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oktobrī. Rakstā skartas tās problēmas, kas bijušas mācību programmu izstrādē. Aplūkotas tās pārmaiņas, kas 

notiek mācību saturā, paplašinot mācāmā apjomu. 

  

Latviešu valodas mācību priekšmeta vēsture ir samērā īss laika periods, bet tas saistāms ar dažādu politisko sistēmu 

pastāvēšanu un maiņu. Lai pastāvētu latviešu nācija, ir jānodrošina arī valodas eksistencei labvēlīgi apstākļi, kurus var radīt, 

mācot valodu skolā. Lai valodu mācītu, ir nepieciešami mērķi un uzdevumi ,ar kuru palīdzību var saprast, kas un kādēļ 

skolēniem mācāms dzimtās valodas priekšmetā. Raksta autors pētījumam ir izvēlējies laika periodu no 19. gs. 30. gadiem 

līdz 20. gs. 70. gadiem, uzmanību pievēršot, kādi mērķi un uzdevumi ir izvirzīti skolēniem, kas apgūst latviešu valodu kā 

dzimto valodu. Vietumis uzmanība pievērsta arī mācību satura jautājumiem, bet tas nav galvenais pētījuma objekts. Raksta 

tapšanā izmantoti Latvijas Valsts arhīva (LVA) materiāli, mācību programmas, preses materiāli, kā arī monogrāfijas par 

pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. Raksta autors tēmas atklāšanai izmantojis arī promocijas darbā gūtās atziņas (Dzintars 

2013). Raksts strukturēts, ievērojot hronoloģisko principu, un raksta mērķis ir atklāt, kādi mērķi un uzdevumi latviešu 
valodas mācību programmās ir izvirzīti latviešu valodas apguvē dažādos Latvijas vēstures periodos. 

 

 

 

 

 

Normunds Dzintars (Dr. philol.) Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 

Latviešu valodas skolu programmu mērķi un uzdevumi laiku lokos: no pirmsākumiem līdz 20. gs. 70. 

gadiem 

Ievads 

 Latviešu valodas mācību priekšmeta vēsture ir samērā īss laika periods, bet tas saistāms ar dažādu 

politisko sistēmu pastāvēšanu un maiņu. Lai pastāvētu latviešu nācija, ir jānodrošina arī valodas eksistencei 

labvēlīgi apstākļi, kurus var radīt, mācot valodu skolā. Lai valodu mācītu, ir nepieciešami mērķi un uzdevumi, ar 

kuru palīdzību var saprast, kas un kādēļ skolēniem mācāms dzimtās valodas priekšmetā. Raksta autors pētījumam 

ir izvēlējies laika periodu no 19. gs. 30. gadiem līdz 20. gs. 70. gadiem, uzmanību pievēršot, kādi mērķi un 

uzdevumi ir izvirzīti skolēniem, kas apgūst latviešu valodu kā dzimto valodu. Vietumis uzmanība pievērsta arī 

mācību satura jautājumiem, bet tas nav galvenais pētījuma objekts. Raksta tapšanā izmantoti Latvijas Valsts 

arhīva (LVA) materiāli, mācību programmas, preses materiāli, kā arī monogrāfijas par pedagoģiskās domas 

attīstību Latvijā. Raksta autors tēmas atklāšanai izmantojis arī promocijas darbā gūtās atziņas (Dzintars 2013). 

Raksts strukturēts, ievērojot hronoloģisko principu, un raksta mērķis ir atklāt, kādi mērķi un uzdevumi latviešu 

valodas mācību programmās ir izvirzīti latviešu valodas apguvē dažādos Latvijas vēstures periodos. 

1. Latviešu valodas mācība no 1836. gada līdz 1917. gadam 

Pirmās ziņas par latviešu valodu kā atsevišķu mācību priekšmetu datējamas ar 1836. gadu, kad Jelgavas 

mācītājs Vilhelms Kristiāns Pantēnijs (Panteniuss) savas pirmās nodibinātās skolas mācību programmā iekļāvis 

latviešu valodu (Antoloģija 1991, 68). Nav izdevies noskaidrot, vai programmā paredzēts mācīt zināšanas par 

valodas gramatisko sistēmu; ir ziņas, ka Pantēnijs programmā par mācību priekšmetiem atzinis šādas disciplīnas: 

latviešu valodu, lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, vēsturi, ticības mācību [dievvārdus], ģeogrāfiju (Ārons b. g., 

38). Nav ziņu, kā šo programmu izdevies īstenot, jo tajā laikā trūka sagatavotu skolotāju, kas varētu mācīt latviešu 

valodu.  



 1840. gadā Kurzemē tiek pieņemts pagasta skolu reglamenta projekts, kurā par latviešu valodas mācīšanu 

teikts visai maz, vien 2. punktā paredzēts, ka pagastu skolās māca reliģiju, lasīt, rakstīt, rēķināšanas pirmās 

pamatdarbības un baznīcas dziesmu dziedāšanu (Vičs 1994, 79). Attiecībā uz mācību grāmatu lietojumu teikts, 

ka bērniem uz skolu jāņem līdzi ābece vai lasāmā grāmata; secināms, ka šajā laikā sistēmiska latviešu valodas 

priekšmeta apguve nenotiek, tā vērsta uz lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvi un attīstību.  

 Latviešu valoda par skolas mācību priekšmetu kļūst ar 1874. gada noteikumiem Vidzemē un 1875. gada 

noteikumiem Kurzemē. Likumā Priekš evaņģēliskajām luteru laukskolām un laukskolotāju semināriem Igauņu 

zemē un Kurzemē (Likumi 1875) paredzēts, ka pagasta skolās (3. punkts) jāmāca zemes iedzīvotāju valoda un 

krievu valoda. Mācību rādītājā [programmā] tiek diferencētas prasmes, kas jāmācās ziemas skolā un gada skolā 

(vasaras skola, kur bērnus sūtīt vai nesūtīt ir vecāku ziņā). Ziemas skolā, mācoties latviešu valodu, jāapgūst 

lasīšana, kā arī rakstīšana: jāprot rakstīt vēstules, sacerēt aprakstus, jāraksta diktāti, jāapgūst ortogrāfija. Vasaras 

skolas programmā minēts, ka bērniem jāmāca „latviešu valodas jo vajadzīgie likumi un ortogrāfija” (Likumi 

1875). Likumā tiek norādītas arī latviešu valodas mācību grāmatas, kas izmantojamas mācību procesā gan 

bērniem, gan skolotājiem. Skolotājiem ieteikta Augusta Bīlenšteina „Elemente der lettischen Sprache” 

(Bielenstein 1866), bet bērniem – Jāņa Spīsa „Uzdevumi skolas bērniem priekš domu uzrakstīšanas” (Spīss 

1867); no jauna 1885. gadā piedāvātas šādas grāmatas: Matīsa Kaudzītes un Stērstu Andreja „Sēta un skola” 

(Kaudzīte, Stērste 1882), Stērstu Andreja „Maza gramatika” (Stērstu Andreja bibliogrāfijā gan darbs ar šādu 

nosaukumu nav atrodams, bet varētu būt domāts „Vadonis latviešu valodas mācībā tautas skolām” (Stērste 1882), 

Jura Kalniņa „Vadonis rakstienos 3 koncentriskos riņķos” (Kalniņš 1881) (Likumi 1885).  

Par latviešu valodas lietošanu skolā, kā arī tās mācīšanu iestājas jaunlatvieši, kas uzskata, ka latviešos 

jāmodina nacionālā pašapziņa, jāpretojas pārvācošanas tendencēm. Viens no ievērojamākajiem jaunlatviešiem ir 

Atis Kronvalds. 1869. gadā tiek publicēts viņa raksts „Kāds vārds par mūsu tēvu valodu”, kurā līdztekus apcerei 

par latviešu valodas gramatikas jautājumiem apspriesti arī tie darāmie darbi, kas ilgtermiņā palīdzētu nostiprināt 

latviešu valodas pozīcijas sabiedrībā. A. Kronvalds secinājis, ka ir nepieciešama latviešu valodas gramatika un 

leksikons, zemākas un augstākas latviešu skolas. Atzinīgi vārdi teikti par A. Bīlenšteina „Latviešu valodas 

gramatiku”, bet sacīts, ka tik labi neveicoties ar latviešu valodas mācīšanu skolās, jo skolu vajadzībām nav 

sarakstīta neviena derīga latviešu valodas mācību grāmata (Kronvalds 1937, 420). Publikācijā „Tautiskie 

centieni” A. Kronvalds pauž tam laikam drosmīgu domu, ka tautskolās jāvalda tēvu valodai (Kronvalds 1936, 

50), jo skolās ir pārvācošanas politika, ko vēlāk nomaina agresīva pārkrievošanas politika.  

1887. gadā publicētajā rakstā „Kāds vārds par mūsu tautas skolām” tēvu valoda tiek minēta jau par to mācību 

priekšmetu, kam jābūt par visu citu mācību priekšmetu pamatu, latviešu valoda jāmācās padziļināti, t. i., 

skolēniem jāiepazīstas ar valodas likumiem, kas runājot un rakstot ievērojami (Kronvalds 1936, 207).  

Līdzīgas domas pauž Auseklis, uzskatot, ka vispirms bērnam jāapgūst dzimtās valodas pamati un tikai 

pēc tam jāmācās svešas valodas. Arī viņš kritizē latviešu valodas mācīšanu skolās, kas līdz 19. gadsimta vidum 

saprasta tikai kā lasītprasmes un rakstītprasmes apguve. Galvenos trūkumus latviešu valodas mācīšanā, kādus 

saskatījis Auseklis, savā monogrāfijā atklājis O. Ņesterovs: 1) latviešu valodas likumus (valodas mācību) skolās 

nemāca; 2) svešo valodu mācīšanā skolotāji nepamatojas uz latviešu valodu; 3) pirms bērni vēl nav apguvuši 

dzimtās valodas pamatus, paralēli māca svešvalodas un dzimto valodu (Ņesterovs 1974, 30–31).  

Būtisks pavērsiens latviešu valodas mācības nostādnēs ir tas, ka A. Stērstes mērķis ir mācīt latviešu valodu 

skolās kā zinātni (Stērste 1879), un pēc Otrā pasaules kara šī nostādne tiek iekļauta latviešu valodas mācību 

programmās. J. Lautenbahs A. Stērstes „Latviešu valodas mācību” ierindo līdzās A. Bīlenšteina „Latviešu 

valodas rokasgrāmatai” (Bielenstein 1863).  

1907. gadā tiek izdota K. Mīlenbaha un J. Endzelīna „Latviešu gramatika”. Vienkāršota un piemērota 

skolu vajadzībām, tai pašā gadā tā iznāk arī ar nosaukumu „Latviešu valodas mācība”. Tādējādi tiek izdota 

grāmata, kas ietekmējusi nākamo mācību grāmatu autorus 20. gadsimta 20.–40. gados (arī ilgāk, piemēram, 

Valerijas Baltiņas-Bērziņas mācību grāmatu „Latviešu valodas gramatika”, kas trimdā iznāk līdz pat 1987. 

gadam). Mācību grāmatā ievērots valodas sistēmisks apraksts, pieskaroties arī izlokšņu un dialektu dotumiem. 

Grāmatā „Latviešu valodas mācība” līdz 9. izdevumam tiek lietoti latviski valodniecības termini, izņemot 

locījumu nosaukumus (Paegle 2001b, 62), bet kopš 1936. gada izdevuma regulāri lietoti latīņu cilmes 

valodniecības termini (Paegle 2001b, 83). Valodas fakti mācību grāmatā tiek skaidroti diahroniski, salīdzinot tos 

ar radu valodām, t. i., izmantojot salīdzināmi vēsturisko metodi. Locīšanas paradigmās tiek norādīti arī senie 

locījumi – mācību saturs, kas skolu gramatikās sastopams līdz 20. gadsimta 50. gadiem. J. Endzelīns izstrādā 

darbības vārdu locīšanas sistēmu, kādu to pazīstam arī mūsdienu latviešu valodas mācību grāmatās. Mācību 

grāmatas lielākā nozīme ir tā, ka ar tās palīdzību skolēni var nostiprināt literārās valodas normas un to lietošanu, 

kā arī atklāt latviešu valodas gramatisko sistēmu visā tās pilnībā.  



Laika periodā līdz Pirmajam pasaules karam vēl vērā ņemama ir V. Plūdoņa sarakstītā mācību grāmata 

„Pirmais vadonis praktiski teorētiskā latvju valodas mācībā” (Plūdons 1910), kur ievērota induktīvā metode 

mācību satura izklāstā. V. Plūdoņa uzskats ir tāds, ka skolēnam zināšanas jāgūst, pašam darbojoties. Galvenais 

uzsvars likts uz gramatikas praktisku mācīšanos, kur skolēns aktīvi līdzdarbojas: meklē, domā, secina. Mācību 

grāmatai ir praktiskā un teorētiskā daļa, un mācību viela izklāstīta koncentriskajos riņķos. 2. mācību grāmatas 

izdevums 1911. gada 5. septembrī saņem novērtējumu kā labākā latviešu valodas mācību grāmata (Paegle 2001b, 

108). Mācību vielas izklāstā V. Plūdonis ievērojis J. Endzelīna ieteikumus dažādu literārās valodas vārdu formu 

lietojumā. 

Latviešu valodas mācību satura attīstību ietekmē Pirmais pasaules karš, kad daļa Latvijas iedzīvotāju 

dodas bēgļu gaitās uz Krieviju. 1916. gadā Maskavā tiek izdots „Latviešu tautskolas programa [projekts]”, kurā 

konstatēts, ka latviešu valoda kļuvusi par mācībvalodu lielākajā daļā tautskolu (Programas projekts 1916). 

Mācību pamatnostādnēs izvirzīti divi mērķi: 

1) uz nākotni vērstais – iegūt Latvijas pašnoteikšanos, lai latviešu valoda būtu arī oficiāla valoda, kas lietota 

visās valsts iestādēs; 

2) valodas pasniegšanas ideālais mērķis – „modināt un izkopt jaunajā paaudzē tautības apziņu, īpatnēji 

latvisko ētiskā un estētiskā ziņā, darīt pieietamu katram mūsu daiļliteratūru un mākslu un caur to modināt 

un izkopt īpatnēji latvisko kultūru, kas savukārt dod nācijai neatkarības un eksistences tiesību”1 (Programas 

projekts 1916, 9).  

Mācību procesā ieteikts izmantot latviešu literatūras piemērus, folkloras materiālus. Svarīga mācību 

pamatnostādne ir tā, ka latviešu valodu nedrīkst mācīt kā dogmu, jo valoda attīstās līdz ar tautu (Programas 

projekts 1916, 10). Valodas mācībā paredzētas arī sarunas stundas, kurās skolēni attīsta runātprasmi. Tāpat 

mācību programmas autori uzskata, ka tautskolas un vidusskolas mācību programmās jāievēro pēctecība, lai 

skolēni, beidzot tautskolu, bez grūtībām varētu apgūt latviešu valodu „nākošajā nacionālā vidusskolā” 

(Programas projekts 1916, 10). 

 

2. Latviešu valodas mācības attīstība no 1919. gada līdz 1940. gadam  

Neatkarīgās Latvijas 22 pastāvēšanas gados notiek ražīgs darbs latviešu valodas mācību grāmatu izdošanā 

un latviešu valodas mācību metodikas attīstībā (Kārlis Dēķens, Viktors Ramāns, Jānis Broka, Jānis Pīlaps, Kārlis 

Dziļleja, Kārlis Kārkliņš, Augusts Ģiezens u. c.). Metodiku autori bieži vien ir arī mācību grāmatu autori, bet 

mācību grāmatu autori – praktizējoši latviešu valodas skolotāji, tādējādi metodiskās idejas tiek pārbaudītas skolas 

praksē un piemērotas adresātam – skolēnam – nepastarpināti. Šajā laika posmā jau var runāt par vienotiem 

metodiskiem uzskatiem, tāpēc, raksturojot mācību nostādnes, rakstā tiek akcentētas būtiskākās no tām. Mācību 

pamatnostādnes tiek formulētas gan latviešu valodas metodikas grāmatās, gan mācību grāmatu priekšvārdos, gan 

mācību programmās un dažādos rakstos par dzimtās valodas mācīšanu, gan referātos skolotāju konferencēs, kurās 

diskutēts par skolēniem piemērotu latviešu valodas mācības programmu izstrādi. 

1920. gadā no 7. aprīļa līdz 10. aprīlim Rīgā norisinās III Latvijas skolotāju delegātu konference, kurā 

tiek pilnveidota līdzšinējā mācību programma. Konferences dalībnieki par galvenajiem principiem mācību 

programmas izstrādē uzskata vairākas pamatatziņas. 

1. Latviešu valodas normālprogramma pamatskolām sākama ar vielu, kas piemērota lasīt un rakstīt pratējiem. 

2. Lasāmā viela pa visiem pamatskolas mācības gadiem sagrupējama tā, lai kalpotu sabiedriski ētiskai un 

estētiskai audzināšanai. 

3. Gramatika atzīstama tikai kā praktiska mācība; tā jāsāk reizē kā ar sintaksi, tā etimoloģiju, sadalot vielu 

koncentriski pa mācību gadiem. 

Lai arī programmā vērojams mērķis likt skolēniem darboties praktiski, tomēr arī pret šo programmu rodas 

iebildes. Oponenti apgalvo, ka programmā daļa no mācību vielas iekļaujama apkārtnes mācībā, bet atsevišķi 

valodas uzdevumi ir tādi, kas vairāk domāti estētiskajai audzināšanai. K. Dziļleja piedāvā šādus valodas mācības 

uzdevumus: 

1. Mutiski valodas līdzekļi kā patstāvīgu domu un apkārtnes novērojumu izteiksme. 

2. Lasīšanas un rakstīšanas, valodas gramatiskas pareizības piesavināšanās. 

3. Prašana orientēties sabiedrībā rakstiskā satiksmē. 

4. Padarīt jaunajai paaudzei tuvu grāmatu; iemācīt viņā atrast sabiedriskās dzīves atspoguļojumu, sabiedrības 

domu un baudu personīgā gara dzīvē. 

5. Ņemt pašiem aktīvu dalību estētiskā dzīvē dažāda veida literārisku darbu uzvedumos un izpildījumos. 

(Dziļleja 1920, 327)  

                                                           
1 Citātā ievērota mūsdienu ortogrāfija, bet saglabāts autoru lietotais izteiksmes veids. 



Raksta autors par galveno mācību darbā uzskata sabiedrisko un estētisko audzināšanu un aicina aktivizēt 

skolēnu darbu mācību procesā. Latviešu valodas apguve nav tikai gramatisku konstrukciju apguve, bet tas ir arī 

audzināšanas process, kurā skolēni tiek audzināti gan estētiski, gan sabiedriski.  

K. Dēķens darbā „Latviešu valodas mācības metodika pamatskolām” norāda, ka skolēnam pareizais 

valodā ne tikai jāizjūt, bet arī jāizprot (Dēķens 1922, 82). Metodikas ievadā, kur autors raksta par dzimtās valodas 

nozīmi, uzsvērta valodas mācīšanās nepieciešamība: 

1) valoda ir visvarenākais līdzeklis cilvēka garīgās personības izkopšanai, 

2) valoda ir visvarenākā saite cilvēku starpā, vissvarīgākais līdzeklis sabiedrībā (Dēķens 1922, 1). 

1) Nopietns darbs mācību nostādņu pārvērtēšanā notiek 1926. gadā, kad tiek nolemts pārskatīt tautskolu 

latviešu valodas mācību programmas, kam bijis tikai projekta statuss. Tiek secināts, ka galvenie trūkumi ir 

pārāk plašais mācību saturs un tā teorētiskums. Jaunajā programmā nepieciešams saistīt gramatiku ar tās 

praktisko lietojumu. Programmas izveidošanas aprakstā uzsvērts: „Jācenšas panākt to, lai skolēni nebūtu 

tikai skolotāja vārdu klausītāji, bet aktīvi darba darītāji. Šādā ceļā bērnu skolā pieradinās patstāvīgi meklēt 

un ar savu novērojumu palīdzību atrisināt dažādus jautājumus un tādējādi jo ciešāki nostiprināt iegūtās 

zināšanas un veiksmes; tad viņš arī pratīs attiecīgos gadījumos viņas dzīvē izlietot.” (Programa 1926, 3) 

Programmas veidotājiem dots uzdevums pārstrādāt līdzšinējās mācību programmas tā, lai mācību saturs 

atbilstu bērna spējām, lai viņš sajustu sava darba rezultātu (programmas tekstā tas skan šādi: „.. sniedz tam 

garīgo attīstību un praktiskas veiksmes, tādā ceļā attīstot arī viņa gara spējas un izkopjot viņa tikumiskās 

tieksmes.” (Programa 1926, 4)). Programmas ievadā uzsvērts, ka Latvijas skolai ir jābalstās savās tradīcijās 

un ka tai neder nevienas citas valsts modelis. Atmetot lieko, programmās par galveno kļūst latviskās 

vērtības, tādējādi Latvijas pilsonim Latvija kļūst par pasaules centru (Programa 1926, 5–6). Programmas 

autori, protams, neapgalvo, ka nedrīkst neko mācīt par citu tautu kultūru, bet tam visam jābūt saistībā ar 

Latviju, ar bērna tuvāko apkārtni. Latviskuma audzināšana attiecināma arī uz dzimtās valodas mācīšanu, 

kam jābūt praktiskai, piemērotai skolēna vecumam un interesēm. Viena no mācību pamatnostādnēm 

(attiecināma arī uz latviešu valodas apguvi) ir tā, ka skolēnam nevajag neko dot gatavu: viņam pašam ir 

jānovēro, jāanalizē, jāsalīdzina, jāsecina. V. Ramāns 1927. gadā izdotajā „Latviešu valodas mācības 

(gramatikas) un pareizrakstības metodikā” par pamatnostādnēm valodas mācīšanā atzīst šādus principus: 

1) katram pasniedzējam jābūt pārliecinātam par to, ka mātes valodas mācībai ir plaša un nenoliedzami liela 

nozīme bērnu audzināšanas un visā viņa attīstības gaitā; 

2) skolēniem jāapgūst valodas gramatiskā sistēma, lai varētu apzināti lietot pieturzīmes un pareizi rakstīt 

vārdus; 

3) valodu nedrīkst mācīt ar iekalšanas palīdzību: skolēniem induktīvā ceļā jāmācās secināt, izdarīt slēdzienus, 

attīstīt deduktīvās domāšanas spējas; 

4) valodas mācība rada valodas formu pareizu izpratni; 

5) svešvalodu likumus iemācīties un izprast var daudz vieglāk, ja gramatiskie jēdzieni apgūti jau dzimtajā 

valodā (Ramāns 1927, 13).  

 

V. Ramāns metodikā norāda, ka tikai tas skolotājs, kas skolēnos rada interesi par valodu, gūst mācību 

procesā panākumus. Nozīmīga ir atziņa: skolēns vislabāk iemācās to, ko tas atklājis pats (izcēlums mans – 

N. Dz.). Valodas apguvei kā piemērotāko skolēniem iesaka gan induktīvo, gan deduktīvo metodi, tomēr atzīstot, 

ka induktīvā metode ir vienīgā noderīgā metode (Ramāns 1927, 48).  

1930. gada tautskolu programmā nav izmaiņu mācību satura izklāstā, tas ir identisks ar 1926. gadā izdoto 

mācību programmu. Taču vēl izteiktāka programmā kļuvusi nacionālās pašapziņas klātbūtne: „Pazīt un mīlēt 

savu apkārtni, savu tautu, nāciju un valsti, izprast savu valodu un literatūru ir jauno programmu augstākā prasība 

skolēniem. Tikai tādā kārtā, liekot nacionālo audzināšanu par mūsu skolas stūra akmeni, skolotāji izlaidīs no 

skolas sienām darbīgus, apzinīgus un spējīgus piedalīties valsts izkopšanā pilsoņus.” (Programas 1930, 3) 

1930. gada mācību programmā ir izdarīti daži grozījumi attiecībā uz mācību vielas minimumu, kas skolēnam 

apgūstams, kā arī mēģināts ievērot izglītības posmu pēctecību, tas ir, lai pēc pamatskolas beigšanas skolēns varētu 

sekmīgi mācīties nākamajā izglītības posmā ar labām zināšanām latviešu valodas mācībā.  

Latviešu valodas mācību pamatnostādņu raksturojumu sniedz J. Broka. Viņš aizrāda, ka neviens no 

mērķiem, kas minēts 1928. gadā izdotajā „Latvijas tautskolu programmā”, proti, jāizkopj skolēnu prāta spējas, 

jāieaudzina mīlestība un cienība pret savu valodu, jāizkopj skolēnu valoda, jāievada latviešu literatūras vēsturē, 

nav nosaukts kā galvenais. Taču mācību mērķim vajadzētu būt iespējami šauram, lai visi mācītu un mācītos vienu 

un to pašu (Broka 1933, 5). Metodiķis secina, ka skolēnos jākopj rakstu valodas izjūta un rakstu valodas apziņa. 

Tiek aizrādīts, ka līdz 20. gadsimta 30. gadu sākumam valodas mācīšanā vairāk uzmanības pievērsts vai nu 

valodas formai, vai saturam, bet nav notikusi valodas izjūtas kopšana, kas ir valodas mācības gala mērķis. Mācību 



saturā lielāka vērība jāpievērš formas nozīmes meklēšanai (vārdu atvasināšanai, locīšanai), bet mazāka uzmanība 

veltāma valodas vingrinājumiem (protams, tie ir veicami), kas skar valodas ārējo formu, – izrunai, pareizrakstībai, 

gramatiskajai analīzei (Broka 1933, 77–78).  

Kopumā par šo periodu secināms, ka izvirzītie uzdevumi pamatskolā liecina par 20.–30. gadu programmu 

pēctecību un tajā pašā laikā – par skolēniem piemērota mācību satura meklējumiem. Latviešu valodas mācību 

priekšmeta apguve saistīta ar nacionālās pašapziņas veidošanu. Skolēns vairs nav tikai pasīvs zināšanu apguvējs, 

bet savā ziņā valodas pētnieks un likumsakarību atklājējs. Pamatskolas uzdevums ir iemācīt skolēnam latviešu 

valodas pareizu lietojumu gan mutvārdos, gan rakstos, kā arī lietišķajos rakstos, kas programmā saukti par 

praktiskās dzīves rakstiem (Programmas 1935, 43–45). Ģimnāzijas (vidusskolas) posmā skolēns latviešu valodas 

gramatiku apgūst sistemātiskā gramatikas kursā (Ģimnāziju programas 1935).  

 1940. gadā, īsi pirms Latvijas Republikas okupācijas, žurnālā „Latvijas Skola” tiek publicēts Heronima 

Tihovska2 raksts „Latviešu valodas programma”, kurā autors secina, ka „latviešu valoda ir pamats pilsoņa garīgās 

personības tapšanai un izaugšanai mājā un skolā, pamats citu priekšmetu mācīšanai skolā, pamats valstiskai un 

nacionālai audzināšanai jau no pamatskolas pirmajām klasēm, tāpēc arī tās programmas prasa rūpīgus 

meklējumus un novērojumus, mūsu tautas pašas un atsevišķu indivīdu vārdos un tēlos izteiktu gara ražojumu 

izlasītu rūpīgu un sistemātisku sakārtojumu” (Tichovskis 1940, 356). Rakstā autors izsaka apgalvojumu, ka 

skolēniem ir zema valodas kultūra, vājas interpunkcijas lietošanas prasmes, kā arī viņi ir vāji sagatavoti 

gramatiskajā analīzē. Lai izvairītos no minētajiem trūkumiem H. Tihovskis iesaka veikt programmā izmaiņas, 

kas situāciju uzlabotu (2. pielikumā sk. pilnu publikācijas tekstu). 

1. Latviešu valodas stundu skaits pavairojams vismaz par 3, pieliekot pa 1 stundai klāt 4., 5. un 6. klasei. 

2. Reducējama literatūras vēstures viela. 

3. Gramatikas viela pārkārtojama tā, lai pēc pamatjēdziena par teikumu nostiprinātu jaunākās klasēs fonētikas 

un vārdu mācības elementus, mācību par teikumu noslēgtu ar 4. klasi, bet 5. un 6. pamatskolas klasē 

izņemtu sistemātisku valodas mācības kursu, nostiprinot valodas zināšanas ar pastiprinātiem rakstu darbiem 

un mutvārdu domu izteiksmes vingrinājumiem. [..] (Tichovskis 1940, 361)  

Kā redzams, ir radusies prasība pēc standartizētas mācību grāmatas un kompetenta latviešu valodas 

skolotāja, kurš ir labi sagatavots gan teorētiski, gan metodiski. Pozitīvi vērtējama rekomendācija visur – presē, 

grāmatās, oficiālos sarīkojumos – lietot pareizu latviešu valodu. Tādējādi tiktu nodrošināts ideālas valodas 

modelis, kuru apgūt skolēnam būtu vieglāk, jo viņš savā apkārtnē vairāk dzirdētu pareizu latviešu valodu. 

Diemžēl šos grozījumus neizdodas īstenot, jo 1940. gada 17. jūnijā PSRS okupē Latvijas Republiku, līdz ar to 

tiek pārtrauktas neatkarīgās Latvijas Republikas noteiktās vadlīnijas latviešu valodas mācīšanā. 

 

3. Padomju skolas veidošanās vēsturiskie apstākļi 1940. gadā  
 Pāreja uz padomju skolu Latvijā notiek 1940. gadā, kad Latvijas valsts zaudē savu suverenitāti. Mainās 

būtiski akcenti izglītības sistēmā – savu vērtību zaudē nacionālā audzināšana, tās vietā nāk internacionālā 

audzināšana, kas pakāpeniski ietekmē arī latviešu valodas mācību saturu (visspilgtāk tas redzams uzdevumu 

tekstu līmenī). Lai arī tiek proponēta atteikšanās no t. s. vecā mantojuma, mācību programmās joprojām ievēroti 

tie paši principi mācību satura izklāstam, kas tika izstrādāti Latvijas neatkarības gados, taču kardināli mainīti 

mācību mērķi un uzdevumi, formulējumos iekļaujot padomju ideoloģijai raksturīgo leksiku. Skolotājs tiek 

pakļauts politiski idejiskam spiedienam, jo viņam jāpamanās mācību saturā iekļaut arī jaunākās politiskās 

aktualitātes. Tas nevar neietekmēt skolotāja darbu un mācību priekšmeta metodisko apdari, izvēloties mācību 

materiālu kārtējām mācību stundām. Pāreja uz padomju skolu notiek viena gada laikā, lai gan arī šajā procesā 

vērojamas dažādas tendences: vadošā nomenklatūra deklarē jaunus principus, kas visiem skolā jāievēro, bet ne 

visi skolotāji akli pakļaujas diktātam un strādā tāpat, kā to darījuši agrāk: par to liecina dokumenti Valsts arhīvā, 

kur fiksētas nacionālisma izpausmes gan skolotāju, gan skolu direktoru darbā. Protams, gada laikā ko būtiski 

mainīt mācību saturā nav iespējams, var tikai uzlikt zīmogu un norādīt virzienu mācību procesa ideoloģiskajam 

ietvaram. 

1940. gada vasarā līdz ar Latvijas okupāciju sākas visas Latvijas izglītības sistēmas pārkārtošana atbilstoši 

padomju skolas principiem. Jau 1940. gada 27. jūnijā tiek sasaukta Latvijas skolotāju sapulce, kurā pieņemts 

lēmums īstenot 1919. gada 8. decembrī pieņemto Likumu par valsts iestādēm (Anspaks 2003, 367). 

Paskaidrojumos par stundu plāniem minēts, ka „Latvija ir kļuvusi Padomju republika un viena no draudzīgām 

māsām Sociālistisko Padomju Republiku Savienībā3. Notikušās polītiskās un saimnieciskās pārvērtības tāpēc 

prasa pārkārtojumus arī vidusskolu stundu plānos un programmās, lai audzinātu un mācītu jauno paaudzi par garā 

un miesā modru mūsu lielās kopīgās sociālistiskās valsts pilsoņiem. Šie sastādītie stundu plāni domāti tikai 

                                                           
2 Publikācijā autora uzvārds rakstīts atbilstoši tā laika ortogrāfijai – Tichovskis. 
3 Tā norādīts LVA materiālā – Sociālistisko Padomju Republiku Savienība (abreviatūra SPRS). 



vienam mācības gadam, lai sagatavotos pārejai uz vienotu SPRS vidusskolu. No atsevišķām īpatnībām jaunajos 

stundu plānos minams, ka krievu valoda ieviesta kā otra valsts valoda ar tādu pašu stundu skaitu kā latviešu 

valodā.” (LVA 700, 21) Redzams, ka Latvijas izglītības sistēma tiek gatavota pārmaiņām (par akcentu maiņu 

latviešu valodas mācību sistēmā padomju okupācijas sākumposmā sk. Dzintars 2012), lai noārdītu neatkarīgās 

Latvijas laikā radīto kā neatbilstošu komunistiskās audzināšanas principiem. Latvija atrodas rusifikācijas 

priekšvakarā, jo blakus dzimtajai valodai kā līdzvērtīga tiek pasludināta krievu valoda. Tiek veidotas skolas ar 

krievu mācībvalodu, un LVA materiālos fiksētas ziņas par baumām, ka latviešu valodu, sākot ar 1941. gadu, vairs 

nemācīšot (LVA 700, 572), ko gan Tautas izglītības komisariāta ierēdņi noraida. Zināms pamats nesankcionētām 

runām bijis, jo laikrakstā „Jaunais Komunārs” 1940. gada 16. augusta numurā Skolu departamenta direktors  

J. Jansons4  skaidro, kā notiks valodu apguve: „Nekādi nacionālā šovinisma vai pārtautošanas mēģinājumi netiks 

pielaisti. Nacionālo jautājumu skolu polītikā Izglītības ministrija atrisinās objektīvi un taisnīgi. Visās Padomju 

Latvijas skolās būs obligātoriski jāmācās latviešu un krievu valodas, tikai rajonos, kur dzīvo vienīgi krievu 

tautības pilsoņi, latviešu valodas mācīšanās, ar Izglītības ministrijas atļauju, nebūs obligātoriska, bet fakultatīva.”5 

(Jansons 1940, 7) Šis paziņojums presē izskaidro faktu, kāpēc no Austrumlatvijas rajoniem Tautas izglītības 

komisariāts saņem lūgumus nemācīt latviešu valodu, jo jēdziens „fakultatīva mācīšanās” var tikt interpretēts arī 

kā latviešu valodas nemācīšana. 

 

4. Mērķi un uzdevumi latviešu valodas mācību programmā 1940. gadā, sākoties padomju 

okupācijai 

Dzimtās valodas mācību saturs Latvijā tradicionāli ticis reglamentēts ar latviešu valodas mācību 

programmām, kurās noteikts gan mācību satura tematiskais sadalījums, gan tā apguvei paredzētais laiks, tāpat 

mācību mērķi un uzdevumi (kā jau minēts iepriekš, dažādos laika periodos šīm programmatiskajām norādēm ir 

bijuši dažādi nosaukumi un hierarhiskās attieksmes).  

Gatavojot jauno latviešu valodas mācību programmu 1940./1941. mācību gadam, tiek pārskatīta Latvijas 

brīvvalsts laikā izdotā mācību programma, veicot tajā grozījumus, proti, svītrojot no programmas to autoru 

darbus, kuru saturs neatbilst padomju ideoloģijai. 1940. gada 7. septembrī notiek Tautas izglītības komisariāta 

Tautskolu direkcijas latviešu valodas grāmatu novērtēšanas komisijas sēde, kurā spriež par programmas projektu, 

ko izstrādājusi Padomju Latvijas Sociālistiskās Republikas (tā arhīva materiālā – N. Dz.) Skolotāju savienība. 

Komisija konstatē, ka par maz programmā iekļauti jaunākie latviešu autoru darbi, sevišķi – sociālistiskā virziena 

darbi. Programmā veicami arī daži literārās un gramatiskās vielas pārkārtojumi (LVA 700, 444). Jaunās 

programmas izstrādē bijuši trīs posmi: programmas projekts, rediģētā programma (LVA 700, 465b) un 

programmas gala variants.  

Mācību programmas gala variantā mainīts viens no mērķiem, kas paredz skolēnu attīstīt par sabiedrībai 

derīgu locekli. Identisks ir mācību programmas gala variantā paustais apgalvojums (LVA 700, 465c), ka 

„jānostiprina viņos mīlestība un cieņa pret savu valodu un jāmodina griba kļūt par krietniem un derīgiem 

sabiedrības un tautas locekļiem, apzinīgiem pilsoņiem un harmoniski attīstītiem cilvēkiem”. No gala varianta 

izņemta precizējošā norāde: „L.P.S.R. un līdz ar to P.S.R.S. pilsoņiem un harmoniski attīstītiem cilvēkiem.” 

(LVA 700, 465c) Nevienā no arhīva dokumentiem nav rodams skaidrojums, kādēļ programmas autori atteikušies 

no šī ideoloģiski marķētā precizējuma. Iespējams, formulējums izņemts no mācību programmas gala varianta 

tāpēc, ka tajā uzsvērts nošķīrums – Latvija (LPSR) un PSRS. Tā kā Latvija tajā laikā jau ir iekļauta PSRS sastāvā, 

tad programmas veidotāji drošības labad varēja no šī dalījuma atteikties. Citu mērķu formulējumos ir redakcionāli 

labojumi, bet nav izmaiņu saturā (8. pielikumā sk. pilnu pamatskolas programmas projekta tekstu).  

1940./1941. mācību gadā izdotajā mācību programmā latviešu valodas apguvei izvirzīti vairāki mērķi, 

kas stipri līdzīgi Latvijas brīvvalsts laikā formulētajiem: jāizvēlas viela ar estētisku un sabiedriski ētisku saturu; 

jānostiprina mīlestība un cieņa pret valodu; jāpanāk, lai skolēns iemīļotu grāmatu un sajustu cieņu pret tās autoru; 

jāattīsta skolēna fantāzija (Programa 1940, 7). Salīdzinājumam – latviešu valodas mācību programmā 1935. gadā 

(arī 1938. gadā) galvenais uzdevums formulēts šādi: iemācīt skolēnus runāt un rakstīt pareizā un noteiktā rakstu 

valodā. Lai to sasniegtu, jāizvēlas viela ar estētisku, ētisku, nacionālu un valstisku saturu. Ieteicams, kur tas vien 

iespējams, rakstu valodu salīdzināt ar runājamo tautas valodu, valodu tautas dziesmās, mīklās, sakāmvārdos, 

pasakās un zinātniskos rakstos. (Literatūras jautājumi šai laikā skatīti kopsakarā ar valodas mācību, jo valoda un 

literatūra vēl netiek šķirta atsevišķos mācību priekšmetos.) Skolotājam ir „jādēsta skolēnu sirdīs tēvzemes 

mīlestība, valstiska pašcieņa, uzticība valstij un viņas vadībai” (Programas 1935, 3‒4). Padomju laika programmā 

vairs nav pieminēti vārdi par tēvzemes mīlestību un valstisko pašcieņu.  

                                                           
4 Pilnu personas priekšvārdu pētījuma gaitā nav izdevies noskaidrot. 
5 Šeit un turpmāk citātā(-os) saglabāta oriģināla interpunkcija, rakstība un leksiskās formas. 



Latvijas Valsts arhīva materiālu izpēte liecina, ka ar latviešu valodas un literatūras programmas ieviešanu 

nav veicies tā, kā bijis plānots. Tas secināms gan no janvārī notikušo skolotāju konferenču atreferējumiem (LVA 

700, 426), gan no pavasarī pieņemto lēmumu tekstiem. Piemēram, 1941. gada 30. aprīlī Latvijas PSR izglītības 

tautas komisārs Pēteris Valeskalns konstatē, ka skolu apgāde ar jaunajām mācību programmām notiek 

neapmierinoši, tāpat lēni veicas jaunas mācību grāmatas sastādīšana latviešu valodā un literatūrā. Tāpēc tiek 

izdota pavēle Nr. 111/49, kurā viens no uzdevumiem ir pabeigt latviešu valodas un literatūras programmu 

pārstrādi līdz 1941. gada 10. maijam (LVA 700, 333). Pārstrādātā programma iznāk 6000 eksemplāru lielā 

metienā (LVA 700, 479).  

Žurnālā „Padomju Latvijas Skola” 1941. gadā skolotāja Millija Andersone nāk klajā ar viedokli, ka 

mācību plāni Latvijā jāpieskaņo citu PSRS republiku skolu plāniem un jāizaudzina vērtīgi sociālistiskās valsts 

pilsoņi. Tāpat raksta autore konstatē, ka 1940./1941. gada mācību programma, kaut arī pārstrādāta, tomēr 

„atspoguļo tos pašus principus, kas mums pazīstami no buržuāziskās Latvijas laikiem”. Viņa iesaka palielināt 

stundu skaitu dzimtajā valodā, kā arī lielāku uzmanību veltīt praktiskajiem darbiem, kas nostiprina teorētiskās 

zināšanas (Andersone 1941, 33–34). Karš izjauc šos plānus – veidot mācību programmas pēc citu PSRS skolu 

programmu parauga; tas arī ir iemesls, kāpēc okupētājā Latvijā izdotā latviešu valodas programma (Programa 

1940) saturiski neatšķiras no tās, kas izdota Latvijas brīvvalsts laikā. 

Tiek sagatavota arī mācību programma 1941./1942. un 1942./1943. mācību gadam, kas 2. pasaules kara 

dēļ tā arī netiek izdotas, līdz ar to – netiek skolās ieviestas. Programmā 1941./1942. mācību gadam ir dots mācību 

vielas sadalījums, kur norādīts arī mācību tēmām atvēlamais laiks no 5. klases līdz 7. klasei (sk. 2. tabulu), kas ir 

novitāte mācību programmas uzbūvē, jo līdz tam norādītas tikai apgūstamās mācību tēmas.  

2. tabula 

 

Stundu skaita norāde latviešu valodas mācību programā 1941./1942. mācību gadam 

 

5. klase 6. klase 7. klase 

7 stundas nedēļā,  

pavisam 231 stunda,  

no tām atkārtošanai 30 

stundas 

5 stundas nedēļā,  

pavisam 163 stundas,  

no tām atkārtošanai 20 

stundas 

4 stundas nedēļā,  

pavisam 130 stundas,  

no tām atkārtošanai 28 

stundas 

 

Sagatavotajā, bet praktiski neīstenotajā valodas un literatūras programmā ir dotas mācību tēmas, kas 

netiek vairāk detalizēti atklātas, piemēram, par palīgteikumu veidiem, valodas mācības sistemātiskais kurss, 

gramatikas kursa teorētiskās daļas pārrunāšana un izskaidrošana. Netiek minēti arī programmas mērķi un 

uzdevumi. Iespējams, ka tie palikuši tādi paši, kā formulēti iepriekšējā programmā, tāpēc programmas veidotāji 

nav uzskatījuši par nepieciešamu tos atkārtot. Vidusskolai paredzētajā latviešu valodas mācību programmā 

saglabātas tās pašās mācību satura izklāsta vadlīnijas, kas izstrādātas un īstenotas Latvijas brīvvalsts laikā (LVA 

700, 464).  

1940./1941. gada mācību programmas izstrādē vērojama tendence, kas nav sastopama citu latviešu 

valodas mācību programmu izveidē. Tas ir mēģinājums vienādot gramatikas terminus visā skolas kursā, lai 

skolēni, pārejot no pamatskolas izglītības posma uz vidusskolu, sastaptos ar tiem pašiem terminiem, ar kuriem 

jau iepazīstināti. Jāpiebilst, ka ieteikumi terminoloģijā sastopami tikai programmas projekta variantā, kas 

atrodams Latvijas Valsts arhīvā (LVA 700, 465a). 

 

 5. Mērķi un uzdevumi latviešu valodas mācību programmās no 1945. līdz 1959. gadam 
Pirmajā pēckara mācību programmā 1945. gadā tiek norādīts, ka dzimtā valoda skolas izglītības sistēmā 

ieņem izcilu vietu, ka valodas mācība ir zinātne un ka šo zinātni pilnībā skolā iemācīt nevar (Programa 1945, 10). 

Salīdzinājumā ar Latvijas brīvvalsts laiku lielāks uzsvars tiek likts uz valodas sistemātisku apguvi, akcentējot, ka 

galvenā uzmanība pievēršama vārda un teikuma izpratnei, sevišķu vērību veltot pareizrakstībai. Netiek piemirsts 

atgādināt, ka valodas fakti jāpētī ne tikai no tagadnes pozīcijām, bet arī vēsturiskās attīstības aspektā. Tāpat 

pieminēts, ka, mācot valodu, gramatikas viela jāsaista ar literatūras lasāmvielu.  

Kā novitāte, sākot ar 1945. gada mācību programmu, atzīmējams mācību vielas sistemātisks izkārtojums, 

salīdzinot ar neatkarīgās Latvijas mācību programmām, kurās tika ievērots koncentriskais mācību vielas 

izkārtojuma paņēmiens. Mācību programmās no 1945. gada līdz 1949. gadam nav būtisku izmaiņu ne mācību 

mērķu, ne satura ziņā. Arī vidusskolas mācību programmas uzdevumos gan 1945. gadā (Programa 1945), gan 

1946. gadā (Programa 1946), gan 1947. gadā (Programa 1947) paredzēts sistemātisks gramatikas kurss, īpašu 

uzmanību veltot valodas struktūras analīzei, pareizrunai, kā arī stila izkopšanai. Skolu pārvaldes priekšnieks 



1948. gada 6. jūlijā raksta vēstuli „Par skolu attīstību Padomju Latvijā”, kas adresēta LPSR Ministru padomes 

priekšsēdētāja vietniekam Jānim Ostrovam: „Arī kvalitatīvā ziņā skolu darbs arvien uzlabojas: skolēnu zināšanas 

kļūst pilnīgākas, dziļākas un stingrākas. No skolu programām pilnīgi izmēsta viltus zinātne, dažādi ideālisma 

murgi utt. Viņas balstās uz marksisma-ļeņinisma zinātniskiem pamatiem.” (LVA 700, 55) Atšķirībā no literatūras 

mācību programmas latviešu valodas mācību programmās gan pagaidām nekas no marksistu atziņām iekļauts 

nav.  

 1950. gada mācību programmā galvenie mācību priekšmeta uzdevumi ir analoģiski 40. gadu 

programmām, bet jauna ir norāde, ka „piemēriem un analīzei gramatikas stundās, cik vien iespējams, plaši 

jāizlieto tādi teksti, kas ar savu dziļo idejisko saturu var skolēnus audzināt un noderēt viņiem par stilistiski 

pareizas un mākslinieciski spilgtas valodas paraugu” (Programa 1950a, 3). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu mācību 

programmām, 1950. gadā izdotajā mācību programmā lielāks uzsvars likts uz leksiku, jo tajā visskaidrāk var 

redzēt valodas faktu attīstību un maiņu (Programa 1950b, 3).  

Gramatikas mācīšanā, kas tradicionāli bijusi latviešu valodas mācību satura centrālā daļa pamatskolā, var 

konstatēt šādus galvenos uzdevumus: 

1) vārdu krājuma paplašināšana un veidošana; 

2) pareizrunas normu nostiprināšana; 

3) pareizu teikuma konstrukciju veidošana; 

4) apzināta valodas likumu apguve un lietošana; 

5) ortogrāfijas un interpunkcijas normu apguve. 

To visu, pēc programmas veidotāju domām, var panākt ar gramatiskās analīzes palīdzību. Mācību programmā 

paredzēts, ka skolēni no 5. klases līdz 7. klasei apgūst sistemātisku gramatikas kursu. 

 Vidusskolas uzdevums latviešu valodas mācību satura apguvē ir nostiprināt un padziļināt pamatskolā 

apgūtās zināšanas. Tiek uzsvērts, ka valodas mācības kurss ir teorētiski padziļināms un paplašināms, saistot to ar 

valodas vēsturiskās attīstības jautājumiem. Par galveno uzdevumu vidusskolā tiek uzskatīta skolēnu valodas 

attīstība, kā arī zināšanu praktisks lietojums. Pievērsta uzmanība skolēnu valodas kultūras nostiprināšanai, tādēļ 

sevišķu uzmanību programmas veidotāji aicina pievērst valodas struktūras analīzei, pareizrakstības un stila 

pilnīgai izkopšanai un pareizai literārai izrunai. (Programa 1950b, 3) Vidusskolas programmas mācību saturs 

papildināts ar leksikoloģijas un frazeoloģijas jautājumiem, par ko vēl netiek runāts pamatskolas kursa 

programmā. Stilistikai nav atvēlēta atsevišķa nodaļa, bet tās elementi iekļauti gan morfoloģijas, gan sintakses 

kursā.  

 Sākot ar 1952. gadu, latviešu valodas mācību programmās gandrīz visi formulētie mācību priekšmeta 

uzdevumi un ieteikumi sasaistīti ar Staļina vārdu, tā norādot uz politikas un izglītības jau ciešo sasaisti. 

Jaunievedums programmā ir leksikoloģijas mācīšana pamatskolā, kas līdz tam nav bijis formulēts kā atsevišķs 

temats. Skolotājiem programmā tiek dots uzdevums ar konkrētiem piemēriem parādīt, kā mainās vārdu krājuma 

sastāvs, kā arī saistīt valodas attīstības jautājumus ar sabiedrības vēsturi (Programa 1952, 6). Tāpat dota norāde, 

ka skolēni iepazīstināmi ar Staļina atzinumiem par valodu. Secināms, ka tikai ar 1952. gada programmu latviešu 

valodas mācībās sākas pastiprināta ideoloģizācija, kas citos mācību priekšmetos notikusi jau agrāk.  

 Ideoloģiskie akcenti redzami arī atskaitēs par rezultātiem latviešu valodas mācību priekšmetā 

1951./1952. mācību gadā. (10. pielikumā sk. skolu atskaites par mācību darba uzlabošanos).  

1953. gada 30. janvāra Skolu zinātniski pētnieciskā institūta (SZPI) sēdē dalībnieki tiek iepazīstināti ar ministrijas 

izstrādāto programmas pārveidošanas projektu. Viens no secinājumiem, kas izskan sēdes laikā, ir tāds, ka dzimtās 

valodas apguvē ir nepietiekams stundu skaits. (LVA 143, 6) 1953. gada 15. augustā tiek pieņemti SZPI statūti 

(1971. gadā SZPI tiek reorganizēts par Latvijas PSR IM Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtu (PZPI)).  

SZPI ir tā institūcija, kas nodarbojas ar plašu jautājumu loku, t. sk. izstrādā mācību programmas, recenzē mācību 

grāmatas, iesakot nepieciešamos uzlabojumus. Padomes sanāksmēs tiek apspriesta mācību programmu ieviešanas 

gaita, konstatēti trūkumi, ieteikti uzlabojumi. Latvijas Valsts arhīva materiālos informācija par SZPI darbību 

rodami 143. fonda 1. aprakstā, kur var iepazīties ar sēžu protokoliem un apspriestajiem jautājumiem. 1954. gadā 

tiek pieņemts Izglītības ministrijas (IM) lēmums, ka latviešu valodas oriģinālprogrammas izstrādā SZPI, bet 

apstiprina IM kolēģija (LVA 143, 15). Tādējādi mācību programmu izveidē un apstiprināšanā ir iesaistītas divas 

institūcijas, kas atbildīgas arī par latviešu valodas mācību programmās formulētajiem mērķiem, uzdevumiem un 

satura apjomu. 

1956. gada latviešu valodas programmā pamatskolai par mērķi tiek izvirzīta prasība iemācīt skolēnam ne 

tikai sistemātiskas zināšanas, bet arī pamatīgu rakstu un runas prasmi. Skolotāja uzdevums šī mērķa sasniegšanai 

ir cīnīties (darbības vārds cīnīties bieži sastopams mācību programmās: cīnās par valodas tīrību, par pareiza stila 

ievērošanu utt.), lai skolēns apzinīgi apgūtu dzimto valodu un attīstītu loģisko domāšanu. Līdzīgi kā iepriekšējās 

programmās arī šajā dokumentā aktualizēta nepieciešamība pēc morfoloģiskās analīzes kā gramatikas apguves 



līdzekļa. Tiek piedāvāts izmantot gan daļējo, gan t. s. „totālo” analīzi, piemēram, darbības vārda apguvē. 

(Programma 1956, 3–5)  

1956. gada beigās tiek aktualizēta nepieciešamība veikt izmaiņas mācību programmās. Latvijas PSR IM 

kolēģija pieņem lēmumu, ka nākamajos piecos gados jānostabilizē visas mācību priekšmetu programmas un 

mācību grāmatas. Programmu uzlabošanas aspektā pieņemts šāds lēmums: 

1) latviešu valodas programmā 5.–7. klasei svītrot atsevišķus grūti izprotamus jautājumus, atstājot tos tikai 

vidusskolas kursā, 

2) latviešu valodas programmā 8.–11. klasei ietvert vairāk stila jautājumus, īpaši 11. klasē. (LVA 700, 437a) 

Pieņemtais lēmums par grūti izprotamo jautājumu svītrošanu no pamatskolas mācību programmas neatklāj, kuri 

gramatikas jautājumi konkrēti tiek domāti, jo dokumentos tas netiek atklāts. Būtiski norādīt, ka visā aplūkotajā 

laika periodā diezgan regulāri tiek lemts par mācību satura atslogošanu, bet izstrādātajās programmās būtiska 

mācību satura apjoma samazināšana nenotiek, drīzāk var vērot pretējo – apjoma palielināšanu galvenokārt uz 

morfoloģijas, sintakses un leksikoloģijas rēķina. Arī mūsdienās risinās līdzīgas diskusijas par mācību satura 

pārskatīšanu ar nolūku samazināt tā apjomu.   

SZPI regulāri tiek kontrolēti mācību rezultāti, saistot tos ar programmu prasību izpildi. Sēžu protokoli atklāj 

mācību sasniegumu analīzi, kas ļauj programmas veidotājiem izdarīt secinājumus par nepieciešamajām izmaiņām 

mācību programmās. 1957. gada 20. jūlijā tiek spriests par stāvokli latviešu valodas mācīšanā: analizēts labāko 

un sliktāko skolotāju darbs, eksāmenu rezultāti, atklāti lielākie trūkumi, kas novēršami tālākajā darbā. H. Grase 

iesaka pievērst uzmanību šādiem diviem aspektiem: 

1) skolēnu stilam [stilistiski pareizas valodas lietošanai] (skaidrojums mans – N. Dz.]; 

2) gramatikas mācīšanai, lai tā nav septiņgadīgās skolas atkārtojums, tādēļ gramatikas apguve jāsaista ar 

valodas praksi un stila mācību. (LVA 143, 30) 

 1957. gada 1. marta SZPI padomes sēdē tiek lemts par to, kādām jābūt perspektīvajām latviešu valodas 

un literatūras programmām. M. Gaile uzskata, ka morfoloģija mācāma līdztekus sintaksei. Roberts Miķelsons 

atgādina, ka, veidojot mācību programmu, jābalstās uz partijas dokumentiem. Tāpat viņš uzsver, ka programmas 

vielai jāatbilst skolēnu vecumam, bet noslēgumā secina, ka gramatikas vielas programmā ir par daudz. Sēdē 

izskan radikāls priekšlikums, vai gramatikas mācīšana nebūtu jābeidz 7. klasē, bet 8. klasē jādod vielas 

padziļinājums. M. Gaile pret šādu ierosinājumu iebilst, bet piekrīt domai, ka mācību vielas sadalījums ir 

pārdomājams. (LVA 143, 55) 

 Mācību satura jautājumi, kas būtu iekļaujami mācību programmās un mācāmi skolā, tiek apspriesti ne 

tikai Izglītības ministrijai pakļautajās institūcijās. 1957. gadā lēmumi par izmaiņām mācību programmās tiek 

pieņemti ne vien SZPI sanāksmēs, bet arī Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā komitejā (LKP CK). Par to 

liecina arhīva dokuments, kurā paredzēts, kā mācāma latviešu valoda skolās, resp., tiek pieņemts CK lēmuma 

projekts, ka 5.–9. klasē skolēni apgūst sistemātisku gramatikas kursu, bet 10. un 11. klasē apgūst stilistikas 

jautājumus (LVA 700, 437b). 

 Diskusijās par mācību programmās iekļaujamo gramatikas vielas apjomu atklājas vēlēšanās atvieglot 

mācību programmu saturu no pārāk sarežģītiem, skolēnu vecumam nepiemērotiem gramatikas tematiem. Ietekmi 

uz mācību programmu izveidi atstāj Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) kongresi, kuru lēmumi 

ieviešami arī izglītības darbā. Piemēram, PSKP XX kongresā (1956. gadā) tiek pieņemts lēmums likvidēt skolas 

atrautību no dzīves. To paredzēts panākt, izdarot izmaiņas mācību programmās. Latvijā  

1957. gada 19. aprīlī top lēmuma projekts, kurā paredzēti trīs uzdevumi, kas realizējami dzīvē, mācot latviešu 

valodu un literatūru: 

„1. Atvieglot gramatikas kursu 5.–7. klasēs un nodibināt abpusēju saikni, mācot morfoloģiju un sintaksi. 

2. 8.–11. klasēs sniegt padziļinātu gramatikas kursu, atbrīvojot to no sarežģītiem jautājumiem, ko māca 

augstskolā. 

3. 10. un 11. klasē atvēlēt nelielu stundu skaitu stilistikas un literatūras teorijas apguvei.” (LVA 101, 120) 

1958. gada 27. janvārī norisinās Latvijas PSR IM Kolēģijas sanāksme, kuras nobeigumā pieņemts lēmums Par 

perspektīvajiem mācību plāniem un pāreju uz jaunām mācību programmām. Sanāksmē secināts, ka darbs ar 

perspektīvajām programmām un mācību grāmatām jau noris un ir veikti šādi pārkārtojumi:  

1) zinātņu pamatu apgūšanā vidusskolā saglabāts vispārējo zināšanu līmenis; 

2) novērsta skolēnu pārslogošanu; 

3) panākta programmu un mācību grāmatu piemērotība un atbilstība skolēnu vecuma īpatnībām; 

4) panākta visu programmu un mācību vielas koncentru savstarpēja saskaņotība; 

5) uzlabots programmu un mācību grāmatu teorētiskais līmenis; 

6) racionālāk izmantota vienpadsmitgadīgā apmācība [11 klašu izglītība] (komentārs  

mans – N. Dz.).  



Perspektīvā mācību programma un plāns apspriests arī „Skolotāju Avīzē”, skolotāji izteikuši savu 

viedokli, iebildes, priekšlikumus par mācību programmas kvalitāti. Izvērtējot iesūtītos priekšlikumus, kolēģija 

nolemj, ka perspektīvajā mācību programmā jāsamazina skolēnu slodze. Šo ieceri plānots risināt, samazinot 

stundu skaitu latviešu valodas apguvei (arī krievu valodai, fizikai, ķīmijai), tādējādi samazinot arī apgūstamās 

vielas apjomu. Vienpadsmitgadīgās apmācības racionālākai izmantošanai ieteikts sistemātisku latviešu valodas 

gramatikas kursu beigt mācīt 10. klasē, 11. klasē atvēlot nedaudz stundu atkārtojumam un sacerējumu mācīšanai 

(LVA 700, 437d). 

Daļēju skaidrību par to, kas saprotams ar gramatikas mācību satura atvieglināšanu, vieš iesūtītie ieteikumi 

mācību programmas uzlabošanai. 1958. gada 3. maijā savu atsauksmi iesūtījusi skolotāja Emma Andersone. 

Viņasprāt, par maz uzmanības pievērsts gramatiskajai analīzei, jo „analīze ir viens no visnepieciešamākajiem 

darba veidiem katrā stundā, citādi radīsies pārpratumi un skolēni netiks pietiekami vingrināti iegūto teorētisko 

zināšanu izlietošanā praksē.” (LVA 700, 493). Pozitīvi vērtējama kritiskā iebilde, ka par maz atvēlēts stundu 

skaits literatūras apguvei, bet bez tās nevar iemācīties arī gramatiku. Šaubas raisa E. Andersones pārliecība par 

gramatiskās analīzes nepieciešamību katrā mācību stundā, lai gan arī mācību programmās kā viens no 

paņēmieniem valodas apguvē minēta sistemātiska gramatiskā analīze visos valodas līmeņos.  

50. gadu beigās notiek pāreja uz jaunām mācību programmām. 1958. gada latviešu valodas mācību 

programmā tiek veikti pārkārtojumi, lai panāktu uzlabojumus skolēnu valodas kultūrā. Programmas (Programa 

1958, 3) veidotāji uzsvēruši, ka samazināts un vienkāršots mācību vielas apjoms. Valodas mācības mērķis 

definēts šādi: „Skolotājam jāsagatavo vispusīgi izglītoti padomju cilvēki, kas pārzina zinātņu pamatus, kuri 

apgūstami ar valodas palīdzību. Tāpēc skolēniem dzimtajā valodā jādod ne tikai noteiktas, sistemātiskas 

zināšanas, bet arī pamatīga rakstu un runas prasme. [..] Skolotāju pienākums ir neatlaidīgi cīnīties par dzimtās 

valodas apzinīgu apgūšanu un skolēnu loģiskās domāšanas attīstību.” (Programa 1958, 3) Pēc jaunās latviešu 

valodas programmas 1959. gadā strādā 5. un 6. klasē. Par galveno uzdevumu pamatskolā izvirzīta sistemātiska 

latviešu gramatiskās sistēmas apguve: fonētika, morfoloģija un sintakse (gramatikas teorija), ortogrāfijas, 

interpunkcijas un stilistikas likumi (Programa 1959, 6).  

Latvijas PSR IM SZPI Zinātniskās padomes 1959. gada 13. novembra sēdē tiek apspriesta vidusskolas 

mācību programma 1960. gadam. M. Gaile informē par jaunās latviešu valodas un literatūras programmas 

projekta uzbūvi un saturu, uzsverot, ka uzmanība pievērsta stilistikai un rakstu darbiem, lai celtu skolēnu runas 

kultūru. Par valodas apguves uzdevumu vidusskolā runā H. Grase, uzsverot, ka nepieciešams izkopt skolēnu 

runas un rakstu valodu, ievadīt viņus sacerējumu rakstīšanā. Lai cieši saistītu teoriju ar praksi, jāpaplašina skolēnu 

zināšanas gramatiski stilistiskā virzienā. Tas nozīmē iepazīstināt audzēkņus ar galvenajiem valodas stiliem, 

sekmēt runas un rakstu kultūras izveidi. (LVA 143, 73)  

Izsekojot programmas tapšanas procesam, redzams, ka vidusskolā galvenais uzsvars likts uz valodas 

kultūras izkopšanu, kas turpināts mācību programmās arī nākamajos gados. Valodas kultūras jautājumu 

iekļāvums mācību saturā ir 50. gadu beigu mācību programmu novitāte, resp., tas ir viens no uzdevumiem, kas 

akcentēts kā pamatskolā, tā vidusskolā. Mācību programmās uzsvērta dzimtās valodas apzinīga apguve, kur nav 

pieļaujama iekalšana, bet gan valodas parādību novērošana, salīdzināšana un praktisko iemaņu nostiprināšana. 

To, ka vidusskolā vēlreiz nav iekļaujama gramatikas mācīšana, atbalsta arī R. Miķelsons, uzsverot, ka 

nepieciešams skolēniem iemācīt pareizi runāt, bet trešo reizi atkārot gramatikas mācīšanu nav lietderīgi.  

Līdzīgi procesi mācību programmu pārstrādē notiek Krievijā: tiek pārskatīti valodniecības jautājumi, kas 

ietekmē arī skolu mācību programmas, no kurām tiek svītroti nebūtiski un teorētiski maznozīmīgi jautājumi. Tiek 

izstrādāts programmas projekts, kas paredz skolēniem apgūt visvairāk nepieciešamās zināšanas gramatikā, kā arī 

pareizas, apzinātas lasīšanas prasmes, mutvārdu un rakstveida saziņu, pareizrakstību un interpunkciju. Uzmanība 

pievērsta tam, lai apgūtās zināšanas būtu saistāmas ar dzīvi, tāpēc pastiprināms darbs ar lasīšanu, rakstu prasmi, 

kā arī lietišķo rakstu apguvi (Перестройка средней школы 1958, 3). Arī Latvijā 50. gadu otrajā pusē notiek 

diskusijas par teorētiskā materiāla apjoma samazināšanu mācību saturā, par skolas tuvināšanu dzīvei, norisinās 

arī diskusijas par skolēnu slodzes samazināšanu, par ko tiek spriests vēl mūsdienās. Iespējams, ka doma par 

pastiprinātu valodas kultūras apguvi skolā arī nākusi no Krievijas metodiķiem, kas saskata šādus krievu valodas 

apguves uzdevumus:  

a) jāsniedz vispārizglītojošas ziņas par valodu,  

b) jāpalīdz skolēnu vispārīgajai attīstībai,  

c) jāpalīdz veidot lasīšanas un rakstīšanas iemaņas, 

d) jāpaaugstina runas un rakstu kultūra (Добромыслов 1957, 22).  

 

6. Mērķi un uzdevumi latviešu valodas mācību programmās no 1960. gada līdz 70. gadiem 



Jaunā latviešu valodas mācību programma 1960. gadam veidota, pamatojoties uz PSKP XXI kongresa 

(1959. gadā) lēmumiem un PSRS Augstākās Padomes likumu Par skolas sakaru nostiprināšanu ar dzīvi un par 

tautas izglītības sistēmas tālāku attīstīšanu PSRS (LVA 700, 705b). Atbilstoši šiem politiskajiem uzstādījumiem 

60. gadu sākums ir pārmaiņu laiks arī Krievijā, kur tiek spriests par jaunas mācību programmas nepieciešamību 

krievu valodas apguvē. KPFSR Metodiskās  nodaļas vadītājs Vladimirs Strezikozins (Владимир Стрезикозин) 

norāda, ka „trūkumi pasniegšanas metodikā rada situāciju, kad gramatisko zināšanu apguve ir atrauta no 

praktiskām valodas iemaņām runā un rakstos. Sevišķi sāpīgi tas izpaužas mācību rezultātos tagad, kad plaisas 

pārvarēšana starp teoriju un praksi kļuvusi par vienu no pamatvirzieniem padomju skolas pārveidē. Tālāka krievu 

valodas pasniegšanas pilnveidošana jāveic ar mērķi paaugstināt teorētisko līmeni un praktisko ievirzi.” 

(Стрезикозин 1961, 3) Uzmanība pievēršama tam, ka gramatikas apguves kurss izmantojams skolēnu loģiskās 

domāšanas attīstīšanai, jāatsakās no mehāniskas mācību grāmatas formulējumu apguves. Mācību darbā tiek 

ieteikts izmantot saistītu tekstu, lai pieradinātu skolēnus izmantot visu zināmo likumu sistēmu (Стрезикозин 

1961, 4‒5), nevis orientēties tikai uz viena likuma apguvi. Tāpat viedokli par krievu valodas apguves tendencēm 

izteicis Vasīlijs Dobromislovs (Василий Добромыслов), norādot, ka pārāk daudz laika atvēlēts gramatisko 

likumu skaidrošanai un gramatiskajai analīzei, bet laika nav atlicis skolēnu valodas attīstībai (Добромыслов 

1961, 53). Izskan aktuāla doma, ka, mācot jaunu tematu, jāakcentē tā praktiskā nozīme, kā arī uzmanība jāpievērš 

skolēnu zināšanu sakārtošanai sistēmā (Добромыслов 1961, 53‒57). Kā redzams, krievu valodas metodiķi vairs 

nenorāda uz gramatisko analīzi kā vienīgo labāko paņēmienu valodas apguvē, tās vietā iesakot darbu ar saistītu 

tekstu, kā arī attīstīt skolēnu valodu. Jāsecina, ka latviešu valodas mācību programmās krievu metodiķu ieteikumi 

realizēti tikai daļēji: valoda mācāma kā sistēma, taču šajā procesā gramatiskā analīze joprojām ieņem centrālo 

vietu. Latvijā līdz pat 1970. gadam latviešu valodas mācību programmās pamatskolai netiek iekļauta mutvārdu 

saziņa, lai gan Krievijā par nepieciešamību to mācīt runā jau 1958. gadā.  

1960. gada latviešu valodas mācību programmā mērķi un uzdevumi, kā arī mācību satura atspoguļojums 

sakrīt ar 50. gadu programmu nostādnēm. LPSR Ministru padome 1960. gada novembrī pieņem lēmuma projektu 

par pāreju uz jaunām mācību programmām, tai skaitā arī uz jaunu latviešu valodas programmu gan pamatskolā, 

gan vidusskolā. Pāreja plānota pakāpeniski, vispirms to attiecinot uz pamatskolu: 

a) 1960./1961. mācību gadā visās Latvijas PSR vispārizglītojošās skolās pēc jaunajiem mācību plāniem un 

programmām strādāt 1.–6. klasēs; 

b) 1961./1962. mācību gadā uz jaunajiem mācību plāniem un programmām pāriet visās Latvijas PSR 

vispārizglītojošo skolu 7. klasēm; 

c) 1962./1963. mācību gadā jaunos plānus un programmas ieviest arī Latvijas PSR vispārizglītojošo skolu 

8. klasēs, un ar 1962. gada 1. septembri realizēt Latvijas PSR vispārējo obligāto astoņgadīgo izglītību 

visiem bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumā. (LVA 700, 705a)  

1962./1963. gada mācību programma ir pirmā, kas paredzēta klasei pēc pārejas uz 8 klašu pamatskolu. 

Programmas ievadā citēti PSKP XXII kongresa (1961. gadā) uzdevumi izglītības darbiniekiem: „Laikā, kad 

notiek pāreja uz komunismu, nepieciešams audzināt un sagatavot komunistiski apzinīgus un labi izglītotus 

cilvēkus, kas spēj darīt gan fizisku, gan garīgu darbu, aktīvi darboties dažādās valsts un sabiedriskās dzīves 

nozarēs, zinātnē un kultūrā.” (PSKP 1961, 109; Programa 1962)  

Jaunie astoņgadīgās skolas mācību plāni paredz skolēnu politehniskās, darba un vispārizglītojošās apmācības 

tālāku uzlabošanu. Astoņgadīgās skolas mācību plānos, salīdzinājumā ar esošajiem septiņgadīgās skolas mācību 

plāniem, palielināts stundu skaits kā vispārizglītojošo, tā politehnisko priekšmetu mācīšanai. Tiek uzskatīts, ka 

tas radīs iespēju paaugstināt skolēnu vispārizglītojošo un politehnisko sagatavotību. 

1965. gada latviešu valodas pamatskolas programmā nav izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu programmām. 

Galvenais akcents joprojām likts uz valodas gramatiskās sistēmas apguvi, gramatiskās analīzes veikšanu, kā arī 

pieturzīmju lietojuma skaidrošanu. 

Ja 50. gadu mācību programmās ir apgalvojums, ka valoda mācāma kā zinātne, bet pilnīgi šo zinātni skolā 

iemācīt nevar, tad 1968. gada maijā Izglītības ministrs Andrejs Elvihs skolotāju 3. kongresa runā saka, ka pēc 

PSKP XXIII kongresa lēmuma skolas uzdevums ir iemācīt stingrus zinātņu pamatus (LVA 700, 1339). Lai arī ir 

izteiktas tēzes, ka valodas mācība jāsaista ar praktisko dzīvi, mācību programmās iekļautās teorētiskās vielas 

apjoms kļūst arvien lielāks. 60. gadu beigas ir laiks, kad notiek pāreja uz jaunām latviešu valodas programmām, 

lai īstenotu pāreju uz vispārējo vidējo izglītību, kad 1969. gadā pēc jaunās programmas sāk strādāt 4. klasē. 

Valodas apguvei citās klasēs jāizmanto līdzšinējās programmas (Programma 1967, 3). Latviešu valodas stundās, 

ievērojot 1969. gada mācību programmas prasības, tiek izvirzīti trīs mācību uzdevumi: 

1) „izveidot skolēniem labu runas un rakstu prasmi, iemācot rakstīt sacerējumus un izteikties vārdos par 

literāriem, publicistiskiem un literāri radošiem tematiem; 



2) ciešā sakarā ar runas un rakstu mācīšanas praksi noskaidrot skolēniem dažus teorētiskus jautājumus par 

sacerējumu izveidi un runas kultūru; 

3) padziļināt skolēnu zināšanas valodā, vidusskolas kursā izceļot gramatiski stilistiskus jautājumus par 

valodas formu un teikumu konstrukciju izvēli un lietojumu.” (Programma 1967, 4).  

Runas un rakstu kultūras attīstīšana tiek pozicionēta kā viens no galvenajiem valodas apguves uzdevumiem, 

kas īstenojams vidusskolā. Mācību saturā tas paredz iekļaut tādus darba veidus kā zināšanu izklāstu plānveidīgā, 

skaistā valodā; ziņojumu, referātu, pārskatu sagatavošanu un uzstāšanos klases priekšā. Rakstveida uzdevumos 

dominē teikumu vai teksta gramatiskā analīze, kā arī tādi vingrinājumi, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu vārdu 

krājumu, teikumu un teksta veidošanas prasmes. Arī presē tiek runāts par to, ka jāattīsta skolēnu runas un rakstu 

prasme, saistot to ar atstāstījumu rakstīšanu (Grase 1967, 3). 

1970. gada latviešu valodas mācību programma veidota, atsaucoties uz PSKP XXIII kongresa (1966. gadā) 

direktīvām, ar kuru palīdzību valstī ieviešama vispārēja vidējā izglītība. Dzimtā valoda akcentēta kā domāšanas 

un cilvēka personības veidotāja. Programmas veidotāji uzskatījuši, ka, veidojot cilvēka personību, skolēniem 

nepieciešamas sistemātiskas zināšanas dzimtajā valodā, ka arī laba rakstītprasme un runātprasme. 

Paskaidrojumos par latviešu valodas programmu uzsvērts, ka pamatskolas kursā latviešu valodas apguve cieši 

saistīta ar literatūras apguvi, „tas ir praktisks literāras valodas kurss, tādēļ bērnu valodas attīstīšanas jautājumi 

caurauž visas programmas daļas” (Programmu krājums 1970, 12). Jaunajā mācību programmā 1.–3. klasei tiek 

definēti tie uzdevumi, kas īstenojami, lai pēc tam tos organiski sasaistītu ar 4.–8. klases mācību saturu:  

1) „iemācīt bērnus apzināti runāt, lasīt un rakstīt saskaņā ar literārās valodas normām, attīstīt viņiem prasmi 

izlietot grāmatas jaunu zināšanu apguvei, komunistiskās morāles un rakstura veidošanai, kā arī izkopt 

prasmi mācīties; 

2) sniegt bērniem priekšstatus un jēdzienus par apkārtējo dzīvi un dabu tagad un agrāk, bagātināt viņu domas, 

jūtas un valodu, izmantojot bērnu pieredzi un novērojumus par apkārtējo īstenību; 

3) dot sākotnējas zināšanas par valodu un literatūru, mērķtiecīgi veidot apzinātu attieksmi pret valodas 

elementiem, attīstīt vērīgumu un interesi par valodu un grāmatām, mācīt lietot literārās valodas formas; 

4) mācību gaitā veidot bērniem prasmi analizēt, pretstatīt, salīdzināt, klasificēt, vispārināt, noteikt svarīgo un 

mazsvarīgo, paskaidrot, pierādīt un tādējādi sekmēt viņa prāta darbības attīstību; 

5) audzināt bērnus politiski, tikumiski un estētiski, attīstīt viņu zinātkāri un izziņas spējas, darba mīlestību un 

patstāvību.” (Programmu krājums 1970, 12–13)  

Ja neņem vērā dažus ideoloģiskos uzstādījumus, tad var atzīt, ka latviešu valodas mācībām izvirzītie uzdevumi 

ir vērsti uz vispusīgu zināšanu un prasmju apzinātu apguvi, kas, no mūsdienu viedokļa raugoties, attīsta skolēna 

lingvistisko, kā arī mācīšanās kompetenci.  

Precīzu raksturojumu latviešu valodas mācību priekšmeta satura attīstībai 60. gadu otrajā pusē devusi  

Dz. Paegle: „Latvijas valstij, zaudējot patstāvību, latviešu valoda gan saglabā vispārizglītojoša priekšmeta 

raksturu, gan ir nozīmīgs mācību priekšmets skolā, bet tā pakāpeniski zaudē valsts valodas statusu, tautas 

vienotājas funkciju, vērtību, jo arvien lielāk nozīmi skolā, sabiedrībā iegūst krievu valoda, aktīvi tiek veicināta 

divvalodība. Mācību priekšmeta programmās, sākot ar 1967. gadu, lai palielinātu saistību ar jaunākiem 

zinātniskajiem atklājumiem, ieplūst arvien vairāk teorētiskā materiāla. Valodas gramatika, kas jau tā ir abstrakta 

pēc būtības, tiek papildināta ar vēl dziļāku teorētisku kursu, kļūst grūti aptverama skolas vecuma bērniem, it 

sevišķi tāpēc, ka tas jāveic pamatskolas vecumā, jo vidusskolā valodas mācība iegūst citu saturu. Rezultātā 

daudziem rodas nepatika pret savu valodu jau skolas gados, savukārt praktisko iemaņu nostiprināšanai un valodas 

teorijas pamatu apgūšanai skolā pietrūkst laika.” (Paegle 2001a, 1,17)  

Izkopta valodas kultūra likta par pamatu, lai skolēni gūtu labas sekmes citos mācību priekšmetos. Tādēļ, lai 

panāktu programmas teorētisku padziļinājumu, tā veidotāji lielāku uzmanību veltījuši valodas kultūrai: skolēni 

apgūst ne vien ortogrāfijas un interpunkcijas likumus, bet arī ir stilistikas tematus, plašu sacerējuma un 

izteiksmīgās runas mācības kursu (Programmu krājums 1970, 205). Līdztekus tam programma paredz 

sistemātisku valodas kursa apguvi, ko aizsāk 4. klasē ar fonētikas kursu, turpina ar morfoloģijas kursu un 8. klasē 

pabeidz ar sistemātisku sintakses kursu. Vidusskolā paredzēti leksikoloģijas, stila mācības, vispārīgās 

valodniecības jautājumi, kā arī stilistikas praktikums. Visā astoņgadīgajā kursā ieplānota raitas runas un rakstu 

mācība, kā arī lietišķo rakstu veidošana.  

Programmas autori uzsver, ka novērsts vielas koncentrisms, tāpēc būtiski temati apgūstami jau 4. klasē, kur 

mācību satura apguvi ietekmē skolēnu vecuma īpatnības. Piemēram, mācot fonētiku, 4. klasē apgūstami fonētikas 

pamatjautājumi, bet sarežģītākie temati fonētikas kursa turpinājumā iekļauti 6. klases programmā. Morfoloģijas 

kursu skolēni apgūst no 4. klases līdz 6. klasei; šīs valodniecības nozares apguvei ievērojami palielināts stundu 

skaits (sk. 3. tabulu).  

3. tabula 



Morfoloģijas mācību saturam paredzētā stundu skaita salīdzinājums 20. gadsimta 60. gadu beigās/70. 

gadu sākumā 

 

Morfoloģijas mācību 

saturs 

1969. gada 

programma  

5.–8. klasei 

1970. gada 

programma 

4.–8. klasei 

Stundu 

skaita 

starpība 

Lietvārds 18 29 11 

Īpašības vārds 12 21 9 

Skaitļa vārdi 10 13 3 

Vietniekvārds 12 15 3 

Apstākļa vārds 5 9 4 

Prievārds 6 9 3 

Saiklis 2 7 5 

Partikula 2 5 3 

Izsauksmes vārds 2 3 1 

Darbības vārds 38 56 18 

Divdabji 17 22 5 

Kopā 121 189 68 

 

Redzams, ka stundu skaits jūtami pieaudzis lietvārda, īpašības vārda, kā arī darbības vārda apguvei. Darbības 

vārda mācību saturs apgūstamo zināšanu apjoma dēļ ir sadalīts pa divām klasēm (sāk mācīties 5. klasē un beidz 

6. klasē). Šāds dalījums darbības vārda apguvei programmās tiek saglabāts arī nākamajos gados.  

Dz. Paegle minējusi iemeslus, kāpēc 1970. gada mācību programmā notiek visai būtiskas pārmaiņas, kas 

saglabātas līdz pat 1989. gadam: „Dots komunistiskās partijas rīkojums – pārtraukt valodas mācīšanu 

koncentriskos riņķos, pāriet uz lineāro principu – nekādu atkārtojumu un padziļinājumu vidusskolā; mācību 

satura izkārtojumu pielīdzināt krievu valodas mācīšanai Krievijas federācijā [tā rakstā – N. Dz.].” (Paegle 1992, 

20)  

Kā atsevišķs temats mācību programmās pirmo reizi 1970. gadā tiek iekļauta Raitas runas un rakstu 

mācība, kas paredzēta gan mutvārdu, gan rakstveida darbu sagatavošanas prasmju apguvei. Skolēniem jāapgūst 

ne tikai zināšanas, kā sagatavojams rakstu darbs vai mutvārdu stāstījums, bet arī, kā tie analizējami. Raitas runas 

un rakstu mācības jautājumi iekļauti visās klašu grupās, kur skolēni iepazīstas ar dažādiem tekstveides 

jautājumiem: temata izpratne, virsraksts un temats, lasāmā teksta temata noteikšana, plānošana, darbs ar citātiem, 

tēlu raksturošanas paņēmieni u. c. (Programmu krājums 1970, 216).  

Leksikoloģijas temati vairs netiek iekļauti pamatskolas kursā, bet aplūkojami tikai vidusskolas 9. klasē. 

Leksikoloģijas kurss paplašināts ar tādiem tematiem, kas nepieciešami valodas praksei.  

Jaunums mācību programmā ir daiļdarbu valodas jautājumu apskats: skolēni apgūst prasmes un iemaņas 

analizēt daiļdarba valodu ne tikai literatūras stundās, kur analizējams konkrēts daiļdarbs, bet gūst arī sistemātiskas 

zināšanas par visu daiļdarbu valodas kopīgajām iezīmēm. Apgūstot jauno mācību programmu stilistikā, skolēni 

mācās sakarīga teksta veidošanu, novērš stila kļūdas, apgūst valodiskās darbības iemaņas, kas nepieciešamas 

katram cilvēkam. 

Nākamajās programmās, kas izdotas 20. gadsimta 70. gados, vairs netiek raksturoti latviešu valodas kā 

mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi, līdz ar to jāsecina, ka tie saglabāti tādi paši kā 1970. gada mācību 

programmā. Secināms, ka programmu pārskatīšana neko nav devusi mācību satura atvieglošanai, lai gan šāda 

prasība izvirzīta jau iepriekšējos gados. Latviešu valodas gramatikas apguve pamatskolā, vidusskolas latviešu 

valodas mācību stundas atvēlot vispārīgās valodniecības, stilistikas, leksikoloģijas, valodas kultūras jautājumu 

apguvei, kā arī ortogrāfijas un interpunkcijas prasmju nostiprināšanai, ir iemesls tam, ka mācību saturā 

pamatskolā ir iekļauti teorētiski sarežģīti jautājumi, kuru apguve nav pa spēkam visiem skolēniem. Mērķis apgūt 

visu latviešu valodas kursu jau pamatskolā pastāv arī mūsdienās, lai gan mazā stundu skaita dēļ teorētiskās 

zināšanas nevar pietiekami nostiprināt, lai tās kļūtu par noturīgām prasmēm. Gramatika kā sistēma tomēr būtu 

apgūstama tikai vidusskolā, kad skolēni jau spēj uztvert valodas teorētisko aspektu un valodas elementu 

savstarpējo korelāciju un nosacītību. Protams, tas nenozīmē, ka visi dzimtās valodas līmeņi svarīgāko un valodas 

praksei nepieciešamāko jautājumu aspektā nebūtu jāmācās arī pamatskolā – tikai mācību saturam jābūt 

piemērotam skolēna uztverei.  

Latviešu valodas mācību programmu izpilde tiek analizēta PZPI Latviešu valodas un vēstures sektora pārskatā 

1976. gadā. Šīs analīzes mērķis ir noteikt, kāda ir skolēnu zināšanu kvalitāte (mācīšanas stāvokļa pirmreizēja 

pārbaude). Skolēnu zināšanu kvalitātes izpētei no latviešu valodas mācību programmas izraudzīti vārdu 



savienojumu sintakses un vienkārša teikuma sintakses pamatjautājumi 7. klasē. Pārbaudāmā mācību satura izvēli 

pamato šādi apsvērumi: 

1) vārdu savienojumu sintakses pamatjautājumi skolu mācību programmā ietverti pirmo reizi, tāpēc šai sakarā 

svarīgi ir izpētīt mācīšanas stāvokli skolās un skolēnu zināšanu kvalitāti; 

2) sakarā ar to, ka vārdu savienojumu sintakses un teikumu sintakses jēdzienu sistēmas veidošanā 

nepieciešamas atsevišķu morfoloģijas kursa pamatjautājumu zināšanas, ir svarīgi pastarpināti izpētīt 7. 

klases skolēnu zināšanu noturīgumu morfoloģijā, kā arī prasmes saistīt morfoloģijas kursā (4., 5., 6. klasē) 

apgūtos jautājumus ar sintakses kursa jautājumiem. (LVA 143, 376) 

Lai īstenotu skolēnu latviešu valodas zināšanu kvalitātes izpēti, tiek veidots pārbaudes darba saturs un 

instrukcija skolotājiem. Pārbaudes darbu raksta izlases kārtībā; to veic tikai Jelgavas pilsētas un Ogres rajona 

skolās tajās klasēs, kur māca vārdu savienojumu sintaksi. Tiek arī izstrādāta aptauja latviešu valodas skolotājiem, 

lai varētu secināt, kas sagādā grūtības mācību procesā. Neapšaubāmi, šāda mācību satura un tā apguves kvalitātes 

analīze vērtējama pozitīvi, jo ļauj atklāt problēmas mācību programmas apjomā un piemērotībā skolēniem.  

Nobeigums 

 Visās latviešu valodas mācību programmās akcentēts, ka latviešu valoda ir viens no svarīgākajiem mācību 

priekšmetiem, jo tas palīdz izprast valodu, kā arī kalpo par audzināšanas līdzekli. Vēlāk (50. gados) klāt nāk 

doma, ka valoda mācāma kā sistēma, lai gan arī agrāk tas ir darīts, akcentējot arī valodas pareizu lietojumu kā 

runā, tā rakstos. Rakstā pētītajā periodā viens no uzdevumiem ir analītisko prasmju attīstība, kas ir visai būtiska, 

jo attīsta skolēna lingvistisko domāšanu. Analizējot mērķus un uzdevumus, secināms, ka tie izvirzīti tādi, lai 

skolu audzēkņi izprastu valodu kā sistēmu, bagātinātu valodu, kā arī prastu lietot valodu praktiski dažādās dzīves 

sfērās. Protams, okupācijas periodā programmās atklāti arī ideoloģiskie uzslāņojumi, bet kas neietekmē valodas 

apguves kvalitāti. 

 Mūsdienās, mainot valodas mācību standartu, būtu jāņem vērā, ka dzimto valodu var un vajag mācīt kā 

sistēmu, jo bez sistēmas izpratnes neveidojas dziļa izpratne par valodu. Tāpat valodas mācības uzdevumos 

nedrīkst atteikties no dažādām analīzes formām (fonētiskā, morfoloģiskā, sintaktiskā), jo, saprātīgi tās izmantojot, 

var tikai palīdzēt skolēniem padziļināti izprast valodas sistēmu. Iespējams, ka problēmas rakstītprasmē ir cieši 

saistītas ar to, ka vairs skolu praksē netiek prasīta sintaktiskā analīze, kas tomēr dod stabilāku pamatu 

interpunkcijas apguvei. Tiesa, šis jautājams būtu atsevišķi pētāms un analizējams. 

 

Kopsavilkums 

Latviešu valodas mācību priekšmeta vēsture ir samērā īss laika periods, bet tas saistāms ar dažādu 

politisko sistēmu pastāvēšanu un maiņu. Lai pastāvētu latviešu nācija, ir jānodrošina arī valodas eksistencei 

labvēlīgi apstākļi, kurus var radīt, mācot valodu skolā. Lai valodu mācītu, ir nepieciešami mērķi un uzdevumi, ar 

kuru palīdzību var saprast, kas un kādēļ skolēniem mācāms dzimtās valodas priekšmetā. Raksta autors ir 

izvēlējies laika periodu no 19. gs. 30. gadiem līdz 20. gs. 70. gadiem, uzmanību pievēršot, kādi mērķi un 

uzdevumi ir izvirzīti skolēniem, kas apgūst latviešu valodu kā dzimto valodu. 

Pirmās ziņas par latviešu valodu kā atsevišķu mācību priekšmetu datējamas ar 1836. gadu, kad Jelgavas 

mācītājs Vilhelms Kristiāns Pantēnijs (Panteniuss) savas pirmās nodibinātās skolas mācību programmā iekļāvis 

latviešu valodu.  Latviešu valoda par skolas mācību priekšmetu kļūst ar 1874. gada noteikumiem Vidzemē un 

1875. gada noteikumiem Kurzemē. Mācību rādītājā [programmā] tiek diferencētas prasmes, kas jāmācās ziemas 

skolā un gada skolā (vasaras skola, kur bērnus sūtīt vai nesūtīt ir vecāku ziņā). Ziemas skolā, mācoties latviešu 

valodu, jāapgūst lasīšana, kā arī rakstīšana: jāprot rakstīt vēstules, sacerēt aprakstus, jāraksta diktāti, jāapgūst 

ortogrāfija. Vasaras skolas programmā minēts, ka bērniem jāmāca „latviešu valodas jo vajadzīgie likumi un 

ortogrāfija”. 
Būtisks pavērsiens latviešu valodas mācības nostādnēs ir tas, ka A. Stērstes mērķis ir mācīt latviešu valodu 

skolās kā zinātni, un pēc Otrā pasaules kara šī nostādne tiek iekļauta latviešu valodas mācību programmās.  

J. Lautenbahs A. Stērstes „Latviešu valodas mācību” ierindo līdzās A. Bīlenšteina „Latviešu valodas 

rokasgrāmatai”.  

Tiek aizrādīts, ka līdz 20. gadsimta 30. gadu sākumam valodas mācīšanā vairāk uzmanības pievērsts vai 

nu valodas formai, vai saturam, bet nav notikusi valodas izjūtas kopšana, kas ir valodas mācības gala mērķis. 

Mācību saturā lielāka vērība jāpievērš formas nozīmes meklēšanai (vārdu atvasināšanai, locīšanai), bet mazāka 

uzmanība veltāma valodas vingrinājumiem (protams, tie ir veicami), kas skar valodas ārējo formu, – izrunai, 

pareizrakstībai, gramatiskajai analīzei.  

Kopumā par šo periodu secināms, ka izvirzītie uzdevumi pamatskolā liecina par 20.–30. gadu programmu 

pēctecību un tajā pašā laikā – par skolēniem piemērota mācību satura meklējumiem. Latviešu valodas mācību 

priekšmeta apguve saistīta ar nacionālās pašapziņas veidošanu. Skolēns vairs nav tikai pasīvs zināšanu apguvējs, 



bet savā ziņā valodas pētnieks un likumsakarību atklājējs. Pamatskolas uzdevums ir iemācīt skolēnam latviešu 

valodas pareizu lietojumu gan mutvārdos, gan rakstos, kā arī lietišķajos rakstos, kas programmā saukti par 

praktiskās dzīves rakstiem. Ģimnāzijas (vidusskolas) posmā skolēns latviešu valodas gramatiku apgūst 

sistemātiskā gramatikas kursā.  

1940./1941. mācību gadā izdotajā mācību programmā latviešu valodas apguvei izvirzīti vairāki mērķi, 

kas stipri līdzīgi Latvijas brīvvalsts laikā formulētajiem: jāizvēlas viela ar estētisku un sabiedriski ētisku saturu; 

jānostiprina mīlestība un cieņa pret valodu; jāpanāk, lai skolēns iemīļotu grāmatu un sajustu cieņu pret tās autoru; 

jāattīsta skolēna fantāzija. 1940./1941. gada mācību programmas izstrādē vērojama tendence, kas nav sastopama 

citu latviešu valodas mācību programmu izveidē. Tas ir mēģinājums vienādot gramatikas terminus visā skolas 

kursā, lai skolēni, pārejot no pamatskolas izglītības posma uz vidusskolu, sastaptos ar tiem pašiem terminiem, ar 

kuriem jau iepazīstināti. Jāpiebilst, ka ieteikumi terminoloģijā sastopami tikai programmas projekta variantā, kas 

atrodams Latvijas Valsts arhīvā. 

Pirmajā pēckara mācību programmā 1945. gadā tiek norādīts, ka dzimtā valoda skolas izglītības sistēmā 

ieņem izcilu vietu, ka valodas mācība ir zinātne un ka šo zinātni pilnībā skolā iemācīt nevar. Salīdzinājumā ar 

Latvijas brīvvalsts laiku lielāks uzsvars tiek likts uz valodas sistemātisku apguvi, akcentējot, ka galvenā uzmanība 

pievēršama vārda un teikuma izpratnei, sevišķu vērību veltot pareizrakstībai. Netiek piemirsts atgādināt, ka 

valodas fakti jāpētī ne tikai no tagadnes pozīcijām, bet arī vēsturiskās attīstības aspektā. Tāpat pieminēts, ka, 

mācot valodu, gramatikas viela jāsaista ar literatūras lasāmvielu.  

Latvijā 50. gadu otrajā pusē notiek diskusijas par teorētiskā materiāla apjoma samazināšanu mācību 

saturā, par skolas tuvināšanu dzīvei, norisinās arī diskusijas par skolēnu slodzes samazināšanu, par ko tiek spriests 

vēl mūsdienās. Iespējams, ka doma par pastiprinātu valodas kultūras apguvi skolā arī nākusi no Krievijas 

metodiķiem. 

1970. gada latviešu valodas mācību programma veidota, atsaucoties uz PSKP XXIII kongresa (1966. 

gadā) direktīvām, ar kuru palīdzību valstī ieviešama vispārēja vidējā izglītība. Dzimtā valoda akcentēta kā 

domāšanas un cilvēka personības veidotāja. Programmas veidotāji uzskatījuši, ka, veidojot cilvēka personību, 

skolēniem nepieciešamas sistemātiskas zināšanas dzimtajā valodā, ka arī laba rakstītprasme un runātprasme. 
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Normunds Dzintars 

Aims and Objectives of Latvian Language School Programmes from the 1830s to 1970s  

 

Summary 

The history of the Latvian language as a school subject is quite short and it is related to different political 

systems and their changes. In order to ensure the existence of the Latvian nation, there have to be favourable 

conditions for the continuation of the language, which can be ensured when the language is taught at school. To 

teach a language, aims and objectives have to be set. It helps in understanding what and why pupils have to be 

taught in the subject of their native language. The author of the article has chosen to research the period from the 

1830s to the 1970s, and he has focused on the aims and objectives set forward for pupils who are learning the 

Latvian language as their native language. The aim of the article is to reveal what aims and objectives were set 

in the Latvian language programmes in different periods of  Latvian history.  

The school subject of the Latvian language was first mentioned around 1836 when a priest from Jelgava, 

Wilhelm Christian Panteniu, included Latvian in the school curriculum of his first school.  The Latvian language 

became a school subject in 1874 with the introduction of regulations in Vidzeme and in 1875 with the introduction 

of regulations in Kurzeme.  In the school curriculum there were skills listed that had to be acquired in ”winter 

school” and ”year school” (summer school where parents could decide whether to send their children to). In 

”winter school”, while learning the Latvian language pupils had to learn how to read and write including letter 

writing, descriptions, dictations, and they had to acquire orthography. In summer school curriculum it was 

mentioned that children had to be taught ”the rules so necessary in writing, and orthography of the Latvian 

language, too”.  

An essential turn in teaching the Latvian language was A. Sterste’s aim to teach the Latvian language in 

school as a science. And after the Second World War this approach was present in the programmes of the Latvian 

language. J. Lautenbahs placed A. Stērste’s  ”Latviešu valodas mācība”(”Textbook of the Latvian Language”) 

next to  A. J. G. Bielenstein’s  ”Latviešu valodas rokasgrāmata” (”Manual of the Latvian Language”).  

It has been noted that in language teaching until the beginning of the 1930s, more attention was paid to 

the form or the content of the language, but little attention was paid to sense of language, which is the ultimate 

goal of language teaching. More attention should have been paid to finding out the meaning of different word 

forms (word building, conjugation), but less attention should have been paid to language exercises.  

To summarise, a conclusion can be drawn that during the period of the 1920s to 1930s objectives of the 

school programmes of lower secondary school (Form 1-6) followed a similar approach to the one present in 

school programmes of the Latvian language at the end of the 19th century. And at the same time a search for 

content appropriate to pupils was present. Acquisition of the Latvian language was closely related to the formation 

of national self-awareness. Pupils were not passive learners anymore; they were language researchers and 

discoverers of language regularities. The task of lower secondary school was to teach pupils correct usage of the 

Latvian language both in writing and speaking, as well as in formal writing called ”writings of practical life”. 

During gymnasium (upper secondary school), pupils acquired grammar in a systematic grammar course.  

In the Latvian language programme in the school year 1940-41, several aims similar to the ones  set 

forward during the years of the Free State of Latvia were put forward: content had to be esthetical and socially 

ethical, love and respect towards the language had to be strengthened, pupils had to develop fondness for book 

reading and develop respect towards the author of the book, and pupils’ imagination had to be developed. In the 

school programme of  1940-41, a tendency previously not observed in working out school programmes of the 

Latvian language could be observed. There was an attempt to unify grammatical terms  in the whole course of 

the Latvian language. It would make the transfer from lower secondary school to upper secondary school easier 

because pupils would recognise the grammatical terms they had studied previously. However, it should be added 

that these recommendations concerning grammatical terms are present only in the project of the programme, 

which can be found in the National Archives of Latvia.    



In the first post-war programme in 1945 it was stated that the native language occupied an important 

place, and that language studies was a science that cannot be fully acquired at school. In comparison with the 

time period during the Free State of Latvia, it has to be pointed out that a bigger emphasis was put on systematic 

language learning, especially on understanding of the word and the sentence, and great attention was paid to 

spelling. It was also indicated that language facts had to be researched not only from the point of view of the 

present moment, but also they had to be researched taking into consideration their historical development. Even 

more, it was noted that teaching grammar had to be inerlinked with literary texts.  

During the second half of the 1950s, there were discussions about reduction of the amount of theoretical 

material, about bringing school closer to life, and there were discussions about decreasing the study load for 

pupils. These aspects are still under discussion nowadays. It is possible that the idea about paying more attention 

to language culture came from methodologists in Russia.   

In 1970 the Latvian language school programme was made according to the directives set forward by the 

23rd congress of the Communist Party of the Soviet Union (1966), and it defined compulsary secondary 

education. The native language was considered as a means of formation of thinking and peronality development. 

The authors of the programme considered that pupils had to acquire systematic knowledge of the native language, 

as well as good writing and speaking skills, in order to develop their personality.      


