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EKSPERTE DIENAS 
TĒMA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Gunta Lagzda, latviešu 
valodas pedagoģe 

Cittautiešiem latviešu valo-
das apguvē vislielākās grūtības 
sagādā garumzīmes. Tie, kuriem 
dzimtajā valodā nav garumzīm-
ju, nedzird garos patskaņus. 
Grūtības sagādā arī dzimtes – 
ja krievu valodā vārds ir vīriešu 
dzimtē, bet latviešu – sieviešu, 
tad cilvēkiem tas jūk. Viņiem ir 
grūti iemācīties teoriju, ka mums 
dzimtes nosakāmas pēc noteik-
tām galotnēm. Protams, centīgs 
cilvēks to var iemācīties, bet tas 

ir grūti. Tāpat cittautiešiem lat-
viešu valodā ir sarežģīti nošķirt 
darbības vārdu laikus – tagadni, 
pagātni, nākotni. Audzēkņiem 
vienmēr skaidroju, ka valoda ir 
dzīva un tā ir jālieto. Viens ir 
mācīties teoriju, nākamais ir šajā 
valodā runāt. Tāpēc audzēkņiem 
saku: atrodiet draugus, paziņas, 
kaimiņus, ar kuriem jūs runāsiet 
latviski. Jo, tiklīdz cilvēks sāk 
runāt, tā arī valoda aiziet. 

Tas, cik ilgā laikā var iemācī-
ties latviešu valodu, ļoti atkarīgs 
no paša cilvēka un viņa motivā-
cijas. Pirms vairākiem gadiem 
man bija audzēkne, ja nemaldos, 
no Ukrainas. Viņa nemaz nezi-
nāja latviešu valodu. Mācījāmies 
aptuveni mēnesi. Viņa tiešām 
ļoti centīgi to darīja. Nevarētu 
teikt, ka viņa spētu latviski dis-
kutēt par nopietnām tēmām, 
taču pēc aptuveni mēneša ilgas 
mācīšanās meitene pilnībā sa-
prata valodu un tajā arī runāja. 

Tajā pašā laikā ir cilvēki, kuri 
apmeklē kursus nepārtraukti 
un tā arī latviešu valodu nav 
iemācījušies.w

< < “Cenšamies visiem šo iespēju 
nodrošināt,” atzīmē I. Sprice. 

To, ka pēc pieņemtajiem gro-
zījumiem Imigrācijas likumā inte-
rese par latviešu valodas kursiem 
ievērojami pieaugusi, apliecina 
arī valodu skola un tulkošanas 
aģentūra “Valodu vēstniecība” 
un Liepājas Universitāte (LiepU). 

“Latviešu valodu vēlas apgūt 
gan Krievijas pilsoņi, kas gata-
vojas valsts valodas zināšanu 
pārbaudei, gan cittautieši, kas 
ieprecējušies Latvijā,” pauž “Va-
lodu vēstniecības” apmācību ko-
ordinatore Daiga Bindere.  

LiepU Mūžizglītības nodaļas 
piedāvātajos latviešu valodas 
maksas kursos šobrīd nokomplek-
tētas piecas apmācāmo grupas, 
vēl vairāk nekā simts pieteiku-
mu saņemti nākamajām grupām, 
kam apmācības sāksies janvārī. 

“Galvenokārt tie ir seniori, ve-
cāki par 50, 60 gadiem,” pastāsta 
LiepU speciāliste mūžizglītības 
un projektu jautājumos Viktori-
ja Jākobsone. Pirmajā reizē, kad 
visas grupas sanāk kopā, testa 
veidā tiek pārbaudīts cilvēku 
valodas zināšanu līmenis. Testā 
maksimālais punktus skaits ir 82. 
“Bija tādi cilvēki, kuri ieguva 76 
punktus vai arī, piemēram, 23,” 
norāda LiepU pārstāve. 

Ja testā iegūti 76 punkti, tas 
nozīmē, ka cilvēkam latviešu 
valodas prasmes ir pietiekamas, 
lai spētu nokārtot A2 līmeņa 
pārbaudi, tomēr viņi baidoties 
pārbaudījumā izgāzties. “Viņiem 
vislielākā problēma ir runāšana. 
Tieši tajā šie cilvēki visvairāk tre-
nējas, jo baidās, ka kaut ko pateikt 
nepareizi,” teic V. Jākobsone.

Daudzi steidz  
kļūt slimi

No latviešu valodas pārbaudī-
juma atbrīvoti cilvēki, kuri iegu-
vuši pamata, vidējo vai augstāko 
izglītību akreditētās programmās 
latviešu valodā; darba devējam 

uzrāda izglītības dokumentu, kas 
apliecina mūsu valsts valodas 
prasmi, kā arī personas, kuras 
apguvušas akreditētu mazākum-
tautību izglītības programmu un 
kārtojušas centralizēto eksāme-
nu latviešu valodā, ko apliecina 
pamatizglītības vai vispārējās 
vidējās izglītības sertifikāts. Tā-
pat pārbaudījums nebūs jākārto 
šeit dzīvojošiem nepilsoņiem un 
ārzemniekiem, kuri ir jaunāki 
par 15 gadiem un vecāki par 75 
gadiem, un arī tiem, kuriem būs 
likumā noteiktais ārsta atbrīvo-
jums. 

Atzinumu par atbrīvojumu no 
valsts valodas prasmes pārbau-
des kārtošanas veselības stāvokļa 
dēļ pacientam varēs izsniegt fi-
zikālās un rehabilitācijas medi-
cīnas ārsts vai psihiatrs, paredz 
MK noteikumi, kas stāsies spēkā 
ar jauno gadu. Personai, kuru var 
daļēji vai pilnībā atbrīvot, ir jābūt 
funkcionēšanas ierobežojumiem 
vai diagnozēm, kas uzskaitītas 
MK noteikumos. 

“Cilvēkam ir jābūt ļoti slimam, 
lai viņu pilnībā atbrīvotu no valsts 
valodas pārbaudes kārtošanas!” 
noteic Liepājas Reģionālās slim-
nīcas fizikālās terapijas un reha-
bilitācijas ārste Linda Šmaukstele. 

“Agrāk mums atbrīvojumu no 
valsts valodas pārbaudes kāds 
prasīja labi ja pāris reizes gadā,” 
viņa piemetina. Gan nodaļā, gan 
pie viņas personīgi un kolēģiem 
vērsušies cilvēki darbaspējīgā 
vecumā ar lūgumu, lai izraksta 
atzinumu, kas ļautu izvairīties 
no prasības, ko nosaka grozījumi 
likumdošanā. Pēdējā laikā nodaļā 
rindā iestājušies aptuveni 30 cil-
vēki, kas vēlas atbrīvojumu no 
valodas pārbaudījuma!

Atnāk kā baltas lapas
Dabūt atzinumu nav tik vien-

kārši – likumā nosauktie ārsti ne-
var vieni paši izdot uz savu galvu 
parakstītu atzinumu, kā varbūt 

šķiet.  “Viņi atnāk kā baltas lapas, 
nekur pie citiem ārstiem nav bijuši 
un saka, ka viņiem bail, stress, lai 
atbrīvo! Taču jābūt objektīviem 
iemesliem!” norāda mediķe. 

L. Šmaukstele skaidro, ka at-
zinums tiek veidots, pamatojoties 
vēl uz citu speciālistu izmeklē-
jumiem, slēdzieniem un vērtē-
jumiem par veselības stāvokli 
– visbiežāk psihiatra, klīniskā 
psihologa, neirologa, oftalmologa 
(acu ārsts), otolaringologa (LOR 
jeb kakla, ausu, deguna ārsts) 
uzrakstītu atzinumu. Retāk ne-
pieciešams kardiologa slēdziens 
– ja pacientam ir stenokardijas 
4. klase vai tās pašas smaguma 
pakāpes sirds mazspēja. Svarīgi, 
lai speciālisti ir droši un uzticami, 
piemēram, klīniskajam psiholo-
gam jābūt sertificētam.

“Mums, kas izsniedz atzinu-
mus, tā ir liela atbildība – pārkāp-
jot savas tiesības, man kā ārstei 
var stāties spēkā kriminālatbil-
dība. Turklāt šādos dokumentos 
nedrīkst pieļaut kļūdas, par to 
ārstus sauc uz sarkanā paklāja 
atskaitīties un paskaidrot Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldē,” 
viņa stāsta.

Ārstiem arī jābūt ļoti uzma-
nīgiem, lai nepieļautu kļūdas 
personu vārdos un uzvārdos – ja 
atrod nesakritības, dokumentu 
kārtošana aizņem vēl papildu 
laiku. Valsts valodas pārbaudes 
eksāmens sastāv no rakstīšanas, 
lasīšanas, klausīšanās un runā-
šanas daļas.

 “Atbrīvojumus un iemeslus 
stingri pārbauda,” viņa uzsver. 
“Piemēram, ir bijis gadījums, 
kad kādu ārstu izsauc sniegt 
paskaidrojumu, jo cilvēkam iz-
sniegts atzinums, ka viņš var 
neiet uz valodas eksāmenu, jo ir 
uzrakstīta diagnoze, kas saistīta 
ar demenci, bet tai pašā laikā viņš 
brīvi ar autobusu šķērsojis robežu 
un braucis uz ārzemēm iepirkties. 
Ja viņš var to darīt, kādēļ viņš 

nevarētu mācīties un kārtot pār-
baudījumu?” Tāpat nepatīkami 
pārpratumi sanāk, ja cilvēkam 
ir izsniegts atzinums par kādu 
smagāku diagnozi, bet izrādās, 
viņam pieder īpašums. “Ja vari 
būt īpašuma pārvaldītājs, tad tas 
nozīmē, ka viss taču ir kārtībā!” 

“Cilvēkiem ir jārēķinās, ka ne 
ar visām diagnozēm atbrīvos pil-
nībā. Var atbrīvot arī tikai daļēji 
no kādas pārbaudījuma daļas, 
atkarībā no tā, kādi traucējumi 
vai diagnoze atrasta un pamato-
ta,” norāda daktere. 

“Ir bijis gadījums, kad atnāk 
un saka, ka ir slikta dzirde – vajag 
atbrīvojumu. Ja tā ir, var atbrīvot 
no klausīšanās, bet ne no raks-
tīšanas.”

Tāpat L. Šmaukstele norāda, 
ka atbrīvojums pilnībā būs lielā-
koties ar visām garīgās veselības 
problēmām. Vienlaikus mediķe 
vērš uzmanību, ka šādā veidā, 
prasot atzinumu un norādot uz 
kādām veselības problēmām, ir 
jārēķinās ar vēl papildu sekām. 
Piemēram, ja atklājas šāda diag-
noze par pilnīgu atbrīvošanu, tas 
nozīmē ierobežojumus darbam, 
tas pats attiecas uz autovadītāja 
tiesībām.

“Sajūta, ka tagad daudzi 
meklē melno caurumu, lai atras-
tu iemeslu atbrīvojumam,” vērtē  

L. Šmaukstele. “Mēs tam pieejam 
ļoti nopietni! Taču ir cilvēki, kuri 
pat ir piedāvājuši samaksāt, lai 
tikai uzraksta atbrīvojumu eksā-
mena likšanai! Tā tas nenotiek!” 
pieredzē dalās ārste, cerot, ka 
tomēr nav dakteri, kas piekrīt 
šādiem negodīgiem darījumiem. 

 “Uzskatu, ka arī ģimenes ārs-
tiem jābūt informētiem par šīm 
prasībām un viņi varētu jau pašā 
procesa sākumā paskaidrot, kas 
līdz atzinuma sniedzēja apmek-
lējumam jāizdara, kādi speciālisti 
jāapmeklē,” viņa pauž. Pie fizi-
kālās terapijas un rehabilitācijas 
ārsta var nosūtīt ģimenes ārsts, 
taču pie šī speciālista rindā Lie-
pājā jāgaida diezgan ilgs laiks – tā 
ir gara. Turklāt Liepājā šādi ārsti 
ir saskaitāmi uz vienas rokas 
pirkstiem, visā Latvijā – nedaudz 
vairāk kā 100.

Tāpat jārēķinās ar lielām iz-
maksām – gala atzinums ap 100 
eiro, taču jāmaksā arī visiem 
iesaistītajiem un nozīmētajiem 
speciālistiem, tas vienlaikus pra-
sa laiku – vairākus mēnešus. “Ja 
ir kādas veselības problēmas, 
jābūt izmeklējumiem,” rezumē  
L. Šmaukstele. 

“Aicinu cilvēkus nebaidīties, 
bet tomēr mēģināt kārtot valodas 
pārbaudījumus! Turklāt nav jau 
jānokārto izcili!” viņa uzsver. w 

Lai saprastu, ir jārunā

Pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem ir būtiski audzis. Sagaidāms, ka arī turp-
mākajos mēnešos tas neatslābs, jo Krievijas pilsoņiem, kas vēlēsies pagarināt pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju, atlicis mazāk nekā gads, lai iemācītos latviešu valodu vismaz pamata 
līmeņa 2. pakāpē un nokārtotu pārbaudījumu.  FOTO NO UNSPLASH.COM

Valoda jāzina! Vieni steidz  mācīties, citi meklē kaites 


