
51

VALODAS KOMUNIKATĪVĀ KOMPETENCE STARPETNISKO  ATTIECĪBU  ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ

VALODAS KOMUNIKATĪVĀ 
KOMPETENCE STARPETNISKO  
ATTIECĪBU  ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ

Māra Vidnere
mvidnere@gmail.com   

  

Atslēgas vārdi: valodas apguve, etniskā identitāte, sociālā identitāte, valodas komunikatīvā 
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nacionālā pašapzināšanās, sociālā adaptācija, kultūras vērtību orientācija

Latviešu nācijai, līdzīgi citām Eiropas nācijām, saglabājot savu etnisko  identitāti, ir jā-
stiprina un jāattīsta sociālā un pilsoniskā identitāte savā valstī, apzināti attīstot starpetnisko 
grupu komunikatīvo kompetenci1 un veidojot pozitīvu sociālo kultūrvidi. Rakstā analizēta 
Latvijas iedzīvotāju, pamatā krievu valodā runājošo, attieksmes veidošanās pret latviešu va-
lodu, un latviešu attieksmes veidošanās pret citu valodu kā vērtību. Attieksme pret valodu 
ir uzskatāma par vienu no galvenajiem starpetnisko attiecību attīstību ietekmējošajiem fak-
toriem.

Valodas komunikatīvā kompetence, kuru veido vairākas sastāvdaļas, atspoguļo starpet-
nisko attiecību komunikatīvās, kognitīvās un afektīvās (emocionālās) īpašības. Valodas ko-
munikatīvā kompetence rakstā analizēta vienotībā ar izglītību, dzimumu un vecumu, lai  
noskaidrotu, vai tā ir saistāma ar izglītības, vecuma un dzimuma aspektiem. Vai arī tā ir 
skatāma saistībā ar citiem etnokomunikatīvās kompetences (EKK) aspektiem, piemēram, 
sociālo toleranci un distancētību, adaptācijas problēmām, kultūrvides apzināšanos un tamlī-
dzīgiem? 

Raksta pamatā ir pētījums, kurā izstrādāta un īstenota valodas komunikatīvās kompe-
tences aptauja. Tā  balstīta kognitīvā konstruktīvisma pieejā, atklājot valodas komunikatīvās 
kompetences kvalitāti, ko veido: lingvistiskā kompetence, sociolingvistiskā kompetence, kog-
nitīvā kompetence, pragmatiskā kompetence, stratēģiskā kompetence, valodas apguves un 
izmantošanas  filozofija jeb attieksme pret valodas apguvi. 

Lingvistiskā kompetence raksturo sarunvalodas izmantošanas kompetenci (prasmi)  
(izteikta 6 rādītājos) un gramatikas kompetenci jeb rakstītās valodas izmantošanas prasmi  
(5 rādītāji). Lingvistisko kompetenci var analizēt gan, nosakot tekstu lasīšanas un rakstīšanas 
prasmi, gan tās apguvi trīs līmeņos.

Sociolingvistiskā kompetence ietver: valodas apguves un izmantošanas brīvības pakāpi  
(9 rādītāji) un valodas izmantošanas jomu (6 rādītāji).

Kognitīvā kompetence atspoguļo valodas apguves jomu pašreiz: valodas apguves kognitī-
vos motīvus (8 rādītāji) un kognitīvās grūtības (8 rādītāji).

Pragmatiskā kompetence raksturo valodas apguves sociālās grūtības (5 rādītāji).
Stratēģiskā kompetence raksturo kompetenci valodas izmantošanas sfērā  jeb tās iz-

mantojamību sociālajā vidē: nepieciešamību apgūt valodu (4 rādītāji) un iespējas izmantot 
valodu (6 rādītāji).
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Ievads
Mūsdienu pasaulē plaši vērojami proce-

si, kurus raksturo savas etniskās identitātes 
apzināšanās, kā arī starpetniskās tolerances 
attīstība. Etniskās un pilsoniskās identitātes 
problēmas katrai nācijai ir risināmas kontek-
stā ar nācijas un valsts starpnacionālajām 
interesēm. Latvijas nācijai, līdzīgi citām Eiro-
pas nācijām un balstoties uz kopējo Eiropas 
pilsonību un kultūru, bet saglabājot savu et-
nisko identitāti, jāstiprina un jāattīsta pozitī-

va sociālā un pilsoniskā identitāte savā valstī, 
apzināti attīstot starpetnisko grupu komuni-
katīvo kompetenci un veidojot pozitīvu soci-
ālo kultūrvidi. 

Valstiski atzīstama pilsoniskā identitāte 
piemīt arī tad, ja cilvēkam ir neitrāla attiek-
sme pret latviskās identitātes kultūrvēsturis-
ko aspektu, tomēr viņš prot latviešu valodu 
un ciena latviešu kultūru, apzinās un izjūt 
sevi kā Latvijas sabiedrības daļu. Nacionālais 
cilvēka apziņā nav tikai piederība kādai no-

Valodas apguves filozofija ietver personas attieksmi pret valodas apguvi un izmantošanu 
(8 rādītāji). 

Aptaujā jautājumi, kas atspoguļo sešas galvenās valodas komunikatīvās kompetences 
sastāvdaļas, papildināti ar tādiem, kas parāda valodas apguves filozofiskās nostādnes — 
raksturo personas emocionālo attieksmi pret valodas apguves grūtībām, kā arī kognitīvo un 
sociālo grūtību raksturojumiem.

Aptaujas rezultātu analīzei izmantotas modificētā Bogardusa “Sociālās distancētības 
skala” (adaptējuši M. Vidnere, D. Igoņins); L. B. Jankovska izstrādātās metodikas “Perso-
nības adaptācija kultūrvidē” skalas un “Kultūras vērtību orientācijas skala” (J. Taunsends,  
L. G. Počebuts, adaptējuši M. Vidnere, D. Igoņins). 

Pētījuma rezultātu sagatavošanai tika izmantoti 847 derīgi respondentu aptaujas kom-
plekti no trīs Latvijas novadiem. Vairāk kā puse no tiem (464) bija saņemti no krievu valodā 
runājošiem cilvēkiem. Rīgas reģionā dzīvojošie bija aizpildījuši 320 aptaujas komplektus; 
Kurzemes reģionā — 250 aptaujas komplektus; Latgales reģionā — 300 aptaujas komplek-
tus. Reģionālais sadalījums bija nepieciešams, jo krievu valodā runājošo cilvēku populācija 
Latvijas reģionos atšķiras.

Pētījums veikts 2006.–2009. gadā, taču tajā iegūtie dati joprojām ir izmantojami valodas 
komunikatīvās kompetences analīzei dažādos skatījumos.  

Pētījuma rezultāti atspoguļo valodas etnokomunikatīvās kompetences  saturu un ļauj 
noteikt tās kvalitāti. Abas respondentu grupas (latviešu valodā runājošie un citās valodās, 
pārsvarā krievu valodā, runājošie) parāda Latvijas dažādo tautību asociēšanās pakāpi ar 
Rietumu sabiedrību, kas respondentu uztverē veido kompaktu un nenozīmīgi diferenciētu 
kopumu. Sociālās distancētības analīze ļauj domāt par visas Latvijas sabiedrības augstu 
asociāciju ar Rietumu valstu sabiedrību un Rietumu kultūru un tās pieņemšanu. Tā ir vēla-
mas pozitīvās akulturācijas un sociālās attieksmes pazīme, kas sekmē Eiropas pilsoniskās 
identitātes apzināšanos. Analīzē noskaidrots, ka kultūras vērtību orientācija nozīmīgi atšķi-
ras — latviski runājošo respondentu grupa ir orientēta uz tradicionālajām kultūras vērtībām, 
bet krievu valodā runājošo — uz psihodinamiskajām kultūras vērtībām, kas būtiski korelē 
ar krievu valodā runājošo respondentu adaptivitātes rādītājiem. Tas liecina par disonansi ar 
latviešu kultūras vērtību izpratni, nacionālās piederības apzināšanos un piederību. Valodas 
komunikatīvās kompetences analīze parāda, ka latviešu valodas nepietiekama apguve nav 
saistīta tikai ar valodas kognitīvajām grūtībām, bet galvenokārt ar attieksmi pret latviešu 
valodas apguvi un nepieciešamību to izmantot.
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teiktai etniskai grupai, bet arī caurstrāvotas 
domas, jūtas un orientācija, kas veido vērtību 
un attieksmju sistēmu kā pret savējo, tā arī 
pret citu tautu. Viens no galvenajiem starpet-
nisko attiecību  attīstības virzītājiem ir valo-
da — tās apguve un lietošana, vai, plašākā 
nozīmē, valodas komunikatīvā kompetence, 
ietver vairākas sastāvdaļas un atspoguļo star-
petnisko attiecību komunikatīvās, kognitīvās 
un afektīvās īpašības.

Katram cilvēkam ir sava vērtību sistēma. 
Valodas vieta šajā sistēmā ir atkarīga no per-
sonas darbības un vērtību prioritātēm. Vērtību 
veidošanās un individuālās darbības pieredze 
ir savstarpēji saistītas. Valodu kā vērtību un 
kā izglītību un darbību ietekmējošu apstākli 
var uzskatīt par personas attieksmes veido-
šanās faktoru. 

Rakstā analizēta Latvijas iedzīvotāju at-
tieksmes veidošanās pret valodu kā vērtību, 
kas ir uzskatāma par vienu no galvenajiem 
starpetnisko attiecību attīstību ietekmējoša-
jiem apstākļiem. Mūsdienās aktuāla ir valo-
das lietošanas kompetence. Rakstā analīze 
paplašināta uz valodas komunikatīvo kom-
petenci, kas ietver gan valodas apguves, 
gan lietošanas praksi. Valodas komunika-
tīvā kompetence rakstā analizēta vienotībā 
ar izglītību, dzimumu un vecumu. Teorētiski 
valodas komunikatīvā kompetence analizē-
ta arī saistībā ar citiem etnokomunikatīvās 
kompetences (EKK) un starpetnisko attiecību 
aspektiem: sociālo toleranci un distancētību, 
adaptācijas problēmām, kultūrvides apzinā-
šanos.

Valodas un sociālās identitātes sakarības 
ir viena no galvenajām problēmām sociālās 
apziņas psiholoģiskajos pētījumos. Tas ir 
saistīts ar valodas kā etnosa pamatsastāvda-
ļas īpašo vietu un galvenokārt ar to, ka tieši 
valoda jau izsenis tiek uzskatīta par vienu no 
svarīgākajām etniskās identitātes sastāvda-
ļām. Pētījumu sēriju par valodu kā vienu no 
tautas psiholoģijas konkrētām sastāvdaļām 
ir sācis Vilhelms Vunts (Wilhelm Maximilian 
Wundt, 1832–1920)2, un viņa uzskati par 

tautas psiholoģiju tika attīstīti tālāk. Analīzi 
par saistību starp valodu un izziņas funkci-
ju satur A. Potebņa (Alexander  Potebnya, 
1835–1891)3 darbi. 

Pēdējās desmitgadēs pētījumi par saikni 
starp valodu un etnisko identitāti tiek veikti 
dažādos analīzes līmeņos: sociāllingvistis-
kajā, etnosocioloģiskajā, etnogrāfiskajā, so-
ciālpsiholoģiskajā. Izpētes objekti ir valodu 
apguve, attieksme pret valodu apguvi, runas 
marķieri, sociolingvistiskie stereotipi.

Dažādos analīzes līmeņos aizvien vairāk 
tiek pievērsta uzmanību faktam, ka etniskā 
identitāte ir saistīta ne tik daudz ar to, kā visi 
grupas dalībnieki faktiski izmanto valodu, bet 
gan ar tās simbolisko nozīmi, radot radnie-
cības izjūtu ar grupu vai rosinot  starpgrupu 
diferenciācijas procesu.

Pilnvērtīgs valodas lomas sociālpsiholo-
ģiskais skaidrojums ir iespējams tikai starp-
grupu kontekstā. Etniskās grupas atrodas 
nepārtrauktā kontaktā. Mūsdienu sociālajā 
psiholoģijā piederība kādai etniskai kopie-
nai parasti tiek pētīta no divu koncepciju 
pozīcijām: no Henrija Tedžfela (Henri Tajfel, 

1919–1982)4 un Džozefa Tērnera (Joseph 
Mallord William Turner, 1775–1851)5 so-
ciālās identitātes teorijas un Džona Berija 
(John W. Berry, dz. 1939)6 divu dimensiju 
identitātes modeļa.

Sociālā identitāte plašākā nozīmē ir pro-
cesa rezultāts, kurā sava grupa tiek salīdzi-
nāta ar citiem sociāliem objektiem. Meklējot 
pozitīvu sociālo identitāti, persona vai grupa 
meklē neatkarību, tiecas izolēties no citiem 
un pieņemt savu autonomiju. Pamatojoties 
uz sociālās identitātes teoriju, Hovards Džails 
(Howard Giles, dz. 1946) et al.7 pētīja va-
lodas lomu starpetniskajās attiecībās un at-
tīstīja etnolingvistiskās vitalitātes jēdzienu. 
Saskaņā ar šo jēdzienu tiek pētīts valodas 
statuss, tās demogrāfiskais raksturojums, 
tai sniegtais institucionālais atbalsts un citi 
faktori, kas ietekmē grupas dzimtās valodas 
kā dzīvotspējīga saziņas līdzekļa saglabāša-
nu. Jo augstāka ir reālā vai uztvertā grupas 
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etnolingvistiskā dzīvotspēja, jo vairāk cilvēki 
cenšas ar to identificēties.

Dž. Berija piedāvātajā divu dimensiju 
identitātes modelī pieņemts, ka etniskā iden-
titāte savā un citās etniskajās grupās var pa-
stāvēt relatīvi neatkarīgi viena no otras. Ar et-
nisko grupu saistītajām personām var būt gan 
stipra, gan vāja pašidentifikācija (identifikāci-
ja ar sevi), kā arī identifikācija ar dominējošo 
vairākumu grupā. Spēcīga identificēšanās ti-
kai ar savu etnisko grupu polietniskā vidē var 
būt saistīta ar tendenci uz separātismu un no-
šķirtu grupas attīstību. Identifikācija tikai ar 
svešu grupu noved pie pilnīgas asimilācijas, 
tas ir, citas grupas paražu, ticības un valodas 
pieņemšanu līdz pat pilnīgai to pārņemšanai. 
Spēcīga identificēšanās ar abām grupām lie-
cina par integrācijas un bikulturācijas tenden-
ci. Personām ar bietnisku identitāti raksturīga 
gan etniskās piederības izjūta, gan augsta 
līmeņa ”svešas” jeb ”donorkultūras” valodas 
kompetence. Saskaņā ar divu dimensiju mo-
deli, etniskā identitāte var būt marginalizēta, 
tas ir, vāja, skaidri neizteikta. ”Marginālie” 
piedzīvo nedrošības izjūtu, nemieru un ap-
jukumu un demonstrē nepiemērotu verbālu 
uzvedību polietniskajā vidē.

Abās koncepcijās viens no galvenajiem 
aspektiem ir identitātes maiņa savstarpē-
ji mijiedarbojošos grupu ietekmē. Latvi-
jā pamatā krievu valodā runājošo grupā ir 
vērojamas separācijas un marginalizācijas 
integrācijas stratēģijas. Patiesie sociālie ap
stākļi — strauja bijušo Padomju Savienības 
teritorijas etnisko kopienu un valodu statu-
sa maiņa un uzmanības saasināšanās uz 
iedzīvotāju etniskās identitātes problēmām 
pārliecina, ka ir nepieciešams pētīt attiecī-
bas starp valodu, etnisko identitāti, sociālo 
toleranci un nacionālo pašapzināšanos po-
lietniskā vidē.

Etniskās un valstiskās pašidentifikācijas 
veidošanos nosaka kopienas etnokulturālo 
īpatnību apzināšanās un etnokulturālās vides 
objektu un parādību etniskās nozīmes sakarī-
bas cilvēka dzīves darbībā8. 

Mazākuma un vairākuma 
mijiedarbība

Minoritāšu pētījumiem un to sociālajai 
ietekmei veltīti daudzi Eiropas un Kanādas 
psihologu un sociologu pētījumi. Tie liecina, 
ka salīdzinoši neliela daļa no kopienas var at-
balstīt pretēju viedokli, bet to var mainīt un 
arī maina vairākuma nostāja.

Šādu ietekmi autori skaidro dažādi, bet ir 
vienoti par vienu: neesot pie varas un arī ne-
esot autoritātēm, mazākums tieši un netieši 
ietekmē vairākuma mentalitāti un uzvedību, 
un tā iedarbības rezultāts galu galā ir salīdzi-
nāms ar vairākuma ietekmi uz mazākumu. 
Sociālās ietekmes analīzē populārs bija Serža 
Moskoviča (Serge Moscovici, 1925–2014)9 
piedāvātais ”interakcionistiskais” modelis, 
saskaņā ar kuru ietekme starp minoritāti un 
vairākumu ir divpusēji vērsts mijiedarbības 
process (sk. arī  Viljama Gudikunsta (William 
B. Gudykunst) un Kārenas Šmitas (Karen 
L. Schmidt) eseju10). Sociālajā mijiedarbībā 
abas puses pārmaiņus atrodas subjekta vai 
objekta ietekmes stāvoklī.

Daudz jautājumu izraisa ne tikai veids, 
kā veidojas mazākums, bet arī tā mijiedar-
bības ar vairākumu saturs. Piedēvējot kādu 
mazākumam vai vairākumam, ir jāņem vērā, 
pirmkārt, apstākļi un situācija šādam sadalī-
jumam un, otrkārt, tā pamats: dzīvesveids un 
vieta, ādas krāsa, politiskās, sociālās un citas 
noslieces, kā arī citas intereses un vērtības, 
kas nosaka personas piederību mazākumam 
vai vairākumam.

Etnokomunikatīvā kompetence 
Etnokomunikatīvā kompetence ir sociāl

psiholoģiska īpašība, kas raksturo personas 
gatavību iekļauties starpetniskajā (starpnacio-
nālajā) saskarsmē un nodrošina tās mijiedar-
bību ar citu kultūru pārstāvjiem. EKK izpau-
žas trīs aspektos: kultūrvēsturiskajā aspektā, 
valstiski pilsoniskajā aspektā un personas 
attieksmē pret valodas apguvi un lietošanu. 

Kultūrvēsturiskajā aspektā izpaužas per-
sonas piederības apziņa valsts pamatnācijas 
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(Latvijā — latviešu tautas) vēsturiskajai pie-
redzei un vēstures gaitā radītajai kultūrai. 

Valstiski pilsoniskajā aspektā izpaužas 
personas piederības apziņa un izjūta savas 
valsts sabiedrībai un gatavība ar savu profe-
sionālo un sabiedrisko darbību sekmēt savas 
valsts sabiedrības saliedētību, visu tautību un 
sociālo grupu radošu sadarbību.      

Personas attieksme pret valsts valodas 
apguvi un lietošanu raksturo valodas komu-
nikatīvo kompetenci.

EKK veidošanās procesā nozīmīgas ir 
abas kognitīvajā psiholoģijā nodalītās zināša-
nu formas: deklaratīvās jeb faktuālās zināša-
nas, kuras persona apzinās un spēj izprast, 
un praktiskās jeb proceduālās zināšanas, ku-
ras cilvēks neapzinās, bet “zina kā”,  jo tās ir 
iegūtas pašpieredzē. 

Valodas komunikatīvā 
kompetence

Valodas komunikatīvā kompetence (VKK) 
ir viens no galvenajiem starpetnisko attiecību 
veidošanās dimensionālajiem aspektiem, kas 
atspoguļo starpetnisko attiecību komunikatī-
vās, kognitīvās un emocionālās īpašības.

Valodas komunikatīvā kompetence ir  
lingvistiski, psiholoģiski un metodiski organi-
zēta sistēma. Tajā tiek sasniegta “valoda plus 
runa” kā līdzekļa (valoda) un tā  lietošanas 
veida (runa) vienotība. Valodas komunikatīvā 
kompetence ir individuāla un dinamiska. Tā 
pieder personas intelektuālajām spējām. Šo 
spēju izpausme ir darbošanās, kuras svarīga 
sastāvdaļa ir runa (runāšana). 

Valodas apguvē ar jēdzienu “kompeten-
ce” ir domāta valodas sistēmas apzināta 
vai intuitīva pārzināšana, lai gramatiski un 
semantiski pareizi veidotu teikumus, bet ar 
jēdzienu “lietošana” — prasme un spēja ar 
runas palīdzību demonstrēt valodas sistēmu. 
Tāds priekšstats par kompetenci ir izveidojies 
lingvistikas ietekmē, kas iedalīja gramatikai 
vadošo lomu zinātnē par valodu, un pieteica 
to kā svarīgāko valodas psiholoģisko sastāv-
daļu, kas vada saskarsmi. 

Tā Ferdināns de Sosīrs (Ferdinand de 
Saussure, 1857–1913)11 runāja par to, ka 
valodas sistēma izpaužas tēlu summas vei-
dā, kas vienmēr ir specifiska, jo tiek noteikta 
ar personas gribu un situācijas veidu. Valo-
da kā sistēma (langue) un valodu spēja, kas 
ir īstenojama ar runas palīdzību, nodrošina 
runas darbību, kuru zinātnieks nosauca par 
“language” šā vārda plašākā nozīmē. Runas 
darbība ir daudzveidīga un daudzpusīga. Tā 
attiecas gan uz individuālo, gan uz sociālo 
sfēru; to nevar ierindot ne pie vienas parādī-
bu kategorijas cilvēku dzīvē, jo nav zināms, 
kādā veidā to visu var apvienot. Un tālāk  
F. de Sosīrs raksta, ka “vienotību darbībā ie-
nes valoda”12. 

Gandrīz piecdesmit gadus vēlāk F. de 
Sosīra atziņas ir atkārtoti paustas amerikā-
ņu lingvista Noema Čomska (Avram Noem 
Chomsky, dz. 1928) darbos13. N. Čomskis 
ieviesa jēdzienu “kompetence”. Ar valodas 
kompetenci N. Čomskis saprata “intelektuālu 
spēju, zināšanu un pārliecināšanas sistēmu, 
kura attīstās agrā bērnībā un mijiedarbībā ar 
daudziem citiem faktoriem noteic uzvedības 
tipus”. N. Čomskis savas koncepcijas ietvaros 
izcēla arī “runas darbības” (saprastu kā runas 
izpildīšana, performance) jēdzienu. Pēc viņa 
domām, runas darbība ir process, kurā pakā-
peniski tiek izmantoti semantiskie, gramatis-
kie un pragmatiskie likumi, kuri veidojas uz 
personas kognitīvo struktūru bāzes. Šī ideja 
attīstīta Aleksandra Lurija (Alexander Roma-
novich Luria, 1902–1977)14  darbos, kurš 
pievērsa uzmanību runas darbības dekodēša-
nai un nosauca runas sapratnes psiholoģiskā 
procesa nosacījumus — vārda, struktūras un 
veselas ziņas sapratni.

Saskaņā ar sociāli lingvistisko pieeju15 
kompetence nav iedzimta spēja, bet gan vei-
dojas, personai mijiedarbojoties ar sociālo 
vidi. Šīs spējas apguve nodrošina personu 
ar sociālu pieredzi un ļauj iesaistīties socia-
lizācijas procesā. Spēju būt runas darbības 
dalībniekam etnolingvists Dells Hjūms (Dell 
Hathaway Hymes, 1927–2009)16 nosauca 
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par komunikatīvu kompetenci. Komunikatī-
vās kompetences jēdziens ietver iemaņas un 
svešvalodas izmantošanas prasmes konkrētā 
saskarsmes situācijā. Komunikatīvā kompe-
tence ir cilvēka radošā spēja izmantot valodu. 
Šajā jēdzienā tiek iekļauti kognitīvie, afektīvie 
un intencionālie faktori17. Personai komunika-
tīvās kompetences apguve kļūst par galveno 
mācību mērķi. Pedagogu uzmanības centrs 
pārceļas no struktūras vai valodas sistēmas 
(kā tas bija lingvistikas sistēmā) uz runas un 
attieksmes struktūru, kurai ir situatīvas un 
nacionāli kulturālas īpatnības.

No runas darbības teorijas viedokļa, ko-
munikatīvās kompetences sastāvdaļas ir 
kompetences runāšanā, lasīšanā, rakstīša-
nā18. Šīs kompetences veidojas uz valodu 
kompetences kodolā ietilpstošās leksiskās un 
gramatiskās kompetences bāzes. 

Funkcionāla pieeja valodai ļāva runāt par 
komunikatīvās kompetences sastāvu — gra-
matisku, sociāllingvistisku, diskursīvu kom-
petenci19. Gramatisko kompetenci raksturo 
lingvistiska valodas apguves pakāpe (vārdu, 
izrunas, ortogrāfijas, vārda veidošanas un tei-
kuma struktūras likumu zināšanas). Sociāl-
lingvistiskā kompetence ir spēja lietot valo-
das līdzekļus, ievērojot tematiku, saskarsmes 
un apkārtējo dalībnieku lomas vai konkrēti 
uzdoto saskarsmes situāciju, kā arī sociālās 
uzvedības noteikumu zināšanas. Diskursīvā 
kompetence ir spēja radīt diskursu, tas ir, 
izmantot un interpretēt vārdu formas nozīmi 
tekstu radīšanai, prasme organizēt valodas 
materiālu saistītā tekstā. Persona ar augstu 
diskursīvas kompetences līmeni zina, kā 
efektīvi izmantot domas un nodoma atbilstī-
bu tekstā, kā paust attiecības starp atšķirī-
gām idejām kontekstā. 

Sandras Savinjonas (Sandra J. Savig-
non)20 komunikatīvas kompetences modelis 
atspoguļo valodas apguves un tās izmantoša-
nas pakāpenisku attīstību, kas kā sastāvda-
ļas ietver gramatisku, diskursīvu, stratēģisku 
un sociālkultūras kompetences vaidošanu. 
Stratēģiskā vai kompensatorā kompetence 

tiek izmantota verbālai un neverbālai komu-
nikatīvai stratēģijai, kā arī retoriska efekta 
pastiprināšanai komunikācijā. Sociālkultūras 
kompetence nosaka, ka valodu studējošais 
pārzina valodas nesēju sociālās, runas, uz-
vedības nacionāli kulturālās īpatnības (pa-
ražu, etiķetes, sociālo stereotipu, vēstures 
un valsts kultūras) un veidu, kā tos lietot 
saskarsmes procesā. Sociālkultūras kompe-
tenci veido kultūru dialogā, ievērojot atšķi-
rības pasaules uztverē un sekmējot kultūras 
izpratni starp cilvēkiem  un “otrās valodas 
personības tapšanu”, kas nozīmē tolerantu 
attieksmi pret citu kultūru. Komunikatīva 
kompetence ir spēja piemēroties situācijai 
un prasme brīvi izmantot sociālās uzvedības 
verbālos un neverbālos līdzekļus. Tā rakstu-
ro  citās valodās runājošu personu saskarsmi 
kolektīvā konkrētas nacionālās valodas vidē. 
Komunikatīva kompetence tiek apskatīta kā 
idejiski tikumiska kategorija, kura regulē visu 
cilvēku attiecību sistēmu un sociālo pasauli. 
Valodas apguves nosacījumi veido komuni-
katīvas kompetences būtību.

Valodas komunikatīvas kompetences 
veidošana ir nepārtraukts process, atrisinot 
uzdevumus ar neverbāliem, uzvedības, sa-
biedrībai un pašiem studējošiem  aktuāliem 
valodas līdzekļiem, kas ļauj paplašināt komu-
nikācijas robežas, gatavību elastīgai mijiedar-
bībai ar partneri valodas saskarsmē, izmanto-
jot intuitīvas un refleksīvas valodas darbības 
attīstības.

Sabiedrības un atsevišķo tās locekļu at-
tieksme pret valodu kā vērtību ir uzskatāma 
par vienu no galvenajiem etniskās komuni-
kācijas kompetenci ietekmējošajiem fakto-
riem.  

Arī Latvijā ir veikts pētījums21, kurā ap-
zināta valodas komunikatīvā kompetence 
un tās saikne ar personas izglītību un vecu-
mu, kā arī ar citiem etniskās komunikācijas 
kompetences rādītājiem, piemēram, sociālo 
toleranci jeb distancētību, adaptācijas prob-
lēmām, kultūrvides apzināšanos.
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Pētījuma metodoloģija
Pētījuma pamatā likta šāda valodas ko-

munikatīvās kompetences definīcija: “Valo-
das komunikatīvā kompetence ir personas 
sociālipsiholoģiska īpašība, kas atspoguļo 
tās gatavību un gribu iekļauties starpnacio-
nālajā saskarsmē noteiktā kultūras vidē un 
nodrošina personas savstarpējo attiecību op-
timālu  mijiedarbību  ar  savas un citu kultūru 
pārstāvjiem.”

Valodas kompetences pētījumos Latvijā 
līdz šim nav bijis vienotas, skaidri strukturē-
tas, kognitīvajā psiholoģijā teorētiski pamato-
tas un praktiski izstrādātas aptaujas. Tādas 
aptaujas trūkums kā otrās vai svešvalodas, 
tā arī dzimtās valodas kompetences izziņā 
un pilnveidošanā traucē sasniegt pietiekami 
augstu valsts valodas apguves kvalitāti krievu 
valodā runājošo Latvijas iedzīvotāju vidē. 

Pētījumā22 tika izveidota, aprobēta un 
papildināta anketa “Valodas komunikatīvās 
kompetences aptauja” (autori M. Vidnere un 
D. Igoņins, 2006). Tās sagatavošanā izmanto-
tas L. V. Jankovska (L. V. Yankovsky) izstrādā-
tās metodikas “Personības adaptācija kultūrvi-
dē” skalas (adaptivitātes skala, konformitātes 
skala, interaktivitātes skala, depresivitātes 
skala, nostalģijas skala, atsvešinātības ska-
la) un aptauja “Kultūras vērtību orientācijas” 
(Džeimss Taunsends (James Tarlton Town-
send, 1939), aptauja veikta 1995. gadā, 
Georgijs Počebuts (Georgy Aleksandrovich 
Pochebut,  aptauja veikta 2004. gadā) 23.

Pētījumā tika izstrādāta valodas komu-
nikatīvās kompetences aptauja, kas balstīta  
uz kognitīvā konstruktīvisma24 pieeju, atse-
dzot valodas komunikatīvās kompetences 
kvalitāti, ko veido

I.  Lingvistiskā kompetence, kas raksturo
n sarunvalodas lietošanas prasmi, kas 

izteikta  6 rādītājos;
n gramatikas jeb rakstītās valodas lieto-

juma prasmi (5 rādītāji).
Lingvistisko kompetenci var analizēt, gan 

nosakot konkrētās prasmes tekstu lasīšanā 
un rakstīšanā, gan to apguves trīs līmeņus.

II.  Sociolingvistiskā kompetence ietver:
n valodas apguves brīvības pakāpi  

(9 rādītāji);
n valodas lietošanas jomu (6 rādītāji).
III.  Kognitīvā kompetence atspoguļo valo-

das apguvi pašreizējā momentā:
n valodas apguves kognitīvos motīvus 

(8 rādītāji);
n valodas apguves kognitīvās grūtības 

(8 rādītāji).
IV. Pragmatiskā kompetence raksturo va-

lodas apguves problēmas jeb sociālās grūtī-
bas (5 rādītāji).

V.  Stratēģiskā kompetence raksturo kom-
petenci valodas lietošanas jomā jeb tās iz-
mantojamību sociālajā vidē, norādot:
n nepieciešamību apgūt valodu (4 rādī-

tāji);
n iespējas lietot valodu (6 rādītāji).
VI.  Valodas filozofija ietver sevī attieksmi 

pret valodas apguvi vispār (8 rādītāji).
Tātad valodas komunikatīvās kompeten-

ces aptaujā ir iekļauti pieci galvenie  kvali-
tātes aspekti, un tā ir papildināta ar valodas 
lietošanas filozofiskajiem aspektiem, kas rak-
sturo personības afektīvo attieksmi pret va-
lodas apguves grūtībām, kā arī kognitīvo un 
sociālo grūtību raksturojumiem.

Vienotas, skaidri strukturētas, kognitīvajā 
psiholoģijā teorētiski pamatotas un praktiski 
izstrādātas aptaujas valodas komunikatīvās 
kompetences apguvē līdz šim nav bijušas. 
Valodas komunikatīvās kompetences aptau-
jas izstrādne (kā otrās vai svešvalodas, tā arī 
dzimtās valodas) izziņā un pilnveidošanā uz-
skatāma par lietderīgu, lai atspoguļotu esošo 
valsts valodas apguves kompetenci gan  krie-
vu valodā runājošo Latvijas iedzīvotāju vidē, 
gan svešvalodu valodas apguves kompetenci 
latviešu valodā runājošajiem.

Līdz šim, raksturojot valodas apguves 
kompetenci, ārzemju zinātniskajā literatū-
rā tika uzsvērtas valodas lingvistiskās (gra-
matiskās, psiholingvistiskās, sociokulturā-
lās atšķirības u.c.) īpašības (N. Čomskis,25  
D. Hjūms26). Izstrādājot aptauju par valodas  
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komunikatīvo kompetenci šajā rakstā ap-
rakstītajā pētījumā, tās ir papildinātas ar 
valodas lietošanas filozofiju (attieksmi pret 
valodas apguvi), kā arī kognitīvo un  sociālo 
grūtību raksturojumu. 

Pētījumā tika noskaidrots arī kultūras ele-
mentu nacionāli specifiskais etnofors — savas 
un  citu tautu racionālā un subjektīvā virzība 
un distancētība, piemērojot Emorija Bogar-
dusa (Emory S. Bogardus, 1882–1973)27 
sociālās distancētības skalu, kas ir klasisks 
instruments starpetnisko attiecību mērīšanai.

Nozīmīgi atspoguļot arī izpratni par EKK, 
kas var kalpot ne tikai kā kvalitatīvs daudz-
faktoru rādītājs Latvijas sabiedrības integrāci-
jas gatavībai, bet arī noteikt dažādu Latvijas 
iedzīvotāju nacionālo grupu etniskos stereo-
tipus, nacionālās un etniskās identitātes ab-
solūtās un relatīvās intensitātes savstarpējās 
attiecības, citiem vārdiem, katras sastāvdaļas 
īpatsvaru, personu vērtību orientāciju, sociālo 
intelektu un tamlīdzīgi.

Pētījumā pievērsta uzmanība izglītības 
sistēmas nozīmei VKK veidošanā. Etniskās 
un nacionālās pašapziņas veidošana jaunajā 
paaudzē ir viens no izglītības sistēmas uzde-
vumiem. Patiesi tautas un nacionāla izglītība 
ir tad, ja tā saturā var nodrošināt tautas gara 
klātbūtni un etnisko identitāti, ietver etnisko 
kultūru, valodu, etnisko psiholoģiju un savas 
kopienas pārstāvju garīgo un morālo vērtību 
sistēmu. 

Kopš 1995. gada Latvijā darbojas latvie-
šu valodas apguves valsts programma. To var 
uzskatīt par valodas un integrācijas program-
mu Latvijā, kas pieejama plašai sabiedrībai. 
Tās mērķis ir sabiedrības saliedēšana, kopīgu 
vērtību, galvenās saziņas valodas, modernu 
valodas mācīšanas metožu apguve, politis-
kais dialogs un starpetniskā tuvināšanās. 
Īpaši svarīga valodas apguvē, lietošanā un 
pilnveidošanā ir sociāli politiskā un lingvistis-
ki tiesiskā vide.

Izglītības sistēmā notiekošās reformas ir 
radījušas  gan pozitīvas, gan negatīvas ten-
dences, jo pārmaiņas ir skārušas atsevišķas 

izglītības un karjeras sasniegšanas pakāpes, 
izglītības sistēmas struktūru, saturu, stan-
dartus, eksaminācijas kārtību. Sistēmisku-
ma, pēctecīguma, reālās situācijas objektīva 
novērtējuma trūkums dažkārt ir veicinājis 
nepārdomātu lēmumu pieņemšanu, nesais-
tot visas studiju procesa sastāvdaļas vienotā 
struktūrā. Taču nepieciešamība nodrošināt 
augstu kvalitāti izvirza arvien jaunas prasības 
gan topošajiem speciālistiem, gan visiem stu-
diju procesā iesaistītajiem subjektiem.

Valodas izglītības jautājumi ir cieši saistīti 
ar tautas pašapzināšanās līmeni, un to risi-
nājumi rada vienotas nācijas veidošanās no-
sacījumus. Svarīgākā loma šajā procesā un 
latviešu valodas (kā arī citu valodu) izglītības 
pilnveidošanā pieder valsts politikai, kas nes 
sociālo atbildību par tālāku valsts valodas at-
tīstību. Valodas komunikatīvā kompetence ir 
uzskatāma par vienu no sociālās un profesio-
nālās dzīves kvalitātes rādītājiem, lai veltīgi  
nemeklētu “radošākās” pieejas starpetnisko 
attiecību sadarbības formām.

Gan dzimtās, gan svešvalodas studēšana 
ir personas vajadzība, kura izpaužas perso-
nas motivācijā to apgūt un sociālā mijiedar-
bībā, tas ir, saskarsmē. Sekmīga saskarsme ir 
atkarīga ne tikai no vēlmes stāties kontaktā, 
bet arī no prasmes to darīt, bet tā ir atkarīga 
no valodas zināšanas pakāpes un prasmes to 
lietot konkrētās saskarsmes situācijās. 

Veidojot un vērtējot valodas komunikatīvo 
kompetenci, jāņem vērā, ka starpetnisko sa-
pratni ietekmē arī atšķirības kultūras vērtību 
orientācijā. Pētot etnokultūras dažādību, ir 
diezgan sarežģīti atrast tīro vienas vai otras 
kultūras vērtību orientāciju tipu, jo kultūras 
saplūst, iedzīvotāji migrē un materiālās un 
garīgās vērtības (mākslas darbiem, zinātnes 
un tehniskiem sasniegumiem, masu līdzek-
ļiem u.c.) mainās. 

Pētījumā izmantotā aptauja nosaka trīs 
kultūras vērtību orientāciju tipus. Pirmais tips 
ir — tradicionālā kultūra (TK) — raksturīga 
ar cilvēku orientāciju uz pagātnes kultūras 
vērtībām, pieķeršanos tradīcijām, intere-
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si par vēsturi. Daba liekas neizdibināma un 
tuva. Liela uzmanība tiek pievērsta ģimenes 
saitēm, vecāku un bērnu attiecībām, ticībai. 
Šādā kultūrā netiek uzsvērta cilvēka iekšējā 
brīvība. Cilvēka rīcība, darbība un uzskati ne-
pārtraukti tiek novēroti no sabiedrības puses. 
Lēmuma pieņemšanas procedūra norit kolek-
tīvi, bet gala rezultāts ir atkarīgs no gados ve-
cākiem cilvēkiem. Cilvēka pašdarbība ir stin-
gri reglamentēta. Panākumi darbā  un mākslā 
netiek apbalvoti uzreiz, bet pēc kāda laika.

Otrais tips — mūsdienīga kultūra (MK) — 
raksturīga ar cilvēku orientāciju uz nākotnes 
kultūras vērtībām, bet ar mūsdienīgiem no-
teikumiem. Cilvēki cenšas dzīvot harmonijā 
ar dabu, sargāt to, interesējas par ekoloģis-
kām problēmām. Cilvēka daba saprotama kā 
pretrunīga parādība. Šīs kultūras dārgumi ir 
orientēti uz cilvēku, viņa tiesībām, aicināju-
mu, attīstību un spējām, pašrealizēšanos un 
pašaktualizāciju. Attiecības starp cilvēkiem 
parasti ir formalizētas, konkrēti noteiktas 
ar viņu statusu un lomu sociālajā sistēmā. 
Draudzīgās attiecības veidojas lēni un at-
šķiras ar atklātību un patiesumu vienam 
pret otru. Sabiedrība cenšas regulēt cilvēka 
uzvedību pēc morāles, ētiskām normām un 
nolikumiem. Kontaktējoties cilvēki parasti ir 
savaldīgi, cenšas ievērot sociālo distanci un 
lomu priekšrakstu. Pieņemt lēmumu var sa-
skaņotā procesā abpusējās  interesēs. Par 
savas darbības rezultātiem cilvēks tiecas sa-
ņemt ne tikai materiālo, bet arī morālu atal-
gojumu (slavu, atzinību, veiksmi).

Trešais tips — dinamiski attīstošā kultū-
ra (DAK) — raksturīga ar cilvēku orientāciju 
uz nākotnes kultūras vērtībām un uz ātru re-
zultātu sasniegšanu. Cilvēki plāno īstermiņa 
plānus un cenšas tos īstenot pēc iespējas 
enerģiskāk. Šīs kultūras cilvēkiem “laiks ir 
nauda”. Daba neliekas neizdibināma, tai ir 
jāpakļaujas cilvēkiem.  Bet pati dzīve ir prob-
lēma, kuru nepieciešams ātri un veiksmīgi 
atrisināt, cilvēka uzskatos dominē brīvība. 
Attīstās individuālisms, neatkarība, autono-
mija no sociālās sabiedrības. Lēmuma pie-

ņemšanas process ir patstāvīgs. Attīstās indi-
viduālo interešu un vērtību svarīgums. Cilvēki 
ir patiesi, tieši nav orientēti uz hierarhiju, bet 
vienlīdzību lomu attīstībā. Pamatu sabiedrī-
bas kontrolei nosaka nevis morāle, bet liku-
mība, soda neizbēgamība un nepieciešamība 
uz materiālu atlīdzināšanu. Šīs kultūras cil-
vēku uzmanība koncentrēta uz darbu, uzde-
vumiem, lietām. Cilvēks bieži apzināti pats 
upurē sevi darbam, veiksmei, progresam, 
materiālai pietiekamībai.

Pētījuma rezultātu sagatavošanai  tika iz-
mantoti derīgi 847 respondentu aptaujas an-
ketu komplekti no trīs Latvijas novadiem. Vai-
rāk kā puse no tiem saņemti no krievu valodā 
runājošiem cilvēkiem — 464 bija krievu valo-
dā runājošie; 46% vīrieši un 54% sievietes ar 
dažādu izglītības līmeni (augstākā izglītība —  
24%, vidējā izglītība — 18%, specializētā 
vidējā  izglītība — 18%, nepabeigtā augstā-
kā izglītība — 17% un cita — 6% no visiem 
respondentiem). Rīgas reģionā dzīvojošie sa-
ņēma 320 aptauju komplektus; Kurzemes 
reģionā — 250 aptauju komplektus; Latgales 
reģionā — 300 aptauju komplektus. Reģio-
nālais sadalījums bija nepieciešams, jo krievu 
valodā runājošo cilvēku populācijas īpatsvars 
iedzīvotāju struktūrā atsevišķos Latvijas re-
ģionos atšķiras. Katra aptaujas komplekta  
izpildei tika sniegtas nepieciešamās konsul-
tācijas. Aptaujas komplekta aizpildīšana, at-
karībā no respondenta vecuma un izglītības 
līmeņa, prasīja no 1,5 līdz 2 stundām. Anke-
tas, kurās nebija novērojamas dispersijas vai 
kurās izpalika vairāk nekā 15% atbilžu, tika 
kvalificētas kā nekorektas. Datu faktoranalīze 
tika veikta, pielietojot datu apstrādes sistēmu 
STATISTICA 6,0 Stat Soft Corp, izmantojot 
datu (ortogonālo) VARIMAKS  griezumu.

 
Latvijas etnodemogrāfiskā 
struktūra un sociālā distancētība 
(tolerance)

Latvijas etnodemogrāfiskā struktūra pa-
domju un vācu okupācijas gados ir ļoti iz-
mainījusies. Šo izmaiņu iemesli ir dažādi28:  
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genocīds, masveida deportācijas pirms un 
pēckara periodā, zaudējumi Otrā pasaules 
kara laikā, baltvāciešu repatriācija, holo-
kausts — Latvijas ebreju un arī čigānu iznī-
cināšana vācu okupācijas laikā, bēgļu strau-
mes uz Rietumiem kara beigās un intensīvie 
migrācijas procesi bijušās PSRS teritorijā.

Šo notikumu un procesu ietekmē Latvijā 
dzīvojošo tautību sastāvs mainījās (1. tab.). 
Padomju okupācijas laikā strauji samazi-
nājās latviešu īpatsvars (1935. gadā latvie-
ši bija 77% no iedzīvotāju kopskaita, bet  
1989. gadā — tikai 52%), jo pieauga krievu, 
ukraiņu, baltkrievu un citu bijušās PSRS teri-
torijā dzīvojošo  tautību  iedzīvotāju skaits 29.

Kaut gan 2016. gadā latviešu īpatsvars 
iedzīvotāju kopskaitā, neskatoties uz abso-
lūtā skaita samazinājumu, ir pieaudzis līdz 
61,8%, latviskās identitātes, kultūras un va-
lodas pastāvēšanai saglabājas augsts riska 
līmenis30.

Ņemot vērā, ka Latvijas etnodemogrāfis-
ko situāciju, pētījuma autorus interesēja ie-
dzīvotāju attieksme un sociālā distancētība 
(tolerance)31 Latvijā pret Baltijas valstu grupu 
(Lietuvu, Igauniju, Poliju); Rietumvalstu gru-
pu (Eiropas valstīm, ASV un  Kanādu); Aus-
trumu valstu grupu (citu valstu iedzīvotājiem, 
kuri varētu pretendēt uz pastāvīgu dzīvi Lat-
vijā), kā arī  viņu attieksme pret dažādām ra-
sēm. Pielietojot sociālās distancētības skalu, 
iegūti divi faktori, kas kopā izskaidro 49,6% 
no novērtētās datu dispersijas, turklāt, pir-
mais faktors izskaidro 43,2% no tās (1. tab.). 

Interpretējot pirmo faktoru (1. att.), ņemts 
vērā, ka vismazāko noslodzi uz to atstāja res-
pondentu attieksme pret krieviem gan kā Lat-
vijas iedzīvotājiem, gan ārpus tās dzīvojošiem, 
bet vislielāko — mainīgo lielumu grupa, kas 
atspoguļo respondentu attieksmi pret attīstīto 
Rietumu valstu pārstāvjiem. Vislielākā fakto-
rālā noslodze bija grupām: holandieši/beļģi — 

1. tab.  Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā (%) 

 1935 1979 1989 2000 2011 2015 2019

Latvieši 77,0 53,7 52,0 57,7 60,5 61,6 62,3

Krievi 8,8 32,8 34,0 29,6 26,8 25,8 24,9

Baltkrievi 1,4 4,5 4,5 4,1 3,6 3,4 3,2

Ukraiņi 0,1 2,7 3,5 2,7 2,4 2,3 2,2

Poļi 2,6 2,5 2,3 2,5 2,3 2,1 2,0

Lietuvieši 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2

Ebreji 4,9 1,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2

Čigāni (romi) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Igauņi 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Vācieši 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Pārējie 0,2 0,7 1,1 1,1 2,3 2,8 3,4

 Avots: CSP datubāze
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0,88, kanādieši — 0,852, francūži — 0,84, 
bet vismazākā, kas pārsniedza pieņemto no-
zīmīguma slieksni (0,70), bija grupām: an-
gļi — 0,75 un serbi/bulgāri — 0,743. Tuvu 
pieņemtajam nozīmīguma slieksnim atrodas 
grupa Rietumu latvieši — 0,697, kas ļauj to 
uzskatīt par nozīmīgu.

Tādējādi pirmo faktoru var interpretēt kā 
respondentu “rietumnieciskā orientācija” (vai 
arī kā “Krievija — pārējā pasaule — Rietu-
mu valstis”) un tas atspoguļo visu respon-
dentu augstu toleranci pret Rietumu valstu 
(Rietumeiropas un Ziemeļamerikas) tautām, 
pretstatā zemai tolerancei pret krieviem (arī 
krievvalodīgajiem), neatkarīgi no viņu dzīves 
vietas (mainīgajiem “krievi Latvijā” un “ār-
zemju krievi” faktoru svars ir vienlīdz zems). 
Rietumu pretestība Krievijai ir nozīmīga norā-
de respondentiem viņu attieksmē pret Krie-

viju un krieviem. Visas pārējās valstis un to 
tautas, kas iekļautas analīzē, ieņem starppos-
mu un ir respondentiem “pieņemamas”. 

Otrais faktors izskaidro aptuveni 6% no 
datu dispersijas un ir mazāk nozīmīgs. Sprie-
žot pēc faktorālās nozīmes, šis faktors vis-
pirms atspoguļo diferenciāciju respondentu 
attieksmē pret nacionalitāšu pārstāvjiem, kas 
vēsturiski vistuvāk asociējas ar “krieviem” — 
ukraiņiem un baltkrieviem (maksimālā fakto-
ra noslodze). Ar nedaudz mazāku faktorālo 
noslodzi parādās respondentu attieksme pret 
Latvijai kaimiņos esošo valstu tautām. Otrais 
faktors, ko varētu apzīmēt kā “orientāciju uz 
pazīstamu nacionālo apkaimi”, parāda, ka 
pieņemamākas ir Latvijā dzīvojošo nacionali-
tāšu personas, piemēram, ukraiņi, baltkrievi, 
lietuvieši, poļi, igauņi, ebreji, un atspoguļo 
specifiskās priekšrocības tām nacionalitātēm, 
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kas veido Latvijas iedzīvotāju nacionālo sa-
stāvu un rada respondentiem  labi pazīstamu  
sociālo vidi. 

Otrais faktors var atspoguļot arī citu at-
bildes iemeslu — Latvijas iedzīvotāji pieņem 
citu nacionālo grupu personas, pamatojoties 
uz personīgu, sistemātisku un vispusīgu pazī-
šanos ar to pārstāvjiem, kas iegūta personīgā 
tiešā mijiedarbībā ar dažādu nacionālo grupu 
pārstāvjiem. Tādējādi otrais faktors atspoguļo 
ne tikai un ne tik daudz kognitīvās, cik emo-
cionālās un uzvedības aspektus attieksmē 
pret citu nacionālo grupu pārstāvjiem. 

Abu faktoru analīze liecina, ka pirmais 
faktors atspoguļo attieksmi pret nacionālo 
grupu pārstāvjiem, pamatojoties uz “zināt”, 
bet nevis “pazīt”. Tas atspoguļo nostādni, 
kas respondentiem veidojusies mazākā mērā 
uz tiešu un vispusīgu kontaktu rezultātā ie-
gūtas pieredzes,  bet gan, vairumā gadīju-
mu  — vairāk virspusējas un nesistemātiskas 
pazīšanās rezultātā, kā arī vispārējo sociāli 
politisko, ekonomisko un vēsturisko faktoru 
iespaidā.  Tādējādi tas ir jāsaprot galvenokārt 
kā sociālas attieksmes pret citu nacionālo 
grupu locekļiem izziņas elements.

Otrais faktors ir atšķirīgs. Tas atspogu-
ļo citu Latvijas iedzīvotāju nacionālo grupu 
pieņemamību, un to nosaka personīgā, sis-
temātiskā un visaptverošā iepazīšanas piere-
dze. Šis faktors atspoguļo ne tikai kognitīvos, 
bet arī emocionālos un uzvedības aspektus 
attieksmē pret citu Latvijas nacionālo grupu 
personām. Tādējādi šī attieksme veidojas, 
balstoties uz personīgās, tiešās sociālās mij-
iedarbības pieredzi ar dažādu nacionālo gru-
pu pārstāvjiem.

Atsevišķs jautājums ir mainīgo lielumu 
“latvieši” un “krievi” lokalizācija faktoru  
telpā.

Faktoranalīzes kopējo mainīgo skaitā bija 
iekļauti arī trīs mainīgie lielumi, kas atspogu-
ļoja respondentu toleranci pret trīs pamatra-
sēm — eiropeidālo, negroīdo un mongoloīdo. 
Respondentu attieksme pret rasēm bija ne-
itrāla. 

Secināts, ka “rietumnieciskā orientācija” 
abām respondentu grupām (latviešu valodā 
runājošie un krievu valodā runājošie) atspo-
guļo Latvijas iedzīvotāju asociēšanos ar Rie-
tumu sabiedrību, kas respondentu uztverē 
veido kompaktu un nenozīmīgi diferenciētu 
kopumu. Krievi kā nacionālā grupa vismazāk 
tiek ar to asociēti. Tas nozīmē, ka Latvijā arī 
krievu valodā runājošie respondenti ir “rie-
tumnieciski orientēti”, un tas ir kopējās vēs-
turiskās pieredzes rezultāts un ieguvums.

Kultūras vērtību orientācija 
Latvijā

Kultūras vērtību orientācija ietekmē per-
sonas adaptīvās spējas sociālajā vidē. Tāpēc 
pētījumā tika noskaidroti kultūras vērtību 
orientāciju tipi un personas adaptācijas vei-
di Latvijas kultūrvidē. Konstatēts, ka krievu 
valodā runājošo personu atbildēs korelāci-
ja starp tradicionālo kultūru un adaptivitāti 
(–0,107), kā arī, tēlaini izsakoties, pielā-
gošanās spēju un konformismu (–0,115) ir 
negatīvas. Tas nozīmē, ka latviskās kultūrvi-
des vērtību un kultūras mantojuma vērtību 
pieņemšana un saglabāšana var būt apgrū-
tināta. Konstatēta pozitīva korelācija starp 
mūsdienu kultūru un adaptivitāti (0,138) un 
mūsdienu kultūru un konformismu (0,157). 
Konstatēta arī statistiski nozīmīga negatīva 
korelācija starp mūsdienu kultūras vērtību 
orientāciju un atsvešinātību (–0,127), kā arī 
nozīmīga  korelācija starp dinamiski attīsto-
šo kultūras vērtību orientāciju un nostaļģiju 
(–0,120). Tas nozīmē, ka krievu valodā ru-
nājošajām personām tuvāka ir orientācija uz 
mūsdienu un dinamiski attīstošos kultūru, 
kas saistīta ar adaptivitāti sociālajā vidē. Ar 
to izskaidrojams arī fakts, ka mūsdienu attīs-
tošā pilsētvide krievu valodā runājošajiem ir 
tuvāka (2. tab.).

Pētījumā secināts, ka  latviski runājošo 
respondentu grupa ir orientēta uz tradicionā-
lās kultūras saglabāšanu, bet krievu valodā 
runājošo grupa  —  uz psihodinamiskajām 
kultūras vērtībām.
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Valodas kompetences saistība ar 
nacionālo pašapzināšanos

Eiropā cieņa un tolerance pret citu tautu 
kultūru tiek augstu vērtēta. Veidojoties  pār-
nacionālajām politiskajām, ekonomiskajām 
un sociālajām savienībām, lai novērstu pret-
runas starp jaunajiem sociālajiem ideāliem, 
tradicionālo latvisko audzināšanu un sociālo 
pārmaiņu nelabvēlīgajām sekām, bija būtiski 
noskaidrot valodas kompetences saistību  ar 
nacionālo pašapzināšanos.

 Interesantu skatījumu uz nācijas un nacio-
nalitātes problēmu piedāvā krievu filozofs Ser-
gejs Bulgakovs (Sergei Nikolaevich Bulgakov, 
1871–1944)32: “Nacionalitāte vispār pastāv 
kā pilnīgi īpašs, savdabīgs vēsturiskais spēks. 

Nācija ir ne tik daudz kolektīva vai loģiska 
abstrakcija, bet kā radošs dzīvais sākums, kā 
garīgs organisms, kura locekļi atrodas iekšējā 
dzīvā saiknē ar to.” Šajā skaidrojumā drīzāk 
tiek uzsvērts nacionālo jūtu psiholoģiskais, 
nevis bioloģiskais pamats33. 

To papildina krievu domātāja Pitirima 
Sorokina (Pitirim Alexandrovich Sorokin, 
1889–1968) darbos izvērstais viedoklis, 
ka nacionālā jautājuma izcelsmei  ir sociāli 
ekonomisks un politisks raksturs. Šāds vie-
doklis var likties galējs, tomēr tas ir pilnībā 
likumsakarīgs, aplūkojot etnisko problēmu 
nevis no psihologa pozīcijām, bet gan polito-
loga, sociologa un pilsoņa skatījumā. Tāpēc 
bija svarīgi noteikt saistību starp viedokli par 

2. tab.  Personas sociālās adaptācijas un kultūras vērtību orientāciju mijsakarība

Kultūras vērtību 
orientācija Adaptivitāte Konformisms Nostalģija Atsvešinātība

Tradicionālā 
kultūra –0,107 –0,115 0,212 0,044

Mūsdienu kultūra 0,138 0,157 –0,054 –0,127

Dinamiski 
attīstošā kultūra –0,001 0,038 –0,120 0,058

Spearman Rank Order Correlations (Etno-com-comp); MD pairwise deleted; 
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini 

3. tab. Nacionālās pašapzināšanās nozīmīguma un valodas apguves kompetences 
mijsakarība                                                                                        

Valodas apguves kompetence

Latviešu valodā 
runājošie

Krievu valodā runājošie

Nacionālā piederība ir nozīmīga 0,350050 –0,08521

Nacionālā piederība nav nozīmīga 0,017769 0,273418

Spearman Rank Order Correlations (Etno-com-comp); MD pairwise deleted;
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini. 
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nacionālās piederības svarīgumu un valodas 
apguves kompetenci (3. tab.).

Kopējā izlasē latviešu valodā runājošo 
grupā novērota statistiski nozīmīga pozitīva 
korelācija (0,350050) starp novērtējumu — 
“Nacionālā piederība ir nozīmīga” un valodas 
apguves kompetenci, turpretī krievu valodā 
runājošo izlasei, kam nacionālās piederības 
apziņa ir nozīmīga, saistība ar valodas ap-
guves kompetenci nav statistiski nozīmīga 
(tā ir negatīva (–0,0852)). Tas nozīmē, ka 
latvieši labprātāk apgūst svešvalodu un vei-
do pozitīvāku starpetnisko komunikatīvo at-
tieksmi. Krievu valodā runājošo izlasei, kam 
nacionālā piederība nav nozīmīga, ir sais-
tība ar valodas komunikatīvo kompetenci 
(statistiski nozīmīga korelācija 0,273418). 
Tas nozīmē, ka nacionālās piederības izjū-
ta ir būtisks pozitīvu starpetnisko attiecību 

veidošanās faktors Latvijā. Augsta korelācija 
ir arī krievu valodā runājošiem, kuriem ir va-
lodas kompetence, bet nacionālā piederība 
nav nozīmīga.

Pētījumā noskaidrots, vai pastāv nozīmī-
ga sakarība starp valodas apguves līmeni un 
adaptivitāti krievu valodā runājošo respon-
dentu grupā (4. tab.).

Ir vērojama krievu valodā runājošo po-
zitīva korelācija starp valodas apguves ko-
munikatīvo kompetenci un adaptācijas 
skalu (0,30970) un interaktivitātes skalu 
(0,27598). Negatīva korelācija ir vērojama 
starp valodas apguves komunikatīvo kompe-
tenci un atsvešinātības (–0,29686) un dep-
resivitātes skalām (–0,21395).Tas nozīmē, 
ka krievu valodā runājošajiem valodas ap-
guves kompetence ir ļoti nozīmīga personas 
adaptācijai Latvijas kultūrvidē. 

4. tab. Krievu valodā runājošo adaptivitātes un valodas apguves kompetences  
mijsakarības

Valodas apguves kompetence

Adaptivitāte 0,30970

Interaktivitāte 0,27598

Depresivitāte –0,21395

Atsvešinātība –0,29686

Spearman Rank Order Correlations (Etno-com-comp); MD pairwise deleted; 
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini

5. tab. Sakarība starp valodas komunikatīvo kompetenci un nacionālo pašapzināšanos

Statistika Pašapzināšanās un valodas kompetence

Chi-square df p

Pearson Chi-square 27,89690 Df=15 p=0,02224

M-L Chi square 29,04090 Df=15 p=0,01590

Spearmen Rank R 0,0464879 t=0,99813 p=0,31874

Spearman Rank Order Correlations (Etno-com-comp); MD pairwise deleted; 
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini
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Tālāk analizēta sakarība starp valodas ko-
munikatīvo kompetenci un nacionālo pašap-
zināšanos (5. tab., 2. att.).

Analīzē noskaidrots, ka nacionālā pašap-
zināšanās ir cieši saitīta ar valodas komuni-
katīvās kompetences līmeni; jo augstāka ir 
valodas apguves kompetence, jo augstāka 
ir nacionālā pašapzināšanās. Pie tam, valo-
das kompetence ir cieši saistīta ar personas 
nacionālo pašapzināšanos līdz noteiktam va-
lodas apguves līmenim. Ja valodas apguves 
līmenis ir augstāks, personas nacionālā pa-
šapzināšanās mazinās. 

Valodas komunikatīvās 
kompetences kvalitātes aspekti

Pētījuma svarīgākais uzdevums bija no-
skaidrot valodas komunikatīvās kompetences 
kvalitātes aspektus. Rakstā turpmāk atspogu-
ļotas tikai krievu valodā runājošo responden-
tu atbildes uz jautājumiem šajā jomā. 

3. attēls liecina, ka, valodas gramatikas 
apguves līmenis nozīmīgi ietekmē informāci-
jas izvēli; jo augstāks ir valodas gramatikas 
apguves līmenis, jo vairāk tiek izmantoti spe-
cializētie teksti, periodiskā informatīvā litera-
tūra un daiļliteratūra.

Attēlā redzams, ka beletristiku vairāk iz-
manto personas ar  zemu valodas gramatis-
kās kompetences līmeni. Tas nozīmē, ka šajā 
grupā  kultūras vērtību apguve un uztvere 
(kas izpaužas kā interese par albumiem, buk-
letiem, krāsainiem attēliem u.c.) ir fragmen-
tāra un selektīva.

Augsts valodas apguves līmenis pozitīvi 
korelē ar intelektuāli ietilpīgāku valodas iz-
mantošanas un interešu raksturu.                                                                                      

Valoda atspoguļo tautas pasaules re-
dzējumu, un tas ir svarīgākais visas cilvēka 
dzīves simbols. Vilhelms Humbolts (Fried-
rich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von 
Humboldt, 1767–1835)34 pasvītroja, ka 

2. att. Sakarība starp valodas komunikatīvo kompetenci un nacionālo pašapzināšanos

Spearman Rank Order Correlations (Etnocomcomp); MD pairwise deleted; 
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini 
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tieši valoda veido domu, atsedz tautas garu, 
veido nacionālo raksturu un kultūras for-
mu. Valoda veidota no tautas jēdzieniem un 
priekšstatiem, tā nosaka cilvēku attieksmi 
pret realitāti.

Sarunvalodas lietošanas 
kompetence un izglītība

4. attēlā redzams, ka jaunatne vecumā no 
17 līdz 19 gadiem, un sevišķi no 20 līdz 24 
gadiem, apgūst latviešu valodu labāk nekā 
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Avots: autores aprēķini

4. att. Sarunvalodas lietošanas kompetences un izglītības saistības izvērtējums
Avots: autores aprēķini
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cilvēki agrīnā un vidējā brieduma gados. Tas 
izskaidrojams ar to, ka, sākoties sociālajām 
pārmaiņām, Latvijas krievvalodīgie cilvēki 
bija atsaucīgāki pret latviešu valodas lietoša-

nu un jaunākā paaudze iejutās sociālajā vidē 
ļoti labi.

5. attēlā redzams, ka sarunvalodas lie-
tošanas kompetence ir atkarīga no izglītības 

5. att.  Sarunvalodas lietošanas kompetence atkarībā no izglītības līmeņa
Avots: autores aprēķini

6. att.  Sarunvalodas lietošanas kompetences un ģimenes materiālā stāvokļa sakarība 
Avots: autores aprēķini
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līmeņa. Augstāki rādītāji sarunvalodas lieto-
šanas kompetencē ir personām ar augstāku 
izglītības līmeni: jo augstāks ir izglītības līme-
nis, jo augstākas sarunvalodas prasmes per-
sona ir apguvusi.

Analīze arī liecināja, ka personas materiā-
lais stāvoklis ir saistīts ar  valodas apguvi un 
valodas lietošanas kompetenci (6. att.).

Sarunvalodas lietošanas 
kompetence un adaptācijas 
īpašības

Tālāk tika analizēta sarunvalodas lie-
tošanas kompetence saistībā ar personas 
adaptācijas īpašībām. Adaptācija ir dina-
misks process, ar kura palīdzību indivīdi, 
dzīvojot svešas kultūras vidē, nostabilizē 
(vai arī nenostabilizē) un uztur relatīvi sta-
bilas un funkcionālās attiecības ar apkārtē-
jo vidi. Adaptācija ir komunikācijas process, 
kas turpinās tik ilgi, kamēr persona atrodas 
kontaktā ar apkārtējo vidi. Sociālā adaptāci-
ja ir cilvēka pielāgošanās sociāli kulturālajai 
videi migrācijas, ilgstošas slimības, sociālās 
izolācijas vai darba maiņas gadījumā. Lai-
kā, kad sabiedrībā notiek straujas sociāli 
politiskas pārmaiņas, adaptācijas problēma 
var veidoties diezgan lielās sociālās grupās 
(galvenokārt vecākajai paaudzei un/vai et-
niskajām minoritātēm). Sekmīga adaptācija 
palīdz cilvēkam apmierināt savas aktuālās 
vajadzības un īstenot savus personīgos mēr-
ķus (saglabājot psihisko un fizisko veselī-
bu), tajā pat laikā nodrošinot savas psihis-
kās darbības un uzvedības atbilstību vides 
prasībām.

Harijs Triandis (Harry Charalambos Tri-
andis, dz. 1926)35 un Dž. Berijs36 cilvēka 
psihisko adaptāciju apskata kā pilnīgas paš-
regulējošas sistēmas darbības rezultātu, ku-
ras aktivitāti nodrošina ne tikai vienkārši at-
sevišķo sastāvdaļu (apakšsistēmu) kopums, 
bet to mijiedarbība un “līdzdalība”, kas rada 
jaunas integratīvas īpašības, kādas nepiemīt 
atsevišķiem apakšsistēmas veidojošiem ele-
mentiem.

Cilvēka psihiskās adaptācijas sistēmas 
funkcionālās darbības principiāla atšķirība 
no visām citām pašvadošām sistēmām mek-
lējama apstāklī, ka pastāv apzināti pašregu-
lēšanas mehānismi, kuru pamatā ir subjek-
tīvs individuāli personīgs vērtējums dabas 
un sociālajām iedarbēm uz cilvēku. Cilvēka 
intelektuālajai aktivitātei ir izšķiroša ietekme 
uz adaptācijas pašregulējošiem procesiem, tā 
piepilda tos ar saturu un piedod virzienu. 

Psihologu eksperimentos pārliecinoši pie-
rādīta integrācijas uzvedības saikne ar psihis-
kās adaptācijas efektivitāti37. 

Pētot personas psihisko adaptāciju, ir jā-
ņem vērā tās psiholoģiskie faktori. Pie tādiem 
pieder tādas personas emocionālās un gribas 
izpausmes kā trauksme un frustrācija, kā arī 
personas nostādnes un vajadzību motivējo-
šais raksturojums, kas ir uzvedības pamatā, 
un vai tas veicina personas integrāciju, vai arī 
tai traucē.

 Kā redzams 6. tabulā, sarunvalodas lie-
tošanas kompetence atspoguļo tiešu korelā-
ciju ar adaptīvo, interaktīvo un komformisko 
stilu sociālajā vidē, bet nespēja un nevēlē-
šanās apgūt latviešu valodu vairo depresiju, 
nostalģiju un atsvešinātību. 

Augstas atzīmes adaptivitātes skalā lieci-
na par personīgo apmierinātību un pozitīvu 
attieksmi pret apkārtējiem, pārliecību attiecī-
bās ar citiem, sociālo un fizisko drošību un 
aizsardzību un piederību noteiktai sabiedrī-
bai. Personām ir raksturīga tieksme pašaplie-
cināties, augsts aktivitātes līmenis; spēja plā-
not savu nākotni, balstoties uz savām spējām 
un pieredzi.

Augstas atzīmes konformisma skalā no-
zīmē tieksmi uzturēt attiecības, tieksmi uz 
emocionālām attiecībām ar cilvēkiem, tiek-
smi pieņemt konkrētās sistēmas vērtību sis-
tēmu un uzvedības normas, kā arī atkarību 
no ieinteresētības savu mērķu sasniegšanai 
un no paredzamās atlīdzības.

Augstas atzīmes depresivitātes skalā lieci-
na par nespēju īstenot savas gaidas par soci-
ālām un profesionālām pozīcijām, bezspēcī-
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bu pret dzīves sarežģījumiem, savu personīgo 
spēju neīstenošanu, ko pavada  nospiestības, 
izolētības un tukšuma izjūta.

Augstas atzīmes nostalģijas skalā liecina 
par sakaru zaudējumu ar kultūru, līdzdalību 
tajā, iekšēju satraukumu par nesaskaņām ar 

6. tab. Sarunvalodas kompetences un adaptivitātes korelācijas

Skala Vērtējums

Adaptīvā skala 0,284544

Konformisma skala 0,042449

Interaktīvā skala 0,226597

Depresivitātes skala –0,219207

Nostalģijas skala –0,137824

Atsvešinātības skala –0,311654

Spearman Rank Order Correlations (Etno-com-comp); MD pairwise deleted;
Marked correlations are significant at p < 0,05000
Avots: autores aprēķini 

7. tab. Nozīmīgākie kognitīvie motīvi latviešu valodas apguvē

Nosaukums Korelācijas 
koeficients

Rangs

Ir daudz svarīgas informācijas 0,331738498 1

Valoda patīk pati par sevi 0,314773631 2

Patīk valodas skanējums 0,223927355 4

Patīk valodas izruna 0,261253723 3

Patīk literatūra 0,196813246 5

Valodas apguvi ietekmē vēsturiskā pieredze 0,040212315 7

Valodas apguvi ietekmē personīgā pieredze 0,056299103 6

Avots: autores aprēķini 

tradicionālajām kultūras vērtībām, normatī-
viem un iespējām iegūt jaunas. 

Valodas etnokomunikatīvā kompetence ir 
dinamisks jēdziens. Etnokomunikatīvā kom-
petence pakāpeniski iziet kolektīva psiholo-
ģisku adaptāciju un leģitimizāciju, tādā veidā 
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pieņemot tās socializētās sastāvdaļas (jēgu, 
vērtības, normas, nostādnes u. c.), formējot 
nacionālās kopības raksturu un sociālo sav-
dabību, uzvedības veidus, attieksmes, reak-
cijas utt. Veicinot valodas etnokomunikatīvo  
kompetenci, attīstās ne tikai mērķtiecīgas 
cilvēku grupu darbības un tradīcijas sociālajā 
vidē, bet arī sociālās attīstības iespējas, re-
sursi un veidi. 

Līdz šim, raksturojot valodas kompe-
tenci, ārzemju zinātniskajā literatūrā tika 
uzsvērta tikai valodas lingvistiskā kvalitāte, 
tāpēc pētījumā tika noskaidroti sarunvalo-
das lietošanas kompetences un valodas kog-
nitīvie motīvi. Tie tika rindoti pēc korelatīvās 

nozīmes (7. tab.). Tabulā norādītie rezultāti 
atspoguļo krievu valodā runājošo respon-
dentu sarunvalodas apguves, izmantošanas 
un attieksmes motīvus. Sarunvalodas kom-
petence norāda uz pozitīviem kognitīviem 
motīviem valodas apguvē: pozitīvu attiek-
smi pret valodu, tās skanējumu, izrunu un 
nozīmīgu vēsturisko un personisko pieredzi 
valodas apguvē.

Latviešu valodas apguve krievu valodā 
runājošiem ir saistīta galvenokārt ar valodas 
kognitīvām grūtībām, jo maz saskatāmas vār-
du un rakstības līdzības (8. tab.).

Latviešu valodas kompetence ir saistīta 
ne tikai ar valodas apguves grūtībām, bet arī 

8. tab. Sarunvalodas kompetence un valodas apgūšanas kognitīvās grūtības

Nosaukums Korelācijas koeficients Rangs

Rakstības grūtības –0,311723241 4

Grūti atcerēties vārdus –0,429039779 1

Grūti izrunāt –0,403929211 3

Nepatīk valodas skanējums –0,227530519 7

Grūtības apgūt gramatiku –0,281983795 5

Grūti veidot izteicienus 0.040535559 2

Grūti atspoguļot domas dziļumu –0,280746876 6

Citas grūtības –0,03925525 8

Avots: autores aprēķini 

9. tab. Sarunvalodas kompetence un valodas izmantošanas sfēra

Nosaukums Korelācijas koeficients Rangs

Sadzīvē nav nepieciešama –0,145652803 5

Runāju, kad jāaizstāv savas intereses 0,167373489 4

Nejūtos drošs, tāpēc nerunāju –0,477631265 1

Nerunāju, jo nevēlos dzīvot Latvijā 0,006985581 6

Nerunāju, jo nav valodas vides –0,0207510393 3

Zinu, bet nerunāju, jo kautrējos –0,229438934 2
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ar latviešu valodas izmantošanas jomu. Pie-
mēram, respondenti saka, ka nerunā latviešu 
valodā,  jo nav valodas vides un sadzīvē nav 
nepieciešamība runāt latviski (9. tab.).

Šādu nostādni paskaidro 10. tabula, kurā 
salīdzināta latviešu sarunvalodas kompeten-
ce un nepieciešamība izmantot valodu. Kā 
redzams, valodas apguves kompetence gal-
venokārt ir atkarīga no personības iekšējās 
motivācijas  

Valodas nepietiekamu apguvi no sociālo 
grūtību viedokļa respondenti  skaidroja  ar 
to, ka nav nepieciešams apgūt valodu. Tas 
apzīmē sociālās vides riska faktoru latviešu 
valodas apguvei (11. tab.). 

Latviešu valodas lietošanas 
filozofija

Nacionālā valoda, tās struktūra, vārdu 
krājums attīstās vēstures gaitā, pamatojo-
ties uz cilvēka intelektuālo darbību, pastāvīgi 

10. tab. Sarunvalodas kompetence un nepieciešamība izmantot valodu 

Nosaukums Korelācijas koeficients Rangs

Valoda ir jāzina, bet nav nepieciešams to izmantot –0,239076412 1

Zināt negribu –0,158495938 3

Nav iekšējas nepieciešamības valodu mācīties –0,168813999 2

Man ir galēji nepieciešams valodu apgūt –0,150827318 4

Avots: autores aprēķini 

11. tab. Sarunvalodas kompetence un valodas apguves sociālās grūtības

Nosaukums Korelācijas koeficients Rangs

Trūkst finansiālo līdzekļu apmācībai –0,025114481 4

Trūkst laika –0,211601657 2

Veselības stāvoklis –0,069767431 3

Nav nepieciešams apgūt valodu –0,212705774 1

Citas grūtības –0,011339141 5

Avots: autores aprēķini

paaugstinoties viņa abstraktās domāšanas 
nozīmībai un balstoties uz viņa zinātnisko iz-
ziņu. Tas arī vienlaicīgi ir nacionālās kultūras 
jēgas — loģikas integrālās iedabas tapšanas 
process.

Sākotnēji, lai noteiktu saturu latviešu 
valodas lietošanas filozofijai, tika veikts pē-
tījums — kvalitatīva valodas pielietošanas 
filozofijas apzināšanās gan latviešu, gan krie-
vu valodā runājošiem. Pētījumā piedāvātas 
korelācijas un rindojums valodas lietošanas 
filozofijā.

Negatīvām nostādnēm valodas pielieto-
šanas filozofijā jeb attieksmē pret valodas 
apguvi ir negatīva korelācija ar sarunvalodas 
kompetenci: piemēram, tādām kā principā 
nerunāju latviski, visi prot krieviski, nesaska-
tu valodas lietderību u.c. (12. tab. ).

Latvijā dzīvojošo krievu valodā runājošo 
attieksme pret latviešu valodas apguvi iezī-
mē arī pozitīvas nostādnes: vēlmi dzīvot šajā 
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zemē, apzināties un pieņemt citu — savas 
donorvalsts mentalitāti, vēlmi pēc saskaņas 
ar šajā zemē dzīvojošiem. Sievietes kopumā 
uzrāda augstāku toleranci pret latviešu valo-
das apguvi nekā vīrieši (7. att.), un vīriešu 
vērtējumi ir vairāk izkliedēti, nekā sieviešu. 

Tas norāda uz lielu atšķirīgo viedokļu īpatsva-
ru atbilžu kopumā. 

Secinājumi
Valodas komunikatīvā kompetence ir 

sociālpsiholoģiskā kvalitāte un nepiecieša-

12. tab. Sarunvalodas kompetences un valodas apguves un pielietošanas filozofija

Nosaukums Korelācijas koeficients Rangs

Principā nerunāju –0,299649014 2

Visi prot krieviski –0,394635048 1

Varēšu nerunāt –0,064041923 7

Vēlos dzīvot šajā zemē 0,180986664 3

Apzinos, ka katra valoda ir vērtīga 0,063702903 8

Lai būtu saskaņa 0,140125106 5

Apzināties mentalitāti 0,177876798 4

Nesaskata lietderību –0,122836516 6

Avots: autores aprēķini

7. att. Nostādnes pret valodu vīriešiem un sievietēm
Avots: autores aprēķini
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mība, kas atspoguļo personas gatavību un 
gribu iekļauties starpetniskajā saskarsmē 
un nodrošina personas savstarpējo attiecību 
optimālu mijiedarbību ar citas kultūras ne-
sēja pārstāvjiem. Latviešu valodas apguvei 
ir atvēlēti valsts līdzekļi un pietiekams laiks, 
lai sagaidītu tolerantu attieksmi pret tās ap-
guvi. Pētījums ir atspoguļojis galvenos cēlo-
ņus latviešu valodas nepietiekamai apguvei.  
Kaut gan sociālās distancētības mērījumi no-
rāda uz respondentu “rietumniecisko orien-
tāciju” — augstu tolerances pakāpi attiecībā 
pret rietumu valstu pārstāvjiem pretstatā ze-
majai tolerancei pret krieviem, tomēr cita at-
tieksme parādās latviešu valodas apguves un 
lietošanas kognitīvajās nostādnēs. Jāatzīmē, 
ka latviešu valodas nepietiekama apguve nav 
saistīta ar valodas kognitīvajām grūtībām, 
bet gan ar to, ka nav īstenota skaidra un 
pēctecīga valodas politika un krievu valodā 
runājošo cilvēku lielāka pilsoniskā iesaiste 
sadarbībai sociālajās norisēs, kas veicinātu 
dažādas pilsoniskās sadarbības formas un 
pilsonisko pašapzināšanos un atbildību. Tā 
rezultātā veidojusies intoleranta attieksme, 
t.i., neveidojot tolerantu iekšējo motivāciju 
un valodas pielietojuma filozofiju pret galve-
no latviskās kultūras sastāvdaļu — latviešu 
valodas apguvi.
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Summary
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The Latvian nation, similar as other European nations, in order to maintain its ethnic iden-
tity should confirm and develop the social and civic identity in their own country purposefully 
improving the communicative competence of interethnic groups and forming positive social 
cultural environment. The article focuses on the development of attitude of Latvia’s inhabitants, 
mainly the Russianspeaking ones, towards the Latvian language and the development of Latvi-
ans’ attitude towards another language as a value.

Attitude towards language can be considered as one of the main factors affecting interethnic 
relations.

The article is based on a research within which a survey of language communicative compe-
tence has been elaborated and implemented, based on the approach of cognitive constructivism 
revealing the quality of language communicative competence which includes: linguistic compe-
tence, sociolinguistic competence, cognitive competence pragmatic competence, strategic com-
petence, philosophy of language acquisition and use or approach towards language acquisition.

A total of 847 respondent replies from three regions of Latva were used for research. The 
research was conducted in 2006–2009, but the acquired data are still applicable for analysis of 
language communicative competence from different aspects. 

The analysis of social detachment shows high association of all Latvia’s society with the 
Western society and Western culture, and its acceptance. The conclusions are that the orienta-
tion of cultural values significantly differs — Latvianspeaking group of respondents focuses on  
traditional cultural values but the group of Russian speakers — on psychodynamic cultural values 
which essentially correlate with the indicators of adaptivity of  Russianspeaking respondents.


