
Pielikums 

LVA 2009.gada darbības pārskatam 

 

Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra” 

Darba plāns 2010. gadam 

 

Nr. p. k. Uzdevums 

Pasākuma 

norises 

laiks 

Darbības rezultāti Darbības rādītāji 

2010. gadā 

plānotais 

finansējums 

(LVL) 

 Nodrošināta Latviešu valodas aģentūras (turpmāk – LVA) darbības plānošana un sabiedrības informēšana par LVA īstenotajiem pasākumiem 

1. Noteikt LVA darbības virzienus, mērķus un 

attīstību, izvirzīt vidēja termiņa prioritātes, 

ievērojot iekšējās un ārējās darbības vides 

faktorus laika posmam no 2011. līdz 2013. 

gadam 

2010. gads 
(3 mēn. laikā 
pēc LR IZM 

darbības 
stratēģijas 

apstiprin.) 

Noteikti LVA darbības virzieni, mērķi un 

attīstība, izvirzītas vidēja termiņa 

prioritātes, ievērojot iekšējās un ārējās 

darbības vides faktorus laika posmam no 

2011. līdz 2013. gadam 

Izstrādāta LVA vidēja termiņa 

darbības stratēģija 2011.—

2013. gadam – 1 

0 

2. Nodrošināt informācijas pieejamību par LVA 

plānotajiem un īstenotajiem pasākumiem 

2010. gads Sabiedrībai nodrošināta informācijas 

pieejamība par LVA plānotajiem un 

īstenotajiem pasākumiem 

1) Izstrādāta un uzturēta LVA 

mājaslapa – 1 

2) Informēti plašsaziņas 

līdzekļi, regulāri nosūtot 

informatīvos materiālus un 

publicējot informāciju par 

notikušajiem un plānotajiem 

pasākumiem utt.  ~12 

2500 

Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un socioligvistisko procesu dinamika 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Organizēta un nodrošināta sociolingvistisko pētījumu veikšana par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs 

3. Noskaidrot valodas situācijas dinamiku Latvijā 

laika posmā no 2004. gada līdz 2009. gadam, 

apzināt galvenos valsts valodas politikas 

īstenošanas rezultātus, kā arī aktualizēt valodas 

politikas turpmākos prioritāros virzienus 

 

2010. gads 1) Apzināta valodas situācijas 

dinamika laika posmā no 

2004. 2009. gadam; 

2) pētījuma materiāli sagatavoti 

elektroniskai publicēšanai un ievietoti 

LVA mājaslapā 

1) Izstrādāts pārskats par 

nozīmīgākajiem 

sociolingvistiskās aptaujas 

rādītājiem (2009)  1 

2) Veikts pētījums „Valodas 

situācija Latvijā: 2004 2009” –

1 

3) Pētījums publicēts LVA 

mājaslapā – 1 

6152 
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4. Apzināt situāciju latviešu valodas lietojumā un 

noskaidrot valodas lietojuma attīstības 

tendences profesionālajā izglītībā, kā arī 

izstrādāt ieteikumus profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņiem, pedagogiem, darba 

devējiem latviešu valodas lietojuma kvalitātes 

uzlabošanai  

 
Projekts „Latviešu valodas lietojums profesionālajā 

izglītībā: situācijas izpēte un ieteikumi”, izpildītājs „VSIA 

„Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola”, projekts atbalstīts 
2009. gada konkursā „Valsts valodas attīstība”) 

6.02.2009. 2010.

  

1) Apzināta situācija latviešu valodas 

lietojumā profesionālās izglītības 

iestādēs; 

2) ar pētījuma rezultātiem 

iepazīstināti profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņi un skolotāji; 

3) organizēti pasākumi latviešu 

valodas kvalitātes uzlabošanai 

profesionālajās izglītības iestādēs; 

4) izstrādāti ieteikumi profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņiem, 

skolotājiem un darba devējiem, 

izglītības un valodas politikas 

veidotājiem 

1) Veikta aptauja par valodas 

lietojumu profesionālās 

izglītības iestādēs  800 1000 

respondentu 

2) Izstrādāts pētījums 

„Latviešu valodas lietojums 

profesionālajā izglītībā: 

situācijas izpēte un ieteikumi” 

– 1 

3) Organizēti izglītojoši 

informatīvi semināri – 2 

4) Rīkotas diskusijas, konkursi 

un tikšanās u.c. pasākumi 

profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņiem, pedagogiem, 

darba devējiem par valsts 

valodas jautājumiem – 3 

5) pētījums ievietots LVA 

mājaslapā  

3756 

5. Apzināt situāciju un problēmas latviešu valodas 

lietojumā Latvijas augstskolās; noskaidrot 

valodas politikas izglītībā rezultātus 

2010. gada 

februāris  

augusts 

Izstrādāts pētījums „Latviešu valodas 

prasme un lietojums augstākajā 

izglītībā 2” 

 

1)  Veikta aptauja ~12 

privātajās augstākās izglītības 

iestādēs (respondentu skaits – 

līdz 300) 

2)  Izstrādāts pētījums, kas 

ievietots LVA mājaslapā – 1 

4400 

Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs 

Uzdevums/

Politikas 

rādītājs 

Organizēta latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniegts atbalsts mazākumtautību izglītībai 

latviešu valodas apguvē 

6. Nodrošināt valsts valodas apguves pieejamību 

pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vecākiem 

Latvijas iedzīvotāju mūžizglītības politikas 

kontekstā 

2010.gada 

februāris– maijs; 

septembris – 

decembris 

Mazākumtautību skolu pirmsskolas 

un sākumskolas vecāki pilnveidojuši 

latviešu valodas prasmi 

 

Organizētas 8 apmācību 

grupas, kas apguvušas 60 

stundu programmu. Izglītoto 

bērnu vecāku skaits – 120 

3 840 

7. Nodrošināt pieaugušajiem Latvijā un ārvalstīs 

iespēju tālmācībā apgūt latviešu valodu Eiropas 

valodas prasmes rādītāja A1 līmenī, 

2010.gada 

janvāris  

novembris 

Izveidots mūsdienīgs atbalsta  

materiāls visiem pieaugušajiem, kam 

nepieciešams apgūt latviešu valodu 

kā svešvalodu Latvijā un ārvalstīs 

interneta vidē  

1)  Izstrādāti mācību materiāli 

e-vidē 7 nodarbībām (Eiropas 

valodas prasmes A1 līmenim ar 

angļu un krievu 

starpniekvalodu), kuru 

pieejamība nodrošināta LVA 

mājaslapā 

20 140 
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2)  Izveidota 1 elektroniskā 

mācību kursa kopija uz CD-

ROM datu nesēja 

8. Nodrošināt mūsdienīgas mācību (mācīšanas un 

mācīšanās) metodikas ieviešanu latviešu 

valodas apguvē 

2010. gada 

februāris augusts 

Izstrādāta un IZM apstiprināta 

izglītības programma 

multiplikatoriem. 

Organizēti semināri multiplikatoru 

kompetences paaugstināšanai,  

tālākizglītotāju kompetence 

padziļināta šādās jomās: 

1)  mācību procesa plānošanā, 

organizēšanā un izvērtēšanā; 

2)  latviešu valodas apguves 

organizēšanā pieaugušajiem; 

3)   valodas un izglītības filozofijas, 

pedagoģijas un vecuma posmu 

psiholoģijas, metodikas jautājumos. 

Organizēti 7 semināri 

multiplikatoriem LAT1, LAT2 

un latviešu valodas apguvei 

pieaugušajiem. Dalībnieki 

apguvuši 70 stundu 

programmu. Izglītoto 

multiplikatoru skaits – 50 

5 079 

9. Iepazīstināt mazākumtautību skolu LAT2 

skolotājus un metodiskā darba vadītājus ar 

jaunajiem LVA izveidotajiem mācību līdzekļu 

komplektiem 

2010.gada 

augusts 

1) Organizēti jauno -4.un 7.klases- 

mācību līdzekļu ieviešanas semināri 

2)Papildinātas skolotāju zināšanas 

par LAT2 mācību metodikas un 

skolēnu valodas prasmju vērtēšanas 

jautājumiem 

Organizēti 10 semināri Rīgā un 

reģionos, izglītoto skolotāju 

skaits – 100 

1 000 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Organizēt un atbalstīt zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu  

10. Nodrošināt metodisku un pedagoģisku atbalstu 

LAT2 skolotājiem, metodiskā darba vadītājiem 

un mazākumtautību skolu skolēniem. 

 

2010.gada 

janvāris augusts 

 

Izveidoti, IZM apstiprināti un izdoti 

mācību līdzekļu komplekti 

mazākumtautību skolu 4. un 7. klasei 

atbilstoši pilnveidotajam mācību 

priekšmeta standartam un LVA 

LAT2 mācību līdzekļu satura 

koncepcijai 

Izstrādāti 2 jauni 4.un 7.klases 

mācību līdzekļu komplekti: 

- mācību grāmata, 

- darba burtnīca, 

- skolotāja grāmata, 

- pašpārbaudes uzdevumu disks 

skolēniem 

Katrs komplekts 3000 eks. 

26 387 

11. Nodrošināt informācijas pieejamību Latvijas 

pedagogiem (t.sk. latviešu valodas un literatūras 

skolotājiem), pedagoģijas studentiem, 

humanitāro zinātņu speciālistiem, interesentiem 

par aktuāliem valodniecības, metodikas un 

pedagoģijas jautājumiem 

2010. gada 

marts novembris 

Pedagogiem un pedagoģijas 

studentiem nodrošināta iespēja iegūt 

informāciju elektroniskā formā par 

jaunākajam zinātniskajām atziņām 

valodu apguvē un pētniecībā, par 

bilingvālās izglītības teorētiskajiem 

un praktiskajiem aspektiem. 

Nodrošināta metodiskā atbalsta 

Izstrādāts zinātniski 

metodiskais žurnāls „Tagad” – 

2 numuri. Materiāli 

elektroniskā formā pieejami 

LVA mājaslapā 

5289 
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pieejamība latviešu valodas un 

literatūras skolotājam atbilstoši 

izglītības satura reformas prasībām, 

sekmēta zinātnieku un praktiķu 

sadarbība 

12. Nodrošināt mazākumtautību skolu skolotājiem 

un skolēniem pieejamību LAT2 mācību un 

metodiskajiem līdzekļiem 

 

2010.gada 

februāris–maijs 

Mazākumtautību skolu skolēniem 

nodrošināta pieejamība mācību 

līdzekļiem, LAT2 skolotājiem 

nodrošināts metodisks un 

pedagoģisks atbalsts 

Izdoti mācību līdzekļi 

(papildmetieni)1., 2., 3., 5., 6., 

8., 9.klasei; katrai klasei 

1500 2000 eksemplāros 

 

12 000  

13. Nodrošināt humanitāro zinātņu speciālistus, 

studentus, interesentus ar jaunu mācību līdzekli, 

kas izmantojams zināšanu par valodniecības 

pamatjautājumiem papildināšanai  
 

Projekts „Grāmatas H.Fāters Ievads valodniecībā 

sagatavošana izdošanai un izdošana”, izpildītājs SIA apgāds 
„Zinātne”, projekts atbalstīts 2009. gada konkursā „Valsts 

valodas attīstība”) 

9.02.2009.—

31.08.2010 

1) Speciālistiem un interesentiem 

nodrošināta iespēja iepazīties ar 

modernu mācību līdzekli vispārīgajā 

valodniecībā; 

2) pilnveidota valodniecības 

terminoloģija; 

3) bibliotēkās nodrošināta iespēja 

iepazīties ar izdoto grāmatu 

1) Tulkota, adaptēta latviešu 

valodai un 500 eks. izdota 

valodnieka H. Fātera grāmata 

„Ievads valodniecībā” 1  

2) Bibliotēkām nosūtīto 

eksemplāru skaits  100  

 

3670  

Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un pasaulē 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Plānoti, ieviesti un vadīti projekti (piemēram, semināri, kursi pedagogu tālākizglītībai) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru 

komunikācijas jomā 

14. Pilnveidot mācību palīglīdzekli valodu apguvei 

profesionālajām vajadzībām; nodrošināt Latvijā 

izstrādāto EVP sagatavošanu apstiprināšanai 

Eiropas Padomes Eiropas Valodu portfeļa 

Akreditācijas komitejā 

2010. gada 

februāris aprīlis 

1) sekmēta latviešu un citu ES valodu 

apguve profesionālajām vajadzībām; 

2) organizēts EVP Akreditācijas 

komisijas Latvijā darbs; 

3) pilnveidots SIA „Valodu mācību 

centrs” izstrādātais un Latvijas EVP 

Akreditācijas komisijā iesniegtais 

„European Language Portfolio for 

Railway Staff” 

1) Rediģēts un papildināts 

Eiropas Valodu portfelis  1 

2) notikusi EVP Akreditācijas 

komisijas sēde 1 

3) Akreditācijai uz EP nosūtīts 

„European Language Portfolio 

for Railway Staff” 

294 

15. Iepazīstināt sabiedrības ar valodu daudzveidību, 

radīt interesi par citu Eiropas Savienības valodu 

apguvi, popularizēt latviešu valodu kā ES 

oficiālo un LR valsts valodu 

20.—25.09.2010. 1) sabiedrība iepazīstināta ar ~10 

dažādām valodām, to apguves 

iespējām Eiropas Valodu dienā 2010; 

2) veidota izpratne par valodu vērtību 

un nozīmību kultūrsociālā kontekstā; 

3) sekmēta sabiedrības izpratne par 

latviešu kā valsts valodas lomu 

Latvijā un starpkultūru komunikācijā  

Organizēti izglītojoši 

informatīvi, valodas apguvi 

popularizējoši Eiropas Valodu 

dienas 2010 pasākumi  8 

4584 
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16. Nodrošināt sabiedrības informētību par valsts 

valodas politikas īstenošanu un rezultātiem 

2010. gada 

februāris  

decembris 

Latvijas pedagogi, metodiskā darba 

vadītāji, skolu administrācijas 

pārstāvji, humanitāro zinātņu 

speciālisti, studenti, valsts valodas un 

izglītības politikas veidotāji un 

īstenotāji, interesenti informēti par 

LVA darbību valsts valodas politikas 

īstenošanā, par LVA devumu 

mazākumtautību izglītībā. 

Veicināta multikultūru vides 

veidošanās un dažādības integrācija, 

kā arī  sadarbība starp institūcijām, 

kas īsteno izglītības un valsts valodas 

politiku 

5 diskusijas par valsts valodas 

politikas īstenošanu un 

rezultātiem, 

80 dalībnieku 

400 

17. Nodrošināt sabiedrības informētību par LVA 

veidotās latviešu valodas apguves atbalsta 

sistēmas pieejamību 

2010.janvāris  

decembris 

Latvijas pedagogi, metodiskā darba 

vadītāji, skolu administrācijas 

pārstāvji informēti par pieejamo LVA 

atbalstu latviešu valodas apguvei, 

bilingvālajām mācībām, 

nodrošināta LVA un mērķauditorijas 

regulāra saziņa, sekmēts LVA 

darbības izvērtējums  

4 informatīvie biļeteni   

18. Nodrošināt latviešu valodas apguves un 

bilingvālo mācību metodiskā atbalsta 

pieejamību e-vidē 

2010. gada 

februāris  

novembris 

Latvijas pedagogiem (LAT1, LAT2, 

bilingvālo mācību skolotājiem), 

metodiskā darba vadītājiem 

pilnveidojusies pedagoģiskā un 

metodiskā kompetence, nodrošinātas 

pedagogu sadarbības un pieredzes 

apmaiņas iespējas  

3 elektroniski skolotāju veidoto 

metodisko materiālu pielikumi 

LVA mājaslapā 

1400  

19. Nodrošināta sabiedrības līdzdalība valsts 

valodas politikas īstenošanā 
2010.marts  

decembris 

Latvijas pedagogi, metodiskā darba 

vadītāji, metodikas un pedagoģijas 

eksperti iesaistīti LVA darbības 

izvērtēšanā un plānošanā, informēti 

par pieejamo LVA atbalstu latviešu 

valodas apguvei un bilingvālajām 

mācībām, nodrošināta regulāra un 

precīza LVA darbības 

mērķauditorijas vajadzību 

apzināšana, optimizēta LVA darbība 

2 3 LVA metodiskās padomes 

sēdes gadā 
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Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Sniegtas konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas 

jautājumos, kā arī valodas apguves jautājumos 

20. Nodrošināt Valsts valodas likuma un ar to 

saistīto normatīvo aktu izpildi, sniedzot 

konsultācijas dažādos valodas pareizrakstības 

gramatikas, leksikas un stila jautājumos, kā arī 

īpašvārdu atveides jautājumos 

2010. gads sniegtas valodas konsultācijas 

privātpersonām, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldei un tās 

nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām, 

tiesām, novadu padomēm, LR 

vēstniecībām, ES tulkošanas 

dienestiem u.c. institūcijām 

Sniegtas rakstveida un 

mutvārdu konsultācijas  

~13 000  

1320 

21. Nodrošināt LR MK noteikumu nr. 114 

„Noteikumi par personvārdu rakstību un 

lietošanu latviešu valodā, kā arī to 

identifikāciju” (02.03.2004.) izpildi, pēc 

privātpersonu un juridisko personu lūguma 

sagatavojot un izsniedzot izziņas par citvalodu 

personvārdu atveidi latviešu valodā un 

personvārdu identifikāciju 

2010. gads Identificēti personvārdi, t.i., sniegti 

atzinumi par dažādās valodās (vai 

latviešu valodā dažādos laika 

posmos) rakstītu personvārdu 

identiskumu, resp., apliecinājumi par 

to, ka dažādās valodās (vai latviešu 

valodā dažādos laika posmos) 

atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas 

uz vienu un to pašu personu 

Izsniegtas rakstveida 

izziņas  ~ 1400  

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegti lingvistiskie atzinumi par konkrētu tekstu vai tā daļu 

22. Nodrošināt sabiedrības vajadzību izpildi, 

sniedzot neatkarīgu vārdu, teikumu vai teksta 

fragmentu lingvistisku analīzi 

2010. gads Skaidroti kādi vārdi, teikumi vai 

teksta fragmenti no valodas viedokļa 

(veikta lingvistiskā ekspertīze) pēc 

policijas, tiesas, advokātu, valsts 

institūciju un nevalstisko 

organizāciju, kā arī privātpersonu 

lūguma 

Sagatavoti lingvistiskie 

atzinumi un ekspertīzes – 

līdz 30  

0 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Sniegts atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicinātas latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 

23. Nodrošināt pedagogu darbu diasporā 2010. gads Sniegts atbalsts latviešu valodas 

apguvei un uzturēšanai diasporā gan 

formālajā, gan neformālajā izglītībā 

Nodrošināta latviešu 

valodas skolotāju darbība 

9 vietās Krievijas 

Federācijā un Īrijā, kā arī 

atbalstīta latviešu valodas 

prasmes pārbaude 

Krievijas Federācijā 

24 200 
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24. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei 

ārvalstu augstskolās 

2010. gads Ārvalstu augstskolu studentiem un 

pasniedzējiem sniegts atbalsts 

latviešu valodas apguvei un kultūras 

studijām, popularizēta latviešu valoda 

un veidota izpratne par valsts valodas 

politiku Latvijā 

Nodrošināts latviešu 

valodas un kultūras studiju 

lektorāts 2 ārvalstu 

augstskolās: Prāgas Kārļa 

universitātē un 

Vašingtonas universitātē 

Sietlā 

28 500  

25. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas 

popularizēšanas pasākumiem ārvalstu 

augstskolās 

2010. gads Sniegts atbalsts ārvalstu augstskolu 

studentiem, pasniedzējiem, diasporas 

pārstāvjiem, interesentiem latviešu 

valodas apguvei, popularizēta 

latviešu valoda 

Noorganizēti 4 pasākumi 400  

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Veicināta valsts valodas attīstība valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveides, terminoloģijas izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā, tai 

skaitā organizēti projektu konkursi latviešu valodas attīstībai, vadīta un uzraudzīta projektu īstenošana 

26. Nodrošināt likumdošanai un latviešu literārās 

valodas gramatiskajām normām atbilstošu 

personvārdu u.c. īpašvārdu atveidi 

2010. gada 

marts  

novembris 

Izstrādāti norādījumi (piem., arābu, 

portugāļu, slovēņu vai citas valodas) 

īpašvārdu atveidei 

Norādījumi 1 svešvalodas 

personvārdu un īpašvārdu 

atveidei  1 

650 

27. Pilnveidot sabiedrības zināšanas par valodas 

prakses jautājumiem, tā pozitīvi ietekmējot 

runāto un rakstīto tekstu kvalitāti 

2010. gada 

februāris  

decembris 

Turpināta LVA populārzinātnisko 

rakstu krājuma „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” sērija, 

izdodot rakstu krājumu Nr. 5 un 

sagatavojot rakstu krājuma Nr. 6 

manuskriptu  

1) Izdots 

populārzinātnisku rakstu 

krājums (1200 eks.)  1 

2) Izstrādāts nākamā 

populārzinātniskā rakstu 

krājuma manuskripts (~12 

publikācijas, 2 pielikuma 

sadaļas)  1 

8514 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Īstenota sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

28. Piedalīties ES valstu valodas politikas 

veidošanā un īstenošanā, turpinot darbu Eiropas 

Nacionālo valodu institūciju federācijā 

(European Federation of National Institutions 

for Language) 

2010. gads 1) piedalīšanās Eiropas Nacionālo 

valodu institūciju federācijas 

ikgadējās deklarācijas izstrādē; 

2) piedalīšanās starpvalstu projektu 

plānošanā 

Darbs gadskārtējā 

konferencē un Ģenerālajā 

asamblejā  1 

2100 
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Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Īstenoti pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

29. Sekmēt sabiedrības izpratni par valodu kā 

nacionālās pašapziņas būtisku sastāvdaļu un 

valsts valodas lomu sabiedrības integrācijā 

Latvijā 

19.02.2010. 1) apkopoti 5. 12.klašu skolēnu 

literāro darbu konkursa „Iededzies 

par savu tautu, valsti un valodu” un 

1.—4. klašu skolēnu zīmējumu 

konkursa „Skaista mana tēvu zeme 

par visām zemītēm” rezultāti un 

apbalvoti uzvarētāji; 

2) popularizēta vispārējās izglītības 

iestāžu skolēnu izpratne par dzimtās 

valodas un valsts valodas nozīmību 

Starptautiskās dzimtās valodas dienas 

pasākumā 

1) Izveidota konkursa 

uzvarētāju un labāko 

darbu datubāze –1 

2) Organizēts 

Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas pasākums 

–1 

1000 

30. Aktualizēt valodas kā kultūras vērtības un 

satura atklāsmes un īstenības mākslinieciskās 

atveides līdzekļa daiļliteratūra nozīmību  

 

2010. gads, 

katra mēneša 

pēdējā trešdiena  

Sadarbībā ar O.Vācieša muzeju 

organizēts Valodas vakaru cikls „Un 

es tieši gāju vārdu meklēt” 

(O.Vācietis) 

Organizētas tikšanās ar 

rakstniekiem, dzejniekiem 

un tulkotājiem  12 

1260 

31. Atbalstīt un popularizēt skolēnu radošu 

valodiskā darbību  

 

2010. gada 

februāris  

jūnijs 

Izdoti skolēnu literāro un zīmējumu 

konkursa darbi  

 

1) Izstrādāts un izdots 

(500 eks.) grāmatas LVA. 

Mana valoda ir mans 

gods. R., 2009. 82 lpp. 

bilingvāls izdevums  1 

 2) Apkopoti un izdoti 

(1000 eks.) 2010. gada 

skolēnu literāro un 

zīmējumu konkursa 

darbi  1 

2800 

32. Informēt sabiedrību par LVA izstrādātajām un 

izdotajām grāmatām (mācību līdzekļiem valsts 

valodas apguvei, izdevumiem latviešu valodas 

prakses un lietojuma jautājumos u.c.) 

2010. gada 

februāris 

Apmeklētāji informēti par LVA 

izstrādātajām, atbalstītajām un 

izdotajām grāmatām, kā arī informēti 

par LVA darbību  

1) Dalība izstādē” 

Latvijas Grāmata 

2010”  1 

2) Sagatavoti informatīvi 

ziņojumi izstādei 

„Skola 2010”  3  

140 

 


