
Ciemiņš no 
Ērgļiem 

Tuvojoties Latvijas 
99. dzimšanas dienai, kur 
gadījies, kur ne, mūsu 
skolu apciemot pieteicās 
ciemiņš no Ērgļiem, no 
Latvijas. Vārds viņai Liene 
Graudiņa, un nāca viņa pašā svētku dienas priekšvakarā ar 
bagātīgām dāvanām visiem mūsu skolas bērniem.  

Dāvanas gan pašas roku taisītas, gan arī Ērgļu pagasta bērnudārza 
„Pienenīte” bērnu veidotas. Čakli gan viņi tur tajos Ērgļos! Bērni bija 
sarūpējuši apsveikumus , savukārt  
Liene  -  latviskā stilā veidotus 
tauriņus zēniem un matu gumijas 
meitenēm. Mēs arī nepalikām 
parādā. Lienes čemodānā uz 
Ērgļiem aizceļoja Reikjavīkas 
Latviešu skolas bērnu veidoti 
apsveikumi Ērgļu bērniem. Tā nu 
mums sanāca tāda abpusēja 
a p d ā v i n ā š a n ā s , L a t v i j a s 
dzimšanas dienu svinot. 

Bet kas tie tādi – Ērgļi? Tā ir viena no skaistākajām vietām Vidzemes 
augstienē  100 km no galvaspilsētas Rīgas un 25 km no Latvijas augstākā 
kalna Gaiziņa. Ērgļus par savām dzimtajām mājām sauc daudzi Latvijas 
kultūrā ievērojami cilvēki. Kā spilgtākos piemērus var minēt rakstnieku un 
latviešu literatūras klasiķi Rūdolfu Blaumani, komponistus un brāļus 
Jurjānus, dzejniekus Zinaīdu Lazdu un Jāni Grotu, kā arī Dailes teātra aktieri 
Pēteri Liepiņu. Ērgļu bērnudārza „Pienenīte” iemītnieku skaits ir 87 bērni 
vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem, 15 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. 1980. 
gadā, sagaidot bērnudārza pastāvēšanas 5 gadu jubileju, darbinieki savai 
iestādei izvēlējās nosaukumu „Pienenīte”, saistot to ar rakstnieka R. 
Blaumaņa rindām:  

„Pienenītes, pienenītes 
Sēd uz zaļas pakalnītes. 
Iet garām mīļa saule – 
Dod viņām labu rītu.” 
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Apsveikums un dāvaniņa no Ērgļiem



Atskats uz skolas dzīvi 
Jau ceturto gadu Reikjavīkas Latviešu 

skola piebira pilna ar bērnu smiekliem, 
dziesmām un rotaļām. 9. septembrī bērni pēc 
vasaras brīvlaika, priecājoties satikt draugus, 
sveicināja: „Sveiks, Gustav, Gvido un Stefán !“  
Un pavisam kautrīgi, mammai pie rokas 
pieķērušies, smaidīja skolnieki, kam šis ir 
pirmais skolas gads latviešu skolā.  
 2017. gada mācību gads tika atklāts ar 
Latvijas Republikas valsts himnu. Skolas 
brīvprātīgo skolotāju pulkā tika uzņemtas jaunas 
skolotājas - Arta un Ilze. Arta kopā ar Anci kļuva 
par 2. grupas skolotājām, bet Ilze ar prieku un 
radošu dzirksti sāka vadīt 3. grupas nodarbības. 
Ilze kopš pirmās 
s k o l a s d i e n a s 
p ā r s t e i d z g a n 
b ē r n u s , g a n 
vecākus ar savu 
pedagoga talantu, 
bērniem atklājot, 
k a l a t v i e š u 
alfabētā ir gan 
gari, gan īsi burti, 
un par t iem ir 
u z r a k s t ī t a a r ī  
p a s a k a . A r 
p a s a k ā m u n 
dziesmām pilnu 
v ā c e l ī t i š a j ā 
s e m e s t r ī 
nodarb ības vada 
Laura un Lauma, kas vismazākos bērnus aicina 
ar dziesmu „Labu rītu saka saule“ ielikt savu 
bildi skolas mājiņā. Pirkstiņš pie pirkstiņa- bērni 
skaita , cik daudz draugi ir atnākuši uz skolu. 

 Ar radošu alfabētu iesākās pirmā skolas 
nodarbība. Reikjavīkas Latviešu skolas vecāku 
teātra aktieri izspēlēja, spēlēja un meklēja burtu 
B,  aizripojušu kopā ar bumbu, un pavisam garu 
Ā, noslēpušos Ābecē. 
 Šajā semestrī deviņu sestdienu rītos 
skolas durvis vēra  33 skolas bērni vecumā no 
viena līdz deviņiem gadiem, kuriem zelta 
atslēdziņa ir  latviešu valoda. Bērni ir zīmējuši 
garo pupu  un kopīgi gatavojuši galdautu, 
skaitījuši aitas, pūkainas un draiskas, vilkuši ar 
dzīparu dzīpariem Latvijas robežas skolotājas 

Martas pavadībā. Spoži ir iedeguši papīra 
vulkānus un sildījušies kopā ar mušu ķēniņieni 
vectēva cimdiņā. 
 Reikjavīkas Latviešu skola saka lielu 
paldies Ērgļu pirmsskolai „Pienenīte“ un 
skolotājai Lienei par skaistajiem  sveicieniem 
Latvijas dzimšanas dienā. Mūsu paldies 
aizceļoja uz Latviju kopā ar lapkriti un aitu 
ganībām, kas lūkojas no papīra lapām. Sirsnīgs 
sveiciens Ērgļiem no Reikjavīkas! 
 Lapa pie lapas, un tās ir grāmatas. 
Grāmatas - tā ir bibliotēka. Skolotāja Lauma 
katru sestdienas rītu bagātīgi klāj grāmatu 
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galdu, kur  bērni var atrast sev aizraujošu stāstu, 
ko lasīt kopā ar mammu un tēti. 
 Lasot, klausoties un skatoties bildes, 
Re ik j av īkas La tv i e šu sko la p i eda l ī jā s 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Šī projekta 
galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras 
un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās 
notiek lasījumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Bērni šogad Dānijā, Latvijā, Norvēģijā, Islandē 
un citās Ziemeļu valstīs  klausījās lasījumu no 
somu rakstnieka Mauri Kunnas grāmatas 
„Bagātību sala“. Reikjavīkas Nacionālajā 
biblotēkā pirāti latviešu valodā stāstīja par 
mirdzošām bagāt ībām un aizraujoš iem 
piedzīvojumiem. 
 Svinīgi un ar lielu prieku 18. novembrī 
svinējām Latvijas dzimšanas dienu. Skolā 

viesojās projektam „Karoga ceļš“ austais karogs, 
kuru skolā, Latvijas himnai skanot, ienesa 
Reikjavīkas Latviešu skolas absolvents Mārtiņš 
Kaimiņš. Karogam skola veltīja ceļa dziesmu 
„Maza, maza meitenīte“. Bērni mielojās ar 
sarkanbaltsarkanu ogu maizi un čakli strādāja 
radošajā darbnīcā, gatavojot Latvijas karogu un 
latviskus svečturus. 2. un 3. grupas bērni svētkos 
deklamēja tautasdziesmas.  
 Zvaniņš skan, zvaniņš skan.....Bērni kopā 
ar mūzikas skolotāju Sarmīti ir ieskandinājuši 
Ziemas saulgriežu laiku. Ir pienācis 9. 
decembris, un ar pilnu dāvanu maisu pie mums 
ciemos nāk Ziemassvētku vecītis. Paldies 
bērniem, vecākiem, rūķiem, mūsu draugiem un 
skolotājiem par darbu un prieku būt latvietim! 
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Priecīgus Ziemassvētku un Laimīgu Jauno gadu!



Jaunie skolas brīvprātīgie 
Arta Balode  

Islandi par savām mājām saucu nu jau mazliet ilgāk par 
gadu, tomēr manas mājas ir Latvija. Kamēr šādi esmu prom, 
vienmēr mēģinu dot kādu ieguldījumu latviešu sabiedrībā - gan 
savos  četros studiju gados, kad mācījos Baltijas filmu un 
mediju skolā Tallinā, iesaistoties vietējo latviešu kopienā un 
korī, nonākot Dziesmu un deju svētku koordinatoru komandā, 
tā šobrīd - esot Pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 
vadības lokā, kā arī dodot pienesumu Reikjavīkas Latviešu 
skoliņai.  

Kā pāris sestdienu neiztrūkstošu sastāvdaļu nu jau redzu 
savu 2. grupiņu, kurā vislielāko gandarījumu rada šie 
brīnišķīgie mazie ar savu vēlmi darboties un iesaistīties. Liels 
paldies jums, vecāki, par to, ka esat savā saspringtajā dienas 
kārtībā iekļāvuši bērnu dalību skoliņā, lai mēs varētu būt kopā 
un stiprināt savu latvietību. 

Tā kā vasaras beigās mans Islandes piedzīvojums 
beigsies, nākamais gads būs mans noslēdzošais skoliņā.  Tomēr 
līdz tam mums priekšā ir daudz aizraujošu nodarbību, 
programmā iekļaujot mazliet vairāk no latviešu kultūras un literatūras, turpinot veidot dažādus 
radošus darbiņus. 

Ilze Rutkovska  

Pagājis jau vairāk kā gads kopš universitātes absolvēšanas, kopā ar draugu sapratām, ka šis ir tas 
brīdis, kad varam atļauties darīt ko neprātīgu un izlēmām doties apceļot Islandi. Sākotnējais plāns bija 
palikt šeit uz gadu, bet šai zemei tik tiešām piemīt maģisks valdzinājums - ar visu vēju, skarbumu un 
tumsu tā tiešām ir viena no skaistākajām un neatkārtojamākajām vietām pasaulē. Tā nu esam Islandē 
palikuši uz nenoteiktu laiku.  Bet, protams, lai cik te skaisti un labi, mājas ir mājas, un pēc tām es 
ilgojos katru dienu. Šī iemesla dēļ biju patiesi priecīga pievienoties Reikjavikas Latviešu skoliņai! Te 
esmu tuvāk dzimtenei, mājām.  

Kā savu aicinājumu jūtu darbu ar bērniem – tā, manuprāt, ir milzīga privilēģija un arī atbildība, 
palīdzēt mazajiem veidot izpratni par pasauli, kurā viņi aug un dzīvos. Tas, lai arī ne vienmēr 
vienkāršs, tomēr ir tiešām pacilājošs darbs. Man milzīgs prieks, ka arī Islandē esot, man ir iespēja 
turpināt nodoties šai profesijai, pēc kuras patiesi jau biju paspējusi sailgoties.  Paldies jums par šo 
iespēju! 
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Pievienojies mums! 
Skolas komandai ir nepieciešami jauni 

spēki - gan nodarbības vadīšanā, gan skolas 
administrācijā.  

Ja Tevi intresē brīvprātīgais darbs mūsu 
skolā, raksti e-pasta vēstuli uz 

latviesu.skolina@gmail.com jebkurā laikā!

Seko informācijai par Reikjavīkas Latviešu skolu 
internetā: 

• Facebook lapā Reikjavīkas Latviešu skola 
• Mājas lapa www.latviesuskolina.wordpress.com 

mailto:latviesu.skolina@gmail.com
mailto:latviesu.skolina@gmail.com


Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļa 

Šoruden jau 2. reizi Reikjavīkas Latviešu 
skola Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas projekta 
ietvaros piedalījās lasījumā, kura uzdevums ir 
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.  

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās 
un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs tiek 
lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.   

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma 
bija Ziemeļu salas, un visjaunākajiem klausītājiem  tika 
piedāvāta soma Mauri Kunnasa grāmata "Bagātību sala", 
kas ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskā pirātu stāsta jauns 
pārstāsts.  Grāmata vēsta par mazo Džimu, kas kāda veca 
jūrnieka mantās ir atradis noslēpumainu dārgumu 
karti un dodas meklēt šos dārgumus uz slepenu salu. 
Mazais Džims un kuģa apkalpe ir pārliecināti, ka ar 
šo dārgumu karti atradīs zeltu un dimantus, taču 
kuģim uzglūn alkatīgi pirāti... 

Mūsu mazos klausītājus 19. novembra 
pēcpusdienā laipni uzņēma Reikjavīkas Nacionālajā 
bibliotēka. Pēc lasījuma bērniem bija iespēja 
darboties radoši un izgatavot sev dažus pirātu 
atribūtus. Esam pateicīgi Reikjavīkas Nacionālajai 
bibliotēkai par  mājīgajām un tajā pašā laikā fantāziju 
rosinošajām telpām, kā arī par materiālu un 
darbarīku sagādi. Taču lasījumu padarīt par īstu 
piedzīvojumu mums palīdzēja Reikjavīkas Latviešu skolas vecāku teātra dalībnieki, kas bija iejutušies 
pirātu tēlos. Liels paldies par atsaucību! 

Rakstu sagatavoja Ilva Pētersone  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Šogad Starptautiskais Amatieru teātra festivāls “Laipa” 
notika Bergenē, Norvēģijā. Tajā piedalījās arī Reikjavīkas 
Latviešu skolas vecāku teātris “Klikucis” ar bērnu teātra izrādi 
“Triks un Traks.” Pirmo reizi izrāde tika rādīta Reikjavīkas 
Latviešu skolas bērniem semestra noslēgumā maijā. 

No Islandes devās 14 cilvēki un festivālā piedalījās 7 
kolektīvi. Kopā pasākumu apmeklēja apmēram 300 cilvēku. 
Tikāmies arī ar Latvijas vēstnieci Judīti Dobeli, kura turpmākos 
četrus gadus pildīs vēstnieka pienākumus Norvēģijā. Pasākumu organizatori nodrošināja mums ekskursiju un 
mājas virtuvi, kā arī nebeidzamus aplausus. Festivāls norisinājās divas dienas un beidzās ar balli.  

Nākamajā gadā festivāls norisināsies Briselē, Belģijā. Šīs ir viens no teātra spilgtākajiem gada 
notikumiem, kurš izvērtās par īstu piedzīvojumu. Ja arī apsver domu padarīt 2018. gadu spilgtāku, 
piedzīvojumiem bagātāku, tad droši piesakies teātra kolektīvā pie režisores Ingrīdas Induses. Noteikti arī tevī 
slēpjas aktiera talants.  

Rihards Klauss



Daudz Laimes, Latvija, 99. dzimšanas dienā! 
„Dievs, svētī Latviju!“ - skaļi un svinīgi 

Latvijas valsts himna ieskanējās Reikjavīkas 
Latviešu skolā 18. novembrī. Ar augsti paceltu 
galvu skolas absolvents Mārtiņš ienesa Latvijas 
karogu, kas ceļo pa pasauli no rokas rokā 
Latvijas simtgades projekta  „Karoga ceļš“ 
ietvaros. Skolas bērni karogam veltīja latviešu 
tautasdziesmu „Maza, maza meitenīte“.  
 Latvijas dzimšanas dienā bērni gatavoja 
dāvanas sev, mammai, omei un Latvijai. Pirmās 
grupas bērni kopā ar vecākiem līmēja Latvijas 
karogu. Visa klases telpa kļuva sarkan-balt-
sarkana. Otrās un trešās grupas skolnieki skaitīja 
tautasdziesmas un rūpīgi zīmēja Rīgas torņus, 
Latvijas karogu un spožu sauli, ko uzmanīgi 
līmēja uz burciņas, lai mazais stikla trauks 
pārvērstos svečturī. 
  Kā jau svētkos, arī pati skola saņēma 
dāvanu- Latvijas Republikas karogu. Paldies 
„Latvijas tekstilam“! Paldies  skolotājām Ancei, 
Ilzei, Laumai par svētku darbnīcu, Ilzei otra 
riekšava paldies par svētku ogu maizi un Initai 
par svētku organizēšanu Latvijas simtgadades 
svētku programmas ietvaros.  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Bilžu autori - Inita Kaimiņa un Ieva Plauks Čermáková
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Ko vecāki vēlas zināt 
par bilingvismu  
François Grosjean 

1. Kā var noteikt, vai bērniem ir 
pietiekams kontakts ar katru no valodām?  

Ja bērni paralēli apgūst divas valodas, un 
vecāki ar nolūku lieto stratēgi̧ju, kas ietver abas 
valodas, ir svarīgi, lai bērni dzird (saskaras) ar 
katru valodu katru vai gandrīz katru dienu. Ja 
vecāku mērķis ir vienkārši nodrošināt bērnam 
kontaktu ar otru valodu, tad tik bieža saskare 
nav nepieciešama. Bet, ja viņi vēlas, lai bērns 
ikd ienā l i e to tu d ivas va lodas , tad i r 
nepieciešama plaša saskare ar katru no tām. 
Domājot par saskares formu, ir jāņem vērā divi 
aspekti. Pirmkārt, ir jānodrošina saskare ar 
cilvēkiem (runāšana, spēlēšanās vai lasīšana), 
nevis tikai ar DVD vai televīziju. Bērni apgūs 
valodu, ja viņi konstatēs, ka tā viņiem ir 
nepieciešama, un šādu nepieciešamību rada 
saskare ar cilvēkiem. Otrkārt, ja vien tas ir 
iespējams, būtu nepieciešams ieplānot situācijas, 
kurās bērnam ir saskare ar cilvēkiem, kuri 
neprot otru valodu, lai viņi valodu dzirdētu bez 
otras valodas elementiem, proti , kodu 
pārslēgšanās un aizguvumiem. Bilingvālā vidē 
otras valodas elementu ienākšana ir normāla, 
tomēr ir būtiski panākt, lai bilingvāli bērni 
konstatētu, ka viņi nonāks arī monolingvālās 
situācijās, kurās viņi varēs izmantot tikai vienu 
valodu. Treškārt, nav iespējams precīzi izmērīt, 
cik daudz ir „pietiekami daudz saskares”, bet, ja 
bērns sāk dominējoši sazināties vienā valodā un 
sāk nesaprast vai nerunāt otrā, tad saskari ar 
viņa otru valodu ir nepieciešams pastiprināt.  

2 . K as i r „ l abākā” metode , kā 
nodrošināt, lai bērns izaug bilingvāls 
(piemēram, „viens vecāks – viena valoda”, 
„minoritātes valoda mājās” utt.)? Personīgi es 
par labāku pieeju uzskatu un vecākiem, kuri 
vēlas, lai viņu bērns izaug divvalodīgs, iesaku 
mājās lietot vienu valodu (parasti minoritātes 
valodu), bet otru valodu ārpus mājas (es to 
dēvēju par „mājās – ārpus mājas” stratēgi̧ju). Tas 
var nozīmēt, ka, lai nodrošinātu, ka mājās visi 
lieto vienu un to pašu valodu, vienam no 
vecākiem ar bērnu ir jārunā savā otrajā (vai 
trešajā) valodā. Papildus tam, lai stiprinātu šīs 

valodas pamatu, ar bērnu tajā vajadzētu 
sazināties arī personām, kas nav vecāki 
(piemēram, citi gi̧menes locekļi, draugi utt.). 
Ārpus mājas lietotā valoda parasti būs 
sabiedrības vairākuma un skolā lietotā valoda, 
līdz ar to tai nebūs grūtību nostiprināties. Šāda 
stratēgi̧ja nodrošinās, ka ar vājāko valodu 
(mājas valodu) būs daudz plašāka saskare nekā 
tad, ja to lietos tikai viens no vecākiem, kā tas 
notiek, izmantojot stratēgi̧ju „viens vecāks – 
viena valoda”. Papildus tam, bērnam tas sniegs 
lielāku skaidrību – mājās ir jālieto X valoda, bet 
ārpus mājām Y valoda.  

3. Vai var pārslēgties no vienas metodes 
uz otru vai mājās pārslēgties no vienas 
valodas uz otru? Pārmaiņas dzīvē var mainīt 
valodu lietojumu gi̧menē, piemēram, gi̧menei 
pārstrukturējoties vai pārceļoties uz citu valsti 
vai regi̧onu, kur vairākums runā citā valodā. Kad 
tas notiek, ir normāli, ja vecāki pielāgo arī 
valodu lietojumu gi̧menē. Ja mērķis ir turpināt 
audzināt bērnu kā bilingvālu, ir jāņem vērā divi 
aspekti. Vispirms, galvenais aspekts ir 
nodrošināt nepieciešamību pēc abām valodām. 
Še i t e s d o mā j u r eā l u , k o m u n i k a t īv u 
nepieciešamību pēc valodas, nevis vecāku 
spiedienu. Bērni ļoti precīzi nosaka, vai ir vērts 
pūlēties uzturēt savas valodas zināšanas vai ļaut 
tām pagaist. Ja viņi zina, ka abi vecāki prot 
vienu no valodām, viņi drīzāk mēgi̧nās runāt 
tikai tajā un no otras atbrīvosies. Bērni ļoti ātri 
var kādu valodu apgūt vai atbrīvoties no tās, 
atkarībā no tā, vai pēc tās viņiem ir vajadzība 
vai tādas nav. Tādēļ vecākiem vajadzētu 
pārdomāt, ar kādām metodēm radīt un uzturēt 
nepieciešamību zināt katru valodu. Otrais 
aspekts ir tas, ka ar bērnu, ja viņš/a ir 
pietiekami liels/a, ir jāpārrunā, ja tiek mainīta 
valodu lietošanas stratēgi̧ja. Bērni savā attīstībā 
iziet cauri periodam, kad valodas un personas 
saite ir samērā stipri izteikta. Ja izmaiņas 
stratēgi̧jā nozīmē to, ka pieaugušais tagad ar 
bērnu sarunāsies citā valodā, tad pārejas periodā 
ir nepieciešams pievērst papildus uzmanību, 
novērojot bērna reakciju uz pārmaiņām un 
vajadzības gadījumā atbilstoši rīkojoties. Es 
ieteiktu neveikt pēkšņas izmaiņas stratēgi̧jā, bet 
gan ieviest tās īsā laika periodā; precīzs pārejas 
perioda garums būs atkarīgs no bērna reakcijas 
uz pārmaiņām.  
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4. Vienkāršā valodā – ko saka pētījumi 
p a r b i l i n g v i s m a / m u l t i l i n g v i s m a 
p r i e k š r o c ī b ām s a l ī d z i n ā j u m ā a r 
monolingvismu? Bilingvismam ir daudz 
priekšrocību: var sazināties ar dažādās valodās 
runājošiem dažādu kultūru pārstāvjiem, 
sazināties ar radiniekiem, ar kuriem citādi 
sazināties nebūtu iespējams, lasīt literatūru 
vairākās valodās, atvieglot citu valodu 
apgūšanu, veicināt atvērtību un iegūt dažādus 
skatījumus uz dzīvi, paaugstināt nodarbinātības 
iespējas, palīdzēt citiem, kuru valodu un kultūru 
pārzini utt. Šie iemesli kā tādi nav balstīti 
pētījumos – tie ir cilvēku, bieži bilingvālu, 
viedokļi – bet tie ir pārliecinoši un tiek bieži 
minēti. Runājot par ieguvumiem, uz kuriem 
norāda pētījumi, ir svarīgi būt uzmanīgiem, 
interpretējot senāku pētījumu rezultātus, jo tajos 
bieži netika kontrolēti svarīgi faktori. Pēdējā 
laika pētījumi norāda, ka bilingvāli bērni ir 
veiksmīgāki par monolingviem dažās jomās 
(piemēram, uzdevumi, kas novērtē uzmanības 
kontroli, sauktu arī par selektīvo kontroli), viņi 
ir tikpat veiksmīgi kā monolingvi citās jomās 
(piemēram, uzdevumi, kas novērtē spēju 
analizēt struktūru), bet dažos gadījumos viņi var 
būt mazāk veiksmīgi par monolingviem 
(piemēram, vārdu krājuma novērtējumos, kas 
tiek veikti vienā valodā, ja bērnam dominē 
vienas valodas zināšanas). Pēdējo rezultātu var 
izskaidrot ar komplementaritātes principu, 
saskaņā ar kuru bilingvi parasti apgūst un lieto 
katru no valodām citiem mērķiem dažādās 
dzīves situācijās un saziņai ar dažādiem 
cilvēkiem. Dažādas dzīves situācijas bieži 
pieprasa atšķirīgu valodu lietojumu. Diemžēl 
pētījumos šis aspekts reti tiek ņemts vērā, tādēļ 
bilingvāli bērni tiek nepamatoti novērtēti zemāk 
par ar saviem monolingvālajiem biedriem.  

5. Vai var bērnu audzināt valodā, kas 
nav dzimtā, pat ja vecāki šo valodu nezina 
pilnīgi perfekti (bet diezgan labi) un viņiem 
nav nevainojamas šīs valodas izrunas (bet tā 
ir diezgan laba)? Būtiskākais faktors, bērnam 
apgūstot divas (vai vairākas) valodas un uzturot 
tās, ir nepieciešamība pēc šīm valodām: 
sazināties ar vecākiem un gi̧menes locekļiem, 
piedalīties ikdienas rūpēs vai skolas aktivitātēs, 
sazināties ar savas kopienas pārstāvjiem utt. Ja 

vecāki spēj radīt nepieciešamību pēc vairāk nekā 
vienas valodas un citi apstākļi tam ir labvēlīgi, 
tad bērni kļūs divvalodīgi. Divi no šiem citiem 
apstākļiem ir arī jautājumā ietvertais valodas 
uztveres daudzums un tā veids. Šeit ir jānorāda 
uz diviem aspektiem. Pirmkārt, valodas perfekta 
nepārzināšana un akcenta esamība nav iemesls, 
lai ar bērnu šajā valodā nesarunātos. Galu galā, 
gi̧menēs, kurās tiek izmantota stratēgi̧ja „viena 
valoda mājās, otra ārpus mājas”, bieži kādam no 
vecākiem šī nav dzimtā valoda. Ievērojiet, ka 
daudzās gi̧menēs, kuras ir pārcēlušās uz citu 
lingvistisko regi̧onu vai valsti un kurās bērni 
mācās citās valodās, to locekļiem nav izcilu šīs 
zemes valodas zināšanu. Otrkārt, bērniem 
ārkārtīgi svarīga ir pēc iespējas plašāka 
saskarsme ar katru no valodām. Tādēļ vecākiem, 
kuri valodu zina ne pārāk labi, bet kuri to lieto 
saziņai ar saviem bērniem, būtu jāmeklē veidi, 
kā palielināt sava bērna saskarsmi ar šo valodu. 
Dažkārt tas ir viegli (piemēram, ja tā ir vietējās 
sabiedrības vai skolas valoda), bet dažkārt 
sarežgī̧tāk.  

6. Vai ir kādi īpaši zelta likumi, kurus 
vajadzētu ņemet vērā katrai gi̧menei, 
audzinot divvalodīgus bērnus? Nav divu 
vienādu bilingvālu gi̧meņu, tādēļ ir sarežgī̧ti 
nosaukt likumus, kas būtu vienādi piemēroti 
visiem. Personīgi es uzsvērtu vairākus punktus. 
Vispirms, vecākiem būtu skaidri jāzina, kādi 
faktori bērniem palīdz papildus dzimtajai 
valodai apgūt otru valodu. Stūrakmens ir 
nepieciešamība pēc valodas, bez tās bērns var 
vienkārši valodu neapgūt. Tomēr kritiski svarīgi 
ir arī citi faktori, tostarp saskares ar valodu 
daudzums un tās veids, valodas loma gi̧menē, 
skolā un kopienā, kā arī attieksme pret valodu, 
kultūru un divvalodību. Otrkārt, ja vien 
iespējams, bērniem būtu regulāri jānonāk 
monolingvālās situācijās, kurās ir iespējams 
izmantot tikai vienu no valodām (šis punkts ir 
jau minēts iepriekš). Ģimenēs, kurās aug 
bilingvāli bērni, ir arī bilingvāli pieaugušie, 
tādējādi veicinot bilingvālu komunikāciju – kodu 
pārslēgšanu un aizguvumu lietošanu. Tas ir 
diezgan dabiski un to nevajadzētu censties 
mainīt. Tomēr bērniem vajadzētu nonākt arī 
situācijās, kurās viņi var lietot tikai vienu no 
valodām, lai viņi palēnām iemācās pārslēgties 
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starp monolingvālu un bilingvālu komunikācijas 
veidu. Treškārt, lai vecākiem izdotos izaudzināt 
bērnus bilingvālus, svarīgs ir atbalsts no 
apkārtējiem. Savukārt vecākiem ir ļoti jāatbalsta 
savu bērnu valodu zināšanas un to lietošana. 
Bērniem paaugoties, vecākiem būtu jāaprunājas 
ar viņiem par bilingvismu un bikulturālismu (ja 
ir iesaistītas vairākas kultūras). Pašlaik 
literatūras par bilingvismu ir pietiekami daudz, 
lai informētu vecākus, ko nozīmē sadzīvot ar 
divām vai vairākām valodām. Visbeidzot, bērnu 
bilingvismam vajadzētu būt prieka avotam gan 
vecākiem, gan bērniem, pat ja dažkārt rodas 
zināmi sarežgī̧jumi (piemēram, pirmajās skolas 
dienās, ja skolā tiek lietota bērna vājākā valoda, 
situācijas, kurās bērns tiek ķircināts vai 
apvainots utt .). Ja pienāk br īdis, kad 
sarežgī̧jumu ir vairāk nekā prieka avotu, tad 
vecākiem ir svarīgi iejaukties, lai mainītu katras 
bērna valodas svarīgumu un lomu.  

7. Vai vienam no vecākiem ir vērts ar 
bērnu sazināties savā valodā, ja viņš/a ar 
bērnu pavada pavisam maz laika? Ja saskare 
ar vienu valodu ir mazāka nekā ar citu, tad 
bērns visticamāk šo valodu apgūs ne pārāk labi, 
tomēr viņam ar to būs bijusi vismaz kaut kāda 
saskare. Papildus tam, vecākam, kurš savu bērnu 
satiek retāk, svarīga ir pati apziņa, ka bērnam ir 
saskare ar viņa valodu. Protams nevajadzētu 
cerēt uz pārlieku augstiem rezultātiem, ja 
saskare ar valodu ir nepietiekami svarīga. Tomēr 
dzīvē mēdz notikt dažādas izmaiņas, un vājākā 
valoda var pēkšņi ieņemt būtiskāku lomu, tādēļ 
es to neizslēgtu no bērna dzīves.  

8. Kā reagȩ̄t uz situāciju, kad gi̧menē ir 
vairāk par divām valodām, un kā pievienot 
vē l v ienu valodu jau tā b i l ingvā la i 
mājsaimniecībai? Daudzas gi̧menes sadzīvo ar 
vairāk nekā divām valodām, kad katrs no 
vecākiem runā savā valodā, bet cits aprūpētājs 
(vai skolotājs skolā) runā trešajā valodā. Šeit ir 
jāpasvītro divi aspekti. Pirmkārt, lai bērns 
apgūtu divas vai vairāk valodas, ir jābūt 
nepieciešamībai (un citiem papildinošajiem 
faktoriem). Otrkārt, vajadzētu pārdomāt, kāda 
būs bērna saskare ar katru no valodām un kā 

būs iespē jams izve idot monol ingvā las 
komunikācijas situācijas. Ja vecāki konstatē, ka 
bērna saskare ar trešo valodu būs nepietiekama 
un reālu nepieciešamību pēc šīs valodas nav 
iespējams noorganizēt, tad varbūt ir vērts atlikt 
tās aktualizēšanu. 

9. Kas notiks ar bērnu bilingvismu, kad 
viņi sāks apmeklēt skolu vietējās kopienas 
valodā? Ja viena no bērnu valodām jau tagad ir 
kopienas/skolas valoda, tad, uzsākot apmeklēt 
skolu, tā piedzīvos neticamu izrāvienu. Tam ir 
vairāki cēloņi: tā tiks lietota daudz vairāk nekā 
i ep r i ek š un tā s l i e t o šanas s i t uā c i j a s 
paplašināsies, to lietos vienaudži un skolotāji 
(jauni un svarīgi cilvēki bērnu dzīvē), tā būs 
valoda, kurā tiks sperti pirmie soļi lasītprasmē. 
Tikai dažu mēnešu laikā tā var kļūt par bērnu 
dominējošo valodu, kuru viņi lietos arvien 
vairāk un nesīs sev līdzi mājās (līdz ar 
mājasdarbiem, draugiem utt.). Viņi var pat sākt 
to lietot, sarunājoties ar saviem vecākiem, lai 
neatšķirtos no citiem bērniem. Ir labi zināms, ka 
laikā starp sešu gadu un agrīnā padsmitgadnieka 
vecumu daudzi bērni pāriet uz vairākuma lietoto 
valodu un samazina vājākās, mājas valodas 
lietojumu. Daži var pat vispār atteikties 
sarunāties mājas valodā ar saviem vecākiem un 
citiem gi̧menes locekļiem. Tādēļ vecāki var 
vēlēties izmantot dažādas vājākās valodas 
stiprināšanas stratēgi̧jas. Ja viņi var atrast 
veidus, kā valodu „noturēt” līdz agrīnā 
padsmitgadnieka vecumam, tad ir ļoti liela 
iespēja, ka vājākā valoda atradīs sev nišu un 
bērna bilingvisms stabilizēsies, pat ja par viņu 
galveno valodu kļūs vairākuma valoda.  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Ziemassvētku krustvārdu mīkla 
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