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1. Laikā pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas latviešu valoda ir kļuvusi par vienīgo 
valsts valodu kā valstī kopumā, tā arī lielākajā daļā iestāžu, organizāciju, firmu gan 
publiskajā saskarsmē, gan darījumu kārtošanā, gan lietvedībā. Taču šis process nebūt nav 
noslēdzies, īpaši organizācijās ar lielu krievvalodīgo skaitu, kur ikdienas darba, mācību, 
komercdarbības valoda joprojām ir krievu valoda. 

2. Pēdējos gados ir uzlabojies latviešu valodas mācīšanas līmenis vidējās mācību iestādēs ar 
krievu valodu kā galveno mācību valodu. Šo skolu absolventi vairumā apguvuši latviešu 
valodu tādā līmenī, lai spētu brīvi kontaktēties, lasīt, tulkot, sekot radio un televīzijas 
pārraidēm. Daudzi no viņiem pārvar lielo konkursu un sekmīgi studē valsts augstskolu 
budžeta grupās. 

3. Šādos apstākļos krasi izmainās latviešu valodas mācīšanas uzdevumi augstākajās mācību 
iestādēs, t.sk. arī TSI. Atkrīt (pilnībā vai daļēji) nepieciešamība nodarboties ar elementāro 
gramatikas normu, sarunvalodas pamatleksikas apgūšanu. Par galveno uzdevumu kļūst 
speciālās profesionālās leksikas, lietišķās valodas apgūšana un esošo iemaņu nostiprināšana, 
kā arī un lietvedības dokumentu darījumrakstu mācīšana. 

4. TSI papildus problēmas rada tas, ka šeit studijas uzsāk jaunieši ar ļoti dažādu priekšzināšanu 
un prasmju  līmeni latviešu valodā. Pagājušā gada septembrī notikusī 1.kursa studentu  
testēšana liecina, ka aptuveni 10% studentu ir teicamas, atsevišķiem – pat izcilas valodas 
zināšanas, 25-30 % - labas, 30-35% - viduvējas, taču aptuveni trešdaļa abiturientu latviešu 
valodu zina vāji, pat ļoti vāji, un pie tam daļa no viņiem neizrāda ne mazāko vēlēšanos apgūt 
valsts valodu. Vislabāk valodu apguvuši lauku rajonu un Rīgas Centra rajona skolu 
absolventi, vissliktāk – Rīgas “guļamrajonu” (Ķengarags, Mežciems,  Purvciems u.c.) skolu 
absolventi, kā arī dažu citu lielo Latvijas pilsētu mācību iestāžu audzēkņi. 

5. Motivācijas trūkums izskaidrojams ar:  
5.1. ģimenes, lokālās sociālās vides negatīvo ietekmi; 
5.2. nodomu pēc augstskolas beigšanas atrast darbu ārzemēs, pārcelties uz dzīvi Krievijā; 
5.3. kā arī kā īpašu protesta veidu pret, pēc viņu domām, valsts uzspiesto pāreju uz 

bilingvālo izglītību. 
6. Zināmu negatīvu ietekmi uz latviešu valodas apguves procesa kvalitāti atstāj arī auditorijas 

nodarbību skaita krasa samazināšana augstskolā (īpaši Vadībzinātņu un ekonomikas 
fakultātē); studijas nedalītajās (20-30 studentu lielās) grupās; nepieciešamo mācību, 
metodisko un tehnisko līdzekļu trūkums). 

7. Lai atrisinātu minētās problēmas, mūsuprāt, nepieciešams: 

7.1. intensificēt studentu ārpusauditorijas darbu (mājas lasīšana, sacerējumi u.c. mājas 
darbi, konsultācijas); 
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7.2. pilnveidot studiju procesa kvalitātes kontroli topošās institūta studiju kvalitātes 
kontroles sistēmas ietvaros; 

7.3. atjaunot visās augstskolās pieņemto praksi – valodas nodarbībās akadēmisko grupu 
dalīt 2 daļās – pa 12-15 studentiem katrā; 

7.4. palielināt auditorijas nodarbību stundu skaitu VEF vismaz līdz 64 stundām; 
7.5. atjaunot visās studentu grupās gala pārbaudījuma vispārpieņemto formu – eksāmenu; 
7.6. risināt mācību spēku kvalifikācijas celšanas problēmas, t.sk., arī stažējoties vadošajās 

valsts augstskolās; 
7.7. izveidot apvienotu iesācēju, t.sk. “0” grupu ar papildnodarbībām vismaz 1 reizi nedēļā; 
7.8. intensificēt mācību metodiskās literatūras izstrādāšanu un izdošanu, uzlabot tās 

kvalitāti; veidot institūta bibliotēkā  studiju procesam vajadzīgās literatūras fondu 
latviešu valodā. 

 


