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Kāds šobrīd ir kopējais stāvoklis Eiropas Savienībā (ES), 
kam jāpievērš uzmanība un kādā virzienā visām 
dalībvalstīm jāskatās nākotnē? 

Eiropa būs rītdienas 
arhitekte

Septembra vidū Eiropas Parlamentā (EP) 
Strasbūrā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 
Žans Klods Junkers uzstājās ar savu ikgadējo 
un pēdējo runu par stāvokli ES.

“Eiropa nedrīkst būt starptautisko notiku-
mu vērotāja vai komentētāja. Tai ir jābūt 
konstruktīvai dalībniecei, rītdienas pasaules 

veidotājai un arhitektei,” uzsvēra Ž.K.Junkers, 
aicinot arī teikt ““nē” neveselīgam nacionālis-
mam” un ““jā” apgaismotam patriotismam”.

Galvenās Eiropas Komisijas vadītāja atzi-
ņas, runas uzsvari un norādes tālākam Eiro-
pas ceļam 3  2. – 3.lpp.

Valoda izturēs

6 Mūsdienu pasaulē bez saskares ar citām 
valstīm, to iedzīvotājiem, kultūru un paražām 
vairs nekādi neiztikt. Bet lai citus saprastu, 
pirmais solis ir valoda. Kādam jābūt labam 
tulkam, ko dod valodu zināšanas un galu galā 

– kā to nepazaudēt, ja jādzīvo svešumā?
“Kādā brīdī cilvēkam vienalga parasti 

rodas dabiska vēlēšanās atkal saprast, no 
kurienes es nāku un kas Latvijā notiek,” 
uzsver Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāl-
direktorāta pārstāvis Latvijā Uldis Priede.

3  4.-5.lpp.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lv


“Eiropas Savienība ir miera garants. 
Būsim laimīgi, ka varam dzīvot miera konti-
nentā, kontinentā, kas pazīst mieru, patei-
coties Eiropas Savienībai. (..) Teiksim “jā” 
patriotismam, kas nav vērsts pret citiem. 
Teiksim “nē” pārspīlētam nacionālismam, 
kas noliedz un ienīst citus, kas ir postošs, 
kas meklē vainīgos tā vietā, lai meklētu 
risinājumus, kuri mums ļautu labāk sadzī-
vot.”

“Eiropa ir arī atkārtoti apliecinājusi savu 
tirdzniecības lielvaras statusu. Globālā 
tirgus ietekme nav nekas cits kā pierādījums 
nepieciešamībai pēc dalītas suverenitātes. 
Eiropas Savienībai patlaban ir tirdzniecības 
nolīgumi ar 70 valstīm. Kopā mēs veidojam 
40% no pasaules IKP. Šie nolīgumi, kas bieži 
vien tiek nepamatoti apstrīdēti, palīdz 
mums eksportēt uz citām pasaules daļām 
Eiropas augstos standartus pārtikas nekaitī-
guma, darba tiesību, vides aizsardzības un 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā. (..) 
Eiropa spēj paust vienotu viedokli. Eiropai 
vajadzības gadījumā ir jārīkojas kā vienai 
personai.”

“Es esmu līdzīgās domās ar mūsu enerģē-
tikas komisāru attiecībā uz CO2 emisiju 
samazināšanas mērķiem 2030.gadam. Tie ir 

zinātniski pareizi un politiski nepieciešami. 
Šīs vasaras sausums ir skaudrs atgādinā-
jums – ne tikai lauksaimniekiem – par to, cik 
nozīmīgs ir šis darbs, lai nodrošinātu nākot-
ni nākamajām eiropiešu paaudzēm.”

“Mums ir neatgriezeniski jādefinē sava 
nostāja attiecībā uz Rietumbalkāniem. 
Pretējā gadījumā mūsu tuvākās kaimiņval-
stis ietekmēs citi spēki. (..) Tam, kas patla-
ban notiek Idlibā Sīrijā, būtu dziļi un tieši 
jāuztrauc mūs visus. Mēs nevaram turpināt 
klusēt, redzot šādu nenovēršamu humanitā-
ro katastrofu, kas patiesībā ir iepriekšpare-
dzama.”

“Komisija turpmāko mēnešu laikā turpi-
nās strādāt, lai panāktu, ka Eiropas Aizsar-
dzības fonds un pastāvīgā strukturētā sa-
darbība aizsardzības jomā kļūtu pilnībā 
darbotiesspējīgi. Šeit vēlos precizēt, manu-
prāt, svarīgu lietu: mēs nemilitarizēsim 
Eiropas Savienību. Mēs vēlamies kļūt atbil-
dīgāki un neatkarīgāki.”

“Eiropa, kas ir stipra un vienota, ļauj tās 
dalībvalstīm tiekties uz zvaigznēm. Pateico-
ties mūsu Galileo programmai, Eiropa turpi-
na piedalīties kosmosa sacīkstē. Neviena 
dalībvalsts nevarētu nogādāt orbītā 26 
satelītus, no kā jau tagad labumu var gūt 
400 miljoni lietotāju visā pasaulē.”

“Eiropa nekad nebūs cietoksnis, kas 
uzgriež muguru pasaulei, jo īpaši pasaulei, 
kas cieš. Eiropa nekad nebūs sala. Eiropai 
jāpaliek un tā paliks daudzpusēja. Planēta 
pieder visiem, nevis tikai dažiem.”

“Pulksteņa grozīšanai ir pienācis gals. 
Dalībvalstīm pašām ir jālemj (tāds ir

subsidiaritātes princips), vai to iedzīvotā-
jiem dzīvot pēc vasaras vai pēc

ziemas laika.”

“Komisija šodien ierosina jaunus noteiku-
mus par to, lai stundas laikā internetā tiktu 
dzēsta terorisma propaganda, – viena stun-
da ir kritiskais laika posms, kurā šāds saturs 
spēj nodarīt vislielāko ļaunumu. Turklāt mēs 
ierosinām paplašināt jaunizveidotās Eiropas 
Prokuratūras uzdevumus, iekļaujot tajos 

Eiropa būs rītdienas 
arhitekte

3 5. lpp. 

cīņu pret teroristu nodarījumiem. (..) Mēs 
nevaram atļauties savstarpēji nesadarbo-
ties, jo tad mēs kļūtu par viņu sabiedrota-
jiem. Tāpēc šodien ierosinām arī jaunus 
pasākumus, kas ļaus pārrobežu mērogā 
pārliecinoši vērsties pret noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu.”

“Mūsu pūliņi ir nesuši augļus: Vidusjūras 
austrumu daļā bēgļu skaits ir samazinājies 
par 97%, bet Vidusjūras centrālās daļas 
maršrutā – par 80%. ES operācijas kopš 
2015. gada ir palīdzējušas jūrā izglābt vairāk 
nekā 690 000 cilvēku.”

“Šodien mēs nākam klajā ar priekšlikumu 
par Eiropas Robežu un krasta

apsardzes nostiprināšanu. Ārējās robežas 
ir jāapsargā efektīvāk. Tāpēc ierosinām līdz 
2020. Gadam palielināt Eiropas robežsargu 
rindas, kas tiek finansētas no ES budžeta, 
līdz 10 000 robežsargu.”

“Es gribētu atkārtot savu vēlēšanos, bet 
šoreiz lai tā izskan kā aicinājums: Eiropas 
Savienībai vajadzētu piedāvāt likumīgas 
ieceļošanas iespējas. Mums ir vajadzīgi 
kvalificēti migranti.”

“Eiropas Komisija, šis Parlaments un 
visas pārējās 26 dalībvalstis vienmēr paudīs 
lojalitāti un solidaritāti ar Īriju attiecībā uz 
Īrijas robežas jautājumu. Tāpēc mēs vēla-
mies rast radošu risinājumu, kas novērš 
stingras robežas izveidi Ziemeļīrijā.”

“Līdz nākamajam gadam mums ir arī 
jāpilnveido eiro starptautiskā nozīme. Tikai 
pēc divdesmit gadu ilgas pastāvēšanas, un 
neraugoties uz to, ka šajā laikā mūs pavadī-
jušas norietu prognozētājas balsis, eiro jau 
ir uzkrājis bagātu vēsturi. Eiro ir kļuvusi par 
otro visvairāk izmantoto valūtu pasaulē. (..) 
Taču mums ir jādara vairāk, lai mūsu vieno-
tā valūta varētu pilnībā ieņemt savu vietu 
starptautiskajā arēnā.”

“Eiropai ir arī turpmāk jābūt vietai, kurā 
preses brīvība netiek apšaubīta. Pārāk 
daudzi žurnālisti tiek iebiedēti, cieš no 
uzbrukumiem, dažreiz pat tiek nogalināti. Ir 
jāaizsargā mūsu žurnālisti, kas arī ir nozīmī-
gi mūsu demokrātijas dalībnieki. (..) Komisi-
ja iebilst pret visiem uzbrukumiem tiesisku-
mam.”

“Es gribētu, lai Eiropa vairs nebūtu kā 
skatītājs pasaules arēnā. Eiropa nedrīkst 
būt starptautisko notikumu vērotāja vai 
komentētāja. Tai ir jābūt konstruktīvai 
dalībniecei, rītdienas pasaules veidotājai un 
arhitektei.”

Pērnā gada uzrunā EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 
izklāstīja savu redzējumu, kā ES varētu attīstīties līdz 2025.
gadam. Viņš piedāvāja konkrētas iniciatīvas un risinājumus 
demokrātijas, tidzniecības, investīciju piesaistes, rūpniecības 
un datu aizsadzības jomās. Taču ko uzsvērt viņam šķita svarīgi 
šogad – savā pēdējā uzrunā Eiropas Parlamentam, pirms savu 
pilnvaru piecu gadu termiņa noslēguma, nepilnu gadu pirms 
nākamajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām (Latvijā tās no-
tiks 2019.gada 25.maijā) un īsi pirms Lielbritānijas izstāšanās 
no ES?

Arī šoreiz Ž.K.Junkers nāca klajā ar vairākiem ierosināju-
miem, kas jau tiek apspriesti un virzīti tālāk ES institūciju 
gaiteņos. To vidū ir gan nostiprināt un paplašināt Šengenas 
zonu, gan eirozonu, ieviešot eiro visās ES dalībvalstīs, izveidot 
kiberdrošības aģentūru, noteikt izmaiņas balsojumos u.c.

Piedāvājam dažus citātus no EK priekšsēdētāja runas par da-
žādām aktualitātēm. (Pilnu runas tekstu var izlasīt šeit.) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_lv_0.pdf


Valoda 
uzņems 
kaut ko, 
kas ir 
derīgs, bet 
nederīgais 
ar laiku 
atkritīs

Secināju, ka 
tas īstenībā 
dāniski 
nozīmē 
“bullis 
pasprucis 
vaļā”. Man 
likās, ka 
saku “velo- 
sipēdam 
riepa 
tukša”

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta 
pārstāvis Latvijā Uldis Priede ir mācījies Dānijā, 
dzīvojis un strādājis arī Zviedrijā un Luksembur-
gā, un tagad ikdienā tulko dažādus dokumentus.

“Jo jaunāks cilvēks aizbrauc uz ārzemēm un 
dzīvo šajā svešajā vidē, jo ticamāk, ka viņam ar 
laiku būs vieglāk sazināties svešvalodā. To diez-
gan labi var redzēt mūsu paaudzes bērniem,” 
viņš saka, vienlaikus uzsverot – lai, ārzemēs dzī-
vojot, saglabātu latvietību un arī labu latviešu 
valodu, par to ir īpaši jādomā.

Kas vispār mūsdienās ir labs tulks un tulko-
jums? Ļoti daudz taču izsaka arī intonācija, 
zemteksti un nianses, kuras tieši pārtulkot ir 
ļoti grūti, sevišķi diplomātu vai augstu amat-
personu sarunās, kur tulkojumu vajag “uzreiz 
un tagad”.

Protams, ka ļoti liela daļa no valodas ir never-
bāla. Latviski mēs varbūt vienmēr nenošķiram 
“tulks” un “tulkotājs”, bet patiesībā tās ir divas da-
žādas profesijas. Jo specializētāks darbs, jo vairāk 
var redzēt šo atšķirību, un Eiropas iestādēs, kur ļo-
ti daudz tulko gan mutiski, gan rakstiski, tās izpau-
žas ļoti spilgti un ir ļoti izteiktas. Tulkam ir jāreaģē 
momentā. Tas, ko viņš atrod, varbūt nav labākais, 
bet tas ir tas, kas aiziet. Sarunas situācijā klāteso-
šie to respektē un ar to rēķinās. Protams, ir arī lie-
tas, kas tādējādi tulkojumā pazūd.

Taču es esmu nevis tulks, bet tulkotājs, nodar-
bojos ar dokumentu tulkošanu, rakstiskajiem tek-
stiem, un man ir priekšrocība, ka ir laiks padomāt.

Tātad labs tulks – tas nebūt nenozīmē labs 
tulkotājs un otrādi?

Jā. Cilvēki – it īpaši mazākos valodas tirgos, 
Latvijā – ļoti bieži šīs profesijas apvieno, dara gan 
vienu, gan otru, bet, visticamāk, ka tomēr tās spē-
jas ir vienā virzienā – atkarībā no tā, vai viņš ir eks-
travertāks, vai arī viņam patīk vairāk padomāt, 
paurbties tekstā, lai būtu perfekts rezultāts. Ja ot-
rais variants, tad viņš ir drīzāk rakstiskai tulkoša-

nai piemērots. Parasti to saprot jau studiju laikā, 
jo tās ir divas dažādas studiju nozares.

Pats esat sastapies ar komiskām situācijām 
vai lieliem pārpratumiem tulkojuma dēļ?

Ne oficiālajā darbā, bet ir bijis tā, ka tu domā, 
ka zini, ko nozīmē vārds vai frāze, tu viņu pielieto, 
bet sastopies ar cilvēka neizpratni. Tad aizej pār-
baudi, kas tas bija, un izrādās, ka nebija vis tas, ko 
domāji.

Tas droši vien vairāk attiecas uz dažādiem 
izteicieniem.

Jā, izteikums vai frāze citā kontekstā. Tas ir arī 
tulkotāja ne gluži pirmais bauslis, bet svarīga lieta 
– ja domā, ka zini, vienmēr tomēr pārbaudi, vai 
tiešām zini. Ja cilvēks ir audzis bilingvālā ģimenē, 
tad viņam droši vien ir pamats, lai pietiekami dro-
ši justos divās valodās. Bet ja viena no šīm valo-
dām ir iemācīta, tā ir svešvaloda, tad vienmēr ir 
jāpārbauda.

Piemēri nenāk prātā?
Dzīvākais piemērs laikam ir no studiju laika 

Dānijā. Tur braucu ar velosipēdu. Aizgāju pie meis-
tara un teicu, ka man riepa pušu, vai jūs, lūdzu, ne-
varētu salabot. Viņš blenž uz mani kantainām 
acīm. Es saku – ko jūs nesaprotat? Saku – izejam 
ārā, es parādīšu. Mēs izejam ārā, viņš apskatās un 
saka – ā, skaidrs, jā, protams, ka to var izdarīt. Pēc 
tam es domāju, nu ko viņš nesaprata? Paskatījos 
to teikumu un secināju, ka tas īstenībā dāniski no-
zīmē “bullis pasprucis vaļā”. Man likās, ka saku 
“velosipēdam riepa tukša”. Bet, izrādās, vārdi 
vienkārši ir līdzīgi.

Tas ir arī tas iemesls, kāpēc, piemēram, Ei-
ropas iestādēs tulko tikai uz savu dzimto valo-
du?

Jā, tas ir princips, kas darbojas 98% gadījumu.
Ir izņēmumi?
Izņēmumi ir saistīti ar praktisko darbu. Piemē-

ram, angļu departaments, kas Komisijā tulko uz 
angļu valodu, ir skaitliski vislielākais, jo angļu va-
lodu visvairāk lieto, tāpēc viņi tulko ienākošos do-
kumentus no visām valodām uz angļu valodu. Tā-
pēc šad tad viņi saka, ka, ja ir cilvēki, kas jūtas pie-
tiekami droši angļu valodā un var, piemēram, no 
latviešu valodas iztulkot uz angļu, tas viņiem ļoti 
palīdzētu. Viņiem parasti ir milzīgs darba apjoms. 
Taču vienalga cilvēks, kam angļu valoda ir dzimtā, 
pārlasīs un izlabos kļūdas.

Cik valodas jūs pats zināt?
Protams, latviešu un krievu sākotnēji, tad an-

gļu un dāņu, ko mācījos studējot. Esmu nedaudz 
aptaustījis vācu un spāņu, bet tas nav nekur aizgā-
jis. Tagad darbā mācos franču valodu.

Tulkojat no angļu, dāņu un franču?
Jā, tās ir tās valodas, no kurām es varu tulkot. 

No krievu valodas arī, bet krievu valoda man jau ir 

kļuvusi ļoti pasīva, jo darbā neiznāk to lietot.
Kā nonācāt līdz tādai profesijai, līdz tulko-

tājam? Kāda jums ir izglītība?
Man ir gan bakalaurs, gan maģistrs no moder-

no valodu fakultātes – bakalaurs svešvalodās un 
maģistrs tieši tulkošanā. Es visai agri sapratu, ka 
eksaktie priekšmeti man ne īpaši patīk un pado-
das, ka man būs jādara kaut kas ar valodām. Kaut 
kā tas tā aizgāja. Daudz klausījos mūziku, ļoti gri-
bējās saprast, par ko viņi tur dzied. Mani pirmie 
tulkojumi bija “The Cure” un “Pink Floyd” dzies-
mu teksti. Tie parādījās, klasesbiedri arī gribēja zi-
nāt, par ko viņi tur dzied. Tā bija tāda laba sajūta 
– izpētīt, ko tas viss nozīmē, padalīties ar citiem.

Tas jau tad drīzāk būtu tulka, nevis tulkotā-
ja darbs.

Nē, es to darīju rakstiski – mēs rakstījām rok-
rakstā un izplatījām. Pēc tam man visvairāk patika 
tulkot daiļliteratūru, iztulkoju dažas grāmatas “At-
ēnai”. Nu jau gan pirms krietna laika, pirms sāku 
strādāt Eiropas Komisijā.

Tagad vairs neatliek laika vai intereses mai-
nījušās?

Varētu teikt, ka nav vairs laika, jā. Kaut ko es ša-
jā jomā daru, bet ārkārtīgi lēnām un ar baudu. 
Darbs un ģimene tomēr neatstāj laiku nekam ci-
tam.

Vai nav tomēr tā, ka izglītības ziņā gan tul-
kiem, gan tulkotājiem ļoti palīdz kāda speciali-
zācija? Ja ir vēl cita zināšanu bāze, piemēram, 
lauksaimniecībā vai kādā citā jomā, lai varētu 
saprast ne tikai konkrētos terminus, bet izprast 
arī procesus.

Noteikti. Papildzināšanas jebkurā nozarē, par 
ko ir jātulko, ļoti palīdz. Arī Komisijas tulkošanas 
dienestā mēs esam domājuši, ka ideāli būtu aptu-
veni pusi uz pusi – tie cilvēki, kas zina valodu un ar 
laiku specializējas kādā nozarē, un tie, kas ir spe-

ciālisti nozarē, bet ar laiku iemācījušies valodu. 
Bet realitātē tā nav, jo parasti tulkošanas dienes-
tos tomēr nonāk cilvēki ar valodnieka izglītību. 
Tad tie kolēģi, kas ir ar kaut kādu specializāciju – 
piemēram, biologi, ķīmiķi utt. –, ir zelta vērtē.

Vaicāju no tāda viedokļa, ka, ja, piemēram, 
kādam jaunietim tagad ir vēlme strādāt tulko-
šanas dienestā – vienalga, EK vai kādā citā no 
Eiropas iestādēm –, varbūt labāk padziļināti ir 
apgūt nevis valodu, bet kaut ko citu? Vai tomēr 
vienmēr primāri būs valoda?

Komisijā, arī Parlamentā un ES Padomē, kas 
vairāk vai mazāk līdzīgi atlasa savus tulkotājus, 
galvenais tomēr būs laba latviešu valoda un vēl 
vismaz divas ES oficiālās valodas. Specializēties 
var arī pēc tam. Bet, protams, ja ir cilvēki, kas at-
nāk ar kādām papildu zināšanām, tad tas ir ļoti 
noderīgi. Savukārt, piemēram, ES Tiesā strādā ti-
kai juristi-lingvisti. Tas nozīmē, ka viņi gan labi zi-
na valodas, gan ir juristi.

Mazliet pieskaroties pēdējā laikā daudz ap-
spriestajam Brexit – kas mainīsies tulku darbā, 
kad Lielbritānija izstāsies no ES? Vai nebūs tā, 
ka tajā brīdī mainīsies arī aktuālās valodas un 
angļu valoda “pabīdīsies” drusku malā? Vai arī 
Latvijā, apgūstot svešvalodas, nevajadzētu jau 
tagad vairāk “spiest” uz franču valodu?

Diezgan grūti pateikt, jo šajās iestādēs tomēr ir 
diezgan liela inerce. Piemēram, ja cilvēki ir sākuši 
strādāt ES iestādēs ar angļu valodu kā spēcīgāko, 
protams, daļa var pāriet uz franču valodu un arī 
savā starpā komunicēt tajā, bet tas ir samērā ilgs 
process. Es arī esmu mācījies franču valodu gadus 
piecus septiņus, bet vienalga tajā nejūtos tik brīvi 
kā angļu valodā. Var, protams, dažādi reglamentēt 
valodu lietojumu, un ir jomas, kur to nosaka li-
kums, piemēram, rakstiskajā tulkošanā, arī tajā, 
kā tiek tulkotas konferences un citi oficiālie pasā-

Valoda izturēs
Katru gadu septembra beigās visā ES tiek 
atzīmēta Eiropas valodu diena. Tajā cildina 
valodu daudzveidību – šajā pasaules daļā lieto 
vairāk nekā 200 Eiropas valodu, tostarp 24 
oficiālās ES valodas, aptuveni 60 reģionālās un 
mazākumtautību valodas, kā arī vēl daudzas 
citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules 
malām. Kā to visu aptvert un galu galā – kā un 
kuru valodu izvēlēties, ja esat izlēmis apgūt 
kādu no Eiropas valodām? Kā zināt, kura 
noderēs visvairāk?
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kumi. Bet neformālā saziņā ar kolēģiem to tomēr 
nosaka ieradumi, un tie cilvēki, kuri nāk no val-
stīm, kas iestājās 2004. gadā, visi austrumeiropie-
ši, jau nekur nav pazuduši – viņiem joprojām an-
gļu valoda, visticamāk, ir stiprākā. No otras puses 
– tie, kas franču valodā jūtas brīvāk, iespējams, to 
redz kā iespēju vairāk runāt franciski un arī piepra-
sīt, lai citi to darītu. Taču es domāju, ka vēl ir pār-
agri teikt, kā tas izvērtīsies. 

Tad secinājums viens – Latvijā vienkārši jā-
mācās valodas.

Angļu valoda darba tirgū te jau tiek uztverta kā 
pati par sevi saprotama, tāpēc vienkārši jāpiemā-
cās kāda valoda klāt. Taču es nedomāju, ka līdz ar 
Brexit Latvijā kaut kas šajā ziņā mainīsies izglītī-
bas sistēmā.

Bet vai nebūtu vērts par to padomāt?
Ir skolas, kas jau tagad to ir apzināti izvēlēju-

šās. Ir Ziemeļvalstu ģimnāzija, kas ir pat apzināti 
sevi tā nosaukusi, ir vēl vairākas skolas, kas ir izvē-
lējušās piedāvāt kādu valodu vēl klāt. Iespējams, 
ka tas pastiprināsies.

Un kā ir ar citu virzienu, proti, tehnoloģiju 
attīstību un dažādiem “robotiem”, program-
mām. Vai nav tā, ka tās aizvien vairāk tiek iz-
mantotas un profesionālus tulkotājus ar laiku 
vairs nevajadzēs tik daudz?

Protams, ka tehnoloģijas ietekmē tulkotāju 
darbu, mēs arī ar to rēķināmies. Tā ir taisnība, ka 
tulkotājs arvien vairāk kļūst par redaktoru. No ot-
ras puses – mēs jau pēdējos divdesmit gadus iz-
mantojam to, ko sauc par tulkošanas atmiņu, kas 
ir, teiksim tā, diezgan primitīva mašīna, kas salī-
dzina oriģināla teikumus – ja teksts jau ir bijis tul-
kots, to var “izvilkt” no datoriem un lietot. šos rī-
kus mēs lietojam jau ilgu laiku.

Mašīntulkošana iet vēl tālāk. Arī šādus rīkus EK 
ir izstrādājusi speciāli sev – mēs Komisijā nelieto-
jam, teiksim, visiem pieejamos gūglrīkus, bet 
esam izveidojuši savējo, kurš ir “trenēts” tieši ar 
mūsu tekstiem. Tur tiek “iebarots” milzīgs dau-
dzums jau iztulkotu tekstu. To tulkotāji izmanto 
savā darbā, bet tas nav obligāti.

Jūs zināt vairākas valodas, vai tiešām ir tā, 
ka katra nākamā ir vienkāršāk apgūstama? Vai 
esat sev izstrādājis kādu sistēmu, kā vienkār-
šāk mācīties? Zinu, ka kādreiz to, ko vajag ie-
gaumēt, līmēja tualetē pie sienas…

Es neesmu gluži tajā līmenī, ko varētu saukt 
par poliglotu, kuram ir desmit valodas un vairāk. 
Pazīstu tādus cilvēkus un esmu dzirdējis to teicie-
nu, ka pirmās desmit valodas apgūt ir grūtāk, pēc 
tam jau viss nāk daudz vieglāk! Var gadīties, ka, ja 
mācās līdzīgas valodas, tad tās jaucas kopā, nevar 
saprast, kas ir no kuras. Esmu arī dzīvojis un strā-
dājis Zviedrijā, nedaudz zinu zviedru valodu, kas ir 
stipri līdzīga dāņu valodai. Bet, ja es mēģinu runāt 
zviedriski, tad, nezinot, ko teikt, dāņu vārdi paši 
“ielien” un bieži vien tas nav pareizi.

Bet sistēma – jā, ir tādi vārdi, kas pielīp paši no 
sevis, kas vienkārši kaut kādā kontekstā ir dzirdēti 
un tevī nosēžas. Ir tādi, par kuriem tu zini, ka esi 

tos jau pārbaudījis daudzreiz – tā, ka septiņas un 
desmit reizes, bet vienalga nav aizķērušies. Tad 
vajag izdomāt kaut kādas kaut vai pilnīgi stulbas 
asociācijas, kas pašam aizķeras prātā.

Lai tas klikšķis smadzenēs notiek.
Jā. rakstīt uz lapiņām – tas, protams, palīdz, 

bet tā elektroniskā saziņa mūsdienās jau ir tik tā-
lu, ka nav vajadzības rakstīt uz lapiņas. Vienmēr 
var paskatīties.

Jā, tagad jau laikam telefons ir tas, kas kād-
reiz bija lielā, biezā vārdnīca.

Jā, ir daudz rīku. Piemēram, tādi, ka, pavēršot 
pret tekstu telefonu, tu vari dabūt tulkojumu. 
Elektroniskajās grāmatās arī var jebkurā brīdī pār-
baudīt, ko nozīmē kāds nesaprotamāks vārds.

Vēl – ja tu zini ļoti atšķirīgas valodas, tad tas 
palīdz tajā ziņā, ka saproti, ka nākamajā valodā 
viss var būt pilnīgi savādāk. Piemēram, krievu va-
loda ir pietiekami spēcīga, atšķirīga. Angļu valoda 
arī īstenībā no latviešu valodas ir salīdzinoši tālu. 
Mēs gan esam pieraduši to mācīties un ar to strā-
dāt, bet, tulkojot tieši no angļu uz latviešu valodu, 
īstenībā ir jāveic diezgan liels darbs, lai teksts tie-
šām būtu latviski vārdu kārtības ziņā. Ja grib iz-
teikties neskaidri, angļu valoda ir vienkārši lielis-
ka! Tu vari pateikt precīzi neko daudzos teikumos. 
Latviešu valoda ir konkrētāka.

Ja par valodas kvalitāti, tad kāda ir sajūta – 
nav tā, ka ar gadiem, strādājot visu laiku, pie-
mēram, ES iestādēs, valoda nonivelējas un pa-
zūd?

Atkarīgs, kur cilvēks dzīvo. Ja dzīvo tajā vidē, 
kas nerunā latviešu valodā, tad tiešām ir ļoti spē-
cīgs spiediens un ir apzināti ar sevi jāstrādā, lai ne-
pazaudētu pareizo izteiksmes veidu. Ja dzīvo valo-
das vidē, tad jau tu dzirdi, kā citi ir atrisinājuši vie-
nu vai otru lietu. Valoda jau arī ļoti mainās. Andrejs 
Veisbergs par to ir daudz rakstījis un runājis, ka tas, 
kas nav bijis norma, pamazām kļūst par normu. 
Nav jēgas apgalvot, ka tas ir latviešu valodai nāvē-
joši – gan jau valoda izturēs. Tā uzņems kaut ko, 
kas ir derīgs, bet nederīgais ar laiku atkritīs.

Ir labi, ka mums ir kaut vai tviteris un līdz ar to 
iespēja ļoti ātri “izsviest” lielā valodas lietotāju 
saimē jautājumus. Tā var ļoti jēdzīgus ierosināju-
mus dabūt no cilvēkiem, kas ikdienā varbūt ne-
strādā ar valodu, bet kuriem kaut kas interesants 
ienāk prātā. Mums ir Gada vārds un nevārds, ļoti 
ātri var saņemt sabiedrības atsauksmes par to, ko 
cilvēki lieto un ko nelieto. Tas ir daudz vieglāk ne-
kā agrāk, un tas ir labi.

Vienlaikus jāatceras arī, ka daudz lielāks cilvē-
ku loks un aizvien agrīnākos gados saskaras ar 
svešvalodu, visticamāk, krievu vai angļu, un bieži 
nekritiski tiek pieņemts tas, kas šajās valodās ir 
sastopams. Tāpēc arī pusaudžu un bērnu valoda 
bieži vien ir piebārstīta ar angļu vārdiem vai vār-
diem, kas ir tieši aizgūti.

Kā ar latviskojumiem? Kopumā, jūsuprāt, 
lielākā daļa ir veiksmīgi vai tomēr ne pārāk?

Ir dažādi. Ir tā, ka, ja parādās kaut kas jauns, 
kas būtu “jāuztaisa” latviski, ja savlaicīgi par to 

sāk domāt un aptaujā pietiekami lielu cilvēku lo-
ku, tad kolektīvā lingvistiskā kompetence ir pietie-
kama, lai kaut ko jēdzīgu arī atrastu. Tad to sāk lie-
tot vairums, un tas aiziet. Senāks piemērs – da-
tors, jaunāks – pratība. Bet gadās arī, ka ir kaut 
kāda inerce – ja pietiekami ilgi lieto kaut ko, kas 
varbūt nav īsti labs, tad tas nonāk fāzē, kad to 
mainīt jau vairs vienkārši neatmaksājas. Visi jau 
pieraduši un to zina, lieto.

Tas jau ir iegājies.
Jā, un tad vairs neko tur nevar noķert. Bet ir 

daudz arī labo piemēru. Vārds “regula”, piemē-
ram, ir samērā labs vārds. Kāds laicīgi ir izlēmis, ka 
būs vārds regula (no angļu regulation), un tas ir bi-
jis pietiekami jauns un svaigs. Tagad to lieto ES 
kontekstā, visiem tas ir skaidrs.

Man, piemēram, ne pārāk veiksmīgi šķiet 
termini, kas saistīti ar datorvalodu. Ir sajūta, ka 
tie joprojām liekas neorganiski.

Mēs savulaik “Tildē” tieši pie tā strādājām. Tul-
kojām gan to, ko lietotājs redz uz datora ekrāna, 
gan arī visus palīdzības failus, garos palagus, ko 
tagad vairs uz papīra neviens nedrukā. Tad bija 
jautājums, kā nosaukt kaut kādas lietas, kuras ag-
rāk valodā vienkārši nav eksistējušas. Un atkal – ir 
veiksmīgi vārdi, kas ir aizgājuši. Taču, protams, bi-
ja cilvēku loks, kas bija pieraduši strādāt tikai an-
gliski un kas vienkārši nepieņēma šos latviskoju-
mus. Bet lieta jau tā, ka tehnoloģijas ienāk ikdienā 
arvien vairāk, par to ir jāraksta un jārunā. Nevar 
visu laiku runāt kaut kādā pusangliskā žargonā, 
un bija viens lūzuma brīdis, kad tehnoloģiju žur-
nālu redaktori ļoti apzināti pieņēma lēmumu, ka 
rakstīs, izmantojot latviešu terminus. Man liekas, 
kopš tā laika arī daudz maz vismaz vairums šo ter-
minu ir iegājušies un nevienu vairs nepārsteidz.

Ir ne visai veiksmīgi termini, kas eksistē jopro-
jām, bet neko nekaitē, jo vairumam cilvēku ir pie-
tiekami tāli un vienaldzīgi. Savukārt tie vārdi, kas ir 
bieži lietoti un svarīgi, ienāk un kļūst par sugas vār-
diem – internets, gūglis un tviteris. Tas, ko visi lieto. 
Valoda atrod iespējas uzņemt sevī to, ko vajag.

Noslēgumā gribu vēl pajautāt kaut ko, kas 
varbūt nav tikai ar valodu saistīts, bet arī – par 
latvietību. Tagad daudz un plaši tiek runāts par 
diasporu un cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvi-
jas. Jūs esat studējis Dānijā, strādājis Zviedrijā, 
tad Luksemburgā.

Jā, nodzīvoju Luksemburgā septiņus gadus un 
tagad atkal Latvijā, savukārt, piecus gadus.

Kā tas ir – dzīvot ārpus Latvijas un mēģināt 
šo saikni nepazaudēt? Cik viegli, grūti tas ir un 
kas visvairāk palīdz?

Jo jaunāks cilvēks aizbrauc uz ārzemēm un 
dzīvo šajā svešajā vidē, jo ticamāk, ka viņam ar lai-
ku būs vieglāk sazināties svešvalodā. To diezgan 
labi var redzēt mūsu paaudzes bērniem. Viņos, tur 
dzīvojot, īpaši, ja tās ir jauktās ģimenes, mēģina 
uzturēt latvietību un tajā tiešām iegulda arī resur-
sus, sestdienās iet uz latviešu skolu, arī Eiropas 
skolā viņiem katru dienu latviešu valoda ir vismaz 
vienu stundu. Taču kaut kad padsmit gados da-

žiem notiek lūzums – cilvēks pasaka, ka tā latvietī-
ba man traucē vairāk nekā palīdz, jo tā mani no-
šķir no maniem vienaudžiem, ko es negribu. Lai 
šādi tas nenotiktu, pie tā ir īpaši jāpiestrādā. Jāat-
brauc pa vasaru pie vecvecākiem, jābrauc brīvdie-
nās, jāuzturas šeit, jāuztur kaut kāds draugu loks. 
Ne visi to izvēlas darīt un ne visi to var izdarīt.

Kas palīdz? Palīdz, ja ir saikne, intereses, ir ie-
gansts, iemesls to darīt. Dažādiem cilvēkiem tas 
ļoti dažādi nostrādā. Es, piemēram, aizbraucu uz 
Luksemburgu un sāku tur dziedāt latviešu folklo-
ras kopā, kaut gan pirms tam nebiju īpaši dziedājis 
un vispār par to interesējies. Bet tur man tā sāka 
pietrūkt – ārzemēs dzīvojot, pietrūkst tieši šis lat-
viskais, sāk to gribēties.

Es vairs nebūšu savādāks. Es aizbraucu, man 
bija trīsdesmit pāri gadi, es jau biju noformējies 
par latvieti, mani vairs nepārtaisīsi. Bet bērni, kas 
piedzimst tur, ir bilingvāli vai trilingvāli, vai arī vi-
ņiem tā latviešu valoda ar laiku paliek nevarīgāka.

Un dabīgi atmirst?
Nu, cerams, ka nē. Es tomēr teiktu – pat ja iz-

studē ārzemju universitātēs, kādā brīdī cilvēkam 
vienalga parasti rodas dabiska vēlēšanās atkal sa-
prast, no kurienes es nāku un kas Latvijā notiek, 
pat ja viņš šurp nebrauc regulāri un nesaskaras ar 
šejienes vidi.

Tagad arī politikas un tuvojošos vēlēšanu zī-
mē par to daudz tiek runāts. Ko jūs ieteiktu – 
kas ir tas, kas reāli citur dzīvojošam cilvēkam 
var palīdzēt nepazaudēt sajūtu, ka viņš ir pie-
derīgs arī Latvijai, neatkarīgi no tā, kurā valstī 
atrodas un cik ilgi tur plāno palikt? Kas ir tas, 
ko vispār var no malas izdarīt, lai palīdzētu ra-
dīt “Latvijas tuvumu”?

Tas, kas cilvēkus notur, parasti tomēr ir saiknes 
ar radiniekiem un draugiem. Tas, ko valsts var da-
rīt – atvieglot formālās lietas, ko iespējams izdarīt 
bez milzīgas līdzekļu ieguldīšanas, kas ir vairāk 
jautājums par nostāju. Piemēram, dubultpilsonī-
ba. Tādas lietas kā oficiālā adrese, nodokļu atlai-
des, tas arī, protams, palīdz.

Nevajadzētu uzskatīt, ka tāpēc, ka cilvēks strā-
dā ārzemēs, viņš vairs nav latvietis. Labāk ir viņus 
piesaistīt un noturēt, to Latviju paplašināt arī citur. 
Eiropa jau nav kaut kur projām, Eiropa ir arī šeit. 
Cilvēki vienkārši dzīvo un strādā plašākā arēnā. 6

Ārzemēs 
dzīvojot, 
pietrūkst 
tieši šis 
latviskais, 
sāk to 
gribēties

Tie vārdi, 
kas ir bieži 
lietoti un 
svarīgi, 
ienāk un 
kļūst par 
sugas 
vārdiem – 
internets, 
gūglis un 
tviteris
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NoTikuMi uN ieSpējaS

Ja domā, ka Tev ir režisora 
dotības, piedalies!
ES piedāvā jaunajiem filmu 
veidotājiem uzņemt savu 
#EUandME īsfilmu. Ir vērts 
pacīnīties par uzvaru konkursā, jo 
pieciem uzvarētājiem katram tiks 
piešķirti 7500 eiro, turklāt viņi 
saņems Eiropas vadošo režisoru 
padomus idejas realizēšanai.

Konkursā var piedalīties Eiropas filmu vei-
dotāji, kuri dzīvo ES un kuri sava darba ie-
sniegšanas brīdī (31.10.2018.) ir sasnieguši 18 
gadu vecumu, bet nav vecāki par 35 gadiem. 
Pieteikumus var iesniegt tikai individuāli – 
grupu pieteikumi netiks ņemti vērā.

Piesakoties dalībai konkursā, ir jāiesniedz 
savas īsfilmas idejas apraksts, aizpildot tieš-
saistes pieteikuma veidlapu šeit.

Savukārt, lai piedalītos konkursā, būs jāiz-
pilda trīs uzdevumi: 

6 jāsagatavo piedāvātās filmas apraksts 
(angliski, un, ja angļu valoda nav dzimtā valo-
da, arī kādā no ES oficiālajām valodām);

6 ar viedtālruni jānofilmē īss pieteikuma vi-
deo (angliski, un, ja angļu valoda nav tava 
dzimtā valoda, arī kādā no ES oficiālajām valo-
dām);

6 jāpievieno saite uz kādu paša agrāk radī-
tu īsfilmu, kas tapusi pēdējo 5 gadu laikā (at-
tiecībā uz šīs īsfilmas valodu nav īpašu prasī-
bu).

Interesenti pieteikumus var iesniegt vienā 
no piecām kategorijām: mobilitāte, ilgtspēja, 
iemaņas un uzņēmējdarbība, digitālā vide vai 
tiesības.

Žūrijā darbosies pieci Eiropas kinorežisori, 
kuri novērtēs darbus un atlasīs desmit finālis-
tus — pa diviem pretendentiem katrā no pie-
cām kategorijām. Pēc tam, sākot ar 2019.gada 
janvāri, piecu nedēļu laikā uzvarētājs tiks no-
teikts publiskā tiešsaistes balsojumā. rezul-
tāts tiks paziņots konkursa interneta vietnē, 
kā arī Eiropas Komisijas sociālo tīklu kontos. 
Katra nedēļa tiks veltīta vienai kategorijai — 
tiks izziņoti abi kandidāti konkrētajā kategori-
jā un jebkuram būs iespēja balsot par tīkamā-
ko filmas ideju.

Pieci uzvarētāji katrs saņems 7500 eiro do-
tāciju, lai līdz nākamā gada aprīļa beigām pro-
ducētu, uzfilmētu un samontētu savu filmu. 
Filmēšanas un montāžas procesā visiem uzva-
rētājiem palīdzēs viens no žūrijas locekļiem – 
profesionāls režisors.

Plašāk par pieteikuma iesniegšanu un kon-
kursa noteikumiem var uzzināt kampaņas mā-
jas lapā internetā.

uztaisi filmu pats!

https://europa.eu/euandme/lv/yfc/form.html
https://europa.eu/euandme/lv/yfc/docs/EUandME_YFC_Terms_and_conditions.pdf
https://europa.eu/euandme/lv/yfc/docs/EUandME_YFC_Terms_and_conditions.pdf

