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Cienījamais pārskata lasītāj! 

Tikai ielūkojoties vien Latviešu valodas aģentūras 2018. gada pārskatā, redzams, 

ka aģentūra ir rezultatīvi turpinājusi strādāt valsts valodas lietojuma paplašināšanai un 

pozitīvas lingvistiskās attieksmes sekmēšanai sabiedrībā.  

Apjomīgs darbs ir paveikts gan pašas valsts valodas attīstīšanā, valodas kvalitātes 

pilnveidē, gan atbalstam latviešu valodas kā svešvalodas (kā otrās valodas, tā 

svešvalodas) apguves, jo īpaši mazākumtautību izglītības, jomā, ir sniegts arī liels 

atbalsts diasporai ārvalstīs un latviešu valodas studijām ārvalstu augstskolās. Tas tiek 

darīts jau gadiem, bet šajā gadā daudz plašāk saturiski un skaitliski.  

Taču, iedziļinoties apjomīgā darba dažādos aspektos, rodas pārdomas un 

jautājumi. Vispirms jau par samēru… 

Vai politikas veidošanas līmenī ir nopietni domāts par to, ka latviešu valodas kā 

dzimtās valodas attīstība un atbalsts tai ir pamats sekmīgai valsts valodas un izglītības 

politikai, un vai ir sniegts harmoniski sabalansēts atbalsts gan latviešu valodai kā 

dzimtajai valodai, gan latviešu valodai kā svešvalodai?  

Iedziļinoties Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” 

sadaļā, kuras īstenošana ir nodota Latviešu valodas aģentūrai, rodas vairāki jautājumi. 

Kādai skolotāju daļai šis apjomīgais atbalsts ir plānots? Vai augstākais valsts valodas 

prasmes līmenis nav pašsaprotama un obligāta prasība skolotājiem? Vai augstākais 

valsts valodas prasmes līmenis, kas ir obligāts mazākumtautību pedagogiem jau kopš 

1998. gada, nav neapstrīdama prasība, par ko būtu lieki runāt Satversmes tiesā? Vai 

varam saukt pāreju uz valsts valodu izglītībā par sasteigtu, ja valsts ir ieguldījusi un 

turpina ieguldīt daudz līdzekļu atbalsta sistēmas nodrošināšanai?  

Valsts neatkarības laikā ir izaugusi vesela paaudze, kura ir apguvusi vairākas 

valodas, bet mēs joprojām nebeidzam ieguldīt līdzekļus, laiku un pūles, mācot daļai 

mazākumtautību pedagogu valsts valodu.  

Lasiet, lūdzu, pārskatu, domājiet, līdzdomājiet, vērtējiet! 

 

 

Jānis Valdmanis,  

Latviešu valodas aģentūras direktors 
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1. PAMATINFORMĀCIJA  

 

Latviešu valodas aģentūras juridiskais statuss. Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – 

LVA) izveidota 2009. gada 1. jūlijā kā izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts 

pārvaldes iestāde, kas līdz 2012. gada 31. decembrim darbojās saskaņā ar Publisko aģentūru 

likumu un 2009. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 „Valsts aģentūras 

„Latviešu valodas aģentūra” nolikums”. Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” LVA pārveidota par izglītības un 

zinātnes ministra pakļautībā esošu tiešo valsts pārvaldes iestādi. 

 

LVA politikas jomas un darbības virzieni. LVA īsteno valsts valodas politiku, kas 

formulēta šādos valodas politikas plānošanas dokumentos: 

o „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam” (Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 03.11.2014. rīkojums Nr. 630); 

o „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. (2014. gada 22. maija Saeimas 

paziņojums Nr.  2014/103.1);  

o  „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 

(2012–2018)” (Latvijas Republikas Ministru kabineta 20.10.2011. rīkojums Nr. 542); 
 

 

LVA darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un 

Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.  
 

 

LVA funkcijas 

1. Analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku.  

2. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.  

3. Paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē. 
 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LVA veic šādus uzdevumus: 

o organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas 

situāciju Latvijā un latviešu diasporu ārvalstīs; 

o organizē latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvi visās izglītības 

pakāpēs un mūžizglītībā, sniedz atbalstu mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē; 

o plāno, ievieš un vada projektus (piem., seminārus, pedagogu tālākizglītības kursus) 

latviešu valodas apguvē, mācīšanas metodikā un starpkultūru komunikācijā; 

o sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;  

o organizē valsts valodas atbalsta pasākumus valodas normēto avotu (vārdnīcu, 

rokasgrāmatu) izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijā, tai skaitā projektu 

konkursus latviešu valodas attīstībai; vada un uzrauga minēto projektu īstenošanu;  

organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo 

materiālu izstrādi, izdošanu un realizāciju;   

https://www.vestnesis.lv/url.php?id=266406
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o sniedz konsultācijas šādos latviešu valodas jautājumos:  

- pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils,  

- personvārdu atveide un identifikācija,  

- latviešu valodas apguve;  

o pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniedz lingvistiskus atzinumus par 

konkrētu tekstu vai tā daļu;  

o organizē valsts valodas apguves popularizēšanas pasākumus, kas veicina valodas 

lietojumu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;  

o sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām valsts valodas 

lietojuma jautājumos;  

o sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā;  

o sniedz publiskus pakalpojumus atbilstīgi kompetencei;  

o veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

LVA struktūrshēma  

Kopš 2009. gada 1. jūlija LVA ir divas daļas, kas ir tieši pakļautas direktoram.  

 

 
 

Izglītības daļa 

1. Nodrošina atbalstu latviešu valodas apguves metodikas izstrādei. 

2. Izstrādā un īsteno pedagogu tālākizglītības programmas latviešu valodas apguves metodikā 

un bilingvālajās mācībās. 

3. Sniedz atbalstu latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvei visās izglītības 

pakāpēs un mūžizglītībā. 

4. Atbilstīgi daļas kompetencei sniedz konsultācijas latviešu valodas apguves jautājumos valsts 

un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām. 

5. Veido, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā. 

6. Sniedzot metodisku atbalstu, organizē skolotāju darbu latviešu diasporas valstīs. 

7. Sniedz atbalstu latviešu valodas studijām ārvalstu augstskolās. 

8. Apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par latviešu valodas apguvi ārvalstīs, tās 

saglabāšanu un lietojumu. 

9. Īsteno pasākumus latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru 

komunikācijā (nometnes, diskusijas, konferences u.c.) valodas apguves un pilnveides jomā. 

10. Izstrādā un izdod mācību un metodiskos līdzekļus latviešu valodas apguvē un bilingvālajā 
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izglītībā. 

11. Piedalās Eiropas Sociālā fonda un citu starptautisku izglītības projektu īstenošanā. 

12. Atbilstoši Eiropas Padomes dokumentam „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: 

mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” sniedz atbalstu Eiropas Valodu portfeļa ieviešanai Latvijā. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei veic informatīvo un metodisko resursu apkopojumu. 

14. Atbilstīgi daļas kompetencei uztur un papildina datubāzi par aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

15. Atbilstīgi daļas kompetencei sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras 

iekšējo normatīvo aktu projektus. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

17. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 

 

Valodas attīstības daļa 

 

1. Analizē latviešu valodas  valsts valodas  situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku.  

2. Apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par latviešu valodas situāciju Latvijā. 

3. Izstrādā aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu, sagatavo 

gada pārskatu un apkopo informāciju par veiktajiem pasākumiem latviešu valodas kā valsts 

valodas politikas plānošanas dokumentu īstenošanā sadarbībā ar Izglītības daļu.  

4. Vada un uzrauga projektus latviešu valodas attīstības jomā. 

5. Veic pasākumus, kas nodrošina latviešu valodas attīstību informācijas tehnoloģijas nozarē. 

6. Veic pasākumus, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas 

normu avotu (piemēram, vārdnīcu, rokasgrāmatu u. c.) izveidi un izdošanu. 

7. Atbilstīgi aģentūras kompetencei piedalās Eiropas Sociālā fonda un citu starptautisku projektu 

īstenošanā.  

8. Dibina, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām. 

9. Atbilstīgi aģentūras kompetencei sniedz konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus 

latviešu valodas attīstības jautājumos. 

10. Sniedz lingvistiskos atzinumus, izziņas par personvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā, 

kā arī par dažādi rakstītu personvārdu identifikāciju dokumentos. 

11. Sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras iekšējo normatīvo aktu projektus 

atbilstīgi daļas kompetencei. 

12. Koordinē un nodrošina aģentūras pārstāvību tiesvedības procesos, kuros aģentūra ir lietas 

dalībnieks. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

14. Atbilstīgi daļas kompetencei veic informatīvo un metodisko resursu apkopojumu. 

15. Atbilstīgi daļas kompetencei uztur un papildina datubāzi par aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus.  

  



8 
 

2. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS 2018. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā 

2018. gadā turpinājās pētījuma „Attieksme pret latviešu valodu skolā (LAT 1 

un LAT 2) un tās mācīšanos” īstenošana. Tā mērķis ir veikt latviešu valodas kā dzimtās 

valodas un kā LAT 2 priekšmeta apguves un mācīšanas procesa izpēti, noskaidrot 

cēloņus, kas veicina vai kavē latviešu valodas apguvi un lietojumu, un sagatavot 

ieteikumus latviešu valodas apguves procesa veicināšanai.  

Pētījuma pamatuzdevumi: 

- noskaidrot skolēnu un skolotāju attieksmi pret latviešu valodu un tās 

apguvi, pēc iespējas dziļāk izzinot cēloņus, kas ietekmē negatīvas vai vienaldzīgas 

attieksmes veidošanos; 

- izpētīt attieksmes ietekmi uz skolēnu uzvedību (lingvistisko un 

psiholoģisko) un rīcību mācību procesa laikā; 

- veikt situācijas analīzi un izstrādāt ieteikumus tādai mācību procesa 

organizēšanai, kas pozitīvi ietekmētu mācīšanās paradumus. 

Ir pabeigts pētījuma otrais posms – veikta skolēnu un skolotāju aptauja, 

fokusgrupas un tiešie novērojumi. 2019. gadā turpinās pētījuma datu apkopošana un 

analīze, kā arī sagatavošana izdošanai. 

 

2018. gadā turpinājās pētījuma „Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts 

valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti” īstenošana. Šo pētījumu veic 

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Valsts izglītība satura centra Valsts valodas 

prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem, Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūtu un Valsts valodas centru. Pētījumā paredzētas divas galvenās 

daļas: 1) kvantitatīvo datu analīze, lai noskaidrotu valsts valodas prasmes attīstības 

tendences un izmaiņas rādītājos, un 2) kvalitatīvo datu analīze. Pētījumā tiks noskaidrota 

latviešu valodas prasmes kvalitāte un tās atbilstība valodas prasmes līmeņu prasībām – 

valodas prasmes pārbaudes kārtotāju darbu analīze visos valoddarbības veidos 

(runātprasme, rakstītprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme). 

2018. gadā veiktajā pētījumā iegūto datu analīze ļaus izdarīt secinājumus par 

valsts valodas prasmes kārtotāju valodas kvalitāti, kā arī sagatavot ieteikumus latviešu 

valodas apguves procesā iesaistītajiem – skolotājiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem, 

valodas prasmes pārbaudes darbu sastādītājiem un vērtētājiem. Pētījums tiks izdots 

2019. gadā. 
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2018. gadā Latviešu valodas aģentūra 

kā Latvijas Universitātes sadarbības partnere 

valsts pētījumu programmtā „Latviešu 

valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. 

Ina Druviete). LVA projektā īsteno 

apakšprojekta sadaļu – veic latviešu valodas 

situācijas izpēti. 2019. gadā plānots veikt 

Latvijas iedzīvotāju aptauju un datu analīzi. 

Pētījums tiks izdots 2020. gadā. 

 

 

 

2.2. Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības  

pakāpēs un mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu  

valodas apguvē 

 

LVA 2018. gadā turpināja organizēt pedagogu profesionālās pilnveides 

kursus. Kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālo kompetenci atbilstīgi Latvijas Republikas 2018. gada 11. septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību” un saskaņā ar LVA nolikumu, nodrošinot skolotājiem metodisku 

atbalstu atbilstīgi kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās 

procesa prasībām. 2018. gadā LVA ar valsts budžeta atbalstu organizējusi pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kursus dažādām mērķgrupām. 

2018. gadā notikuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem – 9 kursi, izglītoti 210 pedagogi. 
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Notikuši metodikas kursi sākumskolas pedagogiem – 1 grupa, izglītots 

21 skolotājs. 

7 dažādas pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmas (12 stundas) 

Programmas nosaukums 
Kursu norises 

laiks 
Kursu norises vieta 

Kursantu 

skaits 

Valodas pilnveides metodes 

daudzkultūru vidē 

pirmsskolā 24.–25.08.2018. 
Vecumnieku Izglītības 

pārvalde 31 

Latviešu valodas apguvi 

sekmējoša vide pirmsskolā 
26.10.2018. 

Madonas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Saulīte” 19 

28.09.2018. 

Dobeles pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Spodrītis” 30 

Latviešu valodas 

rotaļnodarbība 

mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

iestādē 

 

 

23.–24.02.2018. 

Ilūkstes pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Zvaniņš” 

22 

Latviešu valodas un mācību 

satura integrēta apguve  

pirmsskolā 

11.10.2018. 
Rīgas 145. pirmsskolas 

izglītības iestāde 12 

03.04.2018. 

Jēkabpils pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Kāpēcītis” 26 

Domāšanā un iztēlē balstīta 

pieeja runas attīstīšanai 27.03.2018. 
Siguldas Valsts 

ģimnāzija 25 

Rotaļspēles un metodiskie 

paņēmieni latviešu valodas 

apguvei pirmsskolā  06.06.2018. 

Jelgavas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Kamolītis” 20 

Klausīties prasmes un 

runātprasmes attīstīšana 

pirmsskolā  25.–26.08.2018. 

Bauskas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Pasaulīte” 25 

Kopā: 210 

Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

01.03.2018.–11.06.2018.  Saldus Bērnu un jauniešu centrs 21 

Kopā: 21 
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Notikuši metodikas kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem – 4 grupas, 

izglītoti 107 skolotāji. 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās 

pamatizglītībā (24 stundas) 

13.03.2018.–24.03.2018.

  Ogres Valsts ģimnāzija 32 

Lasītprasmes veicināšana skolā (12 stundas) 

21.06.2018. –22.06.2018. Strenču vidusskolas Sedas filiāle 24 

Tendences jaunākajā latviešu literatūrā (12 stundas) 

05.01.2018.–06.01.2018. 
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola 29 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un literatūras stundās (12 

stundas) 

02.11.2018.–20.11.2018.

  
Liepājas 12. vidusskola 22 

Kopā: 107 

 

Notikuši CLIL (mācību priekšmeta satura un valodas integrētas apguves) 

metodikas kursi dažādu mācību priekšmetu pedagogiem – 5 grupas, izglītoti 98 skolotāji.   

 

  

 

2018. gadā LVA turpināja tradīciju rīkot tālākizglītotāju radošos seminārus 

dažādos Latvijas reģionos, lai iepazīstinātu ar kultūru un valodas dialektu un izlokšņu 

daudzveidību. No 18. līdz 20. jūnijam tālākizglītotāji pabija Ventspils pusē seminārā 

Mācību satura un valodas integrētas apguves (CLIL) metodika (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

 01.02.2018.–20.02.2018. 
Liepājas 3. pamatskola 

21 

13.03.2018.–28.04.2018. 
Tukuma novada Izglītības pārvalde 

17 

06.04.2018.–12.05.2018. Liepājas Raiņa 6. vidusskola 14 

03.06.2018.–06.06.2018. Saldus Bērnu un jauniešu centrs 17 

24.08.2018.–17.09.2018. 
Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvalde 
29 

Kopā: 98 
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„Valoda un kultūrvide Kurzemē: lingvistiskie un pedagoģiskie aspekti”, kur tikās 

42 latviešu valodas un literatūras, sākumskolas un pirmsskolas iestāžu, kā arī dažādu 

mācību priekšmetu pedagogi, kas skolās īsteno CLIL metodiku. Tie ir skolotāji 

tālākizglītotāji, kuri vada LVA organizētos skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveides kursus visā Latvijā. Tālākizglītotāji tika iepazīstināti ar ventiņu valodu, 

piedalījās Ventspils stāstnieku saietā „Kas ir stāstnieku kustība?”, apmeklēja Ventspils 

Rakstnieku māju un tikās ar rakstnieku Andri Akmentiņu, kopā ar Ventspils Augstskolas 

pasniedzējiem meklēja atbildes uz jautājumiem par tulkotāja profesiju: vai mākslīgais 

intelekts mainīs/iznīcinās tulka un tulkotāja arodu, ko nozīmē tulkot kultūru, vai latviešu 

valodu drīkst modernizēt tik ātri. Ļoti rosinoša bija iepazīšanās ar Ventspils Izglītības 

pārvaldes Metodiskā dienesta sniegto atbalstu skolotājiem. Skolotāji piedalījās arī 

lībiešu valodas stundā „Paralēlais/savādais/vienādais lībiešu un latviešu valodas un 

kultūras līdzāspastāvēšanā”. 

 

 

 

2.3. Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā, pedagogu 

tālākizglītībā un starpkultūru komunikācijā 

 

2018. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību, 

kā arī pirmsskolu skolotājiem. Organizētas meistarklases vispārizglītojošo skolu 

dažādu priekšmetu skolotājiem – 5 grupas, izglītoti 73 skolotāji. Jauninājums – lai 

panāktu, ka skolotājs jauniegūto pieredzi izmanto ikdienā, viņam bija jāpraktizē tā 

mācību procesā, jāreflektē par to, ko viņš apguva, jāizmēģina, jāanalizē. 

 

Meistarklases nosaukums Vieta Vadītājs Kursantu 

skaits 

Caurviju prasmju pilnveide latviešu 

valodas un literatūras stundās 

Rīga Inga Narmonta 13 

Kompetenču pieeja mācību saturā –  

valodas joma organizētajās 

rotaļnodarbībās pirmsskolā 

Iecava Marina Vesere 22 

Daudzveidīgu tekstu izmantošana 

caurviju prasmju pilnveidei fizikas un 

dabaszinību stundās   

Rīga Raisa Stunžāne 10 

Personības pašizteiksmi veicinošas 

metodes latviešu valodas un literatūras 

stundās kompetencēs balstītā izglītībā 

Rīga Daiga Celmiņa 

Ilze Šūmane 

14 

Radošo spēju pilnveide un attīstīšana 

kompetenču izglītībā latviešu valodas 

un literatūras stundās 

Rīga Gita Pohevica 

Ināra Vīksna 

Guna Vīlipa 

14 

Kopā: 73 
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 2018. gadā notikuši kursi „Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku valodas 

prasmes un profesionālās kompetences pilnveide” – 1 grupa, izglītoti 25 skolotāji.  

Attieksme pret mācīšanos visās grupās bija pozitīva, pasniedzēji īpašu uzmanību 

veltīja dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu nepieciešamo dokumentu rakstīšanai.   

 

LAT 2 kursi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un 

darbiniekiem (60 stundas) 

Kursu norises 

periods 
Kursu norises vieta/dalībnieki 

Kursantu skaits 

(tiesības saņemt 

apliecinājumu) 

marts−jūnijs Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde 25 

Kopā: 25 

 

LVA regulāri organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Skolās, kurās 

mācās imigrantu un remigrantu bērni, tiek organizēti kursi „Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem bērniem un imigrantiem”. Kursu 

programmas mērķis: pilnveidot mērķauditorijas profesionālo kompetenci darbam ar 

remigrējušiem bērniem un imigrantiem lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, lai 

nodrošinātu skolēnu iekļaušanos un līdzdarbošanos veiksmīgā mācību procesā.  

Saņemot informāciju no IZM par nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem, imigrantiem 

un remigrantiem, LVA metodiķi sazinās ar konkrētās skolas administrāciju un informē 

par iespējām apmeklēt kursus vai arī vienojas par kursu organizēšanu visam skolas 

kolektīvam.  

2018. gadā LVA organizēja  skolotāju tālākizglītības kursus „Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”, 

kuru mērķis bija pilnveidot mērķauditorijas profesionālo kompetenci darbam ar 

remigrējušiem bērniem un imigrantiem lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, lai 

nodrošinātu skolēnu iekļaušanos un līdzdarbošanos veiksmīgā mācību procesā, 

popularizējot skolotāju pieredzi un labās prakses piemērus, – 2 grupas, izglītoti 38 

skolotāji. 

2018. gadā LVA organizēja tālākizglītības kursu „Brīvprātīgā darbs un atbalsts 

jauniebraucējiem latviešu valodas apguvē” brīvprātīgajiem, kuri vēlas palīdzēt 

imigrantiem apgūt valodu.  

Domājot par pāreju uz mācībām valsts valodā, 2018. gada martā tika organizēts 

trīs dienu seminārs „Atbalsts pedagogiem, īstenojot mācības latviešu valodā”. Šajā 

seminārā piedalījās 35 latviešu valodas un literatūras pedagogi, kuriem ir pieredze darbā 

ar pieaugušajiem. 

LVA regulāri sadarbojas ar Rīgas domi pedagogu profesionālās pilnveides  

jautājumos, piemēram, 2018. gadā pirmsskolu izglītības iestādes tika informētas par 

LVA jaunumiem, notika tikšanās  ar pedagogiem, kuri strādā ar imigrantu bērniem. 

 

 

 

2016.–2018. gadā LVA īstenoja Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda  
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projektu  „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos 

darba tirgū”. 587 trešo valstu pilsoņiem tika nodrošināti valsts valodas kursi, tika veikts 

diagnosticējošs valodas prasmes pārbaudījums, lai mazinātu trešo valstu pilsoņu 

psiholoģisko barjeru, kārtojot oficiālo valodas pārbaudījumu. Projekta vispārīgais 

mērķis ir veicināt trešo valstu personu un personu, kuras likumīgi uzturas Latvijas 

teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī 

uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt trešo 

valstu pilsoņu latviešu valodas apguvi turpmākajai izglītībai un darba tirgus vajadzībām. 

Projektā tika iesaistīti pedagogi, kuriem ir pieredze latviešu valodas kā otrās valodas un 

svešvalodas mācīšanā. Projektā tika izveidoti 8 videorullīši. Videomateriāls iepazīstina 

ne tikai ar skolotāju darba pieredzi, bet valodas apguvējiem piedāvā arī atbildes uz 

jautājumu: „Kā labāk iemācīties valodu?” Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls 

sarunas formā. Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar 

izmantojamajām metodēm, ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi 

faktori veicinājuši latviešu valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta 

tie citu dzimto valodu runātāji, kuriem latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas 

valodu, kuri veiksmīgi integrējušies Latvijas dzīvē un kursu noslēgumā tika sagatavoti 

valsts valodas prasmes pārbaudei.  

 

 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 

saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācija un ieviešana” projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību 

saturā” 2018. gadā:  

1. Digitalizēti un aprobēti 6 CLIL mācību materiāli latviešu, angļu un vācu valodā 

(2 sākumskolai – interaktīva spēle dabaszinībās un interaktīvs mācību materiāls 

sociālajās zinībās; 2 pamatskolai – interaktīvs integrēts mācību materiāls ģeogrāfijā, 

kā arī vesturē un sociālajās zinībās; 2 vidusskolai – interaktīvs integrēts mācību 

materiāls mācību priekšmetu (matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika, kultūra) 

terminoloģijas apguvei un ģeogrāfijā).  

2. Notikuši CLIL kursi, kuros izglītoti 45 pedagogi. 

3. Sākts darbs pie 10 metodisko un mācību līdzekļu izstrādes pedagogiem un skolēniem, 

īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē. Veikts 3 rokasgrāmatu 

skolotājiem izstrādes iepirkums, iesākts darbs. Sagatavoti vēl 2 iepirkumi (latviešu 

valodas bilžu vārdnīcas izstrāde, didaktisko materiālu komplekta sagatavošana 

pirmsskolai). Sagatavoti vēl 5 iepirkumi. 

4. Izstrādātas 8 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:  

4.1. 2 programmas valodas prasmes pilnveidei, katra 120 stundu apjomā; 

4.2. 1 CLIL kursu programma 36 stundu apjomā; 

4.3. 5 metodikas kursu A programmas 24 un 36 stundu apjomā; 

Sagatavoti 2 portfolio kursu vadītājiem (pirmsskolu un skolu pedagogiem latviešu 

valodas pilnveidei). 

5. Strādāts pie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides: 

5.1. Notikuši 120 stundu kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām 
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vajadzībām ar mērķi nodrošināt pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas 

prasmju nostiprināšanu C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanu līdz C2 līmenim 

– oktobrī mācības sāka 35 grupas Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, 

Ludzā, Zilupē, Jelgavā un Salaspilī (16 līdz 20 dalībnieki grupā), tai skaitā 

14 grupas mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs un 21 grupa 

pamatskolās un vidusskolās. Izglītoti 533 pedagogi; 

5.2. Notikuši intensīvie kursi latviešu valodas un kultūrvides apguvei (50 stundu 

programma) 30 pedagogiem; 

5.3. Notikuši metodikas kursi 10 grupām 215 pedagogiem, iesākti metodikas kursi 

2 grupām ar 45 pedagogiem.  

Notikusi kursu vadītāju un kursu vērtētāju sagatavošana. Veikta kursu kvalitātes 

pārraudzība. 

6. Strādāts pie atbalsta pasākumu organizēšanas pedagogiem, īstenojot mācību saturu 

lingvistiski neviendabīgā vidē. Organizēti: 

6.1. 24 pieredzes apmaiņas semināri par latviešu valodas lietojumu profesionālajām 

vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā pirmsskolas izglītības 

iestādēs, kurus apmeklējuši 376 pedagogi; 

6.2. 4 pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kuros piedalījušies 130 pedagogi; 

6.3. 4 projektā izstrādāto mācību un metodisko materiālu informatīvie un ieviešanas 

semināri, kuros piedalījušies 157 pedagogi. 

 

 

Tīmekļvietnē Facebook ir izveidota slēgtā grupa „Dalīsimies pieredzē” 

(pedagogiem, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas saistīti ar 

sabiedrības integrācijas un izglītības jautājumiem, vecākiem, diasporas latviešiem), 

šobrīd tajā ir 596 dalībnieki. Vietnē regulāri tiek ievietota informācija par jaunākajiem 

mācību un metodiskajiem materiāliem, pedagogu tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides iespējām, kā arī sniegtas atbildes uz pedagogu aktuālajiem jautājumiem.   

 

 

 

2.4. Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā, latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās    

Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs 

 

LVA 2018. gadā turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei diasporā. 

Skolotāju darbība tika nodrošināta 5 vietās austrumu diasporā (6 skolotāju vietas), 2 no 

tām – attālināti („Skype” nodarbības). Līdzfinansējums telpu īres, bērnu apdrošināšanas 

un mācību materiālu, tehnisko līdzekļu iegādes izdevumu segšanai tika sniegts 56 

latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām rietumu diasporā. 2018. gadā 

zināšanas un prasmes latviešu valodā un kultūrā pilnīgojuši 2196 skolēni un pieaugušie. 

 

 Valsts Pilsēta / ciems Skola/mācību vieta 
Īstenotie 

pasākumi 
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Krievijas 

Federācija 

Krasnojarska 
Krasnojarskas latviešu kultūras 

biedrība „Dzintars” 

Latviešu 

valodas, 

kultūras un 

folkloras 

nodarbības 

Omska 
Omskas latviešu nacionālais kultūras 

centrs „Zvaigznīte” 

M. Gorkija 

ciems 

Baškortostānā 

M. Gorkija  

vispārizglītojošā vidusskola 

Maskava 

Latvijas Republikas vēstniecības 

Krievijas Federācijā Svētdienas skola 

Maskavas Latviešu kultūras biedrība 

ASV 

Bostona Bostonas Latviešu skola 

 

Līdzfinansējums  

telpu īres, 

bērnu 

apdrošināšana, 

mācību 

materiālu un 

tehnisko 

līdzekļu 

iegādes 

izdevumu 

segšanai  

Čikāga 

Krišjāņa Barona Latviešu skola 

Čikāgā 

Čikāgas latviešu bērnudārzs 

„Stariņš” 

Denvera Kolorādo Latviešu skola 

Losandželosa Losandželosas Latviešu skola 

Mineapolisa 
Mineapolisas un Sentpolas Latviešu 

skola 

Ņujorka Ņūdžersijas Latviešu skola 

Kalamazū Kalamazū Latviešu skola 

Portlenda Portlendas Latviešu skola 

Ročestera Ročesteras Latviešu skola 

Sanfrancisko Ziemeļkalifornijas Latviešu skola 

Šeltona 
Rietumkrasta vasaras vidusskola 

„Kursa” 

Vašingtona Vašingtonas Latviešu skola 

Austrālija 

Adelaida Adelaidas Latviešu skola 

Melburna 

Melburnas latviešu skola „Daugava” 

Melburnas latviešu bērnudārzs 

„Daina” 

Melburnas Latviešu vidusskola 

Normanvila A. Ziedares Vasaras vidusskola 

Austrija Vīne Vīnes Latviešu skola 

Beļģija Brisele Briseles Latviešu skola 

Francija Parīze Parīzes latviešu skola „Garā pupa” 

Gruzija Tbilisi Gruzijas latviešu skola „Ave Sol!” 

Īrija 

Atlona Atlonas latviešu skola „Pūcītes” 

Drogheda Droghedas latviešu skola „Ābolītis” 

Dublina 

Dublinas latviešu skola 

„Saulgriezīte” 

Mūzikas studija un skola „Mazais 

letiņš” 

Kevana Kevanas latviešu skola „Tīģeris Rū” 

Limerika 
Limerikas bērnu un jauniešu centrs 

„Kamenīte” 

Longforda 
Longfordas latviešu skola 

„Vinnijpūks” 

Mejo Mejo Latviešu skola 

Navana 
Navanas latviešu skola un jauniešu 

apvienība „Impulss” 

Portlīša 
Portlīšas latviešu skola 

„Sauleszaķēns” 
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Voterforda Voterfordas latviešu skola „Jumītis” 

Kanāda 

Hamiltona Hamiltonas Latviešu skola 

Toronto Toronto Latviešu skola 

Mensfīlda 
Mensfīldas bērnu un jauniešu studija 

„Varavīksne” 

Londona Londonas Latviešu skola 

Vulverhemptona 
Vulverhemptonas latviešu skola 

„Burtnieki" 

Pīterboro 
Pīterboro latviešu skola „Pūcītes 

akadēmija” 

Portdauna Portdaunas latviešu skola „Zīļuks” 

Sautporta 
Sautportas latviešu skola 

„Gliemezītis” 

Luksemburga 

 

Luksemburga 

 

Luksemburgas latviešu skola 

„Strops” 

Itālija  Milāna Milānas Latviešu skola 

Nīderlande Neimēgene 
Neimēgenes latviešu skola 

„Diegabiksis” 
 

Norvēģija 
Bergena Bergenas latviešu skola „Bergausis”  

Oslo Oslo latviešu skola „Kastaņa skola”  

Spānija Madride Madrides latviešu skola „Sprīdītis” 

 

Šveice Cīrihe, Bāzele 
Cīrihes un Bāzeles latviešu valodas 

un kultūras skola „Auseklis” 

Vācija 

Berlīne Berlīnes Latviešu skola 

Bonna Bonnas latviešu skola „Kamolītis” 

Hamburga Hamburgas Latviešu skola 

Frankfurte  Frankfurtes latviešu skola „Zīļuks” 

Minstere 
Minsteres Latviešu bērnudārzs un 

skola 

Štutgarte Štutgartes Latviešu skola 

Zviedrija Stokholma Stokholmas Latviešu skola 

 

 

Latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā sniegts finansiāls un 

metodisks atbalsts 14 izglītojošu pasākumu organizēšanai ārvalstīs, kopumā pasākumos 

piedalījušies 311 diasporas pārstāvji. 

 

Organizēti diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju profesionālās pilnveides 

kursi Latvijā, izglītoti 57 diasporas izglītības darbinieki. 
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Profesionālās pilnveides 

kursi diasporas izglītības 

darbiniekiem Latvijā. 

Salacgrīva, Latvija 

 

 

Organizēti trīs diasporas nedēļas nogales skolotāju profesionālās pilnveides 

semināri ārpus Latvijas (Lielbritānijā, Norvēģijā un Vācijā), izglītots 81 diasporas 

izglītības darbinieks. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lielbritānijas un Īrijas diasporas 

izglītības darbinieku seminārs. 

Bredforda, Lielbritānija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļeiropas 

diasporas izglītības 

darbinieku 

seminārs. 

Bergena, Norvēģija 
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Vācijas diasporas 

izglītības darbinieku 

seminārs. 

Freiburga, Vācija 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pilotprojekts – latviešu valodas tālmācības nodarbības lva.classflow.lv vidē 

2018. gadā tiek turpināts Latviešu valodas aģentūras pilotprojekts latviešu 

valodas apguvei tālmācībā lva.classflow.lv vidē. Nodarbībās piedalās 6–14 gadus veci 

diasporas bērni (120 skolēnu) no 27 valstīm: Amerikas Savienotajām Valstīm, 

Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Austrijas, Azerbaidžānas, Čehijas, Dānijas, 

Francijas,  Grieķijas, Gruzijas, Holandes,  Igaunijas, Islandes, Īrijas,  Jaunzēlandes, 

Kanādas, Kataras, Kipras, Krievijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Šveices,  

Tunisijas,  Turcijas, Vācijas, Zviedrijas.  

Nodarbības notiek 22 grupās divas reizes nedēļā 14 profesionālu Latvijas 

pedagogu vadībā. Tālmācības process joprojām tiek attīstīts. Lai pilnveidotu savu 

kvalifikāciju, pedagogi regulāri ir piedalījušies Latviešu valodas aģentūras organizētajos 

tālākizglītības kursos, kā arī lva.classflow.lv vides kursos „Lielvārdā”.   

Tālmācības process ir ļoti daudzveidīgs, pedagogi izmēģina un tiešsaistē izmanto 

visdažādākās mācību formas: skolēni svin svētkus, rīko klases vakarus, nodarbojas ar 

rokdarbiem, gatavo. Skolēni īstenojuši arī kopīgus projektus, veidojot darbus – dāvanas 

Latvijai 100. dzimšanas dienā. Lielu atsaucību guva pilotprojektā iesaistīto skolēnu un 

viņu ģimeņu salidojums 2018. gada 14. jūlijā Mārupē, kurā skolēni, vecāki un pedagogi 

piedalījās nodarbībās un lekcijās, stiprināja draudzības saites un interesi gan par Latviju, 

gan citām valstīm un kultūrām. Pavisam kopā pasākumā piedalījās 110 dalībnieki no 21 

valsts.  

2018. gadā liela uzmanība tika veltīta mācību nodarbību pilnveidei 

lva.clasflow.lv vidē. Nodarbību gatavošanā metodisku atbalstu pedagogiem sniedza 

satura metodiķis. Tāpat tika uzlabots darbs ar vecākiem. Ir izstrādāti ieteikumi vecākiem 

veiksmīgākam mācību procesam, kā arī nodrošināta iespēja saņemt tehnisku atbalstu, ko 
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sniedz „Lielvārda” speciālisti. Lai vecākus informētu par notiekošo un sniegtu 

atgriezenisko saiti par mācību procesu, vecākiem tika organizētas divas neklātienes 

vecāku sapulces vebināra formātā.  

Arī 2018. mācību gadā skolēni, vecāki un skolotāji izvērtēja nodarbības, sniedzot 

konkrētus ieteikumus gan lva.classflow.lv. vides, gan mācību procesa organizācijas 

uzlabošanai. Jautājot par ieguvumiem mācību procesā, vecāki visbiežāk minēja šādus 

aspektus: sistemātiska valodas apguve profesionālu pedagogu vadībā; uzdevumu 

grūtības pakāpe ir pielāgota skolēnu zināšanām; interesanti veidotas nodarbības; 

aktuālas tēmas; iespēja būt kopā ar citiem bērniem; piedalīties aizraujošā mācību 

procesā; saņemt novērtējumu un uzslavas; apgūt tehnoloģijas; apzināties savu latvisko 

identitāti un lepoties ar to; izkopt dažādas rakstura īpašības (piemēram, patstāvību, 

drosmi un uzdrīkstēšanos). 

Visu 2018. gadu Latviešu valodas aģentūras darbinieki un tālmācības nodarbību 

pedagogi regulāri ir dalījušies labās prakses pieredzē: sarunu festivālā „Lampa” Cēsīs, 

diasporas skolotāju vasaras kursos, diasporas skolotāju seminārā Norvēģijā, Bergenā, 

Ārlietu ministrijas pirmsrotācijas kursa rīkotajās informatīvajās dienās un citos 

pasākumos. 

Izveidota informatīva vietne diasporas skolotājiem un vecākiem „Facebook” vietnē 

„LVA diaspora”. 

https://www.facebook.com/LVAdiaspora/ 

 

https://www.facebook.com/LVAdiaspora/
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Darbs ar nedēļas nogales skolām, plānojot un īstenojot atbalsta pasākumus, 

noritējis ciešā sadarbībā ar diasporas latviešu organizācijām – Pasaules Brīvo latviešu 

apvienību un Eiropas Latviešu apvienību. 

 

Izstrādāti un portāla www.valoda.lv apakšvietnē http://maciunmacies.valoda.lv/ 

ievietoti šādi elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas un kultūras apguvei 

diasporā:  

1. Digitāls mācību materiāls „Mācāmies latviešu valodu” 7–9 gadus, 10–12 

gadus un 13–14 gadus veciem bērniem 

  

 

2. Uzdevumi latviešu valodas gramatikas apguvei 6.–8.klases skolēniem 

„Varēsi, ja darīsi” 
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3. Diasporas skolotāju metodiskie materiāli  

Diasporas skolotāja Līga Gēmute ir izveidojusi mācību materiālu 5–9 gadus 

veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē – „Dēka ogulājā”, „Dēka mežā”, „Dēka 

lazdu kalnā”, „Dēka gurķu dobē”, „Dēka auzu laukā” 

 

 

 

4. Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. 

Pilsētas” 12–14 gadus veciem bērniem 

 

  
 

 

5. Dairas Liepiņas lugu krājums „Atrast –saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – 

labu vēlēt!” 
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 2018. gada 22. oktobrī notika 

Latviešu valodas aģentūras Apbalvošanas 

padomes sēde, kurā tika izskatīti dažādu 

organizāciju un valsts iestāžu 

ierosinājumi. Tika piešķirti 16 atzinības 

raksti un 27 pateicības raksti. Pārsvarā 

savus pedagogus un kultūras darbiniekus 

Latvijas simtgadē steidza godināt 

diasporas organizācijas. 

 

Atzinības raksts piešķirts: 

1. Oslo Latviešu skolas vadītājai Sandrai Smiltniecei; 

2. Bergenas latviešu kultūras skolas „Bergausis” vadītājai Antrai Sundei; 

3. Stokholmas Latviešu skolas vadītājai Ievai Reinei; 

4. Tallinas latviešu skolas „Taurenis” vadītājai Ditai Lincei; 

5. Tallinas latviešu skolas „Taurenis” koordinatorei Evi Kārli (Evi Kaarli); 

6. Vīnes Latviešu skolas vadītājai Ievai Pūpolai; 

7. Atēnu Latviešu skolas vadītājai Lindai Laubergai; 

8. Ņujorkas Ev. lut. draudzes Jonkersas skolas skolotājai Līgai Balodei; 

9. Ņujorkas Ev. lut. draudzes Jonkersas skolas skolotājai Silvijai Padegai-

Grendzei; 

10. Ņūdžersijas Latviešu skolas skolotājai Lailai Mednei; 

11. Toronto Latviešu skolas vadītājai Rasmai Gaidei; 

12. Losandželosas Latviešu skolas skolotājai Norai Mičulei; 

13. Losandželosas Latviešu skolas skolotājai Ingai Galviņai; 

14. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas fizikas skolotājai Raisai Stunžānei; 

15. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošajai pētniecei, 

Helsinku Universitātes viesprofesorei, Baltistikas studiju vadītājai Laimutei 

Balodei; 

16. Stokholmas Universitātes lektorei, Baltu valodu studiju programmas 

vadītājai Lilitai Zaļkalnei. 

Pateicības raksts piešķirts: 

1. Tautas deju kolektīva Norvēģijā „Ziemeļmeita” vadītājai Alisei Jelmtvetai 

(Hjelmtvedt); 

2. Oslo Latviešu skolas skolotājai Ievai Melbārdei; 

3. Bergenas latviešu kultūras skolas „Bergausis” skolotājai Zanei Danosai; 

4. Bergenas latviešu kultūras skolas „Bergausis” skolotājai Andai Ramsojai; 

5. Bergenas latviešu kultūras skolas „Bergausis” skolotājai Kristīnei Šedogubovai; 

6. Bergenas latviešu kultūras skolas „Bergausis” skolotājai Agnesei Rozenfeldei;  

7. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Inesei Vallenbergai; 
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8. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Sarmītei Būmanei; 

9. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Ivetai Drozdei-Saidani; 

10. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Agnesei Blaubārdei; 

11. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Signei Rirdancei; 

12. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Ivetai Lācei; 

13. Stokholmas Latviešu skolas skolotājai Evijai Krūmiņai; 

14. Ziemeļīrijas latviešu skolas „Zīļuks” skolotājai Santai Laiviņai; 

15. Drohedas latviešu skolas „Ābolītis” Vecāku padomes priekšsēdētājai Inai 

Frīdenbergai; 

16. Drohedas latviešu skolas „Ābolītis” skolotājai Egitai Māterei; 

17. Drohedas latviešu skolas „Ābolītis” darbības veicinātājiem Vītolnieku ģimenei; 

18. Briseles Latviešu skolas skolotājai Gitai Pāvilai; 

19. Briseles Latviešu skolas skolotājai Rutai Baltausei; 

20. Briseles Latviešu skolas skolotājai Dagmārai Ispodkinai; 

21. Vašingtonas Latviešu skolas pārzines vietniekam Mārtiņam Zvaneram; 

22. Vīnes Latviešu skolas skolotājai Ievai Liepiņai;  

23. Vīnes Latviešu skolas skolotājai Indrai Gutānei-Zīnerei (Siener); 

24. Vīnes Latviešu skolas skolotājai Signei Lembaherei (Lembacher); 

25. Vīnes Latviešu skolas skolotājai Annai Kalvei; 

26. Laikraksta „Laiks” un „Brīvā Latvija” žurnālistei Lāsmai Gaitniecei; 

27. Pekinas Starptautisko studiju universitātes docētājai Annai Sedovai. 

 

Pateicamies par ieguldījumu latviešu valodas mācīšanā, Latvijas kultūras 

popularizēšanā, latviešu skolu vadīšanā, par aktīvu iesaistīšanos skolas darbā, par aktīvu 

sabiedrisko darbu un par ieguldījumu latviešu valodas apguves metodikas attīstībā. 

No sirds priecājamies par Latvijas valsts svētku pasākumu laikā izteikto atzinību 

cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi strādā latviešu valodas un latviskuma saglabāšanā! 

 

 

 

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās  

 

Viena no Latviešu valodas aģentūras  funkcijām ir nodrošināt atbalstu latviešu 

valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (Latviešu valodas aģentūras nolikums, apstiprināts 

ar MK noteikumiem Nr. 938, 18.12.2012., 3.2. punkts). Lai to īstenotu, LVA veicina 

latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās un sniedz atbalstu latviešu diasporai 

ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. 

2018. gadā LVA finansiāli atbalstīja septiņus latviešu lektorātus ārzemju 

universitātēs: Vašingtonas Universitātē (Sietlā, ASV), Kārļa Universitātē (Prāgā, 

Čehijā), Tartu Universitātē (Tartu, Igaunijā), Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekinā, 

Ķīnā), Varšavas Universitātē (Varšavā, Polijā), Helsinku Universitātē (Helsinkos, 

Somijā), Ivana Franko Ļvovas Nacionālajā universitātē (Ļvovā, Ukrainā). 

Minētajās universitātēs studentiem ir pieejami latviešu valodas, latviešu kultūras 

vēstures un arī citu priekšmetu kursi. Atkarībā no programmas latviešu valodu iespējams 

apgūt kā brīvās vai obligātās izvēles kursu. 
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Atbalsts latviešu lektorātu darbībai 

 

2018./2019. gadā LVA finansiāli atbalstīto universitāšu studentu skaits un 

docētie kursi 

 

Augstskola Augstskolas 

struktūrvienība 

Studiju 

programma 

Docētie kursi Studentu 

skaits 

(kopā) 

Vašingtonas 

Universitāte 

(Sietla, ASV) 

Skandināvijas 

studiju 

departaments 

Baltijas studiju 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

- Latviešu valoda  

 (A1–C1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu literatūras 

lasīšana; 

- Latviešu literatūras 

un kultūras vēstures 

kurss 

27 

Kārļa 

Universitāte 

(Prāga, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Austrumeiropas 

studiju bakalaura 

un maģistra  

programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Latviešu valoda kā 

otrā svešvaloda  

(A1–B2 valodas 

prasmes līmenis); 

- Valodas vēsture un 

vēsturisko tekstu 

analīze; 

- Zinātnisku tekstu 

tulkošana;  

- Zinātniska teksta 

rakstīšana latviešu 

valodā;  

- Mūsdienu latviešu 

literāro tekstu 

lasīšana; 

- Baltu valodu 

sociolingvistiskie 

aspekti; 

- Latviešu valodas 

vēsture; 

- Latviešu 

frazeoloģija 

20 

Tartu 

Universitāte 

(Igaunija) 

Filozofijas 

fakultātes 

Pasaules valodu 

un kultūru 

koledža 

Dažādas studiju 

programmas 

Brīvās izvēles 

modulis „Baltijas 

valstu kultūras 

un sabiedrība” 

 

Studiju 

programma 

„Baltijas jūras 

reģiona mācības” 

- Latviešu valoda 

(A1–A2 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu 

gramatikas un 

kultūras kurss 

 

Angļu valodā 

- Latviešu un 

lietuviešu kultūra 

un sabiedrība; 

72 
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- Igaunijas, Latvijas 

un Lietuvas 

kultūras vēsture 

Pekinas 

Svešvalodu 

universitāte 

(Ķīna) 

Eiropas valodu 

un kultūru 

fakultāte 

Dažādas 

bakalaura studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda un 

kultūra  (A1–A2 

valodas prasmes 

līmenis) 

4 

Varšavas 

Universitāte 

(Polija) 

Poļu filoloģijas 

fakultāte 

 

Baltu filoloģijas 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

 

- Latviešu valoda  

(A1–C1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Aprakstošā 

latviešu valodas 

gramatika;  

- Latviešu teksti; 

- Latviešu tradīciju 

saknes; 

- Mūsdienu latviešu 

literatūras vēsture;  

- Tulkošanas 

darbnīcas;  

- Baltijas valstu 

tradīciju saknes 

31 

Helsinku 

Universitāte 

(Somija) 

Humanitārās 

fakultātes 

Moderno 

valodu nodaļa 

Baltu valodas un 

kultūras 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

- Latviešu valodas 

turpinātājkurss; 

- Latviešu valodas 

praktikums; 

- Baltu valodu 

proseminārs; 

- Baltijas (Lietuvas 

un Latvijas) 

literatūra un 

kultūra; 

- Latviešu verbu 

prefiksācija; 

- Baltu  valodas un 

tautas 

10 

Ivana Franko 

Ļvovas 

Nacionālā 

universitātе 

(Ukraina) 

Starptautisko 

attiecību 

fakultāte 

 

Latviešu valodas 

kā otrās 

svešvalodas 

studiju bakalaura 

programma 

- Latviešu valoda 

(B1 valodas prasmes 

līmenis) 

15 

 

 2018. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu ārvalstu akadēmiskajām un 

zinātniskajām iestādēm visā pasaulē, nosūtot darba vajadzībām gan LVA, gan citu 

organizāciju vai izdevniecību izdotās jaunākās grāmatas un citus materiālus valodas, 

literatūras un kultūras vēstures apguvei.  

Grāmatas tika nosūtītas Vašingtonas Universitātei (Sietla, ASV), Vīnes 

Universitātei (Austrija), Kārļa Universitātei (Prāga) un Brno Masarika universitātei 

(Čehija), Tartu Universitātei un Tallinas Universitātei (Igaunija), Maskavas M. 

Lomonosova Valsts universitātei un Sanktpēterburgas Valsts universitātei (Krievija), 

Pekinas Svešvalodu universitātei un Pekinas Starptautisko studiju universitātei (Ķīna), 

Viļņas Universitātei, Vītauta Dižā Universitātei (Kauņa) un Šauļu Universitātei 



27 
 

(Lietuva), Varšavas Universitātei un Poznaņas Ādama Mickēviča universitātei (Polija), 

Helsinku Universitātei (Somija), Ivana Franko Ļvovas Nacionālajai universitātei 

(Ukraina), Etveša Lorānda universitātei (Budapešta, Ungārija), Minsteres Vestfālenes 

Vilhelma universitātei, Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta universitātei un Maincas 

Universitātei (Vācija), kā arī Stokholmas Universitātei (Zviedrija). 

 

Atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumiem 

  

Būtisks ārvalstu augstskolu latviešu valodas programmu darba virziens ir Latvijas tēla 

un latviešu kultūras popularizēšana. Studentiem ir iespēja ne tikai iemācīties valodu, bet 

tiek sniegta arī plašāka informācija par Latviju.  

 Arī 2018. gadā LVA atbalsts pasākumiem tika organizēts, izmantojot divas 

pieejas, t. i.: 

1) pēc augstskolu pieprasījuma; 

2) organizējot pasākumus, kuros iesaistītas ārvalstu augstskolas.  

 

2018. gadā LVA turpināja atbalstīt gan Baltijas studentu konferenci „Tilti 

Baltijā”, gan atbilstoši augstskolu pieprasījumam nodrošināja finansējumu un tehnisku 

atbalstu dažādiem citiem ārvalstu augstskolu pasākumiem.  

 

 VI Baltijas valstu studentu konference „Tilti Baltijā” 

 

2018. gadā Baltijas valstu 

studentu konference „Tilti 

Baltijā”  notika Tartu, kur  

saimnieka lomu uzņēmās Tartu 

Universitāte – konferences 

idejas autore un īstenotāja. 

Konferences norises laiks –  

2018. gada 5. līdz 6. oktobris. 

Konferences mērķis ir sekmēt 

studentu savstarpējo saziņu un 

sadarbību kopīgās zinātnes 

nozarēs. 

 

 

 Vieslekcijas un citi pasākumi 

 

2018. gadā tika rīkota Liepājas Universitātes pasniedzēju vizīte un vieslekcijas 

Prāgas Kārļa Universitātē, atbalstīts latviešu valodas kurss Etveša Lorānda Univeristātē 

un latviešu dzejas vakars Viļņas Universitātē. 

 

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola. Vasaras skolas norises periods –

25.07.2018.–07.08.2018.  

2018. gadā ārzemju studentiem bija iespēja pilnveidot latviešu valodas zināšanas 
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un prasmes LVA atbalstītajā Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā, ko organizēja 

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs.  

 

 

Vasaras skola notika jau ceturto gadu un tajā 

piedalījās 38 dalībnieki no 18 pasaules valstīm 

(ASV, Beļģijas, Čehijas, Horvātijas, Igaunijas, 

Japānas, Kazahstānas, Krievijas, Ķīnas, 

Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, 

Slovākijas, Somijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas). 

 

2018. gada vasaras skolas mērķauditorija 

bija gan studenti bez latviešu valodas 

priekšzināšanām, gan studenti ar nelielām vai 

labām latviešu valodas priekšzināšanām. Kopā tika 

izveidotas trīs grupas. A līmeņa grupās mācījās 23 

dalībnieki, B līmeņa grupā – 15. 

 Katra latviešu valodas mācību programma tika veidota 64 stundām. Par tās 

apguvi studenti saņēma 4 kredītpunktus (6 ECTS). 

 

Vasaras skolas dalībnieku vidū bija studenti 

un akadēmiskais personāls gan no LVA 

partneraugstskolām –  Helsinku Universitātes, 

Vītauta Dižā Universitātes Kauņā, Kārļa 

Universitātes Prāgā, Pekinas Svešvalodu 

universitātes Ķīnā, Gētes Universitātes 

Frankfurtē pie Mainas, Johanna Gūtenberga 

Universitātes Maincā –, kā arī studenti no 

citām ārvalstu augstskolām, piemēram, 

Mutēziusa Mākslas augstskolas Vācijā 

(Muthesius Kunsthochschule), Kazaņas 

Federālās Universitātes, Vendelsberga 

Tautskolas Zviedrijā (Wendelsberg 

Folkhogskol), Viļņas Lietišķo 

 

zinātņu universitātes, Sinerģijas universitātes Krievijā, Zagrebas Universitātes 

Horvātijā, Jagelonijas Universitātes Polijā).  

 

 Divas nedēļas vasaras skolas dalībnieki intensīvajos latviešu valodas un kultūras 

kursos ne tikai pilnveidoja savas latviešu valodas prasmes, bet arī ieguva jaunas 

zināšanas par Latvijas vēsturi, politiku, mākslu, kino un folkloru, kā arī tuvāk iepazina 

Rīgu un Ventspili. Daļa vasaras skolas dalībnieku saņēma Valsts izglītības attīstības 

aģentūras administrētās Latvijas valdības stipendijas (kopā 10), daļa –  Latvijas 

Universitātes stipendijas (kopā 5), bet 23 dalībnieki vasaras skolā mācījās par maksu.  
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Atbalsts lektoriem (pieredzes apmaiņas un informatīvie semināri) 

 

Arī 2018. gadā tika turpināta 2014. gadā 

sāktā tradīcija Latvijā rīkot semināru par 

aktualitātēm valodas apguves 

metodikas, valodas politikas  un latviešu 

literatūras jomā ārzemju un Latvijas 

augstskolās strādājošajiem latviešu 

valodas lektoriem. Semināra norises 

laiks – 2018. gada 10.–12. jūlijs. 

 

 

 Augstskola Semināra dalībnieku skaits 

Kārļa Universitāte  

(Prāga, Čehija)  

1 

Maskavas M. Lomonosova Valsts universitāte  

(Maskava, Krievija) 

1 

 Sanktpēterburgas Valsts universitāte 

(Sanktpēterburga, Krievija) 

1 

Viļņas Universitāte 

(Viļņa, Lietuva)  

2 

Vītauta Dižā Universitāte 

(Kauņa, Lietuva) 

1 

Poznaņas Ādama Mickēviča universitāte 

(Poznaņa, Polija) 

1 

Helsinku Universitāte 

(Helsinki, Somija) 

1 

Herdera Institūts 

(Marburga, Vācija) 

1 

 

 

 

2.5. Valsts valodas attīstība valodas normu avotu izveides, terminoloģijas izstrādes 

un informācijas tehnoloģiju jomā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku 

rakstu krājums. Nr. 13. Atb. red. Anna Vulāne. 

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018. 192 lpp., ISSN 

1691-273X (500 eks.) 

Rakstu krājuma 13. laidiena kārtas numurs ir noteicis izdevuma satura 

ievirzi – nopietni un mazliet ar smaidu par „nelaimīgo” skaitli, melno un velnišķo, 
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šausminošo un pārsteidzošo, par vēstures paradoksiem, stereotipiem un realitāti. 

Kopumā krājumā publicēti 11 populārzinātniski raksti par aktuāliem latviešu valodas 

prakses jautājumiem, pievēršoties dažādiem tematiem. Šajā krājumā plašākās sadaļas ir 

veltītas vārdu un skaitļu maģijai, īpašiem vārdiem īpašā lietojumā, vārdam vārdnīcā, kā 

arī vēstures paradoksiem. Krājumā rodamas arī valodas konsultācijas, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu 

komisijas lēmumi un ieteikumi, jaunāko valodniecisko izdevumu bibliogrāfija, humora 

lappusīte, kā arī ziņas par autoriem.  

Rakstu krājums ir mazliet neparasts, jo trīspadsmitais, bet daudzpusīgs un 

noderīgs uzziņu materiāls ikvienam, kurš interesējas par latviešu valodu, vēlas iepazīt 

tās bagātību, lietojuma variācijas un pētījumu dažādību. 

 

Populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”13. laidiens 

tika atvērts informatīvajā seminārā 13. jūnijā. 

 
Redaktore Anna Vulāne: 

Rakstu krājums ir mazliet neparasts, jo trīspadsmitais, bet daudzpusīgs un noderīgs 

uzziņu materiāls ikvienam, kurš interesējas par latviešu valodu, vēlas iepazīt tās 

bagātību, lietojuma variācijas un pētījumu dažādību. 

 

Izdošanai sagatavots populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” 14. laidiens. 

 

 

 

 

Turpinot tulkoto grāmatu sēriju par 

valodniecības jautājumiem, izdošanai tiek 

gatavota valodnieka Deivida Kristala (David 

Crystal) grāmata „A Little Book of Language” 

(2010). Tajā autors vienkāršā veidā īsi aplūko 

dažādus valodas aspektus, atklājot jauniešu 

auditorijai, cik daudzpusīgi var izzināt valodu. 

No angļu valodas tulkojusi Ina Druviete. 
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2.6. Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu 

izstrāde un izdošana 

 

2018. gadā Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitāti, godinot 

un sveicot LVA direktoru valodnieku Jāni Valdmani jubilejā, sagatavojusi 

veltījumkrājumu „Dzīves lingvistika”. Krājuma veidošanā piedalījušies dažādu 

valodniecības nozaru pārstāvji, līdz ar to tas ir arī ieskats nozīmīgos pētījumu virzienos 

latviešu valodniecībā. Jānis Valdmanis ir valodnieks, habilitētais zinātņu doktors (1996), 

Latvijas Universitātes profesors (1997, kopš 2015. gada – emeritētais profesors), 

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1997), Latviešu valodas institūta 

direktors (1992–2004). Kopš 2004. gada Jānis Valdmanis ir Latviešu valodas aģentūras 

(līdz 2008. gadam – Valsts valodas aģentūras) direktors. 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves lingvistika. Veltījumkrājums profesoram 

Jānim Valdmanim. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra izdevusi 

grāmatu „Miera ķēķis. Kas stāv aiz 

teksta?”, kas nominēta grāmatu mākslas 

konkursa „Zelta ābele” labāko 

dokumentālo grāmatu kategorijā.  

 

 
 

Grāmatā „Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?” iekļautas sarunas, kas 2017. gadā 

norisinājās Latviešu valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas 

vadīja dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš, kurš kopā ar dzejniekiem un rakstniekiem 

meklēja atbildes uz jautājumu „Kas stāv aiz teksta?”.Intelektuāli un emocionāli 

piesātināto sarunu teksti atklāj rakstnieku un dzejnieku darba aizkulises, attiecības ar 

valodu un mazāk zināmas biogrāfiskas lappuses. 
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Skarto tēmu loks ietver literatūru un vēsturi, modernismu dzejā, stila smalkumus, 

iekļaušanos, iesaistīšanos, integrāciju literatūrā, dzeju un performanci, bērnu literatūras 

uztveri, literatūru un politiku, cenzūru, konjunktūru, izdabāšanu un īstumu, aizliegto 

vārdu, ironiju, sarkasmu, kā arī kopskatu uz rakstīto vārdu.  

Grāmatā lasāma Guntara Godiņa saruna ar: 

 Ventu Zvaigzni un Paulu Bankovski, 

 Jāni Rokpelni un Arvi Vigulu, 

 Sergeju Timofejevu un Artūru Punti, 

 Inesi Zanderi un Kārli Vērdiņu, 

 Māru Zālīti un Andri Breži, 

 Contru (Margusu Konnulu) un Juri Kronbergu, 

 Gunti Bereli. 

Sarunu audioierakstu bez maksas var noklausīties Latviešu valodas aģentūras 

tīmekļvietnē: https://valoda.lv/gramatas/petijumi-un-vardnicas/. 

 

LVA izdevumi 2018. gadā: 

 Mācību un metodiskais līdzeklis studentiem „Lasīšanas tekstu un 

uzdevumu krājums II”. Grāmata veidota kā papildinājums mācību līdzekļa 

„Latviešu valoda studentiem” pirmajām desmit nodaļām. 

 

 

LASĪŠANAS TEKSTU UN 

UZDEVUMU KRĀJUMS II. 

Metodisks līdzeklis. 

Autori I. Sarma un S. Ābola. Atb. 

red. S. Lazdiņa. Dizaina un 

maketa autore A. Grosa. Rīga: 

LVA, 2018. 172. lpp., ISBN 978-

9984-829-56-2  (1000 eks.) 

 

 

 

 

 

 

2018. gadā elektroniskā 

lingvokulturoloģiskā 

latviešu valodas vārdnīca 

„e-PUPA” papildināta ar 

jauniem 50 šķirkļiem. 

 

 
 

 

 

https://valoda.lv/gramatas/petijumi-un-vardnicas/
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2018. gadā LVA ir sagatavojusi e-versijā un izdevusi zinātniski metodiskā 

izdevuma „Tagad” 11. numuru. 

 

 

 

Žurnāla „Tagad” pēdējais numurs ir tapis 

izglītības reformu, līdzšinējā mācību satura un 

pieejas vētīšanas un jaunā satura un pieejas 

meklējumu, formulējumu kontekstā. Tas 

atspoguļojas izdevuma 15 rakstos, kuri atklāj gan 

latviešu valodas un literatūras mācību metodikas 

aktualitātes, gan dod ieskatu latviešu valodas 

mācīšanas plānošanā pirms 100 gadiem, nonākot 

līdz atziņai, ka arī šajā jomā cikliskumu neviens 

nav atcēlis. Rakstu autori ir pieredzējuši 

skolotāji, pētnieki un augstskolu mācībspēki, bet 

galvenais – tie ir cilvēki, kurus vieno vēlme 

analītiski paskatīties uz lietām, ko dara, lai 

piedāvātu idejas, kā iet uz priekšu un darīt vēl 

labāk. 

Cik daudzveidīgs ir šis saturiskais piedāvājums, tik daudzveidīgs ir arī pats satura 

pasniegšanas veids. Autoru teksti atspoguļo viņu personības, viņu vērtības un ideālus. 

Arī tas ir žurnāla ieguvums. Izteikt domas un argumentētus viedokļus literārajā valodā 

var ļoti dažādi. Katrs caur valodu atspoguļo arī sevi. Un savu individuālo stilu. 

Šī žurnāla numura tēmas nosaukums ir „Latviešu valoda un literatūra TAGAD. 

Priekam. Izaugsmei. Labjutībai”. Pirmā nosaukuma daļa liecina, ka žurnālā ir par 

aktualitātēm latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetos jaunā izglītības satura 

kontekstā. Savukārt trīs jēdzieni priekam, izaugsmei, labjutībai ieskicē mācīšanās 

nolūku un arī pašu procesu. Vēlamies, lai skolēniem vairāk ir prieka, mācoties latviešu 

valodu un literatūru. Lai šī procesa laikā ir vērojama viņu personības izaugsme. Lai 

azarta un prieka pilnais process un gandarījums par sasniegtajiem mērķiem vairo 

skolēnos labsajūtu un iekšējo harmoniju. Labjutība, kas ir tulkojums no angļu valodas 

vārda well-being, latviešu valodā skan vēl pasveši, bet varbūt jāiemācās šis vārds, lai 

apzinātos labjutības īpašo nozīmi savā un citu cilvēku dzīvē. 

Izdevuma atbildīgā redaktore ir Dr. philol. Sanita Lazdiņa. 

 

 

 

Nodrošinātas piedrukas latviešu valodas apguvei. Poligrāfiski pavairoti šādi 

izdevumi: „Laipa A2” darba burtnīca (3000 eks.), „Laipa B1” darba burtnīca (6000 eks.), 

darba burtnīcas 1. klasei I daļa (2000 eks.), 2. klasei, 3. klasei I un II daļa, 4., 5., 7. un 9. 

klasei (katra 3000 eks.), kopējais piedruku skaits 32 000 eks. 
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2.7. Konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un 

valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, kā 

arī valodas apguves jautājumos. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma 

sniegtie lingvistiskie atzinumi  

 

Valodas attīstības daļas lingvistes, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida 

konsultācijas, nodrošina Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu 

pilnvērtīgu izpildi, proti, īpašvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumiem Nr. 114 

„Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to 

identifikāciju” un to grozījumiem. Konsultācijas par personvārdu atveidi un 

pareizrakstību latviešu valodā sniegtas privātpersonām, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldei (PMLP) un tās nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām, pagastu pārvaldēm, Latvijas 

Republikas vēstniecībām ārvalstīs, Latvijas Republikas Saeimai, Valsts ieņēmumu 

dienestam, Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem u. c.  

Ar 2018. gada 1. martu Ministru kabineta noteikumos Nr. 114 „Noteikumi par 

personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” ir iestrādāti 

grozījumi. To būtiskākie jaunumi: 

4.1 Par vārda vai uzvārda sastāvdaļu neuzskata un Latvijas Republikā izdotajā 

personas dokumentā, Iedzīvotāju reģistrā un civilstāvokļa aktu reģistros neiekļauj šādus 

latviešu valodas oficiālajā personvārdu sistēmā neiederīgus elementus (ja tos iespējams 

nepārprotami identificēt no personas uzrādītajiem vai iestādes iegūtajiem dokumentiem 

un tie nav personas vārds vai uzvārds):  

4.11. tēvvārdu un tā saīsinājumus; 

4.12. mantotus vai piešķirtus (aristokrātiskus) titulus (piemēram, grāfs, barons, 

hercogs, firsts, junkurs, marķīzs, vikonts, brīvkungs, princis, infants, dofins, idalgo, 

lords, lēdija, skvairs, sers, pērs, kņazs, pašā, vezīrs, bejs); 

4.13. akadēmiskus grādus un titulus (piemēram, bakalaurs, maģistrs, doktors, 

habilitēts doktors, profesors), kā arī to saīsinājumus (piemēram, Bc., Mg., Dr., Dr. 

habil., prof.); 

4.14. reliģiskus titulus (piemēram, monsinjors, eminence); 

4.15. pieklājīgas uzrunas formas (piemēram, kungs, kundze, jaunkundze, misters, 

misis, mis, mesjē, madāma, pans, pane, dons, donna, donja, sinjors, sinjora, sinjorīna, 

senjors, senjora, senjorita); 

4.16. romiešu vai arābu kārtas skaitļus, kas papildina vārdu vai uzvārdu 

(piemēram, Kārlis III, BI3, Leo Šmits 69, Jānis Bērziņš II, Ludvigs Hincs V, Džērids 

Kingslijs VII, Freds Montgomerijs MCDXLIV, Oto Leja 1987); 

4.17. vidusvārda saīsinājumus (piemēram, Džons F. Kenedijs, Baraks H. Obama, 

Donalds Dž. Tramps); 

4.18. papildu norādes, ko pievieno aiz vārda vai uzvārda, lai personu atšķirtu no 

vecāka ar tādu pašu vārdu vai uzvārdu (jaunākais, vidējais, vecākais, juniors, seniors), 

un to saīsinājumus (jaun., vid., vec., jr., sen.). 

5. Personvārdi iekļaujas latviešu valodas gramatiskajā sistēmā, izņemot šādus 

gadījumus: 

5.1. atveidojot personvārdus no eksotiskām valodām, pieļaujami gadījumi, ka 
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vārdu vai uzvārdu veido tikai viens līdzskanis (piemēram, M, K, F), līdzskaņu 

savienojums (piemēram, Nm, Wr, Ch), viens patskanis (piemēram, A, I, O) vai divskanis 

(piemēram, Ai, Ie, Ou). Šādos gadījumos personvārdus atveido atbilstoši to rakstībai 

oriģinālvalodā; 

5.2. ja vārdu vai uzvārdu veido tikai viens burts, kāda nav oficiālajā latviešu 

valodas alfabētā (Q, X, Y, W), personvārdu atveido atbilstoši tā izrunai oriģinālvalodā. 

5.1 Ja personas vārds (priekšvārds) oriģinālvalodā ir norādīts saīsinātā formā 

(piemēram, Md, Mh vai Mhd), pamatojoties uz dokumentāru apliecinājumu, 

personvārdu latviski atveido pilnā formā.” 

Vēl viens būtisks jaunums ir troksneņu dubultojums atvasinājumos ar priedēkļiem 

un salikteņu sakņu sadurā. Līdz šim tas attiecās uz latviešu personvārdiem, taču tagad 

tas tiek ievērots arī atveidē: 

„11.5. Līdzskaņu dubultojumu saglabā: 

11.5.1. salikteņos (piemēram, Lappuķe, Pussars, Mazzariņš, Mežžagata, 

Niekkalbis, Kaķķepa, Krahhauzers, Naģģērģs, Jānoššomorja); 

11.5.2. atvasinājumos ar priedēkļiem (piemēram, Atteka, Attāls (bet Atāls), 

Auffīrers, Avvejs, Vvedenskis, Poddubovs, Meddēlings, Bezzubovs).” 

 

Lai pārrunātu grozījumus Ministru kabineta noteikumos, lingvistes tikās ar 

dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem to asociācijas DZINDA rīkotajā seminārā 

„Dzimtsarakstu nodaļu darba aktualitātes”. 

Valodas attīstības daļas lingvistes sniegušas konsultācijas latviešu valodas 

pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas kultūras jautājumos, kā arī uzņēmušās 

starpnieka lomu, sadarbojoties ar LZA Terminoloģijas komisiju ar terminoloģiju 

saistītos jautājumos.  

Lingvistes dalījušās pieredzē un skaidrojušas ikdienas praksē aktuālus gramatikas, 

leksikas un stila jautājumus skolēniem, dažādu institūciju darbiniekiem un latviešu 

valodas skolotājiem metodiskajās dienās, informatīvajos semināros un praktiskajās 

nodarbībās. Lekcijas lasītas Tieslietu ministrijas un Veselības ministrijas darbiniekiem, 

Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem, Talsu pilsētas un novada bibliotekāriem, ar 

jaunumiem iepazīstināti arī skolotāji Kuldīgā, Ventspilī, Neretā un Rīgā. 

 

Turpinot 2016. gadā Igauņu valodas institūta aizsākto tradīciju, 18. oktobrī ticis 

organizēts starptautisks valodas konsultantu simpozijs „Pārbaudījumi valodas 

konsultantu ikdienā”. Pieredzē dalījās pirmā simpozija rīkotāji un idejas autori, kolēģi 

no Igauņu valodas institūta Tīna Lēmetsa (Tiina Leemets), Sirje Mēaru (Sirje Mäearu), 

Pēters Pells (Peeter Päll) un Maire Rādika (Maire Raadik), Lietuviešu valsts valodas 

komisijas lingvistes Sigita Sereikiene (Sigita Sereikienė) un Gita Kazlauskaite (Gita 

Kazlauskaitė), Krievijas Zinātņu akadēmijas Lingvistisko pētījumu institūta pētnieces 

Irina Kuzņecova (Irina Kuznetsova), Natālija Kozlovska (Nataliya Kozlovskaya), 

Somijas Valodu institūta kolēģe Salli Kankānpē (Salli Kankaanpää), Čehijas Zinātņu 

akadēmijas Čehu valodas institūta Valodas kultūras nodaļas pārstāvji Kamila 

Smejkalova (Kamila Smejkalová) un Martins Benešs (Martin Beneš), kā arī Latviešu 

valodas aģentūras galvenā lingviste Evelīna Zilgalve. 

Tāpat ar savu darbu mūs iepazīstināja Valsts valodas centra Terminoloģijas un 
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tiesību aktu tulkošanas departamenta kolēģi Kārlis Bitenieks, Arturs Krastiņš un Ieva 

Kraukle un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā 

intelekta laboratorijas pētnieces Ilze Auziņa un Baiba Saulīte. 

 

 

Lai dalītos savā pieredzē un uzzinātu arī par kolēģu pētījumiem un veikumu, 

lingvistes piedalījušās Daugavpils Universitātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „XXVIII zinātnieki lasījumi” (25.–26.01.2018.). Konferencē nolasīts 

referāts un sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem. 

2018. gadā turpinājās iepriekš aizsāktā sadarbība ar Latvijas Radio 1, kur regulāri 

(reizi mēnesī) raidījumā „Kā labāk dzīvot” (atsevišķos komentāros arī citos raidījumos) 

tika skaidroti sabiedrību interesējoši un aktuāli valodas prakses jautājumi. Sniegti 

komentāri un intervijas laikrakstiem „Latvijas Avīze”, „Staburags”, „Kursas Laiks” un 

„Kurzemes Vārds”, pēc pieprasījuma arī citiem preses izdevumiem. Televīzijā visbiežāk 

lingvistu viedokli prasa TV3 raidījums „Bez tabu” un LTV 1 raidījums „Ceturtā studija”, 

epizodiski arī citi. 

Pēc tiesībsargājošo institūciju un privātpersonu lūguma sniegti atzinumi par 

atsevišķu teksta fragmentu vai visa teksta izpratni un skaidrojumu 

 

 

Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi 

 

Skaits 

 

 

Lingvistiskie atzinumi  

 

Kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta 

skaidrojums  no valodas viedokļa  

 

15 

 

Izziņas par personvārdu 

atveidi un rakstību,  

par personvārdu 

identifikāciju  

 

Personvārdu atveide un pareizrakstība; 

atzinums par dažādās valodās (vai latviešu 

valodā dažādos laika posmos) rakstītu 

personvārdu identiskumu, resp., 

apliecinājums par to, ka dažādās valodās 

(vai latviešu valodā dažādos laika posmos) 

atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas uz 

vienu un to pašu personu  

 

657 

 

Mutiskas konsultācijas 

(pa telefonu un klātienē)  

 

 

Personvārdu pareizrakstība, citvalodu 

īpašvārdu atveide latviešu valodā 

atbilstoši literārās valodas normām; 

pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, 

leksikas un valodas stila jautājumi; 

atveidoti personvārdi un vietvārdi  

 

13 495 

 

 

 

 

Elektroniskas 

konsultācijas 

(konsultacija@valoda.lv) 

 

 

 

12 936 

 

mailto:konsultacija@valoda.lv
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Sadarbībā ar Valsts valodas centru un pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju 

pieprasījumu, no LVA puses tika aktualizēti dažādi pareizrakstības un normu 

kodificēšanas jautājumi, kas apspriesti VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs 

14.02., 14.03., 11.04., 09.05., 12.09.2018. 

Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus lingvistes apkopo 

LVA lietotnē „Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze”, kā arī aģentūras rakstu 

krājumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”. 

Novembrī iesākta rubrika „Nedēļas jautājums” portālā „Facebook”, ik nedēļu 

publicējot kādu latviešu valodas gramatikas, interpunkcijas, pareizrakstības, stila u. tml. 

jautājumu. 

 
 

Saziņa ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos par dažādiem valodas jautājumiem: 

o Liepa, D. Komentārs par gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu laikrakstam 

„Kurzemes Vārds” (31.01.2018.). 

o Liepa, D. Raksts „Modes vārdu un frāžu „ietvaros”” laikrakstā „Latvijas Avīze” 

(31.01.2018.). 

o Liepa, D. Atbilde lasītājam D. Kokarevičas rakstā „„Kolektīvs” – skaužams 

vārds vai tomēr lietojams?” („Latvijas Avīze”, 7.lpp., 04.07.2018.; arī 

http://www.la.lv/kolektivs-skauzams-vards-vai-tomer-lietojams-atbildam-

lasitajam). 

o E. Apiņas intervija ar D. Liepu „Par valodas meistaru neviens nepiedzimst” 

(„Ziemeļlatvija”, 9. lpp., 02.10.2018.). 

o Liepa, D. Komentārs par vārda bebrs izrunu LTV 1 raidījumam „4. studija” 

(19.02.2018.). 

o Liepa, D. Dalība LTV 1 raidījumā „Aizliegtais paņēmiens” (26.02.2018.). 

o Liepa, D. Komentārs par lietuviešu uzvārdiem LTV 1 raidījumam „4. studija” 

(28.02.2018.). 

o Liepa, D. Komentārs par vārdu pensionārs un seniors nozīmi LTV 1 raidījumam 

„4. studija” (15.06.2018.). 

http://www.la.lv/kolektivs-skauzams-vards-vai-tomer-lietojams-atbildam-lasitajam
http://www.la.lv/kolektivs-skauzams-vards-vai-tomer-lietojams-atbildam-lasitajam
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o Liepa, D. Komentārs par uzrakstiem kosmētikas salonā TV 3 raidījumam „Bez 

tabu” (11.09.2018.). 

o Liepa, D. Komentārs par svešvārdu izrunu LTV 1 raidījumam „4. studija” 

(17.09.2018.). 

o Liepa, D. Dalība Latvijas Radio 1 raidījumā „Kā labāk dzīvot” (13.02.2018., 

20.03.2018., 24.04.2018., 22.05.2018., 19.09.2018.). 

o Liepa, D. Komentārs par valodnieka J. Endzelīna dienu Latvijas Radio 1 

(21.02.2018.). 

 

 

 

2.8. Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietojumu un 

sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

Lietotne „Latviešu valodas rokasgrāmata” – ceļā pie lietotājiem 

 

Lai iepazīstinātu latviešu valodas 

pedagogus ar tām iespējām, ko 

studentiem, skolēniem, latviešu valodas 

apguvējiem, arī pašiem skolotājiem un 

interesentiem piedāvā elektroniskā 

Latviešu valodas rokasgrāmata 

(http://valodasrokasgramata.lv/), 

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar 

LU Latviešu valodas institūtu Liepājas 

Universitātē, Daugavpils Universitātē un 

Latvijas Universitātē organizēja 

informatīvu semināru ciklu. 

 

Plašā uzziņu materiāla satura izstrādē 

bija iesaistīti gan LU Latviešu valodas 

institūta pētnieki, gan Daugavpils 

Universitātes, gan Liepājas Universitātes 

docētājas. 

  
 

  
 

 

http://valodasrokasgramata.lv/
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Grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” atvēršanas svētki 

 

  
  

Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale. Priekšvārdu autori I. Mežs, M. Auns, 

O. Kovaļevska, A. Stafecka. Zin. un lit. red. A. Stafecka. Rīga: LVA, 2017. 344 lpp.  

Latviešu valodas aģentūra kopā ar grāmatas sastādītāju I. Mežu un zinātnisko 

priekšvārdu autoriem redaktori A. Stafecku, O. Kovaļevsku, A. Munti Rīgā un Rēzeknē 

atvēra 2017. gada nogalē izdoto grāmatu par Latgales iedzīvotāju uzvārdiem. 
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Savukārt 13. jūnijā LVA rīkoja ikgadējo informatīvo semināru „Valsts valodai un 

izglītībai: jaunākie izdevumi un nozīmīgākie pasākumi” 

 

  
 

 
 

 

 

 

Dzimtās valodas diena  

Starptautiskā Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir 

pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. 

Lai ar lepnumu par savu valsti un valodu kopā ar skolu jaunatni svinētu Dzimtās valodas 

dienu, Latviešu valodas aģentūra 2018. gada 21. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā 

aicināja uz tikšanos skolēnus un skolotājus no visas Latvijas.  

Pasākumā bija iespēja dzirdēt konkursa „Kas manu tautu dara stipru” literāro 

kompozīciju aktieru Ingas Alsiņas un Jāņa Āmaņa lasījumā, notika uzvarētāju 

apbalvošana, varēja saņemt spēcīgu un pozitīvu enerģijas lādiņu, klausoties bungu un 

dūdu mūzikas grupu „Auļi”, bija iespēja tikties ar filmu „Nameja gredzens”, „Rīgas 

sargi”, „Sapņu komanda 1935” režisoru Aigaru Graubu un ieskatīties filmu tapšanas 

aizkulisēs. Pasākumā skolēnus un skolotājus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs 

Kārlis Šadurskis, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis un Rīgas 

Latviešu biedrības nama priekšsēdētājs Guntis Gailītis. 
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Fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms 
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Esam kopā latviešu valodā! 

 

23. aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē pulcējās dažādu 

tautību cilvēki, kuri Latviju ir izvēlējušies par savu zemi. Pasākuma dalībnieki latviski 

lasīja dzeju un dziedāja dziesmas. Viņu vidū bija jaunieši un pieaugušie no Baltkrievijas, 

Brazīlijas, Turcijas, Nepālas, Azerbaidžānas, Krievijas, Dienvidkorejas, Kirgizstānas, 

Tadžikistānas, Uzbekistānas, ASV, Maķedonijas un Ķīnas. Būt kopā ar latviešu 

valodu viņiem palīdzēja pasākuma vadītāja Grēta Gorjučko.  

Latviešu valodas aģentūra izsaka vislielāko pateicību Rīgas privātajai 

vidusskolai „RIMS” un visiem pasākuma dalībniekiem. Pateicamies arī Latvijas 

Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekānei profesorei Ilzei Rūmniecei par 

atbalstu un sirsnīgajiem ievadvārdiem. Pasākumu „Kopā ar latviešu 

valodu – latviešu valodā” rīkoja biedrība „Dialogu nams” un Latviešu valodas aģentūra, 

atbalstīja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. 

 

Skolēnu radošo darbu konkurss „Mans bērnības stāsts” 

26. septembrī, Eiropas Valodu dienā, Latviešu valodas aģentūra izsludināja 

ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada tēma „Mans bērnības stāsts”.  

Konkursā LVA aicināja piedalīties Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības 

iestāžu un latviešu diasporas nedēļas nogales skolu skolēnus. Kā ierasts, no katras skolas 

LVA gaidīja deviņus labākos radošos darbus (zīmējumus, esejas, dzejoļus, domrakstus).  

Konkursā „Mans bērnības stāsts” tika iesūtīts 601 darbs – domraksti, dzejoļi un 

zīmējumi. Konkursā piedalījās skolēni ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī 

no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas draudzes Latviešu skolas, Ņūdžersijas 

Latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas, Briseles 2. Eiropas skolas, 

Mineapoles Sv. Paula Latviešu skolas un Bostonas Latviešu skolas. 

Darbus vērtēja žūrijas komisija: 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija 

Tretjakova;  

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika; 

 rakstnieks Valdis Rūmnieks; 

 māksliniece, grāmatu sērijas „Koko un Roko” zīmējumu autore Linda Lošina; 

 Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. 

LVA turpinās skolēnu radošo darbu izdevumu sēriju un labākos radošos darbus 

iekļaus krājumā. 
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Ceļojošā fotoizstāde „Kļūdies tā, lai citiem prieks” 

 

 

 

Svinot valodas svētkus, Latviešu 

valodas aģentūra izsludināja fotogrāfiju un 

stāstu  konkursu „Kļūdies tā, lai citiem 

prieks” (26.09.–18.11.2017.). Konkursā 

dalībnieki tika aicināti saskatīt apkārtējā vidē 

esošās valodas zīmes, kas piesaista uzmanību 

ar neparastu iztēli, vārdu spēlēm, asociācijām, 

liek pasmaidīt un priecāties par valodas 

tēlainību, zīmju autoru jaušu vai nejaušu 

radošumu. 
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Darbus vērtēja žūrijas komisija: 

• literatūras kritiķe, jauno literātu radošā semināra „Aicinājums” organizatore Sandra 

Ratniece; 

• dramaturgs Jānis Jurkāns; 

• fotogrāfs Mārtiņš Lablaiks. 

 

Izstāde tika atklāta 2018. gada jūlijā Ādažu bibliotēkā. Izstāde pusotru gadu – 

no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada decembrim – bija apskatāma katru mēnesi citā 

Latvijas bibliotēkā. Izstādi varēs aplūkot 17 Latvijas bibliotēkās: Ādažu bibliotēkā, 

Viļķenes bibliotēkā, Saldus pilsētas bibliotēkā, Tukuma bibliotēkā, Ropažu novada 

bibliotēkas Zaķumuižas filiālbibliotēkā, Rīgas 37. vidusskolas bibliotēkā, Olaines 1. 

vidusskolas bibliotēkā, Olaines 2. vidusskolas bibliotēkā, Lizuma bibliotēkā, Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas bibliotēkā, Laidzes bibliotēkā, Smiltenes 

novada bibliotēkā, Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā, Sauriešu bibliotēkā, Dundagas 

novada Centrālajā bibliotēkā, Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Gulbenes novada 

bibliotēkā.  
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Eiropas Valodu dienas pasākumi 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra aicināja uz ikgadējiem valodas svētkiem – Eiropas 

Valodu dienas pasākumiem. Eiropas Valodu diena tiek svinēta 26. septembrī jau kopš 

2001. gada. Četrpadsmito gadu šos pasākumus organizēja un koordinēja Latviešu 

valodas aģentūra, iesaistot daudzus sadarbības partnerus. 

 

Eiropas Valodu dienas pasākumu programma sākās jau 1. septembrī Saldus 

pilsētas bibliotēkā, kur bija iespējams aplūkot fotoizstādi „Kļūdies tā, lai citiem prieks”, 

18. septembrī Ventspils Augstskolā  Baltijas–Vācijas augstskolu birojs piedāvāja 

pasākumu „Globalizācija un valoda”. 

25. septembrī notika domapmaiņa „Tulko pasauli latviešu valodā”, kurā 

piedalījās Andrejs Vasiļjevs, Baiba Moļņika, Arno Jundze, Sigita Kušnere, Juta Pīrāga 

un Janušs Kaminskis. Pasākuma laikā ar literatūru un tulkojumiem saistīti nozares 

eksperti sniedza priekšlasījumus un piedalījās diskusijā par to, cik svarīgi ir sagatavot 

jauno tulku, tulkotāju paaudzi un kādas iespējas paveras, kļūstot par savas un citas 

kultūras vēstnieku ar valodas un literatūras starpniecību. LU Humanitāro zinātņu 

fakultātē notika izcilo valodnieku J. Endzelīna un P. Šmita portretu svinīga atklāšana. 

LU Humanitāro zinātņu fakultāte piedāvāja arī lekciju „Vai angļu valoda ir neloģiska”, 

kuru vadīja lektore Lauma Terēze Lapa. Eiropas mājā notika grieķu valodas 

meistarklase, kuras laikā bija iespēja ne tikai iepazīt grieķu valodas pamatus, bet arī 
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uzzināt vairāk par Grieķijas kultūru. Nodarbību vadīja Hellēnistikas centra dibinātāja, 

Latvijas Universitātes profesore Ilze Rūmniece un Gatis Ezerkalns, kurš nesen bija 

atgriezies no mūsdienu grieķu valodas studijām Grieķijā. 

 

Eiropas Savienības mājā 26. septembrī bija iespējams iepazīt un izdziedāt 

latviešu, lietuviešu un igauņu valodu „Latvijai, Lietuvai un Igaunijai 100. Ieklausies un 

izdziedi Baltijas valstu valodas!”. Pasākumā varēja apgūt pamatfrāzes lietuviešu un 

igauņu valodā, kā arī uzzināt interesantus faktus par katru no tām. Vakara gaitā notika 

arī sadziedāšanās visās trīs valodās, ko vadīja tradīciju kopa „Budēļi”. 

 

Bija iespēja arī iepazīt arī citas Eiropas valodas. Nodarbībās aicinājām 

ieklausīties valodu skanējumā, iemācīties pateikt nozīmīgus vārdus un frāzes, kā arī, 

iespējams, gūt iedvesmu kādu no šīm valodām apgūt padziļināti. 

 

26. septembrī vācu valodas darbnīcā ar tās skanējumu atraktīvā un muzikālā 

veidā iepazīstināja Latvijā labi zināmais vācu mūziķis Jorans Šteinhauers. Jorans labi 

pārvalda vairākas valodas, arī latviešu, bet vācu valoda ir viņa dzimtā valoda. 

 

27. septembrī varēja uzzināt ikdienā lietotas frāzes, kā arī vārdus, kas līdzīgi 

franču un latviešu valodā, iepazīt abu valodu viltus līdzības. 

 

27. septembrī „Birojnīcā” notika valodas vakars „Latviešu valoda Eiropas valodu 

saimē”, kurā piedalījās valodnieki Ilze Rūmniece un Jānis Sīlis, pasākumu vadīja Elvis 

Jansons. 

 

28. septembrī lekciju „Spānija ‒ mīti un patiesība” vadīja spāņu kultūras centra 

„Seneca” direktors Havjers Fernandess-Kruss (Javier Fernandez Cruz), kurš Latvijā 

māca spāņu valodu jau vairāk nekā desmit gadus. Lekcijā bija iespēja noskaidrot dažādus 

interesantus faktus par spāņu valodu un spāņu paradumiem, kā arī tika atspēkoti mūsu 

stereotipi par Spāniju. 

 

No 26. līdz 29. septembrim Valmierā notika Latvijas un Zviedrijas izglītības 

iestāžu sadarbības projekts „Skolu tilti”. 

 

Projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp skolām Latvijā un Zviedrijā, tajā 

skaitā latviešu diasporas izglītības iestādēm, lai Zviedrijas izglītības iestāžu pārstāvji, 

latviešu diasporas skolu skolotāji iepazītu Latvijas izglītības programmas un sistēmu, kā 

arī izglītības iestāžu darbu ikdienā. Savukārt Latvijas skolotājiem bija iespēja vairāk 

uzzināt par latviešu valodas apguvi ārpus Latvijas un dalīties savā pieredzē. 

 

1.oktobrī Baltijas Starptautiskā akadēmija piedāvāja viktorīnu „Latvijas 100 gadi 

(1918‒2018) Eiropas valodu tulkojumos” humanitāro zinātņu studentiem. 

 

No 5. līdz 6. oktobrim Tartu Universitātē notika 6. starptautiskā Baltijas valstu 

studentu konference „Tilti Baltijā” (Bridges in the Baltics). 

 

  18. oktobrī Eiropas Savienības mājā ‒ starptautiskais valodas konsultantu 

simpozijs „Pārbaudījumi valodas konsultantu ikdienā”. 

 

26. septembrī LVA izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu „Mans 

bērnības stāsts” skolēniem Latvijā un pasaulē, savukārt pieaugušajiem un skolu 
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jauniešiem bija iespēja piedalīties fotogrāfiju un stāstu konkursā „Vārds (ne)vietā”..  

 

LVA aicināja interesentus gan Latvijā, gan ārpus Latvijas iesaistīties un bagātināt 

Eiropā runāto valodu apguves un lietošanas pieredzi, vienlaikus novērtējot un godinot 

latviešu valodu kā mūsu valsts valodu. 
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Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības pasākums „Skolu tilti” 

No 26. līdz 29. septembrim Valmierā notika Latvijas un Zviedrijas izglītības 

iestāžu sadarbības pasākums „Skolu tilti”, kura mērķis bija veicināt sadarbību starp 

skolām Latvijā un  Zviedrijā. 

Rīgā tika uzņemti 14 viesi no Zviedrijas – Hamnas pamatskolas direktore Katrina 

Freidenvale un četras skolotājm, Gripsholmas sākumskolas direktore Nina Lidforsa un 

divas skolotājas, Mariefredas pamatskolas skolotāja, kā arī Stokholmas Latviešu skolas 

pārzine Ieva Reine un trīs skolotājas. 

27. septembrī viesi bija vizītē  Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē 

„Burtiņš”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. septembrī notika iepazīšanās ar Valmieras sākumskolu, bija atklāto stundu 

„Mācāmies darot!” vērošana, kā arī saruna ar skolas administrāciju un pedagogiem.  

 

Pieredzes vizītes noslēgumā projekta dalībnieki devās uz atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „ZAAO” Vides mācību centru „Urda”, kurā iepazina 

iespējas skolēniem apgūt vides mācību, papildināt zināšanas dabaszinībās. 
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Valodas vakari „Par valodu – tas ir interesanti?!” 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra 

2018. gadā „Birojnīcā” Berga 

bazārā Rīgā, Dzirnavu ielā  

84/k-2, sāka jaunu sarunu ciklu 

„Par valodu – tas ir 

interesanti?!”– šoreiz tikšanās 

ar valodniekiem. Katra mēneša 

ceturtajā ceturtdienā kopā ar 

profesionāļiem diskutējām par 

valodas un valodnieku lomu un 

vietu sabiedrībā. 

 

 

Sarunu cikla vadītājs žurnālists Elvis Jansons aicināja valodniekus uz pārdomām par 

dažādiem valodas jautājumiem: valodas vēsturi, sociolingvistiku, datorlingvistiku, 

onomastiku, fonētiku, gramatiku, valodas kultūru u.c. 

No aprīļa līdz oktobrim notika 7 sarunas.  

Ieeja pasākumos bija bez maksas.  

Sarunu videoieraksti skatāmi tīmekļvietnē www.valoda.lv.   

http://www.valoda.lv/
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Izdota grāmata „Kas manu tautu dara stipru” 

 

 
 

„..Mana tauta ir sudrabkalts Nameja gredzens, kura vijumos iepīts spēks, drosme un 

neatlaidība. Mana tauta ir vadmalas pastalās sietas kājas, kuras uz zemes iekrāso 

mūziku dejas rakstos. Mana tauta ir tās sadotās rokas pāri visai Latvijai, kur tik ilgi ar 

varu paņemtus grožus turējušas svešas. Mana tauta ir uzvaras sauciens pasaulē, kad 
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tās mazākumu atspēko talants, spējas un neatlaidība. Mana tauta ir zirnekļu tīklos 

ievītas teikas, liepzieda smaržā aizmirsušās pasakas un sakāmvārdi..” 

(Justīne Dižpētere, Elejas vidusskolas 11.a klases skolniece) 

Latvijas valsts simtgadē Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo 

darbu krājumu „Kas manu tautu dara stipru”, kurā apkopoti ikgadējā konkursa labākie 

domraksti, esejas, stāsti un zīmējumi.  

Konkursā piedalījās gandrīz 900 skolēnu no skolām Latvijā un latviešu skolām 

pasaulē, krājumā apkopoti 242 skolēnu darbu fragmenti. Grāmatas redaktors – Valdis 

Rūmnieks. Tie ir uzrunājoši un aizkustinoši darbi, kuros skolēni atklāj Latvijas spēka un 

stipruma avotus.  

 

 

 

Skolēnu patriotisko un radošo 

darbu sērijā izdotas 

vienpadsmit grāmatas. Vairāk 

par tām var uzzināt Latviešu 

valodas aģentūras tīmekļvietnē 

https://valoda.lv/gramatas/rado

so-darbu-krajumi/. 

 

 

 

 

Latvijas Grāmatu izstāde 

 

 

 

 

Kā ierasts, Latviešu valodas 

aģentūra no 23. līdz 

25. februārim piedalījās 

„Latvijas Grāmatu izstādē 

2018”. 

 
 

 

 

 

 

 

https://valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/
https://valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/
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Lībiešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumi 

 

 

Lībiešu bērnu nometne „Mierlinkizt 2018” 

 

No 26. jūlija desmit dienu garumā tika rīkota lībiešu bērnu vasaras nometne 

„Mierlinkizt 2018”, kas kā jau katru gadu notika Mazirbē. Latviešu valodas aģentūra 

atbalstīja lībiešu valodas skolotāju darbu nometnē. 

 

 Fotogrāfe Inese Dāvidsone 

 

 

 

2.9. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

 

 
 

16. ikgadējā EFNIL konference „Valodas varianti: valodas sarežģītības 

palielināšanās un izaicinājumi valodas politikai Eiropā” (Language variation: a factor 

of increasing language complexity and a challenge for language policy within Europe) 

notika Amsterdamā 2018. gada 10.–12. oktobrī. 

 

Vairāk par konferenci sk.:  

http://www.efnil.org/conferences/amsterdam-2018 

 

2018. gadā rakstu krājumā publicēti 2017. gada konferences materiāli:  

Druviete, I., Valdmanis, J. The Role of National Language Policy Institutions in the 

Implementation of Law on the Official State Language in Latvia. G. Stickel (ed.). 

National Language Institutions and National Languages. Contributions to EFNIL 

Conference 2017 in Manheim. Budapest, 2018, pages 145—156. Available: 

http://www.efnil.org/documents/conference-publications/mannheim-2017/EFNIL-

Mannheim-20-Druviete-Valdmanis.pdf 

 

http://www.efnil.org/conferences/amsterdam-2018
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

LVA sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 

10. septembra noteikumiem Nr. 790 „Latviešu valodas aģentūras maksas 

pakalpojumu cenrādis”. 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

 
 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 551 700 1 436 184 1 474 830 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 210 498 1 250 439 1 250 439 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

341 202 185 745 224 391 

2. Izdevumi (kopā) 1 505 439 1 482 445 1 482 445 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1 497 832 1 476 042 1476 042 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  1 497 832 1 476 042 1 476 042 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 607 6 403 6 403 

 

 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un izlietojums projektā 

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba 

tirgū”, līgums Nr. PMIF/2016/1/03. Saskaņā ar 2018. gada apstiprināto finansēšanas 

plānu saņemta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 114 751 EUR. Projekta budžeta 

plāna izpilde 96 428.63 EUR. Atlikums 18 322.37 EUR atgriezts valsts budžetam. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

110 147 114 751 96 428.63 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 115 157 114 751 96 428.63 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

- - - 

1.3. Transferti - - - 

2. Izdevumi (kopā) 110 147 114 751 96 428.63 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 110 147 114 751 96 428.63 

2.1.2. Kārtējie izdevumi 110 147 114 751 96 428.63 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
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ES struktūrfondu projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”, līgums 

Nr. 8.3.1.1/16/I/002  

Saskaņā ar 2018. gada apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 599 198 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde ir 407 017.08 

EUR. Atlikums 192 180.92 EUR atgriezts valsts budžetā. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

58 359 599 198  407 017 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 359 599 198 407 017 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

- - - 

1.3. Transferti - - - 

2. Izdevumi (kopā) 58 359 599 198 407 017 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 58 359 599 198 407 017 

2.1.2. Kārtējie izdevumi 58 359 599 198 407 017 

 
 

Valsts budžeta un ES projektu līdzfinansējuma izlietojuma kopsavilkums 
 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 185 1705 2 150 133 1 978 276 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 510 503 1 964 388 1 753 885 

1.2. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
341 202 185 745 224 391 

1.3 Transferti - - - 

2. Izdevumi (kopā) 1 805 444    2 196 394 1 985 891 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 797 837 2 189 991 1 979 448 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 797 837 2 189 991 1 979 488 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 607 6 403 6 403 
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4. LVA PERSONĀLS 

 

LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 22 darbinieki. 2018. gadā darbā tika pieņemts viens darbinieks, bet darba 

tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 1 darbinieku. Visiem LVA darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, tajā skaitā 4 darbiniekiem ir doktora grāds, 15 – maģistra grāds, 3 – bakalaura 

grāds.  

 

LVA darbinieku izglītība 

 
Trīs LVA darbinieki raksta promocijas darbus doktorantūrā: 

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Migrācijas procesu 

sociolingvistiskie aspekti”.  

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Svešvalodu lietojums Igaunijas un 

Latvijas augstākajā izglītībā: normatīvais regulējums un lingvistiskā attieksme”. 

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Partikulu funkcijas izteikumā un 

tekstā”. 

 

 

 

 

 

 

 

doktora grāds

18%

maģistra grāds

68%

bakalaura 

grāds

14%
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LVA darbinieku vecums 

 

 
 

 

LVA darbinieku zinātniskās/populārzinātniskās publikācijas 

 

o Zilgalve, Evelīna. Partikulas: no Aleksandrijas gramatiķiem līdz diskursa 

iezīmētājām latviešu valodā. Dzīves lingvistika. Veltījumkrājums profesoram 

Jānim Valdmanim. Red. I. Vītola. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 239–

248. 

o Kļava, Gunta. „Bēgļu krīze” un valodas politika Latvijā: liela brēka, maza vilna? 

Dzīves lingvistika. Veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2018, 173–194. 

o Kļava, Gunta. Superdiversitātes jēdziens un tā izpratne sociolingvistikā: daži 

piemēri Latvijas valodas situācijā. / Interpretation of Superdiversity in 

Sociolinguistics: Some Examples of the Language Situation in Latvia. 

Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti. Rakstu krājums / 

Sociolinguistic Aspects of National Identity. Zinātniskā redaktore Ina Druviete. 

Rīga: Latviešu valodas institūts, 2018, 63–74. 

o Druviete, Ina, Kļava, Gunta. The role of Livonian in Latvia from a sociolinguistic 

perspective. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and 

Finno-Ugric Linguistics. Vol. 9, No 2: Erinumber / Special issue: "Livonian 

studies III". University of Tartu Press, 2018, p. 129–146.  

o Balode, M., Lulle, A. Doing Translocal Families Through Children’s Names. 

Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe. Assmuth, 

L., Hakkarainen, M., Lulle, A., Siim, P.M. (Eds.) Palgrave Macmillan, 2018, pp. 

63–85. 

o Liepa, D. Modes vārdu un frāžu ietvaros. Latvijas Avīze, 28.06.2018. Pieejams arī: 

http://www.la.lv/modes-vardu-un-frazu-ietvaros 

 

5%
9%

27%

36%

23%

70-79 60-69 50-59 40-49 30-39
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Dalība dažādās darba grupās, sanāksmēs, sapulcēs, konferencēs 

o Liepa, D. Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdes 

14.02.2018., 14.03.2018., 11.04.2018., 09.05.2018., 12.09.2018. 

o Liepa, D. Valsts valodas centra Kalendārvārdu komisijas sēde 11.04.2018. 

o Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I. Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācijas DZINDA seminārs „Dzimtsarakstu nodaļu darba aktualitātes”. 

Prezentācija „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos 

Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī 

to identifikāciju” (24.04.2018.). 

o Liepa, D. Seminārs „Lietišķa latviešu valoda profesionālās meistarības 

pilnveidei” Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem 

(24.01.2018.) un Veselības ministrijas darbiniekiem (07.02.2018.). 

o Liepa, D. Seminārs Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem „Īpašvārdu 

rakstība: problēmas un risinājumi” (25.01.2018.). 

o Liepa, D. Informatīva lekcija Talsu pilsētas un novada bibliotekāriem „Aktuāli 

latviešu valodas lietojuma jautājumi” (22.02.2018.). 

o Liepa, D. Kursi latviešu valodas skolotājiem „Mūsdienu latviešu valoda: 

izaicinājumi un lietojums” (RIIMC, 07.03.2018., 15.03.2018., 04.04.2018., 

18.04.2018.). 

o Liepa, D. Priekšlasījums „Aktuālie latviešu valodas jautājumi: valodas 

konsultantu pieredze” profesionālās kompetences pilnveides konferencē Kuldīgā 

(15.03.2018.), Ventspils pilsētas un novada latviešu valodas skolotāju 

metodiskās apvienības seminārā (16.04.2018.) un Latviešu valodas aģentūras 

rīkotajos diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu latviešu valodas lektoru 

profesionāls pilnveides kursos (11.07.2018.). 

o Liepa, D. Lekcija un praktisks seminārs skolotājiem par latviešu valodas prakses 

jautājumiem skolotāju seminārā Neretas vidusskolā (17.08.2018.). 

Nolasītas arī 8 informatīvi izglītojošas lekcijas valodas prakses jautājumos. 

 

 

LVA darbinieki 2018. gadā ar referātiem un priekšlasījumiem piedalījušies 

zinātniskajās konferencēs, semināros un diskusijās  

o Valdmanis, J., Vītola, I. Referāts „Latviešu valodas aģentūra: paveiktais un 

darāmais. Nolasīts VVK starptautiskajā konferencē „Valoda un valsts”. Rīga, 

05.10.2018. 

o Kļava, G. Referāts „Language Maintenance in the Diaspora in the Digital Era: 

Experience in Providing Virtual Language School”. Nolasīts AABS 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „The 100th Anniversary of Baltic 

Independence” sekcijā „Sociolinguistics: Proper names, brand names, 

impoliteness, elitism”. Stenforda Universitāte (ASV), 01.–03.06.2018.  

o Liepa, D. Referāts „Ar seksualitāti saistītā leksika mūsdienu publicistikā”. 

Nolasīts starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVIII zinātniskie lasījumi” 

(25.–26.01.2018., Daugavpils Universitāte). 
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o Zilgalve, E. Referāts „Diskursa iezīmētājs „jā” runātā un rakstītā tekstā”. 

Nolasīts starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVIII zinātniskie lasījumi” 

(25.–26.01.2018., Daugavpils Universitāte). 

o Liepa, D. Referāts „Aktuālie latviešu valodas jautājumi: valodas konsultantu 

pieredze” profesionālās kompetences pilnveides konferencē Kuldīgā 

(15.03.2018.) un Ventspils pilsētas un novada latviešu valodas skolotāju 

metodiskās apvienības seminārā (16.04.2018.). 

o Zilgalve, E. Referāts „NU – sarunas struktūras iezīmētājs”. Nolasīts 54. prof. 

Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Latvijai – 100. 

Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām” (15.03.–

16.03.2018.). 

o Zilgalve, E. (kopā ar Martu Balodi). Referāts „Latvian in the 21st Century Trade: 

The Usage of Latvian in Brand Names and Slogans” („Latviešu valoda 

21.gadsimta tirgū: latviešu valodas lietojums zīmolu vārdos un saukļos”) sekcijā 

„Sociolinguistics: Proper names, brand names, impoliteness, elitism” ASV, 

Stenforda Universitātē (01.06.–03.06.2018.). 

o Zilgalve, E. Referāts „Latvian discourse particle tikai ‘only’ and modality” 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Time and Tense in Circum Baltic” 

Lietuvā, Viļņas Universitātē (19.06.–20.06.2018.). 

o Zilgalve, E. Referāts „The Meaning of Tag Questions in Latvian”. Nolasīts 

Norvēģijas Arktiskās universitātes starptautiskajā konferencē „Baltic 

Linguistics: new perspectives and methods” (20.–24.11.2018.). 

 

Dalība semināros, konferencēs zināšanu paaugstināšanas, pieredzes 

paplašināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos 

o Dalība Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta rīkotajā 

seminārā par „Līdzsvaroto mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu” 

(LVK2018) (27.04.2019.) (Evelīna Zilgalve). 

o Dalība Valsts administrācijas skolas rīkotajos franču valodas kursos C1.1 

līmenim, iegūts sertifikāts par sekmīgi apgūtu kursu (Evelīna Zilgalve). 

 

Dalība dažādos semināros, sanāksmēs, sapulcēs, darba grupās, tikšanās ar citu 

valstu un institūciju pārstāvjiem u. c. 

o Liepa, D. Referāts „Aktuālie latviešu valodas jautājumi: valodas konsultantu 

pieredze”. Nolasīts profesionālās kompetences pilnveides konferencē valsts 

profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem 

PIKC Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā, 15.03.2019. 

o Vītola, I., Lapinska, I. Referāts „Mācību un metodiskie materiāli latviešu valodas 

skolotājiem: LVA piedāvājums”. Nolasīts profesionālās kompetences pilnveides 

konferencē valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un 

literatūras skolotājiem PIKC Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā, 

15.03.2019. 
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o Vītola, I. Seminārnodarbība „Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: 

jaunākie izdevumi un lietotnes”. Novadīta seminārā „Atbalsts pedagogiem, 

īstenojot mācības latviešu valodā”, Jūrmala, 13.08.2018. 

o Vītola, I. Dalība paneļdiskusijā „Valoda kā vērtība un valoda kā rīks” konferencē 

„Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valoda kā galvenais tulkošanas rīks, aspekts 

un vērtība”. Rīgā, ĀM, 09.11.2018. 

o Regulāra dalība Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas, Pilsonības, 

migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko 

lietu komisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdēs, iepazīstinot ar LVA 

atbalstu pedagogiem, LVA pasākumiem skolu jaunatnei un sabiedrībai, kā arī 

piedaloties diskusijās par citiem aktuāliem valodas jautājumiem (06.03.2018., 

20.03.2018., 03.10.2018. u. c.) 

o Dalība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas Eksonīmu darba grupas 

21. sanāksmē, Rīga, 24.–25.09.2018.  

o Dalība ERAF projekta „Mašīntulkošana” darba grupas sanāksmēs (KISC) – 

valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platformas Hugo.lv izstrāde (konsultācijas 

un datu apkopošana citvalodu personvārdu atveides sadaļas izstrādei). 

o Dalība Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Tartu Universitātes 

organizētajā 7. Valodas forumā (par valodas politikas jautājumiem), Tallina, 

05.–06.11.2018.  
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

 2018. gadā Latviešu valodas aģentūra turpināja aktīvu saziņu arī savā profilā 

sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/ 

Sekojiet mums un lasiet jaunāko informāciju pirmie! 

 

 
 

 

Latviešu valodas aģentūra tviterī: @LVA_valoda 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/
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Igauņu-latviešu vārdnīca tviterī: @eelv_lv 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis – regulāri nodrošināt sabiedrībai 

informāciju par LVA darbību – vispirms jau ar tīmekļvietnes www.valoda.lv starpniecību, 

ieviešot tajā gan vizuālas pārmaiņas, gan strukturālus uzlabojumus, gan papildinot 

apakšvietni Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem mācību materiāliem un 

informējot sabiedrību feisbukā un izveidotajā vietnē Dalīsimies pieredzē.  

LVA tīmekļvietnē, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, iespējams apgūt 

valodu, pasūtīt grāmatas, iepazīties ar skolotāju pieredzes materiāliem, uzzināt par 

valodas apguves iespējām ārzemēs, saņemt konsultācijas valodas jautājumos un 

izmantot daudzas citas iespējas. Tīmekļvietnē regulāri ievietota informācija plašsaziņas 

līdzekļiem u. c. interesentiem, kā arī uzdoti iknedēļas jautājumi. 2018. gadā tīmekļvietne 

apmeklēta un www.valoda.lv statistika ir šāda: 143 190 sesijas, 75 745 lietotāji un 280 

923 lapu skatījumi; apakšvietnes Māci un mācies latviešu valodu statistika 2018. gadā 

238 000 sesijas, 93 000 lietotāji, 1 449 103 lapu skatījumi. 

Iedzīvotāju informēšanai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sagatavotas un ziņu 

aģentūrām nosūtītas preses relīzes. Šajā gadā notika aktīva sadarbība ar nacionālajiem 

un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – presi, radio, televīziju, interneta portāliem, 

kuros popularizēta un atspoguļota ar valodas politiku saistīto pasākumu norise, veikta 

valsts valodas politikas un valodas kultūras jautājumu analīze.  

 Sabiedrība regulāri tika informēta par LVA pasākumiem un darbību. 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/
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Statistika par LVA tīmekļvietnes www.valoda.lv un apakšvietnes Māci un mācies 

apmeklējumiem 

 
 

Apmeklējumu skaits 

2015 2016 2017 2018 

LVA tīmekļvietne www.valoda.lv  

lietotāji 103 442 119 410 257 505 166 728 

sesijas 174 266 194 275 199 208 143 190 

lapu skatījumi 368 640 398 471 400 103 280 923 

Apakšvietne „Māci un mācies” http://maciunmacies.valoda.lv/ 

lietotāji 68 237 74 602 91 599 93 000 

sesijas 
161 053 174 206 227 879 238 000 

lapu skatījumi 
1 081 223 1 105 794 1 387 482 1 449 103 

LVA „Facebook” vietne: https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/ 

sekotāji 

746 

(82% 

sievietes; 

33% 25–

34 gadus 

veci) 

1070 

 (81% 

sievietes; 

33% 25–

34 gadus 

veci un 

21% 35–

2180  

(nedēļā) 

3142 

(82% – 

sievietes, 55% 

– no 25 līdz 44 

gadus veci) 
 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/
http://maciunmacies.valoda.lv/
https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/
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44 gadus 

veci) 

Skatījumi nedēļā 5000 7000 7000 7000–10 000 

„Facebook” vietne skolotājiem „Dalīsimies pieredzē” 

(izveidota 2016. gada 29. novembrī, grupas dalībnieki – skolotāji no Latvijas un diasporas) 

dalībnieki - - 202 

(2017.g. maijā) 

503  

(2017.g. beigās) 

596 

LVA „Twitter” @lva_valoda vietne: https://twitter.com/lva_valoda 

sekotāji    787 

skatījumi    15 000 mēnesī 

Igauņu-latviešu vārdnīcas „Twitter” @eelv_lv vietne: https://twitter.com/eelv_lv   

sekotāji 

 

50 jauni 

apmeklētā

ji mēnesī 

100 jauni 

apmeklētā

ji mēnesī 

600 584 

skatījumi  2000 

skatījumu 

mēnesī no 

citiem 

lietotājie

m 

2500 

skatījumu 

mēnesī no 

citiem 

lietotājiem 

2000 skatījumu 

mēnesī 

1500 skatījumu 

mēnesī 

 

Facebook katru mēnesi ievietotas vidēji 25 ziņas (vid. mēnesī sasniegto ziņu skatītāju – 

18000), Twitter (ee-lv vārdnīca) mēnesī vidēji 20 tvītu (vid. 100 ieskatu mēnesī); Twitter 

(LVA_valoda) mēnesī vidēji 30 tvītu (24000 mēnesī vidēji sasniegto skatītāju). 

www.valoda.lv „Aktualitātēs” ievietotas 133 informatīvās vienības, sagatavoti 54 

nedēļas jautājumi. 

 
 

https://twitter.com/lva_valoda
https://twitter.com/eelv_lv
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Latviešu valodas aģentūras sniegtie komentāri un informācija plašsaziņas līdzekļiem 

 

N.p.k. Informatīvās vienības 2015 2016 2017 2018 

1. Preses relīzes ziņu dienestiem 16 10 63 53 

2. Informatīvi skaidrojošas īsas 

publikācijas dažādos preses izdevumos 

 

 

~28 

 

~24 ~15 3. Plašākas publikācijas, intervijas, 

komentāri, diskusijas (TV, radio, 

laikraksti, interneta vietnes u.tml.) 

~26 

 44 36 87 68 

 

 

Kvantitatīvā publicitātes analīze 2018. gadā 

 

Publicitātes kvantitatīvā analīze apkopo Latviešu valodas aģentūras, kā arī valsts valodas 

un diasporas publicitāti Latvijas medijos 2018. gadā. 

 

Publicitātes analīzē atspoguļoti šādi publicitātes aspekti: 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes intensitāte; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādu 

valodu medijos; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādos 

mediju segmentos; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes avoti. 

 

Publicitātes kvantitatīvajā analīzē (Mediju monitorings: LETA, 2018) atlasīti 

11 556 materiāli, kuros minēta Latviešu valodas aģentūra, valsts valoda un diasporas 

jautājumi. 

 

2016. gadā 2017. gadā 2018. gadā 

5454 reizes 10 305 reizes 11 556 reizes 

t.sk. 619 rakstos un 

sižetos minēta Latviešu 

valodas aģentūra, 4015 

aplūkoti ar valsts valodu 

saistīti jautājumi, bet 

diaspora minēta 1078 

materiālos 

t.sk. 423 rakstos un sižetos 

minēta Latviešu valodas 

aģentūra, 8592 aplūkoti ar 

valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 1532 materiālos 

t.sk. 810 rakstos un sižetos 

minēta Latviešu valodas 

aģentūra, 7350 aplūkoti ar 

valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 3935 materiālos 
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Latviešu valodas aģentūras kopējā publicitāte 
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Latviešu valodas aģentūras publicitātes sadalījums dažādu valodu medijos 
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Ieskatam piedāvājam statistisko informāciju par valsts valodas jautājumu 

atspoguļojumu un diasporas publicitāti Latvijas plašsaziņas līdzekļos 2018. gadā. 

Minētās jomas ir saistītas arī ar Latviešu valodas aģentūras darbības virzieniem un 

uzdevumiem un apliecina arī LVA līdzdalību sabiedrības informēšanā par valsts 

valodas politiku.  

 

Valsts valodas kopējā publicitāte 
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Diasporas kopējā publicitāte 
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6. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS GADA DARBA PLĀNS 2019. GADAM 

Latviešu valodas aģentūras  2019. gada darba plāns 

 

  

(IZM budžeta programma                                                                                 

04.00.00 „Valsts valodas 

politika un pārvalde”) 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu, 

LR Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra 

noteikumiem Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” 

              

Uzdevumi  Pasākumi uzdevuma izpildei 

Plānotais darbības 

rezultāts un tā 

rādītājs 

Pasākuma 

norises laiks 

Finansējuma apjoms (EUR) 

VB 

programma 

04.00.00 

(plānotais 

2019.g.)  

VB programma 

05.00.00 

"Zinātne" 

apakšpr. "VPP" 

05.12.00 

(plānotais 

2019.g.) 

cits 

finansējums 

(plānotais 

2019.g.)  

1. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstisko sektoru 

Latvijā un ārvalstīs 
25766,08 0 0 

1.1. Nodrošināta 

Latviešu valodas 

aģentūras 

(turpmāk – LVA) 

darbības 

plānošana un 

sabiedrības 

informēšana par 

LVA īstenotajiem 

pasākumiem 

1.1.1. Dalība ES valstu 

valodas politikas 

veidošanā un īstenošanā, 

turpinot darbu Eiropas 

Nacionālo valodu 

institūciju federācijā 

(European Federation of 

National Institutions for 

Language) 

1.1.1.1. Dalība 

gadskārtējā konferencē 

un darbs Ģenerālajā 

asamblejā 

Visu gadu 1500 0 0 

  1.1.2. Regulāra LVA 

mājaslapas papildināšana 

ar jaunāko informāciju 

par darbības rezultātiem 

un aktualitātēm 

1.1.2.1. Sadaļas 

"Aktualitātes" u.c.  

sadaļu papildināšana 

mājaslapā - ~4 

informatīvās vienības 

mēnesī, Facebook 

regulāra papildināšana, 

saziņa igauņu-latviešu 

valodas vārdnīcas 

Twitter īsziņās un 

Twitter kontā 

LVA_valoda 

Visu gadu 0 0 0 

  1.1.3. Informācijas 

sniegšana plašsaziņas 

līdzekļiem un sabiedrībai 

informēta par 

jautājumiem, kas ietilpst 

LVA kompetencē, kā arī 

par LVA darbības 

rezultātiem 

1.1.3.1. ~ 10 preses 

relīzes un ~10 citas 

informatīvās un 

zinātniskās vienības 

(plašākas publikācijas, 

intervijas, komentāri 

u.tml. presē, TV, radio; 

zin. referāti un 

publikācijas)  

Visu gadu 635,54 0 0 

  1.1.4. Informatīvu 

semināru organizēšana 

1.1.4.1. Informatīvi 

semināri par LVA 

izdevumiem u.c. 

produktiem 

2019.gada 

jūnijs 

1028 0 0 

1.2. Īstenoti 

pasākumi, kas 

popularizē valsts 

1.2.1. Informatīvi un  

izglītojoši pasākumi  

atbilstoši mērķauditorijas 

1.2.1.1. Ikgadējais 

Dzimtās valodas dienas 

pasākums 

2019. gada 

februāris 

8630 0 0 
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valodas apguvi, 

veicina tās 

lietošanu un sekmē 

sabiedrības 

līdzdalību valsts 

valodas politikas 

īstenošanā (LVA 

nolikuma 4.9.uzd.) 

vajadzībām 1.2.1.2. Ikgadējie 

Eiropas Valodu dienas 

pasākumi 

2019. gada 

septembris-

oktobris 

3838 0 0 

1.2.2. Skolēnu radošo 

darbu konkursu 

īstenošana, rezultātu 

apkopošana 

1.2.2.1. Skolēnu radošo 

darbu konkursa 2018 

"Manas bērnības stāsts" 

darbu krājuma izveide 

un izdošana, kā arī citu 

radošo darbu konkursu 

materiālu publiskošana 

2019.gada 

1.pusgads 

8440 0 0 

1.2.3. Dalība grāmatu 

tirgos, izstādēs 

1.2.3.1. Dalība Latvijas 

grāmatu izstādē; dalība 

grāmatu mākslas 

konkursā "Zelta ābele"  

2019. gada 

februāris, 

marts 

1694,54 0 0 

2. Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un sociolingvistisko procesu 

dinamika (LVA nolikums 3.1.funkcija) 
25550 30000 0 

2.1. Organizēta un 

nodrošināta 

sociolingvistisko 

pētījumu veikšana 

par latviešu 

valodas situāciju 

Latvijā un latviešu 

diasporas valstīs 

(LVA nolikuma 

4.1.uzd.) 

2.1.1. Valodas situācijas 

dinamikas analīze 

2.1.1.1. Pētījuma par 

valsts valodas prasmi 

pieaugušajiem izstrāde 

Visu gadu 2400 0 0 

2.1.1.2. VPP "Latviešu 

valoda" (līgums nr. Nr. 

VPP-IZM-2018/2-0002) 

apakšpr. Nr.2 „Valodas 

politikas aktualitātes un 

vēsture Latvijā 

kontekstā ar 

notikumiem Eiropā un 

pasaulē. Latviešu 

valodas 

sociolingvistisko 

funkciju izpēte: 

lingvistiskā attieksme 

un uzvedība, valodas un 

sabiedriskās domas 

attieksmes” 2. aktivitāte 

„Valodas situācijas 

monitorings (2016‒

2020)" izstrāde" 

Visu gadu 0 30 000 0 

2.1.1.3. Pētījums par 

latviešu valodas 

apguves procesa 

kvalitāti 

2017-2020 23 150 0 0 

3. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (LVA nolikums 

3.2.funkcija) 
943 828 0 0 

3.1. Organizēta 

latviešu valodas kā 

otrās valodas un 

svešvalodas apguve 

visās izglītības 

pakāpēs un 

mūžizglītībā, 

sniegts atbalsts 

mazākumtautību 

izglītībai latviešu 

valodas apguvē 

(LVA nolikuma 

4.2.uzd.) 

3.1.1. Latviešu valodas 

kursi 

3.1.1.1. Īstenots Eiropas 

sociālā fonda projekta  

"Kompetenču pieeja 

mācību saturā" Nr. 

8.3.1.1/16/I/002 

ietvaros  

2017-2021 0 0 0 
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3.2. Plāno, ievieš 

un vada projektus 

(seminārus, kursus 

u.c. pasākumus 

pedagogu 

tālākizglītībai) 

latviešu valodas 

apguves, 

mācīšanas 

metodikas un 

starpkultūru 

komunikācijas 

jomā (LVA 

nolikuma 4.3.uzd.) 

3.2.1. Latviešu valodas un 

bilingvālo mācību kursi 

pirmsskolas un latviešu 

valodas pedagogiem          

3.2.1.1. Metodikas kursi 

pieaugušo skolotājiem 

(8 stundas, 6 grupas,  

120 pedagogi) 

Visu gadu 2900 0 0 

    3.2.1.2. Metodikas kursi 

latviešu valodas un 

literatūras skolotājiem 

(12 stundas, 4 grupas, 

80 pedagogi) 

Visu gadu 4859 0 0 

    3.2.1.3. Atbalsts 

latgaliešu rakstu 

valodas metodikas 

kursiem 

Visu gadu 1000 0 0 

    3.2.1.4. Pedagogu 

meistarklases: labās 

prakses popularizēšana 

(4 meistarklases 

vidusskolā, pamatskolā, 

pirmsskolā; 1 

nodarbības filmēšana)  

Visu gadu 5000 0 0 

  3.2.2. Tālākizglītotāju 

sagatavošana 

3.2.2.1. Radošā 

nometne latviešu 

valodas kursu LVA 

tālākizglītotājiem (3 

dienas, 40 pedagogi) 

2018. gada 

jūlijs 

14 403 0 0 

3.3. Sniegts 

atbalsts latviešu 

diasporai ārvalstīs 

latviešu valodas 

apguvē un valodas 

saglabāšanā (LVA 

nolikuma 4.4.uzd.) 

3.3.1. Interaktīvās e-

mācību platformas 

izveide, uzturēšana 

3.3.1.1. Tālmācības 

vides lva.classflow.lv 

pielāgojums, uzturēšana  

Visu gadu 10 538 0 0 

    3.3.1.2. Pašmācības rīka 

izstrāde, attīstība, 

uzturēšana 

(programmēšana, 

projekta vadība,  

izstrādātāju 

konsultācijas, 

pārraudzība) 

Visu gadu 22 707 0 0 

  3.3.2. Pedagogu 

profesionālā pilnveide 

darbam interaktīvajā  

lva.classflow.lv vidē  

3.3.2.1. Profesionālā 

pilnveides kursi 

strādājošiem 

pedagogiem 

Visu gadu 2998 0 0 

  3.3.3. Tālmācības procesa 

nodrošinājums, 

izmantojot  

lva.classflow.lv vidi 

3.3.3.1. Tālmācības 

nodarbību sagatavošana 

un vadīšana tiešsaistē 

Visu gadu 91 890 0 0 

    3.3.3.2. Bāzes materiālu 

veidošana 

lva.classflow.lv vidē 

Visu gadu 3000 0 0 
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  3.3.4. Tālmācības procesa 

organizēšana, izmantojot 

lva.classflow.lv vidi 

3.3.4.1. Tālmācības 

procesa plānošana, 

organizēšana un 

pārraudzība, tālmācības 

procesa analīze, 

atgriezeniskās saites 

uzturēšana, nodarbību 

kvalitātes uzraudzība, 

resursu krātuves 

veidošana un 

uzraudzība, ikmēneša 

elektroniska izdevuma 

diasporas skolotājiem 

nodrošināšana, 

programmu izstrāde, 

tematiskā plānošana, 

nodarbību rediģēšana 

Visu gadu 39 238 0 0 

  3.3.5. Pasākumi diasporas 

vecākiem, skolēniem un 

ClassFlow pedagogu 

pasākumi 

3.3.5.1. Vecāku 

sapulces-vebināri,  

videolekcijas vecākiem, 

profesionālās pilnveides 

pasākumi pedagogiem, 

atbalsts tematisku 

projektu rīkošanā 

skolēniem 

Visu gadu 3742 0 0 

  3.3.6. Tālmācības procesa 

nodrošinājums diasporas 

bērniem un pusaudžiem, 

izmantojot 

lva.classflow.lv vidi  

3.3.6.1. Nodarbību 

sagatavošana un 

vadīšana  

Visu gadu 14 300 0 0 

  3.3.7. Tālmācības 

nodarbību līmeņošana 

3.3.7.1. Potenciālo 

skolēnu testēšana un 

jauno skolēnu 

līmeņošana 

Visu gadu 1000 0 0 

  3.3.8. Atbalsts 

reemigrējošiem 6–8 gadus 

veciem bērniem latviešu 

valodas apguvē 

3.3.8.1. Konsultācijas 

Skype vai citās 

mūsdienīgās tiešsaistes 

platformās 

Visu gadu 4320 0 0 

  3.3.9. Mācību materiālu  

lva.classflow.lv videi 

izveide un aprobācija 

3.3.9.1. Mācību 

materiālu  izveide 

(ābeces posma izstrāde,  

mācību video ar 

uzdevumiem 

lva.classflow.lv  vidē 

satura izstrāde) 

Visu gadu 5000 0 0 

    3.3.9.2. B1 un B2 satura 

izstrāde pašmācības 

rīkam  

Visu gadu 7275 0 0 

    3.3.9.3. A2 

pašpārbaudes darba 

sagatavošana 

Visu gadu 6321 0 0 

    3.3.9.4. Mācību 

materiālu  aprobācija 

(nodarbību vadīšana, 

izvērtēšana, uzlabošana, 

sagatavošana 

ievietošanai resursu 

krātuvē)  

Visu gadu 3360 0 0 

  3.3.10. Pedagogu 

profesionālā pilnveide 

darbam interaktīvajā e-

mācību vidē  

3.3.10.1. Kursi 

lva.classflow.lv vides 

apguvei (izglītoti 10 

jauni pedagogi Latvijā) 

Visu gadu 5000 0 0 
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    3.3.10.2. Mācību 

materiālu  aprobācija 

(nodarbību vadīšana, 

izvērtēšana, uzlabošana, 

sagatavošana 

ievietošanai resursu 

krātuvē)  

Visu gadu 13 200 0 0 

  3.3.11. ClassFlow 

pasākumi  

3.3.11.1.  3 dienu 

salidojums “Latviešu 

valodas festivāls” (50–

60 dalībnieki) 

Visu gadu 12 000 0 0 

  3.3.12. Atbalsts latviešu 

valodas apguvei un citiem 

pasākumiem diasporā 

3.3.12.1. Atbalsts 

latviešu valodas un 

kultūras apguvei 

Austrumu diasporā 

(klātienē un Skype) 

Visu gadu 41 715 0 0 

    3.3.12.2. Atbalsts 

diasporas nedēļas 

nogales skolām  

Visu gadu 120 000 0 0 

    3.3.12.3. Atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem latviešu 

valodas apguves un 

lietojuma veicināšanai 

(10 pasākumi, 120 

dalībnieki) 

Visu gadu 35 000 0 0 

    3.3.12.4. Mācību 

līdzekļu, materiālu 

iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām 

Visu gadu 4500 0 0 

    3.3.12.5. Atbalsts 

reemigrantu ģimenēm 

bērnu iekļaušanai 

Latvijas izglītības 

sistēmā (kursi, ekspertu 

tikšanās, seminārs) 

Visu gadu 9700 0 0 

    3.3.12.6. Informatīvu 

materiālu izstrāde 

bilingvālo bērnu 

vecākiem  

Visu gadu 3000 0 0 

  3.3.13. Pedagogu 

kompetences pilnveides 

kursu organizēšana 

diasporas nedēļas nogales 

skolu pedagogiem 

3.3.13.1. Metodikas 

kursi Latvijā diasporas 

skolotājiem un ārvalstu 

augstskolu 

mācībspēkiem (3 dienu 

nometne, izglītoti 50 

pedagogi) 

Visu gadu 20 000 0 0 

    3.3.13.2. Metodikas 

kursi ārvalstīs 

(Ziemeļeiropa, Anglija, 

Īrija, Centrālā Eiropa) 

diasporas skolotājiem 

(izglītoti 100 pedagogi) 

Visu gadu 26 333 0 0 

  3.3.14. Digitālie materiāli 

vecākiem  

3.3.14.1. Digitālo 

materiālu vecākiem 

sagatavošana 

Visu gadu 7138 0 0 

  3.3.15. Atbalstīti latviešu 

valodas vasaras kursi 

ārvalstu studentiem un 

diasporas jauniešiem 

3.3.15.1. Vasaras skolas 

diasporas jauniešiem  

Visu gadu 14 000 0 0 
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  3.3.16. Mācību līdzekļu 

izstrāde ārvalstu 

augstskolu studentiem, 

t.sk. informatīvi 

izglītojošie elektroniskie 

mācību materiāli 

3.3.16.1. Mācību 

materiāla lietuviešiem 

izveide 

Visu gadu 9000 0 0 

    3.3.16.2. Autentisku 

tekstu valodas apguvei 

izveide (digitalizēšana) 

Visu gadu 5000 0 0 

    3.3.16.3. Latviešu 

valodniecības attīstība: 

informatīvi izglītojošas 

elektroniskas kartes 

saturiska papildināšana 

(15-17 jaunu satura 

vienību izveide un 

iestrāde lietotnē 

„Lingvistiskā karte”), 

kā arī funkcionāla, 

tehnoloģiska lietotnes 

pilnveide 

Visu gadu 11 000 0 0 

    3.3.16.4. Informatīvs 

buklets par latviešu 

valodu (līdz 60 lpp.; 

LV, Engl) 

Visu gadu 4000 0 0 

  3.3.17. Mācību grāmatu 

nodrošinājums ārvalstu 

augstskolām un 

pētniecības iestādēm 

3.3.17.1. Mācību 

grāmatu sūtījumi 

ārvalstu augstskolām un 

pētniecības iestādēm 

Visu gadu 1400 0 0 

  3.3.18. Vasaras kursu 

organizēšana latviešu 

valodas ārvalstu 

augstskolu pasniedzējiem 

(“letonistu semināri”) 

3.3.18.1. “Letonistu 

semināri” 

  900 0 0 

  3.3.19. Vizītes ārzemju 

augstskolās, kurās māca 

latviešu valodu 

3.3.19.1. Ārzemju 

komandējumi 

Visu gadu 4000 0 0 

  3.3.20. Vasaras valodas 

apguves  bērniem un 

pusaudžiem 

3.3.20.1. Nometnes 

organizēšana 

  18 000 0 0 

  3.3.21. Mācību un 

metodiskie materiāli 

3.3.21.1. MLK Laipa 

B2 sagatavošana un 

izdošana 

Visu gadu 7041 0 0 

    3.3.21.2. Valodas 

funkcionālie līmeņi 

bērniem un pusaudžiem 

Visu gadu 17 636 0 0 

    3.3.21.3. Interaktīva 

mācību materiāla 

izveide "Upe" diasporas 

13 - 14 gadus veciem 

skolēniem  

Visu gadu 6621 0 0 

    3.3.21.4. Diasporas 

skolotāju metodiskie 

materiāli 

Visu gadu 902 0 0 

    3.3.21.5. Mācību 

materiāls "Drāmas 

metodes izmantošana 

vēsturē" 

Visu gadu 3695 0 0 
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    3.3.21.6. Metodikas 

skolas diasporas 

skolotāju materiālu 

izveide 

Visu gadu 2770 0 0 

    3.3.21.7. Metodikas 

materiāls par integrēto 

pieeju valodas apguvē 

pirmsskolas vecuma 

bērniem 

Visu gadu 315 0 0 

    3.3.21.8. Mācību 

materiāla izstrāde 

latviešu literatūras 

apguvei 

kultūrvēsturiskajā 

kontekstā diasporas 

vasaras vidusskolas 3. 

klasei 

Visu gadu 8135 0 0 

  3.3.22. Latviešu valodas 

lietotnes izstrāde 

diasporai  

3.3.22.1. Lietotnes 

koncepcijas un satura 

izstrāde 

Visu gadu 6356 0 0 

  3.3.23. Mācību līdzekļu 

komplekta izstrāde 

diasporai  

3.3.23.1. Mācību 

līdzekļu komplekta 

izstrāde (satura izstrāde, 

ilustrēšana, maketēšana, 

iespiešana) 

Visu gadu 11 232 0 0 

  3.3.24. Latvisko tradīciju 

materiālu izstrāde 

3.3.24.1. Materiālu 

iespiešana 

Visu gadu 4000 0 0 

  3.3.25. Skolu tilti 3.3.25.1. Pasākuma 

nodrošinājums 

2.pusgads 6000 0 0 

  3.3.26. Diasporas mācību 

un metodisko materiālu 

izstrādes nodrošinājums 

3.3.26.1. Metodisko 

materiālu izstrādes 

pārraudzība 

Visu gadu 13 454 0 0 

  3.3.27. CLIL mācību 

materiālu izstrāde (vēsturē 

latviešu un angļu valodā) 

3.3.27.1. CLIL 

materiālu rediģēšana, 

ilustrēšana, maketēšana. 

Visu gadu 6726 0 0 

  3.3.28. Latviešu valodas 

kā mājas valodas apguves 

nodrošinājums Īrijas 

formālajā izglītībā 

3.3.28.1. Latviešu 

valodas kā mājas 

valodas apguves 

nodrošinājums  

Visu gadu 3958 0 0 

  3.3.29. Metodisko rakstu 

krājums par CLIL 

sagatavošana 

3.3.29.1. Metodisko 

rakstu krājums par 

CLIL ilustrēšana, 

maketēšana, iespiešana 

Visu gadu 4616 0 0 

3.4. Veicinātas 

latviešu valodas 

studijas ārvalstu 

augstskolās (LVA 

nolikuma 4.4.uzd.) 

3.4.1. Tālmācības 

nodarbību pedagogu un 

LVA metodiķu pieredzes 

apmaiņas un pilnveides 

seminārs ārvalstīs  

3.4.1.1. Pedagogu un 

LVA metodiķu 

pieredzes apmaiņas un 

pilnveides seminārs 

ārvalstīs (16 dalībnieki) 

Visu gadu 15000 0 0 
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  3.4.2. Atbalsts ārvalstu 

augstskolu lektorātiem 

latviešu valodas apguvē 

3.4.2.1. Finansiāls 

atbalsts - maksājumi 

Vašingtonas 

Universitātei (ASV, 

Sietla),  Prāgas Kārļa 

universitātei (Čehija), 

Brno Masarika 

Universitātei (Čehija), 

Tartu Universitātei 

(Igaunija), Helsinku 

Universitātei (Somija), 

Varšavas Universitātei 

(Polija); vienai 

augstskolai (piem., 

Dienvidkorejai); 

līdzfinansējums lektoru 

Pekinas Svešvalodu 

universitātē (CN, 

Pekina) un Budapeštas 

Eotvoša Lorānda 

Universitātē (HU, 

Budapešta) atlīdzībai 

Visu gadu 90700 0 0 

  3.4.3. Finansiāls atbalsts 

izglītojošiem pasākumiem 

ārvalstu augstskolās, 

kurās apgūst latviešu 

valodu, un projektiem 

latviešu valodas apguves 

un izpētes veicināšanai 

3.4.3.1. Finansiāls 

atbalsts - atbalsts 

Baltijas studentu 

konferencei "Tilti 

Baltijā”; Atbalsts  Baltu 

akadēmijai Viļņas 

Universitātei un 

latvistikas programmai; 

atbalsts pēc 

pieprasījumiem 

projektiem un 

pasākumiem latviešu 

valodas apguves un 

izpētes veicināšanai 

(vieslekcijas, kultūras 

pasākumi u.c.); atbalsts 

pēc pieprasījumiem 

projektiem un 

pasākumiem latviešu 

valodas apguves un 

izpētes veicināšanai 

(vieslekcijas, kultūras 

pasākumi u.c.)  

Visu gadu 11000 0 0 

  3.4.4. Profesionālās 

pilnveides studiju 

programmas izstrāde un 

īstenošana diasporas 

pedagogiem Latvijas 

augstskolās 

3.4.4.1. Studiju 

programmas izstrāde un 

īstenošana  

Visu gadu 35552 0 0 

3.5. Organizēt un 

atbalstīt 

zinātniskās un 

mācību literatūras, 

izglītojošo un 

informatīvo 

materiālu izstrādi 

un izdošanu (LVA 

nolikuma 4.6.uzd.) 

3.5.1. Elektroniskie 

mācību līdzekļi 

3.5.1.2. Elektroniskās 

vārdnīcas e-Pupa 

pilnveide un 

papildināšana (skaņu 

failu sagatavošana, 

šķirkļu izveide, šķirkļu 

precizējumu iestrāde, 

jaunu škirkļu 

pievienošana, 

programmatūras 

atjaunināšana) 

Visu gadu 18504 0 0 

  3.5.2. Metodiskie līdzekļi 

latviešu valodas apguvei  

3.5.2.1. Zinātniski 

metodiskā žurnāla 

"Tagad" izveide, 

izdošana elektroniski 

Visu gadu 11 108 0 0 
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3.6. Pārējie 

uzdevumi 

3.6.1. Autortiesību 

kārtošana  

3.6.1.1. Autoratlīdzības 

piedrukām un jaunajiem 

izdevumiem 

Visu gadu 500 0 0 

  3.6.2. Mācību resursu 

pieejamības 

nodrošināšana un 

mājaslapas pilnveide 

3.6.2.1.  Mācību resursu 

pieejamības 

nodrošināšana pēc 

pieprasījuma un 

mājaslapas pilnveide 

Visu gadu 42 000 0 0 

  3.6.3. Integrācijas 

pasākums  

3.6.3.1. Integrācijas 

pasākums "Valoda 

vieno!" 

1. pusgads 344 0 0 

  3.6.4. Sabiedrības 

līdzdalība  

3.6.4.1. Vecāku skola Visu gadu 1881 0 0 

    3.6.4.2. Konkurss 

bērniem 

Visu gadu 1200 0 0 

    3.6.4.3. Informatīvie 

semināri 

Visu gadu 745 0 0 

  3.6.5. LVA darbības 

popularizēšana, 

sabiedrības informēšana; 

LVA darbinieku 

līdzdalība semināros, 

kursu nodrošināšana 

3.6.5.1. Vietējie 

komandējumi (dienas 

nauda, viesnīcu 

pakalpojumi, 

konferenču dalības 

maksas) 

Visu gadu 800 0 0 

    3.6.5.2. Ārzemju 

komandējumi (dienas 

nauda, viesnīcu 

pakalpojumi, 

konferenču dalības 

maksas) 

Visu gadu 2300 0 0 

4. Sekmēta latviešu valodas attīstība un kvalitatīvs lietojums, paaugstināta latviešu 

valodas konkurētspēja Latvijā un pasaulē (LVA nolikums 3.3. funkcija). Sniegts atbalsts 

lībiešu valodas un kultūras attīstībai. 

41 671 0 0 

4.1. Sniegtas 

konsultācijas 

latviešu valodas 

pareizrakstības, 

gramatikas, 

leksikas un valodas 

stila jautājumos 

(LVA nolikuma 

4.7.1.uzd.) 

4.1.1. Mutvārdu un 

elektronisko konsultāciju 

par dažādiem valodas 

jautājumiem sniegšana 

4.1.1.1. ~14000 līdz 

20000  konsultāciju; 

Visu gadu 933 0 0 

4.2. Sniegtas 

konsultācijas 

personvārdu 

atveides un 

identifikācijas 

jautājumos (LVA 

nolikuma 

4.7.2.uzd.) 

4.2.1. Rakstveida izziņu 

sagatavošana un 

izsniegšana par citvalodu 

personvārdu atveidi un 

identifikāciju 

4.2.1.1. Līdz  ~600 līdz 

800 izziņu 

Visu gadu 0 0 0 

4.3. Pēc 

tiesībaizsardzības 

iestāžu 

pieprasījuma 

sniegti lingvistiskie 

atzinumi par 

konkrētu tekstu 

vai tā daļu (LVA 

nolikuma 4.8.uzd.) 

4.3.1. Lingvistisko 

atzinumu un ekspertīžu 

īstenošana 

4.3.1.1. ~10 līdz 15 

lingvistiskie atzinumi 

un ekspertīzes 

Visu gadu 0 0 0 
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4.4.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 (LVA 

nolikuma 4.5.uzd.) 

4.4.1. Dažādu 

populārzinātnisku 

izdevumu izstrāde par 

latviešu valodas 

jautājumiem, par valodas  

pilnveidi literatūras un 

mākslas līdzekļiem 

4.4.1.1. Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku 

rakstu krājums. Nr. 14.  

Atb. red. A.Vulāne. 

Rīga: LVA, 2019. 

(~500 eks.) 

2019.gada 

jūnijs 

2559 0 0 

  4.4.1.2. Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku 

rakstu krājums. Nr.15. 

manuskripta izstrāde 

(~150 lpp.) 

2019‒2020 6026 0 0 

    4.4.1.3.  Izdevuma par 

Kurzemes, Zemgales, 

Sēlijas kultūrvēsturiskā 

reģiona iedzīvotāju 

uzvārdiem izstrāde (pēc 

arhīvu materiāliem u.c. 

avotiem) 

2018‒2019 11 915 0 0 

  4.4.2. Pētījumu un 

informatīvi izglītojošu 

materiālu par latviešu 

valodas jautājumiem 

izstrāde 

4.4.2.1. Personvārdu 

atveides ieteikumu 

izstrāde (korejiešu 

valoda) 

2019.gada 

4.cet. 

2586 0 0 

  4.4.3. Plašam interesentu 

lokam nozīmīgu pētījumu 

valodniecībā un valodas 

apguves jomā tulkošana 

latviešu valodā, pētījumu 

par latviešu valodas 

jautājumiem izstrāde un 

izdošana 

4.4.3.1. D.Kristela 

grāmatas "A little book 

of Language" 

sagatavošana izdošanai, 

izdošana 

2019.gada 

4.cet. 

10 972 0 0 

  4.4.4. Elektronisku 

informatīvu un 

informatīvi izglītojošu 

lietotņu un datubāzu 

izstrāde par latviešu 

valodas jautājumiem 

4.4.4.1. Lietotnes 

"Citvalodu personvārdu 

atveides vārdnīca" 

satura aktualizācija, 

papildināšana 

2019.gada 

1.pusgads 

3157 0 0 

  4.4.5. Atkārtota grāmatu 

izdošana  

4.4.5.1. Grāmatu 

piedrukas 

2019. gada 

4.cet. 

3523 0 0 

5. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana 0 0 1 144 574 
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5.1. Kompetenču 

pieeja mācību 

saturā 

5.1.1. Eiropas sociālā 

fonda projekts Nr. 

8.3.1.1/16/I/002  

5.1.1.1. Pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveide - 

latviešu valodas 

prasmes pilnveides 

kursi (izglītoti 1050 

pedagogi), metodikas 

kursi (izglītoti 660 

pedagogi), kursi 

latviešu valodas un 

kultūrvides apguvei 

(izglītoti 60 pedagogi); 

metodiskie un mācību 

līdzekļi (sagatavoti  

izdevumi); atbalsta 

pasākumi pedagogu 

sadarbībai (528 

dalībnieki); organizēta 

konference (100 

dalībnieki). 

2017-2021 0 0 1 144 574 

  1 036 815 30 000 1 144 574 

 

 

 

 

 


