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Īss ieskats Valsts pētījuma programmā

•

• pētījuma programmas  mērķis attīstīt cilvēkkapitālu, paplašināt zināšanu bāzi 
valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas 
izpēti un attīstību, valodas resursu digitalizāciju un analīzi, nodrošinot sabiedrībai 
nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu 
izglītības un valodas apguves jomā un stiprināt valsts valodas lomu un funkcijas 

• viens no uzdevumiem – pētīt latviešu valodas apguvi skolā: ievērojot reģionālo 
izkliedi, vidējās izglītības iestāžu atšķirības izglītības programmu ziņā un  sociālā 
statusa ziņā, veikt   Rīgas, Kurzemes un Latgales  ģimnāziju, latviešu 
mācībvalodas vidusskolu, mazākumtautību vidusskolu skolēnu domrakstu izpēti, 
apkopot pētījuma rezultātus un izstrādāt ieteikumus latviešu valodas mācību 
procesa pilnveidei 

•



Pētījuma metodoloģija
 • 2018./2019. mācību gada 12. klašu vidusskolēnu domrakstu kontentanalīze pēc iepriekš 

izstrādātajiem kritērijiem

•  analīzes gaitā domraksta tekstā tiek izvēlētas konkrētas vienības, piemēram, vidusskolēnu 
minētās vērtības, fakti,  tekstā izmantotās valodas vienības, piemēram, vārdi, vārdu 
savienojumi, teikumi

• iegūtie dati analizēti, lai, balstoties uz A. Maslova vajadzību hierarhijas  teoriju (Maslow 1943) 
un   Š. Švarca vērtību modeli (Schwartz, S.H. 1992, 2099), noskaidrotu skolēnu izpratni un 
attieksmi pret  vērtībām, kā arī  tekstveides prasmi:  teksta atbilstību tematam, teksta 
struktūru, vārdu, vārdu savienojumu  izvēli, valodas stila izvēli atbilstoši komunikatīvajam 
nolūkam un valodas kultūras normām, vārdu pareizrakstības un  interpunkcijas normu 
ievērošanu (Laiveniece, 2010; Rozenbergs, 1995; Ralph, Steve 2019)

 



• izvēlēto vienību analīzei un iegūto datu apstrādei  tiek izmantots valodas korpusā 

strukturētais vidusskolēnu domrakstu tekstu kopums

• augstākas ticamības nodrošināšanai izvēlētā vienība tiek analizēta plašākā 

kontekstā skolēnu domrakstu oriģināltekstos 

• pētījumā  iegūtie dati šobrīd apstrādāti, par pamatu ņemot 90 respondentu 

domrakstu tekstus (proporcionāli izvēlēti Rīgas, Kurzemes un Latgales novadu 

latviešu mācībvalodas un mazākumtautību valodu vidusskolu un ģimnāziju 

skolēnu domrakstu teksti)



Pētījuma rezultāti 
Daži jauniešu vērtību izpratnes aspekti 

(iekavās doti tie izteikumi no skolēnu domrakstiem, kuros ietvertā doma biežāk atkārtojas, saglabājot teksta stilu , vārdu 
rakstību un interpunkciju)

• vajadzība pēc pašīstenošanās: jauniešu pašpietiekamība, savu mērķu apzināšanās, domu un 
rīcības brīvība,  neatkarība (20. gadsimts ir briesmīgs, šausmīgs; apnicis klausīties, ka agrāk viss bija 
labāk; vecie nesaprot jaunos; Latvijas amatpersonām ir jāsaklausa mūsu vēlmes; ..ir ziedot.lv kāpēc no 
nodokļu naudām tur nevarētu būt;  atstāsim visu slikto to cilvēku rokās, kas par to ir atbildīgi (domāti 
deputāti); neklausīsimies bagātniekus, kas melo un uzspiež savu viedokli; ..ļoti nepatika kāda deputāta 
teiktais, ka uz ielām nav plastmasas pudeļu; 20. gadsimtā audzināja cilvēkus būt par strādniekiem bez 
prāta, nedomāt savas domas;  21. gadsimts – tehnoloģiju gadsimts, modernais gadsimts; renesances 
laikmets; mēs esam modernais gadsimts, esam nonākuši tur, kur zinātnei vairs nav kur sniegties; mūs vieno 
modernas lietas; modernais cilvēks ir brīvs un atvērts cilvēks tika daudzām iespējām; mūsu gadsimta cilvēki 
ir gudri cilvēki, kas spējuši izveidot tādu lietu kā telefons; 21.gadsimts ir laiks, kurā… iegūstam spēcīgus 
instrumentus, kā piemēram, internetu, mobilas ierīces un daudz ko citu; tehnoloģijas atvieglo dzīvi;  lai šo 
gadsimtu izprastu, ir nepieciešamas ar to izaugt;  ..vēl fascinējošāk ir tas, ka pat šo telefonu māk izmantot 
pat divus mēnešus vecs zīdainis; tā mēs esam izveidojuši moderno gadsimtu. Mūsu gadsimtu! Bet kā sauks 
nākošo gadsimtu? Nākošais modernisms! Aiznākošais modernisms vai otrais modernisms?  Mums 
jāizbauda, kas mums dots. Mēs esam modernie!) 

•



• vajadzība pēc sociālās atzinības: pašcieņa,  personīgie panākumi, centība, ietekme uz citiem 
cilvēkiem un notikumiem (gribu būt patstāvīga, bet tam vajag spēku; vēlas (domāts, jaunieši) piesaistīt 
uzmanību, kaut vai runājot ne tā kā citi; būt nesaprastam ir panākumu atslēga, jo cilvēkiem ir par ko runāt; 
trūkst motivācijas, gribas visu pamest un  gulēt gultā; labi būtu, ja kāds būtu līdzās, motivētu vairāk; žēl to 
bērnu, kuri ņirgājas par tiem vienaudžiem, kuri lasa grāmatas; attiecības ir kā ziediņš, kas jālaista; nevajag barot 
ļaunumu; vajag pārnes prātu citā realitātē)

• vajadzība pēc piederības: nacionālās un pasaules kultūras vērtību apzināšanās, dabas un 
mākslas skaistuma apzināšanās, dzīves dažādības izpratne,  iecietīgums pret dažādību, 
sociālais taisnīgums (jaunieši ir mūsu valsts nākotne;  valsts sastāv no kultura;  Facebook, Twitter, Instagram, 
Reddit palīdz just piederību savam gadsimtam;  mūzikas festivāls “Bildes”, “Positivus”,’”Labadaba” ar katru gadu 
tiek apmeklēti arvien biežāk;  “Rīgas maratons”, Dziesmu un deju svētki” veido kopības sajūtu, kas ir ļoti svarīga 
iezīme savas kultūras un gadsimta iepazīšanai;  mūsdienu pasaulē ..ir lietas, kurām nevaram paši īsti izsekot līdz, 
tāpēc lielai pasaules daļai ir svarīgi izvēlēties to, kādu informāciju vēlamies uzņemt; bez grāmatām dzīve būtu 
bezkrāsaina un neglīta; agrākā paaudze bija gudrāka, jo lasīja; grāmatu informācija ātrāk «iesēžas smadzenēs»; 
grāmatu lasīšana ir neapšaubāma, tā ir tikpat vajadzīga kā matemātika;   lasīšana ir talants; grāmatām ir 
biblioterapija, tās atbrīvo, ārstē; grāmata ir vara; grāmatas kā telpiskas lietas nozīme mazinās,   par 
pašsaprotamām sadzīves lietām tiek uzskatīts dators, telefons; par grāmatā iegūto informāciju mēs varam būt 
pārliecināti, tā ir pārlasīta un apstiprināta; to pašu mēs nevaram teikt par internetā atrastajām mājas lapām; 
grāmata pirmais izglītības līdzeklis pasaulē; lasot grāmatas ir uzlabojusies valodas uztvere) 

 



• turpinājums: (grāmata veido mūsu vērtības; grāmatas nepazudīs; grāmatas – daudz vairāk nekā 
tikai burti uz papīra; sliktums tas, ka daži cilvēki grāmatās  ieslīgst par daudz un aizmirst par 
realitāti; labāk savā galvā piedzīvot nepatīkamas situācijas lasot, nekā piedzīvot to pašam; lasot 
uzlabojas atmiņas (domāts – atmiņa), rakstīšanas prasme, koncentrēšanās spējas, uztvere; 
grāmatas spēj nomierināt un pazudināt jeb pārnest prātu citā realitātē; esam kļuvuši par slinku, lai 
lasītu grāmatu; grāmata spēj izvilkt no depresijas (tekstā ir stāstījums par personīgo pieredzi un 
to, kā visu mainīja Š. Šarma grāmata “Kas raudās pēc tavas nāves!”); bez grāmatām mēs būtu 
niecība, mēs būtu neizglītoti cilvēki; cilvēki, kuri lasa ir gudrāki un viņu valodas krājums ir plašāks 
nekā citiem;  toreiz (domāts- agrāk) grāmatas bija interesantāks, šobrīd visām vienāds scenārijs;  
vajag ieraudzīt jauno, saklausīt veco un izprast, kā mainās cilvēku uztvere un domāšana;  grāmata 
ir pasaules stāsts;  grāmata ir kā aptaustāma cilvēka emocija, liekas, ka vari sataustīt ar rokām 
rakstnieka emocijas, vari izjust viņas; grāmatas paceļ gudrības līmenī; laikam ejot tik daudz 
cilvēku, ko atcerēties un pieminēt;   visi atstājuši mantojumu, ar ko mums lepoties K. Baronu, 
dziesmu un deju svētkus; daudzaki jaunieši izprast (domāts – izprot) ļaužu patriotisma gāru 
(domāts – garu); Latvijā ir skaisti simpofinajas (domāts – skaistas simfonijas), festivali)



• vajadzība pēc drošības: harmonija un stabilitāte, miers pasaulē, dabas aizsardzība (cilvēkus 
sāk aizstāt ar tehnoloģijām; ..nevaram ļaut tehnoloģijām ļaut vaļu un nospiest iepriekšējos panākumus; 
vecāki, kas dzima briesmīgajā 20. gadsimtā, dod bērniem, kas dzima 21. gadsimtā, daudz lielāku brīvību, 
kas varbūt viņus palaida būt brīvākiem, augstprātīgākiem un nesapratne, cik slikta pasaule var būt pret 
tevi; jaunieši ir tehnoloģiju gadsimta cilvēki, bet nevajag pazaudēt cilvēku, jo tehnoloģijas degradē; 21. 
gadsimtā esam piedzīvojuši vairākas traģēdijas, teroraktus un daudzas citas, kas mūs šausmina un liek 
baidīties par mūsu dzīvošanas paradumiem;  tiek uzskatīts, ka mūs gaida 3. kara laiki un vēl plašāki 
tehnoloģiju uzplaukumi; visiem ir atkarība īpaši no datora, telefona, interneta, Waze, pat nezina, kur 
dzīvo; latviešu jaunieši neklausās citu mūziku kā ASV dziesmas; jaunā paaudze ir neattīstītāka, jo visu 
viņiem pasniedz priekšā; 21 gadsimta mūziķis ir narkomāns; pie sirds pielijusi latviešu mūzika veciem 
cilvēkiem; ..nevajag svaidīties ar naudu, izdodot grāmatu par Latvijas 100 slavenībām;  cits nabags var 
redzēt apkārtni tikai no ielas, cits atļaujas biļetes uz teātri, operu, ieraugot šī gadsimta mākslu;  
informācijas plūsma nāca (domāts – agrāk) caur grāmatām, avīzē, citu viedokļiem, viss nebija tik 
samākslots, kā tas ir šajos laikos;  toreiz (domāts 20. gadsimts) varēja redzēt pasauli savām acīm, nevis ar 
interneta palīdzību;  sis gadsimts ir saraustīts;  kādai daļai 21. gadsimtu ir grūti pieņemt, jo ir bailes no 
citādā;  elektroierīces bendē un sabeidz mūsu dzīvi; nevajadzētu lasīt ziņas, jo citādi mēdiji kontrolēs mūs, 
labāk izbraukt pie ezera, kur nav  zona, un baudīt skaistās ainavas; jāprot saskatīt skaistumu ikdienā; ..nav 
tikai mantiskā vērtība; visu par naudu nopirkt nevar, tie ir tikai papīrīši; Vai jārīko tik grandiozas svinības? 
(domāta Latvijas simtgade). Jāatvēl vairāk kā 500000 eiro svinēšanai? Latvija nav tik sakārtota, lai šādi 
svaidītos ar naudu; režisori pārkāpj barjeru; nav konforta zona; ir shēmošana, rekets; kas skaļāk bļauj, tam 
taisnība)



Tekstveides prasme
(iekavās piedāvāti daži izteikumi no vidusskolēnu domrakstiem, saglabājot teksta stilu, vārdu rakstību un 

interpunkciju )

• teksta atbilstība tematam: 88% respondentu teksta saturs atbilst tematam 
(analizēto  domrakstu temati «Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu» un 
«Grāmatu brīnumainā vara»)

• teksta kompozīcija:  48% respondentu tekstos  nav ievērotas proporcijas starp 
teksta daļām,  teikumu saistījums, lai  rastos vienots teksts kā veselums; tekstos 
nav ievērotas rindkopas; daļēji ievērots pabeigtības princips)

• valodas stila atbilstība komunikatīvajam nolūkam un valodas kultūras normām:  
71% ir respondentu tekstā ir vairāk kā piecas   valodas stila kļūdas; no 
sociālajiem tīkliem pārņemtu frāžu, nepareizā nozīmē lietotu vārdu, īpaši 
svešvārdu



(attiecības kā ziediņš, kas jālaista, lai nenovīst; bez grāmatām dzīve būtu bezkrāsaina  un neglīta; bērni lasa 
grāmatas, ko var pataustīt; festivāli iet savu uzvaras gājienu; pasakas ir tuvas draudzenes; no grāmatām 
iemācīties receptes, priekšmetus, instrumentus, nodarbošanās; pozitīva vara turēt atpakaļ; katrai valsti, ir sava 
vienotība, baudīšana uz pilnīgo; baudīt izmeklējums (domāts, atrasto) grāmatā; iespiests (domāts, grāmatā 
atrastais) zemapziņā; dziļš pret savu darbu; risināšanas  (domāts, problēmu) padara stiprāku; viņi (domāts,  
Romeo un Džuljeta) šos sāpīgi, smeldzīgi gārdzošos dvēseles saucienus sadzirdēja un rīkojās;  kultūra tek līdzi 
laikam; teātris ir smieklus devošs un nesošs; dziļa sirds emocionāla saikne;  pārvalda (domāts, tehnoloģijas) pār 
mani; desmitus gadu atpakaļ; tā ir vara pa lielam; svētki ir kas īpaši)

• vārdu pareizrakstība un pieturzīmju lietojums tekstā:  procentuāli biežāk 
sastopamas   kļūdas īso un garo patskaņu lietojumā vārdos, līdzskaņu rakstībā 
vārdos (jaunēklis; nēsmu; aisegs; biets; tikkai; vis skaistākais;  lūgas; sēn; lēc; paaūdze; kātru 

dienu; kūra būs; atcus (acis);  rakstnieķiem; meģiņa),  pieturzīmju lietojumā, atdalot 
vienlīdzīgus teikuma locekļus, saliktu teikumu daļas un  savrupinājumus

•

•



Svarīgākie secinājumi

• nav būtiskas atšķirības starp dažādu novadu ģimnāziju, latviešu mācībvalodas 
vidusskolu un  mazākumtautību vidusskolu skolēnu darbos izteikto attieksmi pret 
vērtībām (dažas atšķirības: ģimnāziju skolēnu darbos vairāk svešvārdu un  vairāk  
sociālajā vidē  sastopamo izteikumu par mūsdienu sabiedrību, politiku;  
mazākumtautību skolēni vairāk raksta par to, kas viņiem ir Latvija, ko viņi zina par 
Latvijas kultūru,  kā latviešu mācībvalodas vidusskolu vai ģimnāziju jaunieši) 

• mazākumtautību skolēnu domrakstos mazāk nekā latviešu mācībvalodas skolēnu 
domrakstos ir interpunkcijas kļūdu, jo teikumi ir īsāki, struktūras ziņā vienkāršāki, 
bet izteikti vairāk ir ortogrāfijas kļūdu, vārdformu lietojuma u.c. kļūdu 

• mazākumtautību skolēnu domrakstos dominē interferences kļūdas (filmi; narkotiki; 
nebūs mācīties; mākslīgā literatūra (domāts – daiļliteratūra); deva koncertus; 
bibliotēkā saturas vairāk nekā 4 milijoni grāmatu),  vārdu pareizrakstības kļūdas, 
īpaši īso un garo patskaņu nepareizs lietojums vārdos 

  

•

•



• latviešu mācībvalodas mācībvalodas vidusskolu un ģimnāziju skolēnu 
raksturīgākās kļūdas ir vietniekvārdus viņš un tas nepareizs lietojums, 3. 
konjugācijas darbības vārdu ar -īt un -ināt nepareizs lietojums daudzskaitļa 1. un 
2. personā (mēs zinam, daram, īstenības izteiksmes vietā pavēles izteiksmes 
formu lietojums (jūs ziniet; jūs dariet); aiz vārdiem  daudz, maz, nav netiek 
lietots lietvārds ģenitīvā, kā arī kļūdas, kas liecina, ka jaunietim, kurš mācās 
latviešu mācībvalodas vidusskolā vai ģimnāzijā,  latviešu valoda nav dzimtā 
valoda 



Daži ieteikumi

• izvairīties mācīt skolēnus saskatīt un uztvert valodas likumsakarības ārpus 
konteksta

• lielāku vērību veltīt teksta tapšanas procesam (no plānošanas līdz uzmetumam un 
tīrrakstam, teksta publiskošanai)

• pārdomāt, kā strādāt ar domrakstos sastopamajām ortogrāfijas un interpunkcijas, 
kā arī stila kļūdām (kļūdu labojumam nevajadzētu būt formālam, bet tādam, kas 
palīdz saskatīt kļūdas cēloni un to novērst)

• tekstveides prasmes apguves procesā vairāk iekļaut arī skolēnu veidotos tekstus, 
to analīzi un vērtējumu
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Paldies par uzmanību!
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