
Starplika

 LNS realizētie projekti ir ļoti dažādi, katrs 
no tiem ir atšķirīgs, arī šis projekts aizskar jomu, 
kurā agrāk LNS nav īpaši darbojies, – etnisko 
integrāciju. Ko jūs kā projekta vadītājs varētu 
pastāstīt par šī projekta realizācijas īpatnībām, 
par to, kā šo jauno tēmu uztvēra paši projekta 
realizētāji un kā tie, kuriem tas bija veltīts – 
cittautieši?

Integrācijas nozīmi mūsdienās grūti pārvērtēt. 
Paskatoties uz to, kas šodien notiek Gruzijā, ko dara 
dažādi nelieši, kas Latvijā tiek saukti par politiķiem, bet 
faktiski to vien dara  kā mēģina sanaidot tās tautas, kas te 
dzīvo, vēl labāk saproti, cik nozīmīgs ir katrs solis, katrs 
pasākums, kas virzīts uz etnisko integrāciju.

Latvijā dzīvo 21 tautības nedzirdīgie. Gribam mēs vai 
negribam, bet mēs esam dažādi. Dažādu valodu, dažādu 
kultūru, jā, arī dažādu politisko pārliecību cilvēki. Var, 
protams, sēdēt katrs savā kaktiņā un uzskaitīt, ko, kas 
un ne tā ir pateicis vai izdarījis. Var. Bet var arī mēģināt 
izprast un pieņemt cilvēkus, kas nav tādi kā tu pats. Lūk, 
tāpēc mēs arī iecerējām šo projektu –  ar vislabākajiem 
nodomiem, izmantot tās iespējas, ko dod dažādu tautību 
nedzirdīgo kopīga darbošanās. 

Kādas ir šī projekta īpatnības? Mēs pirmo reizi 
darbojāmies šādā jomā. Es nekad neesmu redzējis, ka 
nedzirdīgie naidotos pēc nacionālās piederības, nu, bet 
īpašas draudzības arī nav. Šo ledu mēs arī centāmies lauzt. 
Ko vērts vien bija festivāls Daugavpils centrālajā laukumā, 
kopīgā Jāņu svinēšana Valmierā, moderācijas grupas 
braucieni pa mūsu biedrībām, interešu klubi, mutvārdu 
žurnāli. Daudzi, dažādi un, manuprāt, labi pasākumi. 
Kopumā novērtējot paveikto, es varu būt apmierināts. In-
teresants, rezultatīvs un paliekošs projekts.

 Kas bija patīkamākais šī projekta realizācijas 
gaitā? 

Te es varu atbildēt ļoti vienkārši – tā bija cilvēku 
atsaucība. Nevienu un nekur nevajadzēja pierunāt. Ļoti 
daudz labu atsauksmju, sevišķi pēc Daugavpils festivāla. 
Tāda fantastiska sajūta – kā vienā lielā ģimenē. Godīgi 

sakot, ne vienmēr visi mūsu realizētie projekti bijuši tik 
veiksmīgi kā šis.

 Vai radās kādas problēmas, kuras nevarēja 
paredzēt šī projekta tapšanas procesā?

Nav neviena projekta, kurā nebūtu problēmu. Bija 
tehniskas lietas, kuras mēs pamazām nokārtojām. Bet 
pamatā – nē. Visu, ko ieplānojām, mēs izpildām, un tas 
ir galvenais.

 Vai jums ir savi secinājumi par to, kāda situācija 
ir Latvijas nedzirdīgajā sabiedrības daļā no 
etniskās integrācijas viedokļa? Vai ir nepieciešami 
vēl citi projekti par šo tēmu?      

 Tas gan vairāk ir jautājums tiem cilvēkiem, kuri 
piedalījās projekta aktivitātēs. Man šķiet, ka šādi pro-
jekti ir Latvijai ārkārtīgi nepieciešami, jo pie mums 
dzīvo daudzi cilvēki, kas jūtas atstumti, neiederīgi  
 Latvijas sabiedrībā.   Ar viņiem ļoti veiksmīgi 
manipulē tie spēki, kas mūsu valstij un mūsu tautai ir 
naidīgi. Ja mēs, ja Latvijas valdība par to  neliksies ne 
zinis, būs slikti. 

Tāpēc šādi projekti ir vajadzīgi. Vajadzīgi, starp 
citu, ne tikai cittautiešiem, vajadzīgi arī pašiem 
latviešiem, jo arī mums jāmācās būt atvērtākiem, aizs-
tāvēt savu valodu, savu kultūru, bet tajā pašā laikā arī 
spēt bagātināties ar citu tautu kultūras vērtībām. 

 ļotI VajadzīgS projeKtS!

projekts “ Mūsu iespējas - mūsu nākotne“ 
ziņu lapa Nr. 6

Uz jaUtājUmiem atbild projekta 
vadītājs arnolds pavlins
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Jūnijā un jūlijā turpinājās paredzētās 
aktivitātes projektā.  Vispirms jāpiemin 
jāņu dienas tradīciju svinēšana, kas 

tika apvienota ar pieredzes apmaiņas 
pasākumu. Šis pasākums notika Valmierā 
23. jūnijā, uz to ieradās abu pārējo projektā 
iesaistīto biedrību dažādu tautību pārstāvji 
no daugavpils un rēzeknes. 

 Visās trijās biedrībās jūnijā un jūlijā turpi-
nājās interešu klubu „Es gribu būt Latvijas pil-
sonis” pasākumi, 
 Valmierā to īpaši interesantu padarīja 

vietējās biedres Nadeždas jefremovas māsas 
Ludmilas gubarevas viesošanās. Viešņa tika 
uzaicināta uz šo pasākumu, un izvērtās ļoti in-
teresanta diskusija par Latvijas un Krievijas 
pilsonības plusiem un mīnusiem, par pilsonības 
iegūšanas šķēršļiem un atvieglojumiem katrā 
no šīm valstīm. Tika runāts arī par Latvijas tēlu 
Krievijas iedzīvotāju uztverē, kā arī latviešu do-
mas par notiekošo Krievijā. 

Tika salīdzināti nedzirdīgo dzīves apstākļi 
gan vienā gan otrā valstī. Līdztekus biedrībās 
notika arī mutvārdu žurnāla „Es mīlu Latviju” 
pasākumi, kā arī tika sniegtas konsultācijas 
par visdažādākajiem jautājumiem –  gan doku-
mentu izskaidrošana, sastādīšana, aizpildīšana, 
gan medicīnas un citu nesaprotamu terminu 
skaidrošana, tulkošana klientam saprotamā 
valodā. Turpinās arī TV raidījumi „Redzesloks”, 
kā arī programmas „Latviešu zīmju valoda 

VaLMIerā: SaruNa INtereŠu KLubā

mazākumtautību nedzirdīgajiem” izstrāde.  
Notiek gatavošanās starpetniskajam kultūras 

forumam „Latvija – mūsu zeme klusumā”, kas 
notiks Pasaules nedzirdīgo dienā 28. septembrī 
Rīgā Kongresu namā. 

Cerams,  tam gatavojamies mēs visi! 

pateicība
Mūsu biedru –  cittautiešu vārdā 

vissirsnīgākais paldies LNS prezidentam 
arnoldam pavlinam un finansētājiem no 
eiropas Savienības fondiem par lielisko 

iespēju baudīt šī projekta augļus.

 
Interešu klubā Valmierā “Es gribu būt pilsonis“ tikšanās 
ar vietējās aktīvistes Nadeždas jefremovas māsu
Ludmilu gubarevu, kura dzīvo Maskavā. Abas ir 
dzimušas LR, bet vienai – Latvijas, otrai – Krievijas 
pilsonība.
  Konsultācijas daugavpilī

projekts “Mūsu iespējas - mūsu nākotne“ 
tiek īstenots ar eiropas Savienības finansiālu 
atbalstu.par šī materiāla saturu pilnībā atbild 
tā autors zigmārs ungurs, un tas nevar tikt 
uzskatīts par eiropas Savienības viedokli.

tehnisko izpildījumu veica LNS laikraksts 
“Kopsolī“.
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stāsta vietējās aktivitātes 
vadītāja sandra Gerenovska

Lielākais, populārākais pasākums   
mums bija pieredzes apmaiņa 
tradīciju svinēšanā –  vispirms te-

pat rēzeknē 21. jūnijā, pēc tam 23. jūnijā 
Valmierā.

 Līgo svētki vispār mūsu biedriem ir otrie 
populārākie pasākumi pēc Ziemassvētkiem, tāpēc šo 
svētku paražas un visi rituāli arī cittautiešiem vairs 
nebija pārāk sveši.

Biedrībā uz vietas kopīgi zīmju valodā dziedājām 
arī dziesmu „Lambada līgo”, šo pašu dziesmu es 
dziedāju arī Valmierā, iesaistot dejā publiku. 

Kas attiecas uz mērķa grupu – cittautiešiem, 
viņiem, protams, tika pievērsta īpaša uzmanība, to-
mēr jāpasaka: mūsu biedrībā visi ir vienādi, visi tiek 
kopīgi iesaistīti visos pasākumos, nedalot krievos, 
latviešos vai vēl kādos.  Valmierā mēs bijām 23. 
jūnijā, tur notika pieredzes apmaiņas pasākums 
trim projektā iesaistītajām biedrībām – mums, 
valmieriešiem un daugavpiliešiem.

Valmierieši mūs sagaidīja ļoti jauki, kā vienmēr, 
viesmīlīgi. Es uzskatu, mums šai reizē izveidojās ļoti 
vērtīga pieredzes apmaiņa . Daugavpilieši savukārt 
arī bija sagatavojuši interesantu programmu šim 
pasākumam.

No šī kopīgā pasākuma pašai vislabāk atmiņā pa-
lika tas, ka cilvēki šajos Līgo svētkos aizmirst visas 
problēmas un ir vienoti kā viens veselums, dzied, 
dejo, iet rotaļās. Tas ir jauki, ka cilvēki šajos svētkos 
spēj aizmirsties, savas raizes atstāt mājās un dalīties 
kopā ar biedriem dzīvespriekā.

Jāsaka, arī agrāk mēs braucām uz pieredzes 
apmaiņas pasākumiem. Pieredzes apmaiņa ir viena 
no pozitīvākajām iniciatīvām, jo divu vai vairāku 
reģionālo biedrību biedri var dalīties savā pieredzē 
darba jautājumos, piemēram, kā veicas darba 
meklējumos valmieriešiem, kā daugavpiliešiem un 
tamlīdzīgi. Mēs, organizatori, savukārt uzzinām, 
kā citā biedrībā tiek organizēti pasākumi, kā tiek 
ieinteresēti cilvēki, kā notiek sadarbība ar vietējo 
pašvaldību un citām organizācijām. Tas tiešām ir ļoti 
noderīgi!

Es domāju, ka arī visām biedrībām kopīgi tādi 
pasākumi kā pieredzes apmaiņa ir svētīgi, jo tādējādi 
tiešām vairojas zināšanas, uzzinām labās prakses 
piemērus iz dzīves, arī iegūstam zināšanas, ar kādām 
metodēm un paņēmieniem strādā citi.

Ja runājam  par etniskās integrācijas problēmām 
mūsu biedrībā... Agrāk, pirms daudziem gadiem, 
manīju, ka bija zināmas etniskās problēmas, bet 
pēdējos gados, varu teikt, tās ir izzudušas, vairs 
nemanu, ka kāds teiktu, ka, lūk, es neiešu uz šo 
pasākumu, jo esmu krievs vai, teiksim, polis.... 

Kad sakrita Lieldienas latviešiem un krieviem 
vienā datumā, daudzi bija priecīgi, ka beidzot var 
kopā svinēt šos svētkus.

Vai citās biedrībās ir etniskās problēmas? Grūti 
spriest, to labāk zina vietējo biedrību vadītāji, bet 
Valmierā, kad biju uz pieredzes apmaiņu, nemanīju 
nekādas problēmas, visi bijām kā viena liela ģimene, 
tur piedalījās dažādu tautību nedzirdīgie.

Vēl ir tāda lieta, ka cittautiešiem ir grūti izprast 
dažādus dokumentus latviešu valodā un tos aizpildīt. 
Runājot par šo problēmu, jāatzīst, –  tā neattiecas 
tikai uz cittautiešiem vien. Jo, tā kā mums Latvijā 
nedzirdīgajiem ir zems izglītības līmenis, šī problēma 
pastāv arī daudziem nedzirdīgajiem latviešiem.

Tie, kuri grib iemācīties latviešu valodu, tie arī 
iemācās. Mums ir cittautieši, kuri saprot pat vairāk 
nekā latvieši, turklāt viņi nav mācījušies latviešu 
skolās. 

Projekts tuvojas noslēgumam, un ko es varētu 
pateikt par visu projektu kopumā? Jebkuram pro-
jektam ir noteikts mērķis, kas vērsts uz palīdzību 
nedzirdīgajiem cilvēkiem. Ja cilvēki ir apmierināti 
ar saņemto, tas nozīmē, ka galvenais mērķis ir 
sasniegts. Uzskatu, ka visi projekti, kurus realizē 
LNS, dod lielu labumu LNS biedriem. Mēs neko 
nezaudējam, mēs tikai iegūstam: zināšanas, prasmes, 
stabilāku pamatu dzīvei, integrācijai sabiedrībā.

 Cepuri nost projektu autora un vadītāja ar-
nolda pavlina priekšā, lai viņam stipra veselība, 
tik vajadzīgus projektus vadot! Esmu Rēzeknes 
pilsētas Sociālās aprūpes invalīdu komitejā, un, kad 
paklausos sēdēs, kā iet citām invalīdu biedrībām, tad 
tiešām jāatzīst, cik ļoti mums ir palaimējies ar tik 
aktīvu un spējīgu prezidentu. 

Man prieks, ka mēs visi kopā jau tik daudz esam 
paveikuši! Lai tas tā būtu arī turpmāk! 

KaS NotIeK rēzeKNē?
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1.BŪSIM PIEKLĀJĪGI. Dialogs  UZ IELAS
2.CILVĒKS. Dialogs ĢIMENE
3.NODARBOŠANĀS. Dialogs DARBS UN DARBA 
APSTĀKĻI
4.VESELĪBA. Dialogs PIE ĀRSTA
5.MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA. Dialogs SATIKSMES 
NEGADĪJUMS
6.APTIEKA. OPTIKAS VEIKALS. Dialogs APTIEKĀ 
7.PĀRTIKA. Dialogs PĀRTIKAS VEIKALĀ
8.VEIKALI. Dialogs IEPIRKŠANĀS
9.FRIZĒTAVA. Dialogs SIEVIEŠU ZĀLĒ
10.SADZĪVES PAKALPOJUMI. Dialogs GATAVOJAMIES 
CEĻAM
11.AIZRAUŠANĀS. ATPŪTA. Dialogs PIE EZERA
12.SPORTS. TŪRISMS. Dialogs SPORTA NODARBĪBAS
13.TRANSPORTS. Dialogs AUTOBUSU PIETURĀ
14.CEĻOJUMS. Dialogs CEĻOJUMS
15.VIESNĪCA. Dialogs VIESNĪCĀ 
16.PASTS. Dialogs PASTĀ
17.BANKA. Dialogs BANKĀ
18.RESTORĀNS. BĀRS. KAFEJNĪCA. Dialogs 
RESTORĀNS
19.PILSĒTA. RĪGA. Dialogs RĪGA
20.TEĀTRIS. KINOTEĀTRIS. CIRKS. Dialogs KO DARĪT 
VAKARĀ
21.DZĪVOKLIS. MĀJA. Dialogs JAUNAIS DZĪVOKLIS
22.LAUKI. Dialogs LAUKOS
23.MEŽS. Dialogs IESIM UZ MEŽU
24.LAIKS. Dialogs LAIKS
25.LAIKA APSTĀKĻI. Dialogs LAIKA APSTĀKĻI.

Jūnijā un jūlijā intensīvi strādāja Lilitas 
janševskas vadītās programmas „Latviešu 
zīmju valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem” 

izstrādes darba grupa. 

Vispirms darba grupas locekle Hermīne Puriņa veica 
latviešu vārdu, frāžu un dialogu tulkošanu krievu valodā.
Līdztekus sākās darbs pie videovārdnīcas: tika veikta 
tematisko nodarbību vārdu, frāžu un dialogu filmēšana, 
nofilmētā materiāla analīze un videomontāža, redakcija 
un atkārtotā filmēšana. 

Izklausās sarežģīti, bet patiesībā darbs bija vēl 
sarežģītāks. Tematisko vārdu tulkošanu latviešu zīmju 
valodā ļoti kavēja tas, ka daudzus vārdus var izteikt ar 
vairākām zīmēm. Latviešu zīmju valodā ir vārdi, kuru 
atveidošanai nedzirdīgo sabiedrībā tiek lietotas dažādas 
zīmes. Te nu rodas problēma – kuru zīmi izvēlēties 
mācību programmai? Darba grupa nolēma, ka jāizvēlas 
tā zīme, kuru lieto visvairāk nedzirdīgo.

Lai to noskaidrotu, tika veidota aptauja – tests ZVC 
mājas lapā www.zimjuvaloda.lv  , kur tika pasniegti katra 
vārda vairāki varianti zīmju valodā. Katrs apmeklētājs 
internetā varēja un joprojām var nobalsot, kuru zīmi 
vajadzētu lietot, lai izteiktu atbilstošo vārdu.

Šī aptauja bija neplānota papildus aktivitāte, kura 
prasīja no darba grupas vairāk laika un darba, tomēr 
nepieciešama un, cerams,  dos rezultātus. 

arī attēlu izmantošana fonam sākotnēji nebija 
plānota, tikai darba gaitā, caurskatot un analizējot jau 
uzfilmēto materiālu, darba grupa nonāca pie secinājuma, 
ka nepieciešams katram tematam atbilstošs fons, lai 
ieinteresētu un palīdzētu labāk apgūt pareizu latviešu un 
zīmju valodu. 

Kad zīmes bija izvēlētas, sākās to videofilmēšana. 
Var domāt, ka tas ir vienkārši: nostāda modeli pie sienas 
un nofilmē viņa parādītās zīmes... Tomēr tā nebūt nav! 
Ir vajadzīgs gan piemērots apgaismojums un fons, gan 
atbilstošs modeļa apģērbs, gan izteiksmīgs un skaidrs 
tulkojums viegli uztveramā temps. Tas noteikti jāņem 
vērā, kad mēs skatīsimies gatavo videovārdnīcu septem-
bra beigās. Grūti veidot materiālu, kurš patiktu un būtu 
saprotams visiem! 

Piemēram, vecākiem cilvēkiem piemērots lēnāks 
temps, turpretī jauniešiem gribas straujāku modeļa 
zīmju valodas atveides tempu, arī fona krāsa vai modeļa 
apģērbs dažiem patiks, dažiem nepatiks... mēs visi esam 
tik kāri uz vērtēšanu, vai ne? Filmēšana un uzfilmētā 
videomateriāla analīze faktiski ir ļoti ķēpīgs (sarežģīts, 
kavējošs) darbs. Piemēram, tika nofilmētas kādas 
tematiskās nodarbības vārdu zīmes vai vesels dialogs, 
taču tikai noskatoties uzfilmēto, videomateriālā uzreiz 
pamanāms, ka, piemēram, apgaismojums neveiksmīgs 
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un modeļa seja nav pietiekami izgaismota, bet filmēšanas 
brīdī tas viss nebija manāms. Tādējādi daudzas zīmes un 
dialogi tika filmēti un pārfilmēti 2 –  3 reizes.

Modeles bija Ilona Liniņa un Skaidrīte baure. 
Ja Ilona Liniņa jau ne pirmo reizi darbojās kā modele, 
tad Skaidrītei Baurei šajā projektā bija iespēja gūt jaunu 
pieredzi, viņa mācījās nebaidīties no videokameras 
objektīva un justies brīvi filmēšanas laikā. Vēl kā modeļi 
dialogos labprāt piedalījās daina platace un Ivars 
Kalniņš. Paldies visiem!

Pašlaik viss materiāls ir uzfilmēts un drīz beigsies 
tā montāža. Šo darbu veic Kristīne janševska. Kad 
montāža būs pabeigta, septembra beigās varēsim iz-
veidoto videovārdnīcu - mācību programmu „Latviešu 
valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem – zīmju valodā” 
skatīt internetā:  www.zimjuvaloda.lv

Apskatāmie vārdi un frāzes zīmju valodā būs sagrupēti 
tematiskās nodarbībās. Katram tematam atbilstoši tika 
veidots arī neliels dialogs. Lūk, temati! 

zīMju VaLoda CIttautIeŠIeM

UzmanībU!
Iespējams,  šīs starplikas iznākšanas laikā vēl varēsiet 

nobalsot par vēlamo zīmi vairāku vārdu apzīmēšanai. 
jūs varat piedalīties! atveriet internetā www.zimju-
valoda.lv, kur sadaļā “gaidām atbildi“ jebkurš var 
piedalīties balsošanā par savu izvēlēto zīmi noteiktu 

vārdu lietošanā. 
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