un nostiprināšanas –– papildinot gan papildinot gan 
esošās, gan izdodot jaunas tematiskās esošās, gan izdodot jaunas tematiskās 
vārdnīcasvārdnīcas..

Censties zīmju valodas attīstībai piesaistīt gan Censties zīmju valodas attīstībai piesaistīt gan 
valsts, gan dažādu fondu finansējumu. valsts, gan dažādu fondu finansējumu. 

Veicināt nedzirdīgo zīmju valodas izmantošanu Veicināt nedzirdīgo zīmju valodas izmantošanu 
īpatsvara palielināšanos bērnu ar dzirdes īpatsvara palielināšanos bērnu ar dzirdes 
traucējumiem izglītības procesā.traucējumiem izglītības procesā.



PriekšlikumiPriekšlikumi

Sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas Sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijas 
vārdnīcas zīmju valodā: vārdnīcas zīmju valodā: ““Amatniecība”, “Celtniecība un Amatniecība”, “Celtniecība un 
tehnika”tehnika”, ”Pakalpojumu sfēra”, “Lauksaimniecība”, “Kultūra” un , ”Pakalpojumu sfēra”, “Lauksaimniecība”, “Kultūra” un 
““Darba aizsardzībaDarba aizsardzība”.”.

Integrēt nodarbinātības terminoloģijasIntegrēt nodarbinātības terminoloģijas ““AmatniecībaAmatniecība”, ”, 
“Celtniecība un tehnika”, “Celtniecība un tehnika”, ”Pakalpojumu sfēra”, “Lauksaimniecība”, ”Pakalpojumu sfēra”, “Lauksaimniecība”, 
“Kultūra” un ““Kultūra” un “Darba aizsardzībaDarba aizsardzība”” vārdu zīmes nedzirdīgo vārdu zīmes nedzirdīgo 
zīmju valodas tulku un speciālistu darbam ar zīmju valodas tulku un speciālistu darbam ar 
nedzirdīgajiem ikdienas praksē.nedzirdīgajiem ikdienas praksē.



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


