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Š. g. 26. aprīlī Latvijas Valsts prezidents izglītības un zinātnes ministrei 
I. Šuplinskai un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
priekšsēdētājam A. Ašeradenam adresētā vēstulē «Par latviešu valodas 
kā vienīgās valsts valodas lomu augstākajā izglītībā un zinātnē» norāda:

«Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statuss nav 
deklaratīvs. Satversmē noteiktais valsts valodas konstitucionālais 
rangs ir konkretizējams attiecīgos likumos, nodrošinot valsts 
valodas lietojumu un pietiekamību visās sabiedrības dzīves jomās. 
Tāpat valsts valoda valstij un tās iedzīvotājiem ir jāīsteno ikdienā 
sociālajā realitātē visās sabiedrības dzīves jomās.»

                                                                               
https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_vest_26042021_125_PDF.pd
f
, 7. lpp.

https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_vest_26042021_125_PDF.pdf
https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/VP_vest_26042021_125_PDF.pdf


Valodas politika
• Latviešu valodai Latvijā ir valsts valodas statuss, tā ir vienīgā valsts 

valoda Latvijā.
• Lai konsolidētu valsts valodas lomu, nozīmīgumu ar tās vietu 

valodas apguves procesā, Latvijā pēdējos gados ir pieņemti vairāki 
jauni  likumdošanas akti par regulējumu valodas lietojumā 
pirmsskolā un skolā :

•MK 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 
programmu paraugiem” (Spēkā ar 2019. gada 1. septembri.);
• Vispārējās izglītības likums (23.02.2021. redakcijā 21. panta 2. 

daļa).



Aktualitāte
• Ir palielinājusies tendence mazākumtautību bērnus sūtīt pirmsskolas 

izglītības grupās ar latviešu valodu ikdienā, bet pastāv arī grupas ar 
krievu valodu ikdienā.

• Atbilstīgi 2018. gada MK noteikumiem nr. 716 no 2019. gada 1. 
septembra katram bērnam jābūt sagatavotam sākt mācības 1. klasē 
latviešu valodā vai bilingvāli (50% latviešu, 50% krievu valodā), 
papildus apgūstot vēl vienu svešvalodu.

• Grozījumi Vispārējās izglītības likumā kopš 2021. gada 23. februāra 
nosaka, ka “pašvaldības pienākums ir nodrošināt visās tās padotībā 
esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs apgūt pirmsskolas izglītības 
programmu valsts valodā”.



Mērķis un uzdevumi
Mērķis: izpētīt likumdošanas aktos noteikto valodas politikas prasību 
īstenošanas gaitu pirmsskolā, sniegt rekomendācijas problēmu risināšanai.

Uzdevumi: 

• VPP «Latviešu valoda» 8. projektā izstrādāt pirmsskolēniem uz attēliem 
balstītu valodas prasmes pārbaudes testu latviešu valodā.

• Izpētīt latviešu valodas prasmi pirmsskolas izglītības iestādēs Kurzemē 
(2019. un 2020. gadā), Rīgā (2019. un 2020. gadā) un Latgalē (2020. 
gadā), katrā no teritorijām gadā veicot un analizējot 25 latviešu bērnu 
runas ierakstus, 25 mazākumtautību bērnu runas ierakstus grupās ar 
latviešu valodu ikdienā un 25 mazākumtautību bērnu runas ierakstus 
grupās ar krievu valodu ikdienā. Kopējais ierakstu skaits – 375.

• Vērtēt bērnu latviešu valodas zināšanas un valodas lietojuma prasmi 
atbilstoši izstrādātajai metodikai.



Metodika 1

•Gan 2019. gadā, gan 2020. gadā veiktajos ierakstos tika izmantots 
jau iepriekšējās valodas prasmes pārbaudēs 2019. gada ziemā 
aprobēts tests (Markus, Zīriņa 2019), ierakstus veica VPP 8. 
projektā sagatavoti pētnieki, saruna ar katru bērnu nepārsniedza 
20 minūtes.

•Bērnu latviešu valodas prasme tika vērtēta ballēs, nosakot līmeni: 
0 balles (nepietiekams līmenis) – neuzrāda vai uzrāda ļoti 
minimālas (<5%) zināšanas un lietojuma prasmi; 1 balle (zems 
līmenis) – uzrāda minimālas (<25%) zināšanas un lietojuma 
prasmi; 2 balles (vidējs līmenis – uzrāda viduvējas (>50%) 
zināšanas un lietojuma prasmi; 3 balles (augsts līmenis – uzrāda 
labas (>75%) zināšanas un lietojuma prasmi. 



Metodika 2

Katru no vērtēšanas sadaļām veidoja ballēs izteiktu rādītāju 
komplekss, tā izstrādē izmantoti ieteikumi no Ingēras Tommes-
Jukēvicas promocijas darba “Bilingvālo rusofono pirmsskolas 
vecuma bērnu latviešu runas specifika” (2018):

1) dialogruna – izprot norādes, atbild uz jautājumiem, veido 
jautājumus, uzsāk sarunu, izmanto runas etiķeti; 

2) runas plūdums – runā raiti, pārfrāzē, loģiski saista runu, ietur 
pauzes; 

3) izruna – precīzi izrunā skaņas, pareizi lieto uzsvaru; 



Metodika 2

4)  vārdu krājums – atbilstīgs tēmai, daudzveidīgs, nevajadzīgs               
                        citas valodas lietojums; 

5) gramatika – lieto pareizas gramatiskās formas, lieto   daudzveidīgas 
teikumu struktūras;

6)   lasītprasme – pazīst burtus, lasa zilbes,  vārdus, teikumus.

Pirmsskolas vecuma bērnu runas ieraksti tika veikti 2019. gada maija un 
jūnija mēnesī, kā arī 2020. gada jūnijā, lai pārbaudītu, vai šie bērni rudenī 
var sākt mācības bilingvāli vai latviešu valodā sākumizglītības 1. klasē.



Rezultāti Kurzemē, 2019

Nav, protams, pārsteigums, ka labākie rezultāti latviešu 
valodas pārbaudē ir bērniem, kuriem tā ir dzimtā valoda (sk. 
1.att.), viņu latviešu valodas prasme pētījumā vērtēta starp 
vidēju un augstu un ir atbilstoša tam, lai varētu  mācīties skolā. 
Dialekta iezīmes tika konstatētas 3 bērniem Kurzemē, kuri 
lietoja plato patskani e [æ] normatīvā šaurā e vietā, vārdos 
sēdēt [sæ dæ t], ː ː ēst [æ st]. Svarīgs ir konstatējums, ka bērnu ː
runas ieraksti uzrāda arī otru pārliecinošu tendenci - latviešu 
valodas grupas apmeklējošo mazākumtautību bērnu latviešu 
valodas prasme visos rādītājos ir būtiski labāka (sk. 2. att. ) 
nekā to mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme, kuri 
apmeklē grupas ar dominējošu krievu valodu ikdienā (sk. 3. 
att.).



Rezultāti Kurzemē 2019. gadā

 
1.att. Latviešu valodas prasmes rezultāti 2019. gadā 

bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu Kurzemē. 

 
2.att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 
rezultāti 2019. gadā grupās ar latviešu valodu ikdienā 

Kurzemē. 

 



Rezultāti Kurzemē un Rīgā 2019. gadā

 
3.att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 

rezultāti 2019. gadā grupās ar dominējošo krievu valodu 
ikdienā Kurzemē. 

 

 

 
4.att. Latviešu valodas prasmes rezultāti 2019. gadā 
bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu Rīgā. 

 

 



Rezultāti Rīgā 2019. gadā

 
5.att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 
rezultāti 2019. gadā grupās ar latviešu valodu ikdienā 

Rīgā. 

 
6.att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 

rezultāti 2019. gadā grupās ar dominējošo krievu valodu 
ikdienā Rīgā. 

 



Rezultāti Rīgā 2019. gadā
• Tāda pati tendence novērojama Rīgā veiktajos ierakstos - 

latviešu valodas grupas apmeklējošo mazākumtautību bērnu 
latviešu valodas prasme ir labāka (sk. 5. att.) nekā to 
mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme, kuri apmeklē 
grupas ar dominējošu krievu valodu ikdienā (sk. 6. att.). 

•Gan Kurzemē, gan Rīgā 2019. gadā veiktajos ierakstos 
mazākumtautību bērnu grupās ar dominējošo krievu valodu 
latviešu valodas prasme vērojama pārsvarā nepietiekamā vai 
zemā līmenī, tikai izrunas prasme sasniedz vērtējumu starp 
zemu un vidēju līmeni (sk. 3. un 6. att.). 



Vidējie latviešu bērnu valodas prasmes rezultāti Rīgā un Kurzemē 2019. 
gadā

Dialogruna Runas plūdums Izruna Vārdu krājums Gramatika Lasītprasme
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Latviešu valodas prasmes rezultāti 2019. gadā bērniem ar latviešu va-
lodu kā dzimto valodu 

Rīga Kurzeme



Vidējie mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 
rezultāti 2019. gadā latviešu valodas grupās Rīgā un Kurzemē



Apkopojums - 2019

• Savstarpēji salīdzinot Kurzemē un Rīgā iegūto ierakstu datus, jāatzīst, ka 
Kurzemē iegūtie rezultāti ir nedaudz labāki (sk.7., 8., 9. att.) par Rīgas 
ierakstos iegūtajiem. Iespējams, ka tas skaidrojams ar krieviski runājošo 
iedzīvotāju lielāku skatu Rīgā, kur bērniem ir lielākas iespējas 
galvaspilsētā dzirdēt un lietot arī krievu valodu. Iedzīvotāju skaita 
statistiskie rādītāji tautības ziņā 2019. gadā rāda, ka Kurzemē dzīvo ir 76,8 
% latviešu, bet 13,7 % krievu, kamēr Rīgā dzīvo 36,4 % krievu. Saskaitot 
visus slāvu valodās runājošos, Kurzemē ir 18,7 %, bet Rīgā – 45,3%  (
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz_iedzrakst/IRG080.px/tableView
Layout 1
). 

•Kopumā 2019. gadā vidējie bērnu latviešu valodas prasmes rādītāji gan 
Kurzemē, gan Rīgā uzrāda kopīgas valodas apguves tendences.

https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz_iedzrakst/IRG080.px/tableViewLayout%201
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz_iedzrakst/IRG080.px/tableViewLayout%201


Vidējie mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 
rezultāti 2019. gadā krievu valodas grupās Rīgā un 

Kurzemē

 



Rezultāti Rīgā un Kurzemē 2020. gadā
•Vislabākie pirmsskolas vecuma bērnu vidējie sasniegumi ir izrunā (2,12–

2,74). Arī tie bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, uzrāda vienu 
no labākajiem sniegumiem tieši izrunā. Tas ir pretēji vērojumiem pieaugušo 
runā, jo, apgūstot otro valodu,  dzimtās valodas (arī dialekta) stereotipa un 
pieraduma ietekmē tieši izrunas atšķirības parasti saglabājas ilgi. Pētījuma 
laikā novērojām, ka mazākumtautību bērniem gandrīz nesagādā grūtības 
atdarināt latviešu valodas izrunu arī tad, ja pašu vārdu bērns nezina.

•Vārdu krājuma apguve ir nākamais augstākais rezultāts, bet šis 
vērtējums jau būtiski atšķiras atkarībā no pirmsskolas grupas, ko bērns 
apmeklē. Bērniem latviešu valodas grupās, latviešu valodas vārdu 
krājums ir būtiski bagātāks (vidēji 1,88–2,63), kamēr tiem 
mazākumtautību bērniem, kuri apmeklē grupas ar dominējošo krievu 
valodu ikdienā, latviešu valodas vārdu krājums ir ļoti nabadzīgs (vidēji 
0,87-1,28) un aptver tikai dažus sadzīvē biežāk lietotus vārdus, tie 
parasti ir lietvārdi nominatīvā.



Rezultāti Rīgā 2020. gadā

 
10.att. Latviešu valodas prasmes rezultāti 2020. gadā 
bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu Rīgā. 

 

 
11.att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 
rezultāti 2020. gadā grupās ar latviešu valodu ikdienā 

Rīgā. 

 



Rezultāti Rīgā un Kurzemē 2020. gadā

 
12 .att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas 

prasmes rezultāti 2020. gadā grupās ar dominējošo 
krievu valodu ikdienā Rīgā. 

 

 
13. att. Latviešu valodas prasmes rezultāti 2020. gadā 

bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu Kurzemē. 

 



Rezultāti Kurzemē 2020. gadā

 
14. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes 

rezultāti 2020. gadā grupās ar latviešu valodu ikdienā 
Kurzemē. 

 

 
15. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas 

prasmes rezultāti 2020. gadā grupās ar dominējošo 
krievu valodu ikdienā Kurzemē. 

 



Rezultāti Kurzemē un Rīgā 2020. gadā
•MK noteikumi stājās spēkā ar 01.09. 2019., tātad 2020. gadā jau gadu 

bija spēkā jaunās prasības par nodrošinātām bilingvālām mācībām un 
saziņu mazākumtautību pirmsskolēnu grupās un skolu pirmajās klasēs.
•  Pētījuma laikā 2020. gadā Kurzemē un Rīgā tomēr secinājām, ka ne 

visi mazākumtautību bērni bija pietiekami apguvuši latviešu valodu, 
tādēļ dažiem mazākumtautību bērniem, kuri bija apmeklējuši grupas ar 
dominējošo krievu valodu, bija ieteikts turpināt izglītošanos gadu ilgāk, 
viņi gatavojās sākt mācības skolā vēlāk. 
• 2020. gadā iegūtie rezultāti kopumā uzrāda iepriekšējo tendenci – to 

mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme, kuri neapmeklē grupas 
ar latviešu valodu ikdienā, ir stipri sliktāka (sk. 12., 15. att.) 
salīdzinājumā ar pārējo bērnu latviešu valodas prasmi (sk. 11., 14. att.).



Rezultāti Latgalē 2020. gadā
• Pēc pirmo pandēmijas aizliegumu mazināšanas 2020. gada jūnijā 

bērnu runas ieraksti un to analīze tika turpināta arī Latgalē, kur 
vērojams stiprāks izlokšņu lietojums. Latgales bērnu pārbaudēs 
tomēr tikai 3 meitenes prata runāt augšzemnieku dialekta 
latgaliskajās izloksnēs. Divas no viņām līdzskaņus ķ un ģ izrunāja 
nepietiekami mīksti - [kj] un [gj], kopumā izloksnes lietojumu 
viņas šķīra no literārās valodas.
•Arī Latgalē atšķirības latviešu valodas apguvē vērojamas atkarībā 

no tā, vai mazākumtautību bērni apmeklē pirmsskolas izglītības 
grupu ar latviešu valodu vai ar dominējošo krievu valodu ikdienā 
(sal. 17. un 18. att.). Latgalē kopumā labākie ir vidējie izrunas 
rezultāti, grupās ar latviešu valodu ikdienā (2,42- 2,63), grupās ar 
krievu valodu ikdienā tie ir stipri zemāki (2,08).



Rezultāti Latgalē 2020. gadā

 
16. att. Latviešu valodas prasmes rezultāti 2020. gadā 
bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu Latgalē. 

 

 
17. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas 

prasmes rezultāti 2020. gadā grupās ar latviešu valodu 
ikdienā Latgalē. 

 



Rezultāti Latgalē 2020. gadā

 

18. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes rezultāti 2020. gadā grupās ar dominējošo krievu 

valodu ikdienā Latgalē. 



Rezultāti

•Arī 2020. gadā kopējie pētījumā iegūtie rezultāti uzrāda 
iepriekšējo tendenci – to mazākumtautību bērnu latviešu valodas 
prasme, kuri neapmeklē grupas ar latviešu valodu ikdienā, ir 
stipri sliktāka (sk. 12., 15., 18. att.) salīdzinājumā ar pārējo bērnu 
latviešu valodas prasmi (10., 11., 13., 14., 16., 17. att.).
•Tas, ka arī 2020. gadā tie mazākumtautību bērni, kuri apmeklē 
grupas ar ikdienā dominējošo krievu valodu, cenšas pāriet uz 
sarunu krievu valodā, rāda, ka kopumā latviešu valodas 
lietojuma prakse viņu ikdienā ir  nepietiekama, to atzīmējuši arī 
iepriekšējo pētījumu autori  (sal. Markus 2018, Stangaine 2016, 
Tomme-Jukēvica 2018). 



Vidējie latviešu bērnu valodas prasmes rezultāti 
 Latgalē, Rīgā un Kurzemē 2020. gadā

 

19. att. Vidējo latviešu valodas prasmes rezultātu salīdzinājums bērniem ar latviešu valodu kā 
dzimto valodu 2020. gadā.  



Vidējie mazākumtautību bērnu latviešu valodas 
prasmes rezultāti 2020. gadā latviešu valodas 

grupās Latgalē, Rīgā un Kurzemē  

 

20. att. Mazākumtautību bērnu vidējo latviešu valodas prasmes rezultātu salīdzinājums 
latviešu valodas grupās 2020. gadā. 



Vidējie mazākumtautību bērnu latviešu valodas 
prasmes rezultāti 2020. gadā krievu valodas grupās 

Latgalē, Rīgā un Kurzemē 

 

21. att. Mazākumtautību bērnu vidējo latviešu valodas prasmes rezultātu salīdzinājums krievu 
valodas grupās 2020. gadā. 



Likumdošanas teorija vs. prakse 2019.–2020. gadā

• Teorētiski jau pieminētajiem MK 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 
pievienotā 2. pielikuma “Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas 
paraugs” III daļas 9. punktā norādīts: “Visā pirmsskolas izglītības posmā sekmē 
latviešu valodas apguvi integrētā mācību procesā, izmantojot bilingvālo pieeju, 
ko atbilstoši bērna attīstībai īsteno pedagogu, speciālistu un citu izglītības iestādes 
darbinieku sadarbībā, kā arī lieto latviešu valodu ikdienas saziņā. Bērniem no 
piecu gadu vecuma rotaļnodarbībā galvenais saziņas līdzeklis ir latviešu valoda, 
izņemot mērķtiecīgi organizētas aktivitātes mazākumtautības valodas un etniskās 
kultūras apguvei” (MK 2018. Nr.716, 2. pielik., III, 9). 

• Realitātē nepilnīgas latviešu valodas vārdu krājuma un gramatikas zināšanas un 
nenostiprināts to lietojums neļauj bērniem runāt raiti, iesaistīties dialogā un 
tādējādi demonstrēt latviešu valodas lietojuma prasmi. Regulāra kodu pārslēgšana 
no dzimtās valodas uz latviešu valodu mazākumtautību bērniem, kuri apmeklē 
grupas ar krievu valodu ikdienā, sagādā grūtības gan iesaistoties dialogā, gan 
cenšoties  vajadzīgo pastāstīt . 



Grupas ar krievu valodu ikdienā

• Pētījuma laikā sarunās ar vecākiem pārliecinājāmies, ka nepietiekami latviešu 
valodu apguvušo mazākumtautību bērnu ģimenēs komunikācija notiek krievu 
valodā, arī šajās pirmsskolas izglītības iestāžu mazākumtautību bērnu grupās 
gan saskarsmē ar bērniem un viņu vecākiem, gan vizuālajā informācijā dominē 
krievu valoda. Šo bērnu lingvistiskā vide neveicina latviešu valodas apguvi.

• Nepietiekama ir gan latviešu valodas sapratne, gan prasme runāt, tādēļ bērni 
nepilnīgi atbild uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto, nejautā, lai iegūtu 
informāciju, neizsaka savas vajadzības, neiesaistās sarunā par tematiem, kuri 
saistīti ar ikdienu un mācību procesu, nevar izlasīt īsus ikdienas situācijās un 
mācību procesā biežāk lietojamus vārdus. 

• Likumdošanā noteiktie latviešu valodas kā otrās valodas uzdevumi 
mazākumtautību  bērnu grupās ar krievu valodu ikdienā netiek izpildīti 
pietiekamā kvalitātē. 



Secinājumi

1.Pirmsskolas vecuma bērni, kuri izglītības iestādē apmeklē grupas 
ar latviešu valodu ikdienā, uzrāda labas latviešu valodas 
zināšanas un prasmi un ir sagatavojušies mācīties skolā latviešu 
valodā.

2.To mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme, kuri apmeklē 
pirmsskolas izglītības grupas ar dominējošo krievu valodu 
ikdienā, ir nepietiekama un neatbilst 2018. gada Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 716 norādītajām prasībām, lai bērni būtu 
sagatavojušies sākt mācības skolā latviešu valodā vai bilingvāli. 
Šis secinājums nav atkarīgs no reģiona, kurā bērni dzīvo.



Secinājumi

3. Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērniem, kuri 
apmeklē grupas ar dominējošo krievu valodu ikdienā,  ir 
ierobežots vārdu krājums, neattīstīta dialogruna, traucēts 
runas plūdums, ko pastiprina arī ļoti minimālas gramatikas 
zināšanas,  arī bērnu lasītprasme neatbilst valstī noteiktajām 
prasībām. Visos pētītajos reģionos mazākumtautību bērniem 
labākie ir latviešu valodas izrunas rādītāji. Nepietiekama 
latviešu valodas prasme kopumā ir skaidrojama ar 
nepietiekamu latviešu valodas lietojumu ikdienā.



Secinājumi

4. Lai atbilstoši likumdošanas aktos paredzētajam 
mazākumtautību bērni pirmsskolas vecumā sekmīgi apgūtu 
latviešu valodu, nepietiek tikai ar dažām latviešu valodas 
nodarbībām nedēļā, bet ir nepieciešams pirmsskolas izglītības 
iestādes grupās ar pašreiz dominējošo krievu valodu ikdienā radīt 
reālu bilingvālu valodas lietojuma vidi (komunikācija, rotaļas, 
vizuālie līdzekļi u.tml.).
 
5. Ar rezultātiem un rekomendācijām iepazīstināti par 
pirmsskolas izglītību atbildīgie speciālisti Izglītības un zinātnes 
ministrijā.
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