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Būsim aktīvi!
Ir pagājis gads. Sākotnējās cerības 
nav piepildījušās. Mieru un kārtību, 
ko tik ļoti cerējām sagaidīt pēc 
Covid-19 pandēmijas beigām, 
pārtrauca karš. Nevis tālu kādā 
Āfrikas vai Āzijas valstī, bet tepat 
tuvumā – pie mūsu Latvijas 
robežām.
Ukraina – valsts, kuru zinājām, bet 
pazinām tik slikti, piepeši kļuva 
tuva un saprotama. Cilvēki ar 
invaliditāti Ukrainā meklēja 
palīdzību, un mēs sapratām, ka 
varam būt tie, kas palīdz, atbalsta un 
arī uzņem pie sevis Latvijā. Lai kā 
mēs cerējām uz ātrām beigām, 

šobrīd nekas vēl nav beidzies, un 
mēs nezinām, kad pienāks uzvaras 
brīdis. Tomēr mēs noteikti zinām, 
ka tas pienāks.
Ko darīt šobrīd? Mēs esam tik ļoti 
satraukušies, ka vairs neklausāmies 
ziņu pārraides, nelasām avīzes un 
tēlojam, ka mūsu šeit nav, ka tā 
pasaule, kura ir apkārt, uz mums 
neattiecas. Mēs aizveram acis un 
domājam, ka arī mūs neviens vairs 
neredz. Kā mazi bērni? Tomēr no tā 
jau nekas nemainās. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi, lai šajā laikā, kad apkārt ir 
tik daudz grūtību, mēs spētu nevis 
paslēpties un norimt, bet domāt, kā 
palīdzēt. Aktīva darbība ir tā, kas 
palīdz nomierināties. Aktīva 

darbība ir tā, kas palīdz atbalstīt ne 
tikai citus, bet arī pašiem sevi.
Mūsu valstī ir jauna valdība. Varbūt 
tā būs par pamatu aktīvākai darbībai 
labklājības jomā? Iespējams, ka 
sadarbība ar Veselības ministriju 
būs mainījusies un vairāk 
uzmanības varēsim pievērst 
cilvēkiem ar hroniskām slimībām. 
Nākamais gads nāk ar daudz 
jauniem izaicinājumiem un, cerams, 
iespējām. Tādēļ būsim aktīvi! 
Aizstāvēsim savas tiesības un 
centīsimies panākt, lai dzīve ir 
labāka ne tikai mums, bet arī tiem 
cilvēkiem, kas ir mums apkārt.
Gunta Anča, SUSTENTO valdes 
priekšsēdētāja

Lai Jaunā gadā katrai dienai 
Ziemas baltuma miers,

Pavasara ūdeņu skanīgums,
Vasaras saules siltums

Un rudens ziedu krāsainība.

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!

SUSTENTO kolektīvs
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Katru gadu 3. decembrī visā pasaulē tiek 
atzīmēta Starptautiskā invaliditātes diena. Un 
katru gadu ANO pasludina kādu īpašu tēmu, par 
kuru šajā reizē vajadzētu diskutēt. 2022. gada 
tēma bija inovācijas. Ārkārtīgi ietilpīgs jēdziens, 
kas sevī ietver daudz dažādas nozīmes. Tā ir gan 
tehnisko un digitālo risinājumu attīstība, kas 

līdz vēl nebijušam līmenim ļauj attīstīt dažādu 
tehnisko palīglīdzekļu iespējas, gan mākslīgais 
intelekts, kas daudziem cilvēkiem var aizstāt 
iespēju dzirdēt un redzēt.

Šoreiz ieskatīsimies, kā inovācijas ienāk cilvēku 
ar invaliditāti dzīvē un maina to.

NĀKOTNE SĀKAS
TAGAD!
Daudzi domā, ka mākslīgais 
intelekts ir abstrakts un 
futūristisks jēdziens, ko redzam 
tikai zinātniskās fantastikas filmās 
ar humanoīdiem robotiem un 
hologrammām. Tomēr tas arvien 
vairāk balstās uz mūsu realitāti, 
sasniedzot dažādas jomas un 
cilvēkus, tostarp arī cilvēkus ar 
invaliditāti. Mākslīgais intelekts 
patiesi maina pieejamību un 
iekļaušanu! Pateicoties mākslīgā 
intelekta tehnoloģiju 
risinājumiem, cilvēki ar invaliditāti 
var būtiski uzlabot savu ikdienas 
dzīvi. 
Kas ir mākslīgais intelekts, un 
kā tas var uzlabot pieejamību?
Mākslīgais intelekts attiecas uz 
viedām ierīcēm vai algoritmiem, 
kas spēj veikt kognitīvus 
uzdevumus, kurus parasti veic 
cilvēki. Tas ietver dažādus 
tehnoloģiju risinājumus, kas 
atdarina cilvēkus un izmanto 
loģiku, sākot no šaha spēlēšanas 
līdz vienādojumu risināšanai. 
Mašīnmācīšanās ir viena no 
tehnoloģijām, kas ir mākslīgā 
intelekta daļa: kad algoritmam ir 
pieejams lielāks datu apjoms, tas 
var no tā mācīties un pilnveidoties, 
lai prognozētu lietotāju vajadzības. 
Piemēram, Google izmanto 
mašīnmācīšanos – tās algoritmi 
apkopo to, ko jūs meklējat un kas 
jums patika sociālajos tīklos, lai 
nodrošinātu personalizētākus 
meklēšanas rezultātus un 
ieteikumus. Ja ilgstoši meklējat sev 
jaunu televizoru, tad jūsu reklāmas 
piedāvājumos aizvien vairāk būs 
dažādu televizoru.

Mākslīgais intelekts var novērst 
pieejamības šķēršļus, izmantojot 
dažādus risinājumus. Tas var 
atpazīt dažādus attēlus un arī, 
piemēram, cilvēku sejas, tā 
palīdzot tiem, kas nevar tās 
saskatīt. Cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem mākslīgais intelekts 
var palīdzēt nolasīt lūpu kustības, 
un pat tajā gadījumā, kad tās nebūs 
labi redzamas, mākslīgais intelekts 
tās saskatīs un pārtulkos rakstu 
valodā. Šobrīd aizvien populārāka 
ir iespēja mākslīgajam intelektam 
lūgt tulkot no svešvalodām. Šī 
iespēja ir ērta gan tiem, kas nezina 
valodu, gan arī tiem, kam ir dzirdes 
traucējumi.
Pēdējos gados zinātnieki strādā, lai 
mākslīgais intelekts palīdzētu 
sarežģītu tekstu pārvērst 
vienkāršākā, apkopot tajā izteiktās 
domas tā, lai to saprot arī cilvēki ar 
dažādiem uztveres traucējumiem.
Mākslīgais intelekts ļauj cilvēkiem 
ar invaliditāti iejusties pasaulē, 
kurā viņu grūtības tiek saprastas 
un ņemtas vērā. Tehnoloģijas 
pielāgojas un ar mākslīgā intelekta 
palīdzību pārveido pasauli 
iekļaujošāku.
Ir vairākas jomas, kurās mākslīgais 
intelekts ir īpaši noderīgs 
cilvēkiem ar invaliditāti.
Saskarsme ar citiem cilvēkiem
Atkarībā no invaliditātes veida un 
smaguma pakāpes saskarsme ar 
citiem cilvēkiem un sabiedrību 
kopumā var būt apgrūtinoša. 
Sarežģīti ir arī iekļauties tajā 
pasaulē, kas kļūst aizvien 
digitalizētāka, pasaulē, kurā cilvēki 
sarunājas sociālajos medijos un 
izmanto internetu. Šeit talkā nāk 
mākslīgais intelekts. Neredzīgam 
cilvēkam tas palīdz skaļi nolasīt 

ekrāna tekstu. Cilvēkam ar 
smagiem kustību traucējumiem 
mākslīgais intelekts ļauj vadīt 
datoru un mobilo telefonu tikai ar 
balsi. Savukārt īpašas programmas 
mobilajos telefonos nedzirdīgam 
cilvēkam ļauj “dzirdēt” sarunu, kas 
ir pārrakstīta viņa telefona ekrānā. 
Ja cilvēkam ir smagi runas 
traucējumi, īpaši sagatavotas 
mākslīgā intelekta programmas 
palīdz viņa runu pārvērst visiem 
saprotamā sarunā.
Iespēja orientēties telpā
Bieži cilvēkiem ar invaliditāti 
iespēja pārvietoties telpā un 
orientēties tajā ir viens no 
lielākajiem izaicinājumiem. 
Piemēram, cilvēkam riteņkrēslā 
ļoti svarīgi jau iepriekš ir zināt, 
kurš ceļš būs viņam pieejams, vai 
priekšā nebūs trepes vai arī kādi 
citi šķēršļi. Savukārt neredzīgam 
cilvēkam pārvietoties nozīmē 
orientēties, uz kuru pusi doties, lai 
atrastu sev vajadzīgo galamērķi. 
Šobrīd pārvietoties un orientēties 
palīdz dažādas mobilo telefonu 
aplikācijas. Vairākās valstīs Google 
piedāvātajā aplikācijā ir iespēja 
uzlikt izvēli “Pārvietojos 
riteņkrēslā”. Tas nozīmē, ka 
cilvēks, izmantojot šo piedāvāto 
ceļu, var droši zināt, ka nekādi 
šķēršļi nesagaidīs. Šeit tiek 
piedāvāta arī iespēja atpazīt tās 
vietas, kas ir pieejamas cilvēkam 
riteņkrēslā, piemēram, kafejnīcas, 
muzeji un citas publiskās vietas. Šī 
aplikācija palīdz arī neredzīgam 
cilvēkam, norādot pareizo ceļu, kā 
nonākt līdz vajadzīgajai vietai. 
Savukārt kāda cita aplikācija 
Soundscape neredzīgam cilvēkam 
apraksta visu apkārtējo vidi, 
veidojot 3D vizualizāciju un stāstot 
par to, kas redzams apkārt.

Vienlīdzīgas iespējas izmantot 
tos pašus pakalpojumus
Iekļaušana nozīmē, ka ikviens 
neatkarīgi no invaliditātes var 
izmantot tos pašus pakalpojumus, 
ko lieto pārējie. Piemēram, ja visi 
var izlasīt jebkuru dokumentu, tad 
šobrīd neredzīgs cilvēks, noliekot 
šo dokumentu zem sava mobilā 
telefona kameras, arī var 
noklausīties, kā mākslīgais 

intelekts izlasa šos dokumentu 
viņam priekšā. Ir iespēja dzirdēt ne 
tikai lasīto tekstu, bet arī katras 
ilustrācijas aprakstu. Dažas 
programmas spēj atpazīt pat 
cilvēka seju un emocijas tajā.
Mākslīgais intelekts palīdz tiem 
cilvēkiem, kuriem ir vājas rokas, 
ērti izmantot e-pakalpojumus. 
Piemēram, ieejot internetbankā, 
viņi var paroli ievadīt ar balsi, 

nevis ar roku kustībām uz 
klaviatūras.
Šīs ir tikai dažas no ļoti daudzām 
iespējām, kā mākslīgais intelekts 
palīdz cilvēkiem ar invaliditāti 
dzīvot iekļaujošākā sabiedrībā. 
Iespējams, mums katram ir kāda 
lieliska izdevība izmēģināt 
mākslīgā intelekta palīdzību savā 
dzīvē, lai kļūtu vēl neatkarīgāki un 
spējīgāki izdarīt tās lietas, kas līdz 
šim mums ir sagādājušas grūtības.



iespēju ātri izsaukt neatliekamās 
palīdzības dienestus. Izsaukuma 
pogas var būt izvietotas dažādās 
mājas vietās.
Izmantojot īpašas programmas, 
cilvēkiem vairs nav jāuztraucas par 
to, ka aizmirsīsies aizslēgt durvis 
vai izslēgt gaismu.

PAAUGSTINĀS PRIVĀTUMS
Viedās tehnoloģijas var nodrošināt 
mājas iedzīvotāju privātumu, lai 
cilvēks pats bez citu palīdzības 
varētu aiziet gulēt, aizvērt durvis, 
izslēgt gaismu tā vietā, lai lūgtu to 
izdarīt kādam citam. Tādējādi 
cilvēkam pašam ir iespēja pieņemt 
lēmumus un tikt galā ar savu 
ikdienu. 

SAMAZINĀS IZMAKSAS 
Ar tehnoloģiju risinājumiem bieži 
vien var veikt vairākus darbus 
vienlaikus. Tādējādi nepieciešams 
mazāk darbinieku, kas savukārt 
samazina aprūpes izmaksas. 
Ietaupīsies arī elektroenerģijas un 
apkures izmaksas, ja to vadību savai 
mājai ieprogrammēs nepieciešamā 
līmenī.
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Viedās tehnoloģijas
Viedās tehnoloģijas palīdz būt 
organizētiem un daudz efektīvāk 
izpildīt dažādus uzdevumus. Jaunās 
paaudzes palīgtehnoloģijas ļauj 
cilvēkiem ar invaliditāti palielināt 
viņu neatkarību, drošību un 
kontroli par savu dzīvi.  Veicot 
pētījumus, zinātnieki apzinājuši 
piecus veidus, kā viedās 
tehnoloģijas var uzlabot cilvēku ar 
invaliditāti dzīvi.

IESPĒJA KONTROLĒT VIDI
Neatkarīgi no katra paša spējām 
palīgtehnoloģijas ļauj cilvēkiem ar 
invaliditāti pilnībā kontrolēt vidi ap 
sevi.  Viņi var ieslēgt vai izslēgt 
gaismu un mainīt gaismas 
iestatījumus, var noregulēt 
temperatūru istabā pēc savas 
vēlēšanās, atvērt vai aizvērt logus, 
žalūzijas un durvis, ieslēgt vai 
izslēgt televizoru un pārslēgt 
kanālus. Šīs komandas iespējams 
pateikt ar balsi, bet tad, ja cilvēkam 
balss darbojas slikti, komandas var 
nodot ar vieglu pieskārienu kādam 
no slēdžiem.

PAAUGSTINĀS 
PAŠVĒRTĒJUMS 
Cilvēkam ar invaliditāti neatkarīga 
dzīve ne vienmēr ir sasniedzama. 
Pieejamība rada neatkarību, 
savukārt lielāka neatkarība 
paaugstina pašapziņu.
No nespējas veikt vienkāršus 
darbus mājās veidojas pārliecības 
trūkums. Iespēja piedalīties mājas 
darbos un aktivitātēs kopā ar 
pārējiem rada kopības sajūtu.
Turklāt sirdsmiers un pārliecība, 
zinot, ka palīdzība var būt pieejama 
ar vienu pogas pieskārienu, ļauj 
sajust drošības sajūtu.

SAMAZINĀS NELAIMES 
GADĪJUMU RISKS
Inovatīvās tehnoloģijas, kas 
izmanto mākslīgo intelektu, 
nodrošina papildu drošību un 
novērš iespējamo negadījumu risku. 
Piemēram, cilvēkam riteņkrēslā 
daudz drošāk ir atvērt durvis ar 
savas balss palīdzību, nekā 
izmantot neērti pieejamu atslēgu.
Palīgtehnoloģijas nodrošina arī 
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Daudzi domā, ka mākslīgais 
intelekts ir abstrakts un 
futūristisks jēdziens, ko redzam 
tikai zinātniskās fantastikas filmās 
ar humanoīdiem robotiem un 
hologrammām. Tomēr tas arvien 
vairāk balstās uz mūsu realitāti, 
sasniedzot dažādas jomas un 
cilvēkus, tostarp arī cilvēkus ar 
invaliditāti. Mākslīgais intelekts 
patiesi maina pieejamību un 
iekļaušanu! Pateicoties mākslīgā 
intelekta tehnoloģiju 
risinājumiem, cilvēki ar invaliditāti 
var būtiski uzlabot savu ikdienas 
dzīvi. 
Kas ir mākslīgais intelekts, un 
kā tas var uzlabot pieejamību?
Mākslīgais intelekts attiecas uz 
viedām ierīcēm vai algoritmiem, 
kas spēj veikt kognitīvus 
uzdevumus, kurus parasti veic 
cilvēki. Tas ietver dažādus 
tehnoloģiju risinājumus, kas 
atdarina cilvēkus un izmanto 
loģiku, sākot no šaha spēlēšanas 
līdz vienādojumu risināšanai. 
Mašīnmācīšanās ir viena no 
tehnoloģijām, kas ir mākslīgā 
intelekta daļa: kad algoritmam ir 
pieejams lielāks datu apjoms, tas 
var no tā mācīties un pilnveidoties, 
lai prognozētu lietotāju vajadzības. 
Piemēram, Google izmanto 
mašīnmācīšanos – tās algoritmi 
apkopo to, ko jūs meklējat un kas 
jums patika sociālajos tīklos, lai 
nodrošinātu personalizētākus 
meklēšanas rezultātus un 
ieteikumus. Ja ilgstoši meklējat sev 
jaunu televizoru, tad jūsu reklāmas 
piedāvājumos aizvien vairāk būs 
dažādu televizoru.

Mākslīgais intelekts var novērst 
pieejamības šķēršļus, izmantojot 
dažādus risinājumus. Tas var 
atpazīt dažādus attēlus un arī, 
piemēram, cilvēku sejas, tā 
palīdzot tiem, kas nevar tās 
saskatīt. Cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem mākslīgais intelekts 
var palīdzēt nolasīt lūpu kustības, 
un pat tajā gadījumā, kad tās nebūs 
labi redzamas, mākslīgais intelekts 
tās saskatīs un pārtulkos rakstu 
valodā. Šobrīd aizvien populārāka 
ir iespēja mākslīgajam intelektam 
lūgt tulkot no svešvalodām. Šī 
iespēja ir ērta gan tiem, kas nezina 
valodu, gan arī tiem, kam ir dzirdes 
traucējumi.
Pēdējos gados zinātnieki strādā, lai 
mākslīgais intelekts palīdzētu 
sarežģītu tekstu pārvērst 
vienkāršākā, apkopot tajā izteiktās 
domas tā, lai to saprot arī cilvēki ar 
dažādiem uztveres traucējumiem.
Mākslīgais intelekts ļauj cilvēkiem 
ar invaliditāti iejusties pasaulē, 
kurā viņu grūtības tiek saprastas 
un ņemtas vērā. Tehnoloģijas 
pielāgojas un ar mākslīgā intelekta 
palīdzību pārveido pasauli 
iekļaujošāku.
Ir vairākas jomas, kurās mākslīgais 
intelekts ir īpaši noderīgs 
cilvēkiem ar invaliditāti.
Saskarsme ar citiem cilvēkiem
Atkarībā no invaliditātes veida un 
smaguma pakāpes saskarsme ar 
citiem cilvēkiem un sabiedrību 
kopumā var būt apgrūtinoša. 
Sarežģīti ir arī iekļauties tajā 
pasaulē, kas kļūst aizvien 
digitalizētāka, pasaulē, kurā cilvēki 
sarunājas sociālajos medijos un 
izmanto internetu. Šeit talkā nāk 
mākslīgais intelekts. Neredzīgam 
cilvēkam tas palīdz skaļi nolasīt 

ekrāna tekstu. Cilvēkam ar 
smagiem kustību traucējumiem 
mākslīgais intelekts ļauj vadīt 
datoru un mobilo telefonu tikai ar 
balsi. Savukārt īpašas programmas 
mobilajos telefonos nedzirdīgam 
cilvēkam ļauj “dzirdēt” sarunu, kas 
ir pārrakstīta viņa telefona ekrānā. 
Ja cilvēkam ir smagi runas 
traucējumi, īpaši sagatavotas 
mākslīgā intelekta programmas 
palīdz viņa runu pārvērst visiem 
saprotamā sarunā.
Iespēja orientēties telpā
Bieži cilvēkiem ar invaliditāti 
iespēja pārvietoties telpā un 
orientēties tajā ir viens no 
lielākajiem izaicinājumiem. 
Piemēram, cilvēkam riteņkrēslā 
ļoti svarīgi jau iepriekš ir zināt, 
kurš ceļš būs viņam pieejams, vai 
priekšā nebūs trepes vai arī kādi 
citi šķēršļi. Savukārt neredzīgam 
cilvēkam pārvietoties nozīmē 
orientēties, uz kuru pusi doties, lai 
atrastu sev vajadzīgo galamērķi. 
Šobrīd pārvietoties un orientēties 
palīdz dažādas mobilo telefonu 
aplikācijas. Vairākās valstīs Google 
piedāvātajā aplikācijā ir iespēja 
uzlikt izvēli “Pārvietojos 
riteņkrēslā”. Tas nozīmē, ka 
cilvēks, izmantojot šo piedāvāto 
ceļu, var droši zināt, ka nekādi 
šķēršļi nesagaidīs. Šeit tiek 
piedāvāta arī iespēja atpazīt tās 
vietas, kas ir pieejamas cilvēkam 
riteņkrēslā, piemēram, kafejnīcas, 
muzeji un citas publiskās vietas. Šī 
aplikācija palīdz arī neredzīgam 
cilvēkam, norādot pareizo ceļu, kā 
nonākt līdz vajadzīgajai vietai. 
Savukārt kāda cita aplikācija 
Soundscape neredzīgam cilvēkam 
apraksta visu apkārtējo vidi, 
veidojot 3D vizualizāciju un stāstot 
par to, kas redzams apkārt.

Vienlīdzīgas iespējas izmantot 
tos pašus pakalpojumus
Iekļaušana nozīmē, ka ikviens 
neatkarīgi no invaliditātes var 
izmantot tos pašus pakalpojumus, 
ko lieto pārējie. Piemēram, ja visi 
var izlasīt jebkuru dokumentu, tad 
šobrīd neredzīgs cilvēks, noliekot 
šo dokumentu zem sava mobilā 
telefona kameras, arī var 
noklausīties, kā mākslīgais 

intelekts izlasa šos dokumentu 
viņam priekšā. Ir iespēja dzirdēt ne 
tikai lasīto tekstu, bet arī katras 
ilustrācijas aprakstu. Dažas 
programmas spēj atpazīt pat 
cilvēka seju un emocijas tajā.
Mākslīgais intelekts palīdz tiem 
cilvēkiem, kuriem ir vājas rokas, 
ērti izmantot e-pakalpojumus. 
Piemēram, ieejot internetbankā, 
viņi var paroli ievadīt ar balsi, 

nevis ar roku kustībām uz 
klaviatūras.
Šīs ir tikai dažas no ļoti daudzām 
iespējām, kā mākslīgais intelekts 
palīdz cilvēkiem ar invaliditāti 
dzīvot iekļaujošākā sabiedrībā. 
Iespējams, mums katram ir kāda 
lieliska izdevība izmēģināt 
mākslīgā intelekta palīdzību savā 
dzīvē, lai kļūtu vēl neatkarīgāki un 
spējīgāki izdarīt tās lietas, kas līdz 
šim mums ir sagādājušas grūtības.

VAI RITEŅKRĒSLU VAR
VADĪT TIKAI AR DOMĀM?
Līdz šim tie cilvēki, kas dažādu 
iemeslu dēļ nespēj kustināt nevienu 
ķermeņa daļu, varēja tikai sapņot, 
ka kādreiz paši varēs vadīt savu 
riteņkrēslu. Beidzot pēc ilgiem 
pētījumiem Teksasas Universitātē ir 
izveidots pirmais šāda riteņkrēsla 
prototips. Tas darbojas, balstoties 
uz datora programmu, kas cilvēka 
domas spēj pārvērst reālā darbībā.
Trīs cilvēki ar smagiem kustību 
traucējumiem pēc kakla skriemeļu 

pēc šāda treniņa smadzenes sākušas 
darboties daudz aktīvāk.
Līdzās domu treniņam tika aprīkots 
arī riteņkrēsls. Tam uzstādīja 
sensorus, kas spēj “redzēt” 
apkārtējo vidi un laikus atpazīt 
iespējamos šķēršļus. Tas nozīmē, ka 
braucējs var izdomāt vietu, kurp 
vēlas nokļūt, bet dators pats 
izskaitļos labāko ceļu uz turieni.
Zinātnieki cer, ka jau tuvākajā laikā 
viņu izgudrojums varēs atstāt 
laboratoriju un kļūt par ļoti 
noderīgu palīgtehnoloģiju cilvēkiem 
ar smagu invaliditāti.
Avots: 
https://www.ece.utexas.edu/news/brain-powered-w
heelchair-shows-real-world-promise

lūzuma piedalījās īpašas 
programmatūras izstrādes procesā. 
Programma pierakstīja šo cilvēku 
domas un katru no tām pārvērta 
kustībā.
Smadzeņu darbības pierakstīšanai 
nav nepieciešami nekādi implanti 
vai smadzenēs iebūvēti uztvērēji, 
pietiek ar īpašu cepuri riteņkrēslā 
sēdošā galvā. Cepurē ir iestrādāti 
elektrodi, kas saņem ziņu no 
smadzenēm un nosūta to tālāk uz 
datoru. Pat pēc paralīzes, kad 
kustību spēja ir zudusi, smadzenes 
vēl aizvien ir gatavas nosūtīt signālu 

rokām un kājām, lai liktu tām 
kustēties. Tieši šie signāli tiek 
izmantoti, lai vadītu riteņkrēslu.
Lai sāktu braukt ar šādu riteņkrēslu, 
nepietiek tikai uzlikt cepurīti ar 
elektrodiem, svarīgi ir iemācīties arī 
vadīt savas domas, lai nodotās 
komandas būtu skaidras un viegli 
saprotamas. Tieši tādēļ visiem 
eksperimenta dalībniekiem bija 
jāapgūst īpašs treniņš savu domu 
vadīšanai, lai iemācītos vizualizēt 
sava riteņkrēsla kustību noteiktā 
virzienā. Pētījumā tika pierādīts, ka 
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Katru reizi lūgt cita cilvēka 
palīdzību, lai izdarītu 
visvienkāršākās lietas, ir situācija, 
kurā ikdienā atrodas cilvēki ar 
smagiem kustību traucējumiem. 

Robota roka Viņi paši nevar paēst, pakasīt 
niezošu vietu, kā arī izdarīt daudzas 
citas elementāras lietas, par kurām 
citi savā ikdienā pat neiedomājas.
Amerikas Kornela universitātes 
zinātnieki jau desmit gadus strādā 
pie īpašas robota rokas, kas varētu 

Līdz šim tie cilvēki, kas dažādu 
iemeslu dēļ nespēj kustināt nevienu 
ķermeņa daļu, varēja tikai sapņot, 
ka kādreiz paši varēs vadīt savu 
riteņkrēslu. Beidzot pēc ilgiem 
pētījumiem Teksasas Universitātē ir 
izveidots pirmais šāda riteņkrēsla 
prototips. Tas darbojas, balstoties 
uz datora programmu, kas cilvēka 
domas spēj pārvērst reālā darbībā.
Trīs cilvēki ar smagiem kustību 
traucējumiem pēc kakla skriemeļu 

pēc šāda treniņa smadzenes sākušas 
darboties daudz aktīvāk.
Līdzās domu treniņam tika aprīkots 
arī riteņkrēsls. Tam uzstādīja 
sensorus, kas spēj “redzēt” 
apkārtējo vidi un laikus atpazīt 
iespējamos šķēršļus. Tas nozīmē, ka 
braucējs var izdomāt vietu, kurp 
vēlas nokļūt, bet dators pats 
izskaitļos labāko ceļu uz turieni.
Zinātnieki cer, ka jau tuvākajā laikā 
viņu izgudrojums varēs atstāt 
laboratoriju un kļūt par ļoti 
noderīgu palīgtehnoloģiju cilvēkiem 
ar smagu invaliditāti.
Avots: 
https://www.ece.utexas.edu/news/brain-powered-w
heelchair-shows-real-world-promise

« sākums 3. lpp.

Apmācību programmas IT studentiem
Mūsu dzīve nav iedomājama bez 
dažādu programmu un aplikāciju 
lietošanas gan datorā, gan mobilajā 
telefonā. Tomēr ļoti bieži cilvēki ar 
invaliditāti šīs programmas nevar 
ērti izmantot, jo tās nav 
piemērotas, piemēram, 
neredzīgiem cilvēkiem, 
nedzirdīgiem cilvēkiem, vai arī 
prasa ļoti veiklas kustības, ko 

lūzuma piedalījās īpašas 
programmatūras izstrādes procesā. 
Programma pierakstīja šo cilvēku 
domas un katru no tām pārvērta 
kustībā.
Smadzeņu darbības pierakstīšanai 
nav nepieciešami nekādi implanti 
vai smadzenēs iebūvēti uztvērēji, 
pietiek ar īpašu cepuri riteņkrēslā 
sēdošā galvā. Cepurē ir iestrādāti 
elektrodi, kas saņem ziņu no 
smadzenēm un nosūta to tālāk uz 
datoru. Pat pēc paralīzes, kad 
kustību spēja ir zudusi, smadzenes 
vēl aizvien ir gatavas nosūtīt signālu 

rokām un kājām, lai liktu tām 
kustēties. Tieši šie signāli tiek 
izmantoti, lai vadītu riteņkrēslu.
Lai sāktu braukt ar šādu riteņkrēslu, 
nepietiek tikai uzlikt cepurīti ar 
elektrodiem, svarīgi ir iemācīties arī 
vadīt savas domas, lai nodotās 
komandas būtu skaidras un viegli 
saprotamas. Tieši tādēļ visiem 
eksperimenta dalībniekiem bija 
jāapgūst īpašs treniņš savu domu 
vadīšanai, lai iemācītos vizualizēt 
sava riteņkrēsla kustību noteiktā 
virzienā. Pētījumā tika pierādīts, ka 

aizstāt cilvēka roku un veiktu 
ikdienā mazos, bet tik svarīgos 
darbus, un ļautu cilvēkam justies 
ievērojami neatkarīgākam. Šobrīd 
lielākā uzmanība tiek pievērsta 
iespējai pabarot cilvēku. Zinātnieki 
izgudrojuši robota roku, kura spēj 
mācīties katru reizi, barojot kādu 
cilvēku. Robota rokai jāprot paņemt 
no šķīvja dažādu ēdienu, piemēram, 
augļus, kartupeļus, gaļu u. c. 
Roka pielāgojas cilvēka vajadzībām 
un saprot, kādā leņķī ērtāk pasniegt 
ēdienu.
Sapratuši, ka lietotāji vēlas ļoti 
atšķirīgu pieeju, zinātnieki strādā ar 
daudziem un dažādiem cilvēkiem. 
Apmācības ir nepieciešamas, lai 
ikviens varētu pielāgot robota rokas 
kustības tieši savām vajadzībām. 
Plānots, ka līdz 2025. gadam robota 
roka “iznāks no laboratorijas un 
sāks dzīvot cilvēku mājās”, palīdzot 
ikdienā, piemēram, paēst pusdienas.

nevar veikt cilvēki ar kustību 
traucējumiem. Tādēļ biznesa 
augstskola “Turība” kopā ar sešiem 
partneriem, tostarp nevalstiskajām 
organizācijām, izstrādās apmācību 
programmas, kas palīdzēs IT 
studentiem apgūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai nākotnē 
varētu veidot gan mājaslapas, gan 
lietotnes, kas būs piemērotas un 

ērtas lietošanā ikvienam cilvēkam.
Šī aktivitāte tiks īstenota 
ERASMUS+ sadarbības 
partnerības projekta INTUX 
ietvaros.  Šoruden uzsāktā projekta 
partneris ir arī Latvijas Cilvēku ar 
īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācija SUSTENTO, kā arī 
organizācijas un universitātes no 
Zviedrijas un Spānijas.



iemesliem, kāpēc cilvēki ar 
invaliditāti Latvijā tik reti meklē 
iespēju aizstāvēt savas tiesības. 
Situācija šajā jomā mainīsies tikai 
tad, kad cilvēki būs pietiekami 
informēti un gatavi pastāvēt par 
sevi, tādējādi veidojot sabiedrībā 
sapratni par līdztiesību.
Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku 
ar invaliditāti tiesību aizsardzība” 
finansē Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas 
grantu programmu “Aktīvo 
iedzīvotāju fonds”.

INTUX projekta galvenais mērķis 
ir izstrādāt un ieviest augstskolās 
mācību moduļus, lai skaidrotu 
studentiem, kādas programmas un 
kāpēc ir ērtas dažādiem 
lietotājiem, tostarp piemērotas arī 
cilvēkiem ar invaliditāti. Studenti 
apgūs arī prasmi testēt šīs 
programmas, iesaistot pašus 
lietotājus.
Jebkuram IT nozares studentam ir 
būtiski iemācīties, kā veidot 
produktus, kas ir ērti un viegli 
lietošanā. Taču jautājums ir, vai 

intereses, strādās pie tādu 
apmācību programmu izstrādes, 
kas palīdzēs IT studentiem apgūt 
nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai varētu nākotnē veidot 
gan mājaslapas, gan lietotnes, kas 
būs piemērotas un ērtas lietošanā 
ikvienam.
Eksperti izstrādās īpašu 
rokasgrāmatu, rekomendācijas un 
mācību materiālus, kā arī veidos un 
testēs scenāriju, kā iesaistīt 
lietotāja pieredzes testēšanā 
cilvēkus ar invaliditāti.
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ZINI SAVAS TIESĪBAS!
Lai cilvēki ar invaliditāti labi 
zinātu savas tiesības un atpazītu 
diskriminācijas situācijas, projekta 
“Zini, proti, dari – cilvēku ar 
invaliditāti tiesību aizsardzība” 
ietvaros savā mājaslapā 
www.sustento.lv izveidojām sadaļu 
“Cilvēktiesības un invaliditāte”.
Tur varat iepazīties ar ANO 
konvenciju par cilvēku ar 
invaliditāti tiesībām, kas ir 
pamatdokuments normatīvo aktu 
izstrādē gan Latvijā, gan citviet 
pasaulē. ANO konvencija nosaka 
jaunu skatījumu uz invaliditāti, kas 
balstīta cilvēktiesību ievērošanā 
dažādās dzīves jomās. Lai ar šī 
dokumenta saturu varētu iepazīties 

vienkāršākā valodā, izstrādāts 
informatīvais buklets “Tavas 
tiesības Tavā kabatā”, kuru var 
atrast un lejuplādēt mūsu 
organizācijas mājaslapā.
Eiropas Savienība visos 
normatīvajos dokumentos ir 
ietvērusi tādas vērtības kā 
līdztiesība, sociālā vienlīdzība, 
brīvība, demokrātija un 
cilvēktiesības. Mājaslapas sadaļā 
“Cilvēktiesības un invaliditāte” 
apkopota informācija gan par šiem 
normatīvajiem dokumentiem, gan 
par atbildīgajām institūcijām, 
norādot arī to kontaktinformāciju.
Jaunajā sadaļā publicēta arī 
informācija, kur Latvijā iespējams 
vērsties savu tiesību aizsardzībai. 
Neziņa ir viens no būtiskākajiem 

augstskolas mācību programmās 
pievērš pietiekamu uzmanību tam, 
kā studentiem iemācīt tādu 
mājaslapu un lietotņu veidošanu, 
kas ir piemērotas, piemēram, 
cilvēkiem ar redzes vai dzirdes 
traucējumiem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, cilvēkiem ar 
grūtībām uztvert mājaslapās 
ievietoto informāciju un 
orientēties tajās.
Šī projekta ietvaros augstskolas 
sadarbībā ar organizācijām, kas 
pārstāv cilvēku ar invaliditāti 
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Pavārgrāmata vieglajā valodā
Latvijā aizvien aktīvāk notiek deinstitucionalizācijas 
process. Ko tas nozīmē? Cilvēki no dažādām sociālās 
aprūpes iestādēm dodas dzīvot patstāvīgi. Visbiežāk 
tie ir grupu dzīvokļi vai mājas, kurās cilvēki dzīvo 
nelielās grupās kopā ar aprūpētāju. Viņiem pašiem 
jāuzņemas rūpes par savu dzīvi – jāstrādā, jāgatavo ēst 
un jādomā, kā pavadīt brīvo laiku. Bieži vien tieši ēst 
gatavošana rada šiem cilvēkiem vislielākās problēmas, 
jo sociālās aprūpes centrā katru dienu trīs reizes bija 
jau sagatavots ēdiens. Tāpēc daudzi bijušie sociālās 
aprūpes centra iemītnieki nemāk izdarīt pat 
visvienkāršākās lietas. Viņiem sarežģīti šķiet it viss, 
piemēram, uzvārīt kartupeļus vai izcept olu kulteni.
Lai palīdzētu šiem cilvēkiem integrēties sabiedrībā, 
organizācija “Vieglās valodas aģentūra” ar fonda 
“Ziedot.lv” atbalstu ir sagatavojusi pavārgrāmatu. Tā 
rakstīta vieglajā valodā un papildināta ar ļoti daudzām 
fotogrāfijām. Katrs solis ēdiena gatavošanā ir 
aprakstīts un nofotografēts. Pavārgrāmatā ir 
15 receptes – t. sk. gan brokastīm, gan pusdienām, gan 
desertam. Cilvēki grupu dzīvokļos vai varbūt arī savās 
mājās varēs izmantot šo grāmatu, lai sagatavotu ēdienu 
gan sev ikdienā, gan arī saviem viesiem. Grāmata tiks 
izplatīta ar sociālās palīdzības dienestu starpniecību 
visā Latvijā.
Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” 
Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko 
administrē Fonds Ziedot.lv.

PAR un AP
invaliditāti
Šogad Latvijas Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām sadarbības organizācija 
SUSTENTO sāka un visa gada 
garumā turpināja veidot podkāstu 
“SUSTENTO PAR un AP 
invaliditāti” – raidierakstu, kas 
veltīts invaliditātes tēmai, 
problēmām un risinājumiem. Gada 
laikā izskanējuši desmit 
raidieraksti, kuros runāts par 
attieksmes barjerām un dažādām 
invaliditātēm, kultūras pieejamību, 
fiziskajām aktivitātēm u. c.
Visi podkāsti klausāmi platformā 
Spotify, tie publiskoti arī 
SUSTENTO mājaslapā 
www.sustento.lv un Facebook lapā.
Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas 
valsts meži” Sociālās palīdzības 
programmas ietvaros, ko administrē 
Fonds Ziedot.lv.
Podkāsti turpinās skanējumu arī 
nākamgad. Aicinām tos klausīties!


