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Pamatinformācija par LVAVA

LVAVA statuss
Latviešu valodas apguves valsts programma (LVAVP) 
tika apstiprināta 1995. gada 1. novembrī ar LR Ministru 
kabineta rīkojumu nr. 616. Programmas īstenošanai 
tika izveidota LVAVP projekta vadības vienība ar valsts 
uzņēmuma bezpeļņas organizācijas statusu. 
Saskaņā ar valsts pārvaldes reformu 2004. gada oktobrī 
LVAVP projekta vadības vienība oficiāli mainīja statusu 
un kļuva par valsts aģentūru ar nosaukumu Latviešu 
valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA).  

LVAVA mērķis
Latviešu valodas apguves valsts aģentūra īsteno Latviešu 
valodas apguves valsts programmu, kas ir izglītības 
pasākumu kopums labprātīgai un mūsdienīgai latviešu 
valodas kā otrās valodas apguvei. Veicot izdevējdarbību 
un organizējot latviešu valodas apguves, metodikas un 
sabiedrības integrācijas kursus, seminārus, un citus 
pasākumus, aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt 
iespējas apgūt latviešu valodu tām personām, kurām 
trūkst latviešu valodas zināšanu vai kurām tās ir 
nepietiekamas.

LVAVA darbību raksturojošo terminu 
skaidrojums
LAT1 – latviešu valoda kā dzimtā valoda 
LAT2 – latviešu valoda kā otrā valoda  
multiplikators – tālākizglītotājs 
mācēns – izglītojamais, kursu dalībnieks

Programmas darbs pirmajiem desmit gadiem 
tika plānots 5 darbības fāzēs  
1. fāze:  1996.–1998. gads 
Izstrādāt LAT2 pasniegšanas metodiku, apmācīt 
pirmos pedagogus multiplikatorus, plānot programmas 
attīstības un darbības ilgtspēju.
2. fāze:  1999.–2000. gads 
Pilnveidot LAT2 mācīšanas metodiku, saturā iekļaujot 
sabiedrības integrācijas jautājumus.
3. fāze:  2001.–2002. gads 
Nostabilizēt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā, 
valodas kursu piedāvājumā aptverot tās mērķauditorijas, 
kuras sākumā nebija prioritāras.
4. fāze:  2003.–2004. gads 
Latviešu valodas kā valsts valodas un LAT2 ieviešanas 
neatgriezeniskuma nostiprināšana. Pabeigt LAT2 

mācību līdzekļu izdošanu visām pamatskolas 
klasēm un sagatavot mācību līdzekļus vidusskolai. 
Mazākumtautību izglītības reformas skaidrošana un 
atbalsts tās ieviešanai.
5. fāze:  2005.–2006. gads 
Nostiprināt valsts institūciju, kas veicina latviešu valodas 
apguvi un latviešu valodas vidi, lai nodrošinātu LAT2 
apguvi visiem interesentiem neatkarīgi no vecuma, 
profesijas un tautības. 
Tajā pašā laikā, ņemot vērā valodisko situāciju valstī un 
mazākumtautību izglītības reformas gaitu, (jāatzīst, ka 
šajā jomā darāmā vēl daudz, lai sasniegtu  nevar teikt, 
ka LVAVA mērķi – sabiedrības integrācija, nodrošinot 
latviešu valodas apguves mehānismus – tuvākā laikā 
būs sasniegts.  Tāpēc LVAVA vadība plānveidīgi strādā 
pie tā, lai noteiktu stratēģiskos mērķus un nodrošinātu 
atbalstu LVAVA darbībai.

LVAVA darbības principi
Valodas apguve LVAVA ietvaros notiek tikai pēc  �
brīvprātības principa.
LVAVA darbība galvenokārt vērsta uz Latvijas  �
iedzīvotājiem, kam trūkst latviešu valodas zināšanu, 
kuri vēlas apgūt latviešu valodu vai papildināt savas 
zināšanas, vēlas piedalīties Latvijas attīstībā.
Valodas mācīšanā LVAVA īsteno pakāpenisku un  �
motivētu pieeju, kuras centrā ir indivīds, kas apgūst 
valodu kā komunikācijas līdzekli.
LVAVA mācību līdzekļos latviešu valoda atklājas kā  �
mūsdienīga valoda, kas lietojama visās dzīves jomās.  
LVAVA piedāvāto kursu pamatā ir atziņa, ka valoda  �
jāmācās, lai to lietotu, nevis lai noliktu eksāmenu.

LVAVA svarīgākās funkcijas
Veikt izdevējdarbību Latviešu valodas apguves valsts  �
programmas ietvaros.  
Sniegt fiziskajām un juridiskajām personām  �
publiskus pakalpojumus – organizēt seminārus, 
kursus, nometnes un citus izglītības pasākumus 
latviešu valodas apguves un mācīšanas metodikas, kā 
arī starpkultūru komunikācijas jomā. 
Sniegt konsultācijas latviešu valodas apguves  �
jautājumos.
Pārdot un izplatīt LVAVA mācību materiālus un citus  �
izdevumus. 
Sniegt latviešu diasporai ārvalstīs atbalstu latviešu  �
valodas apguvē un valodas saglabāšanā.

LVAVA statuss, mērķis, darbības principi un svarīgākās funkcijas
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LVAVA struktūra

LAtViešu VALodAS APguVeS 
VALStS AģeNtūrA

LAtgALeS reģioNA birojSLAtgALeS reģioNA birojS

AģeNtūrAS dArbiNieki 

Koordinatori reģionos
Koordinators Jelgavā �

Koordinators Krāslavā �

Koordinators Ludzā �

Koordinators Preiļos �

Koordinators Rēzeknē �

Koordinators Ventspilī �

direktore

FiNANšu uN 
AdmiNiStrAtīVā

dArbA  
VAdītājA

PedAgoģiSkā uN 
izdeVNiecībAS  

dArbA  
VAdītājA

SAbiedriSko 
Attiecību uN 
iNtegrācijAS 
koNSuLtANte

Projektu koordinatori �

Projektu administratore �

Līgumdarbinieki  �
(koordinatori, eksperti, 
skolotāji, autori, redaktori,  
biroja administrators, 
konsultanti, u.c.)

Reģionālo biroju vadītājas �

Galvenā grāmatvede �

Grāmatvede–kasiere �

Biroja administrators �

Saimniecības pārzinis �

Apkopēja   �

Reģiona biroju   �
administratoru palīgi
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N.p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde)

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 763336 509641 483331

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 347172 220968 220968

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 91984 120000 70007

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 324180 168673 206761

2. Izdevumi (kopā) 826123 771255 559359

2.1. Uzturēšanas izdevumi 811603 771255 559359

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 14520 0 0

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) programmai 20.00.00 “Atbalsts Latviešu 
valodas apguves valsts programmai”.

LVAVA finansēšanas avoti un to izlietojums

N.p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde)

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 0 294705 109697

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 294705 109697

2. Izdevumi (kopā) 0 294705 109697

2.1. Uzturēšanas izdevumi 0 110989 109697

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) apakšprogrammas 28.01.00 “Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana”.
Projekts: „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”.
Līguma Nr. 2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.3/0001/0001/0432.

N.p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde)

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 0 81908 27857

Ārvalstu finanšu palīdzība 0 81908 27857

2. Izdevumi (kopā) 0 81908 27857

2.1. Uzturēšanas izdevumi 0 81908 27857

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 0

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) apakšprogrammas 33.02.00 Eiropas 
programmas “Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana.
Projekts LV/05/B/F/PP-172.010.
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Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos).

N.p.k. Gada sākumā Gada beigās

1. Aktīvi

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 34596 18198

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 641185 542901

2. Pasīvi

2.1. Pašu kapitāls 674884 417079

2.2. Kreditori 897 144020

LVAVA darbības 
nodrošināšana, 

dotācija Ls 71 288 un 
pašu ieņēmumi Ls 

70 007

Latviešu valodas 
apmācība diasporai 

Krievijā,  
Ls 40 320

ESF Nacionālās 
programmas 

projekts,  
Ls 109 697

Leonardo da Vinci 
projekts,  
Ls 27 857

 

Ārvalstu finanšu 
palīdzība (Phare) 

Ls 206 761 un 
līdzfinansējums  

Ls 190 360

22% 7% 17% 4% 50%

Finansējuma izlietojums kopā (632 326 Ls) 2006. gadā.
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LVAVA darbība un rezultāti 2006. gadā
Skolotāju tālākizglītība

LAT2 un valodas metodikas kursi  � - ap 180 skolotāju 
paaugstināja savu profesionālo kompetenci.
Bilingvālās izglītības metodikas tālākizglītība �  - 
ap 200 skolotāju paaugstināja savu profesionālo 
kompetenci.
Sākumskolas un pirmsskolas LAT2 un bilingvālās  �
izglītības metodikas tālākizglītība - ap 240 skolotāju 
paaugstināja savu profesionālo kompetenci.
Starpkultūru semināri latviešu un mazākumtautību  �
skolotājiem - ap 200 skolotāju papildinājuši izpratni 
par starpkultūru izglītību.
Semināri skolotājiem/tālākizglītotājiem  � - ap 120 
skolotāji/tālākizglītotāji papildinājuši savas zināšanas 
metodikā.

Phare – 2003 finansējums
Semināri LAT2 pieaugušo skolotājiem �  - ap 150 
skolotāji/tālākizglītotāji papildinājuši savas zināšanas 
metodikā.
Tālākizglītības semināri vērtētājiem �  - ap 80 vērtētāju 
vērtējuši aktivitātes un pilnveidojuši savas prasmes 
pieredzes apmaiņas un analīzes semināros.
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju  �
tālākizglītība dažādu priekšmetu mācību satura un 
valodas integrētā apguvē. Izveidotas 9 tālākizglītības 
programmas. 

Mācību līdzekļu izveide un izdošana
Metodiskie līdzekļi mācību satura un valodas  �
integrētai apguvei. Izstrādāti tematiskie plāni 7 
mācību priekšmetos. Aprobēti 7 tematiskie plāni 
8 skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības 
programmas. Izdotas 7 metodikas grāmatas mācību 
priekšmetu apguvei latviski vidusskolā. Izglītoti 20 
mācību grāmatu autori.
Mācību un metodiskie līdzekļi latviešu valodas un  �
literatūras apguvei vidusskolās. Izstrādāti tematiskie 
plāni 10. un 11. klasei. Izstrādāti 2 metodiskie 
palīgmateriāli 10. klasei, 2 mācību metodiskie līdzekļi 
latviešu valodas un literatūras apguvei vidusskolā. 
Izglītoti 10 mācību grāmatu autori.
Mācību līdzekļu un citu publikāciju izdošana. �

LAT2 kursi
LAT2 kursi mazākumtautību skolēnu vecākiem. �

LAT2 kursi profesionālām grupām un mazākumtautību  �

skolēnu vecākiem. 

LAT2 skolotāju sertificēšana
LAT2 metodikas pilnveide pieaugušajiem. �  Izstrādāti 
valodas apguves moduļi atbilstoši Eiropas valodu 
portfeļa līmeņiem.

LVAVA metodiski konsultatīvā centra izveide
Metodiskā atbalsta un vajadzību izvērtējums. Ir  �
aptaujāti 400 skolotāji. Ir apkopotas un izvērtētas 400 
anketas. Sagatavoti 40 vērtētāji.
Individuāla atbalsta nodrošināšana mācību  �
priekšmetu un latviešu valodas un literatūras 
skolotājiem. Ir nodrošinātas individuālās un grupu 
konsultācijas visā Latvijā atbilstoši pieprasījumam.
LVAVA metodisko materiālu bibliotēkas sakārtošana.  �

Atbalsts latviešu diasporai
Atbalsts latviešu valodas apguvei. �  Turpināts darbs 
uzturot latviešu valodas prasmi un radot iespējas to 
apgūt mazākumtautību skolās Krievijas Federācijā.

Latviešu valodas vides veicināšana
Vidusskolas skolu pedagogu sadarbības modeļi.  �
Izveidots 16 skolu sadarbības tīkls, izglītoti 112 
skolotāji savstarpējo sadarbības projektu realizēšanai, 
kā arī nodrošinātas 384 skolu konsultāciju stundas.
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju  �
sadarbības modeļi. Organizētas 2 latviešu valodas 
skolotāju nometnes 40 dalībniekiem, kā arī 2 latviešu 
valodas skolotāju pieredzes skolas 40 dalībniekiem.
“Tagad” (LVAVA) biļetena izdošana. �  Tiek izdoti 4 
“Tagad” numuri, katrs trīs valodās.
Valdības lēmumu informējošs izdevums „Atslēgas”.  �
Iznākuši 27 „Atslēgas” numuri, katrs 50 000 
eksemplāros.
Aptauja „Valoda”. �  Sagatavota un izdota aptauja 
„Valoda”.
9 reģionālās izvērtēšanas konferences un 1 zinātniski  �
metodiska konference Rīgā. Reģionos organizēta 
pieredzes apmaiņa - ap 1000 skolotāju. Ap 250 
skolotāju piedalījušies konferencē „Latviešu valoda 
konkurences apstākļos”.
Piedalīšanās izstādē „Skola 2006” un citās izstādēs.  �
Interesentiem nodrošināta iespēja šo izstāžu ietvaros 
iepazīties ar LVAVA izdotajiem mācību līdzekļiem.
Leonardo da Vinci projekts „ALTSOLEM” sadarbībā  �
ar 5 starptautiskiem partneriem. Tika veikta valodas 
apguves palīglīdzekļu attīstība e – vidē.
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Phare projekta nr. 2003/004-979-01-01/46 
(īsteno-šanas periods 01.09.2005-31.08.2006) 
mērķis ir stiprināt nelatviski runājošo iedzīvotāju 
latviešu valodas zināšanas un veicināt sabiedrības 
integrāciju, stimulējot saprašanos un sadarbību Latvijā 
dzīvojošo dažādu tautību cilvēku starpā. Projekts 
vērsts uz integrācijas procesa veicināšanu Latvijā, 
jo īpaši ar prioritāru pasākumu palīdzību nepilsoņu 
un etnisko minoritāšu jomā, kas iekļauti Integrācijas 
programmā, kā arī uz atbalstu skolotājiem, lai tie 
varētu īstenot Latvijas Republikas likumus. Galvenā 
mērķauditorija projekta aktivitātēs - latviski nerunājošie 
pieaugušie, tai skaitā mazākumtautību skolu skolotāji 
un vecāki. Projekta laikā tika ieviestas šādas aktivitātes: 

1.aktivitāte
Latviešu valodas apmācība mazākumtautību skolēnu 
vecākiem.
Mērķis: dot iespēju mazākumtautību skolu skolēnu 
vecākiem apgūt latviešu valodu, veicināt izpratni 
par jauno demokrātisko skolu sistēmu un Latvijā 
notiekošajiem procesiem, paaugstināt  motivāciju 
valodas apguvei un integrācijai Latvijas sabiedrībā.
Rezultāts:

Kvantitatīvais – 105 LAT 2 kursus apmeklējuši 1956  �
mazākumtautību skolu vecāki. Kopā visa projekta 
norises periodā kursu nodarbības vērtētas 88 reizes – 
44 grupas* (ietverts arī 2005. gads).
Kvalitatīvais – mazākumtautību skolu vecāki  �
uzlabojuši latviešu valodas zināšanu līmeni un 
izpratni par izglītības procesu Latvijā. Par kursu 
aktualitāti liecināja lielais kursu pieteikumu skaits, kas 
pārsniedza projekta iespējas (130 pieteikumi). Visa 
latviešu valodas apguves valsts programma ir balstīta 
uz multiplikatīvu efektu. Mazākumtautību skolēnu 
vecāki satiekoties kursos gūst vairāk informācijas 
par notiekošo skolā gan no citiem vecākiem, gan no 
skolotājiem, tādējādi rodot atgriezenisko saikni.

2.1. aktivitāte
Starpkultūru semināri latviešu un mazākumtautību 
skolu skolotājiem.
Mērķis: palielināt izpratni skolotāju vidū par 
starpkultūru jautājumiem, paaugstināt skolotāju 
prasmes starpkultūru izglītības jomā.

Rezultāts: 
Kvantitatīvais – 2 semināri, 110 dalībnieki.  �

Kvalitatīvais – latviešu un mazākumtautību skolu skolo-  �
tāji cēluši kvalifikāciju starpkultūru izglītības jomā.

2.2 aktivitāte
Semināri skolotājiem – multiplikatoriem.
Mērķis: paaugstināt skolotāju – multiplikatoru 
profesionālo meistarību un veicināt savstarpējo 
sadarbību.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais –  �

	 •	 Seminārs	 pirmskolas	 un	 sākumskolas	 bilingvālās	
izglītības metodikas skolotājiem.  Semināra tēma 
„Pirmskolas izglītības standarts un programma”. 
Dalībnieki - 14 skolotāji - multiplikatori. 

	 •	 Četri	 semināri	 bilingvālās	 izglītības	 metodikas	
skolotājiem:

 1. seminārs. Semināra tēma „Vērtēšana bilingvālā 
mācību procesā”. Dalībnieki - 36 skolotāji - 
multiplikatori. 

 2. seminārs. Semināra tēma „Tālākizglītības 
programmu pilnveide”. Dalībnieki - 22 skolotāji - 
multiplikatori. 

 3. seminārs. Semināra tēma „Metodiskā materiāla 
pilnveide un izveide”. Dalībnieki - 19 skolotāji - 
multiplikatori. 

 4. seminārs. Semināra tēma „Bilingvālo mācību 
skolotāju profesionālā kompetence”. Dalībnieki - 32 
skolotāji - multiplikatori.

	 •	 Četri	semināri	LAT2	skolotāju	tālākizglītotājiem:
 1., 2. seminārs. Tēmas „Latviešu valodas skolotāju 

tālākizglītības kursu piedāvājums un vajadzību 
analīze”, „Jauni latviešu valodas mācību līdzekļi 
vidusskolai”. 

 4., 5. seminārs. Tēmas „Vērtēšanas problēmas un 
jautājumi”, „Mazākumtautību bērns latviešu skolā – 
pētījumā izvirzītās problēmas”. 

	 •	 Seminārs	 multiplikatoriem.	 Semināra	 tēma	
“Aktualitātes LAT2 un bilingvālo mācību metodikā”. 
Semināra dalībnieku skaits - 75.
Kvalitatīvais – skolotājiem rīkotie atbalsta semināri  �
devuši skolotājiem iespēju nostiprināt savstarpējos 
kontaktus, dalīties pieredzē. Šajā projektā skolotājiem 
rīkotajos metodiskajos semināros ir piedalījies liels 

LVAVA Phare projektu administrēšana 2006. gadā

Atbildības joma: Eiropas Kopienas projektu administrēšana.
Darbības laika periods: no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
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latviešu skolotāju skaits - apmēram 15%, kā arī pirmo 
reizi kursos piedalījās profesionālo skolu skolotāji - 2 
grupas.

2.3. aktivitāte
Semināri LAT2 pieaugušo skolotājiem.
Mērķis: paaugstināt LAT2 skolotāju profesionālo 
meistarību un veicināt savstarpējo sadarbību.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – seminārs, tēma „Atbalsts pieaugušo  �
skolotājam latviešu valodas mācīšanā”. Dalībnieki - 
102 LAT2 skolotāji un semināra nodarbību vadītāji 
(tostarp 96 LAT2 skolotāji).
Kvalitatīvais – seminārs kalpoja LAT2 skolotājiem  �
gan kā administratīvs atbalsts, gan kā iespēja 
dalīties savstarpējā pieredzē un iepazīties ar jaunāko 
informāciju par LVAVA darbību, LAT2 pasniegšanas 
metodiku, jaunākajiem LVAVA mācību līdzekļiem. 
Skolotāji semināros gūto pieredzi izmanto skolās, 
metodiskajās apvienībās.

2.4. aktivitāte
Reģionālās izvērtēšanas konferences.
Mērķis: attīstīt LVAVA reģionālo koordinatoru 
organizatoriskās prasmes un nostiprināt LVAVA darbību 
reģionos.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 9 reģionālās konferences: �

 1. Kārsavā – tēma „Latviešu valoda mūs- 
dienu izglītības situācijā” (dalībnieku skaits - 203).

 2. Krāslavā – tēma „Valoda pamatizglītības satura 
reformu norises procesā” (dalībnieku skaits - 152).

 3. Jelgavā – tēma „Pasaule atklājas dažādībā” 
(dalībnieku skaits - 56).

 4. Ventspilī – tēma „Kopīgas vērtības. Centieni un 
valoda” (dalībnieku skaits - 106).

 5. Rēzeknē – tēma „LVAVA devums izglītības reformu 
īstenošanā: pieredze, sadarbība, iespējas” (dalībnieku 
skaits - 105).

 6. Valkā – tēma „Iecere. Process. Rezultāts” 
(dalībnieku skaits - 92).

 7. Daugavpilī – tēma „Mācīt, mācīties – mainīties” 
(dalībnieku skaits - 120).

 8. Preiļos – tēma „Starpkultūru dialogs – ceļš 

uz sapratni, sadarbību un izaugsmi” (dalībnieku  
skaits - 98).

 9. Liepājā – tēma „Latviešu valodas apguve: panākumi 
un problēmas”  (dalībnieku skaits - 91).
Kvalitatīvais – LVAVA reģionālās konferences būtiski  �
veicinājušas LVAVA tehnisko kapacitāti.

2.5. aktivitāte
Zinātniski metodiska konference.
Mērķis: stiprināt LAT2 skolotāju, skolotāju-multipli-
katoru, bilingvālās izglītības programmu  īstenotāju, 
valodas pētnieku u.c. sadarbību un veicināt diskusijas 
par aktuālām tēmām LVAVA darbības jomā.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – Rīgā notika zinātniski metodiska  �
konference „Latviešu valoda konkurences apstākļos”. 
Dalībnieku skaits - 220. 
Kvalitatīvais – LVAVA zinātniski metodiskā  �
konference ir stiprinājusi LAT2 skolotāju, skolotāju-
multiplikatoru, bilingvālās izglītības programmu  
īstenotāju, valodas pētnieku u.c. sadarbību, 
nodrošinājusi atgriezenisko saiti no sabiedrības un 
guvusi novērtējumu LVAVA darbībai.

2.6. aktivitāte
Semināri aktivitāšu vērtētājiem.
Mērķis: paaugstināt aktivitāšu vērtētāju prasmes dot 
iespēju vērtētājiem dalīties pieredzē, kas ļautu turpmāk 
uzlabot vērtēšanas metodes, procesu un kārtību.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 2 semināri par kursu vērtēšanas  �
rezultātiem. Dalībnieku skaits – 29 vērtētāji.
Kvalitatīvais – semināros secināts, ka kursu vērtēšanas  �
procesā ieviestā jaunā vērtēšanas pieeja – tiek vērtētas 
atsevišķas kompetences (mācīšanas un mācīšanās, 
valodas, valodnieciskās, sociokultūras un vērtēšanas 
kompetences) 5 ballu skalā, ļāva precīzāk identificēt 
kursu vadītāju darbības stiprās puses, kā arī jomas, 
kurās vēl nepieciešami uzlabojumi. Skolotāji tika 
iepazīstināti ar monitoringa rezultātiem, kas skolotāju 
vidū ir veicinājusi izpratni par dažādiem savas 
darbības aspektiem, stiprajām un vājajām pusēm, 
attīstījusi profesionālo kompetenci. Ir attaisnojusies 
arī kursu atkārtota vērtēšana. Kursu vērtēšanas 
rezultāti norāda uz skolotāju darbības uzlabošanos, 
otrās vērtēšanas reizes rezultāti vairumā grupu ir 
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labāki nekā pirmajā vērtēšanas reizē. Tas nozīmē, 
ka skolotāji ir ņēmuši vērā kursu vērtētāju norādes. 
Iepriekšējā projekta laikā pirmo reizi tika izveidota 
vērtētāju-analītiķu grupa, kuras mērķis bija analizēt 
vērtēšanas rezultātus. Šī grupa aktīvi strādāja arī 
šajā projektā, pirmo reizi tika prezentējot vērtēšanas 
rezultātus visiem vērtētājiem.

2.7. aktivitāte
Bilingvālās izglītības metodikas tālākizglītība.
Mērķis: celt LAT2 un bilingvālās izglītības skolotāju 
gatavības līmeni, vienlaicīgi arī vērtējot darba procesu, 
lai pastāvīgi spētu saskatīt aktuālās vajadzības. 
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 11 grupas šādu priekšmetu  �
pasniegšanai vsk.-ā: ģeogrāfija, matemātika, fizika, 
ķīmija. Dalībnieki - 187 skolotāji. Kopā visa projekta 
periodā kursi tika vērtēti 62 reizes (ietverts arī 2005. 
gads). Ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, fizikas, 
ķīmijas un ekonomikas mācību grāmatu izvērtēšana 
un metodisko ieteikumu skolotājiem izstrādāšana, kā 
arī 7 vienas dienas atbalsta semināri mazākumtautību 
skolu atbilstošo mācību priekšmetu skolotājiem.
Kvalitatīvais – mērķa īstenošanu nodrošināja rīkotie  �
kursi un kursu vērtēšana, kā arī projekta ietvaros 
organizētie atbalsta semināri. Lai sekmīgi un 
kvalitatīvi nodrošinātu Izglītības likuma prasības 
attiecībā uz latviešu valodu kā mācību valodu, tika 
nokomplektētas grupas dažādu mācību priekšmetu 
skolotājiem, kas strādā bilingvāli. Priekšmetu grupas 
tika izvēlētas atkarībā no pieprasījuma.

2.8. aktivitāte
Sākumskolas un pirmskolas LAT2 un bilingvālās 
izglītības metodikas tālākizglītība.
Mērķis: celt sākumskolas un pirmskolas LAT2 un 
bilingvālās izglītības skolotāju gatavības līmeni, 
vienlaicīgi vērtējot darba procesu, lai pastāvīgi spētu 
saskatīt aktuālās vajadzības. 
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 12 grupas. Dalībnieki 271 skolotāji.  �
Visā projekta periodā kursi ir vērtēti 22 reizes  
(ietverts arī 2005. gads).
Kvalitatīvais – mērķa īstenošanu nodrošināja rīkotie  �
kombinēti LAT2 un bilingvālās mācību metodikas 
kursi sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, kursu 
vērtēšana. 

2.9. aktivitāte
LAT2 metodikas kursu vērtēšana.
Mērķis: vērtēt LAT2 metodikas darba procesu, lai 
pastāvīgi spētu saskatīt aktuālās vajadzības. 
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – visā projekta periodā LAT2 metodikas  �
kursi ir vērtēti 20 reizes (ietverts arī 2005. gads).
Kvalitatīvais – vērtēšana ļāvusi identificēt stiprās un  �
vājās vietas LAT2 metodikas kursu saturā.

2.10. aktivitāte
Biļetens „Tagad”.
Mērķis: paplašināt LVAVA informatīvo telpu, dot iespēju 
visiem interesentiem iepazīties ar dažādiem LAT2 un 
bilingvālās izglītības metodikas, sabiedrības integrācijas 
aktuāliem jautājumiem.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 2006. gada biļetena „Tagad” 1.-4.  �
numurs latviešu, angļu un krievu valodā (2000, 500 
un 500 eksemplāri katrs numurs).
Kvalitatīvais – LVAVA izdotajam informatīvajam  �
biļetenam „Tagad” ir ne tikai informatīvs raksturs, 
bet tas dod iespēju diskusijām par dažādiem valodu 
mācīšanas un integrācijas jautājumiem. Biļetena 
„Tagad” numuros tiek aplūkotas skolotājiem aktuālas 
metodiskas problēmas. 2006. gada biļetena tēmas: 

	 •	 Latviešu	valoda	Latvijas	sabiedrībā;
	 •	 Valodu	apguve	Eiropā;
	 •	 Latviešu	valoda	konkurences	apstākļos;
	 •	 Eiropas	Sociālais	fonds	–	izglītības	kvalitātei.

3. aktivitāte
Bilingvālās avīzes “Atslēgas” sagatavošana, izdošana un 
izplatīšana.
Mērķis: mazināt informācijas telpu atšķirības, lai 
stiprinātu latviešu valodas zināšanas, paplašinātu un 
atvieglotu tās pielietošanu, kā arī palielinātu pieeju 
jauniem resursiem un informācijai.
Rezultāts:

Kvantitatīvais – 25 bilingvālās avīzes „Atslēgas”  �
numuri, katrs 50 000 eks. Laikraksts pārskata 
periodā izdots katru otro nedēļu, izplatīts Latvijas 
Pasta A un B kategoriju pasta nodaļām visās Latvijas 
administratīvi teritoriālās vienībās, kopumā 589 
vietās, kā arī dažādās sabiedriskās iestādēs. 
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Kvalitatīvais – katrs avīzes numurs veltīts konkrētai,  �
sabiedrībā aktuālai tēmai. Aplūkotas, piemēram,  
šādas tēmas: pensiju, sociālo pabalstu jautājumi, 
jaunākās izmaiņas Eiropas Savienības migrācijas 
politikā, nodokļu u.c. jautājumi. 

TF projekta nr. 2005/017-495-03-01/01 
(īstenošanas periods 01.09.2006-31.08.2007) 
mērķis ir stiprināt latviski runājošo iedzīvotāju 
latviešu valodas zināšanas un veicināt saprašanos un 
sadarbību Latvijā dzīvojošo dažādas izcelsmes cilvēku 
starpā, lai palielinātos etnisko grupu identificēšanās ar 
Latvijas valsti, pieaugtu nelatviski runājošo iedzīvotāju 
integrācijas līmenis Latvijas darba tirgū, pieaugtu 
nelatviski runājošo iedzīvotāju politiskās un sociālās 
aktivitātes līmenis un paātrinātos naturalizācijas tempi.
Projekta konkrētais mērķis ir piedāvāt īpašus LAT2 
kursus mazākumtautību skolēnu vecākiem, kas veicinās 
izpratni arī par jauno demokrātisko skolu sistēmu un 
Latvijā notiekošajiem procesiem, vienlaicīgi pastāvīgi 
vērtējot, uzlabojot kursu pasniegšanas kvalitāti un 
identificējot mērķauditorijas vajadzības, lai paaugstinātu 
motivāciju. 
Projekta ietvaros plānots celt LAT2 skolotājuprofesionālās 
sagatavotības līmeni. Skolotāju tālākizglītība, pieredzes 
apmaiņa un atgriezeniskā saikne gan ar LVAVA, gan ar 
pašiem apmācāmajiem ir nepieciešama pozitīva procesa 
sastāvdaļa. Lai veicinātu vienotu izglītības sistēmu 
Latvijā, plānota arī sadarbība ar skolām, kur mācības 
notiek latviešu valodā.
Lai stiprinātu latviešu valodas zināšanas, paplašinātu 
un atvieglotu tās pielietošanu, kā arī palielinātu pieeju 
jauniem resursiem un informācijai, projekts paredz 
mazināt informācijas telpu atšķirības, izdodot bilingvālu 
avīzi.

1. aktivitāte
Latviešu valodas apguves kursi mazākumtautību skolēnu 
vecākiem. 
Mērķis: dot iespēju mazākumtautību skolu skolēnu 
vecākiem apgūt latviešu valodu, veicināt izpratni 
par jauno demokrātisko skolu sistēmu un Latvijā 
notiekošajiem procesiem, paaugstināt motivāciju 
valodas apguvei un integrācijai Latvijas sabiedrībā.

Rezultāts: 
Kvantitatīvais – 20 LAT 2 kursus apmeklējuši  ap  �
300 mazākumtautību skolu vecāki. 
Kvalitatīvais – palielināta skolēnu vecāku  �
motivācija, 
uzlabotas latviešu valodas zināšanas. �

2.1. aktivitāte
Pieaugušo skolotāju LAT2 metodikas atbalsta 
semināri.
Mērķis: paaugstināt LAT2 skolotāju profesionālo 
meistarību un veicināt savstarpējo sadarbību.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 2 semināri. 1. seminārā – 25 un 2.  �
seminārā – 26 dalībnieki.
Kvalitatīvais – skolotāji ir guvuši labāku izpratni  �
par dažādiem psiholoģiskajiem aspektiem mācību 
darbā ar pieaugušajiem.

2.2. aktivitāte
LAT2 metodika pieaugušo skolotājiem.
Mērķis: paaugstināt LAT2 skolotāju profesionālo 
meistarību.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – metodikas kurss, 2006. gadā  �
organizēti 3 divu dienu semināri. 27 dalībnieki.
Kvalitatīvais – skolotāji ir iepazīstināti ar mācību  �
saturu reglamentējošajiem dokumentiem un guvuši 
labāku izpratni par formālajām prasībām mācību 
darbā. Skolotāji ir papildinājuši iemaņas runas, 
klausīšanās aktivitāšu veidošanā.

4. aktivitāte
Bilingvālās avīzes “Atslēgas” sagatavošana, izdošana 
un izplatīšana. 
Mērķis: mazināt informācijas telpu atšķirības, 
laistiprinātu latviešu valodas zināšanas, paplašinātu 
un atvieglotu tās pielietošanu, kā arī palielinātu pieeju 
jauniem resursiem un informācijai.
Rezultāts: 

Kvantitatīvais – 2006. gadā izdoti 4 numuri. �

Kvalitatīvais – avīzes tēmas ir dzīve laukos, patērētāju  �
tiesību aizsardzība, valodu politikas jautājumi.
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Īss veiktās darbības mērķu, uzdevumu un 
rezultātu raksturojums
LVAVA viens no pamatuzdevumiem ir veicināt sabied-
rības integrāciju, stimulējot saprašanos un sadarbību 
Latvijā dzīvojošo dažādu tautību cilvēku starpā. Pārskata 
periodā galvenā mērķauditorija LVAVA integrācijas 
aktivitātēs bija latviski nerunājošie pieaugušie. Īpaša 
uzmanība 2006. gadā tika veltīta, lai latviešu valodas 
apguvē iesaistītu tos Latvijas iedzīvotājus, kuri ir ārpus 
aktīvas sociālas un darba dzīves, un kuriem līdz šim no 
valsts institūciju puses nav bijusi iespēja saņemt kādu 
īpašu atbalstu, lai nostiprinātu un papildinātu savu 
latviešu valodas prasmi. Šī mērķa sasniegšanai LVAVA 
pārskata periodā turpināja izdod bilingvālu laikrakstu 
„Atslēgas”, kas bez maksas katru otro nedēļu tika izplatīts 
Latvijas pasta nodaļās.
Laikraksta īpaša uzmanība veltīta tam, lai saturiskais 
izklāsts ir viegli uztveramā latviešu valodā. Laikraksta 
materiālu atlase tiek veikta, ievērojot dažādu sociālo 
un etnisko grupu intereses, īpaši izceļot aktuālo 
visiem Latvijas iedzīvotājiem – piemēram, informējot 
par jaunumiem nodokļu maksāšanas vai attaisnoto 
izdevumu deklarēšanas  kārtībā, par patērētāju un 

iedzīvotāju sociāli ekonomiskajām tiesībām. Laikraksts 
publicē  intervijas ar ierēdņiem, kas izstrādājuši jaunus 
normatīvos aktus vai būtiskus grozījumus jau esošajos, 
kā arī īpašā slejā sniedz padomus valodas lietojumam 
un komunikācijai.  Sākot no 2006. gada novembra, 
laikraksts reizi mēnesī sniedz  jaunāko Naturalizācijas 
pārvaldes informāciju un ziņas no Valsts valodas 
prasmes pārbaudes komisijas. 
Bilingvālā avīze sasniegusi savu mērķauditoriju - daudzi 
mazākumtautību lasītāji, kas vairs nav aktīvā darba un 
sociālajā dzīvē,  izteikuši vajadzību pēc laikraksta kā 
noderīga informācijas avota un palīga latviešu valodas 
zināšanu apguvē. Laikrakstu arī plaši izmanto latviešu 
valodas skolotāji latviešu valodas kursos pieaugušajiem. 
Lasītāju vēstules un telefona zvani ļauj secināt, ka 
laikrakstā publicētā informācija ir veidojusi lielāku 
sapratni starp valsts ierēdņiem un latviešu valodu vāji 
zinošiem iedzīvotājiem. Sabiedrības daļa, kas jūtas 
atstumta no valdības lēmumiem, lēnām atgūst ticību, 
ka likumi, valdība, valsts institūcijas un ierēdņi strādā, 
lai sakārtotu valsti tā, lai visiem  būtu pieejami valsts 
pakalpojumi ar  vienādiem nosacījumiem.

Atbildības joma: Sabiedrības integrācijas pasākumi 
Darbības laika periods: no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim



LATVIEŠU VALODAS APGUVES 
VALSTS AĢENTŪRA

13

Nacionālā programma
Līg. Nr. 2006/0001/VPd1/eSF/PiAA/06/NP/3.2.5.3/0001/0001/0432

Projekta mērķis: nodrošināt vidusskolu skolotājiem 
metodisko atbalstu mācību satura un latviešu valodas 
integrētai apguvei, sekmējot pedagogu mobilitāti un 
karjeras iespējas.

Konkrētās aktivitātes:
Tālākizglītība – tālākizglītības programmu izveide,  �
tālākizglītotāju sagatavošana, tālākizglītības kursi, 
semināri, metodiskas konsultācijas.
Skolotāju sadarbība – skolu sadarbības modeļi,  �
sadarbības nometnes.
Mācību un metodiskie līdzekļi – tematiskie plāni,  �
metodiskā literatūra skolotājiem, mācību līdzekļi 
skolēniem, DVD diski, mācību un uzziņas literatūras 
komplektu iepirkums skolām.

Galvenie ieguvumi:
Mazākumtautību skolotāju latviešu valodas prasmju  �
un profesionālās kompetences paaugstināšanās un 
viņu mobilitātes palielināšanās.
Mazākumtautību skolēnu konkurētspējas palielinā- �
šanās.
Skolotāju un dažādu izglītības iestāžu sadarbība  �
kvalitatīvai un vienotai izglītības sistēmai valstī.
Mācību satura un valodas integrētas apguves kā  �
mūsdienīgas un Eiropā nepieciešamas pieejas 
veicināšana.

Finansējuma 
avots un 

aktivitātes  
Nr.

Pasākuma apraksts Mērķis

Rezultāts

Kvantitatīvais
(cilvēku skaits,  

pasākumu/notikumu 
skaits un apjoms)

Kvalitatīvais
(mērķu īstenošanas 

novērtējums)

NP (1.3., 1.4.)
Phare 
(pavasara 
sesija)

Bilingvālo mācību 
kursi – 1. un 2. līmenis

Izglītot vidējās 
izglītības pakāpes 
pedagogus bilingvālo 
mācību metodikā

18 grupas: 
1.	līmenis	–	11	grupas;
2. līmenis – 7 grupas
284 pedagogi

Skolotāji apguvuši 
bilingvālo mācību 
metodiku, novērtējuši 
kursu programmu un 
tālākizglītotāju darbu

NP – 1.11, 
2.1.4.

Individuālas 
metodiskas 
konsultācijas

Sniegt atbalstu 
pedagogiem konkrētu 
metodisku jautājumu 
risināšanā

47 konsultācijas –  
472 cilvēki

Izanalizētais 
konsultāciju 
pieprasījums liecina, 
ka pedagogi ir 
apmierināti ar šī 
atbalsta formu, jo 
iespējams risināt 
konkrētus metodiskus 
jautājumus

NP - 3 Mācību un metodiskie 
līdzekļi

Sniegt atbalstu 
pedagogiem un 
pilnveidot viņu 
profesionālo 
kompetenci

Metodiskie līdzekļi  
7 mācību priekšmetos
Tematiskie plāni  
7 mācību priekšmetos

Izpildīts
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Finansējuma 
avots un 

aktivitātes  
Nr.

Pasākuma apraksts Mērķis

Rezultāts

Kvantitatīvais
(cilvēku skaits,  

pasākumu/notikumu 
skaits un apjoms)

Kvalitatīvais
(mērķu īstenošanas 

novērtējums)

NP - 2.1. Viens skolu sadarbības 
projektu komandu 
savstarpējais atbalsta 
seminārs, viens komandu 
apmācību  semināri

Veicināt multikulturālu 
vidi un dažādības 
integrāciju skolās, 
kuras īsteno vispārējās 
vidējās izglītības 
programmas (t.sk. 
profesionālās)

172 dalībnieki  
(82 + 90)

Veicināta izpratne par 
dažādības integrāciju 
skolās, kuras īsteno 
vispārējās vidējās 
izglītības programmas 
(t.sk. profesionālās)

NP - 2.3. Latviešu valodas 
skolotāju sadarbības 
nometņu vērtēšana

Sekmēt projekta 
aktivitāšu kvalitatīvu 
norisi

Četri nometņu 
vērtētāji

Ir nodrošināta 
atgriezeniskā saikne 
par nometņu norisi.
Ir paaugstinājusies 
vērtētāju  profesionālā 
kompetence 

Izstrādātas un 
saskaņotas divas 
pedagogu tālākizglītības 
programmas. 
“Literatūras mācīšana 
vidusskolā”, “Latviešu 
valodas apguves process 
vidusskolā”

Divas pedagogu 
tālākizglītības 
programmas

Tālākizglītotāju 
apmācība

Sagatavoti 38 
vidusskolu skolotāji-
tālākizglītotāji, 14 
semināri, 38 cilvēki
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Valsts finansētās aktivitātes
„Atbalsts Krievijā esošās latviešu diasporas 
izglītībai”

Pārskata periodā atbilstoši Izglītības un zinātnes 
ministrijas pasūtījumam LVAVA darbs ar latviešu 
diasporu saistīts ar latviešu valodas prasmes uztu- 
rēšanu un iespējām to apgūt mazākumtautību skolās 
Krievijas Federācijā. 

Finansējuma avots 
un aktivitātes Nr.

Pasākuma 
apraksts Mērķis

Rezultāts
Kvantitatīvais (cilvēku 

skaits, pasākumu/
notikumu skaits un 

apjoms

Kvalitatīvais 
(Mērķu īstenošanas 

novērtējums)

LVL 23 105 
Apakšprogramma 
200300 „Atbalsts 
Krievijā esošās 
latviešu diasporas 
izglītībai”, dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem

Latviešu valodas 
skolotāju darbības 
finansēšana

Nodrošināt latviešu 
valodas prasmes 
uzturēšanu un apguvi 
latviešu diasporai 
Krievijas Federācijā.

Finansēta 4 skolotāju, 
LVAVA diasporas 
speciālistu, darbība 
Krievijas Federācijā 
latviešu mītnes vietās: 
Baškortostānas Republikas 
Arhlatviešu ciemā, 
Krasnojarskā, Omskas 
apgabala Augšbebros un 
Krasnojarskas apgabala  
Lejas Bulānā.  Finansēti 
2 latviešu valodas 
skolotāji Maskavas 
latviešu svētdienas skolā 
un 2 latviešu valodas 
skolotāji Pleskavas latviešu 
svētdienas skolā.

Nodrošināta latviešu 
valodas apguve kā 
pastāvīga  mācību 
priekšmeta, kas 
iekļauts vispārējās 
izglītības novērtējumā,  
Augšbebru skolā 
sākumsskolas posmā, 
un Arhlatviešu skolā 
Baškīrijā  - vidējās 
izglītības līmenī.  21 
Maskava Svētdienas 
skolas audzēknis 
nokārtojis valsts 
valodas prasmes 
pārbaudi vidējā un 
augstākā līmenī.  

LVL 11 685 
Apakšprogramma 
200300 „Atbalsts 
Krievijā esošās 
latviešu diasporas 
izglītībai”, dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem

Ziemassvētku 
un Jaunā gada 
sagaidīšanas 
pasākumu 
organizēšana

Atbalstīt latviešu 
diasporas etniskās un 
kultūras tradīcijas, 
nostiprināt latviešu 
valodas lietojumu 
ikdienā un svētkos. 

Notikuši 3 pasākumi: 
pašdarbības kolektīvu 
sagatavošana svētkiem 
Augšbebru un Kurzemes 
Ozolaines ciemos Omskas 
apgabalā un Krasnojarskas 
latviešu biedrībā.

Veicināta  latviskās 
piederības sajūta un 
etniskā pašapziņa  
Krievijas latviešiem. 
Veicināta kultūras 
sakaru attīstība un 
sadarbība ar Krievijas 
Federāciju. 

LVL 4 350 
Apakšprogramma 
200300 „Atbalsts 
Krievijā esošās 
latviešu diasporas 
izglītībai”, dotācija 
no vispārējiem 
ieņēmumiem

Mācību metodisko 
izdales materiālu 
izstrāde

Nodrošināt 
darba materiālus 
skolotājiem, kuri  
dodas  mācīt latviešu 
valodu un kultūru 
latviešu diasporai. 

Sagatavoti mācību  
materiāli:  
a) Krasnojarskas apgabala 
Ačinskas Ziemas skolai – 
Ievads latgaliešu kultūrā 
un	vēsturē;	Latgales	
dialektu un latviešu 
valodas	mijiedarbe;	
Latgales novadu daba 
un	vēsture;	b)	Portfolio	
diasporas speciālistam 
darbam Krievijas 
Federācijā;	 
c) noorganizēts 3 
dienu mācību seminārs  
potenciālajiem diasporas  
latviešu valodas 
skolotājiem Krievijas 
Federācijā

Uzlabota skolotāju 
sagatavotība darbam 
ar latviešu diasporu, 
Veicināta latviešu 
diasporas Ačinskā 
sabiedriskā aktivitāte.  
Izveidota bāze 
diasporas izglītības 
speciālistu mācību 
kursa saturam. 
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Latviešu valodas kā otrās valodas 
(LAT2) kursi pieaugušajiem

2006. gadā Latviešu valodas apguves valsts aģentūrā tika 
organizēti 125 LAT2 kursi, kuriem finansējums saņemts 
ar Eiropas Savienības atbalstu Phare programmas 
ietvaros. 
LAT2 kursus apmeklēja mazākumtautību skolu skolēnu 
vecāki. Kopumā 125 LAT2 kursos dažādos Latvijas 
reģionos mācījušies 2326 mazākumtautību skolu 
skolēnu vecāki.
 
LAT2 kursu sadalījums pa reģioniem ir šāds:

Rīga	–	42	kursi; �

Rīgas	rajons	–	5	kursi; �

Jelgava	–	3	kursi; �

Liepāja	–	14	kursi; �

Ventspils	–	12	kursi; �

Jēkabpils	–	1	kurss; �

Balvi	–	1	kurss; �

Preiļi	–	4	kursi; �

Preiļu	rajons	–	1	kurss; �

Krāslava	–	2	kursi; �

Krāslavas	rajons	–	6	kursi; �

Ludza	–	1	kurss; �

Ludzas	rajons	–	3	kursi; �

Rēzekne	–	15	kursi; �

Daugavpils	–	13	kursi;	 �

Daugavpils rajons – 2 kursi. �

LVAVA organizētie LAT2 kursi ir pieprasīti 
mazākumtautību skolu skolēnu vecāku vidū. Kursi tiek 

Latviešu valodas skolotāju metodiskā tālākizglītība 2006. gadā

organizēti galvenokārt skolās, arī pirmsskolas izglītības 
iestādēs, kur bērnu vecāki, mācoties latviešu valodu, 
veido ciešāku sadarbību ar skolu. 
LVAVA nosacījums LAT2 skolotājiem, veidojot kursu 
mācību programmu, ir iekļaut tēmu par izglītības 
sistēmu un izglītības reformu Latvijā. Kursu laikā 
gūts apstiprinājums, ka tēma par izglītību ir ļoti 
nepieciešama, jo skolēnu vecākiem veidojas izpratne, 
kā viņu bērni apgūst latviešu valodu un ko tas dos 
bērnu turpmākajā dzīvē. Skolotāji norāda, ka, mācoties 
latviešu valodu, mainās gan bērnu, gan vecāku izpratne 
par mācību procesu. Tāpat skolotāji atzīmē, ka bērni 
kļuvuši disciplinētāki, zinot, ka viņu vecāki bieži nāk uz 
skolu, turklāt – kopīgas mācības mājās satuvina bērnus 
un vecākus.

Latviešu valodas skolotāju tālākizglītība
2006. gadā tika turpināts darbs vienā no LVAVA 
darbības pamatvirzieniem – latviešu valodas skolotāju 
tālākizglītība un LAT2 metodikas pilnveide.
LVAVA piedāvā trīs tālākizglītības kursu programmas 
latviešu valodas skolotājiem. Divas no tām – LAT2 
metodikas 1. un 2. līmeņa kursi – adresētas latviešu 
valodas kā otrās valodas skolotājiem. Kursu laikā skolotāji 
iegūst zināšanas par izglītības satura reglamentējošo 
dokumentu prasībām un praktiskās izmantošanas 
nosacījumiem, kā arī pilnveido prasmi mērķtiecīgi 
izmantot mācību procesā daudzveidīgas valodas apguves 
metodes, paņēmienus un darba formas. 
Trešā programma – Valodu mācīšanas metodikas kur-
si – ir adresēta latviešu valodas skolotājiem, kas māca 
latviešu valodu kā dzimto valodu. Kursu dalībnieki tiek 
iepazīstināti un rosināti domāt par latviešu valodas 
apguves specifiku multilingvālā sabiedrībā, apzināties 
valodas vides un dzimtās valodas lomu pasaules izziņā 
un personības veidošanā, kā arī attīsta prasmi nodrošināt 
komunikatīvās kompetences un saziņas prasmju apguvi 
mācību procesā.

1 Metodikas kursi pirmsskolas un sākum-
skolas latviešu valodas un bilingvālās 
izglītības pedagogiem

10 grupas 224 dalībnieki Rīgā	3	grupas;	Daugavpilī	2	grupas;	
Ludzā	 1	 grupa;	 Jūrmalā	 3	 grupas;	
Liepājā 1 grupa

2 LAT 2 metodikas multiplikatoru kurss 1 grupa 24 dalībnieki Rīga
3 LAT2 metodikas kursi (I un II līmenis) 7 grupas 175 dalībnieki Rīgā	1	grupa;	Daugavpilī	2	grupas;	

Rēzeknē	2	grupas;	Liepājā	1	grupa;	
Ventspilī 1 grupa

4 Valodu mācīšanas metodikas kursi 2 grupas 49 dalībnieki Jūrmalā	1	grupa;	Rīgā	1	grupa
Kopā 20 grupas 472 dalībnieki
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Īss veiktās darbības mērķu, uzdevumu un 
rezultātu raksturojums 
Īstenošanas periods 01.10.2005-31.12.2007
Līguma Nr. 2005 - Nr. LV/05/B/F/PP 172.010

2005. gada 29. septembrī Latviešu valodas apguves valsts 
aģentūra un Profesionālās izglītības attīstības aģentūra 
parakstīja līgumu par projekta „E-„ un „M-„ mācību 
izmantošana valodu apguves procesā“ „ALTSOLEM” 
- Applied Language Training for Speakers of Other 
Languages through E- and M-learning, īstenošanu 
LEONARDO DA VINCI programmas ietvaros.  

Mērķis - izveidot vienkārši lietojamu, elastīgu, 
adaptējamu e-vidi valodas apguvei, ko valodu skolotāji 
varētu izmantot kā papildu atbalstu mācību procesā. 
Rezultātās - paredzēts apkopot dažādus tehnoloģiskus 
palīglīdzekļus (rīkus) un sagatavot to pielietošanas 
piemērus. Kā  mājvieta šiem rīkiem ir paredzēta 
datorprogrammas MOODLE ietvaros projektam 
specifiski izveidotā e-vide jeb t.s. ALTSOLEM māja. 
ALTSOLEM māja ir vizuāla metafora. 
Mājā ir paredzēts: 
1) apkopot konkrētus tehnoloģiskos rīkus, kurus 
iespējams izmantot valodu mācīšanā. Šādi rīki, 
piemēram	ir	čati,	forumi,	elektroniskas	viktorīnas	u.c.;	

2)	pulcināt	skolotājus,	kas	interesējas	par	e-mācībām;	
3) uzturēt diskusijas, veicināt pieredzes apmaiņu starp 
skolotājiem;	
4)	dot	skolotājiem	iespēju	izmēģināt	minētos	rīkus;	
5) nodrošināt iespēju skolotājiem veidot e-mācību 
kursus	pašu	spēkiem;	
6) aicināt piedalīties diskusijās arī tos, kuri apgūst 
valodas.
Latviešu valodas apguves valsts aģentūra ir projekta 
virzītājs, ICD Riga – projekta koordinators. Projektā 
piedalās arī vēl četri partneri no dažādām valstīm:

Kembridžas Apmācības un attīstības centrs  �
(Cambridge Training and Development (CTAD)) no 
Lielbritānijas
Valsts profesionālās izglītības centra Pernikas nodaļa,  �
kas atrodas Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras paspārnē (National Centre for Vocational 
Training within the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry (NCVT), branch Pernik)
privāta apmācību organizācija „Amitie”, kuras profils  �
ir apmācība informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 
jomā no Itālijas
Vācijas Arodbiedrību apvienības un Hamburgas  �
Tautas augstskolas finansēta tālākizglītības iestāde 
Arbeit und Leben D GB/VHS Hamburg e.V.

Leonardo da Vinci

Pasākuma 
apraksts Mērķis

Rezultāts

Kvantitatīvais
(cilvēku skaits,  

pasākumu/notikumu skaits un 
apjoms

Kvalitatīvais
(mērķu īstenošanas novērtējums)

Sadarbības 
partneru 
tikšanās

Panākt kopīgu 
izpratni, vienoties 
par darba 
uzdevumiem, 
katra partnera 
lomu konkrētu 
uzdevumu izpildē.

Partneru tikšanās Rīgā  
23.-24.02.06 un 21.04.06.
Partneru tikšanās Hamburgā  
31.08.-01.09.06.

Radīta kopīga vīzija par gala rezultātu un •	
kopīga izpratne par katra partnera lomu. 
Apstiprināts ALTSOLEM logo un oficiāli •	
atklāta projekta mājas lapa www.altsolem.
net 
MOODLE programmas  izvēle projekta kā •	
platforma projekta galaprodukta izveidei. 
Sastādīts ieinteresēto iestāžu/personu •	
saraksts projekta galaproduktā.
Izstrādāta projekta galaprodukta •	
koncepcija un pedagoģiskās vadlīnijas. 
Sagatavots informatīvs biļetens par •	
projektu.
Visu tikšanos starplaikos ir notikusi aktīva •	
darbība projekta virtuālajā vidē, diskusijas, 
darbs pie dažādām projekta daļām.


