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“Using language seems as natural as breathing or walking. But babies are not 
born talking.”
                                                          Eve V. Clark

Valodas apguve ir sarežģīta. Tā ir kompleksa sistēma, 
kurā struktūras elementi – valodas skaņas, vārdu 
krājums, vārdu struktūra, sintaktiskās konstrukcijas ir 
tikai viena puse, kas jāapgūst, otra ir katra elementa 
funkcijas.

Only the joint acquisition of structure and functions 
provide the possibility of using language. 



..kā saprast citus un pašam tikt saprastam?

•Māmiņa: “Ko gan tie zinātnieki neizdomā?” Rūdis (5;10): 
“Nē, mammīt, viņi izdomā, nevis neizdomā!”

•Mamma ar Tīnu ciemos strīdas, kura gulēs blakus tētim, kura 
- blakus māsai Ditai. Mamma: “Tētis ir mans vīrs, tāpēc 
viņam blakus gulēšu es!” Tīna neizpratnē: “Bet vai tad Dita ir 
mans vīrs?”

• Sonora (5;3): “Kā tā slaucītāja (`slaucēja`) var atšķirt, kura ir 
gota un kurš ir lops (`bullis`)?”



Struktūras elementu piemēri (examples)
   Izruna (pronunciation)

• Par izrunas problēmām, grūtāk izrunājamām skaņām, to kombinācijām un 
pozīciju vārdā sk. www.lamba.lv

   Vārdšķiras (parts of speech)

• Visvairāk 3-4 gadus vecumā bērni (children) lieto lietvārdus (63,6%) un 
darbības vārdus (21,2%), bet ar lielu samazinājumu seko pārējās vārdšķiras 
(sk., piemēram, Markus 2018: 83).

• Arī pieaugušie (adults) biežāk izmanto lietvārdus (40,3%), darbības vārdus 
(20,5 %) (Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa 2013 datus sk. 
Markus 2018: 83). 

• Pētījumi jāturpina: kādus datus varam iegūt pirms bērnu 3 gadu vecuma un 
pēc 4 gadu vecuma, cik noturīga ir bērnu tendence nelietot vietniekvārdus, jo 
cilvēki tiek saukti vārdos, kā arī tendence iztikt bez apstākļa vārdiem u.c. 



“..the type of language could influence the order in which children acquire 
each system of the language and could also make some parts of language 
harder or easier to acquire. Their acquisition could also be affected by social 
interaction and cognitive development.”
 
                                                                           EveV.Clark

Sabiedrības ietekmi jeb precīzāk – valodas vides ietekmes 
būtisko nozīmi esam jau ievērojuši, izmēģinot vecāku aptauju 
un bērnu runas ierakstus vienā pirmsskolas vecuma 25 bērnu 
grupā. 



Izmēģinājuma 25 vecāku atbildes par bērnu latviešu valodas prasmi: 

• ļoti vāji/neprot/nesaprot (15 bērni), 

• prot vāji, (6),

• prot viduvēji (3), saprot viduvēji (9)

• prot labi, saprot labi (1). 

Pēdējais pieminētais bērns prot abas (latviešu un krievu) valodu 
(1) - māte un tēvs gandrīz vienmēr mājās sarunājas ar bērnu (3;0) 
latviski, bērns labi runā latviski. Vectēvs latviešu valodu prot vāji, 
vecmāmiņa – ļoti labi, bet piemērojas vectēvam un runā krieviski, 
tāpēc bērns labi prot arī krievu valodu. Mājās bērns sarunājas 
latviski ar māti un tēvu, bet krieviski ar vectēvu un vecomāti. 



Latviešu valodas prasme



Cik bieži šie cilvēki runā ar bērnu latviski vai 
krieviski?

 
Vienmēr 
krieviski, ļoti reti 
latviski

Reti latviski, 
parasti 
krieviski

50% latviski, 
50% krieviski

Parasti 
latviski, reti 
krieviski

Vienmēr 
latviski, ļoti 
reti krieviski 

Māte 22 2   1

Tēvs 21 2   1

Māsa/brālis 17  1   

Māsa/brālis      

Māsa/brālis      

Cits pieaugušais 
ģimenes loceklis 
(lūdzu precizēt)

23 (Vecmāmiņa) 2    

Cits pieaugušais 
ģimenes loceklis 
(lūdzu precizēt)

25 (Vectēvs)     

Aukle     1





                                                           

Trīs no mātēm norādīja, ka ir bezdarbnieces, savukārt par 3 tēviem ziņas 
netika sniegtas.                                                                                             
                    



Vājas latviešu valodas prasmes cēloņi 
(the reasons):

• krievu valodas vide, pirmkārt – ģimenē,
• krievu valoda pirmsskolas ikdienā,
• attieksme,
• ārpus bērnudārza apmeklējamo nodarbību dalībnieki un 

draugi runā krieviski.



Turpināsim ( we will continue)
• Bērnu runas ieraksti un vecāku aptaujas Kurzemē, Rīgā un Latgalē. 

Visos trīs reģionos tādēļ, ka te sagaidāms lielāks mazākumtautību 
bērnu skaits, bet Kurzemē un Latgalē - iespējama dialekta ietekme.

•  Ieraksti un aptaujas pirmsskolas izglītības iestādēs grupās ar 
latviešu ikdienas valodu (pirmie tādi ieraksti jau izdarīti): a) tiks 
atsevišķi ierakstīta  tādu bērnu runa, kuru dzimtā valoda ir latviešu, 
b) tādu, kuru dzimtā valoda ir cita, ieraksti un vecāku aptaujas tiks 
veiktas arī c) grupās, kurās ikdienas valoda ir krievu, bet latviešu 
valodu bērni mācās tikai atsevišķās nodarbībās. 

• Ja atradīsim kādu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā arī ikdienas 
valoda ir gan latviešu, gan krievu, t.i., 50%:50%, ierakstīsim 
salīdzināšanai arī šādu bērnu runu.



Rīki (tools)

•Vecāku aptaujai izmantojam no Šeronas Unsvortas adaptēto aptauju 
UBiLEC,

•  Bērnu valodas pārbaudei esam izstrādājuši kompleksu testu, kurā ir:  

   a) atbildes uz jautājumiem par attēlu, saruna, jautājumu uzdošana,

   b) mācībās noderīgas darbības, piemēram, saskaitīšana,     lieluma, 
figūras, krāsas nosaukšana un salīdzināšana, 

   c) divu teikumu  lasīšana (ar lielajiem drukātajiem burtiem un ar 
dažādiem burtiem),

   d) tiek transkribēta un vērtēta arī izruna.
 



Valsts pētījumu programmā «Latviešu valoda» Nr. 
VPP-IZM-2018/2-0002 plānotie  pētījumi

• Latviešu valodas kā svešvalodas apguve – ārzemju studentu darbi, 
pētījumi, valodas korpusa papildināšana un metodiskas 
rekomendācijas.

• Latviešu valodas apguve skolā – pētījumi Latgalē, Kurzemē un Rīgā, 
jauns valodas korpuss un metodiskie līdzekļi latviešu valodas 
skolotājiem skolā dažādajās mācībvalodu kombinācijās.

• Tādu bilingvālo/trilingvālo ģimeņu pozitīvais piemērs, kurās viena no 
valodām ir latviešu valoda.

• Latviešu valodas apguve pirmsskolas vecumā, metodiskas 
rekomendācijas.
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