Izglītības un Zinātnes ministrijas pērn veiktais pārskats par Latvijas augstāko izglītību
2018.gadā liecina, ka jau kopš 2005.gada palielinās to studējošo skaits, kuri nav Latvijas
iedzīvotāji. Ņemot vērā ārvalstu studentu skaita pieaugumu, aktuāls paliek jautājums, kā
maksimāli nodrošināt informācijas pieejamību un labu komunikāciju ar iebraucējiem.

Fragments no Izglītības un Zinātnes ministrijas veiktā pārskata
Šobrīd Saeimā pieņemtais Valsts valodas likums paredz, ka saziņai ar nerezidentiem,
ja vien tie nav kāda ārvalstu uzņēmuma pārstāvji, jānotiek valsts valodā. Tādējādi starp
ārzemniekiem un valsts iekārtām rodas valodas barjera, kas traucē veiksmīgai komunikācijai.
Savukārt neveiksmīgas komunikācijas gadījumā cieš gan jaunie studenti, gan arī valsts.
Ārzemju studentiem šādā gadījumā var rasties šķēršļi saņemt nepieciešamos pakalpojumus,
savukārt valsts var zaudēt papildu ieņēmumus budžetā un sabojāt reputāciju, kura ir
nepieciešama, lai piesaistītu vairāk jaunus, zinošus studentus, kā arī tūristus. Arī iniciatīvas
autores ir bijušas aculiecinieces situācijām, kad ārzemju studenti valodas barjeras dēļ nav
sapratuši, kādā situācijā ir iekļuvuši un kā to risināt, jo informāciju ir saņēmuši latviešu
valodā. Vairākos no gadījumiem ārzemju studenti neapjauta, ka jau ir pārkāpuši likumu un

saņēmuši sodu, kura nenomaksāšanas gadījumā var tikt iesūdzēti tiesā. Zināms, ka nezināšana
neatbrīvo no atbildības. Tomēr, lai arī tas ir pašu studentu pienākums sekot līdzi informācijai,
kura ir aktuāla konkrētajā valstī, šāds valsts atbalsts būtu ne vien labs žests pret ārvalstu
studentiem, bet arī palīdzētu tikt galā ar neplānotām, neikdienišķām situācijām. Informācijas
saņemšana angļu valodā, noteikti palīdzētu gan studentiem izprast situāciju un saprast, kā
rīkoties, gan arī ļautu valstij izvairīties no zaudējumiem, kurus, nezinot kaut kādas specifiskas
lietas, var radīt ārvalstu studenti.
Tāpat, iebraucējiem, saņemot paziņojumus, vēstules, dokumentus un citus valsts un
pašvaldību iestāžu sūtītos dokumentus, rastos sapratne par situāciju nopietnību. Šis aspekts ir
samērā svarīgs, jo projekta autores ikdienā saskaras ar to, ka ārvalstu studenti nespēj uztvert,
ko no viņiem vēlas valsts iestādes, kādus pārkāpumus ir veikuši vai, kas nepieciešams, lai
konkrēto situāciju atrisinātu, ja dokumenti ir valsts valodā.
Ņemot vērā augšup minētos faktorus, projekta autores uzskata, ka situāciju daļēji
varētu atrisināt, saziņā izmantojot angļu valodu. Tomēr, lai neapdraudētu latviešu valodas
lomu ikdienā un veicinātu ārvalstu studentu integrēšanos Latvijas vidē, autores ierosināja
šādu atbalstu sniegt ārvalstu studentiem tikai pirmajā gadā pēc ierašanās Latvijā. Pēc autoru
domām, šāds nosacījums motivētu iebraucējus mācīties latviešu valodu, kas arī nāktu par labu
gan no ekonomiskās puses, gan arī, lai saglabātu latviešu valodas nozīmību un veicinātu tās
popularitāti.

