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PĒTĪJUMA APRAKSTS
MĒRĶI UN UZDEVUMI

Pētījuma galvenie mērķi ir:
•

pirmkārt, izvērtēt mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par
pašreizējiem procesiem saistībā ar izglītības reformas jautājumiem un
latviešu valodas apguvi un lietošanu sabiedrības integrācijas kontekstā;

•

otrkārt, noteikt, cik lielā mērā attieksmi pret mazākumtautību izglītības
reformu nosaka tās īstenošanas organizatoriskās grūtības un cik lielā mērā to
nosaka negatīvas politiskās attieksmes, kuras ir fokusētas uz izglītības un
valodas politikas veidotājiem – uz valdošo politisko varu.

Galveno mērķu sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:
•

izmantojot kvalitatīvās metodes, iegūt izpratni par to, kā minoritāšu skolu

skolēni un viņu vecāki raksturo gan savu attieksmi pret minoritāšu izglītības reformu,
tās atsevišķiem soļiem – bilingvālo izglītību, pāreju uz mācībām pamatā latviešu
valodā vidusskolās, sākot no 2004. gada 1. septembra, gan viņu nostādnes par
latviešu valodas apguvi un lietošanu, gan arī viņu vērtējumu par etniskajām
attiecībām valstī;
•

izmantojot ekspertu padziļinātās intervijas, gūt plašāku priekšstatu par

izglītības politikā iesaistīto pušu – politiķu, izglītības speciālistu, NVO pārstāvju un
pašvaldības darbinieku – interesēm un mērķiem attiecībā uz mazākumtautības
izglītības reformu, tās tālākajām perspektīvām, kā arī viņu vērtējumu pašreizējai
reformas īstenošanas gaitai un ar to saistītajām problēmām;
•

noskaidrot ekspertu viedokli jautājumos par mazākumtautību uzvedību un

rīcību latviešu valodas apguves un lietošanas procesā, kā arī viņu vērtējumu etniskajā
attiecībām valstī sabiedrības integrācijas kontekstā; ekspertu intervijas papildināt ar
BSZI veiktajām intervijām ar masu mēdiju pārstāvjiem;
•

veikt statistisko datu analīzi un apkopot informāciju par vispārizglītojošajām

skolām Latvijā: noskaidrot dažāda tipa skolu skaita dinamiku, skolēnu skaita
dinamiku dažāda tipa skolās un klašu grupās;
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balstoties uz statistikas analīzi, iegūt papildus informāciju par minoritāšu

uzvedību izglītības reformas kontekstā;
•

pārskatīt iepriekš veiktos pētījumus, kas skar valsts valodas apguvi un

mazākumtautību izglītības reformas īstenošanu, lai papildinātu fokusa grupās gūtās
atziņas, tādējādi rodot plašāku priekšstatu par pētāmajiem jautājumiem;
•

izvērtēt visas pētījumā gūtās atziņas un sniegt to analītisku apkopojumu par

pašreizējo procesu saistībā ar mazākumtautību izglītības politiku un latviešu valodas
apguvi un lietošanu ietekmi uz sabiedrības integrāciju.
IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA UN MĒRĶA GRUPAS

Pētījuma mērķu un uzdevumu īstenošanai ir izmantotas kvalitatīvās pētījumu
metodes:
(I)

Fokusa grupu diskusijas ar minoritāšu skolu vidusskolēniem (3 grupas) un
skolēnu vecākiem (4 grupas).
Diskusijās ar skolēniem piedalījās vidusskolas klašu skolēni. Šādas izvēles

pamatā ir pieredze diskusiju organizēšanā ar skolēniem. Pamatskolas skolēni izsakās
ļoti lakoniski un īsi, viņi nespēj izvērsti pamatot savu domu brīvā diskusijā.
Vidusskolēni ar šādām grūtībām sastopas retāk, turklāt, viņiem ir nepieciešamais
sociālais briedums, lai runātu par mazākumtautību izglītības reformas izpratni,
latviešu valodas apguves motivāciju un savām attiecībām ar etniski lielāko
sabiedrības daļu – latviešiem.
Kopumā tika veiktas trīs skolēnu grupu diskusijas, divas Rīgā un viena
Daugavpilī.
Mazākumtautību

skolēnu

vecāku

mērķa

grupa

tika

sadalīta

divās

apakšgrupās. Viena ir 2.-4. klašu skolēnu vecāku grupa; tās ir klases, kurās jau ir
uzsāktas mācības bilingvāli no 1. klases (1. klašu skolēnu vecāki nav iekļauti mērķa
grupā, jo viņiem vēl nav pietiekama pieredze kā skolēnu vecākiem par bilingvālās
izglītības īstenošanu). Otra grupa ir 8.-9. klašu skolēnu vecāki; tās ir klases, kuras
tuvākajā nākotnē pāries uz mācībām vidusskolā pamatā latviešu valodā.
Kopumā tika veiktas četras fokusa grupu diskusijas ar vecākiem, katrā mērķa
apakšgrupā notika divas diskusijas – viena Rīgā, otra – Daugavpilī.
Rīga un Daugavpils tika izvēlētas kā piemērotākās fokusa grupu diskusiju
norises vietas, jo tieši Rīgā un Latgalē kopumā koncentrējas ap 80% no visām
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skolām ar krievu kā pamata mācībvalodu (no 150 krievu skolām 65 atrodas Rīgā, bet
52 – Latgalē).
Jānorāda, ka rezultātu apkopojumā par latviešu valodu (1.2.2.), saskarsmi ar
latviešiem un etnisko attiecību vērtējumu (1.2.3., 75. lpp.) diskusiju dalībnieku
viedokļi ir analizēti ne tikai kā mazākumtautību skolēnu vecāku, bet arī kā Latvijā
dzīvojošo etnisko minoritāšu pārstāvju pieredze un attieksmes. Grupu diskusijās
piedalījās vairāku tautību pārstāvji – krievi, ukraiņi, baltkrievi, lietuvieši.
(II)

Ekspertu padziļinātās intervijas. Kopā tika veiktas desmit (10) daļēji

strukturētas intervijas ar mazākumtautību izglītības politikas veidošanā iesaistītiem
ekspertiem, kuru grupu veido: varas pozīcijas politiķi, opozīcijas politiķi, sabiedrisko
organizāciju pārstāvji, izglītības speciālisti, pašvaldību atbildīgie darbinieki gan
Rīgā, gan Daugavpilī.
(III)

Statistikas analīze. Pamatā tika izmantoti divi datu avoti:

1. LR Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējais statistikas biļetens “Izglītības
iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā” (1991.-2002.g.1);
2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā2 publicētie dati par vispārizglītojošām
dienas skolām.
Pētījuma rezultātu izklāsta sākumā ir izvērtētas visās trijās pētījuma daļās –
fokusa grupu diskusijas (I), ekspertu intervijas (II), statistikas analīze (III) - gūtās
atziņas un veikts to analītisks apkopojums, kas veido šī pētījuma atskaites sadaļu
“Situācijas analīze: iegūto rezultātu apkopojums, izvērtējums un secinājumi”.
Atskaites turpinājumā seko detalizēts katras atsevišķās pētījuma daļas rezultātu
apskats un analīze.
Darba grupas vadītāja: Brigita Zepa, Dr. sc. soc.
Projekta vadītāja: Evija Kļave, Mag. soc.
Atskaiti sagatavoja: Evija Kļave, Mag. soc.
Inese Šūpule, Mag soc.
Ilvija Vule, Mag. soc.
Līga Krastiņa, Bac. soc.
Inguna Peņķe, Bac. soc.
Jolanta Krišāne, Bac. math.
1
2

Izņemot datus par 1992. gadu, kas iegūti no Latvijas Statistikas gadagrāmatas 1992.
www.izm.gov.lv
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI
SITUĀCIJAS ANALĪZE :
IEGŪTO REZULTĀTU APKOPOJUMS, IZVĒRTĒJUMS UN SECINĀJUMI

Pētījuma rezultātā izvirzītie secinājumi balstās uz iegūto kvalitatīvo datu
apkopojumu, izvērtējumu un analīzi. Izmantotā metodoloģija neļauj izdarīt jebkādus
secinājumus par pētījumā atklāto attieksmju un tās veidojošo viedokļu izplatību
sabiedrībā, taču to saturiskā analīze ir pamats hipotētisku pieņēmumu izvirzīšanai.
Pētījuma ietvaros ir izvērtētas mazākumtautību skolēnu un vecāku
nostādnes par pašreizējiem procesiem saistībā ar mazākumtautību izglītības reformas
jautājumiem un latviešu valodas apguvi un lietošanu, kā arī iegūts viņu vērtējums
starpetniskajām attiecībām valstī. Šo mērķa grupu viedokļu analīze ir papildināta ar
ekspertu atzinumiem, kvantitatīvo pētījumu datiem un statistiskas analīzi, kas ļāva
veikt izvērstu situācijas izpēti.
BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA: IZPRATNE, VĒRTĒJUMS UN ATTIEKSME

Mazākumtautību skolēnu vecāku attieksme pret bilingvālo izglītību šajā
pētījumā ir analizēta, balstoties uz trīs viedokļu grupu izpēti. Tie ir viedokļi par
bilingvālās izglītības mērķi, īstenošanas praksi, ieguvumiem un zaudējumiem. Šo
viedokļu pamatā ir vecāku priekšstati, informācija un rīcības modeļu paraugi.
1. Bilingvālās izglītības mērķis
Vecāku izpratne par bilingvālās izglītības mērķiem un uzdevumiem tieši vai
pastarpināti ir saistīta ar latviešu valodas lomu Latvijas sabiedrības sociālajā,
politiskajā un ekonomiskajā dzīvē. Iegūto viedokļu saturiskā analīze atklāj būtiskas
bilingvālās izglītības mērķa izpratnes dimensijas.
Skolēnu vecāku priekšstati par bilingvālās izglītības mērķi ir savstarpēji
atšķirīgi, nereti pretrunīgi. Šāda viedokļu nesavietojamība atbilst normālai situācijai,
kad par noteiktas politikas mērķiem sabiedrībā pastāv viedokļu daudzveidība. Tomēr
pētījuma dati ļauj izdalīt divus individuālās izpratnes līmeņus – virsējo un apakšējo,
kas liek uzmanīgi izvērtēt aplūkojamo jautājumu.
Virsējais līmenis satur informāciju par bilingvālās izglītības politikas
veidotāju formulētajiem mērķiem, un tieši šajā līmenī daļa respondentu parāda
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mazākumtautību izglītības politikas veidotāju izvirzītajiem reformas mērķiem
adekvātu izpratni, norādot, ka bilingvālā izglītība ir vērsta uz latviešu valodas statusa
atjaunošanu un nostiprināšanu valstī, sabiedrības integrāciju uz latviešu valodas
pamata, kā arī vienādu starta pozīciju nodrošināšanu visiem sabiedrības locekļiem
gan izglītības laukā, gan darba tirgū. Taču diskusiju rezultātu padziļināta analīze
atklāj, ka vairākos gadījumos šis izpratnes līmenis ir vērtējams kā drīzāk formāls,
nevis respondentu pārliecībai atbilstošs (tāpēc tas ir definēts kā virsējais), jo daudz
izvērstāks ir skolēnu vecāku bilingvālās izglītības mērķu izpratnes apakšējais
līmenis.
Apakšējais līmenis atbilst respondentu interpretācijai par, viņuprāt, atklāti
neformulētajiem, bet reālajiem bilingvālās izglītības mērķiem, un šajā līmenī daļa
skolēnu vecāku bilingvālās izglītības mērķus interpretē kā pret Latvijā dzīvojošajām
minoritātēm

vērstas

negatīvas

un

diskriminējošas

stratēģijas

–

apzināta

mazākumtautību izglītības kvalitātes graušana ar nolūku ierobežot cittautiešu sociālo,
politisko un ekonomisko mobilitāti. Šajā izpratnes līmenī ietilpst arī tā viedokļu
grupa, saskaņā ar kuru bilingvālā izglītība ir veids, kā valsts risina minoritāšu
izglītības sistēmā kopumā radušās problēmas ar latviešu valodas mācīšanu skolās.
Šādu nostāju pauž arī atsevišķi mazākumtautību intereses pārstāvoši nevalstisko
organizāciju pārstāvji.
Kaut arī daļa mazākumtautību skolēnu vecāku izprot vai virsējā izpratnes
līmenī apzinās bilingvālās izglītības politikas veidotāju un īstenotāju mērķus, skolēnu
vecāki kopumā, ar atsevišķiem izņēmumiem, uzskata, ka bilingvālā izglītība nav
piemērots līdzeklis šo mērķu sasniegšanā.
Salīdzinot vecāku un vidusskolēnu izpratni par bilingvālās izglītības mērķi,
jāsecina, ka arī skolēnu vidū pastāv abi iepriekš raksturotie izpratnes līmeņi. Izvirzot
secinājumus šajā jautājumā, iezīmējas reģionālās atšķirības. Rīgas skolēniem
raksturīgāks ir viedoklis, kas atbilst vecāku izpratnes virsējam līmenim -

viņi

apzinās latviešu valodas zināšanu radītās priekšrocības augstākās izglītības un darba
sfērā, kas pozitīvi ietekmē viņu motivāciju mācīties atbilstoši bilingvālās apmācības
metodei. To apzinās arī daļa Daugavpils vidusskolēnu. Taču Latgales reģionā
dzīvojošie skolēni, līdzīgi kā daļa vecāku, norāda arī uz bilingvālās izglītības
negatīvo ietekmi uz mazākumtautību izglītības kvalitāti kopumā, kā arī uzskata, ka

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

8

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

latviešu valodas apguve ir jāsekmē ar citu līdzekļu, nevis bilingvālās izglītības
palīdzību.
Bilingvālās

izglītības

mērķu

izpratnes

analīze,

papildināta

ar

kvantitatīvajiem datiem par skolēnu vecāku informācijas avotiem par bilingvālo
izglītību, norāda uz zināmu vakuumu informācijas telpā jautājumos par
mazākumtautību izglītības reformas mērķiem un uzdevumiem. Par to liecina arī
jebkādas izpratnes trūkums atsevišķu vecāku vidū, kas uzreiz pievērsās bilingvālās
izglītības īstenošanas kritikai.
Uz izvērstas un vispusīgas informācijas trūkumu norāda arī eksperti, kas
atzīst divu nošķirtu informācijas telpu – latviešu un krievu valodā – pastāvēšanu.
Šajās telpās iegūstamā informācija par bilingvālo izglītību ekspertu vērtējumā ir
nepilnīga.

Krievu

valodā

iznākošajai

presei

raksturīgi

vairāk

pievērsties

mazākumtautību izglītības reformas kritikai, savukārt latviešu valodā pieejamie
preses izdevumi šos jautājumus atspoguļo fragmentāri. Ir jūtams pozitīvās
informācijas telpas un reformas ietvaros gūto sasniegumu popularizēšanas sabiedrībā
trūkums.
Bet tieši adekvāta politikas mērķu izpratne ir viens no veiksmīgas politikas
īstenošanas priekšnoteikumiem, jo tā pozitīvi iedarbojas uz tiešo politikas mērķa
grupu, kas šajā gadījumā ir mazākumtautību skolēni, kuru attieksmes savukārt lielā
mērā ir pakļautas ģimenē valdošajiem viedokļiem. To apstiprina arī pētījuma
rezultāti, kaut gan jāpiebilst, ka jautājumā par bilingvālās izglītības mērķiem skolēnu
izpratne,

salīdzinājumā

ar

vecāku

paustajiem

viedokļiem,

vairāk

atbilst

mazākumtautību izglītības politikas veidotāju formulētajiem mērķiem.
2. Bilingvālās izglītības īstenošanas prakse
Mazākumtautību skolēnu vecāku, ekspertu un vidusskolēnu viedokļi par
grūtībām bilingvālās izglītības īstenošanu skolā lielā mērā saskan.
Pirmkārt, sekmīgu reformas īstenošanu kavē tas, ka tajā iesaistītajām mērķa
grupām nav vienotas izpratnes par jēdzienu “bilingvālā izglītība”, kas, pēc vecāku un
atsevišķu ekspertu atzinuma, Latvijā nav precīzi definēts.
Otrkārt, visas grupas norāda uz nepietiekamas metodoloģiskās bāzes
sagatavošanu, uzsākot reformu – trūkst atbilstoši sagatavotu pedagogu un mācību
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līdzekļu. Atšķirībā no skolēniem vecāki uzsver arī laika resursu ierobežotību gan
attiecībā uz mazākumtautību izglītības kopējo reformas gaitu, gan attiecībā uz
mācību stundas ilgumu un mācību darbu mājās. Vecākiem raksturīgs ir viedoklis, ka
reforma tiek īstenota pārāk sasteigti, ir nepieciešama lielāka pakāpenība. Šādu
viedokli pauž arī sabiedriskā sektora eksperti.
Treškārt, vecāku un vidusskolēnu grupās pastāv viedoklis, ka bilingvālās
izglītības sekmīgu īstenošanu kavē gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku
nepietiekamās latviešu valodas zināšanas, kuru izraisītās sekas vecāki un skolēni
formulē atšķirīgi. Šīs atšķirības, iespējams, pastāv tāpēc, ka diskusijās piedalījās
vidusskolēni, bet vecāki savu viedokli pauda, balstoties uz savu kā sākumskolas un
pamatskolas skolēnu vecāku pieredzi.
Vecāki kā sekas nepietiekamām latviešu valodas zināšanām norāda skolēnu
mācību slodzes palielināšanos un negatīvas emocionālās spriedzes pieaugumu
skolēnu vidū, īpaši sākumskolā. Paši skolēni par šiem aspektiem nerunā, gluži otrādi
savu emocionālo pašsajūtu bilingvāli apgūstamajos mācību priekšmetos viņi vērtē
kā neitrāli pozitīvu. Taču jāņem vērā, ka šādi savu psiholoģisko stāvokli vērtē
vidusskolēni, bet vecāki atklāja savus novērojumus par jaunāko klašu skolēniem.
Skolēnu interpretācijā nepietiekamas latviešu valodas zināšanas ir cēlonis
tam, kāpēc bilingvālās izglītības īstenošana nereti ir formāla, jo skolotāji un skolēni
mācību darbā skolā un mājās pēc iespējas izmanto krievu valodu. To apliecina arī
vecāku vēstījums par mācību darba norisi mājās, kurā viņi ir spiesti aktīvi iesaistīties.
Risinājumu bilingvālās izglītības grūtībām mazākumtautību skolēni un
vecāki saskata reformas īstenošanas pakāpeniskuma nodrošinājumā. Taču diskusiju
analīze ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka šāds viedoklis patiesībā atklāj skolēnu vecāku
vēlēšanos, lai būtu nodrošināta iespēja iegūt vispārējo izglītību krievu valodā. Proti,
ja pamatskolas vecāki atbalsta bilingvālo izglītību no sākumskolas pirmajām klasēm,
tad sākumskolas skolēnu vecāki atbalsta reformu tādā gadījumā, ja bilingvāli skolēni
mācības uzsāk pamatskolas pēdējās klasēs vai arī latviešu valodu sāk apgūt bērnu
dārzā, bet nevis sākumskolas pirmajās klasēs.
Ekspertu vērtējumā bilingvālās izglītības ieviešanas procesā problemātisks
ir fakts, ka tā nenāca kā ierosinājums no pašām minoritātēm, bet tika īstenota saskaņā
ar vienu no politikas veidošanas modeļiem – “ieviešanu no augšas”. Šādā kontekstā
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gan vecāki, gan skolēni, kā arī atsevišķi eksperti norāda uz dialoga trūkumu starp
politikas veidotājiem, īstenotājiem un izpildītājiem, kā rezultātā vecāku vidū pastāv
viedoklis par bilingvālo izglītību kā uzspiestu prasību.
Eksperti uzskata, ka mazākumtautību izglītības reformas īstenošanā
sastaptās grūtības un problēmas ir jāskata plašākā mērogā, proti, kā Latvijas
izglītības sistēmas nesakārtotības sekas.
3. Bilingvālās izglītības ieguvumi un zaudējumi
Bilingvālās izglītības pozitīvos rezultātus – latviešu valodas zināšanu
iegūšanu, uzlabošanos, pielietošanas prasmi, priekšrocības darba tirgū - spēj saskatīt
vecāki, kuriem ir pozitīva pieredze attiecībā uz bilingvālās apmācības metodes
īstenošanas praksi, proti, viņu bērni ir apguvuši latviešu valodu un vienlaikus viņi ir
sekmīgi pamata mācību priekšmetos. Šo vecāku piemērs ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka
negatīvās attieksmes pret mazākumtautību izglītības reformu pamatā ir nepietiekama
bilingvālās izglītības īstenošanas pieredze, un līdz ar to reformas īstenošanas grūtības
ir pārejošas.
Analizējot mazākumtautību vecāku viedokļus jautājumā par bilingvālās
izglītības ieguvumiem un zaudējumiem, pētījuma rezultāti norāda uz to, ka
sabiedriskā diskursa ietvaros netiek runāts par minoritāšu izglītības reformas
ieguvumiem. Par to liecina tas, ka vecāki, ar atsevišķiem, augstāk raksturotiem,
izņēmumiem, nespēja norādīt uz reformas plusiem, bet pievērsās bilingvālās
izglītības kritikai.
Galvenie bilingvālās izglītības zaudējumi skolēnu vecāku izpratnē ir
minoritāšu izglītības kvalitātes krišanās, negatīva ietekme uz skolēnu dzimtās
valodas zināšanām, kā arī negatīva attieksme pret mācībām un skolu. Tomēr ir
jānorāda uz viedokļu pretrunīgumu.
No vienas puses, skolēnu vecāki atzīst, ka krītas mazākumtautību skolēnu
zināšanu līmenis, no otras puses, arguments par skolēnu sagatavošanu mācībām
augstākās izglītības sektorā latviešu valodā vecāku vidū neiztur kritiku, jo viņu
pieredze liecina par krievvalodīgo skolēnu konkurētspēju ar latviešu skolu
absolventiem Latvijas augstskolās.
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Nākamā pretruna ir jautājumā par bilingvālās izglītības ietekmi uz dzimto
valodu. No vienas puses, dzimtās valodas zināšanas vecāku vērtējumā skolēniem
pasliktinās, no otras puses, viņi pauž pārliecību, ka dzimtās valodas un kultūras
internalizēšana – iemācīšana un nodošana nākamajām paaudzēm - ir ģimenes
atbildība un vispārējās izglītības mācību programmās nav nepieciešamas
papildizglītības programmas dzimtās valodas un kultūras apgūšanai. Šādu nostāju
pauž arī vidusskolēni – saskarsme ģimenē, kā arī ārpusskolas kontakti ir pietiekoši,
lai nodrošinātu dzimtās valodas un kultūras saglabāšanu.
Bilingvālās izglītības negatīvajai ietekmei uz skolēnu veselību, bet
galvenokārt uz viņu psiholoģisko pašsajūtu, jāpievērš īpaša uzmanība, kaut arī
pētījuma ietvaros šos aspektus uzsvēra sākumskolas un pamatskolas skolēnu vecāki.
Emocionālais diskomforts atstāj negatīvu ietekmi gan uz skolēnu attieksmi pret
latviešu valodu, gan pret mācībām kopumā. Negatīvisms, kas rodas no kognitīvām
un emocionālām grūtībām, ar kurām saskaras skolēni, ir cēlonis nepatikai pret skolu,
t.s., “skolas fobijai”, kuras izpausmes bērnu attieksmē un uzvedībā mazākumtautību
skolēnu vecāki saskata jau tagad.
Ekspertu vērtējums bilingvālās izglītības reformai kopumā ir atzinīgs. Tās
lielākais ieguvums viņu skatījumā ir minoritāšu jauniešu latviešu valodas zināšanu
līmeņa celšanās.
Secinājumi
Mazākumtautību skolēnu un viņu vecāku attieksmi pret bilingvālo izglītību
veidojošo viedokļu analīze ļauj izvirzīt sekojošus secinājumus.
Skolēnu vecāku, kā arī daļas vidusskolēnu, negatīvais bilingvālās izglītības
vērtējums, ņemot vērā tās grūtības, ieguvumus un zaudējumus, ir attiecināms nevis
uz bilingvālo izglītību, kuru pēc būtības vecāki un skolēni atbalsta, bet gan uz
mazākumtautību izglītības reformas īstenošanas gaitu un veidu – skolēnu vecāki
nevēlas pakļauties minoritāšu izglītības politikas veidotāju spiedienam un ar savu
negatīvo nostāju pret šādu apmācības metodi viņi pauž savas negatīvās politiskās
attieksmes kopumā.
Kaut arī pašreizējās negatīvās attieksmes pret minoritāšu izglītības reformu
zināmā mērā ir izskaidrojamas ar nepietiekamu bilingvālās izglītības īstenošanas
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pieredzi, iespējams, ar bilingvālo izglītību saistītās grūtības un no tām izrietošās
negatīvās attieksmes ir raksturīgas, t.s., pārejas posmam, taču pētījuma dati neliecina,
ka sākumskolas skolēnu vecāku viedokļi jautājumos par reformas īstenošanas praksi,
ieguvumiem un zaudējumiem atšķirtos no pamatskolas skolēnu vecāku paustajām
nostājām, nereti gluži otrādi, jaunāko klašu skolēnu vecāku vidū negatīvisms ir vēl
izteiktāks.
Plašākā mērogā mazākumtautību skolēnu vecāku kritisko attieksmi nosaka
neapmierinātība ar krievu valodas statusa maiņu sabiedrībā no majoritātes valodas
par minoritātes valodu, ko vēl pastiprina mazākumtautību izglītības reforma. Par to
liecina arī vecāku izteiktās prasības par izvēles tiesību nodrošināšanu izglītības jomā,
ar izvēli saprotot iespēju iegūt vispārējo izglītību tikai krievu valodā.
Ir nepieciešams veicināt bilingvālās izglītības mērķu un uzdevumu izpratni,
izvēršot bilingvālās izglītības pozitīvo diskursu sabiedrībā un sekmējot dialoga
attīstību starp visām mazākumtautību izglītības politikā iesaistītajām pusēm, īpaši
starp skolēniem, viņu vecākiem un politikas veidotājiem. Pretējā gadījumā, kā liecina
pētījuma rezultāti, nostiprinās viedoklis par bilingvālo izglītību kā “no augšas”
uzspiestu prasību.

LATVIEŠU VALODA: APGUVE, LIETOŠANA, MOTIVĀCIJA

Valodas apguve un motivācija
Pētījuma rezultātu izvērtējumā par latviešu valodas apguvi un lietošanas
paradumiem iegūtie dati analizēti ne tikai kā mazākumtautību skolēnu, bet arī kā
cittautiešu viedokļi. Pētījuma dalībnieku vidū bija krievi, ukraiņi, baltkrievi un
lietuvieši.
Pētījumā izmantotā kvalitatīvā metodoloģija ļāva iegūt plašāku ieskatu
valodas apguves procesā, tādējādi būtiski papildinot kvantitatīvā pētījuma “Valoda”
(BSZI, 1996-2002) rezultātus jautājumos par latviešu valodas apguvi, kā arī par
valodas lietošanas paradumiem un motivāciju. Rezultātu analīzē un interpretācijā par
šiem jautājumiem ļoti būtiski ir ņemt vērā respondentu vecuma pazīmi (pētījuma
dalībnieki atbilst vecuma grupai aptuvenās robežās no 30 līdz 55 gadiem).
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Iegūtie rezultāti rada pamatu vairākiem secinājumiem.
Raksturīgi, ka pamatā cittautieši latviešu valodu ir apguvuši divos posmos,
kas atbilst atšķirīgiem laika periodiem – padomju varas gados un laikā pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas. Katram no šiem periodiem ir raksturīga atšķirīga valodas
politika un attiecīgi arī atšķirīgs latviešu un krievu valodas statuss. Minēto valodas
apguves posmu starpā lielākajā tiesā gadījumu, kā liecina pētījuma dalībnieku
latviešu valodas apguves individuālā vēsture, pastāv pārrāvums, kas negatīvi
ietekmēja cittautiešu valodas zināšanas.
Latviešu valodas apguve skolā padomju gados cittautiešu vērtējumā bija
neefektīva – valoda tika mācīta pavirši, skolotāji pauda neieinteresētu attieksmi pret
savu darbu. Iegūtās latviešu valodas zināšanas respondenti vērtē kā ļoti vājas, to
augstais vērtējums skolā neatbilda viņu patiesajām zināšanām. Tāpēc, kaut arī
kvantitatīvie “Valodas” (BSZI, 1996-2002) pētījuma dati norāda uz skolu kā būtisku
posmu latviešu valodas apguves procesā, šo datu interpretācijā liela uzmanība
jāpievērš aptaujāto vecumam. Vecuma grupā, kuras robežas iezīmē 30 līdz 55 gadi,
vairāk valodas apguvei kalpo citi tās mācīšanās veidi (ikdienas saskarsme, valodas
kursi).
Svarīgi ir izdalīt formālo un neformālo valodas apguves vidi. Ja pirmajā
posmā dominē valodas mācīšanās formālajā vidē – skolā, tad otrajā – formālā un
dabiskā valodas apguve mijas un reizēm pat saplūst. Pētījuma dalībnieku vēstījumi
norāda uz neformālo vidi kā valodas apguves efektivitāti veicinošu faktoru. Dzīvā
saskarsme ar latviešiem ir sniegusi vislabākos valodas apguves rezultātus.
Salīdzinot respondentu valodas zināšanu pašvērtējumu un viņu attieksmi
pret valodu, ir pamats pieņēmumam, ka valodas apgūšanas rezultāts ir ne tikai tās
prasme un spēja to lietot, bet arī attieksmes maiņa pret valodu.
Latviešu valodas apguves individuālās vēstures ļauj secināt, ka latviešu
valodas apguves pamatā ir, t.s., instrumentālā jeb noderības motivācija. To veido
utilitāri motīvi – lai nezaudētu darbu, lai paplašinātu savas iespējas darba tirgū, lai
nokārtotu latviešu valodas atestāciju, lai iegūtu Latvijas pilsonību, kā arī lai palīdzētu
bērniem mācību darbā un ar savu piemēru motivētu pašus bērnus mācīties latviešu
valodu. Instrumentālās motivācijas dominanti latviešu valodas apguvē uzsvēra arī
pētījumā iesaistītie eksperti.
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Pētījuma dati atklāj arī latviešu valodas apguves motivācijas trūkuma
galvenos cēloņus, kas, būdami saturiski atšķirīgi, reducējas uz krievu valodas
lingvistisko pašpietiekamību. Īpaši tas raksturīgs Daugavpilij, kur ir cita etniskā un
lingvistiskā situācija nekā Rīgā. Daugavpilieši vairāk uzsvēra latviskas kultūrvides
nepietiekamību valodas apguvei, kā arī latviešu iniciatīvu veidot saskarsmi krievu
valodā, tādējādi norādot uz asimilācijas tendencēm, latviešiem pārkrievojoties.
Cittautiešu rīcību valodas apguves kontekstā ietekmē tas, ka latviešu valoda
tiek uztverta kā “uzspiesta”. Tam ir divējāda ietekme. No vienas puses, instrumentālā
motivācijas līmenī tas sekmē latviešu valodas mācīšanos un lietošanu formālā vidē
publiskajā telpā, bet, no otras puses, tas negatīvi atsaucas uz motivāciju apgūt valodu
psiholoģiskā līmenī.
Eksperti latviešu valodas apguves motivācijas trūkumu skaidro gan ar
pieaugošo valodu konkurenci, gan ar psiholoģiskiem motīviem Valodas likuma
kontekstā, norādot uz stingrības samazināšanos politikas īstenošanā.
Tā kā valodas apguves motivācija un attieksme pret valodu ir galvenie
faktori, kas nosaka otrās valodas, šajā gadījumā latviešu valodas, apgūšanas
efektivitāti, ir ļoti svarīgi sekmēt pozitīvas attieksmes pret latviešu valodu attīstīšanos
un nostiprināšanos gan sabiedrībā kopumā, gan cittautiešu individuālās apziņas
līmenī. Šī atzinuma pamatā ir arī teorētiski apsvērumi par lingvistisko attieksmju
veidošanos, kās sākotnēji notiek ģimenē, bet vēlāk, indivīdam nonākot makrovidē,
var gan saglabāties, gan arī mainīties. Pozitīvas valodas attieksmes nostiprināšanās
un izplatība pozitīvi ietekmēs valodas apguves procesu jaunākās paaudzes vidū un
bilingvālās izglītības īstenošanu mazākumtautību skolās Latvijā.
Valodas lietošanas paradumi
Cittautiešu valodas lietošanas paradumu un situāciju analīze atklāj, ka
fokusa grupu diskusiju mērķa grupu – mazākumtautību skolēnu vecāku un
vidusskolēnu – starpā nepastāv būtiskas atšķirības, tāpēc rezultātu izvērtējumā un
secinājumos šīs grupas nav atsevišķi nodalītas.
Pētījuma rezultāti liecina, ka latviešu valodas lietošanas paradumi ir cieši
saistīti ar valodas vidi gan atkarībā no vides tipa – formāla vai neformāla vide, gan
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atkarībā no kultūrvides – latviska vai krieviska vide. Turklāt analīzē ir jānodala arī
vides tipi atkarībā no saskarsmes veida, kas arī var būt kā formāla, tā neformāla.
Latviešu valodu cittautieši lieto galvenokārt formālajā vidē – dažādās valsts
iestādēs, skolā, darba vietā (jāuzsver, ka skolēniem, īpaši Daugavpilī, skola lielāko
tiesu gadījumos ir vienīgā vieta, kur viņi lieto latviešu valodu). Retāk latviešu valodā
cittautieši runā neformālajā vidē publiskajā telpā – uz ielas, veikalā, sabiedriskajā
transportā. Savukārt neformālajā vidē privātajā telpā – mājās, viesos – pētījuma
dalībnieki galvenokārt lieto krievu valodu.
Latviešu valodas lietošanas paradumu izpētē ir analizēts valodas izvēles
process latviešu un cittautiešu ikdienas saskarsmē.
Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka ar valodas izvēli saistītās ekspektācijas
gan latviešu, gan cittautiešu vidū ir pretrunīgas. Neformālajā saskarsmē cittautieši
pārsvarā saskarsmē ar latviešiem lieto krievu valodu, taču attieksmes līmenī viņi
pauž nožēlu, nereti pat aizvainojumu par latviešu nevēlēšanos lietot latviešu valodu.
Formālajā saskarsmē savukārt pētījuma dalībnieki drīzāk sagaida, lai latvieši lietotu
krievu valodu, kaut arī viņiem ir pieņemama situācija, kad katrs saskarsmes
dalībnieks lieto savu dzimto valodu.
Jautājums par krievu valodas dominanti neformālajā saskarsmē līdz ar to
cittautiešu vidū ir galvenokārt saistīts ar latviešu attieksmēm un motivāciju. Pētījuma
dalībnieku izvirzītie latviešu rīcības cēloņi ir sekojoši: krievu un cittautiešu
saskarsmes vēsture (vēsturiski krievu valoda tiek uztverta kā starpnacionāla valoda,
kuru zina gan latviešu valodas, gan, protams, krievu valodas kopienas locekļi);
valodas zināšanu līmeņi (latviešu krievu valodas zināšanas joprojām caurmērā ir
labākas kā cittautiešu latviešu valodas zināšanas; saskarsme raitāk un vieglāk
norisinās krievu valodā); sociālo lomu un zināšanu saglabāšana (latvieši nevēlas
zaudēt savas krievu valodas zināšanas). Kopumā tas norāda uz valodas konkurences
palielināšanos, kas nākotnē var būtiski ietekmēt valodas lietojumu gan publiskajā,
gan privātajā telpā.
Pozitīvi vērtējama ir latviešu un cittautiešu vēlme veidot saskarsmi un
uzturēt komunikāciju neatkarīgi no valodas.
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Secinājumi
Latviešu valodas lietošanu sekmē, pirmkārt, formālā valodas vide, īpaši
publiskajā telpā. Tas izskaidrojams ar to, ka vietas un situācijas, kuras atbilst
formālajai valodas videi un kurās cittautieši lieto latviešu valodu, iekļaujas valsts
regulējamo sfēru lokā, ko veido valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, sabiedrības
informācijas, izglītības un kultūras jomas. Otrkārt, latviešu valodas lietošanu veicina
latviska kultūrvide, tās trūkums un nepietiekamība, kā liecina Daugavpils piemērs,
negatīvi ietekmē gan valodas apguves, gan lietošanas motivāciju un praksi.
Balstoties uz valodas lietošanas paradumu un valodas izvēles analīzi, lielā
mērā ir iespējams izskaidrot latviešu valodas lietošanas samazināšanos neformālajos
kontaktos, neskatoties uz tās pieaugumu formālajā vidē un saskarsmē. Formālajā
vidē un saskarsmē valodas izvēli nosaka valsts veidotā valodas politika. Tāpēc
formālajā vidē ir pamats runāt par valodu hierarhijas maiņu, kā rezultātā latviešu
valoda nostiprina savu kā majoritātes valodas statusu. Savukārt neformālajā vidē
ikdienas latviešu – cittautiešu kontaktos krievu valoda tiek lietota ieraduma un
valodas zināšanu dēļ. Šeit valodu hierarhijas maiņa notiek ievērojami lēnāk, jo tā ir
saistīta ar sabiedrības lingvistisko attieksmju maiņu individuālās apziņas līmenī.
Salīdzinot mazākumtautību skolēnu vecāku un vidusskolēnu viedokļus un
rīcības modeļus attiecībā uz valodas apguves motivāciju un lietošanas paradumiem,
var secināt, ka būtiskas atšķirības nepastāv, proti, viņu lingvistiskās attieksmes lielā
mērā pārklājas. Pirmkārt, tas norāda uz ģimenes kā socializācijas institūta nozīmīgo
lomu valodas apguves motivācijas veidošanā un valodas lietošanas rīcības modeļu
pārmantošanā. Otrkārt, tas liecina, ka pašreizējās tendences valodas lietošanā
saglabājas arī jaunākajā paaudzē – latviešu valoda dominē formālajā vidē un
saskarsmē, bet neformālajos kontaktos arī vidusskolēnu vidū joprojām valdošā ir
krievu valoda.
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STARPETNISKO ATTIECĪBU VĒRTĒJUMS

Attieksmju izpratni par bilingvālo izglītību un latviešu valodas apguvi un
lietošanu paplašina cittautiešu viedokļi par starpetniskajām attiecībām valstī.
Jānorāda, ka šī jautājuma analīze ir divu pētījuma centrālo tēmu – mazākumtautības
izglītības reformas un latviešu valodas lietošanas – analīzes papildinājums.
Pētījuma dalībnieki nodala starpetnisko attiecību sadzīves un “politikas”
līmeni. Dominējošais ir viedoklis, ka sadzīves līmenī starpetnisku attiecību problēmu
nav, konflikts veidojas attiecībās ar politiķiem un saistībā ar viņu īstenoto politiku.
Šādu nostāju atbalsta arī eksperti, kas kopumā nelabprāt komentēja starpetniskās
attiecības Latvijā sabiedrības mērogā.
Diskusiju analīze atklāj, ka etniskā piederība reti ir cēlonis konfliktam, taču
konfliktsituācijas gadījumā etniskā piederība var darboties kā arguments konflikta
katalizēšanā.
Analizējot cittautiešu pieredzi par savām attiecībām ar latviešiem, jāsecina,
ka to, vai latviešu un cittautiešu starpā veidojas nesaskaņas un konfliktsituācijas, lielā
mērā nosaka kontaktu biežums (vienreizējs vai daudzkārtējs) konkrēto indivīdu
starpā. Konfliktsituācijas veidojas ar svešiem, publiskajā telpā sastaptiem cilvēkiem,
ar kuriem ir tikai īslaicīgs un vienreizējs kontakts. Sava sociālā tīkla ietvaros
(paziņas, draugi, kolēģi, radi, kaimiņi) cittautiešiem ir izveidojušās labas, uz
savstarpēju sapratni un draudzību balstītas attiecības ar latviešiem, neatkarīgi no
sociālo attiecību veida vai ikdienas saskarsmes regularitātes.
Ekspertu vērtējumā etniskās integrācijas jautājums ir cieši saistīts ar
mazākumtautību izglītības reformas īstenošanu un ar to saistītajām problēmām.
Secinājums
Pētījuma mērķa grupu viedoklis par starpetnisko attiecību politizāciju
norāda uz krievu un cittautiešu atsvešinātību no varas, kas savukārt negatīvi ietekmē
minoritāšu atbalstu valdošās varas veidotajai un īstenotajai politikai valstī, sekmē
viņu negatīvās politiskās attieksmes.
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KOPSAVILKUMS

Mazākumtautību skolēnu vecāku negatīvisms ir vērsts nevis pret bilingvālo
izglītību kā tādu, bet gan pret bilingvālās izglītības politikas īstenošanas modeli “ieviešanu no augšas”, kas nostiprina vecāku priekšstatu par bilingvālo izglītību kā
uzspiestu prasību. Kaut arī attieksmi pret reformu negatīvi ietekmē arī tās
organizatoriskās grūtības, tām nav noteicošā loma mērķa grupas attieksmes pret
bilingvālo izglītību veidošanā.
Attieksmes pret minoritāšu izglītības reformu, latviešu valodas lietošanas
modeļu analīze, kā arī starpetnisko attiecību vērtējums norāda uz atklātu cittautiešu
konfliktu ar valdošo politisko eliti. Dialoga trūkums starp politikas veidotājiem,
īstenotājiem un izpildītājiem liecina par vāju vertikālo integrāciju, kas veido
atgriezenisko saikni uz attieksmi pret bilingvālo izglītību.
Mērķa grupas negatīvās politiskās attieksmes izglītības un valodas politikas
kontekstā neveicina politisko integrāciju, kamēr etniskās integrācijas horizontālajā
līmenī nav konfliktu veidojošu pazīmju, to neietekmē arī valodas lietošanas
ieradumi.
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Indivīda attieksmi veidojošo komponentu struktūra ir ļoti sarežģīta un
daudzveidīga. Pētījuma datu analīze balstās uz nostādņu hierarhijas teoriju∗, saskaņā
ar kuru indivīda politiskās attieksmes veido viņa viedokļi par atsevišķiem noteiktas
politikas soļiem, kas šajā gadījumā ir valodas un izglītības politikas ietvaros īstenotie
pasākumi. Viens no tiem, kuram pētījumā pievērsta centrālā uzmanība, ir bilingvālās
izglītības īstenošana mazākumtautību skolās. Savukārt, viedokļu pamatā ir
priekšstati, informācija, vērtības, normas, rīcības modeļu paraugi. Izejot no šādas
analīzes shēmas, ir apkopoti un izvērtēti fokusa grupās iegūtie kvalitatīvie dati par
trīs tēmu lokiem – bilingvālā izglītība, latviešu valodas apguve un lietošana, etniskās
attiecības. Tos visus caurauž latviešu valoda, kas ir šī pētījuma priekšmets. Nosakot
mērķa grupu viedokļus par pašreizējiem procesiem saistībā ar izglītības reformu un
latviešu valodas apguvi un lietošanu, ir iespējams atklāt viņu attieksmi pret latviešu
valodu, bet plašākā mērogā iegūt padziļinātas zināšanas par tendenci, kas norāda, vai
šie procesi sekmē minoritāšu integrāciju Latvijas sabiedrībā, vai drīzāk tie raksturo
spriedzes veidošanos un minoritāšu tieksmi uz norobežošanos.
Abu mērķa grupu – mazākumtautību skolēnu un vecāku – fokusa grupu
diskusiju jautājumi ir izstrādāti pēc vienotas struktūras. Atšķirīgi ir jautājumu
formulējumi un to vispārinājuma pakāpe. Vidusskolēniem paredzētie jautājumi ir
sastādīti, ņemot vērā viņu sociālo briedumu un spējas izteikties, pamatot savu domu,
atklāt savu pieredzi.
Fokusa grupu diskusiju rezultāti katrā mērķa grupā ir apkopoti un analizēti
atsevišķi. Tie ir papildināti ar iepriekš veikto kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu
datiem, tādējādi iegūstot padziļinātu izpratni par pētāmajiem jautājumiem. Vecāku
un skolēnu diskusiju rezultātu salīdzinājums un no tā izrietošie secinājumi ir iekļauti
pētījuma kopējo rezultātu analīzē (skat. sadaļu “Situācijas analīze: iegūto rezultātu
apkopojums, izvērtējums un secinājumi”, 7. lpp.).

∗

Sabatier, P.A. (1993) Policy change over a decade or more. In: Sabatier, P.A and JenkinsSmith H.C. (eds) Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. West view
Press, Boulder, Col.
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1. MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLĒNU VECĀKI
1.1. PĒTĪJUMA APRAKSTS
Mērķa grupa: 2. – 4. klašu un 8. – 9. klašu skolēnu vecāki.
Metode: mērķa grupu diskusija (kopā veiktas 4 fokusa grupu diskusijas respondentu
dzīves vietas pilsētās).
Diskusiju norises valoda: krievu valoda.
Diskusiju norises vieta: Rīga un Daugavpils.
Diskusijas norises ilgums: vidēji 120 minūtes.
Lauka darba laiks: 2003. gada 8. – 12. septembris.
MĒRĶIS

Iegūt izpratni par mazākumtautību skolu skolēnu vecāku attieksmi pret minoritāšu
izglītības reformu, latviešu valodas apguvi un lietošanu, etniskajām attiecībām valstī,
Latvijas valsti.
UZDEVUMI

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:
Noskaidrot, kā skolēnu vecāki izprot bilingvālās izglītības mērķi valsts
veidotās un īstenotās izglītības politikas līmenī.
Atklāt mērķa grupas personīgo pieredzi par bilingvālās izglītības īstenošanas
praksi.
Noskaidrot, kādas ir tās grūtības un problēmas, ar kurām sastopas respondenti
kā bilingvālās izglītības politikas dalībnieki.
Analizēt vecāku viedokļus par bilingvālās izglītības nozīmi, jēgu, individuālo
pieredzi.
Iegūt zināšanas par viņu gaidu atbilstību reālajai situācijai un attieksmi pret
bilingvālo izglītību.
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Salīdzināt 2.–4. klašu un 8.–9. klašu skolēnu vecāku priekšstatus,
vērtējumus, attieksmes jautājumos par bilingvālo izglītību. Noteikt pastāvošās
atšķirības un izvirzīt pieņēmumus par šo atšķirību pamatu.
Iegūt izpratni par latviešu valodas apguves un lietošanas motivāciju –
valodas zināšanu radītās priekšrocības un ierobežojumi.
Uzzināt, kādi ir skolēnu vecāku latviešu valodas lietošanas paradumi –
vietas, situācijas, kurās tiek lietota valoda, valodas izvēles faktoru noteikšana.
Izvērtēt vecāku uzvedības modeļus attiecībā uz latviešu valodas apguvi un
lietošanu, iegūstot dziļāku izpratni par vecāku attieksmi pret bilingvālo izglītību
kā latviešu valodas mācīšanas metodi.
Lai labāk izprastu respondentu latviešu valodas lietošanas motivāciju un
paradumus, iegūt zināšanas par viņu attiecībām ar latviešiem.
Noteikt, ar kādiem vārdiem, izteikumiem respondenti raksturo etniskās
attiecības sabiedrībā, balstoties uz personīgajā pieredzē piedzīvotām situācijām.
Salīdzināt un noteikt Rīgā un Daugavpilī dzīvojošo respondentu priekšstatus,
vērtējumus, attieksmes pētāmajos jautājumos. Noteikt šo atšķirību raksturu,
izvirzīt pieņēmumus par to iespējamajiem cēloņiem.
IZLASES METODE

Fokusa grupu diskusiju respondentu izlases veidošanā ir ievēroti sekojoši soļi.
Pirmais solis: skolu atlase. Tā tika veikta balstoties uz pētījumu “Bilingvālās
izglītības ieviešanas analīze” (BSZI, 2002). Atbilstoši minētā pētījuma rezultātiem
mazākumtautību skolas ir iedalītas četras lielās grupās atkarībā no viņu gatavības
pakāpes 2004. gada pārejai. Katrā skolu grupā, izmantojot loterijas principu izlases
veidošanā, tika atlasīta viena līdz divas skolas atkarībā no skolu skaita attiecīgajā
grupā. Šāds skolu atlases princips ir ievērots gan Rīgā, gan Daugavpilī.
Otrais solis: skolēnu vecāku tālruņu numuru atlase. Sazinoties ar
izvēlētajām skolām, tika iegūti 2. – 4. un 8.- 9. klašu skolēnu vecāku tālruņu numuru
saraksti.
Trešais solis: skolēnu vecāku atlase. Ievērojot nejaušās izlases veidošanas
soli un kvotu principu attiecībā uz klašu grupām, no kopējā skolēnu vecāku skaita
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tika izvēlēti divās diskusiju grupās trīs vecāki no katras klases 2. – 4. klašu grupā un
divās diskusiju grupās četri līdz pieci vecāki no katras klases 8. – 9. klašu grupā.
Šādu soļu ievērošana izlases veidošanā novērsa vairākus riska faktorus.
Skolu izvēle lielā mērā nosaka pētījuma rezultātā iegūstamo datu saturu un kvalitāti.
Ierobežotais fokusa grupu skaits radīja risku iegūt vienpusēju iespaidu par pētāmo
jautājumu. Vairāku un dažādas gatavības pakāpes skolu iekļaušana izlasē ļāva
novērst šo risku un iegūt pēc iespējas plašāku un reālo situāciju adekvāti raksturojošu
viedokļu un nostādņu spektru. Atšķirīgu skolu, kā arī respondentu izvēle no kopējā
skolēnu vecāku saraksta attiecīgajās klašu grupās ļāva līdz minimumam novērst
varbūtību, ka diskusiju dalībnieki ir savstarpēji pazīstami, kas ir viens no šāda veida
diskusiju norisi negatīvi ietekmējošiem faktoriem.

DISKUSIJU DALĪBNIEKI

1. grupa – Rīga (2. – 4. klašu skolēnu vecāki)
VĀRDS

VECUMS

NODARBOŠANĀS

Irina

29 gadi

Ziedu pārdevēja tirgū

Staņislavs

39 gadi

Inženieris konstruktors

Jeļena

39 gadi

Mājsaimniece

Marina

31 gads

Trolejbusa vadītāja

Jeļena

31 gads

Anna

32 gadi

Natālija

29 gadi

Komunikāciju
speciāliste
Bezdarbniece,
mājsaimniece,
strādājusi par juristi
Pavāre
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Divi bērni, dēls mācās 4. klasē,
meita – 5. klasē
Trīs bērni, viens dēls mācās 3.
klasē, viens – 7. klasē, jaunākais
apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi.
Trīs bērni, meita mācās 3. klasē,
vecākie bērni mācās augstākajās
izglītības iestādēs.
Divi bērni, viens dēls mācās 1.
klasē, otrs dēls – 2. klasē.
Meita mācās 4. klasē.
Divi bērni, jaunākais dēls mācās
2. klasē, vecākais dēls – 8. klasē.
Meita mācās 4. klasē
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2. grupa – Rīga (8. – 9. klašu skolēnu vecāki)
VĀRDS

VECUMS

Zoja
Igors
Nadežda

43 gadi
38 gadi
43 gadi

Larisa
Natālija
Igors

54 gadi
46 gadi
51 gads

Svetlana

46 gadi

Irina

38 gadi

NODARBOŠANĀS

Strādniece
Tirdzniecības aģents
Strādā par strādnieci
kokapstrādes jomā
Apkopēja
Grāmatvede
Preču sagādnieks autovadītājs
Strādā, nodarbošanos
neatklāja
Bezdarbniece

BĒRNI / KLAŠU GRUPA

Dēls mācās 9. klasē
Meita mācās 8. klasē
Meita mācās 9. klasē
Dēls mācās 9. klasē
Dēls mācās 8. klasē
Trīs bērni, viens dēls mācās 8.
klasē, viens dēls skolu ir beidzis,
meita mācās 1. klasē
Divi bērni, viens dēls mācās 9.
klasē, otrs – 3. klasē.
Divi bērni, viena meita mācās 8.
klasē, otra - apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.

3. grupa – Daugavpils (2. – 4. klašu skolēnu vecāki)
VĀRDS

VECUMS

NODARBOŠANĀS

Rimma

35 gadi

Anna
Aļona
Ilona
Svetlana

57 gadi
30 gadi
34 gadi
33 gadi

Tatjana
Olga
Ludmila

33 gadi
30 gadi
40 gadi

Sākumskolas
skolotāja
Bezdarbniece
Pārdevēja
Mūzikas pedagogs
Skolnieks, mācās
vakarskolā
Pārdevēja tirgū
Mājsaimniece
Bezdarbniece

Tatjana

37 gadi

Mājsaimniece
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Dēls mācās 3. klasē
Mazmeita mācās 2. klasē
Dēls mācās 3. klasē
Divi dēli, abi mācās 4. klasē
Divi bērni, dēls mācās 5. klasē,
meita – 4. klasē
Dēls mācās 3. klasē
Meita mācās 2. klasē
Divi bērni, viens dēls mācās 4.
klasē, otrs – 12. klasē.
Divi bērni, meita mācās 2. klasē,
dēls apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi.
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4. grupa – Daugavpils (8. – 9. klašu skolēnu vecāki)
VĀRDS

VECUMS

Tatjana

51 gadi

Leongina

45 gadi

Anžela

46 gadi

Regīna
Nonna
Ludmila
Vanda

44 gadi
53 gadi
39 gadi
55 gadi

Irina
Nadežda

38 gadi
45 gads

NODARBOŠANĀS

BĒRNI / KLAŠU GRUPA

Strādā nelielā
organizācijā

Divi bērni, viena meita mācās
8. klasē, otrs skolu jau ir
beigusi
Medmāsa skolā
Divas meitas, viena mācās 9.
klasē, otrs ir beigusi
augstskolu.
Strādā rūpnīcā
Divi bērni, meita mācās 8.
klasē, dēls mācās RTU.
Sekretāre
Meita mācās 9. klasē.
Bērnu dārza audzinātāja Meita mācās 8. klasē.
Operatore uz dzelzceļa Meita mācās 9. klasē.
Bezdarbniece
Divi bērni, viens mācās 9.
klasē, otrs jau ir beidzis
augstskolu.
Pārdevēja
Dēls mācās 9. klasē.
Strādā kultūras jomā
Meita mācās 8. klasē.
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1.2. REZULTĀTI
1.2.1. BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA: VECĀKU IZPRATNE, VĒRTĒJUMS, ATTIEKSME
BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĒRĶA IZPRATNE
GRŪTĪBAS UN PROBLĒMAS BILINGVĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ
BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI
“PAR”VAI “PRET” BILINGVĀLO IZGLĪTĪBU SKOLĀ?

Vecāku lomu bilingvālās izglītības sekmīgā īstenošanā un iedzīvināšanā
minoritāšu skolās nedrīkst novērtēt pārāk zemu, kaut gan, protams, to nevar arī
pārspīlēt. Ģimene tradicionāli socioloģiskajā domā ir viens no nozīmīgākajiem
socializācijas institūtiem, vērtību un normu iedzīvinātājiem indivīdā, līdz ar to lielā
mērā ietekmējot bērna attieksmju struktūras pret dažādām sociālām parādībām
sabiedrībā. Arī attieksme pret valodu vispirmām kārtām veidojas tieši ģimenē un
tikai vēlāk, izejot indivīdam makrovidē, tā papildinās vai veidojas no jauna.
Savukārt, tieši attieksme pret valodu ir viens no faktoriem, kas sekmē vai bremzē
otrās valodas apguvi.
Šajā gadījumā ir izvirzīts uzdevums noteikt skolēnu vecāku nostādnes par
bilingvālo izglītību mazākumtautību skolās, analizējot to, kā viņi interpretē izglītības
politikā notiekošo. Īpaša uzmanība ir pievērsta tam, ar kādiem diskursiem, vārdiem,
izteikumiem vecāki izsaka savu nostāju, vērtējumu. Salīdzinot to ar skolēnu grupu
diskusijās iegūtajiem datiem, atklāsies atgriezeniskā saite starp vecākiem un viņu
bērniem.
Pētījumā vecāku nostādnes par bilingvālo izglītību balstās uz viņu izpratni
un interpretāciju vairākos aspektos. Pirmais no tiem ir viņu izpratne par izglītības
politikā notiekošo valsts līmenī, kas ir cieši saistīts ar vecāku informācijas telpu. Otrs
aspekts ir viņu viedoklis par bilingvālās izglītības īstenošanas praksi, tajā sastaptajām
grūtībām, par kurām viņi spriež, balstoties uz savu kā skolēnu vecāku personīgo
pieredzi. Trešais aspekts, kas veido vecāku attieksmi, ir viņu viedoklis par
bilingvālās izglītības radītajiem ieguvumiem un zaudējumiem. Visi minētie aspekti
attieksmes veidošanā ir vienlīdz nozīmīgi, nereti ir pat grūti novilkt robežšķirtni starp
tiem.
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BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĒRĶA IZPRATNE

Politikas

dalībnieku

izpratne

par

politikas

veidotāju

īstenotajiem

pasākumiem, to mērķiem un uzdevumiem, ir viens no politikas veiksmīgas
īstenošanas priekšnoteikumiem. Turklāt tieši izpratne, kāpēc tiek veikti tādi vai citādi
pasākumi, pozitīvi iedarbojas uz politikas dalībnieku motivāciju atbalstīt un
iekļauties šajā politikā. Skolēnu vecāku priekšstati par mazākumtautību izglītības
reformu un tās nepieciešamību ir viens no centrālajiem faktoriem, kas nosaka viņu
atbalstu pārmaiņām minoritāšu izglītības sistēmā.
Skolēnu vecāku izpratne par bilingvālās izglītības mērķi valsts līmenī ir
neviennozīmīgi vērtējama. Jānorāda, ka jautājumu par bilingvālās izglītības mērķi
daļa respondentu neuztvēra, viņiem bija grūtības sniegt konkrētu atbildi. Par to
liecina tas, ka šie respondenti pievērsās citiem jautājumiem - bilingvālās izglītības
īstenošanas prakses apspriešanai, norādot grūtības un problēmas, ar kurām viņi kā
vecāki sastopas, kā arī bilingvālās izglītības kritikai, raksturojot savu attieksmi pret
bilingvālo izglītību.
Kā jau iepriekš norādīts, vecāku izpratni par bilingvālās izglītības mērķiem
lielā mērā nosaka viņu informācijas avoti par bilingvālo izglītību. Kvantitatīvajā
vecāku aptaujā, kas tika veikta pētījuma “Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”
(BSZI, 2002) ietvaros, visbiežāk (69%) informāciju par bilingvālo izglītību vecāki
ieguvuši no bērna skolotājiem, kas liecina, ka vismaz divas trešdaļas vecāku ar
skolotājiem ir pārrunājuši jautājumu par bilingvālo izglītību. Masu mediji kā
informācijas avots šai gadījumā bijuši mazāk nozīmīgi – 23% par jauno izglītības
sistēmu uzzinājuši no masu informācijas līdzekļiem. Izsmeļošu skaidrojumu no bērna
skolotāja vai skolas administrācijas par latviešu un krievu valodu izmantošanu savu
bērnu mācību procesā saņēmuši 40% 2.-3. klašu skolēnu vecāki, 31% ir uzzinājuši
nedaudz, bet 22% 2.-3. klašu skolēnu vecākiem nekas nav skolā stāstīts un skaidrots.
Šie dati zināmā mērā izskaidro, kāpēc vecākiem ir grūtības runāt par bilingvālās
izglītības mērķiem un atklāt savu izpratni par tiem. Divas trešdaļas šajā pētījumā
aptaujāto 2.-3. klašu vecāku (ņemot vērā vēl atbildes ‘grūti pateikt’) skolā, kas ir
galvenais viņu informācijas avots, nav ieguvuši informāciju par bilingvālo izglītību
vai arī ieguvuši nepietiekamu informāciju.
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Iegūtie fokusa grupu dalībnieku skaidrojumi par bilingvālās izglītības
mērķiem un uzdevumiem tieši vai netieši ir saistīti ar latviešu valodu, tās lomu
Latvijas sabiedrības sociālajā, politiskajā un arī ekonomiskajā dzīvē. Pievērsīsimies
konkrētiem skolēnu vecāku viedokļiem un izteikumiem. Viņuprāt, bilingvālās
izglītības mērķi un uzdevumi valsts veidotās politikas līmenī ir sekojoši:
-

latviešu valodas statusa atjaunošana un nostiprināšana valstī;

-

pāreja uz valsts nodrošināto izglītību tikai latviešu valodā visos izglītības
līmeņos;
nodrošināt darba tirgum nepieciešamās valodas zināšanas;

-

attīstīt prasmi sazināties visiem valsts iedzīvotājiem;

-

apgūt valodu kā sazināšanās līdzekli;

-

integrēt indivīdus un grupas vienotā sabiedrībā;

-

novērst nepieciešamo resursu trūkumu valodas mācīšanā;

-

latviešu valodas mācīšanas problēmas risinājums;

-

asimilēt mazākumtautības iedzīvotājus;

-

valdošās varas vēlēšanās izskaust krievu valodu Latvijā;

-

mazināt mazākumtautību konkurētspēju darba tirgū;

-

centieni radīt nesaskaņas un konfliktus divu lielāko valodas kopienu – latviešu un
krievu – starpā.
Uzskaitītie viedokļi saturiski ir pat diametrāli pretēji, kas vēlreiz apliecina,

ka vecāku izpratne ir ļoti atšķirīga. Pētījumā izmantotā metodoloģija (fokusa grupu
diskusija kā kvalitatīvā datu iegūšanas metode) neļauj izvirzīt jebkādus secinājumus
par šo viedokļu izplatību. Uzmanība ir jāpievērš to saturiskajai pusei un šādu
viedokļu veidošanās pamatam.
Vecāku grupa, kas parāda izpratni par bilingvālās izglītības mērķiem, atzīst,
ka bilingvālā izglītība Latvijas mazākumtautību skolās ir saistīta ar valsts centieniem
atjaunot un nostiprināt latviešu valodas statusu valstī, sabiedrības integrāciju uz
latviešu valodas pamata, vienādu iespēju nodrošināšanu sabiedrības locekļiem gan
augstākās izglītības laukā, gan darba tirgū.
-

Mērķis ir cēls - nostiprināt latviešu valodu. Tā kā Latvijā iedzīvotāju ir maz, (..) valodai
ir nepieciešama kultivēšana, īpaša attieksme. Šīs darbības no mūsu valdības ir
saprotamas, morāli attaisnojamas.(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
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-

Droši vien kādā jaukā vai ne tik jaukā dienā, kādam no augšas kļuva skaidrs, ka Latvijā
izzūd latviešu valoda. Un tāpēc strauji vajag šo situāciju iedzīt.(Daugavpils, vecāki, 8.9. klase)

-

(..) ja paskatās uz visām valstīm, visur ir valsts valoda, un principā skolā mācās valsts
valodā, mācības notiek valsts valodā. Kādam varbūt patīk, kādam nepatīk, bet tāpēc arī
skolās tiek ieviesta valsts valoda.(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Šādu valdošās varas soli respondenti saprot un attaisno, jo, viņuprāt, ir tikai normāli,
ja Latvijā iedzīvotāji lieto latviešu valodu un visām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi
no dzimtās valodas un etniskās piederības, ir vienādas iespējas. Atsevišķi respondenti
tādējādi uzskata, ka politikas veidotāju nolūki ir pozitīvi:
-

Tas ir labu nodomu vadīts lēmums. Lai mūsu bērniem būtu vieglāk nākotnē dzīvot,
vieglāk iekļauties mūsu vidē. Ir vajadzīgs darbs, lai viņiem nebūtu tādas problēmas kā
mums. Bet, cik tas ir labi, tas ir jautājums. Taču mērķi ir tieši tādi. (Daugavpils, 2. – 4.
klase)

-

Nevarējām sevi realizēt tāpēc, ka mēs nezinājām latviešu valodu. Un tagad tas atsaucas
uz mūsu bērniem. It kā grib, lai viņi arī zinātu latviešu valodu un integrētos mūsu
latviešu brīvajā sabiedrībā, bet, no otras puses, tas sanāk kaut kā neveikli, tas sanāk
vardarbīgi, bet ar varu, ar spēku mīļš nebūsi.(Rīga, vecāki, 8.-9 klase)

-

Pareizi, lai vieglāk būtu integrēties šajā sabiedrībā, lai pēc tam nebūtu lielu nesaskaņu,
lielu pārrāvumu valodas zināšanās. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Valodas apguve ir obligāti vajadzīga, dzīvojot Latvijā gan mums, gan mūsu bērniem,
protams, ir jāzina šī valoda, bet ar citu metodi. (Daugavpils, 8.-9. klase)

Ir viedokļu grupa, kas ietver sevī atzinumus par bilingvālās izglītības kā
valodas mācīšanas līdzekli un metodi. Šeit ir jāizdala divi aspekti. Pirmkārt, pastāv
uzskats, ka bilingvālā izglītība ir veids, kā panākt, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk sāktu
lietot latviešu valodu (“Dēļ latviešu valodas. Viņi vēlas, lai cilvēki ātrāk sāktu runāt.
Viena lieta, ka mēs sāksim komunicēt savstarpēji.” (Rīga, vecāki, 2. – 4. klase)). Otrkārt,

kaut arī viens no bilingvālās izglītības mērķiem ir latviešu valodas apguve, tajā pašā
laikā vecāki uzskata, ka tādā veidā, kādā bilingvālā izglītība minoritāšu skolās tiek
īstenota pašlaik, tā nedos gaidāmo rezultātu latviešu valodas mācīšanas ziņā: “Tā ir
nepareiza latviešu valodas apmācība” (Rīga, vecāki, 2.-4. klase). Šo aspektu
respondenti īpaši aktīvi pārsprieda visās grupās. Vecāki uzskata, ka minoritāšu
izglītības sistēmā kopumā ir grūtības ar latviešu valodas mācīšanu skolās, un veids,
kā valsts risina šo problēmu, ir bilingvālā izglītība. Par kādām problēmām
respondenti runā?
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Viena no galvenajām problēmām vecāku skatījumā ir latviešu valodas
skolotāju trūkums un biežā pedagogu maiņa, kas, pēc respondentu domām, ļoti
negatīvi ietekmē latviešu valodas mācīšanas procesu un bērnu valodas zināšanas.
-

Es domāju, ka nevar atrast skolotājus, lai kvalitatīvi pasniegtu latviešu valodu, kas
konkrēti nodarbojas ar valodu. Varbūt ne tikai tas, bet tas ir viens no, bet sekas, pareizi
pateica, ka lai bērni labāk asimilētos. (Rīga, vecāki, 8. – 9. klase)

-

Labu latviešu valodas skolotāju ir maz. Maz! Katru gadu mainās skolotājs, tad dekrētā
aiziet. Man tāds priekšstats, ka viņš latviešu valodu zina tikpat daudz, cik es. Nu nulle,
absolūta nulle! (Rīga, vecāki, 2. – 4. klase)

-

Mana draudzene ir vienkārši asarās. Viņai bērns piekto gadu iet skolā, un pa šo laiku
viņam jau ir piektā latviešu valodas skolotāja. (..) Bet katrs skolotājs taču savādāk
atprasa vielu! (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Nākamais aspekts, kas neapmierina vecākus, ir saistīts ar latviešu valodas
pasniegšanas metodiku un kvalitāti, skolotāju attieksmi pret darbu. Respondenti ir
sašutuši, ka bērniem latviešu valodu māca līdzīgi kā savulaik pašiem vecākiem:
-

Es domāju, ka vajag pastiprināt latviešu valodas skolotāju zināšanu kvalitātes
kontroli, lai kvalitatīvāk notiktu latviešu valodas stunda. (..) Paskatieties uz latviešu
valodas skolotājiem. (..) Ziniet, kā strādā lielākā daļa latviešu valodas skolotāju? Ar
tādu vieglumu, ar vēsu attieksmi. [Ar ironiju, zināmu nicinājumu]. (Daugavpils, 2.-4.
klase)

-

Tā sistēma nav pārdomāta. (..) radu bērns aizgāja uz skolu pirmajā klasē, atver
grāmatu, tur pirmajā lappusē – Raksti! Lasi! (..) Viņi burtus nezina, bet tur jau lasi,
raksti! (..) Saprotiet, tur jau ir problēmas! Aizgājām krieviski uz skolu mācīties, bet te
uzreiz latviešu valodā – raksti! Kaut kā nav pārdomāti arī ar latviešu valodu!
(Daugavpils, 2.-4. klase)

-

(..)dēls gāja manās pēdās. Kad es dzirdēju, ka viņiem atkal uzdod mācīties dzejoli, un
viņš viņus mācās, man sāka bojāties garastāvoklis, jo es sapratu, ka rezultāts nebūs.
(Daugavpils, 8.-9. klase)

Kā vēl vienu negatīvi ietekmējošu faktoru latviešu valodas mācīšanā vecāki
min lielo skolēnu skaitu klasē. Mācoties valodas, pēc vecāku domām, skolēnu
skaitam grupā ir jābūt nelielam – pieci, seši skolēni, nevis vairāk kā divdesmit, kā tas
ir pašlaik.
Lai nodrošinātu bērniem nepieciešamās valodas zināšanas, kā atzina
pētījuma dalībnieki, ir jārod citi risinājumi, pievēršot daudz lielāku vērību valodas
mācīšanai skolās. Respondenti atbalsta ideju ievērojami palielināt latviešu valodas
mācību stundu skaitu, iekļaujot to kā mācību priekšmetu vienu līdz pat divas reizes
dienā. Arī kvantitatīvie dati norāda uz vecāku ieinteresētību pietiekamā latviešu
valodas stundu skaitā. Tikai nepilns procents vecāku uzskata, ka latviešu valodas
stundu nedēļā ir ‘par daudz’. 46% vecāku domā, ka stundu skaits ir ‘pārāk mazs’, bet
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49% atzīst, ka to skaits ir ‘pietiekams’ (“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”,
BSZI, 2002).
Tāpat latviešu valodas mācīšanā minoritāšu bērniem respondenti iesaka
balstīties uz padomju laikā pielietoto krievu valodas mācīšanas metodiku latviešiem,
kas, viņuprāt, deva ļoti labus rezultātus. Kā uzskata skolēnu vecāki par to liecina
latviešu labās krievu valodas zināšanas.
-

Var paņemt to metodiku, kas bija krievu valodas apgūšanai latviešiem padomju laikā.
Visi latvieši, kas beidza vidusskolu, ļoti labi runāja krieviski. bet viņus nespieda
mācīties krieviski, atvainojiet. Viņiem aktīvi, normāli mācīja krievu valodu. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

Vēl viens veids, kā nodrošināt krievvalodīgās sabiedrības daļas bērnu
latviešu valodas prasmi, par kuru runā diskusiju dalībnieki, ir nepieciešamība mācīt
latviešu valodu jau no pašas mazotnes, proti, pirmsskolas izglītības iestādēs. Šādu
vecāku nostāju apstiprina arī kvantitatīvie dati, kas liecina, par vecāku vēlēšanos, lai
viņu bērni latviešu valodu iemācītos pēc iespējas ātrāk. Gandrīz 70% uzskata, ka
piemērotākais laiks, kad bērniem ir jāsāk mācīties latviešu valoda, ir bērnu dārza
vecums. Turklāt 68% domā, ka mazākumtautību bērniem būtu vēlams apmeklēt
latviešu bērnu dārzus. Tikai 10% ir teikuši, ka latviešu valodas mācīšana ir jāsāk
skolā (“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”, BSZI, 2002).
Kvalitatīvais pētījums atklāj, kāda ir vecāku pieredze, kad viņi vēlas laist
savus bērnus latviešu bērnu dārzos ar mērķi, lai bērni pēc iespējas agrāk apgūst
latviešu valodu un viņiem nav grūtību uzsākt mācības skolā bilingvāli vai latviski.
Pašreizējā situācijā daļa vecāku, kaut arī mēģinājuši to realizēt attiecībā uz saviem
jaunākajiem bērniem, ir saskārušies ar reāliem šķēršļiem. Ir vairāki gadījumi, kad
vecāki ir saņēmuši atteikumu no latviešu bērnu dārziem uzņemt krievu bērnus.
Atteikuma iemesls ir nevis ierobežotais vietu skaits, bet gan latviešu bērnu
asimilācijas draudi. Respondenti stāsta, ka bērnu dārzu vadītāji baidās, ka krievu
bērni runās ar latviešiem krieviski, kas izraisa sašutumu diskusiju dalībniekos. Šādā
kontekstā vecāki negatīvi komentēja latviešu un krievu bērnu dārzu, kā arī skolu
atdalīšanu 90. gadu sākumā.
-

Piecos gados jau ir par vēlu. Mana meita no piecu gadu vecuma sāka iet latviešu
grupiņā un nekādas jēgas. Tagad es savu divgadīgo gatavoju dārziņam, iesim latviešu
dārziņā, tur būs tikai latviešu bērni, un tā ir mana cerība. (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)
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-

Meita gāja krievu dārziņā. Tad pateica, ka te būs latviešu dārziņš. Viņi skatījās pēc
uzvārdiem. Krieviem jāiet uz krievu dārziņu, bet te tikai latvieši paliek. Mēs sakām:
“Mēs varbūt paliksim, tomēr latviešu valodu labāk zināsim!” Mums atbildēja: “Nekādā
gadījumā!” Nācās pāriet uz citu dārziņu. Vēlēšanos palikt viņi neņēma vērā. (Rīga,
vecāki, 8.-9. klase)

-

(..) jā, jūs tagad krievu bērnu palaidīsiet, viņš ar latviešiem sāks krieviski runāt. Nu tad
radiet tādu gaisotni, lai bērns nerunātu krieviski! (Rīga, vecāki, 8.-9. klase).

-

Kas negrib, tas arī neatdotu savus bērnus latviešu bērnu dārzā. Es arī gribēju meitu
aizsūtīt uz latviešu dārziņu, viņu nepaņēma, jo mēs neesam latvieši un nerunājam
latviešu valodā. Kāpēc tā? Tā taču ir valsts programma! Dodiet no autiņiem to valodu!
Tad arī viņa ies! Viņu nevajadzēs mācīt, viņa pati aizies! (Rīga, vecāki, 8.-9 klase)

Gadījumos, kad bērni mācās latviešu valodu krievu bērnu dārzā, pēc vecāku
domām, valodas mācīšanas līmenis ir ļoti zems. Bērni neapgūst bilingvālu mācību
uzsākšanai nepieciešamās valodas iemaņas un prasmes:
-

Es dārziņā par meitu maksāju, lai viņa mācītos latviešu valodu. Aizgājām uz pirmo klasi,
viss, nekas nav, viņa visu ir aizmirsusi. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Es gribētu, lai bērniem pirmsskolas vecumā, bērnu dārzā sāktu mācīt latviešu valodu.
Lai nebūtu tāda atšķirība. Ir viņiem tur latviešu valoda, bet ļoti zemā līmenī. Ja no
pusotra, divu gadu vecuma, kā tagad jau pieņem, ar viņiem runās latviski, tad viņi paši
apgūs to, bet ne jau skolā to sākt. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Runājot par alternatīvām latviešu valodas apguvē un mācīšanā, vairākās
grupās izskanēja priekšlikums organizēt ārpus skolas nodarbības bērniem, kuru
mērķis būtu latviešu valodas apguve, lietošanas iemaņu iedzīvināšana praksē. Vecāki
izteica vēlēšanos, lai šāda veida nodarbības būtu pieejamas netālu no mājas, uz tām
bērni varētu doties pēc skolas. Raksturīgi, ka līdzīgi kā par pieaugušo valodas
apmācību, arī šajā gadījumā daļa vecāku uzskata, ka latviešu valoda bērniem šādās
nodarbībās būtu jāmāca bez maksas.
-

Lai taisa studijas, papildus kursus, lai ir papildus nodarbības, kur bērniem iet un
mācīties valodu, bet lai tas būtu pieejams, (..) lai tas būtu blakus mājām. (Daugavpils,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Ir jābūt kaut kādiem kursiem, kas tiek organizēti pie skolas vai tieši mikrorajonos, lai tur
bērnus piesaistītu. (Rīga, 8.-9. klase)

Īpaša uzmanība ir jāpievērš tiem respondentu izteikumiem, kas bilingvālajā
izglītībā, tās mērķos saskata pret minoritātēm vērstas negatīvas stratēģijas. Līdzīgi kā
citu viedokļu apskatā arī šeit ir jārunā par vairākiem aspektiem. Daļa izteikumu
norāda uz skolēnu vecāku pārliecību, ka ar bilingvālās izglītības īstenošanu apzināti
valsts veidotās politikas līmenī tiek grauta mazākumtautību izglītības kvalitāte ar
mērķi ierobežot minoritāšu konkurētspēju darba tirgū, kā arī sociālo, politisko un
ekonomisko mobilitāti. Izskanēja arī vēl asāki viedokļi. Kāda no respondentēm ir
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pārliecināta, ka bilingvālā izglītība valstī tiek īstenota tāpēc, ka “vienkārši kādam ir
vajadzīgs sanaidot latviešus ar krieviem” (Daugavpils, vecāki, 2. – 4. klase).
-

(..) šeit slēpjas cita tendence, ļoti neglīta – cenšanās izspiest no darba tirgus krievu skolu
absolventus. Faktiski mūsu bērni nebūs konkurētspējīgi, jo, mācoties divās valodās, kā
tas notiek tagad, nevis tā, ka to ir iedomājušies mūsu speciālisti ideālā variantā, bērni,
pirmkārt, neapgūst mācību materiālu, otrkārt, degradē savu dzimto valodu (Rīga,
vecāki, 2. – 4. klase).

-

Mans viedoklis ir tāds, ka latvieši vienkārši negrib, lai labas vietas, tās kuras ir augstāk
[varas pozīcijas], ieņemtu krievi. Lai mēs strādātu kā strādnieki, lai nebūtu deputāti.
Viņi grib, lai viņi, lai viņu bērni [to darītu], bet mūsu bērni ir paši sliktākie, lai viņi
strādātu sliktākajās darba vietās.(Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Agrāk vidusskola ietilpa 10 gados. Tagad ir izstiepta līdz 12 gadiem, lai bērnus noturētu
skolas solos un neizlaistu daba tirgū. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Aplūkotie saturiski atšķirīgie priekšstati paši par sevi norāda uz normālu
situāciju, kad par noteiktas valdošās varas īstenotās politikas mērķiem pastāv
viedokļu daudzveidība. Taču šajā gadījumā svarīgi ir norādīt uz vērā ņemamiem
apstākļiem, kas būtiski ietekmē analizējamo jautājumu. Kā parāda diskusiju analīze,
izsekojot katra respondenta atbildēm individuāli, pastāv vairāki bilingvālās izglītības
mērķu individuālās izpratnes slāņi. Raksturīgi, ka respondentiem ir nosliece sākumā
uz jautājumu sniegt “pareizo” atbildi, kas atspoguļo formālo vecāku izpratni par
bilingvālās izglītības mērķiem un kas atbilst politikas veidotāju atklāti formulētajiem
mērķiem. Ņemot vērā dažādus neverbālās komunikācijas aspektus, kā arī verbālās
informācijas saturu un intonācijas, ir redzams, ka respondenti šajā gadījumā operē ar
gatavām frāzēm, kas būtībā neatbilst viņu pārliecībai. Par to liecina arī tas, ka
diskusijas attīstības gaitā respondenti atklāj arī citu savas izpratnes dimensiju – tie ir
priekšstati par bilingvālo izglītību, kas, pašu respondentu interpretācijā, atbilst
politikas veidotāju slēptajiem nolūkiem jeb atklāti neformulētajiem, bet reālajiem
bilingvālās izglītības mērķiem. To, ko par šiem mērķiem runā respondenti un kā viņi
tos izprot, principā var nosaukt par minoritāšu diskrimināciju sekmējošām
stratēģijām. Tā piemēram, kā jau augstāk minēts, ir vecāki, kas uzskata, ka
bilingvālās izglītības politikas veidotāju mērķis ir maksimāli ierobežot minoritāšu
konkurētspēju darba tirgū.
Analizējot respondentu sniegto informāciju šajā jautājumā, iezīmējas
atšķirība starp bilingvālās izglītības ieviešanas mērķu izpratni un attieksmi pret šiem
mērķiem. Ja par izpratni var sacīt, ka tā ir daudzveidīga, kaut arī vairāk informatīva
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rakstura, tad attieksme pret bilingvālo izglītību kā šo mērķu īstenošanas līdzekli jau
ir salīdzinoši viendabīga un vērtējama kā negatīva. Kaut arī daļa respondentu vismaz
formāli

izprot

valsts

veidotās

izglītības

politikas

nodomus

attiecībā

uz

mazākumtautībām adekvāti valsts veidotajai etnopolitikai, viņi, ar atsevišķiem
izņēmumiem, tāpat kā pārējie diskusiju dalībnieki, neatbalsta bilingvālo izglītību kā
vienu no soļiem šo mērķu sasniegšanā. Iespējams, tieši respondentu kā skolēnu
vecāku pieredze par bilingvālās izglītības īstenošanas praksi un ar to saistītajām
problēmām nosaka viņu atbalsta trūkumu, kas, savukārt, izskaidro skolēnu vecāku
nereti ironisko intonāciju, runājot par indivīdu un grupu integrēšanu vienotā
sabiedrībā un latviešu valodas apguvi kā bilingvālās izglītības mērķiem.
GRŪTĪBAS UN PROBLĒMAS BILINGVĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ

Šajā pētījuma rezultātu sadaļā aplūkosim, ar kādām grūtībām respondenti
saskaras ikdienā kā minoritāšu skolēnu vecāki. Pētījuma “Bilingvālās izglītības
ieviešanas analīze” (BSZI, 2002) dati rāda, ka vairāk kā trešā daļa (37%) 2.-3. klašu
skolēnu vecāku uzskata, ka bilingvālā apmācība viņu bērniem ir radījusi papildus
grūtības.
Tieši vecāku personīgā pieredze lielā mērā ietekmē viņu attieksmi pret
bilingvālo izglītību, līdz ar to arī atbalstu pārmaiņām minoritāšu izglītības sistēmā.
Apskatot pētījuma datus šajā jautājumā, ir jānodala grūtības, kuras tieši skar vecākus
un attiecas uz viņiem, un grūtības, kuras rodas bērniem mācību procesā skolā un
mājās. Jāņem vērā, ka attiecībā uz pēdējām tas ir vecāku stāstījums, tā ir vecāku
interpretācija.
Analizējot vecāku pieredzi, jāsecina, ka pamatā viņu raksturotās problēmas
rodas no bilingvālās izglītības īstenošanai vajadzīgo resursu nepietiekamības vai pat
to trūkuma. Tādējādi pēc būtības vecāki sprieda par bilingvālās izglītības īstenošanas
grūtībām, kuras, protams, tieši vai pastarpināti skar arī viņu bērnus un viņus pašus.
Par kādiem resursiem vecāki runā?
Skolēnu vecāki uzskata, ka sekmīgai šādas reformas īstenošanai ir
nepieciešami atbilstoši speciālisti – profesionāli pedagogi, kas ir sagatavoti mācīt
bilingvāli un kas vienlīdz labi pārvalda gan latviešu, gan krievu valodu, kā arī
attiecīgā mācību priekšmeta terminoloģiju abās valodās. Šāds vecāku priekšstats
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balstās gan uz bērnu stāstīto, gan uz pašu iegūto informāciju skolā par bilingvāli
strādājošo skolotāju sagatavotību. Pagaidām mazākumtautību skolās atbilstošu
speciālistu, pēc vecāku domām, nav, kaut arī politikas veidotāji pārliecinot par
pretējo, norādot, ka skolotāji šajā ziņā ir ļoti progresējuši, viņiem tiek nodrošināti
bezmaksas kursi kvalifikācijas celšanai. Taču vecākus šādi argumenti nepārliecina,
jo, kā viņi stāsta, bērnu valodu – kā krievu, tā latviešu - un priekšmetu zināšanu
līmenis rāda pretējo.
-

(..) priekš bilingvālās apmācības ir nepieciešami speciāli sagatavoti pasniedzēji.
Speciāli sagatavoti priekš pasniegšanas BILINGVĀLI [respondente šo vārdu īpaši
uzsver]! (..) Lai viņš varētu paskaidrot bērnam, un bērns sapratu. (Rīga, vecāki, 8.-9.
klase)

-

Es direktoram prasīju, kas pasniegs ķīmiju, kas pasniegs matemātiku. Viņš saka, ai, mēs
izvēlēsimies vienu skolotāju, uz kursiem aizsūtīsim. Ko tie jūsu kursi viņam dos? Nu ko
latviešu valodas kursi dos? Neko! (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Vecāki ir pārliecināti, ka pašlaik praktiski nav iespējams nodrošināt visas
mazākumtautību skolas ar pedagogiem, kas spēj profesionāli strādāt atbilstoši
bilingvālās apmācības metodei.

Ja pieņem, ka viens no bilingvālās izglītības

centrālajiem mērķiem ir nodrošināt darba tirgum un sociālajai mobilitātei
nepieciešamās latviešu valodas zināšanas, tad, kā uzskata vecāki, ar pašreizējiem
kadriem tas nav iespējams. Respondenti ir pārliecināti, ka pedagogi, kuru dzimtā
valoda nav latviešu, to nevar izdarīt, bet ir skolas, kurās visi skolotāji pēc savas
tautības vai dzimtās valodas ir krievi.
-

Interesantākais ir tas, ka krievu skolotāji krievu bērniem māca latviski. Pie tam ļoti
ticams, ka daudzas frāzes tiek veidotas nepareizi. Kā to var? (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Visi skolotāji (..) skolā, tie taču ir krievu skolotāji, viņi taču nezina latviešu valodu. Es
nezinu, kā viņi strādās? (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Nav taču skolotāju latviešu, kas mācīs šos priekšmetus! Mācīs krievu skolotāji, bet
latviešu valodā! Kāda viņiem būs izglītība? Skolotājs taču pusi nesaprot! Viņš ir nolicis
to kategoriju, bet ko tā kategorija dod? (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Virkne problēmu rodas no tā, ka nav sagatavotas atbilstošas izglītības
programmas un mācību līdzekļi vielas apguvei bilingvāli. Pašlaik ir izveidojusies
situācija, ka skolēni, kuru pirmā valoda ir krievu, apgūst mācību vielu no latviešu
skolēniem paredzētām mācību grāmatām, kas sagādā lielas grūtības gan pašiem
bērniem, gan arī, kā liecina diskusiju dalībnieku stāstītais, pašiem vecākiem. Mācību
grāmatas ir sastādītas pārāk sarežģītā valodā priekš krievvalodīgiem bērniem.
Ievērojamu daļu laika skolēni un arī viņu vecāki velta apgūstamās vielas izklāsta
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tulkojumam dzimtajā valodā vai arī otrādi, ja viela ir jāatbild latviešu valodā. Mācību
darbu bilingvāli apgrūtina arī kvalitatīvu vārdnīcu trūkums.
-

Bērniem tas ir šausmīgi. Vecākiem? Es sēžu ar savējiem un tulkoju, pati labi zinādama
valodu, un man ir ļoti grūti bērniem kaut ko paskaidrot. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Nezinu. Mēs jau esam nopirkuši gan latviešu – krievu vārdnīcu, gan divas krievu –
latviešu vārdnīcas. Un reizēm ir problēma vēl tā, ka jautājums ir tā uzdots, ka tev pašam
ir grūtības atbildēt uz šo jautājumu, kur nu vēl palīdzēt bērnam. (Daugavpils, vecāki, 2.4. klase)

Nākamā problēma izriet no tikko raksturotās. Proti, vecāki sūdzas, ka bērni
neuztver mācību grāmatās izklāstīto materiālu, sastādītos uzdevumus. Kā skolotāji,
vecāki un paši bērni risina šo problēmu? Ir skolotāji, kas šādās situācijās vienkāršo
tekstu, padara to saprotamu, bet līdz ar to teksts kļūst neinteresants, pārāk lakonisks.
Skolēnam zūd interese par apgūstamo tēmu, un “viņš meklē informāciju savā
dzimtajā valodā” (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase). Daļa vecāku paši tulko un padara
tekstu saprotamu saviem bērniem.
-

Es atveru grāmatu, lasu tēmas pirmo teikumu. Es saprotu tikai vārdus “ir” un “par”.
Pārējo es, pieaudzis cilvēks, nesapratu. (..) Es tās četras lapas tulkoju stundu. Man bērni
sēdēja blakus jau aizmiguši, viņi mira nost : “Mammu, kad tu beigsi?” Es jau arī beigās
nospļāvos par to mācību grāmatu un izstāstīju viņiem visu krieviski. (Daugavpils, vecāki,
2.-4. klase)

Vēl viens veids, kā vecāki un bērni risina šo problēmu, ir divu mācību
grāmatu komplektu iegāde – latviešu un krievu valodā. Piemēram, mācību vielu
bērns apgūst no mācību grāmatas dzimtajā krievu valodā, bet atbildi sagatavo (vai arī
gluži vienkārši iemācās no galvas) no mācību grāmatas latviešu valodā.
Kā liecina respondentu pieredze, nereti bērniem ir grūtības uztvert arī
skolotāja stāstīto klasē. Īpaši tas attiecas uz sākumskolas skolēniem. Balstoties uz
šādu pieredzi, vecākiem atsevišķos gadījumos veidojas priekšstats, ka bilingvālā
izglītība skolā ir tikai formāla, bet nevis reāla, savus mērķus attaisnojoša prakse:
-

(..) mums dabas zinībās ir ļoti laba skolotāja. Es prasu: ”Kā Tev tur gāja?” Bērns
stāsta: “Viņa runāja, runāja, runāja, runāja latviski, bet es neko nesapratu.” Nu labi,
toties stunda notika latviski, bet es neko nesapratu. Ķeksīti var ievilkt, var atskaitīties.
Bet kur ir rezultāts? (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tagad 3. klasē viņiem sākās zīmēšana latviešu valodā. Viņš atnāk mājās un saka:
“Mammu, es laikam tomēr esmu stulbs.” Man uzreiz tāda neizpratne.(..)Viņš saka: “Ja
mums šodien zīmēšanas skolotāja nebūtu rādījusi, kas ir jādara, es neko nebūtu
uzzīmējis, jo zīmēšana tagad ir latviešu valodā. Jā, viņa tur kaut ko stāsta, bet es
nesaprotu. Jā, es saprotu, tur otiņa, krāsa, bet es nesaprotu, kas man ar to ir jādara.
Kaut kādas krāsas bija jājauc. Beigās viņa mums stāstīja un rādīja kā tādiem
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pērtiķēniem. Ņēma krāsu trauciņus un jauca.” Viņa sajauc krāsas, un bērni sajauc. Viņa
krāso, bērni krāso. [To visu pavada žesti.] (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Viens no šādas problēmas cēloņiem, kā uzskata vecāki, ir nepietiekamās
bērnu latviešu valodas zināšanas, uzsākot mācības. Vecākiem rodas viņu izpratnē
pamatotas bažas, kā tas turpmāk ietekmēs viņu bērnu pašapziņu, zināšanas,
motivāciju apmeklēt skolu, attieksmi pret mācībām kopumā. Šādā kontekstā bieži
vecāki lieto vārdu “bailes” – “bailes iet uz skolu”, “vecāki baidās”.
Grūtības ir ne tikai uztvert jaunas zināšanas, bet arī tās atražot un reproducēt
latviešu valodā. Nepietiekamās latviešu valodas zināšanas liedz skolēniem formulēt
savu atbildi, pilnībā atklāt savas zināšanas un izpratni par apgūstamo mācību vielu.
Katrā grupā vismaz vienu reizi, raksturojot šīs grūtības, izskanēja teiciens, ka bērni ir
kā “ sunīši, kas saprast saprot, bet pateikt nevar.”
Pēc vecāku domām, līdz ar bilingvālās apmācības metodes ienākšanu skolās
ievērojami ir palielinājusies ne tikai skolēnu mācību slodze, īpaši mājās, bet arī
vecāku pašu slodze. Respondenti norāda, ka arvien vairāk iesaistās bērnu izglītošanas
procesā. Nereti vecāki atzīst, ka viņi it kā vēlreiz iet skolā, jo kopā ar bērniem gatavo
mājas darbus, ir spiesti aktīvi piedalīties mācību procesā, jo bērni paši netiek galā ar
uzdoto. Fokusa grupās dažiem vecākiem ir pat izveidojies priekšstats, ka politikas
veidotāji jau iepriekš ir paredzējuši vecāku augsto iesaistītības pakāpi bilingvālās
izglītības īstenošanā.
-

Mūsu darba maiņa dubultojas un pat trīskāršojas. Mēs pēc darba ejam mājās un
domājam: “Ak, Dievs, kas gan mums šodien ir uzdots? Kāds apjoms mums ir jāaptver?
(..) Proti, valsts ir iesaistījusi visus - bērnus, vecākus, priekšmetu skolotājus, latviešu
valodas skolotājus, bet nav padomājusi, kā to varētu izdarīt savādāk.” (Daugavpils,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Tad, kad viņi visu šito sāka ieviest, viņi jau paredzēja, ka ar visu šito bilingvālismu
nodarbosies vecāki. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Es uzskatu, viņam jau tagad ir tāda slodze. Es atnāku no darba, viņš atnāk no skolas,
viņš knapi paspēj izpildīt mājas darbus. Uzdod ļoti daudz, es uzskatu, ka priekš ceturtās
klases ļoti daudz. Bet viņam gribas uz kādu stundiņu aiziet paskriet. Kāda skriešana, ja
es tur sēžu un viņam ... Ja tas būs latviski, tad vēl to visu vajadzēs tulkot. Divreiz vairāk
man vajadzēs sēdēt. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Bērni ar katru dienu mācās arvien vairāk un vairāk. Bērni jau nav ledusskapis, kurā visu
var iebāzt. (..) Bērns nepaspēj izpildīt mājas darbus, ko viņam tajā dienā uzdod.
Paskatieties, cik viņiem tagad uzdod! (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Par skolēnu slodzes palielināšanos vairāk runā 8.-9. klašu skolēnu vecāki,
kamēr 2.-4. klašu vecāki uzsver arī savu līdzdalību mācību procesā. Par to liecina arī
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kvantitatīvie dati. Kopumā bilingvāli vai latviski mācīto priekšmetu mājas darbu
sagatavošanā iesaistās 75% 2.-3. klašu skolēnu vecāki. 39% atzīst, ka pilda uzdoto
kopā ar bērnu, 36% palīdz bērnam tajā gadījumā, kad viņš lūdz vecākiem palīdzību
(“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”, BSZI, 2002).
Vesels problēmu loks ir saistīts ar ierobežotajiem laika resursiem gan
attiecībā uz (a) mazākumtautību izglītības kopējo reformu, kas paredz mācības
bilingvāli un pāreju uz mācībām vidusskolā pārsvarā latviešu valodā, gan attiecībā uz
(b) mācību stundas ilgumu un (c) mācību darbu mājās.
(a) Diskusiju dalībnieki uzskata, ka izmaiņas izglītības sistēmā ir pārāk
straujas un pēkšņas. Vairākkārt viņi uzsvēra, ka temps, kādā tiek īstenota reforma
skolās, ir pārāk ātrs, ir nepieciešama lielāka pakāpenība. Vecāki uzskata, ka ieviestās
pārmaiņas nav pārdomātas. Šādu viedokli vecāki argumentē ar to, ka, viņuprāt, nav
skaidri pateikts, ko īsti nozīmē bilingvālā izglītība. Katrs tajā iesaistītais dalībnieks –
skolēni, vecāki, skolotāji - to saprot un interpretē pēc saviem ieskatiem. Par to liecina
kaut vai tas, kā stāstīja pētījuma dalībnieki, ka katrs skolotājs bilingvālu mācību
stundu organizē pavisam atšķirīgi.
(b) Mācību stundas ilgums (40 minūtes), kā uzskata vecāki, ir nepietiekams,
lai bilingvāli apgūtu mācību vielu:
- (..) viņi nezinās priekšmetu, lai arī tā ir ļoti laba ideja [bilingvālā izglītība], (..) bet 40
minūšu rāmjos tā nav reāla. Laba ideja, vēlreiz saku, bet tā nerealizē sevi skolā. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)).
(c) Mājas darbu sagatavošanai veltītais laiks ir pārāk liels, jo skolēniem
neatliek laika atpūtai, ar mācību darbu nesaistītām nodarbībām. Rezultātā bērni ir
pārslogoti, biežāk slimo, izjūt paaugstinātu emocionālo spriedzi.
-

Es mācījos krievu valodā. Un viņš, nezinot priekšmetu, un mēs vakar divas reizes vairāk
laika patērējām, jo mēs nodarbojāmies ar tulkošanu. Viņš tos terminus krieviski nezina,
bet viņam tie tiek doti uzreiz latviešu valodā. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Viņiem nav laika, lai atvilktu elpu. Viņi ir cauru dienu skolā līdz pieciem vakarā. Viņi
atnāk mājās, bet uz nākamo dienu viņiem ir jāizmācās pieci vai seši priekšmeti. Tā ir
tāda slodze!(..) mans bērns mācās 9. klasē, viņa iet gulēt pusdivos vai divos naktī.
(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Kā personīgas grūtības vecāki uztver to, ka nespēj nodrošināt saviem
bērniem palīdzību mācību darbā dēļ savām latviešu valodas zināšanām. Daudzi no
respondentiem savas latviešu valodas zināšanas vērtē kā ļoti zemas, citi nezina
nemaz latviešu valodu. Pētījuma “Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze” (BSZI,
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2002) dati liecina, ka 62% 2.-3 klašu un 6.-7. klašu skolēnu vecākiem ir vājas
latviešu valodas zināšanas.
Fokusa grupu diskusijās atklājās, ka daļa vecāku kā risinājumu šai
problēmai algo dažādu priekšmetu privātskolotājus saviem bērniem, lai viņi iegūtu
nepieciešamās zināšanas.
-

Mēs mājās runājam krieviski, mēs ar vīru neesam šeit Latvijā mācījušies. Kā es varu
bērnam palīdzēt? (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Es pati esmu no Krievijas. 15 gadus šeit dzīvoju. Es latviešu valodu vispār nezinu.
Varbūt veikala līmenī, ne vairāk. Vīrs man vispār ir citas valsts pilsonis. Tātad bērnam
ir jāņem privātskolotājs (..). (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Krievu valodā vēl varētu tās stundas sagatavot, bet latviešu, ja es pati neko nesaprotu.
Sanāk, ka es saceļu kājās visus kaimiņus, kas zina latviešu valodu. (Daugavpils, vecāki,
2.-4. klase)

Tieši nepieciešamība nodrošināt bērnam vecāku palīdzību mājās mācību
darbā ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc respondentu jauktajās ģimenēs, kurās
māte (respondentu vidū tieši sievietes ir tās, kas ģimenē iesaistās bērnu mācību
darbā) ir krieviete, bērnus sūta uz skolām ar krievu mācībvalodu. Jāpiebilst, ka šajā
pētījumā šādas ģimenes bija vairākas.
Apkopojot vecāku nosauktās un pārspriestās grūtības, jāsecina, ka lielākā
daļa no tām ir vērtējamas kā bilingvālās izglītības sekmīgas īstenošanas šķēršļi.
Pamatā vecāki runā par izglītības reformas īstenošanai nepieciešamo resursu –
pedagogu, mācību līdzekļu, atbilstošu latviešu valodas zināšanu un laika – trūkumu,
no kura, savukārt, rodas jau konkrētas ikdienā sastopamas grūtības (grūtības
sagatavot mājas darbus, uztvert skolotāja teikto, saprast mācību grāmatās izklāstīto
vielu un uzdevumus, mācību darbam un atpūtai atvēlētā laika nesamērojamība,
pārmērīga skolēnu slodze u.c.).
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BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI

Līdzās skolēnu vecāku izpratnei par bilingvālās izglītības mērķiem un
uzdevumiem, grūtībām, kas rodas bērniem mācoties bilingvāli, nozīmīgs vecāku
attieksmi pret bilingvālo izglītību kopumā veidojošs faktors ir arī viņu skatījums uz
šādas apmācības metodes plusiem un mīnusiem. Uz tiem var paraudzīties arī kā uz
ieguvumiem

(pozitīvi

vērtējamiem

rezultātiem)

un

zaudējumiem

(negatīvi

vērtējamām sekām).
Vispirms pievērsīsimies diskusiju dalībnieku minētajiem bilingvālās
izglītības ieguvumiem. Jāpiebilst, ka attiecībā uz tiem fokusa grupu starpā nepastāv
atšķirības, viedokļi sakrīt gan Rīgā, gan Daugavpilī.
Jautājums par bilingvālās izglītības pozitīvajiem aspektiem neguva lielu
atsaucību diskusijās. Situācijas, kas izveidojās diskusijas laikā, uzdodot šo jautājumu,
var iedalīt divās grupās. Daļā gadījumu diskusijas telpā iestājās klusums, kas var
norādīt gan uz nevēlēšanos atzīt šādas apmācības metodes plusus vai arī runāt par
tiem, gan uz nepieciešamību apdomāt jautājumu, kas nav pašsaprotams atšķirībā no
jautājuma par bilingvālās izglītības mīnusiem, negatīvajām sekām. Otrā daļā
gadījumu respondenti pievērsās bilingvālās izglītības kritikai, paužot savu “pret”
nostāju.
Respondentu viedokli jautājumā par bilingvālās izglītības ieguvumiem
raksturo arī viņu pasivitāte. Trijās vecāku fokusa grupu diskusijās par bilingvālās
izglītības pozitīvajiem ieguvumiem izteicās tikai viens respondents, bet vienā grupā
par šo jautājumu izteicās divi cilvēki (kopā bija četras grupas). Turklāt replikas ir
īsas, kodolīgas, vienā gadījumā pat pretrunīgas:
-

Bilingvālajai izglītībai ir liels pluss. Tās ir latviešu valodas zināšanas, jā, bērns zinās
latviešu valodu. (..) Valodu viņi zinās. Kaut vai pa vārdiņam vien iemācīsies, un bez
jebkādas bilingvālās izglītības! (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Vēl viens vērā ņemams aspekts, kas būtu jāmin, aplūkojot šo jautājumu, ir
respondentu attieksmju savietojamība. Proti, tie, kas paši zina valodu un to lieto,
kuru bērniem nav problēmu mācīties bilingvāli un kuriem ir pozitīva pieredze kā
skolēnu vecākiem, spēj runāt par plusiem atšķirībā no tiem respondentiem, kuriem ir
negatīva pieredze, sliktas latviešu valodas zināšanas un zema motivācija apgūt
latviešu valodu.
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Un tomēr, kādus pozitīvos aspektus skolēnu vecāki saskata bilingvālajā
izglītībā? Apkopojot visus respondentu izteikumus, var izdalīt sekojošus ieguvumus:
•

latviešu valodas zināšanu iegūšana un uzlabošanās;

•

intereses par latviešu valodu palielināšanās;

•

intelektuālās attīstības tempa pieaugums;

•

neformālās saskarsmes iespējas latviešu valodā palielināšanās;

•

konkurētspējas palielināšanās darba tirgū.
Lūk, daži no šo respondentu izteikumiem:

-

Jo agrāk bērns sāk runāt divās valodās, jo mazāk tās jauc. Tas ir liels pluss. Divu valodu
zināšana manai mazajai deva lielu grūdienu viņas intelektuālajai attīstībai. Es esmu par
tādu izglītību. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Bilingvālās izglītības pluss – tai ir jābūt patiesi bilingvālai, pareizā vārdu nozīmē. Lai
patiešām saskarsme notiek divās valodās, bet pamatjēdzieni tiktu apgūtu dzimtajā
valodā bez zaudējumiem otrā valodā. No plusiem - lielāka konkurētspēja cilvēkiem, kas
zina divas valodas. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Kontaktējas ar bērniem, sarunvalodā problēmu nav. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Ja ir interesanta pārraide, viņa ar lielu baudu skatās latviešu valodā. Ir vārdu krājuma
papildinājums. Tagad viņiem tas kļūst interesanti. Ja agrāk viņi vispār tādas lietas
ignorēja, tad tagad ir interese. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Latviešu valodas zināšanu uzlabošanās ir arī visbiežāk minētais bilingvālās
izglītības ieguvums kvantitatīvajā skolēnu vecāku aptaujā pētījuma “Bilingvālās
izglītības ieviešanas analīze”(BSZI, 2002) ietvaros. Šādu viedokli pauda 59%
aptaujāto vecāku. Pārējie jautājumā piedāvātie atbilžu varianti - mācību priekšmeta
satura apguve, krievu skolēnu dzimtās valodas apguve, krievu kultūras attīstība
Latvijā un skolēnu psiholoģiskā pašsajūta – netiek uzskatīti par aspektiem, kas
uzlabosies bilingvālās izglītības rezultātā (tikai 12-15 % tic, ka iepriekš minētās
lietas varētu uzlaboties bilingvālās metodes dēļ). Līdzās šiem ieguvumiem jāmin vēl
divi. 63% vecāku uzskata, ka izglītības reformas ieguvums ir jaunatnes iespēju
palielināšanās iestāties Latvijas valsts augstskolās, bet 61% vecāku norāda uz
jauniešu izredžu palielināšanos darba tirgū.
Kāpēc gan mazākumtautību skolēnu vecāki fokusa grupās tik maz runā par
bilingvālās izglītības plusiem? Diskusijās viņi paši arī atbild uz šo jautājumu:
-

Bilingvālās izglītības mīnuss ir bezgalīgs! Tas mīnuss ir kā priekšmetu nezināšanas
čūska, kas visu apvij. (Daugavpils, 2.-4. klase)

-

Jeļena sāk ar plusiem un uzreiz pāriet uz mīnusiem.
Pluss ir tas, ka bērns, zinot daudz valodas ...
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-

Plusu vienkārši nav.(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Varbūt arī ir kādi plusi, bet grūti pateikt ... (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Kaut ko jau dod, bet tas pluss ir tik niecīgs salīdzinājumā ar mīnusiem, ka tas vienkārši
nav tā vērts. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Ņemot vērā šādu skolēnu vecāku atbildes reakciju uz jautājumiem par
bilingvālās izglītības ieguvumiem, diskusijas gaitā moderators (grupas vadītājs)
lūdza respondentus izteikt savu viedokli par to, ka bilingvālās izglītības viena no
priekšrocībām un mērķiem ir skolēnu sagatavošana nākamajam izglītības līmenim –
studijām Latvijas augstskolās latviešu valodā. Jāpiebilst, ka runājot par bilingvālās
izglītības mērķiem, šo aspektu vecāki neminēja. Tādējādi respondenti tika it kā
uzvedināti uz domām par iespējamajiem bilingvālās izglītības ieguvumiem. Turklāt,
kā jau augstāk minēts, kvantitatīvie dati rāda, ka vairums vecāku (63%) apgalvo, ka
pakāpeniska pāreja mazākumtautību skolās uz mācībām latviešu valodā ‘palielinās’
viņu bērnu iespējas augstākās izglītības sektorā Latvijā. Maz izplatīts ir pretējais
viedoklis – bērnu iespējas iestāties Latvijas valsts augstskolās ‘pazemināsies’ (tā
domā 5% vecāku) (“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”, BSZI, 2002).
Diskusiju rezultāti liecina, ka arguments par minoritāšu skolēnu
sagatavošanu mācībām augstākajās mācību iestādēs skolēnu vecāku vidū neiztur
kritiku. Viņi uzskata, ka galvenais, lai skolā bērni iegūtu labas zināšanas
priekšmetos, kas ir pamats sekmīgām tālākajām studijām. Latviešu valodas zināšanu
nozīme ir sekundāra, jo priekšmetu zināšanu bāze dzimtajā valodā ir pirmais
priekšnoteikums, lai indivīds tās varētu paust arī citās valodās, tajā skaitā latviešu.
-

Ja bērni pamatpriekšmetus mācīsies dzimtajā valodā, tad tur arī pastāv briesmas, ka viņi
nezinās kaut kādus terminus latviski, tas viņiem var traucēt iestāties augstākajās mācību
iestādēs. Uz to ļoti balstās reformas atbalstītāji. Patiesībā, ja bērns izvēlēsies virzienu,
kurā mācīties, viņš apgūs nepieciešamo valodu. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ja bērns būs apguvis zināšanas savā dzimtajā valodā, viņš tās varēs paust jebkurā
valodā – gan latviešu valodā, gan angļu valodā, gan vācu valodā. Ir zināšanu bāze
dzimtajā valodā. Pēc tam viņam ir vajadzīga tikai kaut kāda palīdzība ar terminoloģiju.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Nepieciešamās latviešu valodas zināšanas, terminoloģiju ir iespējams apgūt
papildus, intensīvāk pamācoties valodu, vajadzības gadījumā apmeklējot kādus
valodas kursus vai privātstundas. Turklāt vidusskolā iegūtās zināšanas ir pamats
tālākajai izglītībai, un šim pamatam ir “jābūt liktam uz domāšanu dzimtajā valodā”
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase).
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Bez tam, kā uzskata vecāki, pēdējā laikā arvien pieaug tendence iegūt
augstāko izglītību ārpus Latvijas robežām, kur ir vajadzīgas citas valodas zināšanas,
nevis latviešu. Virkni specialitāšu un profesiju Latvijā nemaz nav iespējas apgūt.
Tāpēc arguments, ka skolā jāmācās bilingvāli (latviešu un krievu valodās), lai varētu
turpināt mācības augstskolās, vecāku skatījumā nav īsti pamatots. Kāpēc gan bērnam
mocīties un mācīties bilingvāli, ja viņš brauks studēt uz Krieviju vai Angliju? Kāpēc
tādā gadījumā skolās pastiprināti tagad nemāca angļu valodu?
-

Es uzskatu, ka pamatam jābūt tomēr tajā valodā, kurā viņš ir pieradis sazināties. Bet
augstākajā izglītībā bērnam jābūt iespējai izvēlēties, kādā valodā mācīties. Vēlas
angliski, lai brauc uz Ameriku, vēlas krieviski, lai brauc uz Krieviju. Ja vēlēsies iegūt
izglītību šeit, ies uz latviešu institūtu un mācīsies latviski. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ja bērns nevēlas, nevajag viņam to latviski. Dzīves situācijas ir atšķirīgas. Vienam
perspektīvas ir tur, kādam šur, kādam Amerikā. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Vecāki uzskata, ka augstskolās krievu un latviešu studenti mācās vienā
līmenī. Šādu savu nostāju respondenti pamato ar to, ka pašreizējie krievu skolu
absolventi, kuru vidū ir arī viņu vecākie bērni, nav mācījušies atbilstoši šādai
bilingvālās apmācības metodei, bet tas nav traucējis viņiem sekmīgi iestāties
augstskolās un bez grūtībām lietot latviešu valodu ne tikai mācībās, bet arī darbā un
sadzīvē.
-

Mana meita beidza krievu valodā skolu un ar sarkano diplomu beidza [augstskolu],
mācījās latviešu grupā. Apguva terminus, viņai pamati bija.(Daugavpils, vecāki, 8.-9.
klase)

-

Vienā līmenī ar latviešiem bērni mācās augstskolās. Mans radinieks mācās, latviešu
grupā un ir labākais grupā. Viņam visi latvieši zvana un lūdz palīdzēt matemātikā! Viņš
runā latviski, nu ne jau tā kā latvieši, nav jau dzimtā valoda, bet viņš viņiem vēl palīdz.
Mācās teicami, normāli mācās.(Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Mans dēls tagad mācās augstskolā, pirmos divus gadus viņi mācījās krievu valodā, tad
sāka pāriet uz latviešu valodu. Pēc tam 3. kursā viņam kļuva grūtāk, tomēr kaut kā
iebrauca, tagad viņš jau mācās pēdējā kursā un paralēli strādā.(Daugavpils, vecāki, 8.-

Saturiskās atšķirības, kas pastāv kvantitatīvo un kvalitatīvo datu starpā ir
izskaidrojamas ar metodoloģiskām īpatnībām. Svarīgi ir norādīt, ka arī aptaujā
vecāki atbildēja uz tieši uzstādītu jautājumu (“Vai, Jūsuprāt, pakāpeniska pāreja
mazākumtautību skolās uz apmācību latviešu valodā palielinās vai arī pazeminās citu
tautību (krievu, ukraiņu u.c.) jaunatnes iespējas iestāties Latvijas augstskolās, kurās
mācības notiek latviski?”). Līdz ar to vecāki ar jautājuma palīdzību tiek uzvedināti
domāt par bilingvālās izglītības ieguvumiem. Spontāni loģisko atbildi “jā” sniedza
63% vecāku. Savukārt kvalitatīvā pētījuma rezultāti, pateicoties metodes īpatnībām,

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

43

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

liecina par dziļākām attieksmēm, bet tajā pašā laikā ir jānorāda, ka kvalitatīvie dati
nav reprezentatīvs vecāku viedokļa atspoguļojums.
Vienlaikus, atgriežoties pie fokusa grupu diskusiju rezultātiem, vecāki stāsta
par gadījumiem, kad krievvalodīgie skolēni, gan pašu, gan paziņu bērni, iestājas
augstskolā vai arī kādā profesionālajā skolā. Mācību sākumā viņiem ir ļoti grūti, jo
nav atbilstošo latviešu valodas zināšanu. Taču pēc noteikta laika posma – pāris
mēnešiem vai pusgada – skolēni šīs grūtības ir pārvarējuši, apguvuši latviešu valodu,
un sekmīgi turpina mācības.
-

Sešus gadus atpakaļ dēls beidza institūtu. Kad viņš beidza krievu skolu, zināšanas dēlam
bija ļoti labas, pamatīgas zināšanas. Kad viņš aizbrauca uz Rīgu mācīties, tad tur
pārsvarā mācības bija latviešu valodā, bet tā kā zināšanas bija pamatīgas, tad problēmu
nebija. Kādu laiku tikai kādi termini, bet pamats bija. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Radu bērns iestājās tehnikumā pēc 8. klases uzreiz. Viss ir latviešu valodā. Jā, viņam
pirmo pusgadu bija ļoti grūti tāpēc, ka tur vēsture latviešu valodā, fizika, matemātika,
viss. Pēc pusgada viņš sāka pat runāt latviešu valodā, kaut gan latviešu valoda bija
nulles līmenī. Pirmais pusgads bija ļoti smags. (Rīga, vecāki, 8.-9 klase)

Pēdējais gadījums norāda uz pretrunu vecāku viedokļos. No vienas puses,
viņi neatbalsta bilingvālo izglītību kā latviešu valodas apguves metodi, bet, no otras
puses, viņi runā par pozitīviem piemēriem, kad skolēni, nonākuši situācijā, kad ir
spiesti mācīties latviešu valodā, apgūst valodu un tās lietošanas iemaņas. Šī pretruna
liecina par to, ka, iespējams, vecāku neapmierinātība ar bilingvālo izglītību vairāk
saistās ar reformas īstenošanas veidu un tās organizatoriskajām grūtībām.
Pašlaik pētījuma dalībnieki vairāk saskata bilingvālās apmācības metodes
negatīvās sekas, tādējādi paužot negatīvu nostāju pret bilingvālo izglītību. Taču ir
svarīgi piebilst, ka ne vienmēr tā ir kritika pret bilingvālo izglītību kā tādu, bet gan
pret tās īstenošanas praksi Latvijā. Vecāku priekšstati, nereti pārliecība par šādas
apmācības metodes sekām balstās viņu kā tiešo bilingvālās izglītības īstenošanas
novērotāju pieredzē.
Kādi ir bilingvālās izglītības mīnusi vecāku skatījumā? Apkopojot visu
grupu izteikumus, var izdalīt sekojošus:
•

krievu minoritātes izglītības kvalitātes krišanās;

•

pamata (priekšmetu) zināšanu kvalitātes samazināšanās;

•

negatīva ietekme uz skolēnu dzimtās valodas zināšanām;

•

negatīva ietekme uz skolēnu veselību un psiholoģisko pašsajūtu;

•

negatīva attieksme pret mācībām un skolu.
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Kvantitatīvie dati par vecāku viedokli attiecībā uz bilingvālās izglītības
radītajiem zaudējumiem liecina, ka biežāk negatīvās sekas vecāki saskata attiecībā uz
priekšmetu apguvi (negatīvi ietekmē ‘mācību priekšmeta satura apguvi’ – 47%) un
‘skolēnu psiholoģisko pašsajūtu’ (negatīvi ietekmē – 41%). Retāk negatīvās sekas
vecāki saskata attiecībā uz krievu kultūras attīstību Latvijā, kā arī bērnu dzimtās
valodas zināšanām. Tomēr trešā daļa domā, ka notiekošās izmaiņas mazākumtautību
skolās negatīvi ietekmē dzimtās valodas apguvi, bet 29% atzīst, ka cietīs krievu
kultūra Latvijā (“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”, BSZI, 2002 ). Šie dati pēc
būtības iezīmē tieši tādu pašu ainu, kāda atklājās fokusa grupu diskusijās, tāpēc tajās
iegūtie dati ir īpaši vērtīgi, jo sniedz padziļinātu izpratni par skolēnu vecāku viedokli
šajā jautājumā.
Par bilingvālās apmācības metodes negatīvajiem aspektiem pētījuma
dalībnieki runāja ļoti aktīvi, intensīvi, emocionāli. Turklāt vecāku izpratnē minētie
mīnusi ir daudz nozīmīgāki nekā bilingvālās izglītības plusi. Mazāk aktīvi savu
negatīvismu pauda tie vecāki, kuriem ir pozitīva pieredze un kas saskata arī
bilingvālās apmācības plusus. Tāpat jānorāda, ka vairāk negatīvos aspektus saskata
Daugavpils vecāki. Rīdzinieki pamatā runāja par bilingvālās izglītības negatīvo
ietekmi uz skolēnu priekšmeta un dzimtās valodas zināšanām, izglītības līmeņa
krišanos krievu skolās, un netieši norādīja uz spriedzes palielināšanos mājās.
Daugavpilieši, savukārt, akcentēja gan rīdzinieku apspriestās negatīvās ietekmes, gan
arī citas bilingvālās izglītības sekas – skolēnu psiholoģiskās pašsajūtas un veselības
stāvokļa pasliktināšanos, nepatiku pret mācībām un skolu.
Tagad pievērsīsimies konkrētiem vecāku viedokļiem un to pamatojumiem
par bilingvālās izglītības radītajām negatīvajām sekām.
(a) krievu minoritātes izglītības kvalitātes samazināšanās
Skolēnu vecāki pauž pārliecību, ka bilingvālās apmācības rezultātā krievu
skolās ievērojami krītas izglītības kvalitāte. Ir vecāki, kas uzskata, ka tā ir apzināta
politikas veidotāju stratēģija. Vairākkārt respondenti atsaucas uz padomju laika
izglītības sistēmu un augsto izglītības kvalitāti krievu skolās salīdzinājumā ar
latviešu skolām. Pašlaik situācija veidojas apgriezti – līdz ar bilingvālās izglītības
ieviešanu mazākumtautību skolās krītas izglītības kvalitāte, un uz šī fona latviešu
skolās tā tagad ir daudz augstāka:
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-

Tagad notiek tāda izglītības sistēmas degradācija krievu skolās. Ļoti spēcīga, tā tiek
stimulēta no visiem ierēdņiem. (..) Pakāpeniski notiek izglītības standartu
pazemināšanās. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Te uzreiz visu uz latviešu valodu pārsvieda! Nu tās taču ir šausmas! Es uzskatu, ka tas
būs vienkārši murgs! Es uzskatu, ka mācības krievu skolās tagad strauji kritīsies. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Ja tagad pāries uz latviešu valodu, tad latviešu skolās paliks augstāks līmenis nekā
krievu skolās. Jo latvieši mācīsies dzimtajā valodā, bet krievi sāks mācīties jau vairs ne
dzimtajā valodā. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Daugavpils vecāki uzskata, ka joprojām krievu skolās izglītības līmenis ir
augstāks kā latviešu skolās. Kāda respondente stāstīja, ka pilsētā pastāv viedoklis – ja
ir vēlēšanās, lai bērns zinātu latviešu valodu, tad viņš jāsūta uz latviešu skolu; ja
vecāki grib, lai viņu bērni iegūtu labas priekšmetu zināšanas, tad ir jādodas uz krievu
skolu. Šādu pārliecību stiprina arī latviešu vecāku rīcība. Daugavpils vecāki pauda
izbrīnu, ka daļa latviešu sūta savus bērnus uz krievu skolām, savu izvēli pamatojot ar
to, ka krievu skolā varot iegūt labas zināšanas:
-

(..) bērns mācījās divus gadus latviešu skolā un pēc tam māte viņu pārveda uz krievu
skolu. Es prasu, kāpēc jūs tā darījāt? Viņa man atbildēja – latviešu valodu mēs esam
apguvuši, bet tagad mēs gribam zināšanas iegūt. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Izglītības kvalitātes krišanās kontekstā vecāki norāda arī uz savu bērnu
konkurētspējas ar latviešiem samazināšanos. Kā piemēri tiek minētas situācijas
priekšmetu olimpiādēs, kad skolēni nevar izpildīt noteiktus uzdevumus tikai tāpēc,
ka viņiem nav zināms kāds atsevišķs vārds latviešu valodā. Rezultātā, kā uzskata
vecāki, cietēja būs pati valsts, jo skolēni meklēs iespējas mācīties dzimtajā valodā un
dosies prom no valsts, kas līdz ar to, iespējams, zaudēs labus speciālistus:
-

Pēc trīs gadiem dēls pabeigs vidusskolu, kaut kur stāsies, tad viņš būs tālu aizmugurē aiz
saviem vienaudžiem latviešiem, bet tagad viņam ir ļoti labs līmenis. Tas ir zaudēts bērns,
priekš manis zaudēts, priekš sabiedrības zaudēts. Varbūt viņš dotu kaut ko ļoti labu šai
valstij, bet rezultātā varbūt arī neiedos, jo nāksies meklēt mācīties kaut kur tālu, tātad
aizbrauks spēki, bet viņš varbūt bija gudrs. (Daugavpils, vecāk, 8.-9. klase)

(b) pamata (priekšmetu) zināšanu kvalitātes samazināšanās
Savu viedokli par izglītības kvalitātes samazināšanos vecāki pamato ar
bērnu zināšanu pasliktināšanos. Vairāk to akcentē 8.-9. klašu skolēnu vecāki. Viņi
uzskata, ka viņu bērni ir kļuvuši par eksperimenta objektiem, kas nesaņem “vispār
nekādu normālu izglītību” (Rīga, vecāki, 8.-9. klase).
-

Zināšanu kvalitātē ir tāda lejupslīde! Kāda tur bērnu radošā attīstība!? Tas, ka visi
paņem lielu lapu un katrs aiziet un uzlīmē uz tās lapas sēni. To sauc par radošu
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darbību? Ar to lai nodarbojas bērnu dārzi. Ļaujiet man mierīgi apgūt mācību
priekšmetu ar manu bērnu dzimtajā valodā, bet pēc tam patiešām latviešu valodas
zināšanas nāks klāt, un būs kaut kāds rezultāts, kaut kāda summa. Citādāk ir tikai
starpība, zaudējums. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Vecāki ir pārliecināti, ka nav iespējams sekmīgi apgūt mācību priekšmetus,
ja tos nemāca skolēnu dzimtajā valodā. Īpaši to uzsver Daugavpils vecāki, kas
uzstājīgi norāda, ka priekšmetu zināšanas ir jāapgūst tikai dzimtajā valodā. Vairāk tas
attiecas uz eksaktajiem priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju.
-

Es uzskatu, ka eksaktie priekšmeti ir jāmāca dzimtajā valodā, bet tie priekšmeti, kas nav
pamata priekšmeti, darbmācība, dziedāšana, lai tos mācās latviski. Lai viņi dzied tās
latviešu dziesmas, man pilnīgi vienalga. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Es saprotu- fizkultūra, darbmācība, tur, kur nav zaudējuma zināšanās, šos priekšmetus
var mācīt latviešu valodā. (..) Atvainojiet, ķīmija, fizika, tā ir specifiska terminoloģija.
Tas taču ir neprāts! (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Eksaktie priekšmeti, kas ir zināšanu pamats, kas ir vajadzīgi, lai pēc tam iestātos kaut
kur, tie ir vajadzīgi tomēr dzimtajā valodā. Bet visi tādi parasti – zīmēšana, sports,
darbmācība, kas tur vēl, lai viņi ir latviski. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Kāda respondente stāstīja, ka viņas meitai nav problēmu ar latviešu valodu,
bet ir grūti uztvert mācību vielu bilingvāli apgūstamajos priekšmetos. Mājās viņa
izmanto mācību grāmatas gan krievu, gan latviešu valodā. No krievu mācību
grāmatām viņa izprot vielu, bet latviešu grāmatas ir vajadzīgas, lai sagatavotu
“špikeri” kontroldarbam. Šādā veidā apgūtas zināšanas ātri aizmirstas, jo tiek
vienkārši iekaltas no galvas bez izpratnes. Rezultātā zināšanu nav, krītas to līmenis
un skolēna konkurētspēja ar vienaudžiem. Šāda pieredze un priekšstati kavē vecāku
izpratni par bilingvālās izglītības mērķiem. Respondenti ir neizpratnē, kāpēc veidojas
situācijas, kad bērns labi zina latviešu valodu (saņem labas atzīmes), bet viņam ir
problēmas priekšmetos, kuros mācību viela tiek pasniegta bilingvāli.
Par savu bērnu zināšanu līmeni vecāki spriež, salīdzinot viņus ar draugu un
radinieku bērniem, kas dzīvo citās Austrumeiropas valstīs. Respondenti uzskata, ka
viņu bērniem zināšanas ir sliktākas, un cēlonis tam ir meklējams tieši mācībvalodā.
-

Mums ir draugi Krievijā, tur meita tādā pat vecumā kā mūsu vecākais dēls. Šeit viņš ir
labākais plūsmā, bet tur viņš pat par kājslauķi neder. (..) Ja reiz viņi mācās matemātiku,
tad matemātiku, nevis valodu. Mūsējie vispār neko nesaprot, jēdzienus nezina. Mūsu
bērniem vārdu krājums krieviski ir ievērojami mazāks nekā tiem, kuri mācās krievu
skolās. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

No Krievijas mēs jau atpaliekam par diviem gadiem sākumskolā. (Daugavpils, vecāki,
2.-4. klase)
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Bijām Baltkrievijā pie radiem. Meita saka: “Mammu, es te būtu teicamniece!” Tātad
viss atduras pret valodu. Jo vērtētas tiek nevis priekšmeta zināšanas, bet valoda.
Saprotiet! Krievu bērnam vērtē valodu kā tādu! (..)Ir tāds teiciens – kā suns, saprot, bet
pateikt nevar! Un mūsu bērni ir kā tādi mazi sunīši! Viņi it kā saprot un pateiktu, bet
nespēj! (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Skolēnu vecāku atzinumi par bilingvālās izglītības negatīvo ietekmi uz
skolēnu zināšanu līmeni un vispārējo krievu skolās gūto izglītības kvalitāti ir
vērtējami kā vecāku interpretācija, jo tie nebalstās uz objektīviem rādītājiem. Turklāt,
runājot par to, ka bilingvālā apmācības metode varētu atvieglot skolēniem
konkurētspēju ar latviešiem augstākās izglītības sektorā, vecāki to noliedz un pamato
savu viedokli ar to, ka līdz šim krievu bērni tāpat bez grūtībām iestājās Latvijas un
arī rietumu augstskolās. Proti, viņu zināšanas nav sliktākas. Principā vecāki nonāk
pretrunā paši ar sevi. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā viņu izteikumus par bilingvālās
izglītības negatīvo ietekmi uz skolēnu zināšanām un izglītības kvalitāti, jo tie netieši
norāda uz viņu attieksmi pret bilingvālo izglītību.
(c) negatīva ietekme uz skolēnu dzimtās valodas zināšanām
Nākamais diskusijās bieži apspriestais bilingvālās izglītības aspekts ir tās
ietekme uz mazākumtautību skolēnu dzimtās krievu valodas zināšanām. Vecāki ir
neapmierināti, ka bērniem ir ļoti mazs vārdu krājums viņu dzimtajā valodā, kas
negatīvi ietekmējot viņu domāšanas procesu un spējas formulēt un izteikt savu
viedokli. Ir vecāki, kas uzskata, ka līdz ar krievu valodas zināšanu pasliktināšanos
viņiem zūd emocionālā saikne ar bērniem.
-

Pamatpriekšmeti, pamatjēdzieni par apkārtējo pasauli bērnam jāapgūst dzimtajā valodā.
Tas attīsta viņa domāšanas spējas, viņa spējas sakarīgi domāt un izklāstīt savas domas.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Krievu bērni atpaliek valodas attīstībā. Uz vārdu krājumu viņi bremzē, viņi nespēj tālāk
virzīties. (..) Vārdu krājums viņiem ir ļoti nabadzīgs gan dzimtajā valodā, gan latviešu
valodā. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Es, kā māte krieviete, negribu, lai manam bērnam par pirmo valodu pārsvarā kļūtu
latviešu valoda. Tāpēc, ka es vēlos ar savu bērnu saglabāt emocionālu saikni. Es esmu
ieinteresēta, lai mans bērns apgūst visu krievu kultūras klāstu, literatūru dzimtajā
valodā, nevis kā tulkojumu latviešu valodā. (..) Nevēlos, lai degradētos viņas krievu
valoda, bet tā degradējas pie šāda apmācības modeļa. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Daļa vecāku uzskata, ka cieš ne tikai dzimtā valoda, bet arī latviešu valoda:
-

Tas noved kā pie vienas valodas, tā otras valodas piesārņošanas. Viņiem taču galvā ir
viens īsts vinegrets. Viņi pusi teikuma saka latviski, pēc tam viņi saskaras ar kādu
terminu, kuru viņi nezina krieviski, tad ieliek to vārdu latviski un turpina krieviski. Viņi
tādā veidā neiemācīsies latviešu valodu, bet aizmirsīs labu, tīru, skaistu krievu valodu.
Bilingvālisms, tas ir šausmīgi! (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)
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Cēloni visām šīm problēmām vecāki saskata bilingvālās apmācības metodes
pielietošanā mācību procesā. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots vecāku viedoklis par
to, vai viņi piekristu, ja bērniem skolā papildus kā izvēles priekšmetus būtu iespēja
apgūt savas tautas vēsturi, kultūru, tradīcijas, dzimto valodu. Līdz ar to negatīvā
ietekme uz dzimto valodu un kultūru tiktu, ja ne novērsta, tad vismaz ierobežota.
Respondentu atbildes liecina, ka tikai daļa vecāku atbalstītu šādu priekšmetu
ieviešanu skolu programmās. Ar piebildi, ka tiem ir jābūt izvēles priekšmetiem.
-

Kāpēc nē? Es būtu par. Man tagad nepatīk mācību grāmatas. Piemēram,
vēstures grāmata.(..) 9. maiju atcēla, bērni pat nezina, kas tie ir par svētkiem.
(Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Fakultatīvi varbūt arī jā. Zināšanas nevienam nenāk par ļaunu. Lielās līnijās arī
Gruzijas vēsture viņam nenāks par ļaunu. Ja viņi zinās bez latviešu, krievu un
angļu valodas arī ķīniešu valodu, tas arī būs labi. Liekas zināšanas nevienam
netraucē.(Rīga, vecāki, 8.-9. klase)
Dominējošā attieksme pret šādu priekšmetu ieviešanu bija noraidoša.

Vecāki minēja vairākus pretargumentus šādai idejai. Pirmkārt, skolēnu mācību
slodze jau tagad ir ļoti liela, papildus priekšmeti to tikai vēl vairāk palielinātu.
Otrkārt, vecāki uzskata, ka dzimtās valodas un kultūras apguve vairāk ir ģimenes
atbildība. Treškārt, vecāki pauda bažas, ka bērni nelabprāt apmeklēs šos
priekšmetus, jo uztvers to kā uzspiestu prasību.
-

Tam ir jānāk no ģimenes – gan valodai, gan kultūrai, gan tradīcijām. Es esmu
baltkrieviete. Es būtu greizsirdīga, ja manam bērnam tagad mācītu kaut kādas
tradīcijas, jo es padomātu, ja nu gadījumā iemācīs ne tā, kā mana mamma man
mācīja. Labāk es pati iemācīšu.(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Bērniem ir kāda psihe? Viss, kas nāk no skolas, tas ir uzspiests, to vajag. Tātad
to vajag arī izstumt. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)
Tātad, no vienas puses, vecāki sūdzas par bilingvālās izglītības negatīvo

ietekmi uz skolēnu dzimto valodu un norāda uz to kā vienu no pretargumentiem
bilingvālajai izglītībai. No otras puses, jautāti par nepieciešamību papildus apgūt
dzimto valodu un kultūru, vecāki atbild noliedzoši un atzīst, ka valodas un kultūras
internalizēšana (iemācīšana un nodošana nākamajām paaudzēm) ir ģimenes atbildība.
Taču kopumā jāsecina, ka negatīvo viedokļu svaru kausā arguments par
bilingvālās izglītības negatīvo ietekmi uz nacionālās kultūras saglabāšanu, ir
salīdzinoši mazāk svarīgs. To apliecina arī “Bilingvālās izglītības ieviešanas
analīzes” (BSZI, 2002) pētījuma dati. Trešā daļa (34%) vecāku domā, ka notiekošās
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izmaiņas mazākumtautību skolās negatīvi ietekmē dzimtās valodas apguvi, bet 29%
atzīst, ka cietīs krievu kultūras attīstība Latvijā.
(d) negatīva attieksme pret mācībām un skolu
Daugavpils skolēnu vecāki uzskata, ka līdz ar bilingvālās izglītības
ienākšanu skolā bērniem ir radusies nepatika gan pret atsevišķiem mācību
priekšmetiem, gan pret skolu kopumā. Šāds viedoklis izskanēja arī Rīgas
pamatskolas skolēnu vecāku grupā. Vecāki stāsta, ka smagais mācību darbs, nespēja
saprast mācību vielu nokauj bērnos vēlēšanos mācīties, krītas viņu motivācija
apmeklēt skolu:
-

Man ir iespēja salīdzināt 4. klasi un 12. klasi. Jaunākajai meitai vienkārši ir zudusi
interese par daudziem mācību priekšmetiem. (..) Es viņai prasu: “Vai tiešām Tev nav
interesanti?” “ Būtu interesanti, ja tas būtu krievu valodā.” Tas viss krājās.(Daugavpils,
vecāki, 8.-9. klase)

-

(..) bērns pasaka: “Ja jau tu nezini, kā uz šo jautājumu atbildēt, tad es uz to vispār
neatbildēšu. Man ir vienalga. Krieviski es skolotājai varu pateikt, bet skolotāja prasa
latviski. Es tad negribu atbildēt.” Viņš apmulst. Bērni saskaras ar grūtībām un sāk
atpalikt. (..) viņš gribēja mācīties, bet tagad katru rītu prasa: “Atkal uz skolu?”
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Mans bērns uz skolu iet negrib! Viņš taču neko nesaprot! (..) Es baidos, ka bērni drīz uz
skolu vispār neies. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Tās pašas dabas zinības. Brīnišķīgs priekšmets – dabas mācība, apkārtējā vide.
Priekšmets, kurš bērnam ir jāapgūst no pašas mazotnes. Sanāk, ka viņi šo priekšmetu
nemīl. No pašām mazākajām klasītēm ir problēmas. Viņi nemīl šo priekšmetu, jo viņiem
tas ir sarežģīti, viņi neko nesaprot. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Vecāku pieredze liecina, ka skolēni, īpaši jaunākajās klasēs, nelabprāt
apmeklē arī ārpus klases pasākumus, kurus organizē skola – dažādu svētku
svinēšanu, koncertus. Cēlonis tam ir šajos pasākumos lietotā valoda. Vecāki uzskata,
ka pārāk daudz tajos skan latviešu valoda, bērni to neuztver, tāpēc viņiem šie
pasākumi kļūst neinteresanti, viņi nevēlas paši aktīvi piedalīties to organizēšanā.
Rezultātā bērniem veidojas negatīva attieksme pret latviešu kultūru, tradīcijām:
-

Latviešu svētki krievu skolā! Mārtiņdiena! Bērns stāv, 2. klasē mācās, un saka: “Ejam
mājās, ejam mājās!” Paši skolotāji sāk pārspīlēt un klanīties. Nepadomā, vai bērnam ir
interesanti! Uz skatuves tādi paši mazi bērniņi uzstājas, runā kaut ko, paši neko īsti
nesaprot, ko runā. Bet zāle viņus nemaz neklausās! Lūk, arī svētki! Atzīmējāmies!
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Sanāk tā, ka, pat ja arī grib kaut kādas tradīcijas bērnam iepotēt, viņš tās neatcerēsies,
jo viņam nav interesanti. Kāpēc zina krievu tradīcijas? Tāpēc, ka tās tiek svinētas viņa
dzimtajā valodā. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
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(e) negatīva ietekme uz skolēnu veselību un psiholoģisko pašsajūtu
Bilingvālās izglītības apmācības metode, kā atzīst Daugavpils vecāki,
negatīvi ietekmē skolēnu veselību. Bērni ir sākuši biežāk slimot, viņiem ir novājināta
imunitāte, ko vecāki skaidro ar pārmērīgo slodzi skolā, nepietiekamu atpūtu un
fiziskām aktivitātēm. Viena no dalībniecēm strādā skolā par medmāsu un diskusijas
gaitā viņa dalījās savos novērojumos:
-

(..) es kā skolas medmāsa esmu ievērojusi, ka pēdējos gados bērniem ļoti bieži uz dienas
beigām parādās nogurums un stipras galvas sāpes. Ir stājas traucējumi. Tas runā par to,
ka viņi daudz laika pavada sēžot, neiet staigāt pa parku. Viņiem nav laika, lai atvilktu
elpu. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Daugavpils sākumskolas skolēnu vecāki ir nobažījušies par to, kā mācības
bilingvāli ietekmē viņu bērnu psiholoģisko pašsajūtu. Skolēnu dzīve ir ļoti
“stresaina”, skolā bieži vien ir saspringta gaisotne, “stresa situācijas līdz pat
asarām” (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase). Sasprindzinājuma cēlonis, pēc vecāku
domām, ir jaunāko klašu skolēnu latviešu valodas zināšanas, kuras ir nepietiekamas,
lai uzsāktu mācības bilingvāli.
-

Iedomājieties, to mazo pirmklasnieku! (..) atnāk krievu bērns, vēl no baltkrievu ģimenes,
izbola acis un domā: “Ak Dievs, kur es esmu nokļuvis?” Jums vajadzētu ieiet stundā un
paskatīties! Tas ir šoks! Pats īstākais! No šejienes, lūdzu, jums arī nervu slimības!
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Lai labāk ilustrētu vecāku viedokli, tiks aplūkotas divas diskusijas
dalībnieku raksturotas situācijas, kurās bērni ir nonākuši negatīva stresa stāvoklī.
Abas šīs situācijas saistītas ar pārbaudes darbiem skolās, kas pašas par sevi izraisa
stresa stāvokli, taču diskusijas kontekstā vecāki vēlējās uzsvērt, ka spriedzes cēlonis
ir tieši latviešu valodas pielietošana mācību darbā un pārbaudījumos. Iespējams,
patiesais šīs emocionālās spriedzes cēlonis ir neatbilstošas latviešu valodas
zināšanas.
Situācija Nr.1. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
“Man meita atnāk mājās ar lielām, izbiedētām acīm un saka: “Mammu, mums 3. klasē būs
eksāmens latviešu valodā. Ja es viņu nenolikšu, tad mani nepārcels uz 4. klasi.” Šoks ir
bērnam. “Kā es nolikšu to eksāmenu 3. klasē?””
“Es aizeju uz skolu un uzzinu, ka tur ir vienkārši kombinētais darbs un plus vēl šajā darbā ir
iekļauti arī jautājumi par latviešu valodu, bet bērns jau pirms laika tiek satraukts. Viņi ar
tādām lielām acīm skatās. Vai tad bērns to visu gribēs mācīties, ja tas ir bailīgi, biedējoši?”
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Situācija Nr.2. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
“Mani puikas ir apzinīgi un atbildīgi. Pavasarī bija ieskaite, es vienkārši iegāju pa ceļam
skolā viņus paņemt uz mājām. Jūs būtu redzējuši viņu sejas, pirms viņi gāja iekšā kabinetā.
Tas bija ārprāts! Es savu bērnu nepazinu. Viņš bija balts kā palags!! Viņš bija viss balts,
acis kvadrātā, viņš turēja klases durvju rokturi, bet viņam visa roka trīcēja! Viņam ir desmit
gadi! Viņš viss trīc! Kas būs vēlāk?”

Negatīvā stresa situācijas būtu vēlams pēc iespējas samazināt, jo
emocionālais diskomforts atstāj negatīvu ietekmi gan uz skolēna attieksmi pret
latviešu valodu, gan pret mācībām kopumā. Negatīvisms, kas rodas gan no
kognitīvām, gan emocionālām grūtībām, var būt par cēloni nepatikai pret skolu
(“skolas fobija”). Pētījuma rezultāti liecina, ka skolēni saskaras ar abu veidu
grūtībām, un vecāki jau tagad runā par “skolas fobijas” izpausmēm attiecībā uz
saviem bērniem.
Emocionālā diskomforta kontekstā vecāki norādīja, ka bērni zaudē dzīves
prieku, brīvo laiku, jaunāko klašu skolēni – bērnību, bet “pats galvenais veselību, jo
viņi tik daudz nervozē tagad” (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase).
Skolēnu, kuri vienlaikus ar mācību saturu mācās arī otro valodu,
emocionālajam noskaņojam ir liela nozīme šīs valodas sekmīgā apguvē. Ārzemju
zinātnieki ir formulējuši t.s. emocionālā filtra hipotēzi, saskaņā ar kuru “skolotājiem
ir jāpanāk, lai valodas apguvēji nebūtu pārāk satraukti vai pesimistiski noskaņoti. (..)
Ja valodas apguvējs būs mierīgs un pašpārliecināts, darbs klasē būs mērķtiecīgāks un
efektīvāks.”3 Turklāt, kā liecina kvalitatīvā pētījuma “Vienota izglītības sistēma:
pāreja uz mācībām vidusskolā valsts valodā” (BSZI, 2003) rezultāti, skolēnu
emocionālais noskaņojums un pašsajūta bilingvāli apgūstamajos mācību priekšmetos
ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē viņu attieksmi pret bilingvālo
apmācības metodi.

3

Beikers K. (2002). Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati / Tulk. I. Druviete. Rīga: Nordik., 97.
lpp
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“PAR”VAI “PRET” BILINGVĀLO IZGLĪTĪBU SKOLĀ?

Skolēnu vecāku attieksmi un atbalstu vai protestu pret bilingvālo izglītību
veido vairāku faktoru komplekss. Šajā pētījumu rezultātu sadaļā apkoposim un
analizēsim to faktoru kopumu, kas veido vecāku “par” vai “pret” nostāju attiecībā uz
bilingvālo izglītību.
Jautāti, vai viņi kopumā atbalsta bilingvālo izglītību, vecāku viedokļi
sadalījās vairākās grupās.
(1) Daļa vecāku (jāpiebilst gan, ka tādi bija divi respondenti) pilnībā atbalsta
bilingvālo izglītību un nesaskata nekādas problēmas. Tie ir vecāki ar, t.s., pozitīvo
pieredzi – viņu bērni labi zina latviešu valodu, un vienlaikus viņiem ir labas sekmes
pamata priekšmetos. Vienā no gadījumiem bilingvālā izglītība, pēc skolēna mātes
domām, ir sasniegusi savu mērķi:
-

Pirms pieciem gadiem patiešām es biju pret, tāpat kā jūs [rāda, ka dreb]. Slodze bija
liela, un viss tikko sākās. Es biju ļoti pret. Tagad, kad mans vecākais beidza un trīs
eksāmenus latviski viņš nolika uz 10, un ļoti labi runā, tad es sapratu, ka tā bija pareiza
pāreja. (..)Es esmu priecīga, laimīga. Mēs pērkam bērnu žurnālus latviski, jo ir tādi, ko
viņi vēlas, bet krieviski nav. Es saku: “Mēs, meitiņ, nesapratīsim!” “Mamma, es Tev
iztulkošu un pateikšu.” (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Man tāda satraukuma nav, jo man bērnam it kā gan valodas labi padodas, gan tā pati
matemātika, fizika, ķīmija. (..) Mans bērns latviski lasa avīzes, žurnālus. Viss kaut kas
viņai ir interesanti. Viņai viss padodas. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Svarīgi ir piebilst, ka abos gadījumos viens no vecākiem ģimenē ir latviešu
tautības, kaut gan ģimenē lietotā valoda viennozīmīgi ir krievu. Šīs respondentes
diskusijā par bilingvālo izglītību iesaistījās pasīvāk, bet tajā pašā laikā neslēpa savu
pozitīvo pieredzi. Viņu zemo iesaistīšanās pakāpi izskaidro tas, ka pamatā
respondenti diskutēja par savu negatīvo pieredzi, un pauda drīzāk negatīvas
attieksmes.
(2) Otro viedokļu grupu veido vecāki, kuri atbalsta pakāpeniskāku pāreju
uz bilingvālo izglītību. Tie ir vecāki, kas uzsver, ka bilingvālā izglītība ir atbalstāma
un vajadzīga, bet tikai tad, ja to sāk īstenot no 1. klases, nevis pamatskolas vidus
posmā:
-

Kaut kad jau vajadzētu ieviest. (..) Es piekrītu bilingvālajai izglītībai no 1. klases. (Rīga,
vecāki, 8.-9. klase)

-

Labi, kad paies cik tur tie gadi, kad pakāpeniski ieviesīs bilingvālo izglītību, bērns jau
morāli būs gatavs, ka viņam ir jāliek [eksāmeni] latviešu valodā. Viņš tam būs gatavs.
Bet, kad bērnam pasaka divus gadus līdz eksāmenam, ka eksāmens būs tīri latviešu
valodā, tad viņam ir vienkārši šoks! (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)
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No 1. klases tas būtu normāli. Tas ir pakāpeniski. Man mazdēls bērnu dārzā mācījās
latviešu valodu, tagad sāka iet 1. klasē. Un jau no 1. klases ir latviešu valoda, un viņš
kaut kā nav aizmirsis un pat kaut kā bez akcenta, tā interesanti, ka viņš uztver.
(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Raksturīgi, ka šādu bilingvālās izglītības ieviešanas modeli atbalsta tieši 8.-9. klašu
skolēnu vecāki, kuru bērni uzsāka mācības bilingvāli pāris gadus atpakaļ. Ja
bilingvālo izglītību īstenotu tikai no 1. klases, tad uz viņu bērniem šīs pārmaiņas
neattiektos. Iespējams, tieši tāpēc viņi atbalsta šādu variantu. Savukārt, 2.-4. klašu
skolēnu vecāki uzskata, ka 1. klasē ir pāragri ieviest bilingvālo izglītību, jo bērniem
nav pietiekams vārdu krājums latviešu valodā. Viņi uzskata, ka latviešu valoda ir
nopietni jāmāca jau bērnu dārzā, vai arī bilingvālā apmācības metode jāievieš
vecākajās klasēs, kad ir gan atbilstošas latviešu valodas zināšanas, gan
pamatzināšanas priekšmetos:
-

Es piekristu bilingvālajai apmācībai saviem bērniem tieši vecākajās klasēs, jo vārdu
krājums veidojas līdz 9. klasei. Tālāk notiek smadzeņu trenēšana, mācīšanās daudz
dziļāk, vārdu krājums vairs nepaplašinās. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Šāda vecāku nostāja liek domāt, ka viņi it kā atbalsta bilingvālo izglītību, bet
nevēlas, lai tā attiektos uz viņu bērniem. Pēc būtības tas norāda uz netiešā veidā
paustu “pret” nostāju bilingvālajai izglītībai kopumā.
(3) Daļa vecāku neatbalsta bilingvālo izglītību tādā veidā, kādā tā tiek
īstenota mazākumtautību skolās pašlaik. Šo vecāku iebildumi pret pašreizējā formā
īstenoto bilingvālo izglītību saturiski neatšķiras un ir raksturoti sadaļā par grūtībām
un problēmām bilingvālajā izglītībā (skat. 34. lpp.). Ir vecāki, kas neatbalsta divu
valodu izmantošanu vienā priekšmetā:
-

Es neatbalstu. Ne jau formu kā tādu. Ja, piemēram, ņem kādu priekšmetu, mūziku, tad
lai uzreiz ņem latviešu valodā bez jebkāda bilingvālisma. Lai no 1. klases ir tā pati
mūzika tikai latviešu valodā, sports tikai latviešu valodā. Bet nekādu bilingvālismu, jo tā
ir putra! (..) Es neko labu tur nesaskatu. Vai nu tā, vai tā. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.
klase)

Vecāku attieksmi pret bilingvālo izglītību raksturo arī viņu viedoklis par
pāreju uz mācībām pamatā latviešu valodā mazākumtautību skolās ar nākamā
mācību gada (2004./2005.) sākumu. 8. un 9. klašu vecākiem lūdza paust savu
attieksmi šajā jautājumā. Pētījuma rezultāti liecina, ka viņu attieksme ir noraidoša.
Vecāki ir satraukušies par to, kā viņu bērni spēs sekmīgi pabeigt skolu un iegūt
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vidējo izglītību. Daudzi no viņiem uzsver, ka “tas nav reāli” (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase).
-

Kas mums sanāk rezultātā? Mani satrauc, kas būs rīt pēc 9. klases. Kā viņa iegūs
izglītību? Jo viņai ir sarežģīti, grūti. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Ļoti baidāmies, jo tiešām viņi nesaņems to izglītību, ko būtu varējuši saņemt.
(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Viņi pēc trīs gadiem nebūs konkurētspējīgi. Mēs ļoti uztraucamies. (Daugavpils, vecāki,
8.-9. klase)

Pētījuma

“Bilingvālās

izglītības

ieviešanas

analīze”

(BSZI,

2002)

kvantitatīvie dati liecina, ka pāreju uz mācībām pārsvarā latviski mazākumtautību
vidusskolās no 2004. gada vairāk vai mazāk atbalsta 42% vecāku (19% ‘pilnībā
atbalsta’ šo pāreju, 23% - ‘drīzāk atbalsta’), puse (48%) ir pret šādu politiku, bet 10%
vecāku nav skaidras nostājas šajā jautājumā. Pret 2004. gada izmaiņām biežāk
iestājas vecāki, kam latviešu valodas zināšanas ir vājas. Arī kvantitatīvā pētījuma
“Valoda” (BSZI, 1996-2002) rezultāti atspoguļo tādu pašu korelāciju starp latviešu
valodas zināšanu līmeni un atbalstu 2004. gada pārejai.
Viens no šī kvalitatīvā pētījuma uzdevumiem ir noskaidrot, cik lielā mērā
vecāku attieksmi pret bilingvālo izglītību ietekmē tās īstenošanas prakse. Nereti no
mazākumtautību pārstāvjiem izskan, ka bilingvālā izglītība skolās ir uzspiesta
prasība. Fokusa grupu diskusijās vecāki komentēja šo izteikumu. Šīs attieksmes
zināmā mērā iezīmē vecāku kopējo attieksmi pret bilingvālo izglītību, tāpēc,
apkopojot rezultātus šajā jautājumā, viedokļu ilustrācijai vairāk ir iekļauti citāti no
diskusijām.
Lielākā daļa respondentu gan Rīgā, gan Daugavpilī piekrīt šādam
apgalvojumam, piebilstot, ka bilingvālā izglītība ir uzspiesta “no augšas” gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem. Kā vecāki pamato savu nostāju?
Vispirmām kārtām uzspiešana (nasiļije) izpaužas kā izvēles brīvības ierobežošana.
Vairākkārt no vecāku puses izskan viedoklis, ka mazākumtautībām izglītības
reformas kontekstā ir liegtas izvēles tiesības. Tas savukārt norādot uz demokrātijas
formālismu. Bieži vien respondenti atsaucas uz padomju laika izglītības sistēmu, kad
bija brīva izvēle mācīties krievu vai latviešu skolā. Nevienam netika uzspiesta
izglītība valodā, kas nav dzimtā.
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-

Es uzskatu, ka bērniem arī ir jābūt izvēlei, kādā valodā viņam mācīties. Ko mēs vecāki,
lai bērni lemj. Bet bērnus nolika konkrēti – mācīsies latviešu valodā un viss! 12. klasē
viņš jau ir pieaudzis vīrietis vai sieviete, bet kāpēc viņu piespiež?(Rīga, vecāki, 8.-9.
klase)

-

Mēs šeit esam dažādi. Ļoti dažādi, dažādas situācijas. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu
bērniem būtu jādod izvēle. Demokrātiskā sabiedrībā ir jābūt izvēles tiesībām, ja tā
patiešām ir demokrātiska. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Varbūt mēs ļoti impulsīvi reaģējam, bet citādi nevaram. Jo demokrātijas šeit nav.
Padomju totalitārajā režīmā latviešiem bija izvēle mācīties tā vai tā. Mums nedod izvēles
tiesības. Es uzskatu, ka mums jābūt izvēles tiesībām. Ja viņi saka, ka bērnam jāiegūst
augstākā izglītība, priekš tam ir nepieciešama latviešu valoda, lai to izlemj bērna vecāki.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ir jābūt izvēlei. Gribi mācīties krieviski, ej mācies! Gribi mācīties latviski, ej mācies. Bet
nevis tā, ka visi vienā būrī. Lai ir izvēle. Lai skolā būtu tādas klases un tādas. Varbūt
stiprākie bērni aizietu tikai uz latviešu klasi, viduvējības varbūt aizietu tur, kur ir
bilingvāli, ko mēs te kritizējam, bet daļa aizietu tikai uz krievu valodu. (Daugavpils,
vecāki, 8.-9. klase)

Kaut arī par izvēles tiesībām vecāki runā vairākos aspektos, faktiski ar
izvēli viņi saprot iespēju mācīties tikai krievu valodā. Vecāki uzskata, ka skolas
mācībvalodai ir jābūt tādai pašai kā ģimenē lietotai valodai.
Respondentu viedokļa pamatojums norāda uz to, ka pēc būtības viņi nav
pret bilingvālo izglītību, bet gan pret to, kā tā tiek īstenota. Tieši īstenošanas ziņā,
pēc vecāku domām, šī reforma ir vardarbīga.
-

Kā šobrīd tas ir uzstādīts, tā ir uzspiesta prasība. Absolūti nepareizi. Bilingvālajai
izglītībai jāsākas vecākajās klasēs. Līdz tam mācībām būtu jānotiek tikai krievu valodā
ar padziļinātu latviešu valodas un vēstures apguvi. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Es kaut kādā mērā arī piekrītu tam, ka tā ir uzspiesta prasība, jo manā izpratnē
varmācības nav tad, ja bērnam ir izvēle. Bet bērns nevar atteikties. Mans vīrs smejas.
Bērns prasa: “Mammu, tēti, cik gadus man jāiet uz skolu?” “Kā minimums deviņi
gadi”, tētis saka. Dēls atbild: ”Divas klases jau esmu beidzis, tas nozīmē, ka man vēl
septiņi gadi jāmācās.” Mūsu tētis smejas: “Klau, bet viņš taču kā cietumā termiņu atsēž.
Skaita, cik gadi līdz iziešanai palikuši.”(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ja es gribu, tad es pats meklēšu, ko man palasīt krieviski, latviski vai angliski. Bet, ja
mani piespiež, tad tā jau ir vardarbība. (..) Proti, lien man galvā iekšā, manās domās,
manā apziņā un pārkārto tur visu pēc saviem ieskatiem. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Ziniet, situācija veidojas tāda, it kā kaut kur valdībā izdomātu, ka visiem ir jāēd auzu
pārslu putra. Un katru dienu teiktu: “Ēdiet, tā ir veselīga.” Bet man ir tiesības ēst žāvētu
desu, pat ja tas nav veselīgi. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Pēdējais citāts liek domāt, ka vecāki apzinās bilingvālās izglītības
ieguvumus Latvijas apstākļos, taču viņi nevēlas pakļauties spiedienam “no augšas”,
un ar savu noraidošo nostāju pret šādu apmācības metodi viņi pauž savas negatīvās
politiskās attieksmes kopumā un noliedz jebkādus reformas plusus.
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Izvēlei mācīties vai nemācīties bilingvāli būtu jābūt arī tāpēc, ka cilvēkiem
ir dažādi uzskati par bērnu izglītošanu un viņu nākotnes perspektīvām. Atšķirīga ir
arī skolēnu, vecāku un skolu gatavība bilingvālās izglītības reformas īstenošanai.
Pašreizējā situācijā, kā domā vecāki, politikas veidotāji to nav ņēmuši vērā. Līdz ar
to pamatots ir uzskats, ka bilingvālā izglītība ir uzspiesta, vardarbīga prasība
mazākumtautību vispārējās izglītības kontekstā. Skolēnu vecākus neapmierina tas,
ka pirms šādas reformas īstenošanas viņi netika aicināti uz dialogu ar politikas
veidotājiem.
-

Neviens neprasa, vai ģimene ir gatava, vai viņa ir gatava tādam apmācības veidam,
piemēram, kā Irina. Cik es sapratu, ne viņa ir gatava, ne bērns ir gatavs tādai asai,
straujai pārejai. Viņi neinteresējas, vai skola ir gatava, vai pats bērns ir gatavs tādai
straujai pārejai. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Tas ir tāpat kā, ja bērnam stūķē iekšā putru, bet viņš pretojas, kaut gan vispār viņš
varbūt labprāt uzēstu. Varbūt viņš grib apēst putras karoti un pasēdēt parunāt, pēc tam
vēl vienu putras karoti apēst. Bet mums grib tā ātri piecās minūtēs iebāzt visu to putru
mutē. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Padomju laikā bija gan latviešu, gan krievu skolas. Un ar varu neviens nespieda
mācīties, piemēram, krievu valodā. Kas gribēja, tas mācījās latviešu valodā. Kas gribēja
– mācījās krievu valodā. Bet tagad tas tiek uzspiests ar varu. Pat var teikt, ka mums
neviens neprasa – ne vecākiem, ne skolēniem. Vienkārši viņus piespiež, noliek fakta
priekšā. Vai tad tā var darīt? (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Jāpiebilst, ka asāk savu viedokli šajā jautājumā pauda tieši 8.-9. klašu
skolēnu vecāki, nevis 2.-4. klašu skolēnu vecāki, kuru bērni no 1. klases mācās
bilingvāli.
Izvērtējot vecāku paustos viedokļus visos ar bilingvālo izglītību saistītajos
jautājumos, jāsecina, ka vecāku “par” nostājas pamatā ir viņu izpratne par
bilingvālās izglītības pozitīvo ietekmi uz bērnu latviešu valodas zināšanām, kā arī,
protams, pozitīvā pieredze. Savukārt “pret” nostāju drīzāk veido skolēnu vecāku
negatīvais viedoklis par bilingvālās izglītības īstenošanas veidu, nevis par tās būtību
un mērķiem.
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1.2.2. LATVIEŠU VALODA: APGUVE, LIETOŠANA, MOTIVĀCIJA4
VALODAS APGUVES PIEREDZE UN MOTIVĀCIJA
VALODAS LIETOŠANAS PARADUMI UN SITUĀCIJAS
VALODAS RADĪTĀS PRIEKŠROCĪBAS UN IEROBEŽOJUMI

Mazākumtautības izglītības reforma un attieksme pret to ir nesaraujami
saistīta ar jautājumiem par latviešu valodu. BSZI kvantitatīvajos pētījumos
(“Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze”, 2002; “Valoda”, 1996-2002) ir
konstatēta tendence – jo augstāks latviešu valodas zināšanu līmenis, jo lielāks ir
respondenta atbalsts bilingvālajai apmācības metodei un pārejai mazākumtautību
vidusskolās uz mācībām pamatā latviešu valodā 2004. gada septembrī.
Arī fokusa grupu diskusiju rezultāti rāda, ka tie vecāki, kuri izsaka lielāku
atbalstu mazākumtautību izglītības reformai, atzīst, ka zina latviešu valodu un labprāt
to lieto kā formālajā, tā neformālajā saskarsmē. Protams, tas nav viennozīmīgi. Ir
gadījumi, kad respondents pārvalda latviešu valodu un regulāri to lieto, bet neatbalsta
bilingvālo izglītību veidā, kādā tā tiek īstenota pašlaik.
Vecāku uzvedības modeļu analīze attiecībā uz latviešu valodas apguvi un
lietošanas paradumiem ļaus iegūt dziļāku izpratni par vecāku attieksmi pret
bilingvālo izglītību un šo attieksmi veidojošajiem komponentiem.

VALODAS APGUVES PIEREDZE UN MOTIVĀCIJA

Lai izprastu respondentu motivāciju apgūt un lietot latviešu valodu,
pētījumā tika iekļauti jautājumi, kas raksturoja cittautiešu individuālo valodas
apguves vēsturi.
Kvantitatīvā pētījuma “Valoda” (BSZI, 1996-2002) dati atklāj izplatītākos
latviešu valodas apguves veidus (uz šo jautājumu aptaujā respondenti varēja sniegt
vairākas atbildes, kas nozīmē, ka valodu respondents nav apguvis, piemēram, tikai
skolā vai tikai kursos; iespējams, viņš to ir mācījies gan skolā, gan kursos, gan
4

Rezultātu sadaļā par latviešu valodu (1.2.2.), kā arī sadaļā par saskarsmi ar latviešiem un
etnisko attiecību vērtējumu (1.2.3., 75. lpp.) diskusiju dalībnieku viedokļi ir analizēti ne tikai
kā mazākumtautību skolēnu vecāku, bet arī kā Latvijā dzīvojošo etnisko minoritāšu pārstāvju
pieredze un attieksmes. Grupu diskusijās piedalījās vairāku tautību pārstāvji – krievi, ukraiņi,
baltkrievi, lietuvieši.

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

58

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

saskarsmē ar draugiem, proti, kompleksi). Nedaudz vairāk par pusi respondentu, kam
dzimtā valoda nav latviešu, ir mācījušies valsts valodu skolā (55%), retāk – dažādās
sadzīves situācijās un ikdienas saskarsmē. Kā liecina pētījuma rezultāti, 23%
respondentu latviešu valodu ir apguvuši darba vai mācību kolektīvā, 23% kontaktējoties ar draugiem latviešiem, 19% iemācījušies latviešu valodu ikdienā,
saskarsmē uz ielas, veikalā, bet 12% to ir apguvuši ģimenē, radu lokā. 17% no
nelatviešiem latviešu valodu ir apguvuši kursos, bet 10% - pašmācības ceļā,
izmantojot mācību grāmatas, video vai audio ierakstus, TV programmas u.c.
Fokusa grupu diskusijās respondenti, stāstot par to, kā viņi ir iemācījušies
latviešu valodu, norādīja uz tādiem pašiem valodas apguves veidiem. Kvalitatīvā
metodoloģija šajā gadījumā ļāva gūt plašāku ieskatu valodas apguves procesā,
tādējādi būtiski papildinot kvantitatīvā pētījuma rezultātus. Respondenti sniedza
atbildes uz tādiem jautājumiem kā - kad viņi sāka mācīties valodu?; kur un kā tas
notika?; kas viņiem mācīja latviešu valodu?; kāpēc viņi mācījās latviešu valodu?
Rezultātu izklāstā tiks aplūkotas un izceltas (ieliktas rāmīti) vairākas
situācijas, kas ieskicē un ļauj izsekot konkrēta cilvēka (nelatvieša) pieredzei latviešu
valodas apgūšanā. Balstoties uz šīm situācijām, ir iespējams izdalīt faktorus, kas ir
respondentu valodas apguves motivācijas pamatā.
Vairums no diskusiju dalībniekiem savu pirmo pieredzi latviešu valodas
apguvē ir guvuši padomju laikā latviešu valodas mācību stundās skolā. Respondentu
pieredze skolā ir atšķirīga - tā atspoguļojas arī izvēlētajās situācijās. 1. situācija atklāj
pozitīvo pieredzi, kad tieši skolā un vēlāk augstskolā

iegūtās latviešu valodas

zināšanas ir pamats, uz kurām balstās turpmākā latviešu valodas apguve.
Situācija Nr.1. Visi izteikumi pieder vienai personai (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
“Es mācījos Liepājā, ne Rīgā, provincē, desmit gadus atpakaļ. Mācījos vienā skolā, tad otrā,
es nevaru sūdzēties, ka mums skolā būtu bijusi slikta attieksme pret latviešu valodu. Vienīgi
tāda nianse –kad es tikko sāku mācīties, militāristu bērni nemācījās latviešu valodu. Viņiem
tas bija atļauts.”
“Tie, kas vēlējās, skolā apguva latviešu valodu.”
“Institūtā mums ļoti labi pasniedza latviešu valodu.”

Apkopojot respondentu vēstījumus, jāsaka, ka negatīvā pieredze dominē.
Diskusiju dalībnieku vidū raksturīgs ir viedoklis, ka cēlonis vairākām ar
nepietiekamām latviešu valodas zināšanām saistītām grūtībām (vajadzībai pēc
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valodas zināšanām darbā, naturalizācijas procesā, formālajā saskarsmē publiskajā
telpā), kuras ir aktualizējušās 90. gados pēc Latvijas Republikas neatkarības
atgūšanas, ir meklējams tieši valodas apmācības stilā un metodē padomju laika skolā:
-

Cēlonis ir tas, ka mūsu paaudze, kas dzīvoja padomju laikā sociālistiskajās republikās
nepietiekamā līmenī mācījās nacionālo valodu, jo mēs bijām padomju tauta, un mums
kopīgā valsts valoda bija krievu valoda. Un lielākā uzmanība tika pievērsta krievu
valodas apgūšanai tāpēc, ka tā bija starpnacionālās saskarsmes valoda. Krievu skolās
nepietiekami labi mācīja latviešu valodu. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Vairāku respondentu, īpaši Daugavpilī, vēstījums par latviešu valodas apguvi skolā
liecina, ka valoda tika mācīta pavirši, skolotāji pauda neieinteresētu attieksmi pret
savu darbu, skolēnu vērtējums latviešu valodā neatbilda patiesajām viņu zināšanām:
-

(..) beidzot skolu, man atestātā bija piecinieks latviešu valodā. Pēc tam es mācījos
Liepājā, un, atbraucot uz turieni, man bija kauns teikt, ka man latviešu valodā ir
piecinieks. Es pat nesapratu no bailēm, ko man prasa. Es sameloju. Pateicu, ka man ir
četrinieks, ka tā ir kļūda atestātā. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Es arī mācījos skolā, man arī atestātā ir piecinieks. Es jums pastāstīšu, kā mēs atestātā
dabūjām pieciniekus. Mums bija tāda latviešu valodas skolotāja, kas gluži vienkārši ļoti
mīlēja dzeju. (..) Mēs iemācījāmies dzejoli, dabūjām piecinieku, turklāt (..),
neiedziļinoties dzejoļa jēgā. Vienkārši iemācījāmies vārdus, atmiņa bija laba. (..)
Rezultātā pusgadā mēs mācījāmies kādus 14 vai 15 dzejoļus. (..) Uz dzejoļu rēķina gada
atzīme, protams, sanāca piecinieks. (..) bet tad pienāca laiks, kad visiem vajadzēja nolikt
kategorijas. Nācās iet uz kursiem. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Šie gadījumi nav izdalīti kā atsevišķas situācijas, jo daudziem diskusiju dalībniekiem
stāstījums par latviešu valodas apguves vēsturi sākas tā, kā tas atklājas augstāk
citētajos izteikumos.
Respondentu vēstījums par neefektīvu latviešu valodas apguvi skolā, ļauj
jaunā skatījumā izvērtēt kvantitatīvā pētījuma “Valoda” (BSZI, 1996-2002)
rezultātus, kas rāda, ka skola ir ļoti būtisks posms valodas apguvē. Vecuma grupā no
35 līdz 54 gadiem, kas atbilst skolēnu vecāku vecumam fokusa grupu diskusijās,
atbildi ‘latviešu valodu es apguvu skolā’ sniedz 54% aptaujāto nelatviešu. Tajā pašā
laikā diskusiju rezultāti atklāj, kā valoda tika mācīta un apgūta. Tāpēc, iespējams,
šajā vecuma grupā vairāk valodas apguvei kalpo citi valodas mācīšanās veidi
(ikdienas saskarsme, valodas kursi), kaut arī pirmā valodas apguves pieredze ir gūta
skolā un tāpēc aptaujās cilvēki šo atbildi min visbiežāk.
Lielai daļai respondentu stāsts turpinās ar to, ka līdz ar latviešu valodas
statusa nostiprināšanos valstī viņi devās uz latviešu valodas kursiem, jo viņiem, lai
iekārtotos darbā, retāk – lai iegūtu Latvijas pilsonību, radās nepieciešamība iegūt
noteiktu latviešu valodas zināšanu kategoriju. Arī šajā gadījumā respondentu
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pieredze atšķiras – ir cilvēki, kas ir apmierināti ar apmeklētājiem kursiem un novērtē
to devumu (2. situācija), bet ir arī tādi, kam kursu apmeklēšanas laiks saistīts ar
negatīvu emocionālo spriedzi. Tās cēlonis gan drīzāk ir kursu noslēguma eksāmens
valodas zināšanu kategorijas iegūšanai, nevis pats mācību process (3. situācija).
Situācija Nr.2. Visi izteikumi pieder vienai personai. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
“Otro [kategoriju] es ieguvu vēl 94. [1994.]gadā, jo valoda bija vajadzīga. Es zināju, ka
darbā iet labāk uzreiz ar divām valodām, vismaz, lai ir tā apliecība. Pateicoties pirmajiem
kursiem, es ieguvu kaut kādu sapratni par gramatiku. Pēc astoņiem apmācības gadiem
skolā, es neko nezināju. Pasniegšanas līmenis bija šausmīgs.”
“Es biju bezdarbniece 99. [1999.] gadā, nomācījos kursos - biroja darbinieks, kursi, paldies
Dievam, bija latviski. (..) Tā kā tā bija valodas vide četras stundas dienā, pēc šiem kursiem,
pēc mēneša, uzreiz nokārtoju uz augstāko kategoriju(..). (..) ja tu esi pamācījies, tad priekš
kategorijas eksāmenu var nolikt bez problēmām.”

Situācija Nr.3. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)
“Mēs skolā mācījāmies latviešu valodu. Man atestātā 10. klasē latviešu valodā ir piecinieks,
krievu valodā – trijnieks. (..) Pēc tam jau tikai kursi priekš kategorijas. Šausmīgas bailes!
Šausmīgs stress! Kad es liku otro kategoriju, es nevarēju veselu mēnesi gulēt, es sapņoju, ka
es izkrītu. Kad es noliku, es visa drebēju. (..) Pēc tam es gāju uz kursiem, man ieteica ļoti
labu pasniedzēju, un kad es aizgāju pie viņas, es pirmo reizi mēģināju runāt pēc savas
vēlēšanās. Viņa ir brīnišķīgs cilvēks, apbrīnojams! Viņa bija pirmā, kas noņēma [valodas
lietošanas] barjeru!
“(..) darbā vajadzēja [latviešu valodas kategoriju]. Es neesmu pilsone, vajadzēja arī iziet
naturalizāciju. (..) Es zinu, ka es runāju ar kļūdām. (..) Jaucu vārdus, galotnes, tāpēc
vienalga man tie teikumi ir jāizveido sākumā galvā, tikai tad runāju.”

Atsevišķi respondenti ir pārliecināti, ka latviešu valodas kursi ir neefektīvi – tajos
valodu iemācīties nevar. Gan Rīgā, gan Daugavpilī bija respondenti, kas uzskata, ka
pašlaik pieejamie latviešu valodas kursi pieaugušajiem to apmeklētājus sagatavo
noteiktiem

pārbaudījumiem

(valodas

atestācijas

eksāmenam,

naturalizācijas

eksāmenam), bet nav paredzēti sarunvalodas apguvei. Līdz ar to tur iegūtās zināšanas
sadzīvē nav praktiski pielietojamas:
-

Nu ko dod tie latviešu valodas kursi? Neko! Es divas reizes esmu bijusi! Kā es nezināju
latviešu valodu, tā es arī joprojām to nezinu! Kursi faktiski nedod neko! (..)Es tur sēdēju
trīs nedēļas. Sēdēju mājās, zubrīju - par modi, par laiku, teksti kaut kādi. Iemācījies,
aizgāji un noliki. Man tā kategorija nebija vajadzīga, es negāju likt. (Rīga, vecāki, 8.-9.
klase)

-

Kursi bija mērķtiecīgi, lai dabūtu kategoriju. Vajag tev pirmo kategoriju, tevi uz pirmo –
par ģimeni, par bērniem. Otro kategoriju – nedaudz plašāk. Bet lai iemācītos valodu,
kursi to nedod. Vai tad divos mēnešos var iemācīties valodu?(Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)
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Nākamā latviešu valodas apguves pieredzes grupa ietver tos gadījumus, kad
valoda ir apgūta darba kolektīvā (4. situācija). Respondentu, kas latviešu valodu
apguvuši darba kolektīvā, pieredze ir pozitīva. Viņi uzsver, ka tieši iespēja regulāri
lietot valodu - runāt, klausīties, rakstīt vai lasīt – palīdzēja iemācīties latviešu valodu,
kā arī attīstīja prasmi pašiem praktiski izmantot to.
4. situācija ļauj izdalīt divus nozīmīgus latviešu valodas apguves aspektus,
par kuriem runāja arī citi pētījuma dalībnieki. Pirmkārt, valodas lietošanas vide (šis
aspekts sīkāk ir analizēts rezultātu sadaļā “Valodas lietošanas paradumi un
situācijas”); otrkārt, dzīvā saskarsme latviešu valodā ar darbu saistītās situācijās. Tā,
piemēram, nereti ir gadījumi, kad valodas apguvi veicina nevis kolēģi, proti,
saskarsme darba kolektīvā, bet gan tiešais kontakts ar klientiem. Vairāki diskusiju
dalībnieki atzina, ka saskarsme ar darba kolēģiem latviešiem viņiem ir ļāvusi
pārvarēt psiholoģisko valodas lietošanas barjeru:
-

Es mācījos krievu skolā Latgalē.(..) Atbraucu uz Rīgu, laikam gadus trīs es visu sapratu,
bet es kautrējos runāt. (..)Es strādāju par ekspeditoru, tur bija krāvējs latvietis. Es viņam
saku: “Es ar tevi latviski [runāšu], ja es kādu vārdu pasaku nepareizi, tad labo mani.”
Es principā latviešu valodu zināju. Sāku runāt ar krāvēju, bet pēc tam pārgāja barjera.
Un tagad problēmu nav. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Man šķiet, ka cilvēki vairāk valodu sāk apgūt saskarsmē. Es sāku mācīties latviešu
valodu, jo man to vajadzēja darbā. Es kontaktējos ar cilvēkiem, man nācās ar viņiem
sarunāties, tāpēc es zinu latviešu sarunvalodu, kontaktējos.” (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Situācija Nr.4. Visi izteikumi pieder vienai personai. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)
“Es pati mācījos krievu – latviešu skolā, mums pastāvīgi nebija latviešu valodas skolotāja
(..) 9., 10. klasē mums bija skolotāja, 70 vai 80 gadus veca sieviete. Viņa strādāja
buržuāziskajā Latvijā un nenopelnīja sev pensiju. Bērni (..) neizturējās ar cieņu pret šo
sievieti kā pret skolotāju, tāpat ar necieņu izturējās pret latviešu valodu.”
“Es skolā mācījos tā ne visai. Tas bija kāds 74.[1974.] gads, kad es skolu beidzu. Bet
[svarīga ir] vide! Vajag skatīties pārraides. (..) Latviešu kolektīvs, viņi nesa avīzes, es lasīju.
Grūti, protams, bet, tieši vide, vide.”
“Padomju laikā es strādāju latviešu kolektīvā, un es sapņoju latviešu valodā. Smagi. (..)
Liels kolektīvs un visi runāja latviski. Visi teica: “Tu dzīvo Latvijā, Tev ir jāzina latviešu
valoda!” Kaut kāds neprāts tas bija! Es pa sienām staigāju. Viņi teica: “Prasi, mēs
iztulkosim, bet Tevis vienas dēļ mēs krieviski nerunāsim.” Mani ielika stingros rāmjos, un
tagad man tas viss nāk atpakaļ.”
“Kad es strādāju latviešu kolektīvā, tā pastāvīgā pareizā latviešu valoda, kaut arī es maz
runāju, bet es runāju pareizā latviešu valodā, bet tagad man parādās akcents, nepareiza
izruna, nepareiza teikuma konstrukcija. Tāpēc, ka nav vairs tās vides. Es jau pārgāju uz
krievu kolektīvu.”
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Nozīmīgu lomu latviešu valodas apguvē, kā liecina respondentu stāstītais,
spēlē arī saskarsme ar draugiem, paziņām, radiniekiem un kaimiņiem latviešiem (5.
situācija). Tomēr jāpiebilst, ka neformālajā saskarsmē valodas izvēlē priekšroka tiek
dota krievu valodai (sīkāk šis jautājums analizēts rezultātu sadaļā 1.2.3. “Saskarsme
ar latviešiem ikdienā: valodas izvēles psiholoģiskās īpatnības”, 75. lpp.).
Situācija Nr.5. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)
“Es arī nemācījos latviešu valodu, nezināju to. Pirmās manas zināšanas ir kopā ar dēlu, kad
vajadzēja sākumskolā pārbaudīt bērnam mājas darbus. Burtus zināju, vārdus atpazinu un
varēju pārbaudīt no galvas. Ar to viss arī beidzās. Kad vajadzēja [latviešu valodu] darbam,
tad gāju uz kursiem. Un arī brīnišķīgi kaimiņi.”
“Kad man vajadzēja kārtot kategoriju, man apakšā dzīvo kaimiņi vai draugi, kā teikt,
latvieši, latviešu ģimene. Cilvēks tik ļoti mani gatavoja šim eksāmenam! Trešo kategoriju es
kārtoju! Dienā ar mani sēdēja četras, piecas stundas!”

Fokusa grupu dalībnieku vidū bija arī tādi, kas latviešu valodu ir iemācījušies
pašmācības ceļā vai arī individuālās nodarbībās pie privātskolotāja. Kā liecina
izvēlētās situācijas (6. un 7. situācija), arī šajos gadījumos iemesls valodas apguvei
bija nepieciešamība iegūt valodas zināšanu kategoriju.
Situācija Nr.6. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
“Es skolā latviešu valodu nemācījos. Es beidzu skolu bez latviešu valodas. Tēvs bija
militārists. Es iemācījos latviešu valodu divu gadu laikā individuālās apmācības ceļā. Šī
apmācība man maksāja 80 latus gadā, 160 latus divos gados.”
“Pēc tam es gāju uz kursiem, jo man vajadzēja darbā zināt valodu. Pirms tam man vajadzēja
nokārtot uz kategoriju, pēc tam pilsonību. (..) Tagad man ir trešā kategorija, Latvijas
pilsonība. Man ir sarunvalodas pamati, gramatiku es varbūt joprojām neesmu pievarējusi.”

Situācija Nr.7. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
“Skolā, kuru es beidzu, es vispār ieguvu tikai 10% zināšanu. Un atkal jau – pie kāda
pedagoga nokļūsi. Ir pedagogs, kas tikai skaisti runās, bet neko neprasīs. Es pati nodarbojos
ar pašmācību! Saprotiet, ar PAŠMĀCĪBU! Gan lai nokārtotu pilsonību, gan lai varētu skolā
strādāt. Man mājās ir ieviesta sava vārdnīca. Es zinu, ka tā metode strādā. Ja ne 100%, tad
90%, noteikti!”

Aplūkotās situācijas ļauj izvirzīt vairākus secinājumus. Pirmkārt, raksturīgi,
ka pamatā cittautieši latviešu valodu ir apguvuši divos posmos, kas atbilst
atšķirīgiem laika periodiem - padomju varas gados un laikā pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas. Šo posmu starpā lielākajā tiesā gadījumu ir pārrāvums, kas negatīvi
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ietekmēja cittautiešu valodas zināšanas, kuras daudzos gadījumos jau sākotnēji bija
ļoti vājas. Otrkārt, var izdalīt formālo un dabisko valodas apguves vidi. Ja pirmajā
periodā dominē valodas mācīšanās formālajā vidē – skolā, tad otrajā periodā formālā
un dabiskā valodas apguve mijas un reizēm pat saplūst. Treškārt, kā uzsver paši
respondenti, visvairāk valodas apguvi sekmē tieša saskarsme latviešu valodā
neatkarīgi no vides.
Izvērtējot respondentu vēstījumus par savu valodas apguves individuālo
vēsturi, var secināt, ka tās pamatā ir, t.s., instrumentālā jeb noderības motivācija. To
veido utilitāri motīvi – lai nezaudētu darbu, lai paaugstinātu savas iespējas darba
tirgū, lai nokārtotu valodas zināšanu kategorijas noteiktu līmeni, lai iegūtu Latvijas
pilsonību, kā arī lai palīdzētu bērniem skolā un ar savu piemēru motivētu pašus
bērnus mācīties latviešu valodu.
Diskusijas gaitā neatkarīgi no apspriestā jautājuma respondenti laiku pa
laikam pauda pārliecību, ka, dzīvojot Latvijā, latviešu valoda ir jāzina. Daļai no
pētījuma dalībniekiem motivāciju mācīties latviešu valodu nosaka arī šis arguments,
taču, kā liecina cittautiešu rīcība un vēstījums par latviešu valodas apguvi, tas bieži
vien ir pakārtots instrumentāliem motīviem. Kvantitatīvie dati (“Valoda”, BSZI,
1996-2002) rāda, ka 84% aptaujāto, kam dzimtā valoda nav latviešu, uzskata, ka
Latvijas iedzīvotājiem būtu jāzina latviešu valoda (latviešu vidū šis rādītājs ir 96%).
Turpinājumā tiks analizēts to respondentu viedoklis, kas nezina latviešu
valodu. Visi šie respondenti kādreiz ir mācījušies valodu, taču viņu valodas apguves
vēsturē iztrūkst viens vai otrs no augstāk minētajiem valodas mācīšanās periodiem.
Viena daļa respondentu nav mācījušies latviešu valodu padomju laikā, jo vai nu bija
no tās atbrīvoti kā militārpersonu bērni, vai arī iebrauca Latvijā jau pēc skolas gaitu
beigšanas. Šie cilvēki latviešu valodu ir īslaicīgi mācījušies pēdējos desmit gados, bet
nav sasnieguši vēlamos rezultātus:
-

Kad mēs atbraucām uz šejieni, es neesmu militārista bērns, bet tomēr, tā kā es biju
palaidis garām [latviešu valodas mācīšanos skolā], tad, acīmredzot, likumi bija tādi,
mani pielīdzināja militāristu bērniem. Kad pēc 8. klases es gāju uz tehnikumu, gāju uz
skolu izņemt izziņu, ka esmu atpalicis, un tehnikumā analoģiski nemācījos [latviešu
valodu] tieši pēc 9., 10. klases kursa, bet tieši tāpat, pēc 2. klases tālāk. No manis neko
neprasīja, es biju izsvītrots no sarakstiem, kuros vajadzēja būt atestētam, atzīmes netika
izliktas.(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
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Es, piemēram, skolā nemācījos. Kā es viņu varu labi zināt? Tikai sadzīves līmenī! Tas,
kas ir darbā vajadzīgs, to jau es zinu, tīri specifika, bet vairāk neko.”(Rīga, vecāki, 8.-9.
klase)

Otra daļa cittautiešu latviešu valodu ir mācījušies padomju laikā skolā, bet
tagad šīs zināšanas ir zaudējuši. Kā vieni, tā otri neizjūt latviešu valodas
nepieciešamību. Iemesli ir dažādi un atkarīgi no katras konkrētās situācijas – latviešu
valodas vides trūkums, kas īpaši raksturīgs Daugavpils respondentiem, laika un
naudas trūkums. Dažām sievietēm nav nepieciešamības strādāt, jo viņu ģimenes spēj
uzturēt vīrs, līdz ar to nav vajadzīgas arī latviešu valodas zināšanas:
-

Tās ir manas problēmas, ja man viņu vajadzēs, es aiziešu un iemācīšos, bet man
pagaidām tā valoda nav vajadzīga, tāpēc ka es sēžu mājās. Es aizeju uz veikalu, es
krieviski runāju, ģimenē krieviski runāju. Ja man vajadzēs, tad es iešu mācīties, iešu uz
kursiem. (..)Es labprāt pastaigātu uz kursiem, tīri priekš sevis un lai bērniem varētu
palīdzēt. Man nav tāda nepieciešamība rīt uzreiz skriet uz darbu, jo man vīrs pietiekoši
pelna. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ļoti trūkst latviskas vides. Es pat gribētu uz pus dienu, pusslodzi latviešu kolektīvā, tādā
labā, atvērtā kolektīvā, labprātīgi kontaktētos. Man trūkst vides. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

-

Man nav pilnīgi nekādas pieredzes runāšanā latviski, jo, pirmkārt, es atbraucu uz šejieni
pietiekoši vēlu, mācījos krievu skolā, krievu grupā tehnikumā, vēlāk institūtā, darbā man
ir tikai krievi, darbs man ir saistīts ar Krieviju. Otrkārt, man arī pilnīgi nav laika
nodarboties ar valodas apguvi. (..) Man dzīvē ir bijis tikai viens gadījums, kad mācījos
valodu. Es mācījos pēc 2. klases mācību grāmatas, un tehnikumā arī. (Rīga, vecāki, 2.-

4. klase)
Saistībā ar argumentu par latviskās vides trūkumu, respondenti pauda
neizpratni par, t.s.,

divplūsmu skolu likvidēšanu 90. gadu sākumā. Diskusijas

dalībnieki uzskata, ka tas ir negatīvi ietekmējis latviešu un krievvalodīgo bērnu
saskarsmes iespējas, jo skola, viņuprāt, nereti bija un ir vienīgā vieta, kur krievu
bērni var lietot latviešu valodu.
Daļa no respondentiem, kas nezina vai slikti zina latviešu valodu, atzīst, ka
labprāt mācītos latviešu valodu, ja vien viņiem būtu iespēja to darīt bez maksas,
turklāt viņi šāda pakalpojuma pieejamību uzskata par pašsaprotamu un pauž
sašutumu, ka šāda iespēja cittautiešiem netiek piedāvāta:
-

Ja tie kursi būtu bez maksas, tad kāpēc gan uz viņiem neiet? (..) Es ar lielāko prieku
ietu uz šādiem kursiem! (..) Es neatteiktos no latviešu valodas bāzes. Es uzskatu, ka es
dzīvoju Latvijā, ka man ir jāzina latviešu valoda. Tā ir mana dzimtā pilsēta. Es te
esmu dzimusi, mūsu vecāki te ir dzimuši. Es personīgi uzskatu, ka mums tā [valoda] ir
jāzina! Bet kā viņu iemācīties? Kā? (..) ja par kursiem ir jāatdod traka nauda un tu
nezini, vai mēneša laikā iemācīsies tu to valodu vai neiemācīsies? Iet uz turieni un
pārdzīvot, vai es attaisnošu to naudu vai neattaisnošu? (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)
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Kursi ir dārgi. Es dzirdēju, ka ir bezmaksas, gribu pameklēt, bet tur ir garas rindas.
Es labprāt ietu uz kursiem, bet bezmaksas kursiem, jo materiāli es nevaru atļauties pat
10 vai 20 latus maksāt. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Kaut arī respondentu minētie iemesli tam, kāpēc viņi nemācās latviešu
valodu ir atšķirīgi, taču tie visi reducējas uz krievu valodas pašpietiekamību, kas ir
viens no galvenajiem cēloņiem cittautiešu motivācijas trūkumam mācīties latviešu
valodu.
Analizējot diskusiju dalībnieku izteikumus jautājumos par latviešu valodas
apguves pieredzi un motivāciju, iezīmējas vēl viens būtisks aspekts, kas ietekmē
krievvalodīgo iedzīvotāju rīcību valodas apguves kontekstā. Šo aspektu varētu
nosaukt par “uzspiesto” latviešu valodas statusu. Tam ir divējāda ietekme. No vienas
puses, tas atbilst instrumentālajai valodas apguves motivācijai, kad cittautieši latviešu
valodu mācās situācijas spiesti:
-

(..) ja mani nespiestu, es nemācītos, jo es esmu brīnišķīgi laimīga arī bez latviešu
valodas. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase).

-

Ēst taču gribas! Bet bez latviešu valodas ēst nedabūsi! Kā gan citādi? Bet citādi es
varbūt arī nemācītos [latviešu valodu]. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

No otras puses, tas tīri psiholoģiski negatīvi atsaucas uz motivāciju apgūt valodu.
Vislabāk to izskaidro pašu respondentu teiktais (jāpiebilst, ka, runājot par šo
jautājumu,

respondenti

parasti

paaugstināja

balss

toni,

tādējādi

paužot

neapmierinātību un sašutumu):
-

Kad es atbraucu uz šejieni, man nezin kāpēc bija ļoti liela vēlēšanās iemācīties
latviešu valodu. (..) Bet tagad es to NEGRIBU! Es pat ar koku to nedarītu! Ja man
nebūtu ko ēst, varbūt es tikai tā dēļ ietu iemācīties. Bet sevis dēļ, es neiešu viņu
mācīties. Nav man vēlēšanās to mācīties. Tāpēc, ka mums tagad sabiedrībā ir tāda
nevesela gaisotne. (..) vienkārši saspringst, tāpēc, ka uzspiež. (Rīga, vecāki, 8.-9.
klase)

-

Viņi uzspiež, ar spēku uzspiež.
Kā kas? Valsts! Valdība! Ar spēku mīļš nebūsi! (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Tagad mums liek, mums ir pienākums tajā [latviešu valodā] runāt, mums ir pienākums
tajā rakstīt, mums ir pienākums tajā domāt. Atvainojiet, kādā valodā gribu, tādā arī
domāju! Un tāpat arī mani bērni! Viņiem iet tā negatīvā attieksme pret valodu! (Rīga,
vecāki, 8.-9. klase)

-

Kāpēc bērns ar tādu lielu vēlēšanos mācās angļu valodu, bet ar tādu nevēlēšanos un
negatīvismu izturas pret latviešu valodu? Tā ir tā uzspiešana! Saprotiet, tas jau ir līdz
nelabumam! Nu nevar tā uzspiest valodu! NEVAR! Nevar visu laiku to valodu stumt
pa priekšu (..). (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Rodas jautājums, no kurienes mums ir tāda negatīva attieksme pret latviešu valodu?
(..) mēs paši jau tagad, kamēr mūsu bērni ir vēl tādi mazi, un nevis tāpēc, ka mēs tā
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gribam, bet negribot, mēs ieliekam to negatīvo attieksmi. (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)

Valodas izglītības teorētiķi atzīst, ka valodas apguves motivācija un
attieksme pret otro valodu (šajā kontekstā tā ir latviešu valoda) ir “galvenās
garšvielas valodas apguves receptē”.5 Tie ir galvenie faktori, kas nosaka valodas
apguves efektivitāti. Respondenti augstāk citētajos izteikumos atklāti atzīst, ka viņu
attieksme pret latviešu valodu ir negatīva, turklāt tāda tā veidojas arī viņu bērniem.
Kaut ari lingvistiskās attieksmes sākotnēji veidojas ģimenē, tās var mainīties,
indivīdam izejot makrovidē, tāpēc ir ļoti svarīgi sekmēt pozitīvas attieksmes pret
latviešu valodu attīstīšanos un nostiprināšanos. Tas savukārt pozitīvi ietekmēs
valodas apguves procesu jaunākās paaudzes vidū un bilingvālās izglītības īstenošanu
skolās. Kvantitatīvās pētījuma (“Valoda”, BSZI, 1996-2002) rādītāji liecina, ka
negatīva attieksme pret runāšanu latviski arvien samazinās - 2002. gada aptaujā šādu
nostāju pauž tikai 10% respondentu, kam dzimtā valoda nav latviešu.
Latviešu valodas apguves motivācijas izpēte šajā pētījumā tika saistīta ne
tikai ar valodas apguves pieredzi, bet arī ar tādiem jautājumiem kā saskarsme ar
latviešiem, valodas izvēle, valodas lietošanas paradumi un vide, kas sīkāk ir skatīti
un analizēti citās rezultātu atskaites sadaļās.
VALODAS LIETOŠANAS PARADUMI UN SITUĀCIJAS

Kvantitatīvajā pētījumā “Valoda” (BSZI, 1996-2002) iegūtie dati raksturo
nelatviešu valodas lietošanas paradumus darbā, mājās, ar draugiem, paziņām, kā arī
uz ielas, veikalā. Šīs aptaujas rezultāti liecina, ka pakāpeniski pieaug latviešu valodas
lietošana darba sfērā (no 9% 1996.gadā līdz 26% 2002.gada nogalē), bet draugu vidū
ir vērojama pretēja tendence – kopš 1996. gada pakāpeniski ir samazinājusies
krievvalodīgo respondentu daļa, kas runā ar draugiem ‘galvenokārt’ vai ‘pārsvarā’
latviski (no 23% 1996.gadā līdz 8% 2002. gada beigās).

5

Beikers K. K. (2002). Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati / Tulk. I. Druviete. Rīga:
Nordik., 90. lpp
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Šajā kvalitatīvajā pētījumā cittautiešu latviešu valodas lietošanas paradumus
raksturo sekojoši jautājumi: cik bieži un kur ikdienā cilvēks runā latviešu valodā?;
kādās vietās ir nepieciešama latviešu valoda?; kādās vietās latviešu valoda nav
nepieciešama?
Fokusa grupu rezultāti liecina, ka valodas lietošanas paradumi ir cieši saistīti
ar valodas vidi gan atkarībā no vides tipa (formāla vai neformāla vide), gan atkarībā
no kultūrvides (latviska vai krieviska vide). Turklāt šos vides tipus var vēl iedalīt pēc
saskarsmes veida (formālā vidē var būt neformāla saskarsme, piemēram, saruna ar
daba kolēģi par sadzīves jautājumu).
Pamatā latviešu valodu cittautieši lieto formālajā vidē – dažādās valsts
iestādēs, darba vietā. Retāk latviešu valodā viņi runā neformālajā vidē publiskajā
telpā

– uz ielas, veikalā, sabiedriskajā transportā. Savukārt, neformālajā vidē

privātajā telpā (mājās, viesos) respondenti lielākajā tiesā gadījumu lieto krievu
valodu. Atsevišķos gadījumos diskusiju dalībnieki ikdienā izmanto masu mēdijus
latviešu valodā:
-

[Televīzijas] pārraides skatos latviešu valodā. TV5 man patīk, tur ir ļoti interesantas
pārraides, tādi problēmu jautājumi, kādi reizēm pat krievu valodā nav. (..) Citreiz (..)
ļoti interesanti ir “Panorāmu” paskatīties. Viņi tā ļoti apjomīgi visu rāda, aicina uz
studiju, diskusijas. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

Izvērtējot iegūtos rezultātus valodas lietošanas jautājumā, ir redzams, ka
valodas lietošanas biežumu lielā mērā nosaka valodas vides etniskais aspekts, proti,
kādas tautības cilvēki tajā dominē – latvieši vai krievi un cittautieši. Īpaši raksturīgi
tas ir darba sfērā. Tie respondenti, kuriem darba vietā ir nepieciešama latviešu
valoda (latviešu kolektīvs, dokumentācija latviešu valodā, ikdienas saskarsme ar
klientiem), valodu lieto regulāri – katru dienu. Bet tie diskusiju dalībnieki, kuri
nestrādā vai arī darbā viņiem latviešu valoda nav vajadzīga (krievvalodīgs kolektīvs,
darbs nav saistīts ar dokumentāciju utml.), valodu lieto reti vai nekad.
-

(..) atkarīgs no darba. Agrāk izpildkomitejā strādāju, tur visi latviski runāja, bet tagad
jau esmu pasākusi aizmirst latviešu valodu. Bet tagad darbā mums pārsvarā ir krievi,
tāpēc es visu laiku krieviski runāju. (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Es pastāvīgi runāju, jo tā ir tāda darba specifika. Atbraucu, ja cilvēks runā krieviski,
runāju krieviski, ja cilvēks runā latviski, es runāju latviski. (Rīga, vecāki, 8. – 9. klase)

-

Ļoti reti [runāju latviešu valodā], jo saskarsme man ir tikai ar krievvalodīgajiem, t.i.,
mani draugi, tuvinieki. Darbā man arī visā kolektīvā ir tikai viena latviete, pie tam vēl
viņa strādā par konditoru, es par pavāru un iznāk, ka mēs saskrienamies reti. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)
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Valodas lietošanas paradumus būtiski ietekmē kultūrvide, kurā valoda tiek
lietota. Tā, piemēram, Daugavpilī, kur ir izteikti krieviska vide, latviešu valodā
cilvēki runā ievērojami retāk nekā krievu valodā kā formālajā, tā neformālajā vidē.
Savukārt Kuldīgā, kā atzīst respondenti, krievu valoda netiek lietota gandrīz nemaz.
-

Aizbrauciet uz visiem tiem rajoniem – Kuldīga, Talsi, tur uz to pusi. Tur agrāk ar
grūtībām zināja krievu valodu, tad tagad vispār tur krieviski neviens nerunā. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Daugavpilī laikam tādas vietas nav, kur nevar iztikt bez latviešu valodas. (..) Pie
mums visur saprot krieviski. (Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

-

Mums vienkārši pilsēta ir krieviska. Kad aizbraucam uz citu pilsētu, man atbilstoši
manai specialitātei ir jābraukā uz visādiem konkursiem, uzstāšanās, koncerti. Pēdējo
reizi mēs bijām Tukumā, vedām uz turieni bērnus. Tur viss ir pilnībā latviski. Un tur
uzreiz pārej uz latviešu valodu, nekādas problēmas. Mums šeit pilsētā vienkārši
latviešu valoda nav pielietojama, tā kā to vēlas varbūt valsts, lai visi sāktu runāt. Tas
nav iespējams! (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Lai iegūtu pilnīgu izpratni par cittautiešu valodas lietošanas paradumiem un
skaidrotu, kāpēc samazinās latviešu valodas lietošana neformālajā vidē, kā to atklāj
“Valodas” pētījuma (BSZI, 1996 – 2002) rezultāti, ir veikta valodas izvēles (skat.
sadaļu “Saskarsme ar latviešiem ikdienā: valodas izvēles psiholoģiskās īpatnības”,
75. lpp.) un latviešu valodas lietošanas situāciju analīze.
Turpinājumā ir aplūkotas vairākas diskusijas dalībnieku aprakstītās valodas
lietošanas situācijas un ar tām saistītās emocijas.
Situācija Nr.1. Visi izteikumi pieder vienai personai.(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)
“Es iegāju bankā, un pēkšņi ar mani sāka runāt latviski (parasti pie manis vērsās krievu
valodā). Man bija gandrīz šoks. Es izbolīju acis un pateicu: “Lūdzu, vēlreiz”. Viņa atkārtoja
visu vēlreiz, un tad jau es viņai atbildēju latviešu valodā. [..] Kad pie tevis vēršas latviešu
valodā, tad šajā brīdī ir tāda neizpratne, ka pilnīgi nesaproti, kādā valodā ar tevi vispār
runā! Tik ļoti ir pierasts pie krievu valodas”.
“Bet vienā vietā, kad es runāju, man pēc tam jautāja: “Latviešu valoda. Tā ir jūsu dzimtā
valoda?” Es saku: “Nē, tā nav mana dzimtā valoda”. Es biju tik lepna par sevi! Ka mani
beidzot ir noturējuši par latvieti! Īstu! [..] Tas, ka mani noturēja par latvieti, tas man deva
tādu pārliecību, ka es varu. Ka es varu pieiet un runāt.”

Kā pirmā situācija izvēlēta Daugavpils pamatskolas skolēna vecāka
atstāstītā latviešu valodas lietošanas pieredze, kas lielā mērā raksturo latviešu valodas
stāvokli Daugavpilī (1. situācija): Daugavpils iedzīvotāji sadzīvē ir tik ļoti pieraduši
pie krievu valodas, ka, uzrunāti latviešu valodā, viņi pat samulst. Situācijā aprakstītā
pieredze ir viens no piemēriem, ka tiem, kas valodu ir apguvuši un lieto, ir

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

69

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

gandarījums un prieks par valodas zināšanām.Tālāk lielāka uzmanība tiks pievērsta
dažādām konfliktsituācijām, kas saistītas ar valodu lietošanu, vai situācijām, kas
pētījuma kontekstā vērtējamas kā negatīva pieredze. Piemēram, 2. situācijā,
novērojami vairāki ļoti būtiski aspekti, kas nemotivē, bet - tieši pretēji – kavē
konkrēto cilvēku lietot sarunā latviešu valodu:
1) Lai gan cilvēks ir no jauktas ģimenes, kurā latvieši savā starpā runā
latviski, ar konkrēto krievu tautības cilvēku viņi atsakās runāt latviski;
2) No vienas puses, šis krievu tautas pārstāvis jūtas pagodināts, ka viņš tiek
tik lielā mērā respektēts, ka citi maina sarunas valodu (konkrētie latvieši, kas tā
rīkojas, tiek raksturoti kā inteliģenti, iekrāsojot šo vārdu ar pozitīvu nokrāsu), no
otras puses, viņš ir neapmierināts ar to, ka viņam nav iespējas uzlabot savas latviešu
zināšanas;
3) Tā kā radu – latviešu vidū viņa, krieva, centieni runāt latviski ir tikuši
nonievāti, viņam vairs nav vēlēšanās mēģināt runāt ar latviešiem latviski.
Situācija Nr.2. Visi izteikumi pieder vienai personai. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
“Man vīrs ir latvietis, viņa vecāki latvieši, mēs dzīvojam visi kopā, bet viņi ir inteliģenti
cilvēki, manā klātbūtnē nekad nerunā latviski. Bērni arī kaut kā nav pieradināti mājās runāt
latviski.”
“Mana vīram ir liela ģimene, četras māsas, vīra māte, visi latvieši. Un, ja ir svētki, savācas
kādi 20-30 cilvēki, es vienīgā krieviete no Sibīrijas. Es piesēžos - viss tikai krieviski, gan
anekdotes, gan stāsti, tiklīdz es paeju nost - tā atkal viņi pāriet uz latviešu valodu. Viņi tā
nedara, ka manā klātbūtnē pieklust, viņi tāpat turpina tēmu, tikai uzreiz pāriet uz krievu
valodu. Es uzskatu, ka tā ir inteliģence, galvenokārt tur visi ir skolotāji.”
“Es tā gribēju runāt latviski, arī mēģināju. Bērni smejas par mani, ka tur nepareizs vārds,
bet vīru tas vienkārši sanikno, ka es nepareizi runāju.
Agrāk patika avīzes lasīt, kaut ko iztulkoju, tālāk - uzmini, par ko raksta. Man kā nocirta
[aizrādījums par nepareizu latviešu valodu], tagad vienkārši kautrējos. Ja kaut kur oficiāli
eju, tad - ar vīru vai ar bērniem. Viņi ļoti labi raksta.”

3. un 4. situācija, kas šeit izceltas, ir saistītas ar konfliktu valodas lietošanā.
3.situācijā iezīmējas divas dažādas latviešu pozīcijas attiecībā pret krieva vai
cittautieša problēmām saistībā ar dokumentu aizpildīšanu latviešu valodā: ierēdnis
nodemonstrēja neiejūtīgu un nelaipnu nostāju, bet kāds cits iestādes apmeklētājs
latvietis pats pieteicās palīdzēt.
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Situācija Nr.3. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
“ - Man vajadzēja rakstīt iesniegumu, es palūdzu, lai paskaidro, kā rakstīt. Nē, man pateica,
tā ir jūsu darīšana, jums vajag naudu, jūs rakstīsiet.
- Jā, it īpaši, ja tas ir saistīts ar naudu.
- Pienāca sieviete no malas un teica, ja jūs kaut ko nesaprotat, jūs man pasakiet, es
iztulkošu. Palīdzēšu uzrakstīt, garumzīmes salikt. Bet bija neērti – tev vajag naudu, pati arī
raksti, kaut vai ar vārdnīcu tulko.”

4. situācija ir līdzīga, tikai tur cilvēks, kam latviešu valoda nav dzimtā, bez
problēmām pārvalda latviešu valodu un ir gatavs pāriet sarunā uz to, tādēļ situācija
līdz atklātam konfliktam nenonāk.
Situācija Nr.4. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
“Nevaru iztikt bez latviešu valodas, ja cilvēks nesaprot krievu valodu vai nevēlas tajā runāt.
Tādi gadījumi arī ir, bet nu ļoti reti. Sadzīvē, veikalā, gadās aizmirsties un uzrunāt krieviski.
Gadās, kad sāc runāt krieviski: “Mne čašku kofe”, tad, ja dzirdi: “Ko, lūdzu?”, vai kaut ko
tamlīdzīgu, es automātiski pāreju uz latviešu valodu, un viss – uzreiz visi apmierināti un
laimīgi.”

Attiecībā uz ierēdņiem pieredze grupu diskusiju dalībnieku vidū bija atšķirīga.
Viens respondents pat uzskatīja, ka “kopumā ierēdņi ir ļoti pieklājīgi, ļoti nāk
pretim” (Rīga, vecāki, 2.-4. klase). Acīmredzot šis respondents bija vairāk saskāries
ar uz - klientu -orientētiem ierēdņiem, savukārt citi uzskatīja, ka ierēdņi pret tiem,
kas nepārvalda latviešu valodu, ir ļoti nelaipni:
-

Tad, kad kaut ko nesaproti, tu pieej pajautāt, tur ir kāds vārds, ko tu nevari uzrakstīt,
palūdz iztulkot, pretī ir tāds niknums. (daudzi piekrīt) (Rīga, vecāki, 2.-4. klase).

Runājot par sadzīviskiem konfliktiem, saistītiem ar valodas lietošanu, visās
grupās uzsvēra, ka “viss ir atkarīgs no cilvēkiem”, bet viens respondents pastāstīja
par savu novērojumu, ka krievu tautības cilvēki dažkārt pat ir aktīvāki aizrādīt, ka
Latvijā jārunā latviski, nekā latvieši:
-

Es strādāju tirdzniecībā, mēs ievērojām, ka visbiežāk attiecībā uz latviešu
valodu aizrāda krievi. Latvietis, ja tu viņam pasaki “lūdzu” krieviski, ja
nevēlēsies runāt ar tevi krieviski, turpinās sarunu latviski. Bet krievi, it īpaši
sievietes gados, no 40 gadiem, lielākā daļa noteikti tev aizrādīs: “Tu dzīvo
Latvijā...”. Paši latvieši tev nekad neaizrādīs, ļoti reti. Tā galvenokārt krievi.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase).
Attiecībā uz valodas lietošanu vecāki uzsvēra, ka jaunieši daudz vieglāk

apgūst latviešu valodu un viņiem nav grūtību sarunā pāriet no vienas valodas uz otru,
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tādēļ vecāki uzskata, ka līdz ar paaudžu nomaiņu latviešu valodas zināšanu un
lietošanas problēmas ievērojami samazināsies.
-

Vēl tas ir atkarīgs no paaudzes. Tā ir aptuveni mūsu paaudze, kuriem šī te pāreja,
laušanās. Nākošā paaudze ir citāda. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Pilsētā eju, redzu, jaunieši bez problēmām tagad pāriet uz latviešu valodu. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Kad mēs dzīvojām centrā - Avotu ielā, kur vairāk latviešu ģimenes dzīvo, [..] mani
bērni nesaprata, ko tie citi latviešu bērni runāja, un otri nesaprata, ko runā mani
bērni. Viņi sazinājās ar žestu valodu, pagāja kādi trīs mēneši, manējie tikpat labi
runāja latviski, kā tie runāja krieviski. Viņus neviens nemācīja, sākumā kaut kā ar
zīmēm - kur iesim, kur ko, bet pēc tam ļoti jauki komunicēja. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

-

Mans bērns, astotklasnieks, kontaktējas ar latviešiem latviski. Daži zēni runā ar viņu
krieviski. Daži runā latviski. Labi, ātrāk iemācīsies valodu. Es saku; “Maksim, biežāk
runā latviski, vismaz to, ko tu saproti”. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Kopumā aplūkotās situācijas kalpo kā ilustrācija nākamajā pētījuma sadaļā
(skat. “Saskarsme ar latviešiem ikdienā: valodas izvēles psiholoģiskās īpatnības”, 75.
lpp.) aprakstītajām attieksmēm pret valodas izvēli saskarsmē ar latviešiem. Jāsecina,
ka problēmas attiecībā uz latviešu valodas lietošanu ikdienā pastāv, jo ekspektācijas
attiecībā uz valodas izvēli sarunai gan latviešu, gan krievu vidū ir pretrunīgas. Kā
pozitīvu iezīmi jāatzīmē abu pušu – gan latviešu, gan krievu - vēlme uzturēt
komunikāciju, kā arī pozitīvā, pretī nākošā attieksme pret saskarsmi gan latviešu, gan
krievu valodā, jo konfliktsituācijas tomēr pamatā tika interpretētas kā atsevišķi
gadījumi.
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VALODAS RADĪTIE IEROBEŽOJUMI

Līdz ar latviešu valodas pozīciju nostiprināšanos valsts varas un pārvaldes
institūcijās, pašvaldībās, sabiedrības informācijas, kultūras un izglītības jomās,6
cittautiešiem arvien vairāk ir nepieciešamas atbilstošas latviešu valodas zināšanas.
“Valodas” (BSZI, 1996-2002) kvantitatīvajā aptaujā savas latviešu valodas zināšanas
kā ‘pilnīgi vai drīzāk pietiekamas’, lai kārtotu ikdienas darījumus un pildītu darba
pienākumus, ir novērtējuši 43% respondentu, kam dzimtā valoda nav latviešu. Kā
‘ļoti nepietiekamas’ vai ‘drīzāk nepietiekamas’ savas latviešu valodas zināšanas vērtē
55% krievvalodīgo aptaujas dalībnieku. Valodas zināšanu nepietiekamība ir pamats
vairākiem iespējamiem ierobežojumiem. Par to liecina arī fokusa grupu diskusiju
rezultāti.
Respondentu

izteikumi

par

latviešu

valodas

zināšanu

radītajiem

ierobežojumiem galvenokārt ir saistīti ar darba sfēru. Proti, lai atrastu darbu ir
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas:
-

Kā lai darbā iekārtojas, ja nezini latviešu valodu? Nekā! (Rīga, vecāki, 8.-9. klase)

-

Man līdz pat šai dienai ir valodas ierobežojumi, jo bez valodas es darbā neiekārtošos.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Ir gadījumi, kad latviešu valodas zināšanu nepieciešamība ir tikai formāla
darba devēja prasība – realitātē darbā tiek lietota pamatā krievu valoda:
- Lai iestātos darbā [vajag latviešu valodu]! Principā visur vienalga pēc tam visi sarunājas
krievu valodā! Un darbā tāpat pēc tam visi runā krievu valodā. (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)

Latviešu valodas zināšanas rada iespēju gan dabūt kvalificētāku un
prestižāku darbu, par kuru var saņemt arī labāku atalgojumu, gan virzīties pa karjeras
kāpnēm. Ir darba jomas, kurās vispār nav iespējams strādāt bez latviešu valodas
zināšanām, piemēram, valsts iestādēs.
-

Tirgū es varu iekārtoties darbā. Tur saimnieks saka: “Man vienalga, kā tu tur runā.
Galvenais, lai tu ar pircēju tiktu skaidrībā.” Bet, ja gribi iekārtoties kādā prestižākā,
tīrākā darbā, tad ir vajadzīga valoda. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Bet lai dabūtu labu garoziņu, labu vietu, protams, nāksies iet uz kursiem. (Daugavpils,
vecāki, 2.-4. klase)

6

Druviete I., Latvijas sociolingvistiskās situācijas monitorings, LU Latviešu valodas institūts,
2001.
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Latviešu valodas nezināšana ir būtisks šķērslis, lai iegūtu Latvijas pilsonību,
savukārt pilsoņa statusa trūkums ir pamats virknei citu problēmu. Respondentu
izteikumi liecina, ka latviešu valoda nereti ir sinonīms vārdam pilsonis:
- (..) valoda, tas nozīmē pilsonis. Lai dabūtu pilsonību, ir jāzina valoda. Ja mēs nezinām
valodu, tātad mēs neesam pilsoņi (..). Mums nav balss tiesības, mums nav tiesības uz
īpašumu. No šejienes arī visas mūsu nelaimes. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Ierobežojumus respondenti ir izjutuši arī izglītības jomā. Pirmkārt, viņi kā
ierobežojumu uztver to, ka nespēj palīdzēt saviem bērniem mācībās:
- Attiecībā uz skolu ierobežojumi. Ļoti jūtu. (..) Skolā ir daudz tādu situāciju, kur tu absolūti
nesaproti. It īpaši, kad bērniem paskaidrot vajag. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Otrkārt, cittautiešiem nepietiekamu latviešu valodas zināšanu dēļ ir liegtas iespējas
iegūt augstāku izglītības līmeni, piemēram, mācīties maģistratūrā, kā arī celt savu
kvalifikāciju dažādos profesionālos kursos:
-

Man piedāvāja grāmatvedības kursus, (..) teica, ka mana kārta rindā ir pienākusi, (..),
bet kursi ir tikai latviski. Es saku: “Labi, es pamēģināšu.” Man jautā: “Jūs protat
runāt latviski?” Es saku: “Katrā gadījumā man ir 2. pakāpe, es mēģināšu.” Man
saka: “Jums tur būs grūti, jūs nevarēsiet.” Tas ir, jums šeit kursi neko nedos, ja jūs
absolūti nepārziniet latviešu valodu. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

(..) tas attiecas arī uz izglītības iegūšanas turpināšanu, pieņemsim, maģistratūra. (..)
Tas viss ir saistīts ar skolotāju atestāciju. Protams, tas uzreiz ir jautājums par latviešu
valodas zināšanām, jo tur ir tikai latviski, protams. (..) Es vispār esmu tāds ļoti
mērķtiecīgs un impulsīvs cilvēks. Bet man nepietiekama bāze, lai ietu tālāk, kaut kā
sevi realizētu, savas iespējas. (..) Tas [latviešu valoda], protams, ir šķērslis.
(Daugavpils, vecāki, 8.-9. klase)

Ir respondenti, kas kā ierobežojumu izjūt to, ka viņi nespēj izmantot masu
mēdijus latviešu valodā – lasīt latviešu presi, skatīties ziņu pārraides latviešu valodā.
Iespēja lasīt tikai krievu presi, pēc atsevišķu dalībnieku domām, liedz viņiem iegūt
pilnīgu priekšstatu par dažādiem notikumiem valstī.
Dažiem cittautiešiem ierobežojumi latviešu valodas dēļ rodas sadzīvē,
piemēram, viena respondente atzina, ka viņai nereti ir grūti saprast latviešu valodā
atsūtīto informāciju no namu pārvaldes. Citiem ir problēmas kārtot dažādus
dokumentus valsts iestādēs.
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1.2.3. SASKARSME AR LATVIEŠIEM UN ETNISKO ATTIECĪBU VĒRTĒJUMS
SASKARSME AR LATVIEŠIEM IKDIENĀ: VALODAS IZVĒLES PSIHOLOĢISKĀS ĪPATNĪBAS
STARPETNISKO ATTIECĪBU RAKSTUROJUMS. SALĪDZINĀJUMS: AGRĀK UN TAGAD
PIEDERĪBAS SAJŪTA LATVIJAI: JAUTĀJUMA UZTVERES ĪPATNĪBAS, EMOCIONĀLĀ REAKCIJA
UN ATTIEKSME

SASKARSME AR LATVIEŠIEM IKDIENĀ:
VALODAS IZVĒLES PSIHOLOĢISKĀS ĪPATNĪBAS

Valodas izvēle krievvalodīgo un latviešu saskarsmē ir saistīta ar virkni
pretrunīgu attieksmju. Pie tam šīs pretrunas ir sastopamas gan latviešu, gan
krievvalodīgo uzskatos.
Skolēnu vecāku paustajās attieksmēs var izdalīt divus valodas lietošanas
līmeņus: attieksme pret latviešu valodas lietošanu formālās situācijās un attieksme
pret valodas lietošanu neformālās situācijās. Neformālās situācijās krievvalodīgie
pārsvarā runā ar latviešiem krieviski, jo latvieši labprāt runā krieviski, savukārt krievi
ļoti aktīvi pauž nožēlu par to, ka latvieši (draugi un radinieki) nelabprāt runā ar
viņiem latviski. Formālās situācijās, piemēram, apmeklējot valsts iestādes, arī
iepērkoties veikalā (vairākkārt tika minēta mācību grāmatu pirkšana apgādā
“Zvaigzne ABC”) krievvalodīgie gaida pretimnākšanu, - ka viņiem izskaidros
jautājumus krievu valodā, un ir sašutuši, ja tas tā nenotiek. Minētās attieksmes bija
sastopamas visās četrās grupās, gan Rīgā, gan Daugavpilī. Ņemot vērā, ka krievu
valodas pašpietiekamība Daugavpilī ir izteiktāka nekā Rīgā, Daugavpilī arī vairāk
tika akcentēta latviešu nevēlēšanās kontaktēties latviski.
Latviešu attieksmes pret valodas izvēli, kontaktējoties ar krieviem vai
cittautiešiem, šī pētījuma ietvaros ir grūtāk detalizēti analizēt, tomēr, balstoties uz
krievu vai cittautiešu stāstīto, var secināt, ka latviešu attieksmes arī ir pretrunīgas: no
vienas puses, viņi uzskata, ka Latvijā visiem ir jāzina latviešu valoda un jāprot brīvi
kontaktēties latviski, no otras puses, sadzīviskās situācijās latvieši paši labprāt pāriet
uz krievu valodu, un krieviem un cittautiešiem dažkārt pat ir grūti viņus pierunāt
kontaktēties latviešu valodā.
Kādi ir iemesli, kādēļ latvieši labprātāk runā krievu valodā, neskatoties uz
pamudinājumiem uzturēt sarunu latviski?
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Analizējot pētījuma rezultātus, jāņem vērā, ka tie ir krievu vai cittautiešu
viedokļi un minējumi par latviešu rīcības cēloņiem, bet, izejot no tiem, var izdalīt
sekojošas cēloņu grupas:
1)

Saskarsmes vēsture: latvieši ir pieraduši kontaktēties ar krieviem

krieviski, tādēļ viņiem tas ir vieglāk; vēsturiski krievu valoda tiek uztverta kā
starpnacionāla saskarsmes valoda.
2)

Valodas zināšanu līmeņi: latvieši labi zina krievu valodu - joprojām

ievērojami labāk nekā krievi latviešu valodu. Valodas zināšanu līmenis savukārt
nosaka latviešu rīcību saskarsmē: a) latvieši pāriet uz krievu valodu, lai izvairītos no
psiholoģiski nepatīkamās sajūtas, ka tevi nesaprot; b) latvieši vēlas sarunu padarīt
“vieglāku” - lai otrs nemokās; c) latviešiem nepatīk klausīties, kā tiek kropļota
latviešu valoda (nepareizas vārdu locījumu galotnes, akcents).
3)

Sociālo lomu, zināšanu saglabāšana: a) latvieši vēlas saglabāt savas

krievu valodas zināšanas, nepazaudēt savas iemaņas runāt krieviski (līdz ar to arī
kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū); b) latvieši ir pieraduši, ka viņi ir tie,
kam vieglāk padodas valodas, kas ir elastīgāki saskarsmē (diskusijas dalībnieki runā
par latviešu augstprātīgumu attieksmē pret krieviem: “Jūs jau nespējat latviešu
valodu iemācīties” ).
Kā jau iepriekšējās sadaļās norādīts, respondentu izteikumi, īpaši
Daugavpilī, norāda uz krievu valodas pašpietiekamību un latviešu valodas “uzspiesto
statusu”. Šādā kontekstā, kad viņi valodu mācās situācijas spiesti, krievi vai
cittautieši ikdienas saskarsmē gribētu, lai latvieši – draugi, paziņas, radinieki - ar
viņiem vairāk runā latviski un tādējādi veidotos latviešu valodas vide.
Attieksmes līmenī krievi vai cittautieši labprātāk runā krieviski, jo tas
viņiem ir vieglāk (runāšana latviski saistās ar spriedzi), pie tam saskaņā ar viņu
uzskatiem krievu valoda ir “pilnīgāka, bagātāka valoda. Var izteikties!”, “krieviski var
vairāk tā dvēseliski visu izteikt” (Rīga, vecāki, 8.-9.klase).

Kā pieņemams komunikācijas modelis ar latviešiem krieviem šķita situācija,
kad krievs runā krieviski, bet latvietis latviski, ar nosacījumu, ka latvietis paskaidro
krieviski to, kas palicis neskaidrs (īpaši tas tika attiecināts uz formāla rakstura
komunikāciju).

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

76

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

- Es vados pēc tāda principa – ja viņa negrib ar mani krieviski runāt, es taču saprotu, ko
viņa latviski saka. Tad es viņai krieviski, viņa man latviski. Un mēs sapratām viena otru!
Priekš kam iziet uz konfliktiem? Lai viņa runā latviski! Dieva dēļ! (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Minētās attieksmes ir tās, kas diskusiju laikā dominēja. Jāatzīmē, ka visās
grupās bija arī skolēnu vecāki, kas “ja cilvēks runā krieviski, runāju krieviski, ja
cilvēks runā latviski, es runāju latviski” (Rīga, vecāki, 8.-9.klase).
Tāpat bija arī respondenti, kuri atzīmēja, ka latviešu valodas apguve un
runāšana latviski ir viņiem nozīmīga, jo, “kad kaut kur pie tevis vēršas latviešu valodā,
tad gribas atbildēt latviski” (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase). Daugavpiliešiem vēlme

runāt latviski īpaši aktualizējas, izbraucot no Daugavpils: “Atbraucot uz kādu pilsētu,
gribas lai tu saproti un lai tevi saprot!” (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase).

Vēl jāatzīmē, ka Rīgas vecāku un Daugavpils vecāku viedokļi atšķiras arī
tādēļ, ka Daugavpilī ir cita etniskā un lingvistiskā situācija nekā Rīgā. Daugavpils
skolēnu vecāki ievērojami vairāk sūdzējās par latviskas vides nepietiekamību valodas
apguvei, kā arī par latviešu vēlmi kontaktēties krieviski un asimilācijas tendencēm,
latviešiem pārkrievojoties:
-

Kad es uz šejieni atbraucu, apprecējos, tas bija diezgan sen, kādus gadus 25 atpakaļ.
Pirmais, ko es izdarīju, zinot, ka es braucu uz svešu valsti, es apmeklēju visus
grāmatveikalus, sapirkos kaudzēm visādus pašmācības līdzekļus, vārdnīcas. Pirmā
mana draudzene, kuru es šeit satiku, bija latviete. Es pie viņas vērsos ar lūgumu:
“Aņa, runā ar mani latviski”. Viņa pasmējās par mani un pateica: “Priekš kam? Tas
te nevienam nav vajadzīgs”. Es piegāju pie savas kaimiņienes latvietes, teicu viņai, ka
tāpēc, ka es dzīvoju šajā valstī, man ir jāzina šī valoda, runāsim latviski. Viņa par
mani pasmējās un pateica: “Priekš kam? Te neviens nerunā latviski”. (Daugavpils,
vecāki, 8.-9.klase)

-

Es arī atceros, kad biju maza, vecāki nolēma, ka, dzīvojot Latvijā, bērniem ir jāzina
latviešu valoda. Mums bija kaimiņi latvieši. [..] “Lai mūsu bērni iet pie jums mācīties
latviešu valodu!” Uz ko viņi atbildēja: “Priekš kam jums šo valodu?” Tā arī mani
vecāki nespēja viņus pārliecināt, ka mums, dzīvojot Latvijā, ir vajadzīga šī valoda.
(Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)

-

Man vīrs ir latvietis. Bērnus atdevām krievus kolā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi gāja krievu
bērnu dārzā, un es nesāku viņus mocīt. Bet vīrs ar mani runā krieviski. Es sāku
latviski, viņš saka: “oi, nevajag”. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)

Iepriekšminētie fokusa grupu diskusiju citāti parāda, ka daugavpilieši ir
saskārušies ar pret savu valodu nihilistiski noskaņotiem latviešiem, kas nekādā ziņā
nevar veicināt krievus Daugavpilī apgūt latviešu valodu.
Rīgā vecāki mazāk akcentē to, ka nav latviešu valodas vides, bet tik un tā ar
draugiem, paziņām latviešiem ar retiem izņēmumiem runā krieviski:
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Vide pietiek, bet ja mūs nesaprot, tad visi cenšas pāriet uz krievu valodu. Tad visi
saprot viens otru, un viss ir skaisti. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Bet lielākoties valodas izvēli saskarsmē gan Rīgā, gan Daugavpilī nosaka
ieradums:
-

Kā no padomju laikiem tas nāk, ka krieviski sarunājamies, tā tas arī iet. (Rīga, vecāki,
8.-9.klase)

Valodas izvēli saskarsmē nosaka tas, ka latvieši joprojām salīdzinoši labi
zina krievu valodu, bet krieviem latviešu valoda sagādā grūtības:
-

Ar draugiem latviešiem runāju krieviski, jo viņi visi labi runā krieviski (Rīga, vecāki,
2.-4. klase)

-

Gribi lai tevi saprot, tu arī runā kā vieglāk vienam otru saprast. (Rīga, vecāki, 8.9.klase)

-

Krieviem ir stimuls runāt latviski. Latviešiem sarunā ar krievu nav stimula sarunāties
latviski, viņam vajag saspringt, lai saprastu, ko krievu sarunu biedrs vēlas viņam
pateikt. Zinot krievu valodu, latvietis pāries uz krievu valodu, lai nesaspringtu. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

Diskusijas dalībnieki visās grupās īpaši akcentēja to, ka latviešiem nepatīk
klausīties, kā tiek kropļota latviešu valoda (nepareizas vārdu locījumu galotnes,
akcents), bet krieviem savukārt nepatīk, ka latvieši labo viņu izrunas kļūdas:
-

Man draudzene, ļoti laba paziņa, viņa arī ir latviete. Zvanu viņai, sāku runāt latviski,
viņa sāk ļoti skaļi smieties. Saprotiet, dabiski, ka mēs pēc tam pārejam uz krievu
valodu. Vai viņa man uzreiz sāk labot galotnes. Saprotiet, viņai vieglāk ir runāt ar
mani krievu valodā, nekā klausīties manu latviešu valodu. Paciest. (Daugavpils,
vecāki, 8.-9.klase)

-

Nezinu, varbūt tiem pašiem latviešiem ir vieglāk pie mums vērsties krievu valodā, lai
neklausītu lauzītu latviešu valodu. Viņiem arī tā ir vieglāk, laikam. Viņi ar to vinnē.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Kad sāc runāt latviešu valodā, daži tiešām sāk šķobīties un vēl sarunas laikā labot
kļūdas. Krieviem tādas lietas nav. Piekritīsiet man, kad, piemēram, latvieši runā galīgi
lauzītā krievu valodā, mēs nelabojam viņus. Mēs uzklausām un mēs lieliski saprotam
viņus. Bet latviešiem nezin kāpēc ir tāda attieksme pret krieviem. Es cenšos runāt jūsu
valodā, uzklausiet mani! Nevajag mani visu laiku labot! (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)

Daļa diskusiju dalībnieku ir neapmierināti ar to, ka latvieši saskarsmē ar
krieviem runā krievu valodā, jo saprot, ka līdz ar to viņi pazaudē iespēju praktizēt
savas latviešu valodas zināšanas. Visās diskusiju grupās bija cilvēki, kas pat
apvainojas, ka ar viņiem nerunā latviski, un norāda, ka viņiem latviešu izvairīšanās
runāt latviski ir radījusi psiholoģisku barjeru, kompleksu, aizvainojumu:
-

Ar mani latvieši latviski runāt negrib. Kāpēc viņi mani neieredz? [..] Es neesmu kā
okupants iebraukusi šeit. Tā ir mana dzimtene, manu senču dzimtene, mana bērna.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
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Šī latviešu attieksme pret runāšanu latviski noliek mani strupceļā. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

Vēl citi jūtas glaimoti, ka latvieši ar viņiem runā krieviski, jo tādējādi viņi
sajūt, ka viņiem tiek izrādīta cieņa:
-

Vispār es cenšos runāt ar latviešiem latviski, bet viņi pāriet uz krievu valodu. Man ir
ļoti patīkami runāt ar latviešiem, kuri cenšas runāt ar mani krieviski, tad man ļoti
gribas ar viņiem runāt latviski. Just tādu patīkamu attieksmi. Ja Tu redzi, ka cilvēks
cenšas runāt, man patiešām neērti runāt krieviski. Man gribas runāt latviski, ja pret
mani izturas atklāti un ar cieņu. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Kaut kā ļoti patīkami, gribas tālāk turpināt sarunu latviešu valodā. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

Tajā pašā laikā diskusijas dalībnieki atzīmē, ka daži latvieši apvainojas, ja ar
viņiem runā krievu valodā:
-

Transportlīdzekļos nav tādas vajadzības pēc latviešu valodas. Protams, gadās, kad
cilvēks apvainojas, kad viņam kaut ko krieviski pasaki, bet vairākums cilvēku neizsaka
nekādas pretenzijas. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Pētījums “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību” (BSZI, 2001) uzrādīja, ka Latvijas
iedzīvotājiem raksturīgs plašs starppersonu kontaktu tīkls dažādu tautību cilvēku
vidū (par to liecina atbildes uz jautājumiem par tautību ģimenē, draugu un paziņu
vidū un darba kolēģu vidū). Tā, piemēram, starp pilsoņiem draudzīgi kontakti ar
latviešiem ir 95%, ar krieviem - 77%, bet ar citas tautības pārstāvjiem – 50%
aptaujāto. Savukārt nepilsoņu vidū draugi latvieši ir 84%, draugi krievi ir 97%, bet
draugi citas tautības pārstāvji ir 78% aptaujāto. Līdzīga situācija novērojama arī
darba vidē: 96% pilsoņu un 90% nepilsoņu darba kolēģu vidū ir latvieši. Taču,
neskatoties uz ievērojamo latviešu tautības kolēģu pārsvaru, saskarsmē tomēr
vairums gadījumos tiek lietota krievu valoda. Tā, piemēram, no tiem nepilsoņiem,
kuriem starp darba kolēģiem ir latvieši, tikai 8% darbā galvenokārt runā latviski,
19% - vairāk latviski nekā krieviski, bet 71% parasti darbā kā sarunvalodu izmanto
krievu valodu.
Fokusa grupu diskusiju rezultāti parāda, ka ikdienas latviešu - krievu
saskarsme krievu valodā notiek ieraduma un valodas zināšanu dēļ. Situācijas, kad
saruna notiek latviski, biežāk ir novērojamas formālā vidē, ne starp draugiem un
paziņām, jo ikdienas saskarsmē ar draugiem, paziņām latviešu valodas zināšanas nav
pietiekamas, lai uzturētu patīkamu un dinamisku sarunu latviešu valodā, tādēļ latvieši
bieži vien paši sarunā pāriet uz krievu valodu.
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STARPETNISKO ATTIECĪBU RAKSTUROJUMS
SALĪDZINĀJUMS: AGRĀK UN TAGAD

Diskusiju dalībnieki gan Rīgā, gan Daugavpilī bija noskaņoti nodalīt
starpetniskās attiecības, kas pastāv sadzīves līmenī un “politikas” līmenī. Visās
grupās dominēja viedoklis, ka sadzīves līmenī starpetnisku attiecību problēmu nav,
bet problēmas ir attiecībās ar politiķiem un saistībā ar viņu īstenoto politiku. Cilvēki
uzskata, ka politiķi vispār neklausās, ko vienkāršie cilvēki (gan latvieši, gan krievi)
saka; politiķi dzīvo kādā savā uzkonstruētā pasaulē, kas ir tālu no īstenības.
-

-

-

-

Sadzīves līmenī viss ir kārtībā, bet valstiskā līmenī nav gan. [Vairākums piekrīt.]
(Rīga, vecāki, 8.-9.klase)
Es biju uz sēdi Rīgas domē, tur ir izglītības komisija. Viņi vispār ir, manuprāt, no
Marsa atlidojuši! Viņi ir tik lielā mērā atrauti no dzīves. Viņi kaut ko sev ir izdomājuši
un tā arī viņi dara. [..] Viņi ir norobežojušies no sabiedrības. (Rīga, vecāki, 8.9.klase)
Tāpēc, ka mums ar viņiem ir atšķirīgas intereses, teiksim tā. Viņiem ir savas, bet
cilvēkiem ir pavisam citas. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)
Viņi uzspiež sabiedrībai savu viedokli. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)
Viņi ir nolēmuši, ka viņi tā ir pateikuši, un visam tā arī ir jābūt. Bet mēs taču neesam
auni, atvainojiet, lai mūs tā piespiestu. Mēs arī maksājam nodokļus, tāpat kā viņi. Es
nezinu, cik viņi maksā, bet mēs maksājam trešo daļu no algas. (Rīga, vecāki, 8.9.klase)
Izņemot politiķus! Ar visiem pārējiem pilnīgā draudzībā! [Smejas.] Politiķi mūs
nedzird. Politiķi nedzird ne latviešu, ne krievus. Vienkāršo tautu nedzird. (Daugavpils,
vecāki, 8.-9.klase)
Tā atgrūdošā sajūta nāk no augšas. Sadzīves līmenī gluži otrādi. Ar ko tu draudzējies,
ar to draudzējies joprojām. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)
Vienkārši kādam tas ir vajadzīgs - sanaidot latviešus ar krieviem. (Daugavpils, vecāki,
8.-9.klase)

Latvijas krievu kopienas attiecības ar valsts pārvaldes institūcijām (Saeimu,
valdību, vispār politiķiem) tika salīdzinātas ar atsperi, kuru līdz zināmam brīdim var
spiest, bet tad tā sprāgst vaļā, proti, šobrīd, kad ir jau notikuši vairāki masveida
protesta pasākumi, kas vērsti pret mazākumtautību skolu pāreju uz apmācību latviešu
valodā, ir tas brīdis, kad atspere sprāgst atpakaļ:
-

Ziniet, tas ir kā ar atsperi, tu to saspied, saspied, saspied, bet pēc tam tā pasprūk vaļā
un aizlidos. Tā arī mūs – spieda, spieda, spieda un lūk, esam nonākuši līdz punktam.
Tagad tā atspere ir atsprāgusi vaļā, saprotiet! (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Rīgas pamatskolas skolēnu vecāku grupā pat izskanēja viedoklis, ka
dalījums “latvieši un krievi” ir uzspiests no augšas, no valsts puses:
-

Mēs savā ikdienā nenošķiram, latvietis viņš ir vai krievs. To tikai valsts mūs tagad ir
sadalījusi – viņi ir latvieši, bet jūs esat krievi, krievvalodīgie iedzīvotāji. Bet kaimiņi,
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draugi, darba kolēģi viņi arī ir palikuši kaimiņi, draugi, kolēģi. Jebkādas tautības. Tas
nekādu lomu nespēlē. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)
Augšas ir nodalījušās, bet mierīgie iedzīvotāji vēl dzīvo, tur vēl nav izsists caurums.
(Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Šādi viedokļi norāda uz krievu un cittautiešu atsvešinātību no varas, kas
savukārt negatīvi ietekmē šo cilvēku atbalstu valdošās varas veidotajai un īstenotajai
politikai valstī, sekmē negatīvās politiskās attieksmes. Par atsvešinātību no valsts
varas liecina arī respondentu diskursā par šiem jautājumiem lietotie vietniekvārdi
“mēs” un “viņi”, kas skaidri norāda uz sadalīšanos savējos un svešajos. Taču svarīgi
piebilst, ka tas nav sadalījums starp latviešu un krievvalodīgo kopienām, jo tautas un
varas attiecībās krievi un cittautieši jūtas solidāri ar latviešiem.
Sadzīves līmenī visās grupās attiecības latviešu un krievu starpā tika
vērtētas kā normālas, atzīmējot, ka gan latviešu, gan krievu vidū ir slikti cilvēki, bet
kopumā latviešus un krievus sadzīviski vieno tas, ka viņiem ir vienas un tās pašas
intereses un problēmas:
-

Man nav tāds dalījums – latvietis vai krievs. Ir cilvēki, kuri man patīk un kuri nepatīk.
Man ir kaimiņiene, latviete, ar kuru man ir rīvēšanās, un mūsu pat mājā dzīvo cits
cilvēks, arī latvietis, un man ir brīnišķīgas attiecības ar šo cilvēku. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

-

Visur gadās nekulturālie. Tas nav atkarīgs no tautas, tas nav atkarīgs no tautības. Tas
ir atkarīgs no cilvēka. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Es domāju, ka viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Viņi visur ir tādi, kas sāk lekties.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tie paši dzīvokļi, tās pašas mācības, tie paši bērni kā latviešiem, tā krieviem – vienādi.
Ir vienīgi atsevišķas personas; “Lūk, jūs te krievi, sabraukuši!” Visi cilvēki tādi nav.
Arī krievu vidū tādi ir – gan bandīti, gan slepkavas. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

-

Nav sliktas nācijas. Ir slikti cilvēki. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Daugavpils sākumskolas skolēnu vecāku vidū tika atzīmēts, ka etniskā
piederība reti kad ir cēlonis konfliktam, bet, ja konfliktsituācija ir jau radusies, tad
etniskā piederība var darboties kā arguments konflikta katalizēšanai: “strīdi rodas uz
pavisam cita pamata, bet rezultātā sākas arī lamāšanās par valodu, nacionalitāti”.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)
Tomēr, turpinot sarunu, visās grupās skolēnu vecāki atcerējās kādu
gadījumu, kur vai nu pats ir izjutis aizvainojumu vai arī novērojis aizskarošas
situācijas kādā publiskā vietā. Jāatzīmē, ka diskusijās tika minētas gan situācijas, kad
aizskaroši runājis vai rīkojies latvietis, gan arī situācijas, kad aizskaroši uzvedies
krievs.
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Bija vecāki, kas uzsvēra, ka pagalmā, parkā ir novērojamas nesaskaņas
latviešu un krievu bērnu starpā. Atspoguļojot savu vecāku viedokli, latviešu bērni
lieto apzīmējumu “krievs”, paužot nicīgu attieksmi:
-

Bērniem ir nesaskaņas. Latviešu un krievu bērni, kad pastaigājas, viņi staigā
atsevišķi, satiek, viens otru aizskar. Nez kāpēc viņi dalās nevis pēc vecuma vai citādi,
bet pēc tautības. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

“Krievs, tu esi okupants”. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ne bieži, ne visi, bet ir gadījumi, kad ne tikai, ka nesaprotas, nedraudzējas, bet aiziet
līdz spērieniem un “krievs”. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Mana meitiņa ar latviešiem nekontaktējas. Ne par ko. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Citi vecāki savukārt uzsver, ka arī bērnu kontaktēšanās ir atkarīga no bērna
personības, piemēram, vienai māmiņai dēls ļoti labi kontaktējas gan ar latviešiem,
gan ar krieviem, bet meita kontaktējas ļoti slikti:
-

Man Artūrs, jaunākais dēls, piemēram, kontaktējas ar visiem bērniem, lai kur mēs
nebrauktu. Viņam ir vienalga, kas tu tāds, kaut vai nēģeris. Man šķiet, ka viņš arī ar to
atradīs kopīgu, labu valodu. Es nevienu reizi neesmu redzējusi attiecībā uz Artūru, ka
viņam kāds kaut ko pateiktu. Viņš visur ļoti labi prot atrast valodu. Viņš runā tikai
krieviski, bet ļoti labi prot kontaktēties gan ar latviešiem, gan citiem. Bet mana meita
pat ar krieviem ļoti grūti atrod kopīgu valodu. Tas ir atkarīgs no bērna. (Rīga, vecāki,
2.-4. klase)

Diskusijās nedaudz iezīmējās arī latviešu un krievu vidū esošie etniskie
aizspriedumi, piemēram, latvieši pārdzīvo latviešu skaita un procentuālās attiecības
pret cittautiešiem samazināšanos, daļēji tajā vainodami krievus: “Lūk, Jūs esat
okupējuši Latviju”. Kā krievu etniskā aizsprieduma piemērs tika minēta viņu
lielummānija, viedoklis, ka krievi ir pasaules nācija, kas ir liela un nozīmīga, ja to
salīdzina ar latviešiem: “Ha, es esmu krievs, mēs esam 137 miljoni, bet jūs tur kāds
pusotrs”. Diskusijas dalībnieki (Rīga, vecāki, 2.-4. klase) atzīmēja, ka tādas
šovinisma izpausmes viņiem ir nepieņemamas, tomēr to pieminēšana liecina, ka
tādas sabiedrībā pastāv.
Nedaudz vairāk diskusiju dalībnieki izteicās tieši par dažādām latviešu
nacionālisma izpausmēm, kad latvieši (biežāk tika minētas vecāka gada gājuma
sievietes) pārmetuši krieviem, ka viņi te atbraukuši un traucē latviešiem dzīvot:
-

Tā kā es esmu muzikāls cilvēks, es braucu uz Dziesmu svētkiem. Saprotiet, mums šeit
Daugavpilī ir kolektīvs, mēs, dabiski, esam krievu kolektīvs, bet mēs dziedam latviešu
dziesmas. Kad aizbrauc uz Rīgu uz Dziesmu svētkiem, mēs savā starp, dabiski,
runājam krievu valodā. Un blakus stāvēja latviešu tantuki. Kādos vārdos tik viņas mūs
nenosauca! Jūs pat iedomāties nevarat! - “Kādas jums vispār tiesības valkāt
nacionālos tērpus? Kādas jums ir tiesības! Velciet nost! Jūs esat krievietes!”. Es
stāvēju un biju sašutusi! [Paceļ balsi un ar zināmām dusmām:] Priecājušies būtu, ka
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krievi dzied jūsu dziesmas! Nu, johaidī, kā tā var pateikt: “Velciet nost! Jūs
apkaunojat! Lai jūs nolādēti!”? Ko tikai viņas tur nepateica! (Daugavpils, vecāki, 2.4. klase)
-

Man vienreiz bija transportā tā. Iekāpju, man gadu vecs bērns. Man vīrietis atdod
vietu. Es bez ratiņiem, bērns uz rokas, otrā rokā soma. Man, protams, ir smagi. Es
sēžos, man viena tantiņa, latviete, somu bāž apakšā. “Sabraukuši te, sadzemdējuši...”
Es pagriežos: “Tā, “babka”, ko man tagad, viņu atpakaļ iebāzt?” Padzīvojušai
latvietei neiedeva vietu, bet man - jaunai māmiņai krievietei – iedeva. (Rīga, vecāki,
2.-4. klase)

-

Mani radinieki, mani brāļi un māsas ir dzimuši šeit, bet apprecējušies ar ukraiņiem.
Viņi tikko atbrauca šurp, bija pārejas periods, vēl varēja braukt; viņa deviņus
mēnešus šeit nodzīvoja, aizbrauc uz dzemdību namu, viņai dzemdību sāpes, un viņai
prasa latviski: “Uzvārds, vārds?”. Viņa nesaprot, viņa ir no Ukrainas. - “Kāpēc jūs
šeit atbraucāt un vēl dzemdēsiet?” Tas ir tik apvainojoši! Apvainojums ilgi nepāriet,
varbūt tāpēc nesaprašanās ir. Viņi aizbrauca no šejienes. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Daži no vecākiem pauž neizpratni, kāpēc latviešiem ir uzbrūkoša, negatīva
attieksme pret krieviem, viņi nejūtas to pelnījuši; tāpat viņiem nesaprotams ir
pārmetums par to, ka viņi būtu okupējuši Latviju:
-

Mums bija meitene, praktikante Ilona, latviete. Mēs kaut kā apsēdāmies,
runājām par šo tēmu, viņa tā jokojot saka: “Lūk, Tu esi okupējusi Latviju”. Es
saku: “Ilona, zini, kad man bija 2 gadi, man bija ļoti grūti neokupēt Latviju. Jo
mani uz šejieni atveda mani vecāki. Bet kāpēc mūsu vecāki uz šejieni
atbrauca? Jo uz šejieni aicināja speciālistus”. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Jo vairāk mani apvaino šie visi nacionālistiskie uzbrukumi (vipadi). Apvaino,
jo tiem nav nekāda sakara ar mani. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Ak Dievs, nu kā mēs jums traucējam?! Latviski runājam, jūs neaiztiekam, pie
jums dzīvokļos nelienam, neuzprasāmies... Nu dzīvojiet jūs savā informācijas
pasaulē. Tāds naids, es vienkārši brīnos ( paražajus)! (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)
Diskusijā starp Rīgas sākumskolas skolēnu vecākiem tika apspriests arī

gadījums, kad konflikts ticis iniciēts no krievu puses (salīdzinot ar citām grupām,
šajā grupā dalībnieki visvairāk bija ieinteresēti izteikties par etniskajām attiecībām).
Šī gadījuma apspriešanā īpaši tika norādīts uz konfliktsituācijas sekām - pietiek ar
vienu gadījumu, lai rastos aizvainojums un projicētos tālāk uz citiem latviešiem vai
krieviem:
-

Es biju tirgū, tur vakar bija tā. Sieviete stāvēja – krieviete, meitene, nezinu, cik viņai
gadi, nemelošu. Garām gāja latviešu puisis un vienkārši latviski pateica: “Jums
nokrita bumbieris”. Ja jūs redzētu tās meitenes reakciju; bija sajūta, ka viņš viņai ar
to bumbieri būtu sadevis pa ģīmi! Viņa tik rupji: “Tu vācietis, fašists, te staigā..!”.
Tas bija tik pretīgi. Ko tur brīnīties, ka viņi mums uzklūp! Turklāt tirgū tas ir ļoti bieži,
patiešām bieži! (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
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Jāatzīmē, ka arī šajā grupā, kurā daudz tika runāts par dažādām
konfliktsituācijām, bija respondents, kas neatcerējās, ka viņiem būtu bijuši konflikti
ar latviešiem un uzskatīja, ka attiecības starp latviešiem un krieviem ir ļoti labas:
-

Man ir ļoti daudz paziņas latvieši. Man darbs ir saistīts ar to, nu draugi. Ja kaut reizi
kaut viens būtu pārmetis, ka es šeit dzīvoju, runāju krieviski! Nevienu reizi. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

Analizējot respondentu pieredzi par savām attiecībām ar latviešiem, jāsecina,
ka to, vai latviešu un cittautiešu starpā veidojas nesaskaņas un konfliktsituācijas, lielā
mērā nosaka kontaktu biežums (vienreizējs vai daudzkārtējs) konkrēto indivīdu
starpā. Sava sociālā tīkla ietvaros (paziņas, draugi, kolēģi, radi, kaimiņi) cittautiešiem
ir izveidojušās labas, uz savstarpēju sapratni un draudzību balstītas attiecības ar
latviešiem, neatkarīgi no sociālo attiecību veida vai ikdienas saskarsmes
regularitātes. Konfliktsituācijas veidojas ar svešiem, publiskajā telpā sastaptiem
cilvēkiem, ar kuriem ir tikai īslaicīgs un vienreizējs kontakts. Proti, ar latviešiem, kas
ir ārpus respondenta sociālā tīkla.
Visās grupās skolēnu vecāki atzina, ka šobrīd attiecības ar latviešiem ir
uzlabojušās. Viņuprāt, starpetnisko attiecību saasinājums bija vērojams 80-to gadu
beigās un 90. gadu sākumā, bet pēdējos desmit gadus attiecības ir vērtējamas kā
labas. Diskusiju gaitā izskanēja viedokļi, ka attiecības uzlabojušās tādēļ, ka latvieši ir
atguvuši savu pašapziņu, “viņi sajuta sevi kā vienotu nāciju” (Rīga, vecāki, 8.9.klase).
Viedokļi par starpetniskajām attiecībām padomju laikā nedaudz atšķiras. Ir
tādi cilvēki, kas uzskata, ka attiecības bija ļoti labas: visi dzīvoja draudzīgi un
tautības nešķiroja. Ir arī cilvēki, kas no savas pieredzes atceras, ka bija problēmas, un
uzskata, ka tagad situācija ir labāka. Zīmīgi, ka, raksturojot attiecības PSRS laikā,
biežāk tiek pieminēti gadījumi, kad krievi aizskaroši izturējušies pret latviešiem:
-

Sadzīves līmenī ir palikušas labākas. Labākas! Tagad ir labākas. (Rīga, vecāki, 8.9.klase)

-

Vienu manu paziņu padomju laikā vispār par fašisti saukāja, jo viņa gandrīz nevienu
vārdu krieviski nezināja. Tagad viņa ar mani tiekas, tikai krieviski runā. (Rīga, vecāki,
8.-9.klase)

-

Sadzīves līmenis bija nacionālistiskāks. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

-

Kad mēs skolā mācījāmies, ļoti bieži, starp citu, krievi lecās (naskakivali) uz
latviešiem. Īpaši zēni. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tagad sadzīves līmenī konfliktu ir mazāk. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
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Kā īpašs periods etnisko attiecību ziņā tiek minētas 80-to gadu beigas,
deviņdesmito gadu sākums, kad latvieši vairāk apzinājās savu etnisko piederību un
bija noskaņoti norobežoties no krieviem. Tas arī bija iemesls etnisko attiecību
saspīlējumam Latvijā, kas pakāpeniski tomēr ir samazinājies:
-

Un tad Tautas fronte sākās, tad bija tāda neizpratne, kāpēc mūs uzreiz tā atstūma. Tā
es jutos, jā. Kaut kur arī aizvainojoši tas bija, jo nekad nebija bijis tāds dalījums. Es
skolā mācījos, mēs nekad neskaidrojāmies, kurš pie kādas tautības pieder. Mums
nebija tas svarīgi. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)

-

Manā vecajā pagalmā, tur attiecības mainījās. Padomju laikā nevis krievi uz
latviešiem apvainojās, bet latvieši, novērsās no krieviem - mēs draudzējāmies, kopā
izaugām - tagad atkal normāli. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tas bija tā, ka latviešiem un krieviem jādzīvo atsevišķi un viss. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

-

72. skola bija krievu-latviešu skola, pēc tam, kad aizgāja tā diskriminācija, pēc tam
61. pārveidoja par latviešu, bet mūsējo - par tikai krievu. Pēc tam aizgāja – tur mācās
krievu “svoloči”, šeit latviešu “svoloči”. Kā bērniem pateiksi, tā viņš uztvers. Bērni ir
kā švamme, viņi uzsūc un viss. Tagad it kā tā visa rīvēšanās ir beigusies. Tagad
Eiropas savienībā būs vēl kaut kas. Kādu politiku noliksi, tā bērni to arī uztvers.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Citi diskusijas dalībnieki (Rīga, vecāki, 2.-4. klase) nepiekrīt, ka rīvēšanās
latviešu un krievu starpā ir beigusies. Tiek atzīmēts, ka īpaši izglītoto cilvēku vidū
nepatika pret krieviem ir saglabājusies.
-

Izglītotiem cilvēkiem ir palikusi tāda dziļa nepatika, it īpaši tiem, kas cietuši no
Padomju varas: Tāda čūskas šņākšana: “Tā graujošā ietekme, krieviskums...” (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)
Man šķiet, ka arī tas ar laiku pāries. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
Nē, nepāriet. Cik gadi jau ir pagājuši, nepāriet! Kaut kāds procents, diemžēl, paliek.
(Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Kvantitatīvo pētījumu dati (“Ceļā uz pilsonisku sabiedrību”, BSZI, 2001)
apliecina, ka vidēji viena trešdaļa Latvijas iedzīvotāju etniskās attiecības Latvijā
(pilsoņi – 32%; nepilsoņi –27%) novērtē kā labas un 2/3 sabiedrības uzskata, ka tās ir
apmierinošas (pilsoņi – 57%; nepilsoņi –60%). 5% aptaujāto pilsoņu un 10%
nepilsoņu etniskās attiecības Latvijā vērtē kā sliktas. Salīdzinājumā ar 1997.gada
pētījumu, gan pilsoņi, gan nepilsoņi etniskās attiecības Latvijā kopumā vērtē
pozitīvāk, t.i., ir samazinājies negatīvo un apmierinošo atbilžu skaits, bet pieaudzis
pozitīvais vērtējums.
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PIEDERĪBAS SAJŪTA LATVIJAI:
JAUTĀJUMA UZTVERES ĪPATNĪBAS, EMOCIONĀLĀ REAKCIJA UN ATTIEKSME

Kopumā diskusiju dalībnieki jautājumā par piederību Latvijai aktīvi pauda
pozitīvu nostāju, pie tam jāatzīmē, ka šī jautājuma uzdošana izraisīja emocionāli
saasinātu reakciju: mēs un mūsu bērni šeit ir dzimuši, Krievijā mēs jūtamies kā
svešinieki, kura cita valsts tad vēl varētu būt mūsu dzimtene?
Minētās reakcijas liecina par jautājuma “piederība Latvijai” nozīmīgumu
skolēnu vecāku vidū, un vēlēšanos paust aktīvu piederību Latvijai (konfrontējot ar
tiem, kas aizbrauc no Latvijas), kā arī nepieciešamību pēc tā, lai sabiedrībā atzīst
viņu vēlmi dzīvot un piederēt Latvijai. Spontānās reakcijas parādīja, ka šajā
jautājumā viņi saklausa mājienu: “Jūs neesat latvieši, tādēļ, iespējams, nejūtaties
Latvijai piederīgi”. Uzdodot tādu pašu jautājumu latviešu grupās7, diskusiju
dalībnieki emocionāli mierīgi stāsta par savām kosmopolītiskajām attieksmēm, par
vēlmi mācīties un strādāt ārzemēs.
Savā ziņā tā ir arī liecība, ka krieviski runājošajiem Latvijas iedzīvotājiem
piederība Latvijai publiskajā diskursā tiek apšaubīta. Jautājums “Cik lielā mērā Jūs
jūtaties piederīgs Latvijai” atsauc viņiem atmiņā saukļus “Krieviem jāatgriežas savā
etniskajā dzimtenē”; šajā jautājumā viņi saklausa draudus, tādēļ pauž kareivīgu
nostāju, ka viņi nekur projām nebrauks un ir piederīgi Latvijai:
-

Mani bērni šeit ir dzimuši, kāpēc viņiem vajadzētu emigrēt? Kas tie par niekiem
tādiem? Viņi šeit ir dzimuši, te ir viņu dzimtene! [..] Kāpēc man savi bērni jāved uz
etnisko dzimteni?! (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

-

Es vispār nesaprotu jautājumu, kad runā par etnisko dzimteni. Kāda var būt etniskā
dzimtene, ja cilvēks ir dzimis šajā valstī, te viņš ir izaudzis. Tā ir viņa dzimtene. Jā, ir
jāsaglabā kaut kādas nacionālās tradīcijas, bet mūsu dzimtene ir te. Par kādu citu var
būt runa? Turklāt pa šiem 70 padomju varas gadiem viss ir tā savijies. Kāda var būt
cita etniskā dzimtene?! Es saku, man mamma ir poliete, tēvs ukrainis. Es esmu pēc
pases ukrainiete, pēc ticības - katoliete, dzimusi Latvijā. Kur ir mana etniskā
dzimtene? (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Vairāki diskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka viņu bērni jūtas piederīgi
Latvijai (tas gan liecina, ka vecāki paši nav tik ļoti pārliecināti par savu pozīciju):
-

Bērni ļoti mīl šo valsti. Mēs nesen runājām, viņi teica: “Mēs mīlam šo valsti, mēs gan
vēlamies nelielas izmaiņas šajā valstī, lai tā iestātos Eiropas savienībā”. Viņi vēlas
dzīvot šeit, pat mazākais, kas sāka iet trešajā klasē. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

7

Pētījums “Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā uz Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā”.
Baltijas Sociālo Zinātņu institūts. 2003.gada jūnijs – septembris.
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-

Man dēls jau kaut kā vairāk pie latviešiem [jūtās piederīgs], tāpēc, ka viņš ar futbolu
nodarbojas un latviešu komandā spēlē, viņam vide ir tāda. [..] Viņš drīzāk vairāk ir
Latvijas patriots nekā savas [etniskās grupas], viņš man ir baltkrievs. (Rīga, vecāki,
8.-9.klase)

-

Mani bērni nemīl Krieviju, ne viens, ne otrs. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

Savu piederību kādai vietai cilvēki visspilgtāk apzinās, atrodoties prom no
tās: ceļojumā vai darba komandējumā. Līdzīgi arī skolēnu vecāki runāja par savām
vai savu bērnu emocijām, atrodoties prom no Latvijas, par gadījumiem, kad viņi
jutušies lepni, ka ir no Latvijas, par kopības sajūtu ar tiem, kas ārzemēs runā latviski:
-

Nesen mans dēls brauca ekskursijā [..] uz Maskavu. Atbrauc un stāsta: “Mēs tur
staigājām un latviski runājām, tikai latviski. Jutāmies lepni”. (Rīga, vecāki, 2.-4.
klase)

-

Bijām Čehijā, Prāgā, dzirdu latviešu valodu – o, savējie (rodnije)! Godīgi. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Īpaši kad kaut kur aizbrauc, piemēram, uz Baltkrieviju, tad var salīdzināt. Mēs šeit
dzīvojam daudz labāk! Kaut arī mēs esam krievi. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

Diskusijas laikā cilvēki atcerējās brīžus un vietas, kas viņos izsauca
lepnumu par Latviju: tika minēta Rīga, Doma baznīca Rīgā. Cilvēki stāstīja par savu
piedalīšanos latviešu pasākumos: Dziesmu svētkos (Daugavpils, gan 2.-3. klašu
skolēnu vecāki, gan 8.-9. klašu skolēnu vecāki) un Līgo svētku svinībās. Atgriešanās
Latvijā pēc ceļojuma tika saistīta ar sajūtu, ka esi atgriezies mājās: “vēl padomju
laikos iebrauc vilciens Latvijas teritorijā, viss, tas jau ir kaut kas savs, priedes”

(Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase).
Citi raksturoja Latviju kā eiropeisku, tīru un kulturālu zemi, kas liek viņiem
lepoties par to, ka dzīvo Latvijā:
-

Es ļoti labi jūtos Latvijā. Man ļoti patīk šī zeme. Zeme ir tāda tīra, kultūra kāda. Ja
salīdzina ar Krieviju, Baltkrieviju, tad mēs tiešām izskatāmies eiropeiski. Es kaut kā
lepojos ... es šeit jūtos šiki! (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Es vispār uzskatu, ka Latvja ir muzejs! Disciplīna šeit ir. Man šeit ļoti patīk.
(Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Mans vīrs etniski ir baltkrievs. Es viņam prasu: “Klau, ja mums te slikti paliks, varbūt
mēs uz turieni aizbrauksim?”. – “Zini, ja jau reiz būs slikti, tad labāk lai šeit ir slikti,
bet es uz “sovdepiju” atpakaļ negribu”. Viņam Baltkrievija ir palikusi prātā kā
“sovdepija” [nievājošs Padomju Savienības apzīmējums]. (Daugavpils, vecāki, 2.-4.
klase)

Fokusa grupas diskusijas dalībnieki Daugavpilī izjūt piederību tieši
Daugavpilij, īpaši tas raksturīgs grupai, kurā piedalījās 8.-9.klašu skolēni. Tas ir
secināms pēc izteikumiem “Mūsu Latvija ir šeit” vai “Daugavpils ir mūsu Latvija”
(Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase).
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Jautājums par piederību Latvijai visās grupu diskusijās tika saistīts ar viņu
piederību Krievijai, pie tam diskusijas dalībnieku vidū valdīja liela vienprātība par to,
ka viņi nejūtas piederīgi Krievijai, ka krievi Krievijā ir savādāki, runā savādāk,
mentalitāte atšķiras. Varētu pat teikt, ka krievi Latvijā apzinās sevi kā īpašu grupu
caur valodas specifiku un kultūras atšķirībām:
-

Tāds akcents krieviem ir tikai Latvijā. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)
Biju apskatīt Staraju Rusu, iepazinos ar Krieviju, jo īsti nebiju Krieviju nekad
redzējusi, tur uzreiz pateica – jūs neesat krieviete. (Daugavpils, vecāki, 8.-9.klase)

-

Es sevi par krievieti neuzskatu. Es atbraucu uz Maskavu, man saka, ka es neesmu
krieviete, bet es krieviski labāk runāju nekā viņi, krievi. (Rīga, vecāki, 8.-9.klase)

-

Pirmkārt, es tur sajutos briesmīgi, tā nav mana tauta. Tur ir nekārtība (vairāki
piekrīt), netīrība, nekulturālība... Mēs bijām Omskā, Sibīrijā, es divas dienas vispār
baidījos iziet uz ielas, man bija bail. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tas nav mūsu. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
Tur vajag piedzimt. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
Tur vajag uzaugt. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)
Man šķiet, ka, ja tu šeit [Latvijā] dzīvo, tu arī jutīsies piederīgs. Man bija kuriozs,
kad man bija 15 gadi, es aizbraucu pirmo reizi uz Ukrainu. Viņi jautā: “Latvija, kur
tas ir?”. Viņiem tās bija ārzemes. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Vairāki diskusijas dalībnieki pat bija saskārušies ar konflikta situācijām
attiecībās ar Krievijas krieviem. No vienas puses, viņi norobežojās no Latvijas
krieviem, no otras puses, masu saziņas līdzekļu iespaidā viņiem ir radīta sajūta, ka
Latvijā krievi tiek ļoti diskriminēti, pret ko Latvijas krievi sarunās esot pat iebilduši:
-

Es piedzimu Smoļenskas apgabalā. Man bija 2 gadi, kad vecāki pārcēlās uz Latviju.
Man bija 11 gadi, brālim 13 gadi, kad mēs aizbraucām uz mūsu dzimto ciemu. Pēc
akcenta un mūsu izrunas varēja just, ka mēs neesam vietējie. Viņi jautā: “Jūs no
kurienes?” Sakām: “Mēs no Rīgas”. – “Nu tad vācieties uz savu Lietuvu!”. (Rīga,
vecāki, 2.-4. klase)

-

Krievijā pret krieviem, kas nav vietējie, izturas... (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

-

Bet tad, kad mēs aizbraucam uz turieni, mums saka: “Vai, jūs tur esat galīgi
apspiesti!”. Kādi apspiesti?! Mēs taču dzīvi esam atbraukuši, normāli esam
atbraukuši. (Daugavpils, vecāki, 2.-4. klase)

-

Tur vispār, vai tas ir speciāli, es nezinu, TV rāda, ka Latvijā, Lietuvā krieviem ir tādas
problēmas. Es aizbraucu: “Kā jūs tur ierobežo, kā jūs tur..!!!”. Es saku: “Kur,
neredzu, mani bērni mācās skolā, principā krieviski”. Varbūt ir grūti, un kaut kas nav
tā, bet ne tādā mērā, kā to stāsta. (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)

Attiecībā uz ierobežojumiem citi diskusijas dalībnieki tomēr uzskata, ka
Latvijā krieviem pastāv ierobežojumi, konkrēti piemēri tika minēti attiecībā uz
nodarbinātības (“Darbā pirmkārt ņems latviešus” (Rīga, vecāki, 2.-4. klase)) un
izglītības sfērām. Daži uzskata, ka ir apspiesti tādēļ, ka nav automātiski saņēmuši
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Latvijas pilsonību. Jāsaka, ka pamatā šie ierobežojumi ir saistīti ar latviešu valodas
prasmi un lielā mērā sasaucas ar jautājumu par valodas zināšanu līmeņa radītajiem
ierobežojumiem.
Par krievvalodīgo piederības sajūtu Latvijai liecina arī citos pētījumos
iegūtie

dati.

Tā,

piemēram,

pētījumā

“Bilingvālās

izglītības

ieviešanas

analīze”(BSZI, 2002), 62% vecāku jūtas piederīgi šai valstij. Savukārt pētījumā
“Ceļā uz pilsonisku sabiedrību” (BSZI, 2001) iegūtie dati rāda, ka 58% nepilsoņu
(95% pilsoņu) Latviju uzskata par savu dzimteni, bet 50% nepilsoņu (81% pilsoņu)
lepojas ar to, ka ir Latvijas iedzīvotāji. Šie divi aspekti – dzimtenes izjūta un lepnums
par Latviju - zināmā mērā var tikt uzskatīti par piederības sajūtu veidojošajiem
faktoriem. Arī fokusa grupu diskusijās respondenti pamato savu piederības sajūtu
Latvijai ar šiem diviem argumentiem. Tiem līdzās vēl parādās tādi kā vēlēšanās
nodalīt sevi no Krievijas krieviem, Latvija kā bērnu dzimšanas vieta, māju izjūta.
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2. MAZĀKUMTAUTĪBU VIDUSSKOLU SKOLĒNI

2.1. PĒTĪJUMA APRAKSTS
Mērķa grupa: 10. – 12. klašu skolēni.
Metode: mērķa grupu diskusija (kopā veiktas 3 fokusa grupu diskusijas respondentu
skolās).
Diskusiju norises valoda: krievu valoda.
Diskusiju norises vieta: Rīga (2 grupas) un Daugavpils (1 grupa).
Diskusijas norises ilgums: vidēji 45 minūtes.
Lauka darba laiks: 2003. gada 8. – 12. septembris.
MĒRĶIS

Iegūt izpratni par mazākumtautību skolu vidusskolēnu attieksmi pret minoritāšu
izglītības reformu, latviešu valodas apguvi un lietošanu, etniskajām attiecībām valstī,
Latvijas valsti.
UZDEVUMI

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:
Noskaidrot, kā skolēni izprot bilingvālās izglītības ieviešanas nepieciešamību
mazākumtautību skolās.
Atklāt mērķa grupas personīgo pieredzi par bilingvālās izglītības īstenošanas
praksi – noskaidrot, kādas ir tās grūtības un problēmas, ar kurām sastopas skolēni
kā bilingvālās izglītības politikas tiešie adresāti.
Analizēt skolēnu viedokļus par bilingvālās izglītības nozīmi, jēgu un
salīdzināt, kā viņu izpratni par šādas reformas nepieciešamību ietekmē viņu
individuālā pieredze.
Izprast, cik lielā mērā skolēni jūtas motivēti mācīties bilingvāli.
Iegūt izpratni par latviešu valodas apguves un lietošanas motivāciju –
valodas zināšanu radītās priekšrocības un ierobežojumi.
Uzzināt, kādi ir skolēnu latviešu valodas lietošanas paradumi – vietas,
situācijas, kurās tiek lietota valoda, valodas izvēles faktoru noteikšana.
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Lai labāk izprastu respondentu latviešu valodas lietošanas motivāciju un
paradumus, iegūt zināšanas par viņu attiecībām ar latviešiem.
Noteikt, ar kādiem vārdiem, izteikumiem jaunieši raksturo savas etniskās
attiecības, balstoties uz personīgajā pieredzē piedzīvotām situācijām.
Salīdzināt un noteikt Rīgā un Daugavpilī dzīvojošo vidusskolēnu
priekšstatus, vērtējumus, attieksmes pētāmajos jautājumos. Noteikt šo atšķirību
raksturu, izvirzīt pieņēmumus par to iespējamajiem cēloņiem.
IZLASES METODE

Fokusa grupu diskusiju respondentu izlases veidošanā ir ievēroti sekojoši soļi.
Pirmais solis: skolu atlase. Tāpat kā vecāku fokusa grupu diskusijām arī šajā
gadījumā skolu atlase tika veikta balstoties uz pētījumu “Bilingvālās izglītības
ieviešanas analīze” (BSZI, Rīga, 2002). Izmantojot loterijas principu izlases
veidošanā tika atlasītas divas skolas Rīgā un viena – Daugavpilī.
Otrais solis: sazinoties ar skolu pārstāvjiem, tika noskaidrots klašu skaits
katrā klašu grupā un izveidots kopējais skolēnu saraksts no attiecīgajām klasēm (10.
– 12. klases).
Trešais solis: aprēķinot respondentu nejaušās izlases soli, tika atlasīti trīs
skolēni katrā vidusskolas klašu grupā, kā rezultātā fokusa grupā piedalās deviņi
skolēni no dažādām klašu grupām un paralēlklasēm.
Skolēnu izlases veidošanā bija ļoti svarīgi nepieļaut labāko skolēnu atlasi,
kas varētu būtiski ietekmēt pētījuma rezultātus. Tāpēc bija izstrādāta noteikta izlases
veidošanas kārtība, kas nodrošina nejaušu skolēnu atlasi grupu diskusijām. Atšķirībā
no vecāku izlases veidošanas, šajā gadījumā skolēni tika atlasīti katrā grupā tikai no
vienas skolas. Skolēnu gadījumā ir ļoti svarīgi, lai viņi atrastos sev zināmā vidē,
proti, dabiskos, nevis laboratorijas tipa apstākļos. Tas ļauj maksimāli samazināt
skolēnu emocionālo spriedzi – bailes, nedrošību, noslēgtību diskusiju laikā, kas
ietekmē diskusiju norisi un iegūto datu kvalitāti.
Otrais un trešais izlases solis novērsa varbūtību, ka pētījumā piedalās tikai
skolu spējīgākie jaunieši, kuru sniegtās atbildes var vienpusēji raksturot skolēnu
izpratni un attieksmi pret pētāmajiem jautājumiem, kaut arī pastāv risks, ka nejauši
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atlasītajiem skolēniem ir grūtības izteikt, formulēt un pamatot savu viedokli. Taču
iespēja, ka grupā šādas grūtības ir visiem respondentiem, ir drīzāk teorētiska, nekā
reāla. Nejaušā skolēnu izlase ievērojami palielina iegūstamo atbilžu daudzveidība un
dod iespēju rast dziļāku izpratni pētāmo problēmu laukā.
Klašu telpās, kurās notika diskusijas ar skolēniem atradās tikai skolēni un
moderators.
DISKUSIJU DALĪBNIEKI

GRUPA

VĀRDS

VECUMS

KLAŠU GRUPA

1. grupa –
Rīga

Dima
Sergejs
Sergejs
Ira
Marija
Jūlija
Andrejs
Jeļena
Jeļena

16 gadi
16 gadi
18 gadi
18 gadi
17 gadi
17 gadi
16 gadi
16 gadi
16 gadi

11.klase
11.klase
12.klase
12.klase
12.klase
11.klase
10.klase
10.klase
10.klase

2. grupa –
Daugavpils

Oksana
Jekaterina
Mihails
Aleksejs
Sergejs
Aleksejs
Aleksejs
Svetlana
Lilija

16 gadi
17 gadi
16 gadi
17 gadi
17 gadi
18 gadi
18 gadi
17 gadi
18 gadi

10.klase
10.klase
10.klase
11.klase
11.klase
11.klase
12.klase
12.klase
12.klase

3. grupa – Rīga

Jūlija
Iļja
Aleksa
Renārs
Saša
Vladimirs
Inna
Vadims

18 gadi
16 gadi
18 gadi
18 gadi
16 gadi
16 gadi
18 gadi
17 gadi

11.klase
10.klase
11. klase
12.klase
10.klase
10. klase
12.klase
12.klase
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2.2. REZULTĀTI
2.2.1. BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA: SKOLĒNU IZPRATNE, VĒRTĒJUMS, ATTIEKSME
BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĒRĶA IZPRATNE
SKOLĒNU ATTIEKSME PRET BILINGVĀLO IZGLĪTĪBU
BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANA SKOLĀ – SKOLĒNU PIEREDZE

BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĒRĶA IZPRATNE

Attiecībā uz

bilingvālās izglītības ieviešanas nepieciešamību gan

Daugavpils, gan Rīgas vidusskolēnu fokusa grupu diskusijās izskanēja divu veidu
izskaidrojumi. Šie uzskati ir viens otru papildinoši. Viens no viedokļiem par
bilingvālās izglītības mērķiem attiecas uz mazākumtautības pārstāvjiem Latvijā
kopumā, proti, tā ir latviešu valodas zināšanu apguve un prasme tās pielietot, bet otrs
– bilingvālās izglītības mērķis ir nodrošināt skolēnus ar pietiekamām latviešu valodas
zināšanām, lai iestātos un mācītos kādā Latvijas augstskolā.
Katrā no fokusa grupu diskusijām vidusskolēni nepārprotami norādīja, ka,
viņuprāt, viens no būtiskākajiem bilingvālās izglītības ieviešanas mērķiem ir, lai
krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji pārzinātu latviešu valodu, kā arī lai valstī
nostiprinātos tās statuss. Skolēni skaidri apzinās, ka,

zinot tikai krievu valodu,

mazākumtautību iespējas šodienas Latvijas situācijā ir daudz ierobežotākas nekā
pārvaldot arī latviešu valodu.
- Jo sabiedrība slikti zina latviešu valodu. Dzīvo valstī, valsts valodu nezina. (Rīga)
- Lai pārietu uz latviešu valodu. (Rīga)
- Pakāpeniski pāriesim uz latviešu valodu, viss pilnībā būs latviski. (Daugavpils)
- Latviešu valoda tagad ir vajadzīga, bez tās nekur. (Rīga)
- Latviešu valoda ir vajadzīga, tā kā mēs dzīvojam Latvijā, tā ir vajadzīga. Tomēr ne tik
ļoti, lai bilingvāli mācītos, drīzāk, lai vispār zinātu. Krievu valoda tiek izspiesta.
(Daugavpils)

Pēdējais citāts zināmā mērā norāda uz to, ka, pēc skolēna domām, latviešu valoda ir
jāzina, tomēr tās apguvei ir jānotiek savādāk, nevis bilingvālās izglītības ietvaros.
Citi fokusa grupu diskusijā iesaistītie vidusskolēni uzsvēra, ka bilingvālās
izglītības ieviešana notikusi ar mērķi, lai mazākumtautību skolēni sagatavotos
studijām latviešu valodā augstākajās mācību iestādēs Latvijā. Šie respondenti atzīst,

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

93

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

ka latviešu valodas zināšanas un iespēja studēt augstskolās Latvijā

2003. gads

paver ceļu

kvalificētāka un prestižāka darba izvēlei un iespējai to iegūt, nekā tas būtu iespējams,
nepārvaldot latviešu valodu.
- Lai vieglāk būtu iestāties augstākajās mācību iestādēs. Lai labāk sagatavotu
krievvalodīgos iestāties latviešu augstskolās. (Rīga)
- Ja stāsies augstskolā Rīgā, visi eksāmeni būs latviski. Tādēļ vajag jau kaut kādus
priekšmetus skolā mācīties latviski. (Daugavpils)
- Diez vai jebkur Latvijā es varu iegūt izglītību krievu valodā, kura man palīdzēs kaut kā
nākotnē. Ja es iegūstu sertifikātu Baltijas Krievu institūtā vai vēl kaut kur citur, man tas
nedos nekādas iespējas, nekādas perspektīvas. Tāpēc man jāiet uz universitāti, kur
mācības notiek latviski. Lai no turienes es izietu un varētu iet pie kāda strādāt, parādīt,
ka beidzu universitāti latviešu valodā, pieņemiet mani darbā. Ja es būšu beidzis Baltijas
Krievu institūtu, es domāju, ka diez vai mani pieņems darbā. (Daugavpils)

Interesants ir fakts, ka Rīgas vidusskolēnu diskusijās uzskatāmi atspoguļojas
skolēnu priekšstats par to, ka mācības Latvijas augstskolās ir cieši saistītas ar latviešu
valodas zināšanām. To viennozīmīgi parāda vārdu salikums, kas tiek attiecināts uz
augstskolām Latvijā, t.i., “latviešu augstskolas”.
Būtiski norādīt, ka atšķirībā no Rīgas vidusskolēniem, Daugavpils fokusa
grupu diskusijā ne visi skolēni spēja izskaidrot bilingvālās izglītības ieviešanas
nepieciešamību. Daži skolēni norādīja, ka viņi neizprot bilingvālās izglītības
ieviešanas mērķi. Šāda vidusskolēnu pausta neizpratne, pirmkārt, nosaka zemu
bilingvālās izglītības apguves motivāciju, otrkārt, parāda, ka daļa skolēnu bilingvāli
mācās tikai tādēļ, ka tas tiek prasīts un citas izvēles viņiem nav.
- Viņi [valdība] tādas reformas realizē, ka cilvēkam, vienkāršam, kurš vēlas komunicēt gan
ar tiem [latviešiem], gan tiem [krieviem], to nesaprast. (Daugavpils)
- Godīgi sakot, tas viss [bilingvālā izglītības reforma] nav saprotams. (Daugavpils)

Lai sekmētu Daugavpils skolēnu motivāciju mācīties bilingvāli, ir ļoti
būtiski veicināt pilsētā latvisku vidi. Pašreizējā situācijā skolēni nesaskata iegūto
latviešu valodas zināšanu praktisku pielietojumu un līdz ar to arī jēgu mācīties
bilingvāli, “jo visur - ģimenē, ar draugiem - komunicē krieviski”.
Pētījuma ietvaros, cenšoties noskaidrot vidusskolēnu un viņu vecāku
izpratni par bilingvālās izglītības ieviešanas nepieciešamību, skolēniem lūdza
norādīt, kādu skolu

– skolu ar krievu, latviešu mācību valodu vai skolu, kur

apmācība notiek bilingvāli – viņi paši vai viņu vecāki izvēlētos, ja viņiem pašreizējā
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situācijā būtu jāuzsāk mācības 1. klasē. Vidusskolēnu atbildes parādīja, ka vairums
no diskusijas dalībniekiem izvēlētos mācības pilnībā latviešu valodā vai bilingvāli,
bet mācības krievu valodā izvēlētos retais.
Savu un, pēc vidusskolēnu ieskatiem, viņu vecāku izvēli par labu latviešu
valodas mācību valodai nosaka tālākās izglītības un darba iespējas Latvijā, kā arī
iespējas brīvi pārvaldīt latviešu valodu un komunicēt ar latviešiem.
- Es ceru, ja būtu tāda iespēja, mani vecāki būtu izvēlējušies latviešu skolu. Es gribu iet
tālāk, strādāt normālu darbu, nevis fizisku, bet vairāk intelektuālu. Tāpēc man būtu
vieglāk mācīties latviešu skolā. (Rīga)
- Es izvēlētos latviešu skolu. Tālāk noderētu. (Rīga)
- Visdrīzāk latviešu, lai labāk zinātu latviešu valodu. Labāk saproti, vieglāk kontaktēties.
(Rīga)
- Vienkārši tagad ļoti vajag valodu, sanāk tā, ka latviešu valoda ir ļoti vajadzīga. Ja
runājam par nākotni, tad tas vajadzīgs arī nākotnē.(Daugavpils)
- Ja jādzīvo šajā laikā, tad, protams, latviešu skolā. (Daugavpils)
- Bez latviešu valodas, ja paliec Latvijā, tad nekur, pat augstākajā mācību iestādē
neiestāsies. Normāli nemācīsies, nesapratīsi normāli līdz galam priekšmetus.
(Daugavpils)

Šīs tēmas – mācības pilnībā latviešu valodā - ietvaros ir interesanti aplūkot
mazākumtautības skolēnu (6.-7.klase) aptaujas rezultātus (“Bilingvālās izglītības
ieviešanas analīze”, BSZI, 2002). Ielūkojoties pētījuma rezultātos, ir redzams, ka
lielākā daļa (70%) skolēnu atzīst, ka viņu latviešu valodas zināšanas, apgūstot
mācību priekšmetus pārsvarā latviski, ir uzlabojušās. Tomēr vēlme runāt latviski ir
pieaugusi tikai ceturtajai daļai (25%) skolēnu. Gandrīz pusei (45%) no skolēniem
vēlme runāt latviski nav mainījusies, bet 20% - tā ir samazinājusies.
Vidusskolēni, kuri fokusu grupu diskusijās norādīja, ka labprātāk izvēlētos
mācīties bilingvāli, motivē to ar vēlēšanos saglabāt dzimto kultūru un vienlaikus
nepieciešamību apgūt latviešu valodu.
- Visdrīzāk es būtu izvēlējusies bilingvālu skolu, jo latviski mācīties, protams, ir labi, bet es
negribētu zaudēt, kā to teikt, es esmu krieviete un gribētu palikt krieviete. Man šķiet, ka,
ja sāc mācīties pilnībā latviski, tu zaudē savu būtību. Es gribētu iegūt zināšanas gan
latviešu, gan krievu valodā. (Rīga)
- Vispār bilingvālā būtu labāk, jo bērns kā minimums zinātu trīs valodas, jo obligāti būs
latviešu un krievu, plus pie visa arī angļu valoda.(Daugavpils)
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Savukārt vidusskolēnu, kuri norādīja, ka gribētu apmeklēt skolu ar krievu
mācību valodu, izvēli nosaka, pirmkārt, uzskats, ka krievu skolās izglītības kvalitāte
ir augstāka. Otrkārt, savas nākotnes ieceres šie skolēni saista ar Krieviju, nevis
Latviju.
- Es uzskatu, ka krievu skolās ir labāka izglītība. Labāka kvalitāte. (Rīga)
- Var dzīvot šeit un strādāt ārzemēs. Braukt uz Krieviju …(Daugavpils)

Apkopojot iepriekš teikto, varam secināt, ka Rīgas vidusskolēni un daļa
Daugavpils vidusskolēnu apzinās un izprot bilingvālās izglītības mērķi. Tas attiecīgi
liecina par šo skolēnu motivāciju mācīties bilingvāli un apgūt latviešu valodu.
Vienlaikus jāatzīmē, ka daži Daugavpils vidusskolēni neizprot bilingvālās izglītības
ieviešanas nozīmi un šie skolēni vēlas mācīties skolās ar krievu mācību valodu, nevis
pārsvarā latviešu valodā.

SKOLĒNU ATTIEKSME PRET BILINGVĀLO IZGLĪTĪBU

Pieņemot, ka skolēnu attieksmi un viedokli lielā mērā veido un nosaka
ģimenē valdošie uzskati, fokusa grupu dalībniekiem jautāja ne tikai viņu pašu, bet arī
viņu vecāku pausto attieksmi pret bilingvālo izglītību.
Skolēnu un viņu vecāku attieksme pret bilingvālo izglītību nav
viennozīmīga. Vairākumā gadījumu pret bilingvālo izglītību kā tādu skolēniem un
viņu vecākiem ir neitrāli pozitīva attieksme, taču gandrīz vienmēr seko piebilde par
bilingvālās izglītības īstenošanas veidu un ar to saistītajām problēmām.
Daļai Daugavpils un Rīgas vidusskolēnu būtiskākie iebildumi pret
bilingvālo izglītību ir tajā apstāklī, ka skolēniem, kuri savulaik ir uzsākuši mācības
tikai krievu valodā, ir grūti mācīties bilingvāli. Viņuprāt, mācības bilingvāli vajag
uzsākt no 1. klases, bet tiem, kuri jau mācās krievu valodā, ļaut pabeigt mācības tādā
valodā, kādā iesākuši.
- Kādā valodā sāki mācīties, tā arī vajag beigt. (Rīga)
- Es domāju, ja krievu skolās ievieš latviešu valodu, tad to vajag darīt tieši no sākumskolas
klasēm, […] lai bērns mēģinātu mācīties latviski no 1. klases, nevis tā kā tagad, kad tikai
no 10. līdz 12.klasei mācās bilingvāli. Visu laiku mācījāmies krieviski, pēkšņi ieviesa
latviešu [valodu]. (Rīga)
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- Man šķiet, ka vajag jau no bērnu dārziem latviešu valodu mācīt, pēc tam skolā latviski,
[lai tas būtu] pakāpeniski. (Rīga)

- [Bilingvālo izglītību] vajag ieviest ne 10. klasē, ne 11. vai 12.[klasē]. To vajag ieviest no
1. klases. Mazotnē bērns uzsūc visu kā sūklis, tad viņš vienkārši visu zinās divās valodās.
(Daugavpils)

Izsakot savu attieksmi pret bilingvālo izglītību fokusa grupu diskusijās,
vidusskolēni norādīja uz būtisku šīs apmācības metodes īstenošanas procesa trūkumu
– bilingvālā izglītība ir uzspiesta. No skolēnu izteikumiem jāsecina, ka bilingvālo
izglītību skolēni uztver kā vienīgo iespējamo, piespiedu izglītības veidu bez iespējām
izvēlēties citu variantu. Šādi uzskati liecina par mazākumtautības izglītības politikas
īstenošanu “no augšas” un dialoga trūkumu starp politikas veidotājiem, īstenotājiem
un tiešo šīs politikas mērķa grupu - skolēniem.
- Valdība tā sagribēja. (Rīga)
- Mums nav izvēles. Mums jādara. (Rīga)

Aplūkojot vidusskolēnu izteikumus par gatavību no 2004.gada 1. septembra
pārejai uz mācībām pārsvarā latviešu valodā, redzam, ka vidusskolēnu uzskatos
jūtama apņēmība mācīties pamatā latviešu valodā.
Tomēr, analizējot respondentu izteikumus kopsakarā ar viņu attieksmi pret
bilingvālo izglītību, jāsecina, ka viņi jūtas kā pasīvi reformā iesaistīti dalībnieki,
proti, skolēni rīkojas pēc mazākumtautības izglītības politikas veidotāju diktētiem
noteikumiem un apzinās, ka nav spējīgi tos ietekmēt un mainīt. Iespējams, šajā
situācijā varam runāt par vidusskolēnu drīzāk formālu gatavību mācīties pārsvarā
latviski no 2004. gada 1. septembra. Šādu pieņēmumu apstiprina arī viņu neverbālā
reakcija un balss intonācijas, kas liecināja par zināmu vienaldzību, neieinteresētību
un nolemtību - nespēju ietekmēt izglītības reformas gaitu.
- Parasts pārbaudījums. Protams, tiksim galā. (Rīga)
- Tiksim galā, protams. (Rīga)
- Jā. Vajag tikai pierast. (Rīga)
- Kā kurš. Daži var, [viņiem] tas viegli padodas, dažiem nē. Daži slikti apgūst valodas,
latviešu valoda nepadodas. (Rīga)
- Es domāju, ka es tikšu galā. (Rīga)
- Es domāju, ka būs pagrūti, īpaši sākumā. (Rīga)
- Mēs tiksim galā … (Daugavpils)
- Pieradīsim un tiksim galā. (Daugavpils)
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BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANA SKOLĀ – SKOLĒNU PIEREDZE

Fokusa grupu diskusijās vidusskolēniem lūdza aprakstīt visbiežāk
sastopamās grūtības, mācoties bilingvāli, kā arī raksturot savas izjūtas skolā.
Izanalizējot vidusskolēnu minētās grūtības, jāatzīmē, ka gan Rīgas, gan
Daugavpils vidusskolēni saskaras ar līdzīgām problēmām.
Viens no būtiskākajiem trūkumiem, kā atzīst skolēni, bilingvālās izglītības
īstenošanas procesā ir tas, ka daļa skolotāju, kuri pasniedz mācību priekšmetus
bilingvāli, nepārvalda latviešu valodu atbilstošā līmenī un tāpēc jūtas nepārliecināti.
Šāda situācija neapšaubāmi rada nedrošību arī skolēnos.
- Ne visi skolotāji ļoti labi zina latviešu valodu. (Rīga)
- Krievu skolā krievu skolotāji mēģina pāriet uz latviešu valodu, tāpēc abu valodu
pielietojums ne tik veikli izdodas. (Rīga)
- [Skolotāji] prasa mums – kā jūs domājat, kā tas būs latviski. (Rīga)
- [Skolotāji cenšas mācīt bilingvāli], bet pagaidām tas ne pārāk pārliecinoši izdodas.
(Rīga)
- [Skolotāji] ne līdz galam pareizi izrunā vārdus, tā ne pārāk saprotami.(Daugavpils)
- Pat skolotāji, kuri latviešu valodu mācījušies daudzus gadus, nevar [terminoloģiju]
iztulkot [latviski]. (Daugavpils)

Vienlaikus daļa vidusskolēnu izsaka bažas par bilingvālās izglītības mācību
kvalitāti, norādot, ka skolotāji nav sagatavoti darbam abās valodās un šīs grūtības
palēnina mācību vielas apgūšanu.
- Stunda ir plānota pa tēmām. Gada laikā ir jāpaspēj iziet visas tēmas. Ja cilvēks runā
latviski, process ir lēnāks, mēs gada laikā nepaspēsim visu plānoto izņemt. Skolotājiem
latviski ir grūti, jo viņi ir pieraduši domāt krieviski. (Rīga)

Tajā pašā laikā vidusskolēni atzīst, ka arī viņu latviešu valodas zināšanas ir
nepietiekamas. Īpaši skolēni to izjūt, apgūstot eksaktā cikla mācību priekšmetus
(ķīmiju, fiziku u.c.), kuros apgūstamā viela ir sarežģīta un kuros ir jāpārzina
specifiski termini.
- Dažreiz savā dzimtajā valodā nesaproti, ko skolotājs paskaidro, vajag padomāt, saprast,
ko no tevis grib. Kad [priekšmets] nav dzimtajā valodā un vēl nav saprotama tēma, ir ļoti
grūti. (Rīga)
- [Lielas grūtības ir] dēļ tulkošanas. Es nesaprotu, kā var mācīties ķīmiju latviski, ja citreiz
tāpat nesaproti [priekšmetu], rodas problēmas. (Daugavpils)
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Attiecībā uz situāciju, kad skolēniem eksaktajos priekšmetos rodas
vislielākās grūtības ar latviešu valodu, fokusa grupu diskusijas laikā daži skolēni
izteica vairākus ierosinājumus. Pirmkārt, vidusskolēni uzskata, ka pārsvarā latviski
būtu jāapgūst ne tik sarežģīti mācību priekšmeti. Otrkārt, daļa skolēnu ierosina
palielināt latviešu valodas stundu skaitu nedēļā un konkrētajos mācību priekšmetos
latviski mācīties tikai attiecīgā priekšmeta terminoloģiju. Lielā mērā šāda veida
priekšlikumi no skolēnu puses liecina, ka vienlaikus mācīties gan attiecīgā mācību
priekšmeta vielu, gan pielietot un papildināt latviešu valodas zināšanas ir samērā
apgrūtinoši.
- Būtu labāk, ja pieliktu vēl, piemēram, četras latviešu valodas stundas nedēļā un ieviestu
mazāk agresīvu bilingvālo izglītību. Tas būtu lieliski. Latviešu valoda tiktu apgūta tajās
stundās [latviešu valodas stundās], to būtu daudz, bet pārējie priekšmeti tiktu mācīti,
piemēram, ar terminoloģijas ieviešanu latviski. Pasniegšana krieviski, ar daļējiem
paskaidrojumiem latviski. (Rīga)

Kā pastāstīja skolēni, visbiežāk sastopamā situācija mācību stundās ir
sekojoša. Mācību grāmatas un daļa pierakstu priekšmetos ir latviski, taču skolotāju
izklāsts stundās, īpaši grūtākajos mācību priekšmetos, bieži vien ir tikai krievu
valodā.
- Mācību grāmatas ir latviešu valodā. Skolotāji, protams, runā krieviski. (Rīga)
- Ekonomika. Pierakstām visu latviski. Latviski runājam. (Rīga)
- Skolotāji stundās runā krieviski. Ja to visu klausās, tēmu var saprast. (Rīga)
- Mācību grāmatas obligāti tika ieviestas latviski. Bet lekcijas latviski, varbūt tas arī ir
obligāti, bet skolās, es domāju, tas netiek darīts, jo grūti. (Rīga)
- Mācību grāmatas latviski bija jau no 8., 9. klases, viss jau pierasts. Un vienalga
bilingvālā apmācībā mums gandrīz viss notiek tikai krieviski. (Rīga)

Pēc respondentu domām, skolotāji apzinās, ka skolēni slikti zina latviešu
valodu, tādēļ mācību vielu stundās izklāsta krievu valodā. Tomēr šāda rīcība
neveicina skolēnus caurskatīt un apgūt vielu latviski pēc latviešu valodas mācību
grāmatām, kā arī neveicina latviešu valodas apguvi.
- Vajag cilvēkam paskaidrot galveno mērķi, pašu stundas būtību. Viņi aizmirst par
bilingvālo un pāriet uz krievu valodu. (Daugavpils)
- Mēģina sākumā, pirmkārt, paskaidrot, lai mēs saprastu. Algebrā nav svarīgi latviski vai
krieviski, galvenais, lai tu mācītos un risinātu. Paskaidro tēmu, tu saproti, tev iedod
uzdevumu, tu mājās atrisini. Ja man iedotu grāmatu, lai es pats tiktu galā latviski, es
nevienu uzdevumu vienkārši neskatītos. (Daugavpils)
- Mājas darbi, ko uzdod no latviešu valodas grāmatām, sākumā es pievērsu tam uzmanību,
tulkot vajadzēja, tagad vienkārši neatveru. Man viņas stāv, jaunas, neatvērtas. Nav jēgas
lasīt, galvenais ir saprast tēmu un saturu. To pašu skolotājs izstāsta stundā. (Rīga)
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Būtiski norādīt, ka dēļ latviešu valodas nepārvaldīšanas, skolēni baidās
atbildēt stundās latviešu valodā, jo, viņuprāt, latviski viņi nespēs pietiekami labi
parādīt savas zināšanas konkrētajā priekšmetā un saņems zemāku atzīmi nekā
atbildot krieviski. Citi skolēni šai sakarā norādīja, ka, tā kā viņi atbildamo tēmu
nesaprot, tad ‘iekaļ’ tekstu no galvas bez tā izpratnes, vai arī mēģina materiālus par
nepieciešamo tēmu atrast krievu valodā, izmantojot internetu vai bibliotēku.
- Skolotāji jau gribētu latviski [lai stundās atbildētu]. Bet, ja es nevaru pareizi izteikt
materiālu latviski, tad, protams, labāk pateikt krieviski. Lai viņa varētu novērtēt manas
zināšanas šajā priekšmetā. (Daugavpils)
- Visbiežāk nākas iekalt, to ko vispār nesaproti. (Daugavpils)
- Vienkārši ‘zubrīt’. (Daugavpils)
- Ja ir laiks, mēs dodam priekšroku nevis skatīties mācību grāmatā [latviešu valodā], bet
iet kaut kur uz bibliotēku un meklēt avotus krieviski. Internetā vai vēl kaut kur. Meklēt to
informāciju krieviski. (Daugavpils)

Ar grūtībām skolēni sastopas arī pildot mājas darbus, kontroldarbus un
olimpiādes darbus. Vislielākās problēmas skolēniem ir saprast uzdevumu latviešu
valodā, īpaši ģeometrijā, algebrā, priekšmetos, kuros tiek lietoti specifiski termini.
- […] ģeometrijā grūtības ir tikai ar mājas darbiem. Lasu uzdevumu, to nesaprotu. (Rīga)
- Piemēram, algebra. Ja uzdevums ir latviski, klasē, protams, ir viegli, viens zina vienu
vārdu, kāds citu. Mēs esam trīsdesmit cilvēki [klasē], kāds zina to vārdu un pateiks.
Mājās, citreiz pat vārdnīcā nevari atrast to vārdu. Tā vārda dēļ, nevari atrisināt
uzdevumu. Ja nevari atrisināt uzdevumu, tu neizpildi mājas darbu; ja neizpildi mājas
darbu, tas ir slikti. (Daugavpils)
- Grūtības ir ar kontroldarbiem […] Pats kaut kā vari nepareizi iztulkot. Iztulkosi, domu
sapratīsi, bet mazas nianses [nesapratīsi] un viss, pildi uzdevumu nepareizi. (Rīga)
- Olimpiādēs jāzaudē laiks, stundu, pusstundu uz tulkošanu. Piemēram, matemātikā vispār
nebija atļauts tulkojums. Sēž krievu cilvēks, ja viņam labi iet matemātika, bet nepadodas
valodas, nu ko viņš izdarīs? Pietiek vienu vārdu nepareizi saprast, jau visa jēga tiek
zaudēta. (Daugavpils)

Vienojošais cēlonis iepriekš uzskaitītajām problēmām, ar kurām bilingvālās
apmācības procesā saskaras gan Rīgas, gan Daugavpils skolēni un arī skolotāji, ir
latviešu valodas nepārvaldīšana nepieciešamajā līmenī.
Jautājot skolēniem, vai, mācoties bilingvāli, pasliktinās viņu zināšanas
attiecīgajos mācību priekšmetos, vidusskolēnu viedokļi dalās. Vieni ir pārliecināti,
ka, mācoties pārsvarā latviski, neapšaubāmi cieš zināšanas konkrētajā mācību
priekšmetā. Attiecīgi otri uzskata, ka vairāk tiek tērēts laiks, gatavojot mācības, bet
zināšanas šajā procesā tiek iegūtas tādā pašā līmenī, kā mācoties krieviski.
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- [Lai izpildītu mājas darbus] nākas rakties vārdnīcās meklēt vārdiņus, tulkot. Rezultātā
sanāk mazāk laika citiem mājas darbiem, vai šis izpildīts nekvalitatīvi. Vai arī ir
tulkojums, bet man nekas nav palicis galvā. Nākas darīt dubultu darbu - tulkot latviski,
atcerēties krieviski. Pēc tam stundā atkal tulkot krieviski no savas galvas. (Daugavpils)
- Iespējams mēs tērējam vairāk laika. Nodarbojamies ne tikai ar matemātiku, bet vēl ar
latviešu valodas apgūšanu matemātikā.(Rīga)

Atspoguļotās problēmas saistībā ar bilingvālo izglītību mācību procesā, no
vienas puses, parāda Rīgas un Daugavpils skolu praksi, īstenojot bilingvālo izglītību,
no otras puses, atklāj virkni gadījumu, kas norāda uz formālu reformas īstenošanu –
mācību viela tiek izklāstīta krievu valodā; latviešu valodas mācību grāmatas netiek
izmantotas; mācību materiāli tiek meklēti krievu valodā. Neapšaubāmi šāds
bilingvālās izglītības veids nenesīs gaidītos rezultātus, vismaz ne attiecībā uz
skolēniem, kuri skolas gaitas ir uzsākuši skolās ar krievu mācību valodu un bilingvāli
sākuši mācīties vēlāk. Būtiska nozīme sekmīgai bilingvālās izglītības īstenošanai ir
arī skolotāju profesionālā sagatavotība.
Neskatoties uz visām grūtībām, ar kurām skolēniem nākas saskarties
bilingvālās izglītības mācību procesā, tomēr vairākums skolēnu, raksturojot savas
izjūtas skolā, norāda, ka jūtas “normāli” un ir pieraduši pie situācijas, kad mācības
notiek vienlaikus divās valodās.
- Absolūti mierīgi. Kad saproti, tad mierīgi. Ja nesaproti atsevišķus vārdus, tulko. (Rīga)
- Mēs visi dzīvojam Latvijā jau no dzimšanas, tāpēc jau latviešu valodu uztveram. Mēs to
dzirdam. (Rīga)
- Principā normāli. Es, kad runāju, es zinu vārdu latviski, krieviski to jau vairs nevaru
iztulkot. Jau domā, kā tas būs krieviski? Vai arī, ir krieviski, vajag latviski. Labāk vienu
valodu mācīties, nevis divās. (Rīga)
- Vispār mēs jūtamies normāli. Ja pilnīgi latviski, tad saspringti. (Daugavpils)

Jānorāda, ka līdzīgi secinājumi par skolēnu emocionālo noskaņojumu un
pašsajūtu mācību stundās, kas notiek bilingvāli, tika izdarīti 2003.gada sākumā
Baltijas Sociālo Zinātņu institūta veiktajā pētījumā ”Vienota izglītības sistēma:
pāreja uz mācībām vidusskolā valsts valodā” (BSZI, 2003), kura ietvaros fokusa
grupu diskusijās piedalījās 7.-8. un 10.-12.klašu skolēni. Pētījuma autore secina, ka
“skolēnu emocionālais noskaņojums kopumā vērtējams kā pozitīvi neitrāls. To
nosaka, pirmkārt, skolēna latviešu valodas zināšanu līmenis, otrkārt, skolotāja un
skolēna saskarsme un sadarbība, treškārt, iespējams, to nosaka arī krievu un latviešu
valodas lietojuma apjoma proporcijas, ceturtkārt, bilingvāli apgūstamo mācību
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priekšmetu daudzums – pozitīvu attieksmi pret bilingvālo apmācības metodi veicina
pakāpeniska šo priekšmetu skaita palielināšana”.
Diskusijas gaitā skolēniem tika uzdots arī jautājums par to, vai bilingvālās
izglītības ietvaros viņi gribētu apgūt mācību priekšmetus, kas būtu virzīti dzimtās
kultūras saglabāšanai. Lielākā daļa skolēnu norādīja, ka dzimto kultūru nevar apgūt
skolā kā mācību priekšmetu. Skolēni uzskata, ka, pateicoties ģimenei, kurā dominē
dzimtā valoda un kultūra, kā arī draugiem, krievu valoda netiks zaudēta. Viņuprāt,
ārpusskolas kontakti ir pilnībā pietiekoši, lai nodrošinātu savas dzimtās valodas un
kultūras saglabāšanu.
- [Dzimtā kultūra] nav jādod skolā ar priekšmetiem, bet jāuztur ar pasākumiem, kaut
kādiem festivāliem. Kultūra jānodod citādi [nevis jāpasniedz skolā]. (Rīga)
- Ja godīgi, tagad mēs esam tādā situācijā (rasputije), ka negribas ne atgriezties atpakaļ,
ne uz priekšu. Atrodamies starp latviešu un krievu, nenoteiktā stāvoklī. Ja atgriezīsimies
pie krievu, no mums nedaudz atkāpsies latviešu valoda. (Daugavpils)
- Izvēles priekšmetu jau tā pietiek. (Daugavpils)

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

102

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

2.2.2. LATVIEŠU VALODAS LIETOŠANAS PARADUMI
VALODAS LIETOŠANAS VIDE
EMOCIONĀLĀ ATTIEKSME PRET LATVIEŠU VALODU

VALODAS LIETOŠANAS VIDE

Analizējot skolēnu latviešu valodas lietošanas paradumus, redzam, ka
pašreizējā situācijā Rīgas un Daugavpils skolēni latviešu valodu izmanto galvenokārt
tikai skolā. Šādu situāciju lielā mērā nosaka latviskas vides trūkums (īpaši
Daugavpilī), kas neveicina latviešu valodas lietošanu ikdienā.
- Man nav iespējas runāt latviski [ārpus skolas]. Visi krievi. (Rīga)
- […] mūsu pilsētā [Daugavpilī] komunikācija vairāk notiek krieviski. Vairākums cilvēku
nevar pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. (Daugavpils)
- Latviešu valodu principā zinu slikti un iespējas kontaktēties latviski ir ļoti maz. (Rīga)
- Vienalga, mums pilsēta ir krievvalodīga. Ja pat skolā mācās latviešu valodu, vairākums
vecāku ir krieviski runājoši. Es skolā iemācos, tad atnāku mājās, runāju ar vecākiem
krieviski. (Daugavpils)

Aplūkojot fokusa grupu dalībnieku aprakstītās situācijas, kad latviešu
valoda tiek lietota ārpus skolas, redzam, ka skolēni latviešu valodu lieto divu veidu
situācijās. Vienā no gadījumiem tā ir latviska vide, kad vairākums vai visi runā
latviski - aizbraucot vasaras brīvdienās uz latvisku reģionu, viesojoties latviešu
ģimenē. Šādās situācijās skolēni latviešu valodu pielieto labprāt, taču, atgriežoties
ikdienas situācijā, t.i., krievvalodīgajā vidē, un vairs nepielietojot latviešu valodu, šīs
zināšanas ātri aizmirstas. Otrā gadījumā latviešu valodu skolēni lieto, atrodoties
‘piespiedu’ situācijā, kad sarunas biedrs nepārzina krievu valodu, vai arī atrodoties
darba attiecībās, t.i., strādājot algotu darbu, kur latviešu valoda ir jāzina obligāti.
- Vasarā, kad braucu atpūsties, tur ir latviešu kompānija, ar viņiem es runāju latviski. Es
zinu, ka man to vajag. Tur tiešām labi cilvēki gadījās. Es runāju kaut ko nepareizi, viņi
nevis saka – tu nepareizi pateici, bet pārfrāzē. (…) es pati saprotu, ka es kļūdījos. (…)
vasaras sākumā, pēc mācību gada, man ir grūti kaut ko pateikt, es nevaru. Pēc tam
pierodu pie latviešu valodas, jo es to apkārt dzirdu, es jau sāku pati [pielietot]. Kad es
atbraucu uz šejieni [Rīgu], esmu aizmirsusi krievu valodu. Pēc laika atkal nevaru runāt
latviski. Tā katru gadu. (Rīga)
- [Atrodoties Kurzemē] lielākajai daļai latviešu gribēsies runāt latviski, negribas pašam
krieviski, kauns, varbūt nesapratīs, bet latviski sapratīs, kaut kā, bet sapratīs. Tu
sapratīsi, skolā taču mācies, būtu jāsaprot latviešu valoda. Mācāmies, runājam,
saprotam. (Daugavpils)
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- Mēs braucām uz Cēsīm, mums bija turnīrs. Tur bez kompleksiem runā latviski, viss bija
bez problēmām. Tur viss latviešu kontingents, gandrīz visi no latviešu skolām. Tur it kā
nav nekādu kompleksu. Arī viņi nekautrējas krieviski. Es ar viņiem krieviski. Es ar viņiem
nekautrējos runāt latviski. Tā. Bilingvāli komunicējām. (Daugavpils)
- Man māsa, viņa iekļuva latviešu ģimenē pie mūsu draugiem. Viņi pilnībā runā latviski.
Viņa [māsa] teica, ka grib mācīties latviešu valodu. Viņa mēnesi tur strādāja, dzīvoja
vasarnīcā pie viņiem. Mēneša laikā viņa praktiski uzlaboja savu valodas līmenī.
(Daugavpils)

Skolēnu raksturotās latviešu valodas lietošanas situācijas parāda, ka
nepieciešamības gadījumā viņi spēj samērā īsā laika periodā apgūt latviešu valodu.
Bilingvālās izglītības teorētiķis Kolins Beikers1 šādu rīcību skaidro ar instrumentālo
motivāciju, kura parādās situācijās, kad valoda tiek apgūta ar kādu konkrētu mērķi
(atrast darbu, mācīties u.c.).
Turpinot aplūkot skolēnu izteikumus par latviešu valodas lietošanu ārpus
skolas, jāatzīmē, ka, neskatoties uz to, ka dažiem skolēniem draugi vai paziņas ir
latvieši, tomēr kā savstarpējā sarunvaloda tiek izvēlēta krievu valoda. Pēc skolēnu
domām, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, krievu jaunieši latviešu valodu pārzina
sliktāk kā latvieši krievu valodu, tāpēc sarunājoties vieglāk un ātrāk ir lietot krievu
valodu. Otrkārt, iepriekš pieminēto nepietiekamo latviešu valodu zināšanu dēļ krievu
jauniešiem, runājot latviski, ir bailes kļūdīties, nokļūt neērtā situācijā.
- Man brālēns mācās latviešu skolā; man saka, runā ar viņu latviski. Es nevaru runāt ar
viņu latviski, jo, pirmkārt, es nevaru izteikt visu, ko es vēlos, kaut kādas atsevišķas frāzes
var. Bet viņš ļoti labi runā krieviski, kaut gan viņš nekad to nav mācījies …Visi, kas pie
mums [Daugavpilī] mācās latviešu skolās, aug latviešu ģimenēs, zina krievu valodu, jo
visi kontaktējas krievu valodā. (Daugavpils)

- [Ar draugiem latviešiem] runājam krieviski. (Rīga)
- […] starp latvieti un krievu saskarsme nez kāpēc notiek visbiežāk krieviski […] Krieviski
ir vieglāk nekā latviski. (Rīga)

- Man iepatikās tieši latviešu kompānija […] viņi runā lauzītā krievu valodā. Mums
[krievvalodīgajiem] tas nav smieklīgi, neizsauc mūsos nekādu nepatiku, mēs to saprotam.
Taču, kad mēs [krievvalodīgie] runājam [latviski] - galotnes, izruna, kaut kas vēl... Tāpēc
vairākums latviešu pāriet uz krievu valodu. Mēs it kā mēģinām runāt ar draugiem
latviski, bet viņi redz, ka mums it kā slikti sanāk, viņiem vienkāršāk runāt krieviski.
Sanāk, ka viņi vairāk mācās krievu valodu nekā mēs latviski. (Rīga)

- [Runājot latviski] jūties neērtā situācijā, bail pateikt nepareizi. Kauns, [ja pasaki
nepareizi]. (Rīga)

1

Beikers K. (2002). Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati / Tulk. I. Druviete. Rīga: Nordik., 89. lpp
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Tajā pašā laikā vidusskolēni saprot, ka savādākā veidā, kā runājot un lietojot
valodu ikdienas situācijās, to ir grūti apgūt. Kā norādīja viena respondente: “Lai
iemācītos latviešu valodu, es domāju, ka valoda nāk ar praksi. Vajag ne tikai sēdēt, mācīties,
vajag tieši kontaktēties, tad ātrāk apgūsi valodu. ” (Rīga).

Fokusa grupu diskusijas laikā skolēniem lūdza paust savu viedokli par
latviešu valodas zināšanu radītajām priekšrocībām un ierobežojumiem. Tomēr
jāsaka, ka skolēniem bija ļoti grūti runāt par priekšrocībām, ko sniedz latviešu
valodas zināšanas. Par šo tēmu skolēni izteicās ļoti lakoniski un plašākas diskusijas
neizvērsa.
Attiecīgi, diskutējot par latviešu valodas radītajiem ierobežojumiem,
vidusskolēni minēja, ka pašreizējā dzīves periodā viņiem problēmas sagādā izteikt
pilnībā savu viedokli latviski. Turklāt šāda situācija runātājam neapšaubāmi rada
nepatīkamas, neērtas sajūtas.
- Jā, jo citreiz gribi kaut ko pateikt, ir skaista, laba doma, bet latviski tu to vienkārši nevari
pateikt. Ja saruna noris latviski, pāriet uz krievu valodu jau.., nevis tā, ka nav pieklājīgi,
bet kaut kā jau negribas pāriet uz krievu valodu. Jūties neērti, jo nevari izteikties pilnībā,
kā vēlies. (Rīga)
- Vēl tas, ka ir kļūdas, nevari pareizi izrunāt. (Rīga)

Savukārt, raugoties uz saviem vecākiem un viņu paaudzes cilvēkiem,
skolēni norāda uz latviešu valodas nezināšanas radītajiem ierobežojumiem, kuri
varētu nākotnē skart arī viņus, nepārvaldot latviešu valodu pietiekami labi, proti,
pastāv bažas zaudēt pozīciju darba tirgū, kā rezultātā var samazināties ienākumi.
- (…) ģimenes ir tādā nestabilā pozīcijā, nav pārliecinātas par nākotni. Nevar plānot
nekādus plānus. Tagad ir moderni ņemt kredītus, [taču] viņi baidās. Jo dēļ latviešu
valodas nezināšanas vai arī nepietiekošām latviešu valodas zināšanām vīram vai sievai
var nākties aiziet no darba. (Daugavpils)
- Tagad ir grūti bez [latviešu valodas zināšanu] kategorijas, ja tās nav, tad atlaiž no
darba. Daudziem cilvēkiem bija ļoti nepieciešams iemācīties [latviešu valodu] uz trešo
kategoriju. Taču viņi ne darbā, ne ģimenē, ne brīvajā laikā nekomunicē latviski. Rezultātā
pēc gada diviem viņi aizmirst [latviešu valodu]. (Daugavpils)
EMOCIONĀLĀ ATTIEKSME PRET LATVIEŠU VALODU

Jautājot skolēniem, kādas izjūtas viņus pārņem, dzirdot latviešu valodu,
Daugavpils un Rīgas skolēnu atbildes atšķiras. Rīgas vidusskolēni uzsvēra, ka patika
pret valodu ir atkarīga no tā, kādā līmenī to pārvaldi. Savādāki apsvērumi neietekmē
Rīgas skolēnu attieksmi pret latviešu valodu.
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Attiecīgi Daugavpils vidusskolēni norādīja, ka atsevišķās situācijās latviešu
valoda viņiem simpatizē, bet citās – nav patīkama. Mēģinot izskaidrot simpātijas vai
antipātijas pret valodu, skolēni atzina, ka, iespējams, tas ir atkarīgs no izrunas.
Daugavpils vidusskolēnu grupā bija respondenti, kuriem nepatīk latviešu jauniešu
izruna. Savu nepatiku viņi skaidro ar to, ka jauniešu sarunās daudz izskan vārdi
žargonā. Daļa skolēnu izteica citus minējumus, ka, iespējams, nepatika pret valodu ir
atbildes reakcija tam, ka latviešu valoda tiek skolā mācīta piespiedu kārtā.
- Ja zini, tad ir normāli [labprāt runā latviski]. (Rīga)
- [kontaktējoties] ar jauniešiem valoda kaut kāda mīkstāka. […] nezinu, no kā tas ir
atkarīgs. Žargons vairāk vai kā ….(Daugavpils)
- Varbūt izruna ... jauniešiem tā izruna ir kaut kāda mežonīga. (Daugavpils)
- [Dažreiz ir situācijas], kad ej, kāds runā latviski, tā mežonīgi, pretīgi skan, negribas...
[Bet citreiz] sāc ar kādu latvieti runāt un tieši otrādi, kaut kā gribas, kaut arī mazs vārdu
krājums, gribās no sevis, visādi vārdiņi, atceries, sāc runāt. Patīkami. (Daugavpils)
- Citreiz kaitina, kad kaut kur eju, blakus kāds sāk runāt latviski un vēl bez uzsvariem. Tas
sāk dažreiz kaitināt. Tas varbūt tādēļ, ka mums bāž to latviešu valodu tajā priekšmetā,
tajā priekšmetā [vairākos priekšmetos]. Tas viss sakrājas. Kad tevi ilgstoši piespiež darīt
to, ko negribas, tas sāk kaitināt. (Daugavpils)

2.2.3. SASKARSME AR LATVIEŠIEM
Kā iepriekš jau tika atspoguļots, ārpus skolas vidusskolēni satiekas un
draudzējas arī ar latviešu tautības jauniešiem, taču gandrīz vienmēr viņu sarunas
notiek krievu valodā. Šāda rīcība, pēc skolēnu stāstītā, ir abpusēji izdevīga, jo saruna
var noritēt ātrāk, sarunu biedri viens otru labāk saprot un spēj precīzāk izteikties.
Taču tajā pašā laikā vidusskolēni norāda, ka saskarsme krievu valodā nav iespējama,
piemēram, ar latviešu tautības 5. klases skolēniem, jo viņi krievu valodu nepārvalda.
- Ja es tagad pieiešu pie kāda, teiksim, piektās klases skolēna, runāšu krieviski, viņš
mani vienkārši nesapratīs. Viņi nezina krievu valodu. (Rīga)

Analizējot, skolēnu stāstīto par savstarpējām attiecībām ar latviešu tautības
pārstāvjiem, jāatzīmē, ka Rīgas un Daugavpils skolēnu raksturotās situācijas un
attiecības ar latviešiem atšķiras.
Vairāki skolēni no Daugavpils, runājot par savām attiecībām ar latviešu
jauniešiem, atzīst, ka asi strīdi vai nesaskaņas viņu starpā nepastāv. Tāpat skolēni
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apgalvo, ka viņu starpā nevalda uzskats, ka tautība norādītu, vai cilvēks ir labs vai
slikts.
- Nav tāda problēma, ja latvietis, tad slikts. Tā nav. No mūsu puses tiešām nav.
(Daugavpils)

Tomēr atsevišķās situācijās Daugavpils skolu vidusskolēniem ir nācies
netieši izjust pret krievu tautības pārstāvjiem vērstu negatīvu attieksmi. Vienā no
gadījumiem skolnieces klātbūtnē latvieši, pārrunājot ar zādzību saistītu gadījumu,
izteica pieņēmumu, ka to ir izdarījis kāds krievs. Jauniete uz šādiem izteikumiem
neesot reaģējusi, izlikusies, ka nesaprot, par ko ir runa, un konflikta situācija neesot
izraisījusies, bet viņai bijusi nepatīkama sajūta un aizvainojums par to, ka viņas
tautības cilvēki tiek uzskatīti par ‘bandītiem’.
- Es Rīgā divas dienas dzīvoju latviešu ģimenē, un viņi nezināja, ka es viņus saprotu. Viņi
domāja, ka es vispār dzīvoju kaut kādā nomalē (v gluši), nezinu vispār latviešu valodu.
Viņi savā starpā runā – lūk, vienā zagšanā nozaga videokameru, naudu, kaut ko
nozaga...Viņi saka - to laikam tikai krievi var izdarīt. Tas ir, uzskata, ka krievi ir bandīti.
Vienkārši negribēju strīdēties, tā kā pie tiem cilvēkiem dzīvoju. (Daugavpils)
- Vasarā bieži brauca no Rīgas, galvenokārt, puiši, uz pilsētu atpūsties. Bija situācija,
atbrauca no Rīgas 4 puiši un latviski apspriež , kā vien var noliek krievus. Paši atbrauca
uz pilsētu, zina, ka krievi, ņem un noliek. Vienkārši man bija nepatīkami klausīties.
(Daugavpils)

Līdzīgas nepatīkamas situācijas atstāstīja vēl daži skolēni, kuri, piedaloties
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kā koristi, no pārējo latviešu tautības dalībnieku
puses ir izjutuši izsmieklu un pazemojumu. Jautājot, kādēļ, viņuprāt, latvieši tā
izturas, Daugavpils vidusskolēni to skaidro ar latviešu ļoti stiprām patriotiskām jūtām
(“tas ir kaut kāds nacionālisms”).
- Mēs bijām uz dziesmu svētkiem, kur praktiski tikai latviski sarunājas. No dažādiem
stūriem. Mēs kā krievvalodīgie, varēja izjust tādu spiedienu uz mums. Ironija, slēpts
izsmiekls. Bija skaidrs, ka ar tādu mājienu, ko krievi atbrauca uz latviešu svētkiem.
(Daugavpils)
- Praktiski dziedāt viņi neprot, tāda pašdarbība. Mēs atbraucām jaunas balsis, jauns koris,
ļoti labi dziedam latviski, nākas dziedāt tikai latviski. […] Viņi mūs vienkārši pazemoja.
(Daugavpils)

Jautājumu par krievu skolēnu saskarsmi ar latviešiem Baltijas Sociālo
Zinātņu institūts pašreiz pēta pētījuma “Divplūsmu skolas kā bilingvālās izglītības
piemēra novērtējums” (2003.gads) ietvaros. Šajā sakarā ir iespēja aplūkot divplūsmu
skolu (Daugavpilī, Ilūkstē un Dagdā) skolēnu (10.-12.klašu) grupu diskusiju laikā
paustos atzinumus, kuri ir līdzīgi šī pētījuma ietvaros iegūto skolēnu viedokļiem par
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attiecībām ar latviešiem. Skolēni norāda, ka divplūsmu skolā starp latviešu un krievu
skolēniem nav tautību konfliktu un dažādu tautību skolēni savā starpā saprotas labi.
- Ļoti labi [kad krievi un latvieši kopā vienā skolā mācās]. Mēs saprotamies, nav nekādu
problēmu. (Daugavpils)
- Parasti nav konfliktu. Bija tādi mazi strīdi, bet ne krieviem ar latviešiem. (Daugavpils)
- Tieši tautības dēļ mums nekādi konflikti nav. (Ilūkste)

Daži skolēni domā, ka ir pat interesanti mācīties divplūsmu skolā un
kontaktēties ar latviešiem, jo katrai tautībai ir atšķirīgas tradīcijas un intereses.
Tomēr atsevišķi skolēni atzīst, ka nevēlas ciešas draudzības saites ar latviešu
jauniešiem, ko izskaidro ar aizspriedumainiem uzskatiem.
- [Krieviem un latviešiem] labāk kopā. Dažādas intereses, dažādas tradīcijas. Var uzzināt,
kontaktēties viens ar otru. (Dagda)
- Es domāju, ka man būtu grūti draudzēties ar latviešiem, katru dienu. Tas, protams, būtu
labi priekš manām latviešu valodas zināšanām. Es labāk gribētu draudzēties ar manas
tautības bērniem, skolēniem. Protams, nav nekādas atšķirības, visi cilvēki ir vienādi, bet
tomēr ir tādi iekšēji aizspriedumi. (Daugavpils)

Atgriežoties pie pašreizējā pētījuma, fokusa grupu diskusijās ar Rīgas
vidusskolēniem izskanēja divējādi viedokļi par attiecībām ar latviešiem. Viena daļa ir
pārliecināta, ka strīdus un konfliktus, viņuprāt, biežāk nosaka cilvēku personīgie
uzskati, nevis tautība. Otra daļa ir pārliecināta, ka strīda situācijas var radīt atšķirīgas
mentalitātes iezīmes.
- Atšķirīgas mentalitātes. Man dēļ tā pāris reizes bija strīdi, kaut kā atšķirīgi cilvēki. (Rīga)
- Dažādi uztver. Dažas lietas [latvieši] uztverat savādāk, bet krievu cilvēks pilnīgi savādāk.
(Rīga)

Atšķirības starp Rīgas un Daugavpils skolēnu izteikumiem par attiecībām ar
latviešiem, galvenokārt, rada apstāklis, ka Daugavpils situācijā latviešu tautības
pārstāvji pilsētā ir mazākumā un spēcīgāk dominē viena, krievu, kultūrvide. Rīgas
situācijā latviešu un cittautiešu savstarpējā sastapšanās ir iespējama daudz biežāk
nekā Daugavpilī, un mentalitāšu atšķirības ir izjūtamas vairāk.
Rezumējot jāsaka, ka etnisko attiecību ziņā ne Rīgas, ne Daugavpils skolēni
nenorādīja uz konfliktsituācijām, drīzāk var runāt par intensīvākas komunikācijas
trūkumu starp latviešiem un krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kas nenoliedzami spētu
veicināt sabiedrības integrācijas procesu.
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II. EKSPERTU VĒRTĒJUMS
PĒTĪJUMA APRAKSTS
MĒRĶIS

Papildināt fokusa grupās iegūtās atziņas par mazākumtautību izglītības reformas
norisi, kā arī ieskicēt iespējamos politikas attīstības virzienus.
UZDEVUMI

•

Noskaidrot centrālās tēmas, par kurām saistībā ar valodas un bilingvālās

izglītības jautājumiem diskutē politikas veidotāju kopienā.
•

Atklāt ekspertu viedokļu spektru saistībā ar problemātiskajiem reformas

aspektiem.
•

Izanalizēt vērtējumus saistībā ar iepriekšējos pētījumos gūtajām atziņām.
DATU IEGUVES METODES

•

10 daļēji strukturētas, apmēram 30 minūtes ilgas intervijas ar ekspertiem, kas

iesaistīti bilingvālās izglītības politikas veidošanā – Saeimas pozīcijas un opozīcijas
deputātiem, pašvaldību pārstāvjiem, augstskolu pasniedzējiem, minoritāšu tiesības
aizstāvošu nevalstisko organizāciju līderiem.
•

Analīzē ietvertas atziņas no daļēji strukturētām intervijām ar laikrakstu

žurnālistiem (10), kas raksta par etniskajiem jautājumiem Latvijā.
•

Veikts arī problemātisko likumdošanas normu apskats.
REZULTĀTI
PĒTĪJUMA “VALODA” KVANTITATĪVO REZULTĀTU SKAIDROJUMS UN
INTERPRETĀCIJA

2002. gada nogalē veiktā pētījuma “Valoda” (BSZI, 1996-2002) rezultāti
liecina, ka pēdējo 6 gadu laikā samazinājies to mazākumtautību pārstāvju skaits, kas
latviešu valodas pārzināšanu uzskata par “ļoti svarīgu”. Ekspertiem lūdzām šos datus
komentēt.
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Konkrēti uz jautājumu: “Cik, Jūsuprāt, ir svarīgi, lai visi Latvijas iedzīvotāji
brīvi pārzinātu latviešu valodu?” atbildi, ka tas ir “ļoti svarīgi”, snieguši 53% krievu
tautības cilvēku 1997. gadā, bet 2002. šis skaitlis sarucis līdz 38%. Minoritāšu
izglītības politikas veidošanā iesaistītie eksperti datus interpretē vairākos galvenajos
virzienos. Viņi tos skaidro gan ar minoritāšu kosmopolītismu, gan masu mediju
negatīvo ietekmi, gan prasību samazinājumu valsts līmenī.
Vairāki eksperti uzsvēra valodu savstarpējo konkurenci. Viņi tendenci
skaidroja ar to, ka, iestājoties Eiropas Savienībā, paredzama lielāka nepieciešamība
sazināties angliski. Iespējams, šī iemesla dēļ latviešu valodas apgūšana minoritāšu
vidū vairs netiek uzskatīta par tik nozīmīgu. Jāpiebilst gan, ka kvantitatīvie dati šo
ekspertu skaidrojumu neapstiprina. Angļu valodas apguvi par ļoti nozīmīgu atzīst
salīdzinoši neliels krievu un citu tautību cilvēku skaits. Reprezentatīvā Latvijas
aptaujā atbildi, ka tas ir “ļoti svarīgi”, snieguši nedaudz vairāk par 20% minēto grupu
respondentu.
- (..) tātad krievu valodā runājošie bērni, (..) šo bērnu vecāki uzskata, ka nav obligāti jāzina
latviešu valoda. Jo tāpat mēs ieejam Eiropas Savienībā, kur pamatā būs angļu valoda, un, lai
tas bērns labāk, perfektāk apgūst angļu valodu, un viņam tiks nodrošināta labāka nākotne.
Bet es domāju, ka to uzskata nevis bērni, bet to bērniem iepotē tieši viņu vecāki.
- (..) tā ir minoritātes sajūta, ka viņa ir daudz kosmopolītiskāka (..) viņi vairāk sevi mērķē uz
to, ka viņi atradīs vietu Eiropā, pasaulē. Un tāpēc šīs bailes, ka viņiem būs jāpaliek šeit, un
tāpēc jāapgūst valoda, lai varētu šeit konkurēt, viņiem vairs nav tik lielas.

Vēlme apgūt valsts valodu tiek saistīta arī ar zināmiem psiholoģiskiem
motīviem Valodas likuma kontekstā. Divas ekspertes, kuras pēc profesijas ir latviešu
valodas skolotājas, datus skaidroja ar stingrības samazināšanos politikas īstenošanā.
Proti, 90. gadu beigās tika pieņemta virkne normatīvo dokumentu par valodas
lietošanas nepieciešamību dažādās sfērās, saistībā ar kuriem minoritāšu pārstāvji bija
nobažījušies par savām zināšanām. Savukārt tagad viņi ir sapratuši, ka šie normatīvie
dokumenti īpašu ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi neatstāj.
- (..) ja pieņem kādu likumu, viņš sākumā to nepieņem, viņš sāk baidīties, kas tagad būs, kā
tas manā dzīvē iedarbosies. Tad viņš redz, ka tas likums nekā neiedarbojas uz viņu negatīvi,
un tad viņš paliek drusciņ tā kā mierīgāks.
- (..) samazinājās prasības valodas lietošanai. Mīkstāki kļuva tie noteikumi – kur jāzina
[valoda], kur, nē.

Kādas

ar

mazākumtautību

tiesību

aizsardzību

saistītas

nevalstiskās

organizācijas pārstāve, skaidrojot datus, uzsvēra minoritātēm piemītošo instrumentālo
motivāciju valodas apguvē: “Redz, ka valoda nav galvenais arguments, lai kaut ko
sasniegtu dzīvē. Valoda ir instruments (..).”
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Divu, pamatā latviešu intereses Saeimā pārstāvošu partiju, politiķi valodas
apguves motivācijas samazinājumu skaidroja ar plašsaziņas līdzekļu negatīvo
ietekmi. Galvenokārt tiek minēta krieviski rakstošās preses pēdējos gados īstenotā
kampaņa pret izmaiņām izglītības jomā. Žurnālistus kritizē par manipulēšanu ar
lēmumiem un Eiropas tiesību normām, kas atstāj negatīvu ietekmi uz viedokli par
valodas apgūšanas nepieciešamību.
- (..) es domāju, ka tas ir saistīts ar šo te pēdējo gadu kampaņu pret izmaiņām izglītības
jomā valodas lietās. Un tas ir saistīts arī, protams, ar to, ka šajā kampaņā masveidīgi ir
iesaistījusies krieviski rakstošā prese, kas bieži vien manipulē ar pieņemtiem lēmumiem, viņus
interpretē neprecīzi, kas manipulē ar Eiropas tiesību normām.
- (..) gan masu medijos, gan arī it sevišķi no citu valstu informācijas avotiem tiek tiražētas
domas, ka šeit var pastāvēt divvalodu kopiena, ka nedrīkst uzspiest valsts valodas apguvi, ka
tā tiek aizskartas cilvēka tiesības. Kaut vai šīs aktivitātes nupat pie Eiropas Parlamenta.

Kāds opozīcijas deputāts savukārt apšaubīja interpretācijai piedāvātos datus kā
tādus, kas, iespējams, iezīmē zināmas neuzticēšanās pētniecības institūcijām
veidošanos: “Es uzskatu, ka tie ir nepareizi dati, jo pēc mana paša pieredzes un es runāju ar
ļoti plašu cilvēku loku, gandrīz visi krieviski runājošie Latvijas iedzīvotāji grib prast valsts
valodu visaugstākajā līmenī, kā iespējams.”

Varam secināt, ka 2002. gadā veiktā kvantitatīvā pētījuma “Valoda” rezultātus
eksperti vērtē diezgan atšķirīgi. To mazākumtautību cilvēku skaita samazinājumu, kas
latviešu valodas apguvi atzīst par “ļoti svarīgu”, var skaidrot gan ar plašsaziņas
līdzekļu ietekmi, gan ar izmaiņām politikas īstenošanas procesā, gan arī, iespējams,
ar pašu minoritāšu valodas zināšanu uzlabošanos.
MAZĀKUMTAUTĪBU IZGLĪTĪBAS POLITIKAS PROCESA IZVĒRTĒJUMS

Mazākumtautību izglītības reforma pēdējo gadu laikā kļuvusi par plaši
apspriestu problēmu publisko diskusiju telpā. Šī politika paredz bilingvālās izglītības
ieviešanu, kā arī pāreju uz mācībām galvenokārt latviešu valodā minoritāšu
vidusskolas posmā. Uz jautājumu: “Kāpēc šī problēma ir svarīga?”, šķiet,
visadekvātāko atbildi var sniegt mazākumtautību intereses pārstāvošu nevalstisko
organizāciju dalībnieki. Viņi tēmas aktualitāti pamato ar to, ka pašlaik “spriedzes
smaguma punkts ir pārvietojies no pilsonības jautājuma uz valsts valodas un izglītības
politikas jautājumiem.”

Pēdējās divas problēmas lielā mērā tiek saistītas ar bilingvālās izglītības
ieviešanu Latvijas minoritāšu skolās. Lai gan par šī procesa uzsākšanas brīdi var
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strīdēties – vai to datēt ar divu priekšmetu ieviešanu latviešu valodā pamatskolā, kas
notika 1995. gadā, vai ar 4 mazākumtautību modeļu īstenošanas uzsākšanu 1999.
gadā – parasti atskaites punkts ir pēdējais. Galvenais pārmetums šajā kontekstā ir par
procesa sasteigtību – netika atvēlēts pietiekami daudz laika, lai šo jautājumu pienācīgi
apspriestu un sagatavotos. Šo trūkumu politikas veidošanā uzsvēra vairāku
nevalstisko organizāciju pārstāvji.
- Varbūt būtu bijis ideāli, ja būtu bijis kaut kāds sagatavošanas laiks (..) ar bilingvālo
izglītību bija, ka vasarā Saeimā pateica, ka “būs!” Un pēc tam visi sāka domāt – kā mēs to
īsti darīsim?
- (..) mēs ļoti strauji ieviesām. Martā saskaņo un jau jūnijā direktoriem jāizvēlas. Direktori
nesaprata programmas, bet ministrija uzspiež. Neviens nepaskaidro, kādas tās programmas.
Skolotāji atvaļinājumā – nevarēja skolas kolektīvs pārrunāt.

Eksperti no nevalstiskajām organizācijām komentēja arī bilingvālās izglītības
ieviešanas procesa gaitu. Šajā kontekstā kā problemātisks tika vērtēts fakts, ka tā tika
uzsākta galvenokārt “no augšas”. Proti, šīs izmaiņas politikā bija valdības un lielā
mērā latviešu iniciatīva, bet nenāca kā ierosinājums no pašām minoritātēm. Šajā
kontekstā gan der atcerēties, ka Latvijā ir samērā daudz mazākumtautību skolu, kurās
latviešu valodu mācību procesā ieviesa jau krietni pirms valsts politikas sākuma.
Tomēr arī tajās process nav viennozīmīgi vērtējams, jo iniciatori bija drīzāk skolu
direktori nevis skolēni un viņu vecāki.
- Latvijā šī te bilingvālās izglītības ieviešana nāca no latviešiem (..). Un līdz ar to tā
pretestība vai tas, ka tu neesi pats iniciators, visu laiku man šķiet arī saglabājas (..). Bet
principā tā ir latviešu darīšana – viss, kas notiek.
- Tas ir process, ko nevar raksturot viennozīmīgi. Sākumā tas it kā bija pieprasījums no
valsts, valdības puses, jo vecāki nezināja, kā iemācīt minoritātēm valsts valodu (..).

Kāda eksperte uzsvēra, ka minoritāšu izglītības politikas īstenošana šajā valstī
lielā mērā ir “latviešu darīšana”. Savukārt mazākumtautību interešu aizstāvību bieži
vien saista ar dažādu starptautisko organizāciju līdzdalību Latvijas procesos. Kā
galvenās institūcijas šajā kontekstā var minēt Eiropas Padomi, Eiropas Komisiju,
ANO, Eiropas Savienību. Arī ar mazākumtautībām saistītu nevalstisko organizāciju
aktīvisti bieži atsaucas uz starptautisko ekspertu pārmetumiem valdībai par
minoritāšu interešu neievērošanu izglītības politikas īstenošanā.
Attiecībā uz starptautisko organizāciju viedokli par procesiem Latvijā eksperti
izsakās ļoti atšķirīgi – Saeimas pozīcijas deputāti uzsver, ka Eiropas Savienībai ir
visumā pozitīvs notiekošā vērtējums, opozīcija apgalvo pretējo, proti, ka šī institūcija
iesaka izdarīt būtiskas izmaiņas.
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- (..) Ferhoigens un visi citi ir atzinuši, ka Latvijā šīs lietas ir sakārtotas, un mēs atbilstam
Eiropas Savienībai, jo citādi jau mūs tur kā kandidātvalsti neuzņemtu, ja šie jautājumi nebūtu
atrisināti. Tā nostāja ir pozitīva, bet, acīmredzot, šis politiskais pasūtījums tomēr eksistē. Un
tāpēc tā lieta tiek virzīta tādā veidā - krievvalodīgie protestē, krievvalodīgie rīko šīs
demonstrācijas ar dažādiem lozungiem un tā tālāk. Un visu laiku mākslīgi to lietu kurina.
- (..) no Eiropas Padomes, no komitejām, no Eiropas Savienības (..) visās rekomendācijās ir
ideja, ka tomēr reformu ir jāsaskaņo ar pašām mazākumtautībām, to veikt dialogā, un ir arī
stingrākas rekomendācijas, ka vispār jāmaina Izglītības likums.
- Spiediens, jā, acīmredzot, tas spiediens ir tāds bijis, ka vajadzēja atkāpties, bet nevar jau
arī bezgalīgi atkāpties. (..) Un mani pārliecina arī tie iemesli, kādēļ vajadzēja atkāpties, bet
tā ir neliela atkāpšanās, tā jau būtību nemazina.

Lai gan daži uzsver, ka “spiediens” no starptautisko organizāciju puses pastāv,
eksperti vairumā gadījumu procesu raksturo kā demokrātiska dialoga veidošanos.
Nepārtraukti risinās diskusija par optimālo variantu minoritāšu izglītības politikas
īstenošanā. Pārrunas notiek gan ārvalstu, gan pašmāju ekspertu vidū. Tomēr
minoritāšu tiesības aizstāvošu nevalstisko organizāciju pārstāvji Latvijas izglītības
politikas kopienā notiekošā apspriešanu drīzāk raksturo ar apzīmējumu “formāls”.
Proti, pārrunu procesā jau sākotnēji tiekot iesaistīti tikai tie cilvēki, kas ir “par” un
pretinieku intereses netiekot respektētas. Līdz ar to atsevišķu nevalstisko organizāciju
pārstāvji uzsver, ka dialogs nepastāv.
- (..) kad mēs kļuvām par kandidātvalsti, sarunas starp mums un dažādām Eiropas Savienības
struktūrām, tad loģiski, ka mums bija dialogs (..) bet tas bija dialogs, tas nebija diktāts.
- (..) nekad nebūs tā, ka visi būs simtprocentīgi sajūsmā, bet es domāju, ka tas ir ceļš, kā
Latvijā risināt pāreju uz šo te izglītību latviski. Un (..) kompromiss, kas ir pašlaik, tas ir no
pretspiediena panākts (..).
- No padomju laikiem formālā apspriešana. Jābūt komandai, kur cilvēki ir “pret” un “par”,
jāvienojas pa punktiem. Bet citādi dzīvosim paralēlās pasaulēs un neticēsim tam otram.
Dialogs vajadzīgs.

Ekspertu pieminēto “formālo apspriešanu” bilingvālās izglītības ieviešanas
procesā var saistīt ar zināmu politikas veidošanas modeli, proti, “ieviešanu no
augšas”. Par pareizo veidu, kā reforma būtu jāīsteno, domas dalās. No vienas puses,
pašvaldību pārstāvis uzsver, ka bilingvālās izglītības ieviešanā sākotnēji bija jābūt
stingrākai pieejai, no otras – Saeimas deputāts norāda uz iniciatīvas nepieciešamību
no paša skolēna puses.
- (..) tagad, jā, tagad liekas, ka viss jau ir sakārtots. Ar kursiem it kā jau sen bija iespējas
apgūt un viss. Es nezinu, kas tur vainīgs bija, bet vajadzēja vairāk spiest no augšas uz mums.
Lai tiem vecākiem skaidrotu, jo nebija, nebija, nebija vecākiem izskaidrots prātīgi - kas tas ir,
kāpēc tas tā vajadzīgs?
- (..) ka viņiem spiež no augšas mācīties to valodu. Bet ir jāmācās pašam – ar patiku.
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Vēl viens pašlaik specifisks mazākumtautību izglītības reformas aspekts ir
pagājušajā gadā notikušās Saeimas vēlēšanas, kuru rezultātā politikā ienācis daudz
jaunu dalībnieku. Līdz ar to lēmumus par tālāko minoritāšu skolu likteni pieņems
pavisam citi deputāti nekā tie, kas šo procesu uzsāka. Zināmā mērā var apgalvot, ka
iepriekšējā Saeima bija vairāk orientēta uz “latvisko vērtību saglabāšanu” un kāds
deputāts pat novēlēja: “(..) jaunai valdībai, te es domāju pēdējo valdību, vajadzētu vairāk
finansu resursus ieguldīt tieši izglītības, latviskās izglītības atbalstīšanai.”

Pašreizējā Saeima savukārt izvirza citas prioritātes – Eiropas Savienību,
minoritāšu izglītības jautājumu atliekot uz nedaudz vēlāku laiku: “(..) vienkārši sakarā
ar Eiropas Savienības un citiem jautājumiem uzskata, ka vispirms ir tas jārealizē. Un tad
varētu būt stingrāka [mazākumtautību izglītības] politika, un atkal varētu atgriezties pie tās,
jo to politiku jau var arī mainīt.”

Vairākas ekspertes, kas pēc profesijas ir latviešu valodas skolotājas, grūtības
minoritāšu izglītības politikas īstenošanā saistīja ar motivācijas trūkumu, nevēlēšanos
un slinkumu. Uzsverot, ka reformas tempu nevajag ne palēnināt, ne paātrināt, kas
visumā iezīmē atbalstu mazākumtautību skolās notiekošajām izmaiņām.
- Visu var izdarīt, ja grib. Tur ir lielā mērā nevēlēšanās. Es domāju, ka noteikti ir jāturpina
konsekventi šī te politika.
- Es domāju tempi ir normāli, normāli, pilnīgi pietiekoši bija, lai vecāki, tie, kas interesējas,
jau saprastu šo procesu. Straujāk gan nevajag, bet nu. (..) Arī lēnāk nē.

BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA – LATVIEŠU VALODAS MĀCĪŠANAS METODES

Lai gan, ņemot vērā konkrētā pētījuma mērķus, kā arī izlases specifiku (proti,
pedagogu, kas māca skolā tajā nebija) par bilingvālās izglītības un latviešu valodas
mācīšanas metodoloģiskajiem aspektiem runāt nebija plānots, daudzi no ekspertiem
par to izteicās. Tā kā šie jautājumi plaši tika apspriesti fokusa grupu diskusijās ar
mazākumtautību skolēnu vecākiem, kas pauda savu interpretāciju par bilingvālajā
izglītībā esošajām grūtībām un problēmām. Tieši tāpēc tēma iekļauta arī ekspertu
interviju analīzē. Diskusija galvenokārt risinājās ap bilingvālās izglītības ieviešanā un
latviešu valodas mācīšanā sastopamajām grūtībām, kuras var iedalīt četrās grupās –
izglītības sistēmas konteksts, mācību literatūra, skolotāji un metodes.
Vairākas ekspertes norādīja uz to, ka tik daudz problēmu ar minoritāšu skolu
reformu Latvijā ir tikai tāpēc, ka nesakārtota ir izglītības sistēma kopumā. Kā grūtības
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un problemātiskie aspekti tiek minēti autoritārs mācību process, vispārējs valodu
zināšanu līmeņa pazeminājums – tajā skaitā latviešu audzēkņiem.
- (..) man liekas, ka izglītības sistēmai bilingvālā izglītība bija pārslodze, kas uzrādīja tās
grūtības. Jo, ja notiek autoritārs mācību process, ja skolotājs stāv klases priekšā un saka:
“Atveriet grāmatas, aizveriet grāmatas!” Tad tas ir truli un tas kļūst divreiz truli, ja tas
notiek ar divām valodām (..) Es domāju, ka tā bija tā lielākā problēma, ka bilingvālā izglītība
uzrādīja vispār šīs izglītības problēmas. Teiksim, autoritāra skolas vide un to, ka skolotāji
baidās būt radoši un baidās būt atklāti.
- Šobrīd atkal ir tā ērti likt uz bilingvālo izglītību – šis līmenis krītas tāpēc, ka “bilingvālā
izglītība”. Bet es domāju, ka, ja paanalizētu latviešu skolas, kur bilingvālā izglītība netraucē,
diez vai latviešu skolu bērnu valodas līmenis būtu audzis. Diez vai. Baidos, ka problēmas ir
pavisam citas.

Vēl viena problēma, kas īpaši raksturīga Latgalei, ir mācību literatūras
latviešu valodā trūkums. Ja pārticīgākajā Rīgā skolas bieži vien var atļauties nopirkt
nepieciešamās grāmatas, tad Daugavpilī, kur iedzīvotāju ienākumu līmenis ir daudz
zemāks, pārejot vidusskolās uz mācībām latviski, tās nāksies pirkt audzēkņu
vecākiem. Tomēr arī šajā pilsētā dažādās mācību iestādēs situācija būs atšķirīga.
- Vienkārši vidusskolēniem nāksies pirkt par savu naudu latviešu grāmatas. Tās nav
bibliotēkā, nav līdzekļu nopirkt.
- (..) varbūt arī šī dažādā situācija – arī grāmatu jautājumos īstenībā. Vienā skolā var būt
labāk, otrā – sliktāk. Un sliktāk šajā skolā ir tāpēc, ka šai skolai vajag bezmaz vai “uz
sitienu” tās grāmatas. Bet kāda varbūt ir kaut kā to “vilkusi”, jau tās grāmatas iegādājusies.
Cita to ir uzskatījusi: “Nu, priekš kam man vajag tās grāmatas?”

Bilingvālās izglītības kontekstā saistībā ar mācību literatūras izveidi tiek
minēta vesela virkne sasniegumu – pēdējo gadu laikā daudz kas izstrādāts no jauna.
Tomēr kāda eksperte minēja arī grūtības: “Problēma varētu būt mācību līdzekļos, ka nav
tādu mācību grāmatu (..), varbūt par maz, varbūt kādos priekšmetos ir labāki un kādos
mācību priekšmetos mazāk.”

Izplatīts pārmetums bilingvālās izglītības politikas veidotājiem ir par
nepietiekami izstrādāto metodoloģisko bāzi, reformu uzsākot. Eksperti uzsver, ka
vispirms modeļus vajadzēja pārbaudīt atsevišķās skolās un tikai tad ieviest visas
valsts mērogā. Savukārt kāds nevalstiskās organizācijas pārstāvis apšaubīja pieeju kā
tādu – galveno problēmu saskatot kvalitatīvu latviešu valodas pasniedzēju trūkumā.
Kāda cita eksperte no sabiedriskā sektora norādīja uz faktu, ka jēdziens “bilingvālā
izglītība” Latvijā nav precīzi definēts. Kā rezultātā mūsu izpratne ļoti atšķiras no citās
pasaules valstīs pastāvošās.
- (..) mēs ļoti atšķiramies ar šo mūsu izpratni, kas ir bilingvālā apmācība? (..) jo šobrīd mēs
to bilingvālo apmācību akceptējam ļoti uz krievu skolām.
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- (..) arī no dzīves, piemēram, atnāks man kāds – kaut vai vēstures skolotājs: “Iedodiet man
kaut ko no metodikas, lūdzu, palasīt?” Ko es viņam iedošu? Divas grāmatas ir – viena ir
Beikera un viena ir Alijeva un Kažes. Jā, tur ir padomi, bet vai tas ir pietiekami? Vēl ir daži
LVAVP izdevumi.

Metodiskās grūtības mazākumtautību izglītības reformas īstenošanā saistītas
arī ar pedagogu sagatavotību. Lai gan atbildīgi Saeimas deputāti diskusijās saka, ka
“skolotāji faktiski būtu jāstimulē”, problēmas šajā jomā pastāv vēl arvien. Pirmkārt,
jārēķinās ar faktu, ka šajā grupā nepilsoņu īpatsvars ir pat lielāks nekā sabiedrībā
kopumā (ja pedagogu vidū tā ir aptuveni trešā daļa1, tad sabiedrībā – 21%). Otrkārt,
vispārzināma ir zemā samaksa par pedagoga darbu, kas izraisa virkni sociālu
problēmu. Kā vēl vienu aspektu, kurš pašlaik tiekot risināts, eksperti minēja speciālas
augstākās izglītības programmas trūkumu bilingvāliem skolotājiem.
- (..) jo principā mēs pieprasām bilingvālo izglītību, bet, no otras puses, mēs varam prasīt:
“Bet kur Latvijā gatavo šāda tipa skolotājus?” Ir taču sākumskolas, ir pirmsskolas, ir fizikas,
ir ķīmijas skolotāji, bet tie taču nav bilingvāli skolotāji. Nav.
- Skolotāji – tie, kuri īstenībā māca bilingvāli vai mācīs bilingvāli, viņi uz kursiem nāk, viņi
nebija pirmajās rindās. Pirmie, ko šī pati LVAVP programma apmācīja, bija latviešu valodas
skolotāji. Bilingvālie nāca pēc tam. (..) ja bilingvālam skolotājam pašam nav izpratnes, kas ir
bilingvālā izglītība, tad kā (..) nesagatavots cilvēks var kaut ko skaidrot vecākiem?
- Es domāju, ka šīs sociālās problēmas, tas arī atstāj iespaidu, ka man neko vairs negribās.
Kur nu vēl Beikeru?

Tomēr, lai gan eksperti bieži vien norāda uz trūkumiem un grūtībām
mazākumtautību izglītības reformas īstenošanā, viņi diezgan vienbalsīgi atzīst, ka
pēdējo gadu laikā ir izdarīts ļoti daudz – minoritāšu jauniešu latviešu valodas
zināšanas ir nesalīdzināmi uzlabojušās. Un šajā ziņā atliek cerēt uz procesa
turpinājumu arī nākotnē.
- (..) šinīs te piecos gados vai vairāk ir ārkārtīgi daudz kas latviešu valodas mācīšanas jomā
izveidots (..) tas līmenis ir fantastiski audzis. Un tas ir drīzāk tāds, ka mani šokē, ka es pēkšņi
ieraugu kādu, kas nerunā – kā tā var būt?
2004. GADĀ UZSĀKAMĀS IZMAIŅAS VALODU LIETOJUMĀ VIDUSSKOLĀ

Mazākumtautību skolu reformu var sadalīt divos posmos – bilingvālās
izglītības ieviešana 1. – 9. klasēs un pāreja uz mācībām galvenokārt latviski
vidusskolā. Pēdējai ir jāsākas 2004. gada 1. septembrī, kad saskaņā ar pašlaik spēkā
esošajiem normatīvajiem dokumentiem 10. klasēs mācības uzsāks pārsvarā valsts
valodā. Tomēr šajā ziņā vēl ir ļoti daudz neskaidrību gan tāpēc, ka jomu regulējošie
1

Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze 2002, BSZI
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likumi ir savstarpēji pretrunīgi, gan arī tāpēc, ka viedokļi – vismaz politikas veidotāju
kopienā – ir krasi atšķirīgi. Pirmās problēmas sakarā diskusijās Saeimā kāda
opozīcijas deputāte izteicās šādi: “Formulējumi ir atšķirīgi abos divos likumos –
Vispārējās izglītības likumā un Izglītības likumā. Taču ir divi ceļi, kā rīkoties. Pirmais ir
mīkstināt prasības, un otrais variants varētu būt šāds: pastiprināt prasības Vispārējās
izglītības likumā. Šāds variants no valdības puses nav piedāvāts. (..) Ir pieļauta pilnīgi brīva
izvēle, kurus priekšmetus, kurā skolā mācīsies latviski – vai dziedāšanu, vai sportu, vai amatu
mācību, vai vēl kādus citus priekšmetus. Nedomāju, ka šie priekšmeti būtu tie, kuri veicinās
2

latviešu valodas veiksmīgu apguvi, valodas kultūras apguvi.”

Savukārt kāds krievu valodā iznākoša laikraksta žurnālists jautājumu skatīja
no pavisam cita aspekta – aktualizējot sabiedrības un likumdošanas mijiedarbības
tēmu: “Problēma ir cita, ka tas ir amorāli (..), ka mēs varam nepildīt vienu likumu, Izglītības
likumu, (..) jo tas likums nav izpildāms.”

Nozīmīgs diskusiju objekts pašlaik saistībā ar 2004. gada pāreju ir jautājums
par nepieciešamību šo politiku reģionalizēt, proti, tās īstenošanu diferencēt dažādās
Latvijas vietās. Galvenokārt runa ir par atšķirīgu prasību piemērošanu Latgalei. Šī
jautājuma kontekstā viedokļi diezgan proporcionāli sadalās “par” un “pret” – līdzīgs
skaits ekspertu aizstāv gan vienu, gan otru pozīciju. Jāatzīst, ka argumentācija
viedokļa pamatojumam nav īpaši izvērsta. Atbalstītāji savu nostāju pierāda gan ar
izglītības politikas kopējām likumsakarībām, gan piemin skolu lielo dažādību, gan arī
piesauc Daugavpili kā problemātiskā reģiona piemēru. Jāatzīst, ka vairums
diferencētas pieejas atbalstītāju saistīti ar minoritāšu interešu pārstāvniecību.
- (..) skolas ir ļoti dažādas (..) vai šai attiecībai 40 – 60 jābūt vienādai? Es ļoti šaubos, es
ļoti šaubos, ka tā tas ir. Es uzskatu, ka tā ir principiāli nepareiza pieeja – noteikt stingras
proporcijas visām skolām.
- To ir noteikusi mūsu ministrija, un arī mūsu komisijai ir tāds viedoklis, ka nebūs iespējams
uzreiz šajā datumā varbūt pilnīgi visiem būt gataviem, lai viņi spētu pāriet. Būs šīs
reģionālās atšķirības – neapšaubāmi (..) priekšmetu skaita ziņā – nevarēs uzreiz to panākt ar
visām skolām vienādi visos Latvijas reģionos. Piemēram, būs zināmas problēmas, kā tas tiek
apgalvots, Latgales nostūros, varbūt būs kaut kādas problēmas Daugavpilī.

Interesanti, ka eksperti no Daugavpils 2004. gada pārejas reģionalizāciju
nevēlas un apgalvo, ka pilsētā nekādas problēmas šajā kontekstā nav gaidāmas. Šāda
piekāpšanās tikai apgrūtināšot reformas gaitu un īpašu ieguvumu no tās nebūšot.
- Mums visas skolas ir gatavas. Nosaukušas visus priekšmetus ar visiem skolotājiem, kuri
mācīs nākamgad latviešu valodā. Un es zinu, ka šie skolotāji tiešām runā latviešu valodā. Es
neredzu problēmu. (..) Ir mums problēmas, protams, ar daudziem skolotājiem pamatskolā ir,
2

http://www.saeima.lv/steno/st_97/st0110.html
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un arī sākumskolā ir. Bet es nedomāju, ka jābūt reģionālai pieejai, jo šis process var vilkties
bezgalīgi ilgi, ja nebūs pateikts konkrēts gads.

Daudz reģionālās diferenciācijas noliedzēju ir arī Rīgā. Nepieciešamību pēc
vienotas pieejas saistībā ar 2004. gada pāreju uz mācībām galvenokārt latviski
mazākumtautību vidusskolās pamato gan ar šī jautājuma politisko sensitivitāti, gan ar
to, ka vēl vairāk samazināsies motivācija runāt valsts valodā. Kā arguments tiek
minēts arī fakts, ka vienmēr jau varot atrast atšķirības skolu starpā – vienas ir vairāk
sagatavotas, otras – mazāk, turklāt pēdējām Izglītības un zinātnes ministrija
neatsakoties palīdzēt. Zināmā mērā šī diskusija saistāma ar teorētisku refleksiju par
dažādiem politikas veidošanas modeļiem un shēmām.
- (..) es domāju, ka mums ir jāatrod kaut kāda vidēja formula, vismaz vidusskolā, jo, ņemot
vērā, ka tas ir tik politiski sakāpināts [jautājums], tur nevajadzētu reģionalizēt šīs lietas. Bet
tanī pat laikā pamatizglītībā reģionāla pieeja šobrīd nav izslēgta, jo skolas var izvēlēties
bilingvālās izglītības modeli.
- (..) ja ir konkrētas grūtības kādām skolām, tad arī ministrija neatsakās palīdzēt un pievērst
īpašu uzmanību tām skolām. Bet atsevišķi atkāpties noteiktā reģionā (..), man liekas, ka
nekāda atšķirība nav nepieciešama – tas tikai vēl samazinās motivāciju runāt latviski.
- Tas ir ļoti grūts un smags jautājums, jo es domāju, ka Latgale jau pats par sevi ir ļoti tāds
specifisks rajons, un to jau rādīja arī balsojums par Eiropas Savienību, kad liela daļa balsoja
pret. (..) Es domāju, ka, jā [nevajadzētu reģionalizēt]. Jo, (..) ja mēs tā pāriesim – vienmēr ir
kaut kāds viens vēl mazāks rajons, kur ir atkal kaut kādas izmaiņas.

Lai gan vairumam ekspertu pārejas uz mācībām galvenokārt latviešu valodā
reģionalizācija bija jautājums, par ko vērts diskutēt, atsevišķi politikā iesaistītie
dalībnieki pauda radikālākus uzskatus: “(..) [2004. gada pāreja] atceļama jebkurā
gadījumā (..) un nekādi minoritāšu pārstāvji nekad nelūdza valstij sākt šo reformu.”
PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

Pēdējā laikā diezgan bieži pieminēta tēma ir masu mediju ietekme
mazākumtautību izglītības reformas īstenošanā. Šajā kontekstā parasti kritizē krievu
valodā rakstošās preses noraidošo pozīciju pret konkrēto politiku, tomēr problēmai ir
arī virkne citu aspektu. Šeit var nošķirt, pirmkārt, jautājumu par mūsdienu plašsaziņas
līdzekļiem kā privātiem uzņēmumiem, kuru nozīmīgs uzdevums ir peļņas gūšana
saviem īpašniekiem. Otrkārt, var minēt vispārzināmo nostādni par paralēlu
informācijas telpu – latviešu un krievu valodā – pastāvēšanu. Treškārt, masu mediju
lomu demokrātijas īstenošanā. Ceturtkārt, Latvijā problemātisko jautājumu par
žurnālistikas profesionalitāti.
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Kāds Saeimas deputāts krieviski iznākošās preses visumā negatīvo nostāju
pret mazākumtautību izglītības reformu saistīja ar “bailēm zaudēt lasītājus”, jo, ja
minoritātes zināšot latviešu valodu, šīs avīzes vienkārši bankrotēšot. Tomēr
jautājumam nevar pieiet tik vienpusīgi. Faktu, ka iespēja gūt peļņu ir svarīga, atzīst
arī paši žurnālisti, bet lasītājus zaudēt gan viņi īpaši nebaidās, jo “latviešu avīzes” par
minoritāšu problēmām neinteresējoties un nerakstot.
- Mēs esam privāts uzņēmums, mēs rakstām par to, kas uztrauc mūsu lasītājus.
- (..) es negribētu izteikties par presi. Tas ir skaidrs pats par sevi – ja viņam maizes devējs,
redaktors liek tādu rakstu sagatavot, tad viņš tā arī dara. Vairāk vai mazāk.
- “[pastāv tāds uzskats, ka] ja krievi iemācīsies latviešu valodu, Jūs pazaudēsiet lasītājus.”
Nepazaudēsim, absolūti, jo latviešu prese par Latvijas nelatviešu problēmām neinteresējas
(..) nelatvieši tur neatrod atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņus interesē. (..) viņiem ir
svarīgi tas, kā dzīvot šajā valstī, kā sadzīvot ar šo te valsti, kas tevi nepieņem un dažkārt pat
atgrūž. (..) latviešu avīzes viņi nelasīs, ja viņas nemainīsies.

Divu samērā nošķirtu informācijas telpu – vienas latviešu un otras krievu
valodā – pastāvēšanu atzīst arī citi eksperti. Kāds pat uzsvēra, ka, ja grib objektīvi
paraudzīties uz notiekošajiem procesiem, jālasa gan vienas, gan otras avīzes. Eksperti
uzsver, ka latviešu auditorijas daļa, kas interesējas par minoritāšu izglītības reformu
un etniskajiem jautājumiem, kopumā nemaz nav tik liela. Kāda valsts valodā rakstoša
laikraksta žurnāliste savu lomu saskatīja integrācijas procesu izpratnes un apzināšanās
veicināšanā latviešu vidū.
- Ja mēs to tik daudz stāstām Latvijas presē, teiksim, latviešu presē, kur diezgan regulāri ir
kaut kādi raksti, tad cilvēki īsti nesaprot, kā tas viņus skartu, jo tas ir “par” krievu skolām.
(..) Nē, tas ir tas, kas notiek ar “viņiem”.
- Parasti runā par šo preses ietekmi, to, kā viņa traucē strādāt. Bet īstenībā, es uzskatu, ka
tam, kurš strādā, prese netraucē strādāt. Bet tas, kurš meklē “piekto stūri”, lasa sev izdevīgo
presi. Ja es gribu domāt, ka bilingvālā izglītība ir gandrīz viss tumšās krāsās, tad es lasu
presi, kura ir krievu valodā. Ja es domāju, ka bilingvālā izglītība ir nedaudz gaišākos toņos,
varbūt, tad es lasu presi latviešu valodā.
- Tas, ko es vienmēr esmu gribējusi ar saviem rakstiem panākt vai rosināt, lai latvieši
saprastu, ka tā integrācija, vai etniskās attiecības (tas vārds “integrācija” tāds šausmīgi
nodeldēt), ka tas nav tikai kaut kādu tur krievu, čigānu, poļu, ukraiņu, baltkrievu un visu
pārējo darīšana. Bet, ka tā, patiesībā, ir arī mūsu darīšana.

Lai gan vairums ekspertu atzīst, ka “paralēlās informācijas telpas” vēl aizvien
pastāv, kāds diezgan radikāli noskaņots politiķis pauda viedokli, ka pašlaik notiekošie
procesi liecina par to tuvināšanos: “(..) agrāk vispār latviešu avīzēs nebija nekādas
informācijas par izglītības reformu un par mazākumtautību viedokli šajā jomā. Šodien ir.”

Savukārt kāda politikas dalībniece, kas pārstāv mazākumtautību nevalstisko
organizāciju, sašķelto informācijas telpu saistīja ar konceptuālo un plašo integrācijas
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jautājumu: “Masu mediji – iespēja vienai vai otrai pusei pateikt, ko nevar pateikt citādi.
Mūsu kļūda, ka mēs nevaram kopā parunāt.”

Vairāki eksperti par masu medijiem runāja demokrātijas kontekstā – saistībā
ar iespēju paust dažādus viedokļus un uzskatus. Viņi izteicās arī par “ceturtās varas”
funkciju, proti, to, ka kritiska pieeja valdības lēmumiem ir plašsaziņas līdzekļu tiešs
pienākums un atbildība.
- (..) uzskatu daudzveidībā un iespējā paust uzskatu daudzveidību mūsu valstī tādi uzskati var
arī būt. Es domāju, ka tā ir ļoti spilgta demokrātijas iezīme.
- (..) mums kā žurnālistiem galvenais ir – lai būtu iespēja diskutēt, lai mūs arī uzklausa. Arī
politiķi un valdības locekļi, un deputāti. Lai tas, ko mēs rakstām, gūtu kaut kādu atbalstu. Ka
mēs zinām, ka būs kaut kāda rezonanse, kaut kāda reakcija, nevis ka noraidoši – ko Jūs tur
rakstāt? Bet, ka viņi iedziļinātos šajos tematos un mēģinātu kaut kādas problēmas atrisināt –
etniskas, varbūt arī izglītības jautājumu, jo mēs nerakstām tādēļ, lai tikai rakstītu.

Izglītības politikas veidotāju kopienā, kā arī pašu žurnālistu vidū attieksme
pret dažādās valodās rakstošajiem plašsaziņas līdzekļiem ir atšķirīga. Presi krievu
valodā par vienpusību, tendenciozitāti, musināšanu kritizē daudz biežāk, lai gan
atsevišķas no šīm iezīmēm piemīt arī latviski iznākošajiem laikrakstiem.
- (..) mums uzbrūk vairāk nekā latviešu presei (..) viņiem it kā drīkst, jo viņi ir mūsējie. Viņi
drīkst kritizēt (..), mēs it kā esam sveši, un svešiem ne sevišķi pienākas kritizēt šo valsti, šīs
valsts problēmas.
- (..) dažreiz ir jocīgi lasīt savu krievu kolēģu rakstus, kur ir tādi dikti tendenciozi. Un es
nesaprotu, ja mēs ejam dažkārt uz vieniem un tiem pašiem pasākumiem, uz vienām un tām
pašām preses konferencēm, tad tas tiek attēlots pilnīgi ar tādu jau, ar sava viedokļa jau
demonstrēšanu un paušanu, kas ir nepieļaujami ziņām.
- Es domāju, ka [krievu] prese ļoti vienpusīgi attēlo šo procesu, tas ir viennozīmīgi. Un tā ir
negatīva nostāja. Par to arī tiek runāts un arī ministrijas līmenī dažādās apspriedēs.

Atbalstu krieviski rakstošo avīžu atspoguļojumam minoritāšu izglītības
reformas kontekstā izteica tikai kāds mazākumtautību intereses aizstāvošas partijas
deputāts. Viņš uzsvēra, ka jautājuma izklāsts šajos masu medijos ir objektīvs. Kāda
nevalstiskās organizācijas pārstāve savukārt norādīja uz to, ka pašreizējā
mazākumtautību izglītības reformas kritika krievu presē ir normāla reakcija, jo
“nedrīkstēja sākumā teikt tikai to “skaistāko” (..).” Krasi negatīva nostāja pret krieviski

rakstošās preses pausto pozīciju ir atsevišķiem ekspertiem, kas tieši saistīti ar latviešu
valodas pasniegšanu: “(..) krieviski rakstošā prese tieši otrādi – musina pretoties reformas
īstenošanai.”

Kopumā informācijas vienpusīgumu, stereotipu kultivēšanu un analītiskas
žurnālistikas trūkumu var attiecināt kā uz latviski, tā krieviski rakstošajiem
izdevumiem. No vienas puses, plašsaziņas līdzekļiem kā tādiem raksturīga “nobīde uz
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slikto ziņu pusi”. No otras – mazākumtautību izglītības reformas kontekstā
kompetentie cilvēki atzīst, ka paši par maz ir iesaistījušies pozitīvas informācijas
telpas veidošanā un sasniegumu popularizēšanā sabiedrībā.
- (..) man radās ideja, ka varētu rakstīt presei un tagad es sēžos un zvanu uz mūsu vietējo
presi, uz vienu avīzi, un viņi saka: “Jūs ziniet, nē, paldies!”
- Es domāju, ka, cik man ir iespaids, tad prese vairāk meklē kādu intrigu vai sensāciju, vai
kaut ko. Ka ir maz analītisku rakstu.
- Kāpēc mēs nerakstām par to labo? Ir jāraksta vienkārši, jāsēžas un jāraksta. Bet vienmēr
kaut kā paliek uz rītdienu.
ETNISKĀS ATTIECĪBAS

Eksperti uzsvēra, ka pašlaik notiekošās viedokļu sadursmes valodas un
izglītības politikā saistāmas ar atsevišķām personībām, nevis vispārējo noskaņojumu.
Viņi runā par to, ka galēji uzskati parasti raksturīgi indivīdiem, kas vispār ir
atsvešināti no sabiedrības dzīves. Tādi šajā gadījumā sastopami gan latviešu, gan –
daudz biežāk – mazākumtautību pārstāvju vidū.
- (..) izvirza priekšplānā pāris cilvēkus, parasti jau atrod kādus pāris krievu radikāļus, var
jau vienmēr atrast.
- Šobrīd radikalizācija – nepieņem cilvēki no vienas un no otras puses. Bet tas ir daļai, tā nav
lielākā daļa (..) kas nav iekļauti sabiedriskajos procesos, nejūt, ka var ietekmēt, veidot.
- Nē, es nedomāju, ka [etniskās attiecības] būtu īpaši mainījušās, varbūt tie ir vieni atsevišķi
izlēcieni, tāda demonstrēšana.

Kāds eksperts izteicās, ka viens no masveidīgākajiem un arī visplašāk masu
medijos atspoguļotajiem pasākumiem, kas varētu liecināt par zināmu etnisko attiecību
saasinājumu, bija 23. maija mītiņš Esplanādē Rīgā. Tā laikā minoritāšu pārstāvji
protestēja galvenokārt pret valdības politiku 2004. gada pārejas sakarā. Pārdomas
izraisa fakts, ka kāds varas partijas politiķis šo demokrātisko uzskatu paušanas formu
saistīja ar mazākumtautību izglītības reformas neizdošanos.
- To jau mēs redzam, ja reforma būtu sasniegusi savu mērķi, droši vien tad nebūtu tie piketi
un daudzi citi, šīs uzstāšanās.

Interesanti, ka par etniskajām attiecībām sabiedrības mērogā vairums ekspertu
izvairās spriest. Jautājumu komentēja tikai atsevišķi Saeimas deputāti. Pārsvarā
politikas veidotāji vai nu norādīja, ka tam ir nepieciešami pētījumi, vai sarunu
novirzīja uz savu personīgo pieredzi saistībā ar citu tautību cilvēkiem: “Es neņemos
spriest. Es varu teikt no savas pieredzes sadzīves līmenī, ka [etniskās attiecības] ir diezgan
labas, es nevaru neko sliktu teikt.”
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Par vienu dažādu tautību cilvēku savstarpējās sadzīvošanas aspektu eksperti
izteicās diezgan izvērsti – viņi pretstatīja “politiku” un “reālo dzīvi”. Jāatzīst, ka šādu
nošķīrumu gan neizdarīja Saeimas deputāti, tomēr pārējām grupām – gan
žurnālistiem, gan pašvaldību darbiniekiem, gan augstskolu pārstāvjiem – tas bija
diezgan raksturīgs. Galvenā tēze šajā ziņā bija, ka konfliktu sabiedrības mērogā nav,
bet tos rada “no augšas”, piemēram, pieņemot likumus. Šajā kontekstā var runāt par
Latvijā pastāvošu politisko šķelšanos.
- Man liekas, ka tieši reālo cilvēku starpā tās attiecības nepasliktinās, bet kaut kur augšā
politiskie spēki viņas uzkurina.
- Es uzskatu, ka, ja kādi konflikti kaut kur rodas, tad viņi nerodas vienkāršo cilvēku vidū.
Teiksim, vidusslāņa vidū. Vai kā vēl to pareizāk pateikt? Jo viņi visi ir vienādi. Viņiem
vienādi ir vai vienādi nav sociālās garantijas, algas un viss pārējais. Šī kūdīšana notiek citā
līmenī, un tas, es uzskatu, viennozīmīgi ir politisks līmenis.
- Vai mēs ejam uz konfliktu? Ja palasa presi, jā. Vispār tā varētu būt, ka, jā. (..) Tā, man
liekas, ir tīrā politika, cilvēki Daugavpilī draudzīgi dzīvo.
- (..) mūs taču sadala politiķi, ne cilvēki dalās. Un ir bijuši momenti, kad likās, ka tūliņ mēs
būsim visi kopā. Un atkal kaut kādu tādu likumu pieņem, tīšuprāt atkal kaut kādu ķīli iedzen.
Kaut ko tādu pieņem, ka visi ir sašutuši, ka visi viens uz otru lamājās.

Sabiedrības integrācija ir vēl viena tēma, par kuru politikas veidotāji diskutē
etnisko attiecību kontekstā. Valsts programmā ar to saprot “indivīdu un grupu
savstarpēju saprašanos un sadarbību kopīgas valsts ietvaros”3. Saeimas deputāti par
šo tēmu izsakās diezgan vispārīgi – ka tā ir nepieciešama, nozīmīga. Savukārt eksperti
no opozīcijas partijām uzsver etniskās integrācijas problemātiskumu Latvijas
gadījumā.
- (..) svarīgākā ir integrācija un to nevar uzspiest vai nevajadzētu uzspiest. (..) Tu izdomā
veidu, kā to panākt – es nezinu vai “ar viltu” to var nosaukt, tad to jautājumu var atrisināt.
- Viņi cienīs šo valsti un ne tikai konkrēto valdību, bet tieši valsti. Un ja mēs runājam par
sabiedrības integrāciju, par iekļaujošu sabiedrību, tad tas ir izšķirošs moments. Varbūt
drusciņ vienkāršojot, es teiktu tā – ja valsts neciena vecākus, būs ļoti grūti panākt, lai bērni
cienītu šo valsti. Un tā manā skatījumā ir pati galvenā problēma visā šajā kontekstā, visā
šajā problēmā.

Kā liecina jau iepriekšējais viedoklis, etniskās integrācijas jautājums ekspertu
skatījumā pašlaik ciešā veidā ir saistīts ar minoritāšu izglītības problēmu. Par šo
aspektu galvenokārt izteicās speciālisti – augstskolu pārstāvji, latviešu valodas
skolotāji. Turklāt pašreizējie procesi un virzība mazākumtautību mācību iestādēs tika
vērtēti pozitīvi – atzinīgi eksperti izteicās gan par metodoloģisko pieeju, proti,

3

Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā”, 7. lpp//
http://www.politika.lv/polit_real/files/lv/SIP2.pdf
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bilingvālās izglītības ieviešanu, gan arī dažādiem neformāliem integrāciju
veicinošiem paņēmieniem.
- (..) integrāciju dažreiz paši cilvēki noliedz, pat neapzinoties to. Viņi noliedz, ka mēs
neintegrējamies, kaut gan principā tomēr skolās bērni ar latviešu valodas stundām un visiem
pasākumiem, kas ir krievu skolā – tie latviešu svētki, ko viņi mācās un visu – tomēr viņus jau
integrē. Bet mēs ikdienā, dažreiz pat negribam to redzēt un dažreiz pat noliedzam, ka nu
nekas jau nu nenotiek. Bet tā jau nav.
- (..) šis integrācijas variants, kad mums tā valoda ir tāda, lai viņa būtu jālieto. Jo, ja mēs
uztaisīsim krievu skolas un aiztaisīsim durvis ciet, tad tas būs tāds nošķiršanas variants.

Bilingvālās

izglītības

ieviešanu

Latvijas

minoritāšu

skolās

etniskās

integrācijas kontekstā eksperti vērtē divējādi. No vienas puses, vairums atzīst, ka
mazākumtautību jauniešu valsts valodas zināšanas ir krietni uzlabojušās. No otras – tā
kā bilingvālā izglītība attiecas gandrīz vai tikai uz minoritātēm, tad latviešu skolēni
krievu valodu pārzina vāji.
- (..) tajās skolās, kur tiešām šis mācību process notiek kvalitatīvi, un tas notiek lielākajā
daļā– tur varētu runāt par atsevišķiem skolotājiem tā vai šitā. Bet es domāju, ka tas tomēr
sekmē [integrāciju]. (..) Bet valodas ziņā viennozīmīgi, man liekas, šī reforma palīdz.
- (..) rodas valodas ziņā šī te divkopienu sabiedrība, jo jaunā paaudze nesaprot krieviski.

Tā kā kopš minoritāšu izglītības reformas uzsākšanas ir pagājis jau pietiekami
daudz gadu, tad iespējams veikt zināmu šī procesa izvērtējumu. Līdzšinējie politikas
rezultāti saistībā ar valsts valodas apguvi tiek interpretēti samērā pozitīvi – daudz kas
pēdējo gadu laikā ir sasniegts. Saeimas deputāts piemin to, ka virzība ir bijusi
optimāla. Kāda eksperte uzsver, ka arī citur pasaulē mazākumtautības perfekti
nepārzina valsts valodu.
- (..) mēs jau gribam arvien vairāk. Tas gadu gaitā ir fantastiski, kas ir mainījies. Un tas,
man liekas, ir arī visā pasaulē, ka nav jau tik ideālas tās minoritāšu valodas zināšanas.
- (..) pamatā visus šos gadus latviešu valodas nostiprināšanās ir īstenota Latvijā ļoti
konsekventi. (..) valodas politika Latvijā ir bijusi līdz šim, es uzskatu, diezgan optimāla, jo ir
panākts jūtams uzlabojums latviešu valodas pozīciju nostiprināšanā. Tanī pat laikā
sabiedrībā nav bijuši nekādi ekscesi un lielas viļņošanās. Tas, ka tur kādi atsevišķi protesti,
(..) tā ir normāla parādība.
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III. STATISTIKAS ANALĪZE
PĒTĪJUMA APRAKSTS
MĒRĶIS UN UZDEVUMS

Statistisko datu analīzes mērķis ir gūt priekšstatu par minoritāšu uzvedību
mazākumtautību

izglītības

reformas

kontekstā,

īpašu

uzmanību

pievēršot

mācībvalodas izvēlei.
Lai īstenotu izvirzīto mērķi, statistiskās analīzes uzdevums šī pētījuma ietvaros ir
raksturot izglītības pamatrādītājus Latvijā mazākumtautību izglītības reformas
kontekstā.
Ir aplūkoti galvenokārt divi aspekti:
1. dažādu skolu tipu skaita dinamika (skolu tipi šajā gadījumā ir – latviešu skolas, krievu
skolas, divplūsmu skolas, nacionālo minoritāšu skolas);
2. skolēnu skaita dinamika dažādu tipu un mācībvalodu plūsmu skolās un klasēs.
IZMANTOTO STATISTISKO DATU RAKSTUROJUMS

Pamatā tika izmantoti divi datu avoti:
1. LR Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējais statistikas biļetens “Izglītības
iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā” (1991.-2002.g.1);
2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā2 publicētie dati par
vispārizglītojošām dienas skolām.
No CSP biļeteniem tika iegūti pamatrādītāji par vispārizglītojošo dienas
skolu un skolēnu skaitu (bez speciālajām skolām) sadalījumā pa skolu tipiem un
mācību valodām par laiku, sākot no 1991. gada līdz 2002. gadam (par 2003. gadu
statistika vēl nav sagatavota un pieejama).

1
2

Izņemot datus par 1992. gadu, kas iegūti no Latvijas Statistikas gadagrāmatas 1992.
www.izm.gov.lv
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Salīdzinoši detalizēta statistika tika iegūta no IZM mājaslapas – dati par
vispārizglītojošām dienas skolām (kopā ar speciālajām skolām) un skolēniem pa
skolu tipiem un mācību valodām dažādās klašu grupās, kā arī informācija par skolēnu
tautību. Šie dati iegūti par laiku no 1998./1999. vai 1999./2000. mācību gada
(atkarībā no rādītāja) līdz 2002./2003. mācību gadam.
Analīzē tika izmantota arī nepublicēta IZM Statistikas nodaļas informācija
par laiku līdz 1998. gadam. Diemžēl liela daļa no šiem datiem nav savstarpēji
salīdzināmi, jo laika gaitā mainījušās datu vākšanas un apkopošanas metodes.
Jāņem vērā arī atšķirības starp CSP un IZM datiem, jo pēdējā pie
vispārizglītojošajām skolām pieskaita arī datus par speciālajām skolām3.
Visi izmantotie dati attiecas uz mācību gada sākumu (kalendārā gada
septembra mēnesi).
ANALĪZES STRUKTŪRA

Vispirms ir aplūkota skolu un skolēnu skaita un relatīvā īpatsvara dinamika pa skolu
tipiem un mācībvalodas plūsmām. Pēc tam analizēts to minoritāšu skolēnu īpatsvars,
kas mācās latviski. Atsevišķi sniegta statistiskā pamatinformācija par divplūsmu
skolām un nacionālo minoritāšu skolām.
REZULTĀTI
SKOLU TIPU DINAMIKA

Šajā sadaļā analizēti statistikas dati par vispārizglītojošajām skolām, īpašu
uzmanību pievēršot mācību valodai un atbilstošajiem skolu tipiem – skolām ar
latviešu mācību valodu, skolām, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības
programmas un t.s. divplūsmu skolām4, kurās tiek īstenotas dažādas programmas.

3

2002./2003. mācību gada sākumā Latvijā bija 64 speciālās skolas, tajās un speciālajās klasēs
kopā mācījās 10055 skolēni. No tiem aptuveni 70% mācās latviešu valodā, bet 30% krieviski.
4
Padomju varas gados visās divplūsmu skolās mācības notika latviski vai krieviski atsevišķās
klasēs atbilstoši bērnu dzimtajai valodai. Turpretī pēdējos gados novērojama tendence, ka
skolās ar krievu mācību valodu veidojas klases, kurās jau no 1. klases bērniem ar krievu
dzimto valodu mācības notiek tikai latviski un pēc latviešu skolu programmām. Arī šāda
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Skolas, kurās mācības notiek pēc mazākumtautību izglītības programmām, šeit
iedalītas krievu un t.s. minoritāšu skolās, kurās mācības notiek citās valodās – poļu,
lietuviešu, ukraiņu un baltkrievu valodā.
Vispirms analizēts dažādu tipu skolu skaits, pēc tam – to procentuālais
īpatsvars kopējā skolu skaitā.
Skaits
1. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas
speciālajām skolām)

skolu sadalījums pēc apmācības valodas (bez
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 1. tabulā.
Grafikā nav attēlotas mazākumtautību skolas, kurās mācības notiek citās valodās – poļu,
lietuviešu, ukraiņu un baltkrievu valodās.

90. gadu sākumā ļoti strauji pieauga latviešu skolu skaits (par 112 laikā no
1991. līdz 1995. gadam) un šī tendence saglabājās līdz 1998. gadam, taču jau ar
mazāku intensitāti. Vēlāk latviešu skolu skaits pakāpeniski nedaudz samazinās. Viens
no iespējamiem izskaidrojumiem saistās ar mazo lauku skolu slēgšanu, kas sākās
1999. gadā. Tam par iemeslu bija divi apstākļi: pirmkārt, pašvaldības vairs nespēja
skolas uzturēt, otrkārt, bija samazinājies arī skolēnu skaits.

veida skolas statistikā parādās kā divplūsmu skolas, jo tajās mācības notiek pēc vairākām
izglītības programmām un dažādās valodās.
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Turpretī krievu skolu skaits pastāvīgi pakāpeniski samazinās jau no 90.
gadu sākuma, līdz 2002. gadam to skaits sarucis par 50 skolām.
Divplūsmu skolu skaits nedaudz palielinājās līdz 90. gadu vidum, pēc tam
to skaits sāka pakāpeniski samazināties. No 1995. gada līdz 2002. gadam to skaits
sarucis par 30 skolām.
Īpatsvars
2. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas
speciālajām skolām, %)

skolu sadalījums pēc apmācības valodas (bez
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 2. tabulā.
Grafikā nav attēlotas mazākumtautību skolas, kurās mācības notiek citās valodās – poļu,
lietuviešu, ukraiņu un baltkrievu valodās.

Salīdzinot dažādu tipu skolu īpatsvaru, redzamas divas ļoti izteiktas un
noturīgas tendences - kopš 1991. gada latviešu skolu īpatsvars pakāpeniski pieaudzis
par 9,4% un 2002. gadā sasniedzis 71%, turpretī krievu skolu skaits samazinājies par
7% un 2002. gadā krievu skolu īpatsvars sastāda 17%. Divplūsmu skolu īpatsvars ir
mainījies nedaudz – salīdzinot ar 90. gadu sākumu, tas samazinājies par aptuveni 3%
2002. gadā šo skolu īpatsvars ir 11%.
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SKOLĒNU SKAITA DINAMIKA

Daudz lielākā mērā nekā iepriekš aplūkotās dažādu mācībvalodu skolu
skaita izmaiņas, minoritāšu attieksmi un uzvedību mazākumtautību izglītības
reformas kontekstā atspoguļo skolēnu skaita dinamika dažādu mācībvalodu skolās.
Skolas izvēle lielākoties ir vecāku pārziņā, tomēr tā, protams, ir atkarīga arī no
konkrētajā vietā esošā skolu piedāvājuma.
Domājams arī, ka nevar sagaidīt krasas izmaiņas skolas izvēlē tajā pašā vai
nākošajā gadā pēc kāda jauna politikas soļa mazākumtautību izglītībā5, jo vecāku
izvēli lielā mērā ietekmē ne tikai informācija par izmaiņām mazākumtautību skolās,
bet arī personīgā un citu pieredze attiecībā uz notikušajām pārmaiņām mācību
procesā. Skolas vai mācībvalodas maiņa ir nozīmīgs solis, ko vecāki parasti nopietni
pārdomā.
Analizējot skolēnu skaita izmaiņas dažādu tipu skolās un mācībvalodas
plūsmās, jāņem vērā arī izmaiņas valsts iedzīvotāju nacionālajā sastāvā (latviešu
īpatsvars kopš 90. gadu sākuma pieaudzis par aptuveni 6%, turpretī krievu īpatsvars
samazinājies par 5%, bet pārējo minoritāšu īpatsvars mainījies 1% robežās).
Aplūkojot skolēnu skaita dinamiku dažādu tipu skolās un mācībvalodas
plūsmās, redzamas līdzīgas tendences kā attiecībā uz iepriekš aplūkoto dažādu tipu
skolu skaitu, turklāt tās pārsvarā saglabājas nemainīgas jau no 90. gadu sākuma.
Līdz ar latviešu skolu skaita pieaugumu skolēnu skaits latviešu skolās strauji
pieaug laika posmā no 1992. līdz 1998. gadam un pēc tam nostabilizējas, kaut arī
krītas kopējais skolēnu skaits valstī. Kopumā no 1991. gada līdz 2002. gadam
skolēnu skaits latviešu skolās pieaudzis par aptuveni 50 000.
Aptuveni tikpat liels ir skolēnu skaita kritums krievu skolās šajā laika
posmā. Jau no 90. gadu sākuma pakāpeniski samazinās skolēnu skaits šajās skolās
līdz ar krievu skolu skaita samazināšanos, turklāt ar gandrīz nemainīgu intensitāti.
Kopš 1999. gada šī tendence kļuvusi nedaudz izteiktāka un skolēnu skaits krievu
skolās samazinās nedaudz straujāk.

5

1995./ 1996. mācību gadā mazākumtautību skolās tika uzsākta priekšmetu mācīšana
latviešu valodā (2 mācību priekšmeti pamatskolas klasēs, 3 - vidusskolās); 1999./ 2000. gadā
1. klases sāka mācīties pēc skolu izvēlētām bilingvālās izglītības programmām.
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Samazinājies ir arī to skolēnu skaits, kas mācās divplūsmu skolās, kopumā
par aptuveni 13 000, pie tam vienādā mērā gan latviešu, gan krievu plūsmā. Tāpat kā
1991. gadā pašlaik (2002.g.) latviešu plūsmā kopumā mācās par aptuveni 9000
skolēnu vairāk nekā krievu plūsmā.
Skaits
3. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pa plūsmām (bez speciālajām
skolām, tūkstoši)
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 3. tabulā.
Grafikā nav attēloti skolēni mazākumtautību skolās, kurās mācības notiek citās valodās –
poļu, lietuviešu, ukraiņu un baltkrievu valodās.

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2003

129

Mazākumtautību skolēnu un vecāku nostādnes par latviešu valodu

2003. gads

Īpatsvars
Lai labāk varētu novērtēt pārmaiņu tendences neatkarīgi no izmaiņām
skolēnu kopējā skaitā, var analizēt skolēnu īpatsvaru dažādu tipu skolās un
mācībvalodas plūsmās (Skat. 4. grafiku).
4. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pa plūsmām (bez speciālajām
skolām, %)
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 4. tabulā.
Grafikā nav attēloti skolēni mazākumtautību skolās, kurās mācības notiek citās valodās –
poļu, lietuviešu, ukraiņu un baltkrievu valodās.

Skolēnu īpatsvars dažādu tipu skolās un mācībvalodas plūsmās atklāj ļoti
stabilas tendences jau kopš 90. gadu sākuma. Vislielākās izmaiņas notikušas latviešu
un krievu skolu skolēnu īpatsvarā. Salīdzinot ar 1991. gadu, 2002. gadā latviešu skolu
skolēnu īpatsvars pieaudzis par 18% (2002.g. – 63%), bet krievu skolās tas
samazinājies par aptuveni 15% (2002.g. – 26%).
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Samazinājusies ir arī tā skolēnu daļa, kas mācās divplūsmu skolās. 1991.
gadā tajās mācījās 14% skolēnu, turpretī 2002. gadā vairs tikai 10,5%. Turklāt
vienādā mērā sarucis skolēnu īpatsvars gan latviešu, gan krievu plūsmā.
MINORITĀŠU BĒRNI LATVIEŠU MĀCĪBVALODAS SKOLĀS

Analizējot minoritāšu uzvedību mazākumtautību izglītības reformas
kontekstā, viens no centrālajiem jautājumiem ir par to, vai pieaug to minoritāšu
skolēnu īpatsvars, kas mācās latviski pēc t.s. latviešu skolu programmām.
1991. gadā latviski mācījās aptuveni 54% no visiem vispārizglītojošo dienas
skolu (bez speciālajām skolām) skolēniem, turpretī 2002. gadā – gandrīz 70%
skolēnu, tātad šis skaits aptuveni desmit gadu laikā ir ievērojami pieaudzis – par 16%
(skat. 5.grafiku).
5. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācībvalodas (%)
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 5.1 un 5.2 tabulā.
Grafikā nav attēloti skolēni mazākumtautību skolās, kurās mācības notiek citās valodās –
poliski, lietuviski, ukraiņu un baltkrievu valodā.

Salīdzinot skolēnu skaitu, kas mācās latviešu valodā, dažādās klašu grupās,
ir redzams, ka mazākajās klasēs šis īpatsvars ir ievērojami lielāks – 1.-4. klasēs
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latviski mācās 75% no visiem skolēniem šajā klašu grupā, turpretī vidusskolā par
10% mazāk jeb 65% skolēnu. Visās klašu grupās skolēnu, kas mācās latviski,
īpatsvars pieaudzis par aptuveni 6% kopš 1998. gada. Jāatzīmē gan arī, ka pēdējos
pāris gados šie pieauguma tempi samazinās.
No visiem skolēniem, kas mācību programmas apgūst latviski, 7,6% ir
minoritāšu skolēni. 1996. gadā minoritātes sastādīja aptuveni 5% no skolēnu skaita,
kas mācās latviešu valodā.
Lai atbildētu uz izvirzīto jautājumu par minoritāšu attieksmi un uzvedību
mazākumtautību izglītības reformas kontekstā, jāaplūko to minoritāšu skolēnu
īpatsvars, kas mācās latviski latviešu mācībvalodas skolās un divplūsmu skolās.
Kopumā minoritātēm pieder aptuveni 32% Latvijas vispārizglītojošo dienas
skolu (ar speciālajām skolām) skolēnu. Savukārt 17% no mazākumtautību skolēniem
apgūst izglītības programmas latviešu valodā, pie tam kopš 1999.gada šis īpatsvars ir
pieaudzis par aptuveni 5%. Savukārt 1996. gadā latviski mācījās tikai 8% minoritāšu
skolēnu.
Šīs izmaiņas var skaidrot gan ar pārmaiņām mazākumtautību izglītībā, gan
latviešu valodas statusa nostiprināšanos sabiedrībā. Iespējams, ka viens no faktoriem,
kas arī pastiprina šo tendenci, ir krievu un divplūsmu skolu skaita samazināšanās.
Izglītības speciālisti aizvien biežāk runā par mazākumtautību bērniem
latviešu mācībvalodas skolās, kur pārsvarā mācās bērni ar latviešu valodu kā dzimto
valodu. Šajā sakarībā tiek minētas gan pedagoģiskas, gan psiholoģiskas problēmas.
Tā kā nebija iegūstami precīzi dati par minoritātes bērniem latviešu skolās, tad var
tikai aptuveni iezīmēt šīs parādības izplatību.
1991. gadā latviešu mācībvalodas skolās mācījās 45,5% skolēnu, bet 2002.
gadā – 63,2%. Šis pieaugums ir daudzkārt lielāks par to, kā palielinājies latviešu
īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū šādā pat laika posmā. Tas liek domāt, ka izmaiņu
pamatā ir mazākumtautību bērnu pāriešana vai mācību uzsākšana latviešu skolās vai
latviešu plūsmā divplūsmu skolās, pie tam šī tendence arvien pastiprinās. Uz šo
tendenci norāda arī citi pētnieki un atzīmē, ka latviešu mācībvalodas skolās aptuveni
9% skolēnu latviešu valoda nav dzimtā.6
6

Druviete I., Gavriļina M. (2003). Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās. Rīga:
IZM. 5.lpp.
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Salīdzinot dažādu tautību skolēnu skaitu pa mācībvalodām (skat. 6.
grafiku), redzams, ka latviešu skolēni daudz biežāk nekā citu tautību bērni mācās
latviešu valodā. Latviski mācās arī lielākā daļa lietuviešu (63%), igauņu (61%) un
čigānu (59%). Savukārt slāvu izcelsmes skolēni, kā arī vācieši un ebreji lielākoties
mācās krieviski.
6. grafiks.
Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācībvalodas tautību
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Avots: IZM mājaslapa, www.izm.gov.lv
Dati 3. pielikumā 6.1 un 6.2 tabulā.
DIVPLŪSMU SKOLAS

Divplūsmu skolu skaits nedaudz palielinās līdz 90. gadu vidum, pēc tam tas
pakāpeniski samazinās. No 1994.gada līdz 2002. gadam to skaits sarucis par 30
skolām jeb krities no 14% uz 11% no kopējā vispārizglītojošo skolu skaita.
2002./2003. mācību gada sākumā Latvijā bija 105 skolas, kurās mācības notika gan
pēc latviešu skolu programmas, gan pēc kādas no mazākumtautību izglītības
programmām (Skat. 7. grafiku).
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7. grafiks.
Divplūsmu skolu skaita dinamika (skaits)
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 7. tabulā.

Divplūsmu skolās mācās viena desmitā daļa Latvijas skolēnu – 10,5% no
visu vispārizglītojošo skolu (bez speciālajām skolām) skolēnu skaita. Divas trešdaļas
no tiem mācās latviešu plūsmā, bet viena trešdaļa apgūst mazākumtautību izglītības
programmas. Salīdzinot ar 1991./1992. mācību gada sākumu, divplūsmu skolu
skolēnu īpatsvars samazinājies par 3,5% jeb aptuveni 13 000 skolēnu 2002. gadā.
MINORITĀŠU SKOLAS

Kā alternatīva izvēle blakus skolām ar krievu un latviešu mācībvalodu
Latvijā darbojas arī dažādu tautu mazākumtautību skolas. Turklāt tās ir gan privātas,
gan valsts finansētas. Kopumā šādu skolu nav daudz, un lielākoties mācības tajās
notiek latviski. Mācību programmā līdztekus vispārizglītojošiem priekšmetiem
iekļauti priekšmeti saistībā ar attiecīgās tautas valodu, kultūru un vēsturi.
Statistikā (gan CSP, gan IZM datos) atsevišķi tiek izdalītas tikai tās skolas,
kur mācības pārsvarā notiek attiecīgajā minoritātes valodā. 2002. gadā tās bija 7
skolas (ukraiņu, baltkrievu un 5 poļu skolas). Pārējās - ebreju, igauņu, lietuviešu
skolas, čigānu klases, kā arī krievu nacionālās skolas ietvertas datos par latviešu vai
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krievu mācībvalodas skolām, tāpēc šeit kā minoritāšu skolas aplūkotas tikai tās, kurās
mācības pārsvarā notiek ukraiņu, poļu vai baltkrievu valodās.
8. grafiks.
Skolēnu skaita dinamika minoritāšu skolās (skaits)
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Avots: “Izglītības iestādes Latvijā .. mācību gada sākumā”, CSP 1991.-2002.
Dati 3. pielikumā 8. tabulā.

1991. gadā nacionālo minoritāšu skolās ar citām mācībvalodām (ukraiņu,
poļu un baltkrievu) mācījās 208 skolēni (1% no visiem mazākumtautību skolēniem
vispārizglītojošās dienas skolās), turpretī 2002. gadā – 1397 skolēni (1,4%).
Kopumā no tiem, kas mācās minoritāšu skolās, aptuveni 60-75% pieder
attiecīgajai minoritātei. Pārējie pārsvarā ir krievi, izņemot poļu skolas, kur mācās
divreiz vairāk latviešu nekā krievu.
Starp minoritātēm visplašākās nacionālās izglītības iespējas ir poļiem. Jau
1991. gadā bija trīs skolas, kurās iespējams mācīties poliski. Kopš 1995. gada Latvijā
ir piecas poļu skolas (2 Rīgā, 3 Latgalē), 2002./ 2003. mācību gada sākumā tajās
mācījās 1003 skolēni.
Kopš 1991. gada darbojas Rīgas Ukraiņu vidusskola, pašlaik tajā mācās 316
skolēni.
1995. gadā kādā Rīgas krievu mācībvalodas skolā izveidojās klases ar
baltkrievu mācībvalodu, dažus gadus vēlāk tā kļuva par Rīgas Baltkrievu pamatskolu.
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Skolēnu skaits ir pakāpeniski pieaudzis, un pašlaik šajā skolā mācās gandrīz simts
skolēnu.
No 1995. līdz 2000. gadam Liepājas 8. vidusskolā skolā bija dažas klases ar
lietuviešu mācībvalodu.
KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI

• Salīdzinot ar 90. gadu sākumu, ievērojami pieaudzis latviešu skolu skaits un
samazinājies krievu skolu skaits.
• Kopš 1991. gada latviešu skolu īpatsvars palielinājies par 18% un 2002. gadā sastādīja
63% no visām vispārizglītojošajām skolām valstī.
• Laika posmā no 1992. līdz 1998. gadam strauji palielinājies skolēnu skaits latviešu
skolās, savukārt samazinājies krievu skolās.
• 17% no mazākumtautību skolēniem apgūst izglītības programmas latviešu valodā
(1996.g. šis rādītājs bija 8%).
• Divplūsmu skolās mācās aptuveni 11% no visiem skolēniem, divas trešdaļas no tiem –
latviešu plūsmā.
• Nacionālo minoritāšu skolās ar citām mācībvalodām (ukraiņu, poļu un baltkrievu)
mācās 1,4% skolēnu.

Attiecībā uz minoritāšu uzvedību mazākumtautību izglītības reformas
kontekstā, nozīmīgākā tendence ir skolēnu ar latviešu mācībvalodu skaita un
īpatsvara pieaugums. Pie tam jau kopš 1991. gada šis īpatsvars pieaug ar gandrīz
nemainīgu intensitāti, tāpēc ir grūti izvērtēt, cik lielā mērā minoritāšu mācībvalodas
izvēli ir ietekmējušas atsevišķas pārmaiņas mazākumtautību izglītībā (piemēram,
bilingvālās izglītības ieviešana 1999.gadā).
Nacionālās minoritāšu skolas pamazām kļūst par nozīmīgu alternatīvu latviešu
un krievu skolām, jo dažādu tautību skolēnu skaits tajās pakāpeniski palielinās.
Tomēr jāpiebilst, ka mācības tajās lielākoties notiek latviešu vai krievu valodā.
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1. pielikums

Fokusa grupu diskusijas plāni vecākiem un skolēniem
latviešu un krievu valodā
Diskusijas plāns grupu diskusijai ar vecākiem
1. Kas mēs esam un ko mēs darām
• Paldies, ka atradāt laiku un piekritāt piedalīties diskusijā! Ceru, mums
visiem būs interesanti!
Mēs atrodamies Baltijas Sociālo Zinātņu institūtā (..) un Jūs esat
dalībnieki vienā no grupu diskusijām, kas tiek organizētas pētījuma par
krievu skolu skolēnu un vecāku attieksmi pret izglītības reformu un
latviešu valodu ietvaros.
Trīs sarunas pamattēmas:
- latviešu valoda, apmācība un latviešu valodas pielietojums;
- tāpat mēs runāsim par izglītības reformu, šīs reformas
nepieciešamību;
- diskusijas noslēgumā parunāsim par starpetniskām attiecībām.
2. “Spēles noteikumi”
• Lūdzam izteikt jūsu personīgo viedokli brīvi un bez bailēm. Iespējams,
Jūsu viedoklis nesakritīs ar citu dalībnieku domām, bet tieši tas ir ļoti
interesanti, ka katram ir citādi uzskati un atšķirīga pieredze. Turklāt šajā
diskusijā nav pareizu un nepareizu atbilžu, un mums nav jānonāk pie
kāda kopēja grupas viedokļa.
• Lūdzu, izsakieties pa vienam, nepārtrauciet viens otru, un neņemiet
ļaunā, ja es Jūs kādā brīdi pārtraukšu. Citādi mums var nepietikt laika,
lai visi varētu izteikties, un mēs nevarēsim piefiksēt kādu interesantu
ideju vai viedokli.
• Mans uzdevums - uzdot jautājumus, vadīt mūsu sarunu! Ja ir
nepieciešamība, kaut kas nav skaidrs, varat mani pārtraukt un pajautāt.
3. Audio ieraksta nepieciešamība un garantija par konfidencialitāti
• Ieraksta tehnika tiek izmantota tikai tādēļ, lai tiktu piefiksēts viss šeit
runātais, un to pēc tam varētu izmantot, apkopojot jūsu viedokļus un
salīdzinot ar citu grupu rezultātiem.
• Viss, ko Jūs teiksiet, tiks izmantots apkopotā veidā, un nekur neparādīsies
Jūsu izteikumi kopā ar Jūsu vārdu.
Iesildošā diskusijas daļa
Mērķis: iepazīšanās ar respondentiem, viņu sociālā statusa noteikšana. Grupas
dalībnieku atraisīšana.
“Sāksim ar to, ka iepazīsimies viens ar otru, nosaucot savu vārdu.” Moderators
pastāsta par sevi – nosauc vārdu un iepazīstina ar savu lomu diskusijā. “Pastāstiet
īsumā par sevi, kā Jūs sauc, cik Jums gadu, ar ko Jūs nodarbojaties – strādājat
vai nē, kurā klasē mācās Jūsu dēls/ meita....”
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I. Izglītības reforma – izpratne, vērtējums, motivācija
Kāds Jūsu izpratnē ir bilingvālās izglītības mērķis? Kāpēc tagad krievu skolās
mācības notiek bilingvāli? Ko reformas iniciatori ar to grib panākt?
Kāpēc, pēc Jūsu domām, šo mērķi var sasniegt / nevar sasniegt ar izglītības reformu?
Kā šis mērķis tiek sasniegts, raugoties uz Jūsu bērniem?
Ko, Jūsuprāt, Jūsu bērns iegūst, mācoties bilingvāli?
Ko, Jūsuprāt, Jūsu bērns zaudē, mācoties bilingvāli?
Cik lielā mērā Jūs piekrītat izteikumam, ka “bilingvālā izglītība ir uzspiesta prasība”?
Kādas ir galvenās problēmas, ar kurām Jūs saskaraties kā vecāki, kuru bērni mācās
atbilstoši bilingvālās apmācības metodei?
Cik lielā mērā Jūs personīgi atbalstāt bilingvālo izglītību? Kāpēc?
Ja Jūs neatbalstāt, tad kādas, Jūsuprāt, varētu būt tādas apmācības sekas?
Cik lielā mērā Jūs atbalstāt pāreju uz mācībām pārsvarā latviešu valodā vidusskolas
klasēs? Kādas grūtības šī pāreja varētu radīt Jūsu bērniem?
Ja Jūsu bērniem būtu iespēja apgūt padziļināti mācību priekšmetus, kas ir saistīti ar
viņu dzimtās kultūras apgūšanu, piemēram, savas tautas vēsturi, tradīcijas, literatūru,
valodu, cik lielā mērā Jūs atbalstītu šādu izvēles priekšmetu iekļaušanu bērnu skolas
programmā? Kāpēc jā? Kāpēc nē?
II.

Valoda
Latviešu valodas lietošanas paradumi

Cik bieži ikdienā Jums nākas runāt latviski?
Kur Jūs parasti runājat latviski? Vai ir kādas vietas, kur Jūs izmantojat tikai latviešu
valodu/ tikai krievu valodu?
Kādās situācijās Jums ir nepieciešama latviešu valoda? Kur un kādās situācijās,
Jūsuprāt, vai iztikt bez latviešu valodas zināšanām?
Latviešu valodas apguves pieredze un motivācija
Kā jūs apguvāt latviešu valodu? Kā Jūs sākāt lietot latviešu valodu ikdienas dzīvē?
Kāpēc Jūs neiemācījāties latviešu valodu?
Kāpēc Jūs vispār mācījāties latviešu valodu? Ir cilvēki, kuri to nedara un uzskata, ka
viņiem tas nav vajadzīgs. Cik lielā mērā Jūs viņiem piekrītat vai nepiekrītat? Kāpēc?
Latviešu valodas radītās priekšrocības un ierobežojumi
Ko Jums tas dod, ka Jūs zināt latviešu valodu?
Kas Jums tiek liegts dēļ tā, ka Jūs nezināt/ slikti zināt latviešu valodu?
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Vai Jūs esat izjutuši kādus ierobežojumus sakarā ar to, ka Jūs slikti zināt latviešu
valodu? Kādus? Kas tās bija par situācijām, pastāstiet!
III. Etniskās attiecības / attieksme pret Latviju
Saskarsme ar latviešiem ikdienā
Kādā valodā Jūs runājat ar saviem draugiem, paziņām, darba kolēģiem, kuri ir
latvieši?
Kādos gadījumos Jūs ar viņiem runājat latviski un kādos – krieviski? Kā Jūs izvēlaties
to vai citu valodu?
Etniskās attiecības
Kā Jūs raksturotu savas attiecības ar latviski runājošajiem iedzīvotājiem? (gan ar
paziņām, gan svešiem)
Kā šīs attiecības ir mainījušās laika gaitā (piemēram, kādas tās bija padomju laikā un
neatkarības laikā)? Kā tās atšķiras? Kurā brīdī tās mainījās? Kā Jūs domājat, kāpēc?
Vai Jums jebkad ir bijuši konflikti ar latviešiem? Pastāstiet par tiem – kur, kādā
situācijā, kas tajā bija iesaistīti, kā tas atrisinājās, kas bija konflikta cēlonis?
Kādās situācijās parasti Jums izveidojas nesaskaņas?
Piederības sajūta Latvijai – attieksme pret Latviju un tās sabiedrību
Cik ļoti Jūs jūtaties piederīgs Latvijai/ Latvijas sabiedrībai? Kas Jūs pie tās saista?
Kas Jums traucē justies piederīgam?
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План дискуссии с родителями
1. Кто мы такие и что мы делаем
• Спасибо, что нашли время и согласились поучаствовать в дискуссии!
Надеюсь нам всем будет интересно!
Мы находимся в Балтийском институте социальных наук (..) и Вы
являетесь участниками одной из групповых дискуссий, которые
организованы в рамках исследования об отношении учеников русских
школ и родителей к латышскому языку и реформе образования.
3 основные темы разговора:
- латышскый язык, обучение и приминение латышского языка;
- также мы будим говорить о вопросах о реформе образования,
необходимости этой реформы;
- в конце дискуссии поговорим о вопросах связаных с
межнациональными отношениями.
2. “Правила игры”
• Просим вас высказывать своё личное мнение свободно и без
боязни. Возможно, ваше мнение не совпадёт с мнением других, но
именно то, что у каждого свой взгляд и разный опыт, для нас
очень интересно. К тому же, здесь нет правильных и
неправильных ответов, и нам не надо прийти к какому-то общему
мнению.
• Просим вас высказываться по одному, не перебивать друг друга,
и не обижайтесь, если я в какой-то момент вас прерву. Иначе нам
может не хватить времени, чтобы все могли высказаться, и мы не
сможем зафиксировать какую-то интересную мысль или мнение.
• Моё задание – задавать вопросы, вести наш разгавор! Если нужно,
можете меня прерывать и спрашивать, если что-то неясно.
3. Необходимость аудио и видео записи и гарантия конфиденциальности
• Записывающая техника используется для того, чтобы
зафиксировать все, что будет здесь сказано, и затем использовать
это, обобщая ваши мнения и сравнивая результаты разных групп.
• Все, что вы скажете, будет использоваться в обобщенном виде и
нигде не покажутся ваши высказывания вместе с именами.
Разминочная часть дискуссии
Цель: Знакомство с респондентами, определение их социального статуса.
Достижение раскованности членов группы.
«Начнем с того, что познакомимся друг с другом, называя своё имя.»
Модератор рассказывает о себе – называет имя, возрост и говорит о своей роли в
дискуссии. «Вкратце расскажите о себе- как вас зовут, сколько вам лет, чем вы
занимаетесь - работаете или нет, в каком классе учится Ваш сын \ Ваша дочь .... »
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I. Реформа образования – понимание, оценка, мотивация
По Вашему пониманию, какова цель билингвального обучения? Почему теперь
в русских школах учёба происходит билингвально? Чего инициаторы реформы
этим хотят добится?
Почему, по-Вашему, эту цель можно добиться/ нельзя добиться реформой
образования? Как эта цель достигается смотря на Ваших детей?
Что, по-Вашему, Вашему ребёнок даёт то, что он учится билингвально?
Чего, по-Вашему, Ваш ребёнок лишается из-за того, что он учится
билингвально?
В какой мере Вы согласны с высказыванием, что «билингвальное образование
является насильном требованием» ?
Какие осноновные проблемы, с которыми Вы встречаетесь как родители детей,
которые учатся билингвально?
В какой мере лично Вы поддерживаете билингвальное образование? Почему?
Если Вы не поддерживаете, то какие, по-Вашему, могут быть последствия
такого обучения?
В какой мере Вы поддерживаете переход на учёбу в основном на латышском
языке в средней школе? Какии трудности могут возникнуть Вашим детям в
связи с этим переходом?
Если у Ваших детей была бы возможность углублённо изучать предметы
связанные с изучением их родной культурой, например, историей своего
народа, традиции, литературу, язык, в какой мере Вы бы поддержали включение
таких выборочных предметов в школьной программе детей? Почему, да?
Почему, нет?
II.

Язык
Обычаи изпользования латышского языка

Как часто в повседневной жизни Вам приходится говорить по латышски?
Где Вы обычно говорите по латышски? Есть ли какие-то места где Вы
используете только латышский \ только русский язык?
В каких ситуациях Вам необходим латышский язык? Где и в каких ситуациях,
по Вашему, можно обойтись без знаний латышского языка?
Опыт и мотивация изучения латышского языка
Как Вы выучили латышский язык? Как Вы начали употреблять латышский язык
в повседневной жизни?
Почему Вы не выучили латышский язык?
Почему Вы вообще учили латышский язык? Есть люди, которые этого не
делают и считают, что им это не нужно. В какой мере Вы с ними согласны или
не согласны? Почему?
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Преимущества и ограничении из за латышского языка
Что Вам даёт то, что Вы знаете латышский язык?
Чего Вы лишаетесь из-за того, что Вы не знаете \ не знаете достаточно хорошо
латышский язык?
Почувствовали ли Вы какие-то ограничения с связи с тем, что Вы не знаете \ не
знаете достаточно хорошо латышский язык? Какие? Что это были за ситуации,
расскажите!
III. Этнические отношения / отношение к Латвии
Общение с латышами в повседневной жизни
На каком языке Вы говорите со своими друзьями, знакомыми, коллегами по
работе, которые латыши?
В каких случаях Вы с ними говорите по-латышски и в каких – по-русски? Как
Вы выбераете тот или другой язык?
Этнические отношения
Как бы Вы охоректиризовали свои отношения с людьми говорящими по
латышски? (и с знакомымы и с случайно встречными)
Как со временем изменились эти отношения (на пример, какие они были в
советское время и во время независимости)? Как они отличаются? В какой
момент они изменились? Как Вы думаете, почему?
Были ли у Вас когда нибудь конфликты с латышами? Расскажите о них – где, в
какой ситуации, кто был вовлечён, как это разрешилось, что являлось причиной
конфликта?
В каких ситуациях у Вас обычно создаются разногласия?
Чувства пренадлежности к Латвии – отношение к Латвии и
обществу Латвии
На сколько принадлежными к Латвии/ обществу Латвии Вы себя чувствоваете?
Что Вас привязывает к ней? Что мешает чувствовать принадлежным?
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Diskusijas plāns grupu diskusijai ar skolēniem
1. Kas mēs esam un ko mēs darām
• Paldies, ka piekritāt piedalīties diskusijā! Mēs esam no Baltijas Sociālo
Zinātņu institūta. Mēs veicam dažādus socioloģiskus pētījumus. Patreiz
mēs pētām, ko skolēni domā par bilingvālās apmācības metodi, kā arī
viņu attieksmi pret latviešu valodu un Latviju kopumā.
2. “Spēles noteikumi”
• Lūdzam izteikt Jūsu personīgo viedokli brīvi un bez bailēm. Iespējams,
Jūsu viedoklis nesakritīs ar citu dalībnieku domām, bet tieši tas ir ļoti
interesanti, ka katram ir citādi uzskati un atšķirīga pieredze. Turklāt
šajā diskusijā nav pareizu un nepareizu atbilžu, un mums nav jānonāk
pie kāda kopēja grupas viedokļa.
• Lūdzu, izsakieties pa vienam, nepārtrauciet viens otru, un neņemiet
ļaunā, ja es jūs kādā brīdi pārtraukšu. Citādi mums var nepietikt laika,
lai visi var izteikties, un mēs nevarēsim piefiksēt kādu interesantu ideju
vai viedokli.
• Ja ir nepieciešamība, kaut kas nav skaidrs, varat pārtraukt mani un
pajautāt.
3. Audio ieraksta nepieciešamība un garantija par konfidencialitāti
• Ieraksta tehnika tiek izmantota tikai tādēļ, lai tiktu piefiksēts viss šeit
runātais, un to pēc tam varētu izmantot, apkopojot Jūsu viedokļus un
salīdzinot ar citu grupu rezultātiem.
• Viss, ko jūs teiksiet, tiks izmantots apkopotā veidā, un nekur
neparādīsies jūsu izteikumi kopā ar jūsu vārdu.
Iesildošā diskusijas daļa
Mērķis: iepazīšanās ar respondentiem, viņu sociālā statusa noteikšana.
Grupas dalībnieku atraisīšana.
“Sāksim ar to, ka iepazīsimies viens ar otru, nosaucot savu vārdu.”
Moderators pastāsta par sevi – nosauc vārdu un iepazīstina ar savu lomu
diskusijā. “Pastāstiet īsumā par sevi, kā Jūs sauc, cik Jums gadu, kurā
klasē mācāties, kādas Jums ir intereses un ko Jums patīk darīt brīvajā
laikā.”
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Galvenā diskusijas daļa – jautājumi
Bilingvālās izglītības pieredze
1. Kādus priekšmetus Jūs apgūstat, izmantojot krievu un latviešu valodas?
2. Kā Jūs jūtaties stundās, kas norit divās valodās? Piemēram, vai jūtaties neērti,
izjūtat sasprindzinājumu? Kādās tieši situācijās tas bija?
3. Ar kādām grūtībām Jūs saskaraties mācoties bilingvāli? Kas Jūs kaitina? Ar ko
Jūs esat neapmierināts?
Kopumā, vai Jums ir viegli vai grūti mācīties tos priekšmetus, kuri notiek divās
valodās? Ja N/А: Bet salīdzinot ar priekšmetiem, kurus apgūstat tikai krievu valodā?
4. Ja Jums būtu iespēja padziļināti apgūt priekšmetus, kas saistīti ar Jūsu dzimto
kultūru, piemēram, mācīties savas tautas vēsturi, tradīcijas, literatūru, valodu, cik lielā
mērā Jūs atbalstītu šādu izvēles priekšmetu iekļaušanu jūsu stundu sarakstā?
Kāpēc, jā? Kāpēc, nē?
5. Vai mācības divās valodās sniedz Jums kādas jaunas iespējas, ko Jūs izjūtat jau
šodien? Ja N/А: Vai Jūs jūtat, ka pēc pārejas uz mācībām divās valodās, Jums ir
kļuvis vieglāk kontaktēties latviski? Kā tas izpaužas? Kas tieši ir vieglāk?
[Bet nākotnē, piemēram, stājoties augstskolās, iekārtojoties darbā, saskarsmē, vēl
kaut kādas?]
6. Kāda ir Jūsu vecāku attieksme pret mācībām bilingvāli? Kā Jūs vērtējat viņu
attieksmi?
Attieksme pret latviešu valodu
1. Kur Jūs parasti runājat latviski? Vai ir kādas vietas, kur Jūs lietojat tikai latviešu
valodu/ tikai krievu valodu?
2. Kur un kādās situācijās Jums ir nepieciešama latviešu valoda?
3. Kur un kādās situācijās, pēc Jūsu domām, nav nepieciešamas latviešu valodas
zināšanas?
4. Cik labprāt Jūs runājat latviski?
Kādas emocijas Jums izraisa runāšana latviešu valodā?
5. Ko Jums dod tas, ka Jūs zināt latviešu valodu?
6. Vai Jūs esat izjutuši kādus ierobežojumus sakarā ar to, ka Jūs slikti zināt
latviešu valodu?
Kādus? Kas tās bija par situācijām, pastāstiet!
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Etniskās attiecības / attieksme pret Latviju
1. Vai Jums ir draugi, paziņas - latvieši?
2. Kur Jūs ar viņiem tiekaties?
3. Kādā valodā Jūs ar viņiem runājat?
4. Kā notiek valodas izvēle?
5. Kādas Jums ir attiecības ar jauniešiem, ar citiem cilvēkiem, kas runā latviski?
(gan ar paziņām, gan svešiem)
6. Vai Jums jebkad ir bijuši strīdi, nesaskaņas ar latviešiem? Pastāstiet par tiem –
kur, kādā situācijā, kas tajā bija iesaistīti, kā tas atrisinājās, kas bija konflikta cēlonis?
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План дискуссии с учениками
•

1. Кто мы такие и что мы делаем
Спасибо, что согласились поучаствовать в дискуссии! Мы из
Балтийского института Социальных Наук. Мы проводим разные
социологические исследования. Сейчас мы изучаем, что ученики
думают о билингвальном методе обучения, а также их отношение к
латышскому языку и к Латвии вообще.

2. “Правила игры”
• Просим Вас высказывать своё личное мнение свободно и без боязни.
Возможно, Ваше мнение не совпадёт с мнением других, но именно то,
что у каждого свой взгляд и разный опыт, для нас очень интересно. К
тому же, здесь нет правильных и неправильных ответов, и нам не надо
прийти к какому-то общему мнению.
• Просим Вас высказываться по одному, не перебивать друг друга, и не
обижайтесь, если я в какой-то момент Вас прерву. Иначе нам может не
хватить времени, чтобы все могли высказаться, и мы не сможем
зафиксировать какую-то интересную мысль или мнение.
• Если нужно, можете меня прерывать и спрашивать, если что-то неясно.
3. Необходимость аудио записи и гарантия конфиденциальности
• Записывающая техника используется для того, чтобы зафиксировать
все, что будет здесь сказано, и затем использовать это, обобщая ваши
мнения и сравнивая результаты разных групп.
• Всё, что Вы скажете, будет использоваться в обобщенном виде и нигде
не покажуться ваши высказывания вместе с именами.
Разминочная часть дискуссии
Цель: Знакомство с респондентами, определение их социального статуса.
Достижение раскованности членов группы.
«Начнем с того, что познакомимся друг с другом, называя своё имя.»
Модератор рассказывает о себе – называет имя и говорит о своей роли в
дискуссии. «Вкратце расскажите о себе- как Вас зовут, сколько Вам лет, в
каком классе Вы учитесь, какие у Вас увлечения, что Вам нравится делать
в свободное время»
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Главная часть дискуссии – вопросы
Опыт билингвального образования
1. Какие предметы Вы изучаете, используя русский и латышский язык?
2. Как Вы себя чувствуете на уроках, которые проходят на двух языках?
Например, Вам неудобно, чувствуете напряжение? В каких именно ситуациях
это было?
3. С какими трудностьями Вы встречаетесь учась билингвально? Что Вас
раздражает? Чем Вы недовольны?
В целом, Вам легко или трудно учить те уроки, которые проходят на двух
языках? Если Н/А: Но по сравнению с теми предметами, которые Вы изучаете
только на русском?
4. Если бы у Вас была возможность углублённо изучать предметы связанные с
изучением Вашей родной культурой, например, учить историю своего народа,
традиции, литературу, язык, в какой мере Вы бы поддержали включение
таких выборочных предметов в Вашем списке уроков? Почему, да? Почему,
нет?
5. Обучение на двух языках даёт Вам какие-то новые возможности, которые
Вы чувствуете уже сегодня? Eсли Н/А: Вы чувствуете, что Вам стало легче
общаться по-латышски после перехода на двуязычное обучение? Как это
проявляется? Что именно легче?
[А в будущем, например, при поступлении в ВУЗ, устройстве на работу,
общении, ещё какие-то?]
6. Каково отношение Ваших родителей к билингвальному обучению? И как
Вы оцениваете их отношение?
Отношение к латышскому языку
1. Где Вы обычно говорите по латышски? Есть ли какие-то места, где Вы
используете только латышский \ только русский язык?
2. Где и в каких ситуациях Вам необходим латышский язык?
3. Где и в каких ситуациях, по Вашему, можно обойтись без знаний
латышского языка?
4. На сколько охотно Вы говорите на латышском языке?
Какие эмоции у Вас пробуждает разговор на латышском языке?
5. Что Вам даёт то, что Вы знаете латышский язык?
6. Почувствовали ли Вы какие-то ограничения с связи с тем, что Вы не знаете
достаточно хорошо латышский язык?
Какие? Что это были за ситуации, расскажите!
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Этнические отношения \ отношение к Латвии
1. Есть ли у Вас друзья, знакомые – латыши?
2. Где Вы всречаетесь с ними?
3. На каком языке Вы говорите с ними?
4. Как происходит выбор языка?
5. Какие у Вас отношения с молодёжью, с другими людьми говорящими по
латышски? (и с знакомымы и с случайно встречными)
6. Бывали ли у Вас когда–либо ссоры, разногласия с латышами? Расскажите
о них – где, в какой ситуации, кто был вовлечён, как это разрешилось, что
являлось причиной конфликта?
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2. pielikums

Ekspertu intervijas plāns1

Kā Jūs vērtējat bilingvālās izglītības politikas konsekvenci. Vai tā, Jūsuprāt, balstīta
uz iekšējo situācijas novērtējumu vai starptautisko organizāciju spiedienu?
Vai, Jūsuprāt, vajadzētu rēķināties ar reģionālajām atšķirībām bilingvālās izglītības
ieviešanā?
Vai, Jūsuprāt, pēdējo gadu laikā Latvijā uzlabojas, vai pasliktinās attiecības dažādas
etniskās izcelsmes cilvēku starpā? Kā Jūs raksturotu šīs attiecības?
Kā Jūs vērtējat masu mediju lomu bilingvālās izglītības ieviešanā? Konkrēti varbūt
Jūs varētu komentēt krieviski rakstošās preses nozīmi.
Aptauju dati liecina, ka pēdējo gadu laikā samazinājies krievu tautības cilvēku skaits
(no 38% uz 52% - 96. līdz 2003. gads) uzskata, ka Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti
svarīgi pārzināt latviešu valodu. Kā Jūs komentētu šo faktu?
Vai, Jūsuprāt, pašreiz notiekošā mazākumtautību izglītības reforma sekmē minoritāšu
jauniešu integrāciju Latvijas sabiedrībā?
Vai tas, kādā veidā tiek īstenota izglītības politika veicina, padziļina konfliktu
sabiedrībā?

1

Intervijas gaitā jautājumu kārtība netiek ievērota.
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3. pielikums

Statistikas datu tabulas
1. tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu sadalījums pēc apmācības valodas (bez speciālajām skolām)

Kopā
Latviešu
Krievu
Divplūsmu
Minoritāšu

1991
889
554
208
123
4

1992
936
593
212
127
4

1993
959
621
206
127
5

1994
986
646
196
137
7

1995
1002
666
195
135
6

1996
1019
682
194
137
6

1997
1018
691
189
132
6

1998
1018
699
185
128
7

1999
1001
696
180
117
7

2000
973
687
167
112
7

2001
965
688
165
105
7

2002
953
683
158
105
7

Izmaiņas
64
129
-50
-18
3

2000
70,6%
17,2%
11,5%
0,5%
100%

2001
71,3%
17,1%
10,9%
0,5%
100%

2002
71,7%
16,6%
11,0%
0,5%
100%

Izmaiņas
9,4%
-6,8%
-2,8%
0,2%

2. tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu sadalījums pēc apmācības valodas (bez speciālajām skolām, %)

Latviešu
Krievu
Divplūsmu
Minoritāšu
Kopā

1991
62,3%
23,4%
13,8%
0,3%
100%

1992
63,4%
22,6%
13,6%
0,4%
100%

1993
64,8%
21,5%
13,2%
0,4%
100%
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1994
65,5%
19,9%
13,9%
0,6%
100%

1995
66,5%
19,5%
13,5%
0,5%
100%

1996
66,9%
19,0%
13,4%
0,5%
100%

1997
67,9%
18,6%
13,0%
0,5%
100%

1998
68,7%
18,2%
12,6%
0,5%
100%

1999
69,5%
18,0%
11,7%
0,5%
100%
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3. tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pa plūsmām (bez speciālajām skolām)
1991
330468
Kopā
150502
Latviešu
133360
Krievu
Latviešu (divplūsmu skolā) 27732
18666
Krievu (divplūsmu skolā)
208
Minoritāšu

1992
321098
151178
127249
26016
16327
328

1993
320534
158146
122989
24319
14619
461

1994
323499
166023
117305
24341
15103
727

1995
329840
174079
114021
25073
15813
854

1996
334646
181297
110886
25805
15750
908

1997
338970
188686
107947
26186
15108
1043

1998
339842
194342
103953
26236
14138
1173

1999
338577
201509
99906
22930
12888
1344

2000
334572
203012
93799
22756
13671
1334

2001
326772
203303
87901
21727
12489
1352

2002 Izmaiņas
315448 -15020
199211
48709
81715
-51645
21096
-6636
12029
-6637
1397
1189

1999
59,5%
29,5%
6,8%
3,8%
0,4%
100%

2000
60,7%
28,0%
6,8%
4,1%
0,4%
100%

2001
62,2%
26,9%
6,6%
3,8%
0,4%
100%

2002
63,2%
25,9%
6,7%
3,8%
0,4%
100%

4. tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pa plūsmām (bez speciālajām skolām, %)
1991
45,5%
Latviešu
40,4%
Krievu
Latviešu (divplūsmu skolā) 8,4%
5,6%
Krievu (divplūsmu skolā)
0,1%
Minoritāšu
100%
Kopā

1992
47,1%
39,6%
8,1%
5,1%
0,1%
100%

1993
49,3%
38,4%
7,6%
4,6%
0,1%
100%

1994
51,3%
36,3%
7,5%
4,7%
0,2%
100%

1995
52,8%
34,6%
7,6%
4,8%
0,3%
100%

1996
54,2%
33,1%
7,7%
4,7%
0,3%
100%

1997
55,7%
31,8%
7,7%
4,5%
0,3%
100%

1998
57,2%
30,6%
7,7%
4,2%
0,3%
100%

Izmaiņas
17,6%
-14,5%
-1,7%
-1,8%
0,4%

5.1 tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācībvalodas

Latviski
Krieviski
Citās valodās
Kopā

1991
178234
152026
208
330468

1992
177194
143576
328
321098
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1993
182465
137608
461
320534

1994
190364
132408
727
323499

1995
199152
129834
854
329840

1996
207102
126636
908
334646

1997
214872
123055
1043
338970

1998
220578
118091
1173
339842

1999
224439
112794
1344
338577

2000
225768
107470
1334
334572

2001
225030
100390
1352
326772

2002 Izmaiņas
220307
42073
93744
-58282
1397
1189
315448
-15020
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5.2 tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācībvalodas (%)

Latviski
Krieviski
Citās valodās
Kopā

1991
53,9%
46,0%
0,1%
100%

1992
55,2%
44,7%
0,1%
100%

1993
56,9%
42,9%
0,1%
100%

1994
58,8%
40,9%
0,2%
100%

1995
60,4%
39,4%
0,3%
100%

6.1 tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc
mācībvalodas tautību griezumā

Kopā
latvieši
lietuvieši
igauņi
čigāni
vācieši
baltkrievi
poļi
ukraiņi
krievi
ebreji
citi

Citās
Latviski Krieviski valodās
227552
96554
1397
210261
12472
188
1591
912
10
109
68
1
945
640
6
104
212
5
2075
4653
116
1189
3657
700
685
3451
190
10108
68063
174
27
696
0
458
1730
8
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Kopā
325503
222921
2513
178
1591
321
6844
5546
4326
78345
723
2196

1996
61,9%
37,8%
0,3%
100%

1997
63,4%
36,3%
0,3%
100%

1998
64,9%
34,7%
0,3%
100%

1999
66,3%
33,3%
0,4%
100%

2000
67,5%
32,1%
0,4%
100%

2001
68,9%
30,7%
0,4%
100%

2002
69,8%
29,7%
0,4%
100%

6.2 tabula. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu
sadalījums pēc mācībvalodas tautību griezumā (%)
Latviski Krieviski
Kopā
69,9%
29,7%
94,3%
5,6%
latvieši
36,3%
lietuvieši 63,3%
61,2%
38,2%
igauņi
59,4%
40,2%
čigāni
32,4%
66,0%
vācieši
68,0%
baltkrievi 30,3%
21,4%
65,9%
poļi
15,8%
79,8%
ukraiņi
12,9%
86,9%
krievi
3,7%
96,3%
ebreji
20,9%
78,8%
citi

Citās
valodās
0,4%
0,1%
0,4%
0,6%
0,4%
1,6%
1,7%
12,6%
4,4%
0,2%
0,0%
0,4%

Kopā
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Izmaiņas
15,9%
-16,3%
0,4%
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7. tabula. Divplūsmu skolu skaita dinamika

Divplūsmu skolas

1991
123

1992
127

1993
127

1994
137

1995
135

1996
137

1997
132

1998
128

1999
117

2000
112

2001
105

2002
105

1994
0
0
126
601

1995
35
21
160
638

1996
38
29
185
656

1997
31
44
215
753

1998
29
47
251
846

1999
27
49
258
905

2000
17
64
302
951

2001
0
68
306
978

2002
0
87
307
1003

8. tabula. Skolēnu skaita dinamika minoritāšu skolās

Lietuviešu skola
Baltkrievu skola
Ukraiņu skola
Poļu skolas

1991
0
0
36
172
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1992
0
0
72
256

1993
0
0
101
360

4. pielikums

Pētījuma rezultātu un statistikas analīzē izmantotie avoti
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