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Aģentūras darbības otrais gads ir bijis valodas politikas doku-
mentu izstrādes gads, ar šo  dokumentu izstrādi gads sākās 
un arī beidzās.

2005. gada 2. martā Ministru kabinets apstiprināja Valsts valodas politikas 
pamatnostādnes 2005.–2014. gadam, savukārt pirms Ziemassvētkiem 
Izglītības un zinātnes ministrijā tālākai saskaņošanai tika iesniegta Valsts 
valodas politikas programma 2006.–2010. gadam, kas veidota saskaņā 
ar pieņemtajām Pamatnostādnēm (abos dokumentos iestrādāti Valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās Valsts valodas komisijas 
ieteikumi valodas politikas īstenošanā). Pēc Programmas apstiprināšanas 
Ministru kabinetā Latvija varētu pievienoties tām valstīm, kas valsts valo-
das kvalitātes mērķtiecīgas uzturēšanas un attīstīšanas nepieciešamību 
atzinušas par svarīgu uzdevumu (ko faktiski ir darījušas gandrīz visas pa-
saules valstis) un tāpēc arī izstrādājušas īpašas valodas politikas īstenošanas 
programmas, kā Francija, Igaunija, Lietuva, Slovēnija, Spānija.

Likumsakarīgi, ka izvērsusies ir Aģentūras starptautiskā sadarbība. 
Aģentūras darbinieki piedalījušies starptautiskos pasākumos gan ārzemēs, 
gan arī Latvijā. Sadarbība noritējusi trīs virzienos. Ir mēģināts (un arī 
izdevies) ietekmēt dažu starptautiski nozīmīgu lēmumu saturu, kā tas 
bija Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas izstrādātajā Briseles 
deklarācijā par valodu apguvi (25. 11. 2005.), kas tiks parakstīta nākamās 
konferences laikā. Dažādās konferencēs, semināros un simpozijos esam 
apmainījušies ar pieredzi, iepazīstinājuši sabiedrību ar valodas situācijas 
izpētes rezultātiem, apspriedušies un diskutējuši par valodas attīstības 
stratēģiskiem jautājumiem un informējuši par Aģentūras darbību. Vēl 
viens virziens ir bijusi dalība vairākos starptautiskos projektos, kas saistīti 
ar valodu un izglītību.

Valsts valodas aģentūras
direktors LU profesors Jānis Valdmanis



Darbības pirmajā gadā projektu konkurss tika sludināts visās galvenajās 
vadlīnijās,  Aģentūra atbalstīja labākos „piedāvājumus”, un tas attaisnojās. 
2005. gadā Aģentūra aicināja  potenciālos izpildītājus pieteikties arī 
konkrētu ideju īstenošanai. Tā, piemēram, pēc Aģentūras pasūtījuma 
SIA „Data Serviss” veica sociolingvistisko aptauju, lai noskaidrotu  valodu 
prasmju ietekmi uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tā 
turpinot 2004. gadā īstenoto pētījumu par latviski runājošo Latvijas 
iedzīvotāju lingvistisko attieksmi un valodu lietojumu. Tāpat, Valsts valo-
das aģentūrai izstrādājot detalizētu pieprasījumu, tika īstenota iecere iz-
dot populārzinātnisku rakstu krājumu „Valodas prakse: vērojumi un ietei-
kumi” par aktuālo jaunākajos rakstītajos tekstos un mutvārdu runā, arī par 
ilggadīgām „valodas kaitēm”. Šis darbs ir īpaši atzīmējams ne tikai tāpēc, ka 
valoda skatīta kā rakstu, tā mutvārdu runas formā – kas, protams, ir jākopj, 
bet arī tāpēc, ka šoreiz tās kopšanai ir atrasta īstā pieeja, kā to ievadrakstā 
precīzi pateikusi Melita Stengrevica: „Kopt valodu nepavisam nenozīmē 
būt valodas policistam, gluži pretēji – kopt valodu nozīmē dziļi ieskatīties 
valodas procesos un tos izprast, pamanīt radušās problēmas un pūlēties 
tās risināt atbilstoši valodas būtībai, nebaidoties dažkārt no nopietnām 
diskusijām un pat no nepopulārām, bet argumentētām atziņām.”

Un vēl ir īstenotas arī daudzas citas idejas, bet ar tām var iepazīties katrs 
pats, sākot ar nākamo lappusi.
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VALSTS VALODAS AĢENTŪRA,
TĀS FUNKCIJAS

Valsts valodas aģentūra (VVA) ir valsts iestāde, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un atrodas 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā. Tās mērķis ir valsts valodas statusa nostiprināšana un valsts 
valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Valsts valodas aģentūras uzdevumi

Valsts valodas aģentūras darbības uzdevumi:
  analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;
  izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts valodas jautājumos; 
  sekmēt valsts valodas apguvi un lietošanu;
  organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;
  veicināt valsts valodas attīstību informācijas tehnoloģiju jomā;
  sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas normu avotu (piemēram, vārdnīcu, 
rokasgrāmatu) izveidi un izdošanu, kā arī izdot tos;

  īstenot projektu „Eiropas Valodu portfelis Latvijā”;
  nodrošināt valsts valodas terminoloģijas attīstību, veidojot terminu datubāzes un apkopojot esošās valsts 
institūciju tulkojumu datubāzes.

(MK noteikumi Nr. 667 „Valsts valodas aģentūras nolikums”
Rīgā 2003. gada 25. novembrī)

Valsts valodas aģentūru veidot 2001. gadā ierosināja Latvijas Valsts prezidentes V. Vīķes-Freibergas dibinātā 
Valsts valodas komisija. 2003. gada 25. novembrī tika izdots Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums 
(Nr. 728) Par Valsts valodas aģentūras izveidi un apstiprināts Valsts valodas aģentūras nolikums (MK noteikumi 
Nr. 667).

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā konkursa ar IZM rīkojumu Nr. 90-p no 2004. gada 3. marta par 
Valsts valodas aģentūras direktoru apstiprināts LU profesors Jānis Valdmanis.

No 2004. gada 3. maija Aģentūra strādā pilnā sastāvā.
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Valsts valodas aģentūras fi nanšu līdzekļi

Kā norādīts Pārvaldes līgumā, kas 2004. gada 16. februārī noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju un 
Valsts valodas aģentūru, Aģentūras fi nansējumu veido valsts budžeta dotācija no valsts budžeta programmas 
„2700 Valsts valodas attīstība”:
– apakšprogramma „2701 Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana”,
– apakšprogramma „2702 Valsts valodas attīstības projektu īstenošana”.

2700 Valsts valodas 
attīstība

2701 Valsts valodas 
aģentūras darbības 

nodrošināšana

2702 Valsts valodas 
attīstības projektu 

īstenošana

2004. gada budžets (Ls) 167 629, 00 97 629, 00 70 000, 00

2005. gada budžets (Ls) 202 483,00 101 483, 00 101 000, 00

Atbilstoši 2005. gada fi nansēšanas plānam Nr. 215 0000 2700 0 0 /3 (27. 09. 2005.) Valsts valodas aģentūrai 
nolikumā minēto uzdevumu veikšanai papildus tika piešķirti:

programmā „2700 Valsts
valodas attīstība”

Ls

apakšprogrammā „2701 Valsts 
valodas aģentūras darbības 

nodrošināšana”
Ls

apakšprogrammā „2702
Valsts valodas attīstības

projektu īstenošana”
Ls

34 854, 00 3 854, 00 31 000, 00

Lai īstenotu budžeta apakšprogrammu 2702, 2005. gadā tika izsludināti 2 projektu konkursi (10. 03. 2005. 
un 14. 10. 2005.) un atkārtota pieteikšanās projektu izpildei (02. 06. 2005.). Projektu konkursa „Valsts valodas 
attīstība” kārtībā atbalstīti

2004. gadā 2005. gadā

14 projekti 18 projekti

Ārpus konkursa, īstenojot Valsts valodas aģentūras funkcijas, papildus atbalstīti

2004. gadā 2005. gadā

4 projekti 10 projekti

VVA Administratīvā daļa: Velga Līcīte, Liene Roze un Sandra Virkšte
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Valsts valodas aģentūras struktūra

Konsultāciju daļa Projektu daļa Administratīvā daļa

Konsultāciju daļas vadītāja

Konsultante

Konsultante

Projektu daļas vadītāja

Projektu vadītāja

Projektu vadītāja

Projektu vadītāja

Preses sekretāre

Direktora vietniece

Juriste

Galvenā grāmatvede

Sekretāre lietvede

DIREKTORS
KONSULTATĪVĀ
PADOME

Valsts valodas aģentūras darbinieki
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VALSTS VALODAS AĢENTŪRAS
DARBĪBAS REZULTĀTI

Starptautiskā sadarbība

Valsts valodas aģentūras darbinieki 2005. gadā ir piedalījušies vairākās starptautiskās konferencēs ārzemēs 
un Latvijā.

ĀRZEMĒS

24. 11. —25. 11.
Brisele

(Beļģija)

Konference Plurilingual Europeans – Foreign Language Learning and Language Politics
Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (European Federation of National Institutions 
for Language, EFNIL)

Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (EFNIL) dibināta 2003. gadā Stokholmā. Tā ir Eiropā 
lielākā organizācija, kas apvieno institūcijas, kuras atbildīgas par valsts (ofi ciālo) valodu attīstību 
Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Šajā gadā uz ikgadējo konferenci bija ieradušies 40 pārstāvji no 26 valstīm (no katras valsts ļauts 
piedalīties ne vairāk par diviem ofi ciālajiem pārstāvjiem).
Uzskatot par būtisku Eiropas lingvistiskās un kultūras diversitātes saglabāšanu un atbalstot 
svešvalodu apgūšanu saskaņā ar kopīgajām vadlīnijām, EFNIL 2005. gada 25. novembrī apsprieda 
Briseles deklarāciju par valodu apguvi, kas tiks parakstīta nākamajā tikšanās reizē. Deklarācijas 
pamatā ir princips, ka Eiropas Savienība ir strauji augoša informācijas sabiedrība un tai ir 
nepieciešama drošība un garantijas lingvistiskajai diversitātei, kas ir Eiropas kultūras daudzveidības 
pamats. EFNIL dalībnieki atbalstīja ne tikai katrs savas valsts (ofi ciālās) valodas apguvi un lietošanu, 
bet arī vēl citu Eiropas valodu apguvi. Mērķis ir vairākvalodīgi pilsoņi multilingvālā Eiropā. Lai šo 
mērķi sasniegtu, tika izstrādāti konkrēti ieteikumi.

20. 10.—22. 10
Viļņa

(Lietuva)

Starptautiskā lietišķās valodniecības konference Languages and People: Present and Future
Viļņas Universitāte

J. Valdmanis konferences dalībniekus informēja par pētījumu „Valodas vajadzību un lietojuma 
izpēte Liepājā 2004. gadā”, kas bija viens posms lielākā projektā, kurā iecerēts detalizēti izpētīt 
valodas situāciju 7 lielākajās Latvijas pilsētās. Situācijas analīze atklāj dažas jaunas problemātiskas 
tendences un arī pozitīvu iezīmi, t. i., jo jaunāks respondents, jo zemāk viņš novērtē krievu valodas 
prasmes nepieciešamību un augstāk – angļu valodas prasmi.

20. 10.
Viļņa 

(Lietuva)

Latvijas Valsts prezidentes izveidotā Valsts valodas komisijas un Lietuvas Valsts valodas 
komisijas kopīgā sēde par valsts valodas attīstības stratēģiskiem jautājumiem

Sēde tika sasaukta ar mērķi sākt darbu pie kopīgas valodas politikas izstrādes Baltijas reģionā, 
pārdomāt iespējas par valodu statusa un sociālo funkciju regulēšanu valstiskā līmenī, un realizēt 
ieceri tuvākajā nākotnē izstrādāt lingvistiskās likumdošanas konceptuālo pamatu, piedāvājot arī 
konkrētus risinājumus abu valstu valodu situācijā.
Valsts valodas komisijas un Lietuvas Valsts valodas komisijas attieksme pret daudzvalodību un 
 valodas saglabāšanas iespējām ir vienota: daudzvalodības saglabāšana aksiomātiski tiek atzīsta 
par būtisku vērtību. Tomēr arī katras valsts oficiālajai valodai jābūt konkurētspējīgai Eiropas 
Savienības multilingvālajā situācijā. 2005. gada 20. oktobra sēdē lielāka uzmanība tika veltīta 
jaunās paaudzes konfrontēšanai ar valsts valodu.
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29. 09.—01. 10. 
Maskava 
(Krievija)

Seminārs, veltīts Eiropas Valodu portfeļa izstrādes un ieviešanas jautājumiem
Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļa, Maskavas Valsts lingvistikas universitāte

Seminārā, kurā piedalījās Projektu daļas vadītāja I. Vītola, Eiropas Valodu portfeļa ieviešanas 
jautājumi tika skatīti Eiropas Padomes „Valodu projekta 2005—2009” kontekstā, akcentējot 
pozitīvo pieredzi Eiropas Valodu portfeļa izveidē un izmantošanā dažādās Eiropas Savienības 
valstīs. ES  valstis ar Eiropas Valodu portfeļa ideju plašāk tika iepazīstinātas Eiropas Valodu gada 
2001 pasākumos. Līdz 2005. gada septembrim Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komitejā 
apstiprināti 67 portfeļa modeļi.
Tā kā arvien vairāk portfeļa variantu tiek izstrādāti svešvalodu apguvei jaunākajā vecumposmā 
(sākumskolā), seminārā tika skatīti jautājumi par vecumam piemērotu valodas prasmju pašvērtējuma 
kritēriju izstrādi. Tāpat tika risināti jautājumi par Valodu pases izmantojuma lietderību dažādos 
 vecumposmos.
Tika aktualizēta ideja par starpkultūru kompetences lielo nozīmi Eiropas sabiedrībā un par 
nepieciešamību šos jautājumus akcentēt valodu apguves procesā. 
Maskavas Valsts lingvistiskās universitātes pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar Krievijas Federācijas 
pieredzi Eiropas Valodu portfeļa variantu izstrādē un izmantošanā. 
Tāpat tika skatīti jautājumi par „Principles and Guidelines” un citu ar Eiropas Valodu portfeļa 
izstrādi un akreditāciju saistīto dokumentu papildināšanas un precizēšanas nepieciešamību. Viens 
no būtiskiem secinājumiem – Eiropas Valodu portfeļa ieviešanu ES valstīs pozitīvi ietekmē minēto 
dokumentu tulkojumi nacionālajās valodās.
Eiropas Padomes Valodas politikas nodaļai tika iesniegts pārskats par Eiropas Valodu portfeļa 
izstrādi un ieviešanu Latvijā 2004.—2005. gadā („ELP implementation – updating data 2004—
2005”). Ar padarīto Latvijā dalībnieki varēja iepazīties, aplūkojot semināra izstādi.

9. 08.—12. 08.
Luksemburga

Simpozijs The Changing European Classroom – the Potentional of Plurilingual Education
Eiropas Savienības prezidējošā valsts izglītības jomā – Luksemburga

Jau 2001. gadā Eiropas Savienībā tika izvirzīta tēze par nepieciešamību modernizēt izglītības 
sistēmu. 2002. gadā Eiropas Padome Barselonā pieņēma detalizētu darba programmu, kurā 
norādīti stratēģiskie darbības mērķi. Šeit arī teikts, ka ikvienam ES valstu pilsonim jāpārvalda 
vismaz 2 svešvalodas.
Barselonā tika izstrādāts darbības plāns, kurā uzsvērta komunikatīvo prasmju attīstīšanas 
nepieciešamība – pasīvi izmantojamu zināšanu vietā nepieciešams apgūt aktīvi lietojamas pras-
mes. Līdz ar to tika piedāvātas arī CLIL (Content and Language Integrated Learning) mācības skolā, 
kuru rezultātā katrs skolēns, beidzot mācību iestādi, zinātu vismaz 2 svešvalodas. Šāda mācību 
sistēma neprasītu papildu mācību laiku un, cerams, būtu pietiekami efektīva.
Simpozijā klausītāji tikšanās reizē tika iepazīstināti ar CLIL mācību ideju. No Valsts valodas aģentūras 
simpozijā piedalījās Projektu daļas vadītāja I.Vītola.

10. 06.—12. 06.
Tallina 

(Igaunija)

Bristoles Universitātes koordinētā projekta Baltic Language And Integration Network 3. seminārs* 
Language and Identity

Seminārā, kas notika Baltijas valstīs kā daļa no Britu akadēmijas atbalstītā Baltijas Valodu un 
integrācijas tīkla (BlaIN), tika apspriestas valodas un identitātes problēmas Baltijas valstīs un citur 
pēc ES paplašināšanās. Konferences galvenajā priekšlasījumā (Guus Extra, Nīderlande) tika uzsvērts, 
ka Eiropas identitāti lielā mērā nosaka kultūras un valodiskā daudzveidība. Eiropā notiek gan t.s. 
multilingvisma saplūšana, gan vērojamas valodu „novirzīšanās” tendences: pirmā tiek skaidrota ar 
angļu valodas kā lingua franca lietošanu starptautiskajā saziņā, bet otrās iemesls ir plaša mēroga 
globālās migrācijas procesi un pieaugoša citu valodu (ne valsts valodas) izmantošana, piemēram, 
ģimenēs. Rezultātā eiropieši sāk citādi defi nēt identitātes jēdzienu.
Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete savā referātā uzmanību pievērsa iespējām un 
izaicinājumiem, ar kuriem jāsastopas jaunajām dalībvalstīm. 
Kopā ar Bristoles Universitātes (Lielbritānija), Tilburgas Universitātes (Nīderlande), Tallinas 
Universitātes, Tartu Universitātes, Latvijas Universitātes, Tallinas Pedagoģiskās universitātes, Viļņas 
Universitātes, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas u.c. institūcijām seminārā piedalījās VVA direktors 
prof. J. Valdmanis ar referātu „Language as Identity in the Case of Cross-Cultural Communication”, 
fi lol. doktore D. Joma ar referātu „Factors Determining an Individual’s Possession of a Sense of 
National Identity, According to Residents of Latvia” un fi lol. doktore V. Ernstsone.
Seminārā notika arī divas apaļā galda diskusijas par valodu un identitāti un par reģionālajām 
valodām Baltijas valstīs.

* Pirmais BlaIN seminārs notika Viļņas Universitātē 2003. gada 15.–18. jūnijā; otrais – Latvijas Universitātē 2004. gada 21.–23. maijā.
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LATVIJĀ

1. 12.—2. 12.
Liepāja

Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Pedagoģijas 
akadēmija
Konferencē ar referātu „Kas no lingvistikas ir nepieciešams izglītībai” uzstājās VVA direktors 
J. Valdmanis.

1. 12.
Rīga

Europass konference Latvijā, Akadēmiskās informācijas centrs
Konferencē referātu „Europass Valodu pase un Eiropas Valodu portfelis: dokumentu lietojums” 
nolasīja Projektu daļas vadītāja I. Vītola. Konferencē piedalījās arī projektu vadītāja V. Ruduša.

17. 11.
Rīga

4. Starptautiskais Rīgas simpozijs par tulkošanas pragmatiskajiem aspektiem, Latvijas 
Universitāte, Valsts valodas komisija
Simpozijā piedalījās VVA direktors J. Valdmanis

13. 10.—14. 10.
Oslo

(Norvēģija)

VVA direktors profesors J. Valdmanis piedalījās latviešu valodas pētnieka un valodas popularizētāja 
S. Berga-Ulsena (S. Berg-Olsen) doktora disertācijas „The Latvian Dative and Genitive: a Cognitive 
Grammar Account” aizstāvēšanā Oslo Universitātē

29. 09.
Rīga

Seminārs Dzimtās valodas mācīšanas satura problēmas, Valsts valodas komisija
Piedalās Edinburgas Universitātes profesors Dž. Džozefs (J. Joseph). VVA šajā pasākumā pārstāvēja 
direktors profesors J. Valdmanis un projektu vadītāja fi lol. doktore D. Joma

17. 06.—19. 06.
Valmiera

VI Baltijas studiju konference Eiropā The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution Vidzemes 
Augstskola
VVA direktors profesors J. Valdmanis konferencē uzstājās ar referātu „Language Development 
Strategies in the Baltic Countries”

03. 06.
Rīga

Starptautiskā konference Valodu izglītība: iespējas un izaicinājumi, IZM, VVK
VVA šajā pasākumā pārstāvēja direktors prof. J. Valdmanis un projektu vadītāja fi lol. doktore 
D. Joma

04. 06.
Rīga

Starptautiskais seminārs Multilingvisma ietekme uz dzimto valodu, Valsts valodas komisija
Piedalās Briseles Katoļu universitātes prof. P. Nelde (P. Nelde), prof. V. Volks (W. Wolck) un 
J.   Darkveness (J. Darquennes). VVA šajā seminārā pārstāv direktors profesors J. Valdmanis.

17. 03. —18. 03.
Rīga

Eiropas Komisijas Tulkošanas dienestu ģenerāldirektorāta seminārs
Seminārā piedalījās VVA projektu vadītāja V. Ruduša un konsultante I. Pauniņa, iepazīstinot 
dalībniekus ar Valsts valodas aģentūras darbību

Valsts valodas aģentūras darbinieki regulāri piedalās arī citās konferencēs un semināros.
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Valsts valodas politikas dokumentu izstrāde

Saskaņā ar 2004. gada 16. februārī noslēgto Pārvaldes līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts 
valodas aģentūru ir izstrādāts valsts valodas politikas dokuments „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 
2005.—2014. gadam”. Minētais dokuments apstiprināts 2005. gada 2. martā ar Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 137 (protokola Nr. 11, 16.§).

„Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005—2014. gadam” izdotas brošūras formātā. Izdevumā atrodams 
arī dokumenta tulkojums angļu valodā.

2005. gadā tika izstrādāts arī „Valsts valodas politikas programmas 2006.–2010. gadam” projekts. Programma 
ir pasākumu komplekss, kas veidots politikas dokumenta „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–
2014. gadam” īstenošanai. 

Valsts valodas politikas programma 2006.–2010. gadam: projekts
 

Programmas mērķis
   nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas 
Savienības ofi ciālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju 
Latvijas un pasaules valodu tirgū

Programmas apakšmērķi

  pilnveidot valsts valodas funkcionēšanas juridisko pamatojumu un nodrošināt 
koordināciju starp iestādēm, kas īsteno  valodas politiku;

   veicināt latviešu valodas kvalitatīvu apguvi kā latviešu, tā Latvijas mazākumtautību 
pārstāvju vidū;

  sekmēt latviešu valodas izpēti, literārās valodas standartizāciju un normu 
kodifi kāciju;

  attīstīt sabiedrības lingvistisko un sociolingvistisko kompetenci

Valsts valodas pamatnostādnes
2005.–2014. gadam.

Guidelines of the State Language Policy for
2005–2014.

Rīga: Talsu tipogrāfi ja, 32 lpp. ISBN 9984-9839-0-9
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Galvenie rīcības virzieni programmas rezultātu sasniegšanai

1.  Valsts valodas juridiskā statusa nodrošināšana 
(saskaņā ar LR Satversmes 4. pantu nodrošināt 
valsts valodas statusa īstenošanu latviešu valodai, 
izmantojot plaša spektra tiesiskās aizsardzības 
mehānismus; pilnveidot latviešu valodas normatīvo 
aktu bāzi)

  Sniegt administratīvu un fi nansiālu atbalstu valodas 
politikas koordinētājām, valsts valodas normatīvo aktu 
pilnveidotājām, uzraudzības un kontroles institūcijām.

  Nodrošināt Valsts valodas likuma un atbilstošo normatīvo 
aktu pilnvērtīgu izpildi un kontroli.

  Sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām saskaņot 
Latvijas lingvistisko tiesību aktus ar  Eiropas Savienības 
standartiem atbilstoši Latvijas valsts  nacionālajām 
interesēm. Nodrošināt latviešu valodas aizsardzības sistēmu 
starptautiskajā informācijas telpā. 

  Izstrādāt Vietvārdu likumu, kas aizsargātu Latvijas vietvārdus 
kā nacionālo bagātību, nodrošinot Latvijas kultūrvidei 
atbilstošu vietvārdu lietošanu, saglabāšanu, atjaunošanu 
un jaunu vietvārdu veidošanu, nepieļaujot to nepamatotu 
mainīšanu, sagrozīšanu.

2. Valsts valodas izglītības politika

  Nodrošināt valsts valodas prioritāti izglītībā un kvalitatīvu 
latviešu valodas apguvi visu pakāpju izglītības iestādēs 
atbilstoši darba tirgus un sabiedrības vajadzībām.

  Īstenot mūsdienīgu, koordinētu un sabiedrības vajadzībām 
atbilstošu valsts valodas politiku izglītībā. 

  Nodrošināt latviešu valodas apguvē mūsdienīgas mācību 
(mācīšanas un mācīšanās) metodikas ieviešanu. Sakārtot 
valodas skolotāju un citu valodas speciālistu sagatavošanas, 
tālākizglītības un kvalitātes novērtēšanas procesu. 

  Sistematizēt un pilnveidot latviešu valodas apguves prasības 
atbilstoši izglītības pakāpēm; nodrošināt latviešu valodas 
prasmes pilnveidi atbilstoši sabiedrības vajadzībām.

  Nodrošināt nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu 
sagatavošanu un izdošanu valsts valodā dažādu līmeņu un 
dažādu tipu izglītības iestādēm.

3.  Valsts valodas zinātniska izpēte, kopšana un 
attīstīšana

  Saglabāt un attīstīt latviešu valodu kā valsts kultūrvēsturiskā 
mantojuma sastāvdaļu.

  Veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu iekļaušanos informācijas 
tehnoloģiju sistēmās. 

  Nodrošināt latviešu valodas lingvistisko kvalitāti visās 
sabiedrības dzīves jomās un latviešu valodas konkurētspēju 
Latvijas valodu tirgū, kā arī vispusīgu izpēti un zinātniski 
pamatotu literārās valodas  standartizāciju.

  Noteikt prioritātes latviešu valodas zinātniskai izpētei. 

  Finansiāli un administratīvi nodrošināt mūsdienu prasībām 
atbilstošu  mūsdienu latviešu valodas zinātnisku izpēti un 
latviešu datorlingvistikas un sociolingvistikas attīstību.

  Organizēt un izveidot mūsdienām atbilstošu datorizētu 
vēsturiskās un mūsdienu latviešu valodas datubāzi, 
nodrošināt tās plašu izmantošanu.

  Administratīvi un fi nansiāli nodrošināt tulkošanas problēmu 
risinājumu Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās.

  Regulāri veikt sociolingvistiskus valodas situācijas un valodas 
attieksmju pētījumus teritoriālā, demogrāfi skā un sociālā 
aspektā.

  Izstrādāt un izdot dažāda tipa latviešu vārdnīcas, dažādas 
gramatikas, valodniecības enciklopēdijas un rokasgrāmatas 
latviešu valodas lietotājiem.
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4.  Sabiedrības līdzdalība valsts valodas politikas 
īstenošanā

  Informēt Latvijas sabiedrību par valodas politikas pamatprin-
cipiem.

  Attīstīt Latvijas sabiedrības sociolingvistisko kompetenci 
un labvēlīgu psiholoģisko nostādni, nodrošinot objektīvu 
informāciju un analīzi.

  Plašsaziņas līdzekļos un speciāli izdotos materiālos informēt 
Latvijas sabiedrību par valodas politikas pamatprincip-
iem. Veidot diskusijas par dažādiem valodas politikas 
jautājumiem.

  Apkopot un popularizēt pozitīvo pieredzi un sasniegumus 
valsts valodas apguvē un lietošanā.

  Iesaistīt visplašāko sabiedrību valsts valodas politikas 
īstenošanā, organizējot konferences, seminārus par valodas 
jautājumiem, izstādes, festivālus, konkursus valsts valodas un 
citu valodu apguves veicināšanai.

  Informēt par Latvijas lingvistisko situāciju un valodas poli-
tiku starptautiskos pasākumos; sagatavot un plaši izplatīt 
informatīvus materiālus svešvalodās.

  Izglītot sabiedrību valodas kultūras jautājumos.

2005. gadā VVA iesaistījusies Terminoloģijas likuma projekta izstrādē.

Kā to atzinis IZM parlamentārais sekretārs D. Šēnbergs, „jaunais likums veicinās terminoloģijas jomas 
sistemātiskumu, publisku terminu datubāžu pieejamību un līdz ar to latviešu valodas bagātināšanos un 
attīstību akadēmiskajā, tehniskajā, lietišķajā un citās jomās” (Kokareviča, D. Jāveido terminu datubāzes. 
Latvijas Avīze, Nr. 36 (2587), 06. 02. 2006., 17. lpp.).

VVA darbinieki piedalījušies dažādu komisiju un padomju darbā:
   IZM Izglītības attīstības koncepcijas 2006.–2010.gadam projekta izstrādes Konsultatīvās pa-

domes darbā (Projektu daļas vadītāja I. Vītola);

   IZM Valodas politikas Koordinācijas padomes organizēšanas un plānošanas sanāksmē (projektu 
vadītāja V. Ernstsone);

   Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijas darbā (komisijas priekšsēdētājs J. Valdmanis, 
locekle I. Vītola);

   Standartizācijas tehniskās komitejas „Terminoloģijas izstrāde, saskaņošana un standartizācija” 
darbā (projektu vadītāja V. Ernstsone);

   Latviešu valodas apguves valsts aģentūras izstrādātās Nacionālās programmas Nr.3.2.5.3. 
„Latviešu valodas apguve” projekta izvērtēšanas, precizēšanas un saskaņošanas sēdē (projektu 
vadītājas V. Ernstsone un D. Joma);

   Liepājas rajona Padomes un Eiropas Kopienas EQUAL projekta „Soli pa solim” dalībnieku darba 
grupas seminārā (projektu vadītāja V. Ernstsone kā eksperte un lektore uzstājās ar referātu, kā 
arī sagatavoja informatīvo materiālu „Valodas apguve un pārbaude pieaugušajiem”);

   SIA „Karšu izdevniecības „Jāņa sēta”” organizētajās sanāksmēs par citvalodu vietvārdu atveidi 
latviešu valodā (projektu vadītāja V. Ernstsone un konsultante I. Pauniņa) u.c. sēdēs.
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Īstenotais valsts valodas attīstībai*

1. FUNKCIJA. Analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku

1.  2004. gadā SIA „Data Serviss” pēc Valsts valodas aģentūras pasūtījuma veica sociolingvistisku aptauju un 
sākotnējo datu apstrādi. Iegūtie rezultāti analizēti pētījumā „Latviski runājošo Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā 
attieksme un valodu lietojums”. 

Publicētajā pētījumā:
   raksturota valodas vide (valsts valodas un citu valodu lietojuma attiecība) Latvijā, 
   apzinātas latviešu valodas lietojuma problēmas; 
   raksturots respondentu sniegtais valodas vides vērtējums, kā arī latviešu valodas faktiskā statusa 

vērtējums; 
   analizēti vairāki respondentu lingvistiskās uzvedības aspekti, piemēram, saziņas valodas izvēle 

dažādās situācijās.;
   analizēti respondentu viedokļi par latviešu valodas lietojuma un kvalitātes jautājumiem;
   noslēgumā dots pārskats par informācijas avotiem, kurus respondenti izmanto, lai gūtu informāciju 

par latviešu valodas jautājumiem, un šo avotu novērtējums piedāvājuma un pieprasījuma attiecības 
aspektā.

Valsts valodas aģentūras direktors J. Valdmanis grāmatas priekšvārdā atzīst: „..Latvijas sabiedrībā trūkst 
izpratnes par valodas politikas mērķiem, to sasniegšanas iespējām un ceļiem, par valodu konkurences 
likumsakarībām. Tāpēc Valsts valodas aģentūra mēģināja noskaidrot latviski runājošo Latvijas iedzīvotāju – 
latviešu un cittautiešu – uzskatus par valodas lietojuma kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, lingvis-
tiskajiem un ekstralingvistiskajiem faktoriem, kas ietekmē valodas situāciju. Tas ļauj apzināt iespējas, kā sekmēt 
valodas pratēju līdzdalību valodas attīstības norisēs. Sociolingvistiskās aptaujas rezultāti turpmāk izmantojami 
arī valodas sociolingvistisko procesu dinamikas noteikšanā un salīdzināmo pētījumu izstrādē.”

* Sk. 2. tabulu Valsts valodas aģentūras darba rezultāti

Ernstsone, V., Joma, D. Latviski runājošo Latvijas
iedzīvotāju lingvistiskā attieksme un valodu lietojums.

Rīga : SIA „Jumi”, 2005, 51 lpp. ISBN 9984-19-699-2
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Pētījuma rezultāti publicēti arī VVA mājaslapā www.valoda.lv sadaļā “Par VVA/ Pētījumi”. Informācija par 
pētījuma rezultātiem atspoguļota laikrakstā „Latvijas Avīze” (Ernstsone, V. Valoda – droša vai apdraudēta? 
Latvijas Avīze, Nr. 289 (2485), 24. 10. 2005., Kokareviča, D. Pareizi raksta cieņā pret darba devēju. Latvijas Avīze, 
21. 03. 2005.), „Latvijas Vēstnesis” (Rozeniece, A. Valoda – attieksme, vide, konkurence. Latvijas Vēstnesis, 
18. 03. 2005.) un citur.

2.  Valsts valodas aģentūra 2005. gadā slēgusi līgumu ar SIA „Data Serviss” par jauna sociolingvistiska pētījuma 
veikšanu. Pētījuma mērķis – novērtēt valodu prasmju ietekmi uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti.

Sociolingvistiskā aptauja pētījumam veikta laikā no 14. 10. 2005. līdz 24. 10. 2005. un no 14. 11. 2005. līdz 24. 11. 
2005. Aptaujāti 15 Latvijas rajonu centru, citu pilsētu un lauku reģionu ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā 
no 18 līdz 74 gadiem. Datu ieguvei izmantota tiešās intervēšanas un anketēšanas metode, rezultātā analizētas 
2007 anketas.

Pašlaik tiek apzināti pētījuma rezultāti un par tiem sagatavota informācija sabiedrībai.

Data Serviss. Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Rīga : Data Serviss, 139 lp.
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2. FUNKCIJA.  Izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts valodas 
jautājumos

Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļa pārskata periodā sniegusi 11251 konsultāciju (9964 mutvārdu 
konsultācijas un 1287 rakstveida izziņas).

1. tabula. Pārskats par 2005. gadā sniegtajām konsultācijām

Konsultāciju 
veids

Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kopā

mutvārdu 869 615 844 830 953 685 963 865 826 887 893 734 9964

rakstveida 109 90 95 110 106 111 108 127 108 108 110 105 1287

Kopā 11251

Mutvārdu konsultāciju loks ir bijis ļoti plašs – no elementāriem jautājumiem par vārdu pareizrakstību, 
piemēram, kā raksta vārdu albums, balzams, mobilais telefons, līdz pat sarežģītiem latviešu valodas 
problēmjautājumiem, piemēram, vienskaitļa  vai daudzskaitļa lietojums aiz vārdu uzskaitījuma.

Pagājušajā gadā bez jau ierastajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem par vārdu pareizrakstību, gramatiku, 
latviešu valodas terminoloģiju, iederīgāku stila konstrukciju, interpunkciju tika uzdoti arī jautājumi par ēdienu, 
dzērienu, augļu, dārzeņu u. c. pārtikas produktu, arī profesiju un nodarbošanos nosaukumiem latviešu 
valodā. Piemēram, daudziem vēl neierastas šķiet vīriešu profesijas auklis un istabenis, kā arī tādu profesiju 
un nodarbošanos kā atašejs, kareivis, tulks, palīgs atbilstošie sieviešu dzimtes profesijas nosaukumi – atašeja, 
kareive, tulce, palīdze un u.tml.

Joprojām daudz konsultāciju ir jāsniedz par īpašvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā. Tas ir aktuāli ne tikai 
laulību, bet arī citos gadījumos. Paplašinoties starptautiskajai sadarbībai,  arvien vairāk ir jātulko dokumenti, 
dažādi ziņojumi, kuros parādās svešvalodā rakstīti personvārdi un uzvārdi. Pašlaik citvalodu personvārdu 
atveidē problēmas sagādā tas, ka bieži vien ir nepilnīga vai pat nav informācijas par personvārda īpašnieka 
tautību vai vismaz valsti, no kuras viņš ir, tāpēc ir grūti pateikt precīzu atveidi, piemēram, uzvārds  Angelini – 
ja tā īpašnieks ir itālietis – Andželīni, ja spānis – Anhelini, ja portugālis – Anželini. Minēto iemeslu dēļ 
dokumentā ieteicams oriģinālformu norādīt iekavās līdzās atveidei latviešu valodā. 

Ļoti daudz rakstveida izziņu (apmēram puse) tiek sagatavotas par personvārdu atveidi latviešu valodā Latvijas 
Republikas Dzimtsarakstu nodaļām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās nodaļām, reliģisko konfesiju 
baznīcām (kam ir atļauts reģistrēt laulības), kā arī Latvijas Republikas vēstniecībām ārvalstīs. 

Interesanti, ka transkribējamo īpašvārdu ģeogrāfi ja arvien paplašinās, jo arvien biežāk jāatveido personvārdi 
no mazāk zināmām valodām. Tā kā vairumā gadījumu laulībā ar ārzemniekiem stājas tieši Latvijas sievietes, 
ieinteresētajām personām jāatgādina, ka sievietei, stājoties laulībā, uzvārds nevar palikt vīriešu dzimtē, turklāt 
nemainītā oriģinālrakstībā, jo Latvijā īpašvārdu atveidi nosaka Valsts valodas likums un saskaņā ar to izdotie 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī 
to identifi kāciju”.
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Demokrātiskā sabiedrībā palielinās atbildība par uzrakstīto un arī publiski pateikto vārdu. To ir izjutušas arī 
Konsultāciju daļas darbinieces: sniegtas konsultācijas, sagatavoti apliecinājumi un skaidrojumi privātpersonām 
un uzņēmumiem līgumu tekstu interpretācijā, kā arī privātpersonām par goda un cieņas aizskārumu. Palīdzību 
lūguši dažādu iestāžu un ministriju sabiedrisko attiecību pārstāvji, atbildot uz savās mājaslapās iesūtītajiem 
jautājumiem un lūdzot izskaidrot dažādu likumu un norādījumu skaidrojumu un interpretāciju no valodas 
viedokļa.

Daudz konsultāciju atbildēts e-pastā. Diemžēl jāatzīst, ka dažkārt tiek jautāts ne tikai par latviešu valodas 
kultūras jautājumiem, bet pat pārsūtīti samērā apjomīgi teksti, kur jāveic nevis konsultantu, bet literāro 
redaktoru darbs. Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļa nenodarbojas ar tekstu rediģēšanu un tulkošanu. 
Gan pa e-pastu, gan klātienē, gan pa telefonu tiek sniegtas konsultācijas par konkrētiem latviešu valodas 
jautājumiem. 

Par aktuālajiem latviešu valodas prakses jautājumiem interesējas skolotāji un skolēni. Lai skaidrotu dažādas šo 
jautājumu vēsturiskās nostādnes (kāpēc toreiz drīkstēja, bet tagad vairs ne; kāpēc pirms kāda laika mācīja tā, 
bet tagad citādi), iepazīstinātu ar jaunākajiem atzinumiem un ieteikumiem, konsultante D. Liepa 30. septembrī 
dalījās Konsultāciju daļas pieredzē dažādu valodas prakses jautājumu risināšanā Limbažu 1. vidusskolā, bet pēc 
skolotāju ierosinājuma 28. decembrī tikās ar Limbažu pilsētas un rajona Metodiskās apvienības skolotājiem 
Limbažu 2. vidusskolā. Līdzīga tikšanās notika ar pedagogiem Valmieras Valsts ģimnāzijā 2005. gada 24. 
oktobrī.

VVA Konsultāciju daļas vadītāja M. Stengrevica, konsultantes I. Pauniņa un D. Liepa ir sniegušas intervijas gan 
Latvijas Radio, gan Latvijas Neatkarīgajai televīzijai, gan arī dienas laikrakstam „Latvijas Avīze”, nedēļas laikrak-
stam “Kultūras Forums”, Rīgas rajona avīzei “Rīgas Apriņķa Avīze".

Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļa: Melita Stengrevica, Ingrīda Pauniņa, Dite Liepa
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3. FUNKCIJA. Veicināt valsts valoda attīstību informāciju tehnoloģijās

Projekta mērķis – izstrādāt koncepciju latviešu valodas tekstu korpusa izveidei. Koncepcijā risināmie 
jautājumi piedāvāti sadaļās: 1) „Valodas datubāzu izveide Latvijā”, 2) „Ārvalstu pieredzes apkopojums”, 3) 
„Sabiedriskā aptauja”, 4) „Korpusa izmantojuma iespēju, pieejamības interesentiem un speciālistiem rak-
sturojums”, 5) „Latviešu valodas korpusa programmatūras izveides principu piedāvājums”, 6) „Autortiesību 
(un autoratlīdzības) jautājums. Iespējamie risinājumi”, 7) „Sistēmas uzturēšana un paplašināšana”, 8) „Kor-
pusa izstrādei nepieciešamā izpildes laika plānojums ar pamatojumu”, 9) „Latviešu valodas korpusa izveidei 
nepieciešamo izmaksu aprēķins. Citu ES valstu pieredze fi nansiālo jautājumu risināšanā. Iespējas izmantot ES 
fondu fi nansējumu”.
Koncepcijā iestrādātie priekšlikumi izmantojami, veidojot latviešu valodas korpusa detalizētu plānojumu.

LU Matemātikas un informātikas institūts.
Latviešu valodas korpusa koncepcija.

Rīga, 2005, 170 lp.

2005.gadā atbalstīta un sākta vairāku jaunu projektu īstenošana:

1)  Latviešu valodas institūta pieteiktās „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” šķirkļu ar E—H izstrāde un ievietošana interneta 
portālā www.ailab.lv;

(Tiek turpināts iesāktais darbs „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” izstrādē (aptuveni 2700–3000 šķirkļu ar burtiem E, F, G, H). 
Ievadot internetā minēto vārdnīcas daļu, būs iespējams lietot visu vārdnīcas sākumdaļu no A līdz I burtam. Elektroniskā versija ļauj 
vārdnīcas tekstu labot, papildināt un rediģēt pēc vajadzības.)

2)  atbalstīts arī SIA „Tilde” pieteikums izstrādāt latviešu-lietuviešu valodas tulkojošo vārdnīcu.
(Drukāto latviešu-lietuviešu valodas vārdnīcu projekta izpildītāji sagatavos elektroniskā formā. Plašam interesentu lokam nepieciešamā 
elektroniskā vārdnīca tiks publicēta datubāzes formā portālā www.letonika.lv bezmaksas lietošanai.)
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4. FUNKCIJA. Īstenot projektu “Eiropas Valodu portfelis Latvijā”

1.  2004. gadā tika izstrādāts un aprobēts Eiropas Valodu portfeļa (EVP) variants latviešu valodā pieaugušajiem. 
Šoreiz Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA) izstrādājusi Valodu portfeļa paraugu 
sākumskolas skolēniem (veikta arī tā sākotnējā aprobācija). Šis variants nepieciešams, lai veidotu un 
izkoptu skolēnu pašvērtējuma prasmes valodu apguves procesa sākumposmā, nodrošinātu pēctecību 
zināšanu vērtēšanā un valodu prasmju dinamikas atspoguļošanā, skolēniem pārejot no vienas mācību 
iestādes uz citu gan savas valsts, gan Eiropas mērogā.

2005. gadā LAVSA iesākto darbu turpina, sagatavojot sākumskolas skolēniem paredzēto Eiropas Valodu 
portfeli iesniegšanai Eiropas Padomes Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijai Strasbūrā un veidojot 
metodisko materiālu skolotājiem darbam ar Eiropas Valodu portfeli sākumskolā.

Pēc recenzentu atzinuma, izstrādātais Eiropas Valodu portfeļa paraugs piemērots Latvijas skolēniem. 
Viena no būtiskām Eiropas Valodu portfeļa sastāvdaļām – apgūt skolēniem pašvērtēšanas prasmes. Līdz 
šim svešvalodu mācīšanas metodika maz uzmanības pievērsusi šim aspektam, bet 2005. gadā ieviestajos 
pamatskolas svešvalodu standartos šī prasme minēta kā viena no mācību pamatmetodēm.

2.  2005. gada 25. novembrī Valodu mācību centrs ar Valsts valodas aģentūras atbalstu rīkoja mācību semināru 
Eiropas Valodu portfeļa veidotājiem Latvijā. Seminārā kā vieslektors piedalījās Eiropas Moderno valodu 
centra (Grācā) eksperts un Dublinas Svētās Trīsvienības koledžas profesors D. Litls (D. Litle).

Savukārt 2005. gada 26. novembrī notika konference valodu skolotājiem, metodiķiem un skolotāju 
izglītotājiem. Klātesošie (60 dalībnieku) tika iepazīstināti ar Eiropas Valodu portfeļa izmantošanas pieredzi 
Eiropā, kā arī izstrādi un lietošanu Latvijā. Projektu daļas vadītāja I. Vītola klātesošos iepazīstināja ar Valsts 
valodas aģentūras funkcijām un Eiropas Valodu portfeļa izstrādi un ieviešanu Latvijā.

1.  LAVSA. My English Language Portfolio : manuskripts.
Rīga, 20 lp.
LAVSA. Mans latviešu valodas portfelis :
manuskripts. Rīga, 20 lp.

2.  Mācību seminārs un konference „Eiropas Valodu
portfelis starptautiskajā apritē un Latvijā”
(Rīgā, 25.—26. 11. 2005.)

Tiek turpināts darbs pie Eiropas Padomes dokumenta „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, 
vērtēšana” sagatavošanas izdošanai.
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5. FUNKCIJA.  Nodrošināt valsts valodas terminoloģijas attīstību, veidojot terminu datu 
bāzes un apkopojot esošo valsts institūciju tulkojumu datubāzes

Ar VVA atbalstu LZA Terminoloģijas komisija izstrādājusi 2 informatīvi izglītojoša izdevuma „Terminoloģijas 
Jaunumi” numurus.

„Terminoloģijas Jaunumu” 11. numurā aplūkots jautājums par jēdziena „termins” izpratni, publicēti pēc 
10. numura izdošanas LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātie termini, terminu kopas un atsevišķu nozaru 
(jurisprudences, standartizācijas, kinoloģijas) terminu saraksti. 

Savukārt „Terminoloģijas Jaunumu” 12. numurs veltīts galvenokārt vienas nozares terminiem – automobiļu 
nosaukumiem, defi nīcijām un dažiem ar šīs nozares terminoloģiju saistītiem problēmjautājumiem. Šajā 
numurā ievietots arī visu līdz šim izdevumos publicēto terminu rādītājs latviešu un angļu valodā.

Abos „Terminoloģijas Jaunumu” numuros sniegtas atbildes uz aktuāliem konsultāciju jautājumiem. Atzinīgi 
vērtējami izdevumos  īstenotie struktūras un satura uzlabojumi.

Sīkāku informāciju par LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātajiem terminiem sk. www.termini.lza.lv.

LZA Terminoloģijas komisija. Terminoloģijas
 Jaunumi, Nr. 11.i
Rīga: Pērse, 2005, 48 lpp. ISSN 1691-0133

LZA Terminoloģijas komisija. Terminoloģijas
 Jaunumi, Nr. 12.i
Rīga: Pērse, 2005, 68 lpp. ISSN 1691-0133
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6. FUNKCIJA.  Sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas normu avotu 
(piemēram, vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveidi un izdošanu, kā arī izdot tos

2004. gadā Valsts valodas aģentūra atbalstīja nozīmīga Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta 
pētnieku A. Bankava un I. Jansones pētījuma – enciklopēdijas  „Latviešu valodniecība: fakti un biogrāfi jas” 
pabeigšanu.
 
Kā to priekšvārdā atzinuši autori, „enciklopēdija „Latviešu valodniecība: fakti un biogrāfi jas” ir pirmā šāda 
veida speciālā tipa enciklopēdija Latvijā, kurā iekļauta informācija par galvenajiem notikumiem valodniecībā 
no pašiem pirmsākumiem līdz 2005. gada beigām, kā arī vairāk nekā 570 valodnieku īsbiogrāfi jas”. Grāmatu 
veido 2 daļas: 1) „Latviešu valodniecība faktos”, 2) „Latviešu valodniecība biogrāfi jās”.

Grāmatas manuskripts iesniegts Valsts valodas aģentūrā, un pēc recenzentu ieteikumu iestrādes enciklopēdija 
tiks nodota izdevniecībā.

Latviešu valodniecība : fakti 
un biogrāfi jas (manuskripts).

Rīga, 2005, 447 lp.

2005. gadā atbalstīta un sākta vairāku jaunu nozīmīgu projektu īstenošana:

1) valodniecības terminu vārdnīcas izstrāde;
(LU Latviešu valodas institūtā tiek veidota pirmā valodniecības terminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem 
tuvākās saskares valodās. Vārdnīca paredzēta fi loloģisko programmu studentiem, valodu skolotājiem, valodu apguvējiem un citiem 
interesentiem. Plānotais apjoms – 2000 nozares pamatterminu un šī brīža aktuālo terminu. Vārdnīcas izstrādi plānots pabeigt 
2007 gadā.)
2)  izdošanai tiek sagatavota moderna zinātniska skaidrojošā „Latviešu valodas slenga vārdnīca” apgādā „Norden AB”;
(Vārdnīcā tiks iekļauti slengismi, kas lietoti gan vispārējā slengā, gan speciālajā slengā jeb žargonos mūsdienu latviešu valodā  pēdējo 
60–70 gadu laikā. Vārdnīcas šķirkļu ilustratīvais materiāls un piemēri no ikdienas valodas atspoguļo valodas procesus mūsdienu 
latviešu sabiedrībā.)
3)  LNS Zīmju valodas centrs plānojis izveidot rokasgrāmatu nedzirdīgo zīmju valodas minimuma apguvei arodapmācībā;
(Rokasgrāmata būs palīgmateriāls pedagogiem, audzēkņiem un tulkiem zīmju valodas minimuma apguvei arodapmācībā. Paralēli tiks 
organizēti zīmju valodas apguves kursi Latvijas izglītības iestādēs un semināri tulkiem Rīgā. Projekta mērķis, veicinot latviešu zīmju 
valodas apguvi un lietošanu, ir pilnveidot latviešu nedzirdīgo zīmju valodu. Rokasgrāmatas izdošana veicinās vienotu zīmju lietošanu 
gan tulku, gan nedzirdīgo jauniešu vidū.)
5)  Tulkošanas un terminoloģijas centrs izstrādā „Rokasgrāmatu tiesību aktu tulkošanai latviešu valodā”.
(Rokasgrāmatā tiks apkopota valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” plašā pieredze ES tiesību aktu tulkošanā, 
iestrādāti ES tiesību principi, ieskicētas lēmumu pieņemšanas procedūras, skaidrota tiesību aktu uzbūve. Izdevums būs praktisks 
ceļvedis konkrētu tulkošanas problēmu risināšanā, reizē veicinot latviešu valodas lietojuma kvalitāti, zināmu formas un terminoloģijas 
standartizāciju, kas savukārt nodrošina tulkojumu precizitāti un sekmē šo dokumentu izpratni.) 
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7. FUNKCIJA. Veicināt un popularizēt valsts valodas apguvi un lietošanu

1.  Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar VB SIA „Latvijas Televīzija” 2005. gadā izveidoja 6 raidījumu ciklu 
„Savā valodā”. Raidījumi ar labām skatītāju atsauksmēm tika pārraidīti LTV 1. kanālā no 2005. gada 
7. februāra līdz 21. martam (ar atkārtojumiem 2005. gada vasarā).

Valsts valodai veltīto publicistisko raidījumu veidotāji – Latvijas Televīzijas radošā komanda produ-
centes Baibas Šmites, redaktores Sandras Eihmanes un režisores Agitas Cānes vadībā risināja būtiskus 
jautājumus par:

   latviešu valodas kā latviskās identitātes pamatu;
   latviešu valodas situāciju valodu globalizācijas procesā;
   valsts politiku, nodrošinot latviešu valodas konkurētspēju;
   latviešu valodu kā svešvalodu un latviešu valodas apguvi skolās;
   latvisko identitāti Latvijas pilsētās; 
   valodas izdzīvošanas un attīstības iespējām. 

1.  6 televīzijas raidījumu cikls „Savā valodā” LTV 
1. kanālā (7.–21. 02. 2005., atkārtojumi 2005. gada
vasarā, VB SIA „Latvijas Televīzija”)

2.  8 tematiskās lappuses „Valoda” laikrakstā „Latvi-
jas Avīze” (8 avīzes numuros laikā no 2005. gada
22. augusta līdz 31. oktobrim)

3.   Līdzdalība Latvijas Universitātes organizētajā
2. Starptautiskajā Letonistu seminārā Rīgā (06. 08.
2005, Rīga)

4. Lietišķās kreativitātes grupa. Mācību satura 
iestrāde mācību grāmatās: satura piemērotība skolēnu
uztveres īpatnībām (5.–6. klašu mācību grāmatās).
Rīga, 2005, 60 lp.

5.  Līdzdalība Latviešu valodas un literatūras skolotāju
asociācijas organizētajā metodiskajā seminārā un
konferencē latviešu valodas skolotājiem (3.–5. 08.
2005., Zaļenieki)
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2.  Recenzijā, izvērtējot valodai veltītajās „Latvijas Avīzes” lappusēs ievietotās publikācijas, norādīts: 
„Sabiedrības regulāra informēšana par latviešu valodas problēmām valsts kultūrvidē, sociālajā vidē, bet 
īpaši par latviešu valodas problēmām izglītībā ir viens no valodas politikas stūrakmeņiem, jo tikai tā var 
radīt atgriezenisku saiti ar sabiedrību.” 

Šajās publikācijās lasītāji iepazīstināti ar pārmaiņām latviešu valodas kā mācību priekšmeta saturā, stāstīts par 
skolotāju pieredzi, organizējot mācību procesu stundās. Dots ieskats problēmās, kas risināmas, lai veicinātu 
sabiedrībā pozitīvu attieksmi pret valsts valodas lietošanu dažādās dzīves situācijās un lai nodrošinātu valsts 
valodai pilnvērtīgu starptautisko statusu kā vienai no Eiropas Savienības ofi ciālajām valodām. Pēdējos četros 
numuros lasītāji iepazīstināti ar aktualitātēm Valsts valodas aģentūras, Valsts valodas komisijas, Tulkošanas 
un terminoloģijas centra un LU Latviešu valodas institūta darbā.

3.   2. Starptautiskā Letonistu semināra galvenais uzdevums – stiprināt un attīstīt speciālistu, kas māca un 
pētī latviešu valodu dažādu zemju augstskolās, sadarbību. VVA 2005. gadā atbalstījusi Latvijas Universitātes 
profesora P. Vanaga uzaicinājumu iesaistīties 2. Letonistu seminārā 6.augustā. Seminārā piedalījās 23 pārstāvji 
no Sanktpēterburgas Valsts universitātes, Helsinku Universitātes, E. M. Arnta Universitātes Greifsvaldē, 
Baltistikas institūta, Nacionālā austrumu valodu un civilizāciju institūta Parīzē, Varšavas Universitātes, 
A. Mickeviča Universitātes Poznaņā, Ķelnes Universitātes Valodniecības institūta, Stokholmas Universitātes, 
M. Planka Evolucionārās antropoloģijas institūta Leipcigā, Bernes Universitātes, Viļņas Universitātes un 
Latvijas Universitātes. 

Semināra organizēšanā iesaistījās Latvijas Universitāte, Valsts valodas aģentūra un LU Matemātikas un 
informātikas institūts. Seminārā VVA direktors profesors J. Valdmanis klātesošos iepazīstināja ar valsts valo-
das aktuālajām problēmām un VVA pirmā gada darbību šo problēmu risināšanā. 

4.   Pabeigts 2004. gadā sāktais izmēģinājuma pētījums par 5.—6.klases mācību grāmatu lasāmību. SIA 
„Lietišķās kreativitātes grupa” veica eksperimentu optometrijas laboratorijā ar respondentu acu zīlīšu 
fi ksāciju, lai noskaidrotu informācijas izkārtojuma uztveramību 5.—6. klases mācību grāmatās. Eksperi-
menta rezultāti liecina, ka skolēniem grūti orientēties grāmatā piedāvātajā informācijā.

2005.gadā SIA „Lauku avīze” ar Valsts valodas aģentūras atbalstu turpina veiksmīgi iesākto tradīciju. Laikā no 2005. gada novembra 
līdz 2006. gada maija beigām 2 reizes mēnesī laikrakstā „Latvijas Avīze” viena lappuse (kopā – 14 tematiskas lappuses) tiks veltīta 
latviešu valodas jautājumiem. Sarunās par valodas problēmām piedalīsies rakstnieki un radošā inteliģence, lasītājiem tiks piedāvāti 
valodas speciālistu viedokļi. Plānotas publikācijas par dažādām konferencēm un citiem ar valodas norisēm saistītiem pasākumiem. 
Atsevišķus materiālus 2006. gada janvārī un martā plānots veidot pēc lasītāju ierosinājumiem.
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5.  Atzīmējot Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas 10 gadu jubileju, tika organizēts 
metodiskais seminārs un konference. Pasākumu mērķis – sekmēt skolotāju tālākizglītību  (valodas un 
literatūras metodikā, pedagoģijā un kultūrvides jautājumos). Pavisam seminārā un konferencē piedalījās 
63 latviešu valodas un literatūras skolotāji. 

2005. gada 5. augustā konferencē ar priekšlasījumu „Valsts valodas politika” uzstājās VVA direktors J. Vald-
manis un konsultante I. Pauniņa – ar referātu „Latviešu valodas prakses aktualitātes”.

Pedagogi atzinīgi novērtēja pasākuma mērķtiecīgumu un saturisko devumu.

6.  Valsts valodas aģentūra 2005. gadā, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un Tulkošanas un 
terminoloģijas centru, iesaistījās Eiropas Valodu dienas pasākumu organizēšanā Latvijā (26. 11. 2005.). 

VVA direktors J. Valdmanis Eiropas Valodu dienai veltītajā konferencē piedalījās ar referātu „Valsts valodas 
politika un Eiropas Savienības valodu politikas vadlīnijas”.

VVA direktors J. Valdmanis 2005. gadā nominēts par Eiropas Valodu dienas 2006 ofi ciālo pārstāvi Latvijā.

6.  Līdzdalība Eiropas Valodu dienas organizēšanā
Latvijā (26. 11. 2005.)
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8. FUNKCIJA. Organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu

1.  Valsts valodas aģentūra sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu, izdodot populārzinātnisku rakstu 
krājumu „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, cer turpināt „Latviešu valodas kultūras jautājumu” 
(1965–1993) aizsākto tradīciju, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai krājums atspoguļotu mūsdienu aktualitātes 
gan rakstu valodā, gan mutvārdu runā un lai tajā ievietotie materiāli būtu uzrakstīti viegli uztveramā 
valodā. 

Populārzinātnisku rakstu krājumam ir piecas nodaļas: „Vispārīgie jautājumi”, „Stils”, „Vārds un tā lietojums”, 
„Gramatika” un „Pareizruna”, kā arī apkopoti jaunākie uzziņu materiāli. Krājuma pirmajā numurā aplūkotie 
temati – latviešu valoda Eiropas Savienības kontekstā, mūsdienu valodas situācijas ietekme uz plašsaziņas 
līdzekļu valodu, pārmaiņas barbarismu lietojumā mutvārdu runā 25 gadu laikā, t.s. tulkotāja viltusdrau-
gu problēma, praksē vērojamās neskaidrības personvārdu locījumu formu lietošanā, ķīniešu īpašvārdu 
ieteicamā atveide latviešu valodā, pareizrunas jautājumi u.c.

Krājumā ievietoti 14 raksti, kas atbilst populārzinātniskajam stilam izvirzītajām prasībām, skaidro aktuālus 
latviešu valodas jautājumus un spēj ieinteresēt un izglītot lasītājus. Tie ir piemēroti plašai mērķauditorijai: 
valodniekiem, žurnālistiem, tulkotājiem un tulkiem, redaktoriem un korektoriem, docētājiem un skolotājiem, 
studentiem un vecāko klašu skolēniem, kā arī jebkuram interesentam, kas vēlas labāk izprast procesus 
mūsdienu valodā un gūt ierosmi savas valodas kultūras pilnveidei. 

Autori izveidojuši jaunas kvalitatīvas publikācijas, kurās pārsvarā analizēti paši jaunākie vērojumi valodas 
praksē, norādot arī uz ieilgušām problēmām valodas lietojumā. 

Krājuma recenzente Dr. philol. Linda Lauze norādījusi, ka populārzinātniskais rakstu krājums ir novatorisks 
vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir mēģināts panākt līdzsvaru starp vērojumiem un ieteikumiem, aptverot valo-
das lietojumu gan mutvārdos, gan rakstveidā. Kā zināms, līdz šim lielāka uzmanība ir tikusi veltīta valodas 
rakstu formai. Otrkārt, ir minēti vērā ņemami ieteikumi par pārmaiņām literārās valodas normā. Treškārt, ir 
mēģināts ieviest latviešu valodā jaunus terminus vai precizēt esošos.

1.  LU LaVI. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 1.

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 113 lpp.
ISSN 1691-273X

2005. gada nogalē sākta arī populārzinātniskā rakstu krājuma 2. numura izstrāde.
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2.  Valsts valodas aģentūra fi nansiāli atbalstījusi grāmatas “Bibliogrāfi skās norādes un atsauces: meto-
diskais līdzeklis” sagatavošanu un izdošanu. Grāmatas autore B. Mūze, D. Pakalna un I. Kalniņa darbu 
metodiskā līdzekļa izstrādē sāka 2004. gadā.

Metodiskais līdzeklis domāts autoriem, redaktoriem, studentiem, kā arī jebkuram interesentam bibliogrāfi sko 
norāžu un atsauču sistēmas veidošanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 
690-2. Izdevuma skaidrojumu daļā un pielikumā doti piemēri, kas palīdz izprast standartizētos noteiku-
mus. Izdevumam pievienota bibliogrāfi ja par norāžu un atsauču veidošanu, kā arī pielikumi ar piemēriem 
bibliogrāfi sko norāžu un bibliogrāfi sko norāžu sarakstu noformēšanai.

Grāmatas „Bibliogrāfi skās norādes un atsauces” recenzente I. Rozenvalde atzīst, ka „sagatavotajam meto-
diskajam līdzeklim ir unikāla vērtība latviešu valodā iznākušo mācību materiālu kopā”.

Sabiedrība ar šo grāmatu tika iepazīstināta Valsts valodas komisijas rīkotās konferences „Zinātnes valoda” 
laikā 2005. gada 23. novembrī Daugavpils Universitātē.

2.  Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfi skās
norādes un atsauces:  metodiskais līdzeklis.

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 136 lpp.
ISBN 9984-19-765-4

3.  Jankovska, A., Auziņa, I., Krauze-Krūze, B. 
Latviešu valoda sākumskolai : mācību palīglīdzeklis.
LU MII. CD formāts.

Rīga, 2005. ISBN 9984-9836-1-7
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3.  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta speciālistu A.Jankovskas, I.Auziņas un B.Krauzes-
Krūzes izstrādātajā materiālā ir 5 nodaļas: 1) „Burti un skaņas”, 2) „Vārdu daļas”, 3) „Vārdu mācība”, 4) „Vārdu 
nozīmes” un 5) „Teikums un teksts”. Tajās mācību saturs piedāvāts ar spēļu un vingrinājumu palīdzību 
(~40 animētas multiplikācijas ar 180 tekstiem un uzdevumiem).

Recenzentes pozitīvi novērtējušas mācību palīglīdzekļa izstrādi CD formātā, atzīstot, ka ir izveidots labs, 
interesants un vajadzīgs mācību palīglīdzeklis, kas ļauj informatīvi vizuālā un interaktīvā veidā papildināt ik-
dienas mācību procesu, tādējādi rosinot skolēnus aizraujošām, mūsdienīgām dzimtās valodas mācībām.

4.  Rīgas Pedagoģiskās izglītības un vadības augstskolas docētājas ar Valsts valodas aģentūras atbalstu 
2005. gadā izstrādājušas mācību metodiskos ieteikumus sākumskolas skolotājiem darbam ar tiem 
mazākumtautību skolēniem, kas apmeklē latviešu mācībvalodas skolas. Pedagoģijas augstskolu 
studenti šo metodisko līdzekli varēs izmantot, apgūstot sākumskolas skolotāja profesiju. Metodiskajā 
līdzeklī piedāvāti ieteikumi, kā izvēlēties mācību saturu starpkultūru dialoga veidošanai; kā individualizēt 
un diferencēt skolēnu mācības, ņemot vērā viņu atšķirīgo valodas apguves līmeni, latviešu valodas 
mācīšanās pieredzi; kam pievērst uzmanību atsevišķu valodas likumsakarību apguvē. Tiek aplūkoti arī 
citi jautājumi.

Kā norādīts recenzijā: „.. ir atzīstama materiāla aktualitāte un nepieciešamība pedagoga darbā, sekmējot 
sabiedrības integrācijas procesu izglītības jomā.”

4.  Anspoka, Z., Siliņa-Jasjukeviča, G. Latviešu 
 valoda mazākumtautību skolēniem latviešu
mācībvalodas sākumskolā : metodisks palīglīdzeklis.

Rīga, 2005, 91 lp.
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2005. gadā Valsts valodas aģentūra atbalstījusi arī vairāku citu mācību 
materiālu izstrādi:

1) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā turpinās mācību materiālu izstrāde latviešu valodas apguvei pirmsskolā;

(Tiks izveidoti mūsdienīgi latviešu valodas mācību materiāli bērniem un metodiskais līdzeklis pirmsskolas izglītības skolotājiem. 
Mācību materiālos tiks ievērota veseluma pieeja valodas apguvē, kā arī iestrādāti humānās pedagoģijas pamatprincipi.)

2) Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pedagogi turpina darbu pie latviešu valodas mācību līdzekļa eksakto priekšmetu skolotājam un 
skolēniem sagatavošanas;

(Izdošanai tiek sagatavots mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda eksakto priekšmetu skolotājam un skolēnam” 2 daļās. 
Grāmatas paredzētas mazākumtautību skolu pedagogiem, kuri matemātiku māca bilingvāli. Saistot latviešu valodas gramatikas 
un leksikas apguvi ar matemātikas mācību saturu, skolotājiem un skolēniem tiek dota iespēja paaugstināt savu latviešu valodas 
kompetenci.)

3) pedagogu grupa apgādā „Atēna” izstrādā lingvodidaktisku materiālu sociokultūras kompetences veidošanai skolēniem latviešu 
valodas apguves procesā.

(Metodiskā materiāla „Sociokultūras kompetences veidošana latviešu valodas apguves procesā” mērķauditorija – latviešu valodas 
un literatūras skolotāji un pedagoģijas augstskolu studenti. Šajā līdzeklī pirmo reizi Latvijā tiks aplūkots viens no būtiskiem valodas 
apguves aspektiem – iespēja apgūt latviešu valodu kā kultūras sastāvdaļu, izzināt tajā atspoguļoto etnosa pasaules ainu un attīstīt 
prasmi iesaistīties starpkultūru dialogā.)

VVA Projektu daļa: Vita Ruduša, Inita Vītola, Vineta Ernstsone
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2. tabula. Valsts valodas aģentūras darba rezultāti

Aģentūras funkcijas *
Darbības rezultāti 

2005. gadā īstenotais darbs tiek turpināts 2006. gadā

1.  Analizēt valsts valodas 
situāciju un sociolingvistisko 
procesu dinamiku

  Ernstsone V.,  Joma D. Latviski runājošo 
Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme 
un valodu lietojums 2004. Rīga : SIA „JUMI”, 
2005, 51 lpp. ISBN 9984-19-699-2 (tirāža – 
300 eks.)

  Data Serviss. Valodu prasmes ietekme 
uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti : pētījuma pārskats. Rīga, 2005, 
139 lp.

Tiek sagatavota informācija sabiedrības 
informēšanai par iegūtajiem rezultātiem

2.  Izveidot konsultāciju dienesta 
tīklu un sniegt konsultācijas 
valsts valodas jautājumos

  9964 mutvārdu konsultācijas

  1287 rakstveida konsultācijas 

  244 elektroniskās vēstules un 
konsultācijas

  iknedēļas pārskati (kopā – 50 gb.) par 
 valodas aktuāliem jautājumiem mājaslapā 
www.valoda.lv 

  regulāras konsultācijas pareizrakstības, 
pareizrunas, gramatikas, leksikas un valo-
das stila jautājumos; 

  atzinumi par personvārdu atveidi, 
pareizrakstību  un identitāti;

  slēdzieni par konkrētiem valodas vienību 
lietojumiem un tekstiem

3.  Veicināt valsts valodas 
attīstību informāciju 
tehnoloģiju sfērā

  LU MII. Latviešu valodas korpusa koncepci-
ja. Rīga, 2005, 170 lp.

  „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” 
šķirkļu ar E—H izstrāde un ievietošana in-
terneta portālā www.ailab.lv (LU LaVI)

  latviešu-lietuviešu valodas vārdnīcas 
izstrāde elek troniskā formātā, tās 
publicēšana portālā www.letonika.lv (SIA 
„Tilde”)

4.  Īstenot projektu „Eiropas 
 Valodu portfelis Latvijā” (EVP)

  LAVSA. My English Language Portfolio : 
manuskripts. Rīga, 20 lp.

  LAVSA. Mans latviešu valodas portfelis : 
manuskripts. Rīga, 20 lp.

  mācību seminārs un konference „Eiropas 
Valodu portfelis starptautiskajā apritē un 
Latvijā”, 2005. gada 25., 26. novembris, 
Rīga (SIA „VMC”)

  Eiropas Valodu portfeļa sākumskolas 
skolēniem sagatavošana akreditācijai un 
mācību metodisko ieteikumu izstrāde 
skolotājiem darbam ar EVP (LAVSA)

  tiek turpināts darbs EP Kultūras sadarbības 
padomes Izglītības komitejas Moderno 
valodu nodaļas izstrādātā dokumenta 
„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 
apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” 
tulkojuma sagatavošanas izdošanai 
(apgāds „Jaunā Daugava”)

5.  Nodrošināt valsts valodas 
terminoloģijas attīstību, 
veidojot terminu datubāzes 
un apkopojot esošo  valsts 
institūciju tulkojumu 
datubāzes

  Terminoloģijas likuma projekts 

  Terminoloģijas komisija. Terminoloģijas 
Jaunumi. Nr. 11. Rīga : Pērse, 2005, 48 lpp. 
ISSN 1691-0133 (tirāža – 1200 eks.)

  Terminoloģijas komisija. Terminoloģijas 
Jaunumi. Nr. 12. Rīga : Pērse, 2005, 68 lpp. 
ISSN 1691-0133 (tirāža – 1200 eks.)

Terminoloģijas likuma projekts tiek virzīts 
tālākai saskaņošanai un apstiprināšanai 

6.  Sekmēt mūsdienu prasībām 
atbilstošu un atjauninātu 
valsts valodas normu 
avotu (piem., vārdnīcu, 
rokasgrāmatu) izveidi un 
izdošanu, kā arī izdot tos

  Bankavs, A., Jansone, I. Latviešu 
valodniecība: fakti un biogrāfi jas 
(manuskripts). Rīga, 2005, 447 lp.

  valodniecības terminu skaidrojošās 
vārdnīcas izstrāde (LU LaVI)

  zinātniskas „Latviešu valodas slenga 
vārdnīcas” sagatavošana izdošanai un 
izdošana (apgāds „Norden AB”)

  rokasgrāmatas nedzirdīgo zīmju valo-
das minimuma apguvei arodapmācībā 
izstrāde (SIA LNS „Zīmju valodas centrs”)

  „Rokasgrāmatas tiesību aktu tulkošanai 
latviešu valodā” izstrāde (V/A TTC)
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7.  Veicināt un popularizēt valsts 
valodas apguvi un lietošanu

  politikas dokumenta projekts „Valsts val-
odas politikas programma 2006.—2010. 
gadam” (projekts izskatīts IZM vadības 
apspriedē 2005. gada 27. decembrī, sēdes 
protokols Nr. 37) 

  dalība Eiropas Valodu dienas organizēšanā 
(sadarbībā ar IZM un TTC), Rīga, 26. 09. 
2005 

  8 valodas tematiskās lapaspuses laikrakstā 
„Latvijas Avīze” (A/S „Lauku avīze”)

  metodiskais seminārs un konference 
latviešu valodas skolotājiem (sadarbībā ar 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
asociāciju), Zaļenieki, 3.—5. 08. 2005

  organizēts 2.  Starptautiskais Letonistu 
seminārs (sadarbībā ar LU), Rīga, 06. 08. 
2005

  Lietišķās kreativitātes grupa. Mācību 
satura iestrāde mācību grāmatās: satura 
piemērotība skolēnu uztveres īpatnībām (5.–
6. klašu mācību grāmatās). Izmēģinājuma 
pētījums. Rīga, 2005, 60 lp.

  valsts valodas jautājumiem veltītu tema-
tisko valodas lappušu (14) izstrāde un 
ievietošana laikrakstā „Latvijas Avīze” (A/S 
„Lauku avīze”)

8.  Organizēt metodisko un 
informatīvo materiālu izstrādi 
un izdošanu

  Valsts valodas politikas pamatnostādnes 
2005.–2014. gadam. Guidelines Of The State 
Language Policy. Rīga: Talsu tipogrāfija, 
2005, 32 lpp. ISBN 9984-9836-0-9 (tirāža – 
500 eks.) 

  Jankovska, A., Auziņa, I., Krauze-Krūze, 
B. Latviešu valoda sākumskolai : mācību 
palīglīdzeklis. CD formāts. LU MII. Rīga, 
2005. ISBN 9984-9836-1-7 (tirāža – 1500 
eks.)

  Anspoka, Z., Siliņa-Jasjukeviča, G. Latviešu 
valoda mazākumtautību skolēniem latviešu 
mācībvalodas sākumskolā : metodiskais 
palīglīdzeklis (manuskripts). RPIVA. Rīga, 
2005, 91 lp. 

  Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Biblio-
grāfi skās norādes un atsauces. Metodiskais 
līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2005, 136 lpp. ISBN 9984-19-765-4 (tirāža – 
700 eks.)

  LU LaVI. Valodas prakse : vērojumi un ietei-
kumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. 
Rīga, 2005, 111 lpp. ISSN 1691-273X 
(tirāža – 1500 eks.)

  mācību līdzekļu izstrāde latviešu valodas 
apguvei pirmsskolā (RPIVA)

  latviešu valodas mācību līdzekļa izstrāde 
eksakto priekšmetu skolotājam un 
skolēniem (Rīgas Klasiskā ģimnāzija)

  l ingvodidaktiskā materiāla izstrāde 
sociokultūras kompetences veidošanai 
skolēniem latviešu valodas apguves 
procesā izstrāde (apgāds „Atēna”)

  populārzinātnisku rakstu krājuma „Valo-
das prakse : vērojumi un ieteikumi” 2. nu-
mura izstrāde un  izdošana (LU LaVI)

* Saskaņā ar VVA Gadskārtējo darbības plānu 2005. gadam

Ar grāmatām, kuru izstrādi un izdošanu atbalstījusi Valsts valodas aģentūra, interesenti var iepazīties lielākajās 
Latvijas un Latvijas rajonu bibliotēkās. Izdoto grāmatu un citu materiālu bezmaksas eksemplāri tiek sadalīti 
 valsts un pašvaldību mācību iestādēm, institūcijām un nevalstiskajām organizācijām darba pienākumu 
veikšanai, kā arī latviešu valodas pētniecības un mācību iestādēm ārzemēs un citām ārvalstu institūcijām, kas 
nodarbojas ar valodu politikas jautājumiem valsts vai starptautiskā līmenī.
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