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Ievads

Lingvistiskās ainavas metode daudzvalodī
bas pētīšanai tiek izmantota kopš 20.gs.90. 
gadu beigām dažādu valstu universitātēs un ir 
kļuvusi aizvien iecienītāka vairākos pasaules 
reģionos. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, 
ka ar patiesi vienkāršiem līdzekļiem var iegūt 
apjomīgu daudzumu autentisku datu par da
žādu valodu lietojumu sabiedrībā. Metodi 
var izmantot ne tikai pieredzējuši valodnieki, 
to lieliski var iekļaut mācību procesā ar visu 
vecumu skolēniem un studentiem. Tāpat 
lingvistiskās ainavas metode piedāvā iespēju 
uz laiku atstāt akadēmisko virsotni un ar jau
tājumu un novērojumu palīdzību piekļūt tuvāk 
noteiktā vidē izmantotajām valodām. Tādā vei
dā var arī parādīt plašākai sabiedrības daļai, 
ar ko nodarbojas valodnieki, radīt sabiedrības 
interesi un rosināt diskutēt par attieksmi pret 
dažādiem ar multilingvismu saistītiem jautā
jumiem.

Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar lingvis
tiskās ainavas metodi un izskaidrot tās priekš
rocības ne tikai valodnieku pētījumos, bet arī 
tās ieviešanā mācību procesā skolās un augst
skolās. 

Pēc šī nelielā ievada vēlamies jums parādīt 
ne tikai metodes ieviešanas gaitu, bet arī 
pašreizējo attīstības stadiju. Mēs iepazīstināsim 
arī ar 2008. gada sākumā izstrādāto projektu 
,,Latvijas lingvistiskā ainava Baltijas valstu 
kontekstā”, kuru arī šobrīd realizējam Rēzek
nes Augstskolā (maģistra studiju programmas 
,,Filoloģija” studenti un divi docētāji). Tā
pat tiks dots neliels ieskats par projektā 
gūtajiem rezultātiem un problēmām, ar ku
rām saskārāmies pētījuma laikā, kā arī iepa
zīstināsim ar jauniegūto pieredzi. 

vIDE UN VALODAS APgUVE

solvita PoŠeIko 

Rēzeknes Augstskolas maģistrantūras studiju programmas „Filoloģija” 

un otrā līmeņa studiju programmas „Latviešu valodas un literatūras 

skolotājs” studente. 

Strādāju arī Preiļu rajona Vārkavas vidusskolā (pamatskolas klasēs) 

par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Manas intereses ir 

latviešu un ārzemju jaunākā literatūra, filozofija, valodu kontakti, 

kultūrvēsture. 

Haiko F. mArtens (Heiko F.Marten)

Rēzeknes Augstskolas docents. 

Lasu studiju kursus valodniecībā, kā arī vadu praktiskās valodu 

nodarbības (angļu, vācu, norvēģu valodā). Promocijas darbu esmu 

aizstāvējis angļu valodniecībā Berlīnes Brīvā Universitātē (Freie 

Universität Berlin). Mana pētījuma tēma ir saistīta ar valodu politiku 

Lielbritānijā un Skandināvijā. Pētnieciskās intereses: multilingvisms, 

valodu politika, minoritāšu problēmjautājumi.

sanita lAzDIŅA 

Rēzeknes Augstskolas docente. 

Lasu studiju kursus valodniecībā un lingvodidaktikā. Promocijas 

darbu izstrādāju lietišķajā valodniecībā (latviešu valodas kā otrās 

valodas apguve). Manas pētnieciskās intereses ir saistītas ar 

valodu apguves jautājumiem un sociolingvistiskās vides izpētes 

daudzveidīgo metožu izzināšanu.
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Metodes būtība

Kas ir šī jaunā metode, un ko tā paredz? 
Metode sastāv no rakstiski veidoto tekstu dokumentē

šanas un analīzes. Ar rakstu formā atveidotajiem tekstiem 
mēs saprotam valodu, ko ikdienā redzam ne tikai plakātos, 
skatlogos, ceļa zīmēs, bet arī dažādās uzlīmēs un grafiti. 
(Skat. 1.–2. attēlu.)  

Līdz šim veiktie pētījumi (ar lingvistiskās ainavas me
todi) galvenokārt ir notikuši pilsētu lielākajās ielās, kurās 
vērojami daudzi uzraksti dažādās valodās. Taču šo metodi 
ir iespējams izmantot jebkurā ģeogrāfiskajā telpā. Valodas 
piemērus var analizēt kopumā vai arī pēc konkrētiem 
kritērijiem, piemēram, aplūkojot tikai tekstus, kas ir biling
vāli vai multilingvāli. Turklāt pētījumā vajadzētu pievērst 
uzmanību gan kvantitatīvajiem, gan kvalitatīvajiem rādī
tājiem. 

Pirmais solis, ko paredz šī metode, ir rakstiski nofor
mēto tekstu dokumentēšana (fotografēšana) noteiktā 
ierobežotā apvidū. To mūsdienās iespējams izdarīt ar digi
tālā fotoaparāta palīdzību. Turpmāk, izmantojot iegūtās 
fotogrāfijas, tiek veidota datu bāze: fotografēto valodas 
zīmju izvēlētie parametri tiek digitalizēti ar tabulu kalku
lācijas un statistikas programmu palīdzību, pēc tam tie tiek 
analizēti. 

Parametru atlase notiek atkarībā no pētījuma mērķiem  
un pētnieku interesēm. Principiāla atšķirība tomēr ir 
vērojama tikai starp tiem parametriem, kas iezīmē tekstu 
atrašanās vietu, un tiem elementiem, kas attiecas uz 
valodas/u lietojuma veidu. Pirmkārt, liela nozīme ir 
valodas zīmes veidam, piemēram, vai tā ir skatloga izkārtne, 
plakāts, ceļa zīme vai grafiti (skat.1. piemēru). 

valodas zīmes veids
Zīmes veida numurs 

statistiskai datu analīzei

Iestādes nosaukums 1

Cita iestādes zīme 2

Skatloga produkts 3

Ielas norāde 4

Plāksnīte ar uzvārdu 5

Uzlīme 6

Plakāts (reklāma) 7

grafiti 8

Drošības dienesta informācija 9

1. piemērs: valodas zīmes veids

Otrkārt, liela nozīme ir atrašanās vietai: vai šī zīme ir uz
stādīta tieši uz ielas, veikalos, biroja ēkās, bankomātos, auto
busu pieturās, telefonu būdiņās u.tml. (skat. 2. piemēru). 

Kur atrodas valodas zīme? 
Zīmes veida numurs 

statistiskai datu analīzei

Veikals 1

Kafejnīca, restorāns 2

Viesnīca 3

Banka 4

Bankomāts 5

Frizētava 6

Aptieka 7

Ārsta prakses vieta 8

Tūrisma aģentūra 9

2. piemērs: valodas zīmes atrašanās vieta

1. attēls: mājas siena (Ventspilī) 2. attēls: norāde autovadītājiem (Rēzeknē)
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Turpmākie kritēriji attiecas uz izkārtņu autoru: vai tā 
ir privātpersona, privātuzņēmums vai valsts iestāde, tāpat 
arī uz uzņēmuma veidu. Turklāt svarīgi noskaidrot, vai ir 
runa par individuālajiem uzņēmumiem vai nacionālo/
starptautisko uzņēmumu tīklu filiālēm.

Otrā parametru kategorija ir saistīta tieši ar tekstos 
izmantotajām valodām: kura valoda vai valodas tiek 
lietotas, kādā apjomā un kuras no tām tiek izmantotas 
biežāk. Pēdējie jautājumi par daudzvalodīgām valodas 
zīmēm ir šādi: vai vienas zīmes visās valodās izteiktais 
saturs ir vienāds vai tomēr tekstu saturs ir atšķirīgs; kura ir 
īsākā versija (skat. 3. piemēru). 

Informācijas daudzums 
veida numurs statistiskai 

datu analīzei

Vienāds visās valodās 1

Atšķirīgs        2

Parametrs nav pielietojams 99

3. piemērs: informācijas daudzums, tulkojuma veidi

Iepriekš minētie kritēriji (tie nav visi, ir doti tikai daži 
piemēri) ir statistiski jāapstrādā, jāizvērtē, tādā veidā 
atklājot noteiktā reģionā redzamo rakstu valodas zīmju 
(tekstu) ainavu.

No šī pētījuma kvantitatīvajiem rādītājiem vajadzētu 
nonākt līdz kvalitatīvo metožu izmantošanai. Tas nozīmē – 
sazināties ar valodas zīmju autoriem vai darbiniekiem,  
kuru uzņēmumā (skatlogā, reklāmā u.tml.) šie uzraksti 
ir vērojami, un noskaidrot viņu izvēli attiecīgā uzraksta 
veidošanā, zināšanas par uzrakstā ietverto nozīmi vai 
attieksmi pret noteiktu valodu lietojumu. Veikt spontānu in
terviju uzņēmumā, veikalā vai kafejnīcā nav sarežģīti. Tur
klāt ļoti interesants aspekts ir vērot iedzīvotāju, garāmgājēju 

reakciju uz viņu pilsētā veikto pētniecisko darbu. Apjomīgā 
verbālo (rakstu valodas) tekstu fotografēšana ir uzkrītoša 
darbība, kas izraisa apkārtējo reakciju – no intereses par 
pētījumu līdz pat agresīvam noraidījumam – aizliegumam 
fotografēt. Redzot, ka pilsētā kāds svešinieks fotografē 
uzrakstus autobusu pieturās, bankomātos, uz māju sienām 
vai reklāmās, iedzīvotāji paši sāk lasīt to saturu, mēģināt 
uzminēt, kāpēc šie uzraksti tiek fotografēti.

Vēl viena kvalitatīvo datu ieguves iespēja, kas tomēr 
prasa vairāk laika, ir – intervēt valodas zīmju lietotājus (uz
rakstu lasītājus), tādējādi iegūstot informāciju par izkārtņu 
ietekmi: vai iedzīvotāji gūst no šiem tekstiem kādu infor
māciju, vai tie ir saprotami, kādu emocionālo reakciju tie 
izraisa, kāda ir konkrētas valodas ietekme konkrētā situā
cijā u.tml.

Tātad secinājums ir – šo metodi iespējams izmantot, 
iegūstot datus gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, un, ja ir vēl
me, var strādāt tikai ar vienu no datu ieguves veidiem. 

Ko jaunu var izzināt ar lingvistiskās ainavas 

metodi?

Pirmkārt, pirms valodas zīmju fotografēšanas (datu 
ieguves) ir jāiegūst informācija par attiecīgo pilsētu, proti, 
tās iedzīvotāju etnodemogrāfisko un skaitlisko sastāvu 
(atbildīgs sagatavošanās darbs pirms projekta īstenošanas). 

Projekta īstenošanas gaitā tiek iegūta informācija par 
valodu lietojumu rakstu formā (publiskajā telpā), par valodu 
funkcijām, prestižu un hierarhiju, it sevišķi multilingvālās 
pilsētās, vietās, kurās tiek lietotas vairākas minoritāšu 
valodas. Valstīs ar stingri izstrādātu valodu politiku un 
valodu likumdošanu ir redzams, cik lielā mērā tiek īstenoti 
valodu politikā izvirzītie kritēriji. (Skat. 3.–5. attēlu.)

Pētījuma kvalitatīvo datu ieguve turpretī rosina cilvēkus 

3. attēls: aptiekas skatlogs (Rēzeknē) 4. attēls: itāļu restorāna reklāmas 

stabs (Rēzeknē)

5. attēls: ielas zīme (Ventspilī)
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Tagads 1'08.indd   45 8/11/08   7:03:36 PM



�� TAgAD 2008 ’1

paust attieksmi pret valodu lietojumu un nozīmi: vai cilvēki 
zina, kuru valodu ietekmei viņi tiek pakļauti, un kāda ir 
viņu nostāja šajā jautājumā? Valodas zīmju veidotājiem 
savukārt būtu interesanti uzzināt, ko šajos tekstos vēlas 
redzēt patērētāji un kādi elementi (tekstu noformējums, 
saturs) neatbilst viņu interesēm un vajadzībām.

Metodes rašanās

Pēc dažiem iepriekšējiem mēģinājumiem sistemātiski 
analizēt rakstu valodas zīmes tikai 90. gadu beigas var 
uzskatīt par lingvistiskās ainavas metodes rašanās laiku, 
pašu metodi – par modernās valodniecības ,,seju”, kas 
apliecina šīs nozares starpdisciplināro raksturu. Kopš 
90.gadiem, izmantojot šo metodi, ir veikti diezgan 
daudzi pētījumi un arvien dziļāk tiek izstrādāts metodes 
teorētiskais pamatojums.

Terminu lingvistiskā ainava tādā nozīmē, kāda tā ir 
pieminēta šajā rakstā, pirmoreiz definēja Rodrige Lendrijs 
(Rodrigue Landry) un Ričards Bourhiss  (Richard Bourhis) 
1997. gadā. Sekoja vairāki pilotpētījumi, kurus 2006. gadā 
apkopoja Derks Gorters (Durk Gorter). Šajos pētījumos 
noteiktas vides lingvistiskā ainava tika aplūkota, pievēršot 
uzmanību atšķirīgiem kultūrslāņiem, noskaidrojot iepriekš 
formulētus problēmjautājumus: Japānā un Taizemē tika 
pētīti konkrēti galvaspilsētu rajoni, Izraēlā – kontakti starp 
ebreju, arābu un angļu valodu, jo šajā valstī ir vērojamas 
gan politiskas, gan sociālas konfliktsituācijas. Savukārt 
Frīzijas (Nīderlande) reģionālā galvaspilsētas centra un 
spāņu basku zemes izpētes laikā varēja novērot klasisko 
mazākumtautību valodu pētīšanas veidu. Šiem pirmajiem 
pētījumiem sekoja metodes izmantojuma paplašināšana, 
veicot pētījumus Itālijā, Etiopijā, VācijasFrancijas robež
rajonos, Baltkrievijā, ASV, Korsikā un Bretaņā.

2008. gada janvārī Telavivā satikās valodnieki no dažādām 
pasaules valstīm – zinātnieki, kas nodarbojas ar šīs metodes 
izveidi un pilnveidošanu. Tikšanās laikā tika noskaidrots, 
pirmkārt, kuras lingvistiskās ainavas metodes pamatidejas 
ir pilnībā noformulētas un saprotamas, otrkārt, kuros 
jautājumos nepieciešama pamatīgāka iedziļināšanās un 
izpēte (pilnveidošana, pārbaude, korekcija), treškārt, kāds 
ir metodes starpdisciplinārais raksturs. Tika paplašināts 
arī pētījumu tematiskais spektrs, piemēram, tika prezentēti 
pētījumi par grafiti, ko izraēlieši, atstājot savas mājas, bija 
uzrakstījuši uz māju sienām. Vienlaikus, strādājot darba 
grupās, tika uzlabota arī pētījumu metodika un izstrādāti 
rezultātu kartēšanas principi. 

Lingvistiskā ainava valodu politikas kontekstā

Lingvistiskās ainavas metode īpaši ir izmantojama 
multilingvālas vides izpētei – ne tikai vietās ar klasisko 
autohtono daudzvalodību, bet arī apgabalos, kuros ir 
vērojama liela migrācija. No otras puses, ar šo metodi var 
atspoguļot globālo procesu (angļu valodas, starptautisko 
koncernu u.c.) ietekmes pieaugumu. Tādā veidā var gūt 
liecības par valodu prestižu, lingvistisko attieksmi, vairāk 
vai mazāk atklātiem mūsdienu valodu konfliktiem. 

Būtiski ir atcerēties, ka jāievēro ne tikai valodu lietojuma 
funkcionālie, bet arī simboliskie aspekti. It sevišķi par 
minoritāšu valodām tiek diskutēts, ka to simboliskais 
lietojums viens pats nenodrošina valodas saglabāšanos, 
tomēr tekstam (uzrakstam) minoritāšu valodā ir liela 
nozīme kā teritoriālās klātbūtnes zīmei. Ne bez pamata 
minoritāšu valodu pārstāvji pieprasa, lai izkārtnes būtu arī 
viņu valodā. (Skat. 6.–7. attēlu.)

Līdz ar to var apgalvot, ka lingvistiskās ainavas metode 
ir piemērota, lai analizētu valodu politikas ietekmi uz 

6. attēls: plāksnīte pie mājas sienas (Rēzeknē)                7. attēls: piemiņas plāksne (Rēzeknē)
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esošo/pašreizējo situāciju (valodas zīmju lingvistisko 
noformējumu). Vietās, kur ir plānveidīga valodu politika, šī 
metode var kalpot  par kritēriju, kuru var arī reāli izmantot. 
Turpretī vietās, kur dominē valodu politika, kas balstīta uz 
spēcīgu likumdošanu, metode var būt izmantojama, lai 
dokumentētu, kā tiek ievērota likumdošana.

 Tomēr pētniekiem ir nepieciešams ievērot, ka reģionos, 
kuros ir izveidojušies asi valodu konflikti, ir jāieņem 
neitrāla novērotāja pozīcija, neizsakot kritiku par kāda 
teksta neatbilstību valodu likumam.

Projekts Baltijas valstīs

Mūsu izstrādātais projekts ir ne tikai pirmais šāda 
veida projekts Baltijas valstīs, tas ir arī viens no pirmajiem 
šāda veida projektiem Austrumeiropas telpā. Strādājot 
ar lingvistiskās ainavas metodi, joprojām tiek piedāvāta 
iespēja darboties jomā, kas līdz šim ir maz pētīta (lai gan 
jārēķinās ar grūtībām, kas rodas no nelielās pieredzes un 
atsevišķu metodoloģijas jautājumu nepietiekamas izpētes).

Mūsu izstrādātajā projektā ,,Latvijas lingvistiskā ainava 
Baltijas valstu kontekstā” ir paredzēts salīdzināt dažādu 
vidēji lielu Baltijas valstu pilsētu lingvistisko ainavu. 

Lingvistisko datu ieguve tika koncentrēta pilsētu 
galvenajās iepirkšanās ielās. Pētījumam tika izvēlētas šādas 
pilsētas: Rēzekne un Ventspils Latvijā, Alītus Lietuvā, 
Pērnava Igaunijā. Šīs pilsētas apzināti tika izvēlētas līdzīgā 
iedzīvotāju skaita (starp 35 000 un 69 000) un reģionālo 
centru statusa dēļ. Būtiskas atšķirības tajās ir vērojamas 
etniskā sastāva ziņā, tomēr arī šajā jautājumā mēģinājām 
izvairīties no galējībām. Tika ņemts vērā, ka, piemēram, 
tādās pilsētās kā Narva un Daugavpils ir liels procents 
citas etniskās grupas iedzīvotāju. Netika izvēlētas arī 
pilsētas, kurās pārsvarā dzīvo pamatnācijas iedzīvotāji. Tas 

savukārt radīja grūtības izvēlēties pilsētu Lietuvā (atskaitot 
galvaspilsētu Viļņu), tapēc ka šajā valstī iedzīvotāju etniskais 
sastāvs ir atšķirīgs no pārējām Baltijas valstīm (lietuvieši – 
83%). (Skat. 8.–9. attēlu.)

      
Ar lielu interesi var salīdzināt visas trīs Baltijas valstis, 

kurās ar valodu politikas palīdzību tiek nostiprināta 
attiecīgās valsts valodas pozīcija.

Darbs projektā ir parādījis, ka daudzo valodas zīmju 
fotografēšana prasa lielu precizitāti, jo nedrīkst aizmirst 
nevienu izkārtni un tajā pašā laikā jāiegūst kvalitatīvas 
fotogrāfijas, lai visas detaļas būtu skaidri saredzamas. 
Precizitāte nepieciešama arī vienotas valodas zīmju datu 
bāzes izveidē, lai būtu uzskaitīts fotografēto objektu 
daudzums un biežums. Tas ir laikietilpīgs process. Veicot 
datu analīzi, vieglāk strādāt ir tad, ja ir precīzs uzskaitījums, 
kas dod lielāku iespēju sasniegt vēlamo rezultātu. Tāpēc 
projekta norisē svarīgi ir strādāt ar studentiem, kuriem var 
uzticēties, ka datu ieguve ir notikusi, godprātīgi veicot savu 
darbu.

Daži pētījuma secinājumi un piemēri

Projekta dalībnieki jau pētījuma gaitā var nonākt pie 
dažiem ļoti būtiskiem secinājumiem, kas veido priekšstatu 
par sociolingvistisko vidi Baltijas valstīs.

Pirmkārt, skaidri redzams, ka gan Rēzeknē (Latvijā), 
gan Alītus (Lietuvā), gan arī Pērnavā (Igaunijā) vismaz 
publiskajā telpā redzamajos tekstos dominē valsts valoda. 

Tā, piemēram, Rēzeknē tikai vietām redzami uzraksti 
krievu valodā – daudz mazāk nekā ikdienā dzirdamā 
sarunvaloda. Šiem uzrakstiem vairāk ir informatīva nozīme 
(piemēram, afišās). 

Interesanti, ka Rēzeknes (Latgales ielā) pilsētas kartē 

8. attēls: uzraksts bankomātā Alītus 9. attēls: bankas skatlogs Pērnavā
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un Alītus (Pulko ielā) rajona kartē, kas ir gan vietējo, gan 
ārzemju tūristu informācijas avots, tūrisma informācija 
(naktsmītņu vietas, tūrisma objekti u.tml.) ir sniegta tikai 
valsts valodā. Tas rada jautājumu: kas nosaka valodu lieto
jumu informatīvajās zīmēs?

Otrkārt, pētījuma gaitā atklājās gan iedzīvotāju valodu 
zināšanas, gan viņu attieksme pret mūsu darbošanos. Tā, 
piemēram, Rēzeknē, jautājot – kāpēc skaistumkopšanas 
salonam ir nosaukums La femme1, atbilde bija virspusēja: 
„Franču valoda ir skaista valoda.” Dažkārt bija vērojama arī 
respondentu vienaldzība un neieinteresētība. Uz jautājumu, 
kāpēc veikala/uzņēmuma nosaukums ir citā valodā (angļu, 
krievu, vācu, franču u.c.), atbilde visbiežāk bija: ,,Nezinu – 
saimnieks tā ir izdomājis.” Cits variants: ,,Angļu valodā 
nosaukums skan labāk.” 

Arī latviešu valodā lietotā nosaukuma izcelsmi un 
semantiku veikala/uzņēmuma darbinieki lielākoties 
neprot izskaidrot, aizbildinoties ar nelielo darba stāžu, ar 
noslogojumu darbā (nav laika domāt par to); dažreiz gan 
tika izteikti dažādi minējumi. Kurioza ir situācija, kad 
darbinieki nezina, ko nozīmē tās iestādes nosaukums, kurā 
viņi strādā (Ventspilī: Ko nozīmē jūsu kafejnīcas nosaukums 

,,1 more”1²? Atbilde: Nezinu. Pēc brīža kāds kafejnīcas klients 
iztulko: Один больше...2³). (Skat. 10.–11. attēlu.) 

Lai gan iepriekš minēto pilsētu ielās daudz biežāk var 
dzirdēt krievu valodu, nevis angļu valodu, tomēr šī brīža 
vērojumi atklāj, ka uzrakstos angļu valoda ir sastopama 
biežāk nekā krievu valoda. Tātad angļu valodai tiek piešķirts 
prestižas valodas statuss. Tā ir kļuvusi par veiksmīgas 

¹  La femme – sieviete (franču val.)
2  1 more (one more) – vēl vienu (angļu val.)
³  Один больше – burt. viens vairāk (krievu val.)

sadarbības, biznesa simbolu, lai gan pašas valodas lietojums 
noteiktu funkciju izteikšanai ir gana ierobežots.

Citas sastopamās valodas ir, piemēram, vācu, franču, 
spāņu, Igaunijā – arī somu valoda. Gandrīz nav sastopami 
uzraksti tādās valodās kā poļu, ukraiņu vai baltkrievu, kaut 
gan tiek piedāvāta, piemēram, baltkrievu virtuve (Ventspils 
kafejnīcā). To pašu var teikt arī par uzrakstiem latgaliešu 
literārajā rakstu valodā, lai gan Rēzeknes ielās mutvārdu 
saziņā to var dzirdēt itin bieži.

Kā šo pieredzi var izmantot skolās?

Tā kā ar šo metodi var strādāt ne tikai ar valodniecību 
saistīti pētnieki, bet arī pamatskolas vecāko klašu un vi
dusskolas vecumposma skolēni kopā ar skolotājiem, tad 
gribētos uzsvērt metodes pozitīvos aspektus mācību pro
cesa pilnveidošanā un potenciālo rezultātu ieguvē. 

Strādājot ar lingvistiskās ainavas metodi, skolotājiem 
būtu laba iespēja iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbā, 
rosinot katru skolēnu individuāli un visus skolēnus kopā 
iepazīt tuvāko – jau zināmo, bet reizē arī svešo un neiepazīto 
(valodas lietojuma izpētes ziņā) sociolingvistisko vidi, 
kurā viņi dzīvo. Tādā veidā iespējams atklāt noteiktai vi
dei specifisko un īpatnējo (valodu funkcijas, prasmes, ling
vistisko attieksmi, valodu politiku), to neaplūkojot plašākā 
kontekstā. Taču var iet dziļāk sociolingvistisko jautājumu 
praktiskajā izpētē un apguvē, proti, iegūtos valodas zīmju 
materiālus salīdzinot ar tuvākās ģeogrāfiskās vides (bla
kus esošā pagasta, pilsētas, reģiona) valodas zīmju mate
riāliem, tādā veidā iegūstot plašākas sociolingvistiskās 
vides kopskatu. Skolēniem tā būtu lieliska iespēja strādāt 
ar salīdzinošo metodi, proti, iegūtos datus analizēt ne tikai 
autonomi, atrauti no kopīgajām lingvistiskajām tendencēm 
valstī, bet arī analizēt dažādās vietās iegūto valodas zīmju 

10. attēls: skaistumkopšanas salons (Rēzeknē) 11. attēls: kafejnīca (Ventspilī)
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kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Tā būtu arī laba zinātniskā 
pieredze. 

Tāpat pētījums pieļauj dažādu mācību priekšmetu kore
lāciju: dzimtās valodas aplūkošanu saistībā ar svešvalodām, 
sociālajām zinībām, politiku, vēsturi, ģeogrāfiju, vizuālo 
mākslu. Var runāt gan par lingvistiskajiem jautājumiem, 
gan par pagasta/rajona/pilsētas/reģiona/valsts ekonomiskā 
stāvokļa, politisko un vēsturisko notikumu ietekmi uz 
valodu lietojumu publiskajā telpā, gan arī par valodas zīmēs 
izmantotajiem simboliem, noformējumu u.tml.

Taču skolotājiem jāapzinās, ka, uzsākot praktisko darbu 
(fotografēšanu, iegūto datu apstrādi), skolēniem jāapgūst 
teorētiskais pamatojums: datu ieguves metodika un analīze. 
Jaunajiem pētniekiem – „valodas detektīviem” – jābūt 
skaidram, pirmkārt, kas ir jāfotografē un cik liela nozīme 
ir precizitātei, otrkārt, kas tiek uzskatīts par valodas zīmi. 
Treškārt, cik liela nozīme ir darbinieku un garāmgājēju 
intervēšanai, ko darīt ar iegūto informāciju. Ceturtkārt, 
pēc kuriem kritērijiem valodas zīme jāanalizē. Piektkārt un 
galvenokārt – ko viņš no šī pētījuma iegūs un kāds vispār 
ir tā mērķis. 

Šāda veida pētījums skolēniem var izvērsties kā jauks un 
jautrs piedzīvojums, kurā ārpus skolas telpas (neformālā 
gaisotnē) iespējams tuvināties ar klases/skolas biedriem 

un skolotājiem, darboties komandā un – galvenais – iegūt 
zināšanas netradicionālā veidā. Arī mūsu pētījuma gaitā 
kopīgie ceļojumi uz Ventspili, Alītus un Pērnavu veicināja 
komandu veidošanos starp studentiem, kā arī studentiem 
un docētājiem.

Pētījuma veikšanai nepieciešamie materiāli: fotoaparāts 
katram studentam vai grupai (darbs galvenokārt divu līdz 
triju cilvēku ,,brigādēs”) un dators, kas nepieciešams attēlu 
ielādēšanai, aplūkošanai, izvērtēšanai un izmantošanai 
prezentācijām, diskusijām. Protams, ne mazāk svarīgs ir 
labs garastāvoklis un izziņas prieks!

Pēc datu ieguves būtisks ir arī turpmākā darba (pēc pro
jekta veikšanas) plānojums: ko iesākt ar iegūtajiem datiem 
un lielo daudzumu fotogrāfiju?

Ir iespējams organizēt fotogrāfiju izstādes, pētījuma 
rezultātus ilustrēt plakātos, kā arī izstrādāt mācību pa
pildmateriālu (piemēram, bukletu), kurā valodu jautājumi 
tiktu aplūkoti un izskaidroti vienkāršākā un skolēniem 
saprotamā veidā (ar iegūto datu un fotogrāfiju palīdzību).

Aplūkojot bukletu vai fotoizstādi, padarītā darba nozī
mīgumu varētu novērtēt arī skolēnu vecāki. Ar šāda veida 
izstāžu palīdzību ir daudz vieglāk panākt skolēnu izpratni 
par teorētiskiem jautājumiem (šai gadījumā – valodniecībā) 
nekā ar cita veida pētījumu rezultātu atspoguļojumu. 
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