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Cienījamie pārskata lasītāji!  

Lasot vai tikai ielūkojoties Latviešu valodas aģentūras 2019. gada pārskatā, 

redzams, ka ir bijis ļoti daudz darāmā valsts valodas pozīciju nostiprināšanā un 

Latviešu valodas aģentūras darbinieki kopā ar sadarbības partneriem ir rezultatīvi 

strādājuši, lai sabiedrībā gan veicinātu pozitīvu lingvistisko attieksmi, gan uzlabotu 

valsts valodas prasmi, gan paplašinātu valodas lietojumu un paaugstinātu tā kvalitāti.  

Apzinoties, ka valodas prasmi un lietojuma veicināšanu ietekmē lingvistiskā 

attieksme, Latviešu valodas aģentūra īpaši pievērš uzmanību atbildīgas bērnu un 

jauniešu lingvistiskās attieksmes veidošanai un nostiprināšanai ar Dzimtās valodas 

dienas un Eiropas valodu dienas pasākumiem. Valodas situācija vēl joprojām liecina, 

ka pastiprināta uzmanība ir veltāma tieši lingvistiskajai attieksmei sabiedrībā gan 

latviešu valodas kā dzimtās valodas runātāju, gan mazākumtautību pārstāvju vidū. 

Svarīga ir ikviena valodas lietotāja līdzdalība valsts valodas pozīciju stiprināšanā, 

runājot un rakstot latviski. 

Apjomīgs darbs ir paveikts, lai atbalstītu latviešu valodas kā otrās valodas un 

svešvalodas apguvi, īpaši mazākumtautību izglītību valsts valodas apguvē, kā arī 

sniegts liels atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs un latviešu valodas studijām ārvalstu 

augstskolās.  

Iedziļināšanās vērta ir Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja 

mācību saturā” sadaļa, kuras īstenošana ir nodota Latviešu valodas aģentūrai, pievēršot 

īpašu uzmanību ne tikai atbalsta apjomam, bet vēl jo vairāk atbalsta daudzveidībai. 

Jautājums tomēr paliek – kādai skolotāju daļai šis apjomīgais un daudzveidīgais 

atbalsts tiek sniegts? 

Būtisks ir Latviešu valodas aģentūras ieguldījums valsts valodas attīstībā, gan 

izstrādājot un izdodot populārzinātnisko literatūru, izglītojošos un informatīvos 

materiālus, gan veidojot valodas normu avotus un lietotnes, kā arī ikdienā paaugstinot 

valsts valodas kvalitāti ar konsultācijām visdažādākajos valodas jautājumos. No 

daudzajiem darbiem šeit gribētu nosaukt fundamentālo pētījumu „Latviešu uzvārdi 

arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” (1. un 2. daļa) un „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” 14. laidienu, kas sagatavots Latvijas jubilejas gadā un tāpēc 

saistās ar skaitli 100 un latviešu valodas lietojumu senāk un mūsdienās. 

Pateicībā sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, bez kuru līdzdalības 

nebūtu bijis iespējams paveikt visu šo apjomīgo 2019. gada darbu, – 

 

 

Jānis Valdmanis,  

Latviešu valodas aģentūras direktors 

  



5 
 

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 Latvijas Republikas 

Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 337 „Valsts aģentūras „Latviešu valodas 

aģentūra” nolikums”. Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra MK 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” (2014. gada 

3. novembra MK  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)” (2011. gada 20. oktobra MK 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 (piemēram, 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 

https://www.vestnesis.lv/url.php?id=266406
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skaitā projektu konkursus latviešu valodas attīstībai; vada un uzrauga minēto 

projektu īstenošanu;  

o organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un 

informatīvo materiālu izstrādi, izdošanu un realizāciju;  

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 2 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. 
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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 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 
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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.  
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2. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS 2019. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā 

2019. 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 trešais posms – veiktas skolēnu un skolotāju aptaujas, 

fokusgrupu un tiešo novērojumu datu analīze. Uz pētījuma rezultātu pamata tiek 

sagatavoti 15 informatīvi bukleti ar ieteikumiem skolotājiem, metodiķiem un latviešu 

valodas apguvē iesaistītajiem par tēmām, kas saistītas ar valodas mācīšanos. Tēmas 

aptver 4 tematiskos lokus – jautājumus, kas ir saistīti ar skolēnu, mācību stundu, skolu 

un kontekstu kopumā. Pilns tēmu loks ir ilustrēts attēlā. 

 
Informatīvie bukleti būs pieejami 2020. gada vidū LVA tīmekļvietnes sadaļā 

Sociolingvistika: https://valoda.lv/petijumi/sociolingvistika/. 

 

2019. gadā turpinājās pētījuma „Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts 

valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti (2015–2017)” īstenošana. Šo 

pētījumu veica LVA sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes 

https://valoda.lv/petijumi/sociolingvistika/
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pārbaudes nodaļas speciālistiem, Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un 

informātikas institūtu (MII) un Valsts valodas centru.  

Pētījums veikts, lai noskaidrotu, kāda ir latviešu valodas apguvēju lingvistiskā 

kompetence jeb personas zināšanas par latviešu valodas leksiku, gramatiku, fonoloģiju 

un ortogrāfiju un kāda ir viņu prasme šīs zināšanas izmantot praksē, lietojot latviešu 

valodu. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo datu un aptauju analīzi, valodas 

apguvēju korpusa kļūdu analīzi: lai noskaidrotu, kādas grūtības rodas latviešu valodas 

kā svešvalodas apguvējiem valodas lietojumā atbilstoši nepieciešamajām zināšanām 

katrā līmenī, ir apkopoti valsts valodas prasmes pārbaudes rakstu daļas darbi un 

izveidots valodas apguvēju korpuss. Savukārt aktuālās valsts valodas apguves procesa 

attīstības un tendenču noskaidrošanai veikts pārbaudes rezultātu apkopojums un 

salīdzinājums ar iepriekšējiem posmiem, analizēti aptaujā iegūto respondentu profila 

dati. 

Pētījuma rezultāti ataino mūsdienu pasaules pārmaiņu ietekmi uz valodas 

politikas īstenošanas pedagoģisko virzienu, respektīvi, valsts valodas prasmes 

nodrošinājumu, un iezīmē valodas situācijas attīstības tendences kopumā, tāpat arī 

sniedz priekšstatu par konkrētām problēmām un grūtībām latviešu valodas kā 

svešvalodas apguvē. 

 

 

 

Pētījums pieejams LVA tīmekļvietnē: 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/ 

2020/04/Latvie%C5%A1u-valodas-

prasmes-kvalit%C4%81te-preview.pdf. 

 
 

2019. gadā LVA bija LU sadarbības partnere valsts pētījumu programmā 

„Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete). LVA projektā 

īsteno apakšprojekta sadaļu – veic latviešu valodas situācijas izpēti „Valodas situācija 

Latvijā: 2016–2020”.  
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2019. gadā veiktas Latvijas iedzīvotāju aptaujas – reprezentatīva sabiedrības 

aptauja (18–74 gadi) un paplašināta jaunākās paaudzes (18–34 gadi) aptauja – un datu 

analīze. Šajā valodas situācijas izpētes periodā respondentu kopas aspektā īpaša 

uzmanība pievērsta tieši jaunākās paaudzes respondentu grupai, bet sociolingvistisko 

jomu aspektā – valodu lietojumam un ekonomiskajai vērtībai darba tirgū.  

Pētījums tiks publicēts LVA tīmekļvietnē 2020. gadā. 

 

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

pakāpēs un mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu  

valodas apguvē 

 

LVA 2019. gadā turpināja organizēt pedagogu profesionālās pilnveides 

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

profesionālo kompetenci atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK 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 atbilstoši kompetencēs 

balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. Pedagogu 

tālākizglītības kursi lielākoties notika 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”, tomēr 2019. gadā LVA arī ar 

valsts budžeta atbalstu organizējusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kursus dažādām mērķgrupām. 

Notikuši metodikas kursi pirmsskolas pedagogiem – 1 grupa, izglītoti 

30 skolotāji. 

 

 

 

 

 

„Pilnveidotais mācību saturs latviešu valodas apguvē pirmsskolā lingvistiski 

neviendabīgā vidē” (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

29.11.2019.–27.12.2019. Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

30 

Kopā: 30 
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Notikuši metodikas kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem – 2 grupas, 

izglītoti 50 skolotāji. 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

„Radošā un pētnieciskā darbība latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā” 
(12 stundas) 

05.06.2019.–06.06.2019.  Madonas pilsētas 1. vidusskola 26 

„Lasītprasmes veicināšana skolā” (12 stundas) 

03.01.2019.–04.01.2019.  Aizkraukles novada vidusskola 24 

 
 Kopā: 50 

 

Notikuši CLIL (integrētas mācību satura un valodas apguves) metodikas kursi 

dažādu mācību priekšmetu pedagogiem – 1 grupa, izglītoti 15 skolotāji. 

 

LVA 2019. gadā organizēja metodikas kursus latviešu valodas pedagogiem, 

kuri māca pieaugušos. Kursu mērķis – nodrošināt izglītojošo, metodisko un 

informatīvo atbalstu latviešu valodas skolotājiem, kuri vada latviešu valodas apguves 

kursus pieaugušajiem. Profesionālo kompetenci 8 stundu kursos pilnveidojuši 

113 kursu vadītāji (5 grupas).  

 

  
  

Integrētas mācību satura un valodas apguves (CLIL) metodika (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

 15.01.2019.–15.02.2019. Rīgas 40. vidusskola 15 

Kopā: 15 
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Aktualitātes latviešu valodas apguves metodikā (8 stundas) 

Kursu norises 

laiks 

Kursu norises 

vieta 

Kursu nosaukums Kursantu 

skaits 

26.06.2019. Rīga Nodarbības plānošana un īstenošana 21 

27.06.2019. Rīga Nodarbības plānošana un īstenošana 22 

28.06.2019. Rīga Nodarbības plānošana un īstenošana 17 

03.12.2019. un 

06.12.2019. 

Rīga Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 26 

03.12.2019. un 

06.12.2019. 

Rīga Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 27 

Kopā:  113 

 

 

2019. gadā LVA organizēja informatīvos seminārus par CLIL mācību 

materiāliem pamatskolai un vidusskolai, kuri ir kā atbalsta materiāls mācību 

priekšmetu apguvē. 

  

Aktualitātes latviešu valodas apguves metodikā (8 stundas) 

Kursu norises 

laiks 

Kursu norises 

vieta 

Kursu nosaukums Kursantu 

skaits 

22.10.2019. Salaspils Informatīvais seminārs par LVA 

izstrādātajiem CLIL mācību materiāliem 

17 

28.11.2019. Rīga Nodarbības plānošana un īstenošana 19 

19.12.2019. Rīga Informatīvais seminārs par LVA 

izstrādātajiem CLIL mācību materiāliem 

15 

Kopā:  51 
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Lai sniegtu atbalstu latviešu valodas pedagogiem, kuri 2020. gadā sāks ieviest 

kompetencēs balstītu mācību saturu, LVA sadarbībā ar tālākizglītotājiem un 

pedagogiem no visas Latvijas sagatavojusi 4 jaunas pedagogu profesionālās pilnveides 

programmas, kas tiks piedāvātas pedagogiem 2020. gadā. Kursa dalībniekiem šajās 

programmās būs iespēja iepazīties ar aktuālajiem izglītības īstenošanas aspektiem. 

Pedagogi aktualizēs savu pieredzi par iespējām attīstīt skolēnos pašizziņu un 

pašvadību, domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību. Skolotāji papildinās savu 

pieredzi ar metožu un metodisko paņēmienu piemēriem aktīvam, interesi raisošam 

darbam stundās un mācīsies modelēt interesantus un būtiskus atgriezeniskās saites 

piemērus, praktiski veidos snieguma līmeņa aprakstu kādam mācību priekšmeta 

apguves procesā būtiskam jautājumam un savstarpēji prezentēs patstāvīgi veidotu 

mācību materiālu. 

Sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūras speciālistiem izveidota 1 metodikas 

kursu programma „Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību 

vides veidošanā un mācību satura pieejamības nodrošināšanā” ar mērķi pilnveidot 

pedagogu profesionālo kompetenci, veidojot sapratni, sniedzot zināšanas un attīstot 

prasmes, lai veicinātu iekļaujošu mācību vidi, izmantojot mūsdienu izglītības saturam 

atbilstošas metodes informācijas satura pieejamības nodrošināšanai mācību satura 

efektīvai apguvei. 

 

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

tālākizglītībā un starpkultūru komunikācijā 

 

2019. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību 

skolotājiem un pirmsskolu skolotājiem. Tika organizētas 5 meistarklases 

vispārizglītojošo skolu dažādu priekšmetu skolotājiem (dalībnieku kopējais skaits – 

94). Jauninājums – lai panāktu, ka skolotājs jauniegūto pieredzi izmanto ikdienā, 

viņam bija nepieciešams to praktizēt mācību procesā, reflektēt par to, ko viņš apguva, 

izmēģināt, analizēt. 2020. / 2021. mācību gadā stāsies spēkā jauni vispārējās izglītības 

standarti, un tajos ietvertie sasniedzamie rezultāti paredz lietpratībā orientētu mācību 

saturu un pieeju arī literatūras apguvē. Meistarklasē plānots gan teorētiski, gan 

praktiski redzēt un pārrunāt būtiskāko akcentu lietojumu praksē, savstarpēja kolēģu 

sadarbība, vēroto stundu izvērtējums, vienošanās par kopīgām vajadzībām un to 

sasniegšanu. 

 

Nr.p.k. Meistarklases nosaukums Vieta Vadītājs 
Izglītoto 

pedagogu 

skaits 

1.  Bilingvālā pieeja bērnu 

lietpratības attīstīšanā 

Rīga Rīgas Ziedoņdārza 

pirmsskolas 

pedagogi 

15 

2.  
Mācību procesa plānošana Vecbebri Edgars Bērziņš 29 

3.  Starpdisciplinārās pieejas 

nodrošinājums izglītības 

Liepāja Gaļina 

Skorobogatova, 

16 



15 
 

kompetenču attīstīšanai 

mazākumtautību skolās 

Irēna Oše 

4.  Skolēna pozīcijas 

veidošanās 1. klasē 

Salaspils Ilze Čudare 18 

5.  Pilnveidotā mācību satura 

un pieejas izaicinājumi un 

iespējas literatūras mācību 

satura apguvē 

Valmiera Māris Bušmanis, 

Inese Vilciņa 

16 

Kopā: 94 

 

 

  

 

 

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 Izglītības un zinātnes ministrijas (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. 2019. gadā LVA organizēja 

3 skolotāju tālākizglītības kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

darbā ar remigrējušiem 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 (dalībnieku kopējais skaits – 58). 

No 21. līdz 24. oktobrim Lilastē tika organizēta remigrantu ģimeņu 

latviešu valodas apguves nometne, kurā 6 ģimenes (25 dalībnieki) mācījās valodu 

ar mākslas, dziesmu, kulinārijas un improvizācijas palīdzību.  

Daudzveidīgās nodarbības, ģimeņu meistarklases, neformālā gaisotne palīdzēja 

kopā ar LVA metodiķiem stiprināt remigrantu kopienu, to piederības izjūtu Latvijai. 

Apgūt valodu palīdzēja Dace Anstrate, Daina Grosa, Iveta Miloslavska, Lingita Lina 

Bopulu, Elita Patmalniece, Kaspars Zemītis, Ēriks Dreibants, bungu studija „Kristaps 
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JS”, Valdis Sils, Dita Nitiša, Dzintars Rožkalns, Anda Štoka-Šņepste, Ija Groza, Daina 

Bumbiere un SIA „3k studija”.  

 
 

LVA regulāri sadarbojas ar Latvijas izglītības iestādēm, sniedz atbalstu un rīko 

Atvērto durvju dienas. 

Nr.p.k. Datums Temats Vieta Dalībnieki 

1.  12.03.2019. Atbalsts, strādājot ar 

remigrantu un 

imigrantu ģimenēm 

Zvejniekciems Zvejniekciema 

vidusskolas 

skolotāju kolektīvs 

2.  11.09.2019. Atbalsts, strādājot ar 

remigrantu un 

imigrantu ģimenēm 

Drabeši Vidzemes reģiona 

skolotāji, 

administrācija 

3.  23.10.2019. Remigrantu vecāku 

tikšanās 

Pierīga Remigrantu 

ģimenes 

4.  25.10.2019. Informatīvais 

seminārs par atbalstu 

remigrantu un 

imigrantu ģimenēm 

Liepāja Liepājas pedagogi 

un pašvaldības 

pārstāvji 

5.  03.11.2019. Tikšanās ar 3 

remigrantu ģimenēm 

(atgriezeniskā saite 

par nometni) 

Vecrīga Īrija, ASV, 

Austrālija 

6.  06.11.2019. Atbalsts remigrantu 

un imigrantu 

ģimenēm 

„Drošā māja” Tikšanās ar 

Augsburgas Romas 

katoļu baznīcas 

diacēzes biedrības 

„Caritas”  

(Caritas im Bistum 

Augsburg) 

pārstāvjiem 

7.  26.11.2019. Atbalsts, strādājot ar 

remigrantu un 

imigrantu ģimenēm 

Rīgas Izglītības 

un informatīvi 

metodiskais 

centrs 

Rīgas skolu 

skolotāji 



17 
 

8.  29.11.2019. Bērni ar dažādu 

valodas prasmi 

un / vai pieredzi 

Rīgas 

Austrumu 

vidusskola 

Latvijas logopēdi 

9.  03.12.2019. Starpsektoriālās 

Dialoga platformas 

tematiskā tikšanās. 

Pedagogu darbs ar 

iebraucēju un 

remigrantu bērniem 

un ģimenēm: 

pieejamais atbalsts, 

resursi un pieredze 

Jelgavas 

Valsts 

ģimnāzija 

Jelgavas skolas un 

pašvaldība 

10. 10.12.2019. Atbalsts darbam ar 

iebraucēju un 

remigrantu bērniem 

Pļavnieku 

pamatskola 

Rīgas skolu 

skolotāji 

11. 12.12.2019. Labās prakses 

piemēri 

Vaivaru 

pamatskola 

Latvijas pedagogi 

 

 2019. gadā tika īstenots 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. pasākums „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās 

izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču 

pieeja mācību saturā”. 

 

1. Turpināts darbs pie 10 metodisko un mācību līdzekļu pedagogiem un skolēniem 

izstrādes, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē: 

- izstrādāts un rediģēts rokasgrāmatas saturs pirmsskolas skolotājiem, veikta 

korektūra, izveidots makets, darbs sagatavots publicēšanai; 

- pabeigts darbs pie rokasgrāmatas sākumskolas skolotājiem satura izstrādes, 

darbu turpina redaktors un korektors; 

- turpināts darbs pie rokasgrāmatas vidusskolas skolotājiem satura izstrādes; 

- veikts latviešu valodas skolotāja portfolio ar praktiskiem piemēriem satura 

izstrādes iepirkums, saskaņota detalizēta portfolio satura koncepcija, turpinās 

darbs pie satura izstrādes; 

- veikts rokasgrāmatu un portfolio tehniskās izveides pakalpojuma 

iepirkums, norit darbs; 

- veikts videomateriālu ar labās prakses piemēriem, kā mācīt un kā mācīties 

latviešu valodu latviešu valodas un citu mācību priekšmetu stundās, 

iepirkums, videomateriāli tiek gatavoti; 

- izstrādāts un saskaņots didaktisko materiālu komplekta runas prasmju 

pilnveidei pirmsskolā un sākumskolā saturs, noslēdzies darbs pie 

vizualizācijas, noticis aprobācijas process, pilnveidots saturs, materiāls iespiests 

tipogrāfijā un izplatīts Latvijas izglītības iestādēs; 

- veikts galda spēļu komplekta runas prasmju pilnveidei pirmsskolā un 

sākumskolā iepirkums, izstrādāts saturs, turpinās redaktora, korektora darbs un 

materiāla vizualizācija; 
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- veikts darbs pie animācijas filmas par pirmajiem soļiem latviešu valodas 

apguvē iepirkuma sagatavošanas; 

- izstrādāta un saskaņota latviešu valodas bilžu vārdnīcas satura koncepcija un 

pieeja, noteikti leksikas atlases principi, noslēgusies satura izstrāde, turpinās 

redaktora, korektora darbs, kā arī materiāla vizualizācija; 

- veikts darbs pie atraktīvas, spēles veida lietotnes 2 dažādu vecumposmu 

bērniem iepirkuma sagatavošanas. 

2. Veikts digitālā pašvērtēšanas un pašmācības rīka pedagogu latviešu valodas 

pilnveidei iepirkums, saskaņota detalizēta satura koncepcija, uzdevumu tipi, tehniskais 

risinājums, norit darbs pie detalizētas satura izstrādes. 

3. Turpināts darbs pie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides:  

3.1. Organizēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām 

vajadzībām ar mērķi nodrošināt pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas 

prasmju nostiprināšanu C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanu līdz 

C2 līmenim:  

- laikā no 2019. gada janvāra līdz martam kursus beidza 35 grupas, kuras 

mācības sāka 2018. gadā, izglītoti 533 cilvēki, visām grupām diagnosticēts 

valodas prasmes līmenis; 

- no 2019. gada marta līdz jūnijam kursi notika 35 grupām, tos apmeklēja 

602 pedagogi, apliecības saņēma 572 pedagogi, visām grupām diagnosticēts 

valodas prasmes līmenis, 15 grupām veikta arī kursu kvalitātes pārraudzība; 

- no 2019. gada augusta līdz decembrim kursi notika 35 grupām, no tām 

20 grupas skolu, t. sk. 1 privātskolas, pedagogiem un 15 grupas pirmsskolas 

izglītības iestāžu (PII) pedagogiem; kursus apmeklēja 616 pedagogi, apliecības 

saņēma 583 pedagogi, visām grupām diagnosticēts valodas prasmes līmenis, 

16 grupām veikta arī kursu kvalitātes pārraudzība; 

- veikts izbraukuma praktisko nodarbību nodrošinājuma pakalpojuma iepirkums; 

notikušas 30 praktiskās nodarbības, kurās piedalījušies 882 pedagogi; 

- papildus ir izstrādāti valodas prasmju diagnosticēšanas testi C līmenim valodas 

prasmju pārbaudei un to uzlabošanai; 

- decembrī notikusi kursu vadītāju un kursu vērtētāju sagatavošana; 

- organizēta pieteikšanās uz 2020. gada kursiem.  

3.2. Organizēti metodikas kursi: 

- pirmsskolas pedagogiem notikuši kursi 16 grupām, izglītoti 363 pedagogi; 

- sākumskolas pedagogiem notikuši kursi 10 grupām, izglītoti 239 pedagogi; 

- dažādu mācību priekšmetu pedagogiem notikuši kursi 8 grupām, izglītoti 

163 pedagogi; 

- latviešu valodas skolotājiem notikuši kursi 14 grupām, izglītoti 350 pedagogi, 

- kopumā izvērtēti 15 metodikas kursi; 

- decembrī notikusi kursu vadītāju un kursu vērtētāju sagatavošana; 

- organizēta pieteikšanās uz 2020. gada kursiem. 

3.3. Organizēti 2 intensīvie latviešu valodas un kultūrvides apguves kursi 

(50 stundu programma), izglītoti 60 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. 
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4. 2019. gada 27. februārī notikusi konference „Aktualitātes latviešu valodas apguvē”, 

piedalījušies 136 pedagogi. 

5. Organizēti atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski 

neviendabīgā vidē.  

5.1. Notikuši 11 pieredzes apmaiņas semināri par latviešu valodas lietojumu 

profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā pirmsskolas 

izglītības iestādēs, kurus apmeklējuši 199 pedagogi. 

5.2. Notikuši 13 pieredzes apmaiņas semināri par latviešu valodas lietojumu 

profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā sākumskolas 

izglītības iestādēs, kurus apmeklējuši 205 pedagogi. 

5.3. Notikuši 3 pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp 

pirmsskolas izglītības iestādēm, kuros piedalījušies 60 pedagogi.  

5.4. Notikuši 2 pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi (nometnes), 

piedalījušies 40 pedagogi. 

 

Interneta vietnē Facebook ir izvietota 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 1000 dalībnieku. 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 latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, 

latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 

 

Atbalsts latviešu diasporai 

 

LVA 2019. 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), kā arī vienā vietā Īrijā (1 skolotāja vieta). 

Līdzfinansējums diasporas nedēļas nogales skolu un vasaras vidusskolu darbības 

nodrošināšanai (telpu īres, bērnu apdrošināšanas un mācību materiālu, tehnisko 

līdzekļu iegādes u. c. izdevumu segšanai) tika sniegts 58 latviešu skolās Rietumu 

diasporā. 2019. gadā zināšanas un prasmes latviešu valodā un kultūrā pilnīgojuši 

2216 skolēni un pieaugušie. 

 

 

Valsts Pilsēta Skola / mācību vieta 
Īstenotie 

pasākumi 

Krievijas 

Federācija 

Augšbebru 

ciems 

(Bobrovka) 

Omskas 

apgabalā 

Augšbebru Latviešu kultūras centrs 

(Augšbebru latviešu folkloras kopa 

„Varavīksne”) 

Latviešu valodas 

un kultūras 

nodarbības, 

folkloras 

meistarklases un 
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Krasnojarska 
Krasnojarskas latviešu kultūras 

biedrība „Dzintars” (Skype) 

pasākumi 

Omska 
Omskas latviešu nacionālais kultūras 

centrs „Zvaigznīte” (Skype) 

M. Gorkija 

ciems 

Baškortostānā 

Maksima Gorkija  

vispārizglītojošā vidusskola 

Maskava 

Latvijas Republikas vēstniecības 

Krievijas Federācijā svētdienas skola 

Maskavas Latviešu kultūras biedrība 

Īrija Karikmakrosa 

Sv. Džozefa Nacionālā zēnu 

pamatskola (St. Joseph’s Boys 

National School) 

Latviešu valodas 

nodarbības 

ASV 

Bostona Bostonas Latviešu skola 

Līdzfinansējums  

diasporas 

nedēļas 

nogales skolu 

darbības 

nodrošināšanai 

Čikāga 
Krišjāņa Barona Latviešu skola 

Čikāgā 

Kalamazū Kalamazū Latviešu skola 

Losandželosa Losandželosas Latviešu skola 

Mineapolisa, 

Sentpola 

Mineapolisas un Sentpolas Latviešu 

skola 

Ņujorka 
Jonkersas Latviešu skola 

Ņūdžersijas Latviešu skola 

Ročestera Ročesteras Latviešu skola 

Sandjego Sandjego Latviešu skola 

Sanfrancisko  Ziemeļkalifornijas Latviešu skola 

Sietla Sietlas Latviešu skola 

Šeltona 
Rietumkrasta vasaras vidusskola 

„Kursa” 

Vašingtona Vašingtonas Latviešu skola 

Austrālija 

Adelaida Adelaidas Latviešu skola 

Melburna 

Melburnas latviešu bērnudārzs 

„Daina” 

Melburnas latviešu skola „Daugava” 

Melburnas Latviešu vidusskola 

Normanvila A. Ziedares Vasaras vidusskola 

Austrija Vīne Vīnes Latviešu skola 

Baltkrievija Minska Minskas Latviešu skola 

Beļģija Brisele Briseles Latviešu skola 

Dānija Jitlande Jitlandes latviešu skola „Mazputniņš” 

Dienvidāfrika Keiptauna Keiptaunas latviešu skola „Ozoliņi” 

Francija Parīze Parīzes latviešu skola „Garā pupa” 

Īrija 

Drogheda Droghedas latviešu skola „Ābolītis” 

Dublina 
Dublinas latviešu skola 

„Saulgriezīte” 

Golveja, 

Ņūbridža, 

Kolailenda 

Golvejas, Ņūbridžas un Kolailendas 

latviešu skola „Tīģeris Rū” 

Kevana Kevanas latviešu skola „Zinītis” 

Longforda 
Longfordas latviešu skola 

„Vinnijpūks” 

Mejo Mejo Latviešu skola 

Portlīša 
Portlīšas latviešu skola 

„Sauleszaķēns” 

Voterforda Voterfordas latviešu skola „Jumītis” 

Kanāda Hamiltona Hamiltonas Latviešu skola 
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Toronto Toronto Latviešu skola 

Lielbritānija 

Bredforda 
Bredfordas latviešu skola 

„Saulespuķe” 

Edinburga 
Edinburgas latviešu skola  

„Pūcītes skola” 

Londona Londonas Latviešu skola 

Mensfīlda 
Mensfīldas bērnu un jauniešu studija 

„Varavīksne” 

Pīterboro 
Pīterboro latviešu skola  

„Pūcītes akadēmija” 

Portadauna Portadaunas latviešu skola „Zīļuks” 

Sautporta 
Sautportas latviešu skola 

„Gliemezītis” 

Skelmersdeila 
Skelmersdeilas latviešu skola  

„Jūras kaķis” 

Vulverhemptona 
Vulverhemptonas latviešu skola 

„Burtnieki” 

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” 

Somija Helsinki Helsinku Latviešu skola 

Spānija 

Valensija, 

Alikante, 

Mursija 

Valensijas, Alikantes un Mursijas 

reģionu latviešu skola „Ābelīte” 

Šveice Cīrihe, Bāzele 
Cīrihes un Bāzeles latviešu valodas 

un kultūras skola „Auseklis” 

Vācija 

Berlīne Berlīnes Latviešu skola 

Bonna Bonnas latviešu skola „Kamolītis” 

Frankfurte  Frankfurtes latviešu skola „Zīļuks” 

Freiburga 
Freiburgas latviešu skola 

„Bērzainīte” 

Minstere Minsteres latviešu skola „Ūsiņš” 

Štutgarte Štutgartes Latviešu skola 

Zviedrija Stokholma Stokholmas Latviešu skola 

 

Nodrošināta latviešu tradicionālās kultūras un folkloras apguve Augšbebru 

ciemā Omskas apgabalā – 4 folkoristu 2 nedēļu ilga vizīte, kuras laikā sakārtots, 

papildināts un atjaunots Augšbebru latviešu folkloras kopas „Varavīksne” repertuārs. 

Vizītes laikā paveiktais: 8 mēģinājumi, 8 meistarklases (tajā skaitā arī Kurzemes 

Ozolaines ciemā un Omskā), 4 folkloristu autorvakari, 4 koncerti (tajā skaitā arī 

Kurzemes Ozolaines ciemā un Tarā), latvisko rotaļu un spēļu organizēšana bērniem, 

Augšbebru un Kurzemes Ozolaines folkloras materiālu vākšana un apzināšana 

(dziesmas, dejas, stāsti).  
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Latvijas 

folkloristi 

J. Stalte, 

Ē. Zeps, 

L. Reitere un 

V. Bogana 

Sibīrijas latviešu 

ciemā Augšbebri 

(Bobrovka). 

Omskas 

apgabals, 

Krievijas 

Federācija. 

 

 

 

Finansēta 2 Augšbebru ciema jauniešu dalība Pasaules latviešu jauniešu 

seminārā „2x2” Latvijā. 

 

Sniegts finansiālais atbalsts 15 izglītojošu pasākumu organizēšanai ārvalstīs 

latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā, kopumā pasākumos 

piedalījušies 349 diasporas pārstāvji. Piešķirts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz 

LVA diasporas skolotāju kursiem Latvijā vai mītnes zemēs 38 diasporas skolotājām. 

 

Organizēti diasporas skolu skolotāju nedēļas nogales profesionālās pilnveides 

kursi Latvijā, 3 dienas, 57 dalībnieki no 21 valsts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVA diasporas skolotāju 

kursi Latvijā. 

Strazde, Latvija. 
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Organizēti 2 diasporas nedēļas nogales skolotāju profesionālās pilnveides 

semināri ārpus Latvijas (Lielbritānijā un Vācijā), katrs – 2 dienas, 77 dalībnieki. 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānijas un Īrijas 

diasporas izglītības 

darbinieku seminārs. 

Bredforda, Lielbritānija. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vācijas diasporas izglītības 

darbinieku seminārs. 

Berlīne, Vācija. 
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Organizēta meistarklase Londonas Latviešu skolas skolotājiem, 1 diena, izglītoti 

16 skolotāji; organizēts informatīvais seminārs Londonas Latviešu skolas vecākiem, 

1 diena, izglītoti 23 vecāki. 

 

 

 

 

 

 

Meistarklase 

Londonas Latviešu 

skolas skolotājiem.  

Londona, 

Lielbritānija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvs 

seminārs 

diasporas 

vecākiem. 

Londona, 

Lielbritānija. 
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Organizēta latviešu valodas apguves nometne diasporas bērniem „Mana Latvija”, 

6 dienas, 28 dalībnieki.  

 

 

 

 

 

Latviešu valodas apguves  

nometne diasporas bērniem  

„Mana Latvija”. 

Ķoņu pagasts, Latvija. 

 

 

 

 

 

 

Iegādāti, nosūtīti vai izsniegti mācību un metodiskie līdzekļi, jaunākā literatūra 

96 diasporas nedēļas nogales skolām visā pasaulē, tajā skaitā mācību un metodisko 

līdzekļu sākumkomplekti jaunajām diasporas nedēļas nogales skolām. 

 

 

LVA metodikas skola diasporas skolotājiem „Pupa” 

LVA metodikas skola diasporas skolotājiem „Pupa” izveidota 2019. gada 

1. aprīlī. Mācības notiek attālināti, un reizi mēnesī iznāk elektroniskais izdevums 

„Pupa”. Katrs izdevums „Pupa” ir veltīts mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, 

ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem 

materiāliem un LVA izdoto mācību un metodisko materiālu apskatu.  

2019. gadā ir izveidoti 7 metodikas skolas izdevumi „Pupa” par dažādām 

tēmām. 

o Tematiskā pieeja valodas apguvē. 

o Dažādas pieejas nodarbību plānošanā. 

o Runas darbības veidi. Klausīšanās. 

o Runas darbības veidi. Runāšana. 

o Runas darbības veidi. Lasīšana un rakstīšana. 

o CLIL jeb integrēta valodas un satura apguve. 

o Bērnu valodas prasmju līmeņi. 

2019. gadā metodikas skolā aktīvi piedalījās un apliecības saņēma 20 diasporas 

skolotāji no 11 valstīm – Beļģijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas, 

Norvēģijas, Gruzijas, Grieķijas, Īrijas, Kanādas un Brazīlijas. 

Tomēr bez aktīvajiem metodikas skolas „Pupa” dalībniekiem izdevumam ir arī 

daudz citu lasītāju. Veiktajā aptaujā 73% lasītāju atzīst, ka „Pupa” sniedz iedvesmu 

nodarbībām, 63% – jaunas praktiskas metodes latviešu valodas nodarbību 

organizēšanai, bet 53% – jaunas teorētiskas zināšanas par dažādiem ar latviešu valodu 
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saistītiem jautājumiem un informāciju par jaunumiem vietnēs maciunmacies.lv un 

lva.classflow.lv. 

Visi izdevumi pieejami LVA vietnē maciunmacies.lv 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#5tab. 

  
 

 

Latviešu valodas tālmācības nodarbības lva.classflow.lv vidē 

2019. gadā tika turpināts LVA pilotprojekts, kurā diasporas skolēni apguva 

latviešu valodu tiešsaistē lva.classflow.lv vidē. 2018. / 2019. mācību gada otrajā 

pusgadā latviešu valodu tālmācībā profesionālu Latvijas pedagogu vadībā ir apguvuši 

120 skolēni 27 valstīs. 2019. / 2020. mācību gada pirmajā pusgadā mācības sāka vēl 

60 skolēni. 2019. gada nogalē pirmo mācību pusgadu ir pabeiguši 180 skolēni 

37 valstīs. 

Tālmācības process joprojām tiek attīstīts. LVA darbojas pie tā, lai izstrādātu 

un pilnveidotu arvien jaunus tālmācības scenārijus, kā arī pilnveidotu lva.classflow.lv 

vides iespējas. 2019. gadā latviešu valodas apguve tālmācībā tika piedāvāta ne vien 

diasporas skolēniem, bet arī remigrējušajiem skolēniem. Tika iesākts darbs pie resursu 

krātuves izveides. Resursu krātuvē 2019. gadā tika ievietoti vairāk nekā 

120 lva.classflow.lv vidē sagatavoti mācību materiāli, kā arī informācija lietotājiem. 

Lai pilnveidotu profesionālo kvalifikāciju, tālmācības pedagogi regulāri ir 

piedalījušies LVA organizētajos tālākizglītības kursos, kā arī lva.classflow.lv vides 

apguves kursos izglītības uzņēmumā „Lielvārds”. 2019. gada nogalē tālmācības 

pedagogi un LVA metodiķi piedalījās pieredzes apmaiņas semināros Briselē Beļģijā. 

Tika organizēti gan semināri Briseles Latviešu skolas skolotājiem, gan izglītojošs 

seminārs vecākiem. Programma bija ļoti daudzveidīga – vecākiem tika sniegta 

teorētiska un praktiska informācija par atbalstu valodas apguvē ģimenē. Vecāki tika 

informēti arī par iespējām apgūt latviešu valodu tālmācībā lva.classflow.lv vidē, 

savukārt diasporas pedagogi iepazīstināti ar resursu krātuvi un citiem elektroniskajiem 

LVA mācību līdzekļiem.  

Tālmācības nodarbību skolēni un skolotāji satiekas ne tikai virtuālajās mācībās. 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#5tab
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2019. gada 29.–31. jūlijā jau otro gadu pēc kārtas tika rīkota LVA tālmācības skolēnu 

nometne „Valodas festivāls–salidojums”. Nometnē Līgatnes pagasta „Ratniekos” 

piedalījās 52 bērni no 19 valstīm. Nometnes virstēma – „Piedzīvojums valodas un 

sajūtu pļavā”. 3 dienās bērniem bija iespēja piedzīvot ļoti daudzveidīgu pieredzi. 

Nometnes trešajā dienā ciemos atbrauca bērnu vecāki, un „Ratniekus” pieskandēja 

160 dalībnieki. 

2019. gadā tika pilnveidots darbs ar skolēnu vecākiem. Ir papildināti ieteikumi 

vecākiem veiksmīgākam mācību procesam, kā arī nodrošināta iespēja saņemt tehnisku 

atbalstu, ko sniedz „Lielvārda” speciālisti. Lai vecākus informētu par notiekošo un 

sniegtu atgriezenisko saiti par mācību procesu, tika organizētas 2 informatīvas 

neklātienes vecāku sapulces vebināra formātā. Tika piedāvāts arī audiologopēda 

seminārs vebinārs, kas konsultē bērnus tiešsaistē. 

2019. gada nogalē 3 gadus ilgušais pilotprojekts ir noslēdzies. Skolēniem, 

vecākiem un skolotājiem tika piedāvāta aptauja, lai izvērtētu tālmācības procesu, tā 

organizāciju, tehnisko pusi. Projekts ir ticis novērtēts ļoti atzinīgi, pēc LVA tiešsaistes 

nodarbībām ir liels pieprasījums. Turpmāk tiek plānota projekta attīstība ilgtermiņā, kā 

galveno prioritāti minot tālmācības nodarbību pieejamību arvien lielākam skolēnu 

skaitam, kā arī lva.classflow.lv vides tehniskās darbības uzlabošanu un plašāku vides 

izmantojamību.  

 

Latvijas un Somijas izglītības iestāžu sadarbības pasākums „Skolu tilti” 

LVA, īstenojot atbalstu diasporas izglītībai, kopā ar Eiropas Latviešu 

apvienību (ELA) 2018. gadā sāka trīspusēju sadarbības programmu „Skolu tilti” starp 

latviešu mītnes zemju vispārizglītojošajām skolām, latviešu nedēļas nogales skolām 

ārvalstīs un skolām Latvijā. 

2019. gadā sadarbības programma turpinājās un rudens skolēnu brīvlaikā 

pedagogi izmantoja iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci Somijā, 

Helsinkos un Espo. Trīspusējā sadarbības programma šoreiz piedāvāja 10 Valmieras 

sākumskolas pedagogiem doties pieredzes apmaiņā uz Somiju. Respektīvi, skolotāji, 

kuri piedalījās iepriekšējās vizītes organizēšanā, no 24. līdz 26. oktobrim viesojās 

Otaniemi vidusskolā un Helsinku Vācu skolā, lai iepazītu izglītības sistēmu, kura ir 

viena no vadošajām pasaulē. Tāpat viņi apmeklēja Helsinku Latviešu bērnu skoliņu, 

kopā ar diasporas pedagogiem novadot stundas bērniem un piedaloties sarunās ar 

vecākiem un Rozentāla biedrības pārstāvjiem par valodas apguves nozīmību 

latviskuma saglabāšanā, latviešu valodas pilnveides iespējām bērniem tālmācībā un 

latviešu valodas apguves resursiem vietnē maciunmacies.lv. 

Helsinku Latviešu bērnu skoliņu vada Zane Uito (Zane Uitto), meitene no 

Latvijas, kuras aicinājums ir nepazaudēt ne savu, ne citu latviešu latvietību. Zane 

kopā ar Vivitu Kauperi, otru latviešu meiteni, pulcē bērnus reizi nedēļā. 
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Vizītes Helsinku vispārizglītojošajās skolās bija nozīmīgas arī skolotājiem, lai 

salīdzinājumā izprastu, kas mūsu izglītībā ir veiksmīgs, kas pilnveidojams. Īpaši 

progresīva ir Otaniemi vidusskola, kurā tiek piedāvāts plašs kursu klāsts, kā arī tiek 

izmantotas Ālto Universitātes daudzveidīgās iespējas zinātņu apguvē. Helsinku Vācu 

skola pārsteidz ar savu valodu apguves programmu – beidzot skolu, bērni labā līmenī 

prot 5 valodas. 

  

 

Facebook vietnē tiek uzturēta un regulāri ar aktuālo informāciju papildināta 

lapa diasporas skolotājiem un vecākiem „LVA diaspora”, tai ir 1469 sekotāju 

auditorija. 
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www.facebook.com/LVAdiaspora 

 

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 vairāki elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas un kultūras apguvei 

diasporā. 

 

 

 

1. Spēle 

pirmsskolas 

un 

sākumskolas 

skolēniem 

„Vārdiņš, 

vārdiņš, 

teikumiņš!”. 
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2. Spēle 8–12 gadus veciem bērniem stāstīšanas prasmju pilnveidošanai „Stāsti te un 

stāsti tur!”. 

 

 
 

3. Mācību materiāls „Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi”. 
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4. CLIL mācību 

materiāls „Sociālās 

zinības pamatskolai 

latviešu, angļu un 

vācu valodā. Rūpes 

par vidi”. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CLIL mācību 

materiāls „Vēsture un 

ģeogrāfija pamatskolai 

latviešu, angļu un vācu 

valodā”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. CLIL mācību materiāls 

„Matemātikas, fizikas, 

ķīmijas, ekonomikas un 

kultūras nozares termini 

vidusskolai latviešu, angļu 

un vācu valodā”. 
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7. CLIL mācību 

materiāls „Ģeogrāfija 

vidusskolai latviešu, 

angļu un vācu valodā. 

Vide. Ūdens”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. CLIL mācību materiāls 

„Es pasaulē. Sociālās 

zinības sākumskolai 

latviešu, angļu un vācu 

valodā”. 
 

 

 

 

 

 

 

9. CLIL mācību materiāls 

„Dabaszinības sākumskolai 

latviešu, angļu un vācu 

valodā”. 
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10. Autentiski 

mutvārdu 

teksti    

„Dzīvā 

valoda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās  

 

Viena no LVA funkcijām ir nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei 

Latvijā un ārvalstīs (Latviešu valodas aģentūras nolikums, apstiprināts ar 2012. gada 

18. decembra MK  noteikumiem Nr. 938, 3.2. punkts). Lai īstenotu šo funkciju, 

aģentūra veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās un sniedz atbalstu 

latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. 

2019. gadā LVA finansiāli atbalstīja 8 latviešu lektorātus ārzemju universitātēs: 

Vašingtonas Universitātē (Sietla, ASV), Kārļa Universitātē (Prāga, Čehija), Masarika 

Universitātē (Brno, Čehija), Tartu Universitātē (Igaunija), Pekinas Svešvalodu 

universitātē (Ķīna), Varšavas Universitātē (Polija), Helsinku Universitātē (Somija), 

Budapeštas Etvēša Lorānda Universitātē (Ungārija). 

Minētajās universitātēs studentiem ir pieejami latviešu valodas, latviešu 

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

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

 

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 

34 

Kārļa 

Universitāte 

(Prāga, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Austrumeiropas 

studiju bakalaura 

un maģistra  

programma  

 

 

 

 

 

 

 

- Latviešu valoda kā 

otrā svešvaloda (A1–

B2 valodas prasmes 

līmenis) 

- Latviešu valodas 

seminārs 

- Latviešu valodas 

sarunvaloda 

- Latviešu valodas 

dialekti 

- Latviešu teikas un 

literārās pasakas 

- Baltu folklora 

18 

Masarika 

Universitāte 

(Brno, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Baltistikas 

studiju bakalaura 

un maģistra  

programma  

 

 

- Latviešu valoda kā 

svešvaloda (A1–B2 

valodas prasmes 

līmenis) 

- Latviešu valodas 

konversācija 

7 

Tartu 

Universitāte 

(Igaunija) 

Filozofijas 

fakultātes 

Pasaules valodu 

un kultūru 

koledža 

Dažādas studiju 

programmas; 

Brīvās izvēles 

modulis „Baltijas 

valstu kultūras 

un sabiedrība” 

 

- Latviešu valodas 

sākumkurss 

(A1 valodas prasmes 

līmenis) 

 

Angļu valodā 

- Latviešu kultūras 

kurss 

21 

Pekinas 

Svešvalodu 

universitāte 

(Ķīna) 

Eiropas valodu 

un kultūru 

fakultāte 

Dažādas 

bakalaura studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda un 

kultūra (A1 valodas 

prasmes līmenis) 

18 

Varšavas 

Universitāte 

(Polija) 

Poļu filoloģijas 

fakultāte 

 

Baltu filoloģijas 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

 

- Latviešu valoda  

(A1–C1 valodas 

prasmes līmenis) 

- Aprakstošā latviešu 

valodas gramatika 

- Baltijas valstu 

vēsture 

- Zināšanas par 

22 
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Baltijas valstīm 

- Latviešu literatūras 

vēsture 

- Tulkošanas 

darbnīcas 

- Baltijas valstu 

tradīciju saknes 

Helsinku 

Universitāte 

(Somija) 

Humanitārās 

fakultātes 

Moderno 

valodu nodaļa 

Baltu valodas un 

kultūras 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

- Latviešu valodas 

sākumkurss 

- Latviešu valodas 

praktikums 

- Baltu valodu 

proseminārs 

- Baltu valodu 

seminārs 

- Latviešu kultūra un 

literatūra 

- Baltu valodas un 

tautas 

10 

Budapeštas 

Etvēša 

Lorānda 

universitāte 

(Ungārija) 

Humanitāro 

zinātņu 

fakultātes  

Slāvu un baltu 

filoloģijas 

institūts 

Dažādas studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda 

(A1 valodas prasmes 

līmenis) 

7 

 

2019. 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), Kārļa 

Universitātei (Prāga, Čehija), Masarika Universitātei (Brno, Čehija), Nacionālajam 

Austrumu valodu un civilizāciju institūtam (INALCO, Parīze, Francija), Tartu 

Universitātei (Igaunija), Maskavas M. Lomonosova Valsts universitātei (Krievija), 

Sanktpēterburgas Valsts universitātei (Krievija), Pekinas Svešvalodu universitātei 

(Ķīna), Pekinas Starptautisko studiju universitātei (Ķīna), Viļņas Universitātei 

(Lietuva), Vītauta Dižā Universitātei (Kauņa, Lietuva), Šauļu Universitātei (Lietuva), 

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

Helsinku Universitātei (Somija), Budapeštas Etvēša Lorānda universitātei (Ungārija), 

Minsteres Vestfālenes Vilhelma universitātei (Vācija), Greifsvaldes Universitātei 

(Vācija), Maincas Johannesa Gūtenberga universitātei (Vācija), kā arī Stokholmas 

Universitātei (Zviedrija). 

 

Atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumiem 

  

Viens no būtiskiem ārvalstu augstskolu latviešu valodas programmu darba 

virzieniem ir Latvijas tēla un latviešu kultūras popularizēšana. Studentiem tiek ne vien 

sniegta iespēja iemācīties valodu, bet arī nodrošināta plašāka informācija par Latviju.  
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Arī 2019. gadā LVA atbalsts pasākumiem tika organizēts, izmantojot 

2 pieejas, t. i.: 

1) pēc augstskolu pieprasījuma; 

2) organizējot pasākumus, kuros iesaistītas ārvalstu augstskolas.  

 

2019. gadā LVA gan turpināja atbalstīt Baltijas studentu konferenci „Tilti 

Baltijā”, gan atbilstoši augstskolu pieprasījumam nodrošināja finansējumu un tehnisko 

atbalstu dažādiem citiem ārvalstu augstskolu pasākumiem.  

 

 VI Baltijas valstu studentu konference „Tilti Baltijā” 

 

2019. gadā Baltijas valstu studentu konference „Tilti 

Baltijā” notika Rīgā, kur saimnieces lomu uzņēmās LU. 

Konferences norises laiks –2019. gada 11.–12. oktobris. 

Kopā konferencē piedalījās 77 dalībnieki. Konferences 

mērķis ir sekmēt studentu savstarpējo saziņu un sadarbību 

kopīgās zinātnes nozarēs. 

 

 Viļņas Universitātes organizētā Baltu akadēmija 

 

2019. gada 7. decembrī Viļņā notika jau 5. Baltu akadēmija, kas ir Viļņas 

Universitātes Filoloģijas fakultātes organizēts pasākums skolēnu intereses rosināšanai 

par baltu valodu studijām. 2019. gadā Baltu akadēmiju apmeklēja 17 skolēni no 

6 Lietuvas pilsētām. Pasākuma programmā bija iekļautas gan praktiskās latviešu 

valodas nodarbības, gan lekcijas par baltu valodām, kultūru un vēsturi.  

 

 Vieslekcijas un citi pasākumi 

 

2019. gadā LVA atbalstīja arī Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes 

Erasmus programmā organizēto latviešu valodas kursu B1 līmenī pieaugušajiem. 

Kurss apjoms – 64 akadēmiskās stundas, dalībnieku skaits – 16.  

Savukārt 2019. gada maijā, pateicoties LVA atbalstam, 32 Viļņas Universitātes 

Filoloģijas fakultātes Lietuviešu filoloģijas un Lietuviešu filoloģijas un latviešu 

valodas studiju programmas studentiem bija iespēja apmeklēt un klātienē iepazīt 

Latviju. 
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Latviešu valodas un kultūras vasaras skola  

Vasaras skolas norises periods – 19.07.2019.–01.08.2019. 

2019. gadā ārzemju studentiem bija iespēja pilnveidot latviešu valodas 

zināšanas un prasmes LVA atbalstītajā Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā, ko 

organizēja LU Pirmsstudiju mācību centrs.  

 Vasaras skola notika jau piekto gadu, un tajā piedalījās 35 dalībnieki no 

14 pasaules valstīm (ASV, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Kanādas, Krievijas, Ķīnas, 

Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Slovākijas, Somijas, Ungārijas un Vācijas).  

2019. gada vasaras skolas mērķauditorija bija gan studenti bez latviešu valodas 

priekšzināšanām, gan studenti ar nelielām vai labām latviešu valodas priekšzināšanām. 

Kopā tika izveidotas 3 grupas. A1 līmenī mācījās 11 dalībnieki, A2 – 15, bet B līmeņa 

grupā – 9. Katra latviešu valodas mācību programma tika veidota 64 stundām. Par tās 

apguvi studenti saņēma 4 kredītpunktus (6 ECTS). 

Vasaras skolas dalībnieku vidū bija gan studenti un akadēmiskais personāls no 

LVA partneraugstskolām – no Vašingtonas Universitātes (Sietla, ASV), Masarika 

Universitātes (Brno, Čehija), Tartu Universitātes (Igaunija), Maskavas 

M. Lomonosova Valsts universitātes (Krievija), Pekinas Svešvalodu universitātes 

(Ķīna), Pekinas Starptautisko studiju universitātes (Ķīna), Varšavas Universitātes 

(Polija), Helsinku Universitātes (Somija), Budapeštas Etvēša Lorānda universitātes 

(Ungārija), Maincas Johannesa Gūtenberga universitātes (Vācija) –, gan studenti no 

citām ārvalstu augstskolām (Sv. Bernarda koledžas (ASV), Kopenhāgenas 

Universitātes (Dānija), Viktorijas Universitātes (Kanāda), Kembridžas Universitātes 

(Lielbritānija) un Henrieta Barneta Meiteņu skolas (Lielbritānija)).  

 2 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 

gan Rīgu, gan Ventspili, gan Kuldīgu. Daļa vasaras skolas dalībnieku saņēma Valsts 

izglītības attīstības aģentūras administrētās Latvijas valdības stipendijas (kopā 10).  

 

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem 

Vasaras skolas norises periods – 03.07.2019.–16.07.2019. 

2019. gadā pirmo reizi ar LVA atbalstu tika organizēta arī Latviešu valodas un 

kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem (programma 64 akadēmisko stundu 

apjomā). Arī šo vasaras skolu organizēja LU Pirmsstudiju mācību centrs, un tajā 

piedalījās 11 jaunieši no 7 valstīm (ASV, Brazīlijas, Izraēlas, Krievijas, Lielbritānijas 

un Vācijas). 
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Atbalsts lektoriem (pieredzes apmaiņas un informatīvie semināri) 

 

Turpinot 2014. gadā aizsākto 

tradīciju, arī 2019. gadā Latvijā rīkots 

seminārs latviešu valodas docētājiem, kas 

ārvalstu augstskolās māca latviešu valodu. 

2019. gada semināra tēmas bija Latvijas 

vēsture, latviešu literatūras vēsture un 

latviešu kino aktualitātes. Semināra norises 

laiks – 2019. gada 16.–18. jūlijs, 

dalībnieku skaits – 12 docētāji. 

 

 

 

Pārstāvētā augstskola Dalībnieku skaits 

Kārļa Universitāte  

(Prāga, Čehija)  

1 

Nacionālais Austrumu valodu un civilizāciju institūts 

(INALCO, Parīze, Francija) 

1 

Maskavas M. Lomonosova Valsts universitāte  

(Maskava, Krievija) 

1 

 Šauļu Universitāte 

(Šauļi, Lietuva) 

1 

Viļņas Universitāte 

(Viļņa, Lietuva)  

1 

Vītauta Dižā Universitāte 

(Kauņa, Lietuva) 

1 

Poznaņas Ādama Mickēviča universitāte 

(Poznaņa, Polija) 

1 

Varšavas Universitāte 

(Varšava, Polija) 

1 

Helsinku Universitāte 

(Helsinki, Somija) 

1 

Greifsvaldes Universitāte 

(Greifsvalde, Vācija) 

1 

Vestfālenes Vilhelma universitāte Minsterē (Minstere, 

Vācija) 

1 

Stokholmas Universitāte 

(Stokholma, Zviedrija) 

1 

 

2.5. Valsts valodas attīstība valodas normu avotu izveides, terminoloģijas 

izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā 

 

Rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 14. laidiens 

sagatavots Latvijas jubilejas gadā, tāpēc tematiski saistīts gan ar latvisko un latvietību, 

gan ar skaitli 100 un latviešu valodas lietojumu senāk un mūsdienās. Tā motīvs varētu 

būt „Svinam Latviju!”. 

Kopumā krājumā ievietoti 13 populārzinātniski raksti par aktuāliem 

jautājumiem latviešu valodas praksē, kas veido vairākas sadaļas – Latviskais un 

latviešu valoda Latvijā 100 gados, Vārds publicistikā, Valoda un norma, kā arī 
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Leksika: vārdu simti, piemēram, izplatītākie lietvārdi, uzvārdi, personvārdi, vietvārdi, 

kā arī pasākumi un projekti, kas veltīti valsts jubilejai un kuru nosaukumā ir iekļauts 

skaitlis 100. Krājumu papildina valodas konsultācijas, LZA Terminoloģijas komisijas 

un Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas aktualitātes, jaunāko 

valodniecisko izdevumu bibliogrāfija, kā arī ziņas par autoriem. 

 

 

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. 

Nr. 14. Atb. red. A. Vulāne. Rīga : 

Latviešu valodas aģentūra, 2019. 

240 lpp. 

ISSN 1691-273X  

 

 

Izdošanai sagatavots populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” 15. laidiens. 

 

 

 

 

 

Kristals, Deivids. Mazā valodas 

grāmata. Tulk. I. Druviete, zin. un  

lit. red. S. Rapa. Rīga : LVA, 2019.  

288 lpp.  

ISBN 978-9984-829-65-4  

 

 
 

LVA, turpinot tulkojumu sēriju, laidusi klajā pasaulslavenā lingvista Deivida 

Kristala (David Crystal) grāmatu „Mazā valodas grāmata” (A Little Book of Language, 

2010). Tulkotāja Dr. habil. philol. Ina Druviete, redaktore Dr. philol. Sanda Rapa. 

Tā ir populārzinātniska grāmata, kas saistošā valodā izvada lasītāju cauri 

valodas un valodniecības labirintiem, ik pa brīdim pievēršoties vēstures faktiem vai 

jaunām tendencēm valodas attīstībā. 

„Mazā valodas grāmata” aptver plašu valodas parādību loku – no bērna 

pirmajiem vārdiem līdz savdabīgajam īsziņu stilam, atklājot valodas noslēpumus. 
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D. Kristals lasītāju ievada dažādu stilu attīstībā, atklāj, kā veidojušās dialektu īpatnības, 

informē par rakstības pirmsākumiem. Grāmatā var uzzināt, kāpēc daudzas valodas ir 

apdraudētas un kas nepieciešams, lai tās atdzimtu. Tā stāsta ne tikai par valodu vēsturi, 

bet arī par nākotni, apcerot moderno tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienas valodas 

lietošanas paradumiem. Grāmatā ietverti arī interesanti fakti un uzdevumi. Šis 

izdevums sniedz aizraujošu stāstu par valodu visu vecumu lasītājiem, bet jo īpaši 

jauniešiem. 

Laikrakstā ,,Washington Post” recenzijā par D. Kristala grāmatu teikti zīmīgi 

vārdi: „„Mazā valodas grāmata” domāta bērniem – kā mēdzam teikt, visu vecumu 

bērniem − , bet tas nenozīmē, ka tā ir bērnišķīga. Pērciet to savam dēlam vai meitai, bet 

lasiet pats!” To arī gribētos novēlēt latviešu lasītājam, kuru gaida aizraujošs ceļojums 

noslēpumainajā valodu pasaulē. 

 

 

 

 

 

 

So, Džinsoks. Korejiešu īpašvārdu 

atveide latviešu valodā: ieteikumi. 

Red. J. Platpīre, A. Timuška. Rīga : 

LVA, 2020. 68 lpp.  

 

 

LVA un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Korejas studiju centra sadarbības 

rezultātā ir tapusi jauna, noderīga grāmata – ,,Korejiešu īpašvārdu atveide latviešu 

valodā: ieteikumi”. Mūsdienās korejiešu valodā runā vairāk nekā 75 miljoni cilvēku. 

Korejiešu valodai oficiālās valodas statuss ir gan Korejas Republikā jeb Dienvidkorejā, 

gan Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā jeb Ziemeļkorejā, šajā valodā runā arī 

Ķīnā (pierobežas provincēs), Japānā, Krievijā, ASV, Singapūrā, Taizemē, Guamā un 

Paragvajā. 

Korejiešu īpašvārdu atveides principu izstrādē mēģināts izvairīties no 

starpniekvalodu (piemēram, angļu vai krievu valodas) ietekmes, primāra ir vārdu 

izruna korejiešu valodā, tajā pašā laikā izruna, cik vien iespējams, pielāgota arī latviešu 

valodas fonētiskajai un gramatiskajai sistēmai. 

Šobrīd Korejas Republikā un Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā tiek 

atzītas un izmantotas atšķirīgas īpašvārdu atveides sistēmas. Šajos ieteikumos 

raksturots Dienvidkorejā plašāk izmantoto īpašvārdu lietojums un to gramatiskā 

uzbūve. Vēsturiski abās teritorijās lietotajā korejiešu valodā ir radušās dažas atšķirības 
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(tās nav detalizētāk atspoguļotas), tomēr nepieciešamības gadījumā šos atveides 

ieteikumus var izmantot, atveidojot arī Ziemeļkorejas vietvārdus un personvārdus. 

Ieteikumu mērķis ir izveidot loģisku, fonētiski precīzu sistēmu korejiešu 

īpašvārdu atveidei latviešu valodā. Šādi ieteikumi noderīgi gan valsts iestāžu un 

plašsaziņas līdzekļu darbā, gan pētniecībā. 

 

Lietotne „Lingvistiskā karte” (2016‒2020) 

www.lingvistiskakarte.lv 

 

2019. gadā „Lingvistiskā karte” tika papildināta ar 20 jaunām satura vienībām, 

2 tūrisma maršrutiem (kopējais satura vienību skaits – 348, tūrisma maršruti – 11), 

saturs papildināts ar 7 videomateriāliem (videoieraksti no sarunu cikla „Valodas 

vakari: tikšanās ar valodniekiem”, 2018). 

Papildināts arī pārskats par latviešu valodas un valodniecības vēsturi (piedāvāts 

pārskata pārcēlums latgaliešu rakstu valodā, tulkojums angļu un lībiešu valodā). 

Lietotājiem tagad piedāvātas arī jaunas, paplašinātas meklēšanas iespējas, 

pilnveidota laika jeb hronoloģiskā skala. 

 

Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa papildināšana, pilnveide (2019‒2022) 

Noslēdzot sadarbības līgumu, valsts budžeta mērķfinansējums piešķirts 

LU MII, lai īstenotu projektu „Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa 

papildināšana, pilnveide”. 

(Diasporas likuma un valsts budžeta prioritārais pasākuma „Diasporas likuma 

normu īstenošanai” piešķīrums (2019. gada 8. februāra MK sēdes 

prot. Nr. 6 1.§ 3. punkts) valsts budžeta programmai 04.00.00 „Valsts valodas politika 

un pārvalde” pētījumu izstrādei, apstiprināts Diasporas konsultatīvās padomes 

2019. gada 1. oktobra sēdē.) 

Sākotnēji tiks veidots references korpuss, kas saturēs pēc iespējas daudz dažādu 
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tekstu latviešu valodā. Pēc tam no references korpusa tiks izgūts līdzsvarots, 

reprezentatīvs korpuss, kas tiks veidots pēc specifiskiem atlases kritērijiem. Korpusu 

plānots papildināt līdz 100 milj. vārdlietojumu apjomam. 

Līdzsvarotā korpusa publicēšanas procesā tiks īstenota: 

1) korpusa saskarnes papildināšana ar jaunām funkcijām, piemēram, 

lietotājiem ērtāku vaicājumu izveidi pēc morfoloģiskajām pazīmēm; 

2) automātiska sintaktiskā marķējuma pievienošana. Šāda korpusa pieejamība 

sintaktiski marķētu korpusu platformā, kas palīdzēs padziļināti pētīt 

latviešu valodas gramatiku, tai skaitā sintaksi; 

3) korpusa integrēšana citos valodas resursos, piemēram, tezaurs.lv. 

 

2.6. Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu 

izstrāde un izdošana 

 

 

 

 

 

 
 

Mežs, Ilmārs, Stafecka, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Kovaļevska, Otīlija. Latviešu uzvārdi 

arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. I. Zin. un lit. red. Anna Stafecka. Rīga: LVA, 

2019, 352 lpp.  

Mežs, Ilmārs, Stafecka, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Kovaļevska, Otīlija. Latviešu uzvārdi 

arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. II. Zin. un lit. red. Anna Stafecka. Rīga: LVA, 

2019, 352 lpp.  

Ievadrakstu autori: I. Mežs, M. Auns, O. Kovaļevska, A. Stafecka, R. Siliņa-Piņķe.  

ISBN 978-9984-829-62-3 (1500 eks.) 

2017. gadā klajā nāca grāmata par Latgales uzvārdiem, bet otrais grāmatas 

sējums (2 daļās) aptver Kurzemi, Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes 

hercogisti, iekļaujot ziņas par vismaz 692 tūkstošiem iedzīvotāju. Sējumā ir gandrīz 

9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20 000 uzvārdu pieraksta variantu). Latviešu 

uzvārdu kopums veido savdabīgu, neatkārtojamu sistēmu, kas raksturota gan 
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valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda 

varēs lokalizēt iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes 

skaidrojumu vai tā reģistrējuma laiku vēsturiskajos avotos. 

Vēsturnieks, ģeogrāfs, demogrāfs un vārdnīcu sērijas idejas autors I. Mežs 

ievadā norāda: „Vārdnīcas daļu papildina vairāku speciālistu ievadraksti, kas izgaismo 

uzvārdu tapšanas un attīstības vēsturiskās lappuses, kā arī piedāvā valodnieku 

skaidrojumu par uzvārdu motivāciju un to nozīmēm. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar 

senu dokumentu attēliem un oriģinālām uzvārdu izplatības kartēm. Grāmatu papildina 

vairāki pielikumi: gan informācija par retāk sastopamiem uzvārdiem, gan izplatītāko 

vēsturisko uzvārdu uzskaitījums pagastos.”  

Tā kā grāmatā apkopoti daudzveidīgi materiāli, tā ir noderīga kā kultūrvēstures 

pētniekiem, tā arī plašam lasītāju lokam, ikvienam, kuram ir interese pētīt savas 

dzimtas, pagasta un pilsētas vēsturi. 

 

 

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. ISBN 978-9984-829-49-4  

 

Tā kā grāmata ir bijusi lasītāju pieprasīta, 2019. gadā papildus 

izdoti 500 eksemplāri. 

 

 

 

2019. gadā LVA sagatavojusi metodisko rakstu krājumu „CLIL jeb mācību 

satura un valodas integrēta apguve: ietvari, pieredze, izaicinājumi. Nr. 5”. Rakstu 

krājums ir jau 5. izdevums LVA metodisko izdevumu sērijā „Bilingvālo mācību 

skolotājam”. Tas ir turpinājums 2015. gada izdevumam „CLIL jeb mācību satura un 

valodas integrēta apguve: paradigmas maiņa”. Šajā krājumā ir apkopota ne tikai 

Latvijas, bet arī citu valstu pedagogu pieredze darbā ar CLIL pieeju. 

 

 

CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta 

apguve: ietvari, pieredze, izaicinājumi. Nr. 5. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. 

Atb. red. M. Burima. Rīga : Latviešu valodas 

aģentūra, 2019. 184 lpp.  

ISBN 978-9984-829-64-7 (1000 eks.)  
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2019. gadā veikta elektroniskās 

lingvokulturoloģiskās latviešu valodas 

vārdnīcas „E-pupa” pilnveide: 50 iepriekš 

izstrādātu šķirkļu HTML formatēšana un 

ievietošana vārdnīcā, 200 skaņu failu 

tehniskā sagatavošana un pievienošana, 

130 jaunu skaņu failu ierakstīšana un 

pievienošana, Flash failu pārveidošana 

par animētiem Gif failiem, Google 

Analitics konta izveide, reģistrācijas rīka 

noņemšana un alfabēta skata izveide 

šķirkļos.  

 

 

 

 

2019. gadā zinātniski metodiskā izdevuma 

„Tagad” 11. numurs (2018) tika prezentēts 

2 konferencēs – 27. februārī LVA organizētajā 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja 

mācību saturā” Nr. 8.3.1.1/16/I/002 konferencē 

„Aktualitātes latviešu valodas apguvē”, kurā 

piedalījās 136 pedagogi, un 16. maijā Liepājas 

Universitātes 22. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes 

un simboli”. Zinātniski metodiskā izdevuma 

„Tagad” 11. numurs (2018) tika iespiests 

500 eksemplāros un lielā pieprasījuma dēļ, ko 

ietekmēja aktuālā jaunās izglītības reformas 

tematika, iespiests atkārtoti – izdoti papildu 

500 eksemplāri. 2019. gadā tika iesākts darbs pie 

zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” 

12. numura, bet atbildīgā redaktore to neturpināja, 

darbs pārcelts uz nākamo gadu. 

 

2019. gadā iespiesta mācību grāmata „Laipa B1” (3000 eks.).  

Nodrošinātas piedrukas latviešu valodas apguvei. 2019. gadā poligrāfiski 

pavairoti šādi izdevumi: „Laipa A1” mācību grāmata (8000 eks.), „Laipa A1” darba 

burtnīca (3000 eks.), „Laipa A2” darba burtnīca (5000 eks.), „Laipa B1” mācību 

grāmata (6000 eks.), mācību līdzeklis „Kabata” (1000 eks.), mācību līdzekļu 

komplekts „Atver pasauli” (200 eks.); mācību grāmatas 2. klasei (3000 eks.), 6. klasei 

(3000 eks.), darba burtnīcas 1. klasei (I un II daļa (katra 5000 eks.)), 2. klasei 

(3000 eks.), 3. klasei (I daļa (5000 eks.) un II daļa (3000 eks.)), 4. klasei (4000 eks.), 

5. klasei (5000 eks.), 6. klasei (3000 eks.), 7. klasei (5000 eks.), 8. klasei (4000 eks.), 

9. klasei (3000 eks.). Kopējais piedruku skaits – 74 200 eksemplāri. 

2019. gadā izstrādāts mācību materiāla saturs latviešu literatūras apguvei 
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kultūrvēsturiskajā kontekstā diasporas vasaras vidusskolas 1. klasei, pabeigta satura 

izstrāde 3. klasei, iesākts darbs pie 4. klases satura izstrādes. 

 

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 

2004. gada 2. marta MK 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 (Patvēruma lietu 

nodaļai, Personu statusa kontroles nodaļai, Uzturēšanās atļauju nodaļai, Rīgas 

nodaļām, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, 

Jēkabpils, Krāslavas, Liepājas, Ludzas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Saldus, Valkas, 

Valmieras, Ventspils u. c. nodaļām); 

- dzimtsarakstu nodaļām (Rīgas u. c. pilsētu dzimtsarakstu nodaļām, Garkalnes, 

Kandavas, Līgatnes, Līvānu, Siguldas, Viļānu u. c. novadu dzimtsarakstu 

nodaļām); 

- pilsētu un novadu pašvaldībām (Rīgas, Jūrmalas u. c. pilsētu domēm, Babītes 

novada pašvaldībai, Vecumnieku novada domei u. c.), pagastu pārvaldēm; 

- Latvijas Republikas vēstniecībām un konsulātiem ārvalstīs (ASV, Beļģijas 

Karalistē, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 

Karalistē, Vācijā u. c.); 

- Latvijas Republikas Saeimai; 

- Valsts ieņēmumu dienestam; 

- Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem; 

- izglītības iestādēm (LU, Rīgas Tehniskajai universitātei, Rīgas Stradiņa 

universitātei u. c.); 

- kultūras iestādēm (Latvijas Fotogrāfijas muzejam, Latvijas Nacionālajam kultūras 

centram, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai, mākslas muzejam „Rīgas 

birža” u. c.);  

- laikrakstiem, žurnāliem, pašvaldību izdevumiem („Brīvā Daugava”, „Dzirkstele”, 

„Forbes”, „Jelgavas Vēstnesis”, „Kurzemnieks”, „Latvijas Avīze”, „Ventas 

Balss” u. c.); 

- ministrijām (IZM, Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai u. c.); 

- tiesām (Augstākajai tiesai, Kurzemes apgabaltiesai, Latvijas Republikas 

Satversmes tiesai, Rīgas apgabaltiesai u. c.); 

- uzņēmumiem („Booking.com”, SIA „Cido grupa”, AS „Grindex”, SIA „Rīgas 

nami”, „SDI Media Latvia” u. c.); 
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- citām valsts, pašvaldību iestādēm, juridiskām personām (zvērinātu advokātu 

birojiem, Valsts robežsardzei, Valsts augu aizsardzības dienestam u. c.). 

 

Īpašvārdu atveidē turpinās aktīva sadarbība ar Latvijas Republikas 

vēstniecībām ārvalstīs un PMLP – tas saistīts ar faktu, ka 2013. gada 1. oktobrī spēkā 

stājās Pilsonības likuma grozījumi, kas pieļauj dubultpilsonību. Tieši šī iemesla dēļ ir 

palielinājies to ārzemēs dzīvojošo potenciālo Latvijas Republikas pilsoņu skaits, īpaši 

jaunās paaudzes vidū, kuriem nepieciešama personvārdu atveide.  

Sniedzot konsultācijas, sarežģītākos gadījumos, kā arī strīdu gadījumos 

personvārdu un vietvārdu atveidē konsultantes vēršas pie attiecīgo valodu (angļu, 

franču, holandiešu, igauņu, itāļu, katalāņu, lietuviešu, spāņu, portugāļu, somu, 

ungāru u. c.) speciālistiem – universitāšu docētājiem, atzītiem tulkotājiem un 

redaktoriem. 2019. gadā regulāra sadarbība bijusi ar 9 ekspertiem.  

Pēc tiesībsargājošo institūciju un privātpersonu lūguma sniegti vairāki atzinumi 

par atsevišķu teksta fragmentu vai visa teksta izpratni un skaidrojumu no valodas 

viedokļa.  

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 un Valsts valodas 

centra terminologiem ar terminoloģiju saistītos jautājumos.  

Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi Skaits 

 

Lingvistiskie atzinumi  

Kāda vārda, teikuma vai teksta 

fragmenta skaidrojums no valodas 

viedokļa  

 

12 

 

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, 

respektīvi, apliecinājums par to, ka 

dažādās valodās (vai latviešu valodā 

dažādos laika posmos) atšķirīgi rakstītie 

personvārdi attiecas uz vienu un to pašu 

personu  

 

 

 

731 

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  

 

10 843 

 

 

Elektroniskas 

konsultācijas 

(konsultacija@valoda.lv) 

 

13 246 

 

mailto:konsultacija@valoda.lv
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Lingvistes dalījušās pieredzē un skaidrojušas ikdienas praksē aktuālus 

gramatikas, leksikas un stila, kā arī citvalodu personvārdu atveides jautājumus 

skolēniem, studentiem, skolotājiem, redaktoriem un korektoriem, Latvijas Bankas un 

citu institūciju darbiniekiem informatīvajos semināros, konferencēs un praktiskajās 

nodarbībās. 

Vadītas prezentācijas par LVA izdevumiem un elektroniskajiem resursiem 

profesionālās kompetences pilnveides konferencē valsts profesionālās izglītības iestāžu 

vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikumā (2019. gada martā), kā arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes studentiem (2019. gada oktobrī). 

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

lingvistes piedalījušās LU 77. konferences „Letonika, diaspora un starpkultūru 

komunikācija” valodniecības sekcijā „Gramatika un valodas normēšana” (14.02.2019.) 

un 24. starptautiskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepājas Universitātē 

(28.11.2019.–29.12.2019.). Konferencēs nolasīti referāti un gūtas jaunas atziņas 

diskusijās ar klausītājiem un citiem konferenču dalībniekiem. 

LVA lingvistes komentārus un intervijas par valodas jautājumiem sniegušas arī 

plašsaziņas līdzekļiem – aplādes raidījumā „Latvijas pieturzīmes”, laikrakstam 

„Latvijas Avīze”, TV3 raidījumam „Bez tabu”, radio raidījumiem „Kultūras rondo”, 

televīzijas raidījumam „Aizliegtais paņēmiens. Operācija: jaunā latviešu valoda”. 

Saturiski papildinātas LVA vietnes „Valodas konsultācijas: elektroniskā 

datubāze” (51 jauns šķirklis) un „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” 

(130 jaunas vienības). 

Sadarbībā ar Valsts valodas centru un pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju 

pieprasījumu, no LVA puses aktualizēti dažādi pareizrakstības un normu kodificēšanas 

jautājumi, kas apspriesti Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 

sēdēs.  

Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus lingvistes 

apkopo LVA rakstu krājumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” – 2019. gadā 

iznācis rakstu krājuma 14. numurs. 

Lingvistes piedalās rubrikas „Nedēļas jautājums” veidošanā LVA sociālo tīklu 

Facebook, Twitter un Instagram profilā, kā arī LVA interneta vietnē, ik nedēļu 

publicējot kādu latviešu valodas gramatikas, interpunkcijas, pareizrakstības, stila 

u. tml. jautājumu. Tāpat tiek sagatavotas atbildes uz jautājumiem, kurus uzdod šajās 

platformās. 
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Saziņa ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos par dažādiem valodas jautājumiem 

 

o Zilgalve, E. Aplādes raidījums „Latvijas pieturzīmes”. Valodas diskusija: Aiga 

Veckalne, Jānis Veckrācis, Evelīna Zilgalve. 12.02.2019. Pieejams: 

https://soundcloud.com/user-865449713/2a-1 

o Zilgalve, E. Urzula. Laiena vai Leiena? Latvijas Avīze. 20.08.2019., 8. lpp. 

o Zilgalve, E. Ne pēdu sava burta neatdošu. Latvijas Avīze. 27.08.2019., 14. lpp. 

o Zilgalve, E. Komentārs par vārdu mančs. TV3 raidījumam „Bez tabu”. 

28.08.2019. 

o Zilgalve, E. Komentārs par personvārdu Ponsē (fr. Poncet). TV3 raidījumam 

„Bez tabu”. 11.09.2019. 

o Zilgalve, E. Komentārs par podkāstu. TV3 raidījumam „Bez tabu”. 03.10.2019. 

o Zilgalve, E. Komentārs raidījumam „Kultūras rondo” par V pasaules diktātu 

latviešu valodā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 09.11.2019. 

o Zilgalve, E. Komentārs par burtu nosaukumiem. TV3 raidījumam „Bez tabu”. 

18.11.2019. 

o Zilgalve, E. Komentārs raidījumam „Aizliegtais paņēmiens. Operācija: jaunā 

latviešu valoda” . Studijā Jānis Joņevs, Dite Liepa, Evelīna Zilgalve. 

16.12.2019. 

 

 

 

  

https://soundcloud.com/user-865449713/2a-1
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2.8. Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietojumu un 

sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

 19. jūnijā notika ikgadējais informatīvais seminārs „Latviešu valodas 

aģentūra ‒ valsts valodai un izglītībai”. 

 
 

  

 

Informatīvā semināra laikā tika atvērts arī populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas 

prakse: vērojumi un ieteikumi” 14. numurs. 
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Redaktore Anna Vulāne: 

Populārzinātnisku rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi”14. laidiens sagatavots Latvijas jubilejas gadā, tāpēc tematiski saistīts gan 

ar latvisko un latvietību, gan ar skaitli 100 un latviešu valodas lietojumu senāk un 

mūsdienās. Tā logo varētu būt „Svinam Latviju!”. 

 

Dzimtās valodas diena  

Starptautiskā dzimtās valodas diena pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās 

mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai saziņā un sapratnē. 

LVA 2019. gada 21. februārī Latvijas Leļļu teātrī aicināja skolu jaunatni un 

skolotājus uz Dzimtās valodas dienas pasākumu, lai apliecinātu cieņu valodai 

un valstij. 
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Fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms 

 

 

Pasākumam bija pieteikušies skolēni un skolotāji no 49 skolām Latvijā un 

Briselē, tika pārstāvētas: Aglonas vidusskola, Baldones vidusskola, Bauskas Valsts 

ģimnāzija, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Briseles 2. Eiropas skola, Cēsu 

internātpamatskola–attīstības centrs, Ciblas vidusskola, Daugavpils 15. vidusskola, 

Druvas vidusskola, Dundagas vidusskola, Elejas vidusskola, Gulbīša pamatskola, 

Iecavas vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Jelgavas 

3. sākumskola, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Krāslavas 

pamatskola, Kusas pamatskola, Liepājas Centra sākumskola, Limbažu 3. vidusskola, 

Līvānu 1. vidusskola, Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”, 

Mārupes vidusskola, Misas vidusskola, Naukšēnu novada vidusskola, Neretas Jāņa 

Jaunsudrabiņa vidusskola, Ogres sākumskola, Ogresgala pamatskola, Palsmanes 

pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Preiļu 1. pamatskola, privātā vidusskola 

„Patnis”, privātskola „Gaismas tilts 97”, Rencēnu pamatskola, Rīgas 65. vidusskola, 

Rīgas 85. vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Sanatorijas internātpamatskola, 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Salas vidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Saldus novada 

pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola, Talsu Kristīgā vidusskola, Taurupes pamatskola, 

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle, Valmieras Pārgaujas sākumskola, 

Ziemeļvalstu ģimnāzija.  

Pasākumu vadīja Latvijas Leļļu teātra aktieri Baiba Vanaga, Miķelis Žideļūns 

un Artūrs Putniņš. Pasākumā tika apbalvoti skolēnu radošo darbu konkursa „Mans 

bērnības stāsts” uzvarētāji, labāko darbu fragmenti izskanēja aktieru izpildījumā. 

Dalībniekiem bija iespēja ieskatīties otrpus skatuves priekškaram un redzēt, kā top 

leļļu stāsti. Noslēgumā dāvana skolēniem bija izrāde „Emīls un Berlīnes zēni”. 

 

Konkursa „Mans bērnības stāsts” labāko darbu autoru sarakstu var atrast: 

https://valoda.lv/konkursa-mans-bernibas-stasts-uzvaretaji/ 

Dzimtās valodas dienas pasākuma programmu skatiet: 

https://valoda.lv/projekti/dzimtas-valodas-diena/ 

 

 

https://valoda.lv/konkursa-mans-bernibas-stasts-uzvaretaji/
https://valoda.lv/projekti/dzimtas-valodas-diena/
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Esam kopā latviešu valodā! 

 

2019. gada 23. aprīlī LVA 

sadarbībā ar biedrību „Dialogu 

nams” un LU Humanitāro 

zinātņu fakultāti rīkoja 

pasākumu „Kopā ar latviešu 

valodu – latviešu valodā”. Kopā 

pulcējās vairāk nekā 15 dažādu 

tautību pārstāvji, kuri lasīja 

dzeju un dziedāja dziesmas 

latviešu valodā. 

 

 

Skolēnu radošo darbu konkurss „Izstāsti man savu sapni” 

Dzimtās valodas dienā noslēdzās LVA rīkotais skolēnu radošo darbu konkurss 

„Izstāsti man savu sapni”. Saņemts rekordliels konkursa darbu skaits – 1234 radošie 

darbi no visas pasaules (693 – literārie darbi, 541 – zīmējums). 

Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs: 

Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Losandželosas Latviešu skolas, Latviešu 

skolas Somijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Briseles Latviešu skolas, Vašingtonas 

Evaņģēliski luteriskās draudzes latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas 

skolas, diasporas skolas bērniem Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas 

evaņģēliski luteriskās draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas. 

Spraigā diskusijā radošos darbus vērtēja un labākos noteica konkursa žūrija – 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, rakstnieks 

Valdis Rūmnieks, māksliniece grāmatu sērijas „Koko un Riko” zīmējumu autore Linda 

Lošina un LVA projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. 

Labākie skolēnu darbi skanēs Radioteātra iestudējumā. Arī šogad tiks turpināta 

skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti krājumā. 

Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau 13 grāmatas. 
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Ceļojošā fotoizstāde „Kļūdies tā, lai citiem prieks” 

 

Svinot valodas svētkus, LVA izsludināja 

fotogrāfiju un stāstu konkursu „Kļūdies tā, 

lai citiem prieks” (26.09.2017.–

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.  

 

 

No 2018. gada jūlija izstāde katru mēnesi bija apskatāma citā Latvijas 

bibliotēkā. Bibliotēku atsaucība un vēlme redzēt izstādi bija tik liela, ka arī 2019. gadā 

izstādi varēja aplūkot Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā, Olaines 2. vidusskolas 

bibliotēkā, Lizuma bibliotēkā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 
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bibliotēkā, Laidzes bibliotēkā, Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā, Sauriešu bibliotēkā, 

Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā, Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Gulbenes 

novada bibliotēkā.  

 

  

 

 

Eiropas valodu dienas pasākumi 

 

 

LVA aicināja uz ikgadējiem valodas 

svētkiem – Eiropas valodu dienas 

pasākumiem. Kopš 2001. gada ik gadu 

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs 

26. septembrī tiek svinēta Eiropas valodu 

diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta 

Eiropas valodām, valodu daudzveidībai 

un to apguvei. Jau piecpadsmito gadu šos 

pasākumus organizēja un koordinēja 

LVA, iesaistot daudzus sadarbības 

partnerus. 

  

Eiropas valodu dienas pasākumu programma sākās jau 1. septembrī Stopiņu 

novada Sauriešu bibliotēkā, kur līdz 30. septembrim bija iespējams 

aplūkot fotoizstādi ,,Kļūdies tā, lai citiem prieks”. 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2019/09/Plakats_Curves.jpg
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Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no 2. līdz 26. septembrim rīkoja 

pasākumu ciklu ,,Kopā valodu daudzveidībā”, kura tēma bija ,,Multilingvāls 

cilvēks ‒ bagāts cilvēks”. 

26. septembrī jau no agra rīta ikvienam, kurš no Rīgas plkst. 7.40 ar vilcienu 

devās Daugavpils virzienā, bija iespēja izkrāsot savu braucienu ‒ uzzināt ko jaunu par 

valodu, literatūru un kultūras personībām Eiropas valodu vilcienā Rīga–Daugavpils. 

Pa valodas un literatūras ceļiem līdzi devās LVA, pasākumu vadīja Roberto Meloni, 

par muzikālo noskaņu rūpējās Julgī Stalte un Ēriks Zeps. 
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Plkst. 16.00 ,,Birojnīcā” (Rīga, Berga bazārs, Dzirnavu iela 84 k-2) cikla „Par 

valodu – tas ir interesanti?!” sarunā valodnieces Anna Stafecka un Vilma Šaudiņa 

atklāja valodas bagātību, stāstot par dialektiem un izloksnēm. 

Plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīga, Visvalža iela 4a, 

402. telpa) bija iespēja ko vairāk uzzināt par kaimiņiem igauņiem, jo norisinājās 

igauņu valodas un kultūras nodarbība, ko rīkoja fakultātes docētāji un studenti. 

Savukārt plkst. 17.30 sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Rīgā un ES māju 

notika zviedru valodas vakars un filmas ,,Nopietna spēle” – kaislīgi ugunīga zviedru 

mīlas stāsta – seanss. Meistarklasi vadīja zviedru valodas pasniedzējs LU un Latvijas 

Kultūras akadēmijā Anderss Ulsons (Anders Olsson) kopā ar zviedru valodas 

pasniedzēju LU Ivaru Orehovu. Filma ,,Nopietna spēle” (Den allvarsamma leken, 

2016, režisore Pernilla Augusta) ir zviedru valodā ar subtitriem latviešu valodā, tā ir 
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Jalmara Sēderberga 1912. gada romāna ,,Nopietnā spēle” adaptācija. 

27. septembrī spāņu kultūras centrs ,,Seneca” sadarbībā ar ES māju bija 

sagatavojis interesantu un noderīgu spāņu kultūras vakaru ,,Paradumi un manieres 

Spānijā”. Havjers Fernandezs Krūzs, spāņu kultūras centra „Seneca” direktors, vadīja 

arī sasveicināšanās meistarklasi. Pasākumā bija iespēja uzzināt dažādus interesantus 

faktus par spāņu valodu un spāņu paradumiem, tika arī atspēkoti stereotipi par Spāniju. 

Pasākums norisinājās no plkst. 17.00 ES mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. 

Lai pārbaudītu zināšanas, mazliet izaicinātu un iepazītu sevi, 30. septembrī no 

plkst. 15.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Rīgā, Lomonosova ielā 4, 

116. auditorijā, norisinājās Tulku cīņas: pasākums topošajiem tulkiem un 

tulkotājiem. Pasākuma rīkotāji aicināja: ,,Uzzini, kas tu esi un ko vari bez viedtālruņa 

un Google tulkotāja!” 

2. oktobrī no plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 

4a, 215.a telpā, norisinājās čehu valodas un kultūras nodarbība, kuru vadīja docente 

Nadežda Kopoloveca. Nodarbība tika veltīta Čehijas nacionālo svētku tradīcijām, kā 

arī vārdiem un frāzēm, kas saistītas ar šo svētku svinēšanu vai nozīmīgo notikumu 

datumu atzīmēšanu. Nodarbība notika čehu valodā, bet to varēja apmeklēt interesenti 

ar jebkuru, pat nulles, līmeni čehu valodā. 

2. oktobrī LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Rīga, Visvalža iela 4a) aicināja 

izzināt vairākas romāņu valodas: spāņu, franču un itāļu.  

No plkst. 14.00 Ibēristikas un Latīņamerikas studiju centra pasniedzēji un 

studenti rīkoja pasākumu ,,Spāņu valoda, lingua franca (El Español, Lingua 

Franca)”. 

No plkst. 14.30 norisinājās konkurss tiem, kuri vēl nerunā vai domā, ka nerunā, 

franciski, – ,,Parlez-vous français? / Vai jūs runājat franču valodā?”. 

No plkst. 15.00 aicināja pasākums ,,Ieskats Itālijas un Latvijas attiecību 

vēsturē”, kurā tika stāstīts par mazāk zināmiem aspektiem abu valstu attiecībās, bet 

valodas aktivitātēs varēja runāt itāļu valodā. 

10. oktobrī, turpinot LVA iedibināto sarunu ciklu „Par valodu – tas ir 

interesanti?!”, plkst. 16.00 ,,Birojnīcā” (Rīga, Berga bazārs, Dzirnavu iela 84 k-2) 

norisinājās tikšanās ar Andreju Veisbergu. Valodnieks un tulks stāstīja par 

tulkojumvalodu, tulka darbu un valodas kultūru. 

10. oktobris ir Alekša Kivi diena, tādēļ no plkst. 18.00 Ziemeļvalstu Ministru 

padomes birojā Latvijā (Rīga, Berga bazārs, Marijas iela 13) notika somu valodas 

pasākums ,,Kivi is rock!”, kuru rīkoja LU Humanitāro zinātņu fakultātes docētāji un 

studenti. 

No 11. līdz 12. oktobrim LU Rīgā, Raiņa bulvārī 19, norisinājās 

7. starptautiskā Baltijas valstu studentu konference ,,Tilti Baltijā” (Bridges in the 

Baltics). 

,,Izstāsti man savu sapni” ‒ par šādu tēmu LVA aicināja skolēnus Latvijas 

skolās un latviešu skolās pasaulē rakstīt radošos darbus un zīmēt zīmējumus. Konkurss 
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norisinājās no 26. septembra līdz 18. novembrim. 

Eiropas valodu diena ir Eiropas Padomes iniciatīva, ko Latvijā organizēja 

LVA kopā ar sadarbības partneriem: Eiropas Komisiju, ES māju, LU, Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, Gruzijas vēstniecību Latvijā, Zviedrijas vēstniecību Latvijā, 

Gētes institūtu Rīgā, Francijas institūtu Latvijā, Spāņu kultūras centru ,,Seneca”, Itāļu 

valodas pasniedzēju asociāciju, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Baltijas 

Starptautisko akadēmiju, AS ,,Pasažieru vilciens”. 

Visi pasākumi bija bez maksas, izņemot Eiropas valodu vilciena Rīga‒

Daugavpils biļešu iegādi. 

 

Valodas vakari „Par valodu – tas ir interesanti?!” 

2019. gadā LVA turpināja 2018. gadā iesākto sarunu ciklu ar valodniekiem 

„Par valodu – tas ir interesanti?!”. 

Šoreiz sarunu ciklu vadīja žurnāliste Sandra Kropa, kā arī Jānis Krops un Paula 

Gulbinska. Sarunu temati bija ļoti dažādi: par reģionālajiem valodas variantiem, par 

vārdu krājuma bagātību un daudzveidību, gramatikas jautājumiem un valodas apguves 

aktualitātēm, kā arī par tulkojumu valodu. 

1. Par vietām un vārdiem. Valodniece Sanda Rapa un ģeogrāfe, vietvārdu 

speciāliste Vita Strautniece. 2019. gada 29. augusts. Valodas vakari. Par valodu – tas 

ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 

2019. https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/ 

 

 

 

 

 

https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
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2. Par vārdiem un to pētīšanu. Valodnieces Andra Kalnača un Gunta 

Smiltniece. 2019. gada 12. septembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir 

interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 

2019. https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/ 

 

 

 

3. Valodas reģionālie varianti. Valodnieces Anna Stafecka un Vilma Šaudiņa. 

2019. gada 26. septembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu 

vada žurnālists Jānis Krops. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 2019. 

https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
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4. Valoda tulkojumā. Valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. 2019. gada 

10. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste 

Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 2019. https://valoda.lv/valsts-

valoda/valodas-vakari-video/ 

 

 

 

5. Kā mācīt un mācīties valodu? Valodas didaktiķi Diāna Laiveniece un 

Normunds Dzintars. 2019. gada 24. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir 

interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 

2019. https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
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6. Tā runā novados. Valodnieces Benita Laumane un Ieva Ozola. 2019. gada 

7. novembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste 

Paula Gulbinska. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 2019. https://valoda.lv/valsts-

valoda/valodas-vakari-video/ 

 

 
 

 

7. Valodas kārtība. Kārtība valodā. Valodnieces Ilze Lokmane un Baiba 

Saulīte. 2019. gada 20. novembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir 

interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga : LVA, 

2019. https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/ 

 

 

Sarunas notika sapulču, tikšanās, izglītības un semināru telpā „Birojnīca” Rīgā, 

Berga bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2.  

Sarunu videomateriāli (pieejami: https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-

vakari-video/) ievietoti arī digitālajā datubāzē „Lingvistiskā karte” 

(http://www.lingvistiskakarte.lv/). 

https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-vakari-video/
http://www.lingvistiskakarte.lv/
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Skolēnu radošo darbu krājums „Mans bērnības stāsts” 

LVA izdevusi jau trīspadsmito skolēnu radošo darbu krājumu, tajā apkopoti 

343 labāko darbu fragmenti un zīmējumi. 

 
 

Konkursā piedalījās vairāk nekā 600 skolēnu no Latvijas un latviešu skolām 

ārzemēs. Labākie darbi apkopoti krājumā. 

Grāmatas redaktors Valdis Rūmnieks saka: „Daudzus simtus skolēnu Latvijā un 

pasaulē pulcināja kārtējais LVA rīkotais konkurss. „Mans bērnības stāsts” mudināja 

atcerēties interesantākos, negantākos, arī traģiskākos brīžus maza bērna dzīvē. Varētu 

teikt, ka šis konkurss iezīmēja visu Latvijas bērnu (un ārzemēs mītošo) kopējo izjūtu 

modeli.” Nepazaudējiet bērnu sevī! 

Skolēnu radošo darbu sērijā iznākušas grāmatas: 

 

http://www.valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2019/12/Bērnības-stāsts_vāks-1.png
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Bilingvālais skolēnu radošo darbu krājums „Kas manu tautu dara stipru. What 

Makes My Nation Strong” 

 

 

..Mana tauta ir sudrabkalts 

Nameja gredzens, kura vijumos iepīts 

spēks, drosme un neatlaidība. Mana tauta 

ir pastalās sietas kājas, kuras uz zemes 

iekrāso mūziku dejas rakstos. Mana tauta 

ir tās sadotās rokas pāri Latvijai, kur tik 

ilgi ar varu paņemtus grožus turējušas 

svešas. Mana tauta ir uzvaras sauciens 

pasaulē, kad 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) 

 

 

 

LVA 2019. gadā laida klajā grāmatu latviešu un angļu valodā „Kas manu 

tautu dara stipru. What Makes My Nation Strong”. Grāmata ir tāda paša 

nosaukuma 2018. gadā izdotā krājuma saīsināts divvalodu izdevums. 

Krājumā apkopoti 2017. gada ikgadējā skolēnu konkursa labāko domrakstu 

fragmenti un to tulkojumi angļu valodā. Konkursā piedalījās gandrīz 900 skolēnu no 

Latvijas un latviešu skolām pasaulē. 

Tie ir aizkustinoši darbi, kuros atklāti Latvijas spēka un stipruma avoti. Latvijas 

skolēnu pārdomas ir kā jautājums un atgādinājums mums visiem, vai mūsu darbi dara 

Latviju stipru? 

Grāmatas redaktors – Valdis Rūmnieks, grāmatu angļu valodā tulkojusi Aija 

Dvinska, angļu valodas literārais redaktors – Uldis Balodis. 

 

 

 

  

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2019/11/Vāks-LV-Eng._.png
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Dalība Latvijas Grāmatu izstādē 2019 

 

Kā ierasts, LVA no 1. līdz 3. martam piedalījās Latvijas Grāmatu izstādē 2019. 

 

  
 

 

 

2.9. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

 

 
 

17. ikgadējā EFNIL konference „Valoda un ekonomika: valodu industrijas 

daudzvalodu Eiropā” (Language and Economy: Language Industries in a 

Multilingual Europe) notika Tallinā no 2019. gada 9. līdz 11. oktobrim. 

 

 
 

Vairāk par konferenci sk.: 

http://efnil.org/documents/news/annual-conference-in-tallinn  

Konferenci sadarbībā ar EFNIL organizēja Igaunijas Valodas institūts, 

Igaunijas Valodas padome, Izglītības un pētniecības ministrija, Tallinas pilsētas 

valdība, Dzimtās valodas biedrība un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts 

(DGT). 

 

http://efnil.org/documents/news/annual-conference-in-tallinn
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

LVA sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar 2013. gada 10. septembra 

MK 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) 

1 474 830 1 676 611 1 668 388 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 250 439 1 460 866 1 460 866 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

224 391 185 745 177 522 

1.3. Transferti – 30 000 30 000 

2. Izdevumi (kopā) 1 482 445 1 715 257 1 703 173 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1 476 042 1 707 573 1 695 489 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  1 476 042 1 613 073 1 600 989 

2.2. Subsīdijas un dotācijas – 94 500 94 500 

2.3. Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 403 7 684 7 684 

 

 

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 2019. gada apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 6 698 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde 6 698 EUR. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

96 428,63 6698 6698 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 96 428,63 6698 6698 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

– – – 

1.3. Transferti – – – 

2. Izdevumi (kopā) 96 428,63 6698 6698 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 96 428,63 6698 6698 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 96 428,63 6698 6698 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012


66 
 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”, līgums 

Nr. 8.3.1.1/16/I/002 

Saskaņā ar 2019. gada apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 980 581 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde ir 

934 476 EUR. Atlikums 46 105 EUR nonācis atpakaļ valsts budžetā. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

407 017 980 581 934 746 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 407 017 980 581 934 746 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

– – – 

1.3. Transferti – – – 

2. Izdevumi (kopā) 407 017 980 581 934 746 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 407 017 980 581 934 746 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 407 017 980 581 934 746 

 

 

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) 
1 978 276 2 663 890 2 609 832 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 753 885 2 448 145 2 402 310 

1.2. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
224 391 185 745 177 522 

1.3 Transferti – 30 000  30 000  

2. Izdevumi (kopā) 1 985 891 2 702 536 2 644 617 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 979 448 2 694 852 2 636 933 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 979 488 2 600 352 2 542 433 

2.2. Subsīdijas un dotācijas – 94 500 94 500 

2.3. Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 403 7 684 7 684 
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4. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS PERSONĀLS 

 

LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 24 darbinieki. 2019. gadā darbā tika pieņemti 6 darbinieki, bet darba tiesiskās 

attiecības tika izbeigtas ar 3 darbiniekiem. Visiem LVA darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, tajā skaitā 8 darbiniekiem ir doktora grāds, 11 – maģistra grāds, 5 – bakalaura 

grāds.  

 

LVA darbinieku izglītība 

 

 
 

 

1 LVA darbinieks raksta promocijas darbu doktorantūrā: 

 LU Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora studiju programma, 

promocijas darba tēma – „Partikulu funkcijas izteikumā un tekstā”. 

 

LVA darbinieku vecums 
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LVA darbinieki 2019. gadā ar referātiem un priekšlasījumiem piedalījušies 

zinātniskajās konferencēs, semināros un diskusijās, darba grupās u. tml., 

veidojuši zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas. 

 

o Stenda referāts „Jautājumu frāzes latviešu valodas gramatikā” LU 77. konferences 

„Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” valodniecības sekcijā 

„Gramatika un valodas normēšana”, Rīga, 14.02.2019. (E. Zilgalve) 

o Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītā konkursa „Līvu vārds” norise Ādažu 

Brīvajā Valdorfa skolā sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, 

26.02.2019. (Gunta Kļava) 

o Dalība LR Satversmes tiesas sēdēs par Izglītības likuma grozījumiem, kas nosaka 

pāreju uz mācībām valsts valodā; lēmums 23.04.2019. (Inita Vītola, Dace Dalbiņa) 

o Dalība profesionālās kompetences pilnveides konferencē valsts profesionālās 

izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem, 

priekšlasījums „Šodien latviešu valodā: Latviešu valodas aģentūras jaunumi”, 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, 14.03.2019. (E. Zilgalve) 

o 2 mācību stundas Lielvārdes vidusskolā par LVA latviešu valodas resursiem un 

par valodām pasaulē ikgadējā skolas Valodu dienā,  17.04.2019. (E. Zilgalve, 

G. Kļava) 

o Dalība Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pamatnostādņu „Saliedēta un 

pilsoniski aktīva sabiedrība 2021–2027” darba grupā „Latviešu valoda”, 

13.09.2019. (Ērika Pičukāne, I. Vītola) 

o Dalība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas Baltijas nodaļas 

20. sanāksmē, 24.09.2019.–26.09.2019. (I. Vītola, E. Zilgalve, I. Pūtele, K. Pēča) 

o Dalība paneļdiskusijā otrajā Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes 

(ELRC) Latvijas seminārā, Rīga, 26.09.2020. (I. Vītola) 

o Informatīva uzstāšanās seminārā par LVA Valodas attīstības daļas izdevumiem un 

elektroniskajiem resursiem LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

studentiem LVA telpās, 17.10.2019. (E. Zilgalve) 

o Seminārs redaktoriem un korektoriem „Franče un Fransa dodas uz Franciju jeb 

īpašvārdu cīkstiņi latviešu valodā”, Rīgas Grāmatu svētki, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, 25.10.2019. (E. Zilgalve) 

o Referāts „Stāstījumu folklora: aizsarglietas Latgalē (pēc 2018. un 2019. gada 

ekspedīciju materiāliem)” LU studentu zinātniskajā konferencē „Homo et. 

Persona. Societas. Natura. Innovationes” LU Dabaszinātņu mājā, 21.11.2019. 

(Kristīne Pēča) 

o Referāts „Partikulas vien apkaime izteikumā”. Nolasīts starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepājas Universitātē, 28.11.2019.–

29.11.2019. (E. Zilgalve) 

o Eiropas Centrālās bankas organizēts seminārs „Īpašvārdu atveide latviešu valodā” 

tulkotājiem un redaktoriem Latvijas Bankā 02.12.2019. (E. Zilgalve) 

o Latvijai simts: cimdi, ozoli un sekss. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 14. Atb. red. A. Vulāne. Rīga : Latviešu 

valodas aģentūra, 2019, 183.–204. lpp. (E. Zilgalve) 
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Dalība semināros, konferencēs zināšanu paaugstināšanas, pieredzes 

paplašināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos 

o Akadēmiķa J. Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā 

konference „Vārds. Nozīme. Vārdnīca”, 21.02.2019.–22.02.2019. (Mairita 

Vītola, Ingrīda Sjomkāne) 

o LU un LU MII rīkotais Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa seminārs, 

09.05.2019. (M. Vītola, I. Sjomkāne, E. Zilgalve) 

o Viestura Meikšāna Publiskās runas skolas lekcijas „Kā noturēt publikas 

uzmanību”, „Kā izveidot spēcīgu publiskās runas struktūru”, „Kā uzvarēt 

uztraukumu publiskās runas laikā” nodarbības, 14., 20., 29.08.2019. 

(E. Zilgalve) 

o Viestura Meikšāna Publiskās runas skolas darbnīcas „Publiskās runas pamati”, 

19., 21., 23., 26., 28.08.2019. (E. Zilgalve) 

o Viestura Meikšāna Publiskās runas skolas kursi „Balss atvēršanas darbnīcas 

Zanes Daudziņas vadībā”, 04.09.2019.–25.10.2019. (E. Zilgalve) 

o Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības rīkotais seminārs „Sintakse un gramatika: 

sarežģītāki gadījumi”, vad. LU asoc. prof. Ilze Lokmane,  28.10.2019. 

(E. Zilgalve) 

o Apmeklēta zinātniskā konference „Latviešu terminoloģija simts gados” Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā, 03.10.2019. (E. Zilgalve, K. Pēča) 

o Apmeklēti kursi „Mana Latvija.lv. Dari digitāli” Datorzinību centrā, 

25.11.2019. 

o Apmeklēta Liepājas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Vārds 

un tā pētīšanas aspekti” 28.11.2019.–29.11.2019. (K. Pēča, I. Pūtele, I. Vītola) 

o Apmeklētas mācības par dokumentu vadības sistēmas „Namejs” lietošanu, 

10.12.2019. 
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LVA darbinieku sniegtās intervijas u. c. informācija sabiedrībai  

 

o Aplādes raidījums „Latvijas pieturzīmes”. Valodas diskusija: Aiga Veckalne, 

Jānis Veckrācis, Evelīna Zilgalve, 12.02.2019. Pieejams: 

https://soundcloud.com/user-865449713/2a-1 (E. Zilgalve) 

o Saruna par latviešu valodu LNT ziņu dienesta raidījumā „900 sekundes”, 

21.02.2019. (I. Vītola) 

o Intervija LR1 Ģimenes studijā par Starptautisko dzimtās valodas dienu, 

02.04.2019. (V. Līcīte-Meldere) 

o Urzula. Laiena vai Leiena? Latvijas Avīze. 20.08.2019., 8. lpp. (E. Zilgalve) 

o Ne pēdu sava burta neatdošu. Latvijas Avīze. 27.08.2019., 14. lpp. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par vārdu mančs TV3 raidījumā „Bez tabu”, 

28.08.2019. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par personvārdu Ponsē (fr. Poncet) TV3 raidījumā „Bez tabu”, 

11.09.2019. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par vārdu podkāsts TV3 raidījumā „Bez tabu”, 

03.10.2019. (E. Zilgalve) 

o Dalība raidījumā „Kultūras rondo” ‒ par V pasaules diktātu latviešu valodā 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 09.11.2019. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par burtu nosaukumiem TV3 raidījumā „Bez tabu”, 

18.11.2019. (E. Zilgalve) 

o Intervija Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnam zinātniski pētnieciskā darba 

„Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu nosaukumi Līvānos un Rīgā 

Marijas un Aleksandra Čaka ielā – pilsētas lingvistiskās ainavas zīmes” 

mērķiem (darba vad. Anita Vanaga), 02.12.2019. (E. Zilgalve) 

o Dalība diskusijā raidījumā „Aizliegtais paņēmiens. Operācija: jaunā latviešu 

valoda”. Studijā Jānis Joņevs, Dite Liepa, Evelīna Zilgalve. 

02.12.2019. (E. Zilgalve) 

 

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

 2019. gadā LVA komunikācijai ar sabiedrību turpināja lietot sociālos tīklus 

Facebook un Twitter, bet septembrī tika izveidots arī Instagram konts. LVA Youtube 

konti netiek aktīvi izmantoti, tomēr tie tika papildināti ar vērtīgu saturu, proti, tika 

ievietotas 2019. gada Valodas vakaru cikla „Par valodu – tas ir interesanti?!” sarunas 

(7 video). 

LVA Facebook lapa 

https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/ 

@latviesuvalodasagentura  

 

Lapā tiek ievietota informācija par LVA jaunumiem un pasākumiem, tiek 

pārpublicēta informācija no citām lapām vai kontiem, piemēram, IZM, Valsts valodas 

centra vai diasporas skolu ieraksti, reizi nedēļā tiek ievietots nedēļas jautājums, svētkos 

tiek ievietoti apsveikumi, tiek atbildēts uz ziņām Facebook Messenger.  

https://soundcloud.com/user-865449713/2a-1
https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/
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2019. gada statistika  

Lietotāji, kuriem patīk LVA Facebook lapa – 3754. 

84% sieviešu (30% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 26% vecumā no 35 līdz 44 

gadiem), 15% vīriešu (6% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 4% vecumā no 35 līdz 44 

gadiem), 1% citas Facebook lapas. 

Sekotāji – 4180. 

84% sieviešu (29% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 26% vecumā no 35 līdz 44 

gadiem), 15% vīriešu (5% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 4% vecumā no 35 līdz 44 

gadiem), 1% citas Facebook lapas. 

Sekotāji ir no dažādām pasaules valstīm: Latvijas, Apvienotās Karalistes, ASV, 

Vācijas, Lietuvas, Īrijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Kanādas, Norvēģijas, Beļģijas, 

Somijas, Krievijas, Francijas, Nīderlandes, Dānijas, Austrālijas, Itālijas, Ukrainas, 

Brazīlijas, Spānijas, Čehijas, Japānas, Šveices, Luksemburgas, Portugāles, Grieķijas, 

Austrijas, Turcijas, Ungārijas, Kipras, Baltkrievijas, Indijas, Islandes, Gruzijas, Ķīnas, 

Irākas, Čīles, Bangladešas, Horvātijas, Ēģiptes, Meksikas, Taizemes un Vjetnamas. 

 

Sasniegtā auditorija no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 

 

Mēnesis 
Veiktie 

ieraksti 
Sasniegtā auditorija 

Janvāris 12 36,91 tūkstotis 

Februāris 25 57,04 tūkstoši 

Marts 20 58,49 tūkstoši 

Aprīlis 17 29,47 tūkstoši 

Maijs 19 35,09 tūkstoši 

Jūnijs 16 28,14 tūkstoši 

Jūlijs 10 29,7 tūkstoši 
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Augusts 27 58,36 tūkstoši 

Septembris 46 73,14 tūkstoši 

Oktobris 32 58 tūkstoši 

Novembris 26 51,82 tūkstoši 

Decembris 29 51,3 tūkstoši 

Vidēji: 23 47,28 tūkstoši 

 

 

LVA Twitter konts  

https://twitter.com/LVA_valoda  

@LVA_valoda 

912 sekotāji 

 

 

 

Sasniegtā auditorija no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 

Mēnesis Veiktie ieraksti Sasniegtā auditorija 

Janvāris  15,2 tūkstoši 

Februāris  13,3 tūkstoši 

Marts 14 15,5 tūkstoši 

Aprīlis 10 8,6 tūkstoši 

Maijs 15 16,4 tūkstoši 

Jūnijs 8 19 tūkstoši 

Jūlijs 3 19,6 tūkstoši 

Augusts 8 27,2 tūkstoši 

Septembris 8 18,2 tūkstoši 

Oktobris 7 15,5 tūkstoši 

Novembris 9 19,8 tūkstoši 

Decembris 8 12,8 tūkstoši 

Vidēji: 9 16,75 tūkstoši 

 

 

 

 

https://twitter.com/LVA_valoda
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LVA Instagram konts  

https://www.instagram.com/latviesu_valodas_agentura/  

latviesu_valodas_agentura 

 

730 sekotāji (75% sieviešu, 25% vīriešu; lielākais sekotāju skaits vecumā no 25 līdz 

34 gadiem). 

Sasniegtā auditorija nedēļā (vidēji): 

o ierakstos 340, 

o stāstos (story) 75.  

 

 

 

Igauņu-latviešu vārdnīca tviterī: @eelv_lv 

 

 

 

https://www.instagram.com/latviesu_valodas_agentura/
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Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis ir regulāri nodrošināt sabiedrībai 

informāciju par LVA aktivitātēm – vispirms jau ar tīmekļvietnes www.valoda.lv 

starpniecību, gan ieviešot tajā vizuālas pārmaiņas un strukturālus uzlabojumus, gan 

papildinot apakšvietni Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem mācību materiāliem, 

tāpat 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. Tīmekļvietnes 

www.valoda.lv 2019. gada statistika ir šāda: 157 589 sesijas, 88 915 lietotāji un 

285 860 lapas skatījumi; tās apakšvietnes Māci un mācies latviešu valodu 2019. gada 

statistika ir šāda: 251 433 sesijas, 99 554 lietotāji, 1 529 107 lapas skatījumi. 

Iedzīvotāju informēšanai 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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LVA tīmekļvietnes www.valoda.lv un apakšvietnes Māci un mācies apmeklējumi 

 Apmeklējumu skaits 

2016 2017 2018 2019 

LVA tīmekļvietne: www.valoda.lv  

Lietotāji 119 410 257 505 166 728 88 915 

Sesijas 194 275 199 208 143 190 157 589 

Lapu skatījumi 398 471 400 103 280 923 285 860 

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

Lietotāji 74 602 91 599 93 000 99 554 

Sesijas 
174 206 227 879 238 000 251 433 

Lapu skatījumi 
1 105 794 1 387 482 1 449 103 1 529 107 

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

Sekotāji 

1070 

(81% – 

sievietes; 

54% sekotāju 

ir vecumā no 

25 līdz 44 

gadiem) 

2180 

(nedēļā) 

3142 

(82% – 

sievietes; 

55% sekotāju 

ir vecumā no  

25 līdz 44 

gadiem) 

3754 

(84% – 

sievietes;  

56% sekotāju  

ir vecumā no  

25 līdz 44 

gadiem) 

Skatījumi nedēļā 7000 7000 7000–10 000 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 1000 

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

Sekotāji   787 912 

Skatījumi   15 000 

mēnesī 

 

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

Sekotāji 

 

100 jauni 

apmeklētāji 

mēnesī 

600 584 593 

Skatījumi  2500  

mēnesī no 

citiem 

lietotājiem 

2000 

mēnesī 

1500 

mēnesī 

vidēji 

16,75 tūkstoši 

mēneši 

 

Facebook katru mēnesi ievietotas vidēji 23 ziņas (mēnesī sasniegti vidēji 

18 000 ziņu skatītāju), Twitter (igauņu-latviešu vārdnīca) mēnesī ievietoti vidēji 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/
http://maciunmacies.valoda.lv/
https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/
https://twitter.com/lva_valoda
https://twitter.com/eelv_lv
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20 tvīti (vidēji 100 ieskati mēnesī); Twitter (LVA_valoda) mēnesī vidēji 30 tvīti 

(mēnesī sasniegti vidēji 24 000  skatītāju). 

 

Tīmekļvietnes www.valoda.lv sadaļā Aktualitātes ievietotas 133 informatīvās 

vienības, sagatavoti 54 nedēļas jautājumi. 

 

 
 

LVA sniegtie komentāri un informācija plašsaziņas līdzekļiem 

N.p.k. Informatīvās vienības 2016 2017 2018 2019 

1. Preses relīzes ziņu dienestiem 10 63 53 39 

2. Informatīvi skaidrojošas īsas 

publikācijas dažādos preses izdevumos 

 

 

~26 

 

~15 ~12 3. Plašākas publikācijas, intervijas, 

komentāri, diskusijas (TV, radio, 

laikraksti, interneta vietnes u. tml.) 

~24 

 36 87 68 51 

 

 

Publicitātes kvantitatīvā analīze 2019. gadā 

 

Publicitātes kvantitatīvā analīze apkopo LVA, kā arī valsts valodas un 

diasporas publicitāti Latvijas medijos 2019. gadā. 

Publicitātes analīzē atspoguļoti šādi publicitātes aspekti: 

 LVA un valsts valodas publicitātes intensitāte; 

 LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādu valodu medijos; 

http://www.valoda.lv/
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 LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādos mediju segmentos; 

 LVA un valsts valodas publicitātes avoti. 

 

Publicitātes kvantitatīvajā analīzē (mediju monitorings: LETA, 2019) atlasīti 

7419 materiāli, kuros minēta LVA, valsts valoda un diasporas jautājumi. 

 

2017. gadā 2018. gadā 2019. gadā 

10 305 reizes 11 556 reizes 7419 reizes 

t. sk. 423 rakstos un sižetos 

minēta LVA, 592 aplūkoti 

ar valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 1532 materiālos 

t. sk. 810 rakstos un sižetos 

minēta LVA, 7350 aplūkoti 

ar valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 3935 materiālos 

t. sk. 835 rakstos un sižetos 

minēta LVA, 4213 aplūkoti 

ar valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 2792 materiālos 

 

 

Latviešu valodas aģentūras kopējā publicitāte 

 

LVA publicitātes sadalījums pa mēnešiem 
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LVA publicitāte dažādos mediju segmentos (rakstu, sižetu skaits; procentuālais 

dalījums) 

 

 

 

 
 

 

LVA publicitātes sadalījums dažādu valodu medijos (rakstu, sižetu skaits; 

procentuālais dalījums) 
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Ieskatam piedāvājam statistisko informāciju par valsts valodas jautājumu 

atspoguļojumu un diasporas publicitāti Latvijas plašsaziņas līdzekļos 2019. gadā. 

Minētās jomas ir saistītas arī ar LVA darbības virzieniem un uzdevumiem un apliecina 

LVA līdzdalību sabiedrības informēšanā par valsts valodas politiku.  

 

Valsts valodas jautājumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 

 

Valsts valodas jautājumu atspoguļojums dažādos mediju segmentos (rakstu, 

sižetu skaits; procentuālais dalījums) 

 

 

Valsts valodas jautājumu atspoguļojums dažādu valodu medijos (rakstu, sižetu 

skaits; procentuālais dalījums) 
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Diasporas jautājumu atspoguļojums medijos 

 

Diasporas publicitātes sadalījums pa mēnešiem 

 

 
 

 

Diasporas publicitāte dažādos mediju segmentos (rakstu, sižetu skaits; 

procentuālais dalījums) 
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Diasporas publicitāte dažādās valodās (rakstu, sižetu skaits; procentuālais 

dalījums) 
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6. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS PRIORITĀRAIS RĪCĪBAS PLĀNS 2020. GADAM 

Latviešu valodas aģentūras virsmērķis: valsts valodas politikā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošana atbilstoši LVA nolikumā norādītajām funkcijām 

Attīstības plānošanas 

dokuments / 

normatīvais 

akts / reglaments, 

nolikums  

Uzdevums Pasākumi 

uzdevuma izpildei 

Izpildes 

termiņš 

Izpildes plānotais rezultāts / rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 

iestāde / 

struktūrvie-

nība 

Atbildīgais 

darbinieks 

Izpildei 

2020. gadā 

plānotais 

finansējums 1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis 

Mērķis: veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību 

Valsts valodas 

politikas 

pamatnostādnes 

2015.–2020. gadam 

(MK rīkojums 

Nr. 630, 3.11.204.; 

uzdevums 1.1., 2.4.1., 

2.4.2., 3.2.);  

LVA nolikums 

(MK not. Nr. 938, 

4.5., 4.7. punkts) 

1. Sekmēt latviešu valodas attīstību un kvalitatīvu lietojumu 

Informatīvi 

izglītojošu 

materiālu par 

latviešu 

valodas 

jautājumiem 

izstrāde 

(t. sk. elek-

tronisku) 

Populārzinātnisku 

rakstu krājums 

„Valodas prakse” 

2020–

2021 

  15. numura 

izdošana (līdz 

500 eks.) 

  16. numura 

manuskripts 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

~9000 

Atbalsts latviešu 

valodas nacionālā 

korpusa attīstībai 

(pilnveide, 

papildināšana – 

LU MII Ailab) 

2019–

2022 

Maketa un aprobācijas materiālu izveide   Ievadīti vismaz 

25 miljoni 

vārdlietojumu 

LU MII Ailab LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

31 109,00 

Valsts valodas 

politikas 

pamatnostādnes 

2015.–2020. gadam 

(MK rīkojums 

Nr. 630, 3.11.204.; 

uzdevums 3.1.);  

LVA nolikums 

(MK not. Nr. 938, 

3.1. punkts) 

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

Pētījumu 

sociolingvis-

tiskā īsteno-

šana 

Pētījuma „Valodas 

situācija Latvijā 

2016–2020” 

izstrāde 

2020–

2021 

Aptauju datu 

sākotnējā analīze 

(gala ziņojums ar 

korelācijām) 

    Pētījuma 

manuskripta 

sagatavošana 

izdošanai 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

17 000,00 

valsts 

pētījumu 

programma 

„Latviešu 

valoda” 

Līdzdalība Valsts 

valodas politikas 

pamatnostādņu 

(VVPP) izstrādē 

2020 Valodas situācijas 

raksturojums VVPP 

ievaddaļai 

  

          

Pētījums „Latviešu 

valoda diasporā: 

situācijas izpēte” 

2019–

2020 

    Informācija 

par valodas 

situācijas 

pētījumam 

apkopotajiem 

datiem 

(valodas 

lietojums 

diasporā) 

Pētījuma 

sagatavošana 

izdošanai 

LU Filozofijas 

un 

socioloģijas 

institūta 

Diasporas un 

migrācijas 

pētījumu 

centrs 

LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

~12 000 
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Pētījums par 

latviešu valodas 

apguvi Latvijas 

vispārējās 

izglītības sistēmā 

2017–

2020 

Pētījuma datu 

apkopošana, konceptu 

veidošana 

Pētījuma 

rezultātu 

prezentācija, 

ieteikumu 

izstrāde 

Izdevuma 

sagatavošana 

    LVA 

(Izglītības 

daļa) 

7789,00 

Valsts valodas 

politikas 

pamatnostādnes 

2015.–2020. gadam 

(MK rīkojums 

Nr. 630, 3.11.204.; 

uzdevums 4.1.);  

LVA nolikums  

(MK not. Nr. 938, 

4.9. punkts) 

3. Informēt sabiedrību par latviešu valodas jautājumiem un sekmēt sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

Informatīvi 

izglītojoši 

pasākumi 

Dzimtās valodas 

dienas pasākumi 

un Eiropas valodu 

dienas pasākumu 

cikls, skolēnu 

radošo darbu 

konkursa norise 

2020 Dzimtās valodas 

dienas pasākuma 

norise (21.02.) 

  Eiropas 

valodu dienas 

pasākumu 

cikla norise 

(septembris–

oktobris) 

Skolēnu radošo 

darbu konkurss 

(2020). Skolēnu 

radošo darbu 

krājums (2019) 

LVA  LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

līdz 21 000 

Valsts valodas 

politikas 

pamatnostādnes 

2015.–2020. gadam 

(MK rīkojums 

Nr. 630, 3.11.2014.; 

uzdevums 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4.);  

LVA nolikums 

(MK not. Nr.938, 

4.2., 4.3., 4.4., 

4.6. punkts); 

Izglītības attīstības 

pamatnostādnes 

2014.–2020. gadam 

(22.05.2014.; 1.1., 

2.3., 2.4., 3.4.) 

4. Nodrošināt latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas apguves pieejamību 

4.1. Inter-

aktīvās  

e-mācību 

platformas 

izveide 

Pašmācības rīka 

izstrāde, mobilās 

versijas izstrāde 

2017–

2020 

Valodas apguves 

B2 līmeņa izstrāde; 

vārdnīcas 

papildināšana, 

mobilās versijas 

koncepcijas izstrāde 

Lietotnes  

E-Laipa A1, 

A2 līmeņa 

saturs pielāgots 

mobilajai 

versijai 

Lietotnes  

E-Laipa 

B1 līmeņa 

saturs 

pielāgots 

mobilajai 

versijai 

Lietotnes  

E-Laipa 

B2 līmeņa 

saturs pielāgots 

mobilajai 

versijai 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

35 678,00 

Tālmācības vides 

ClassFlow 

nodrošinājums 

2020 Iegādāta 

lva.classflow.lv vides 

lietojumlicence 

2020. gadam. 

ClassFlow vides 

uzturēšana, nodarbību 

sagatavošana un 

vadīšana. Izglītojošs 

vebinārs vecākiem: 

audiologopēda 

konsultācijas 

ClassFlow vides 

uzturēšana, 

nodarbību 

sagatavošana un 

vadīšana. 

Izglītoti 

16 Latvijas  

un diasporas 

skolotāji 

patstāvīgam 

darbam 

lva.classflow.lv 

vidē 

ClassFlow 

vides 

uzturēšana, 

nodarbību 

sagatavošana 

un vadīšana. 

Nometne 

salidojums 

ClassFlow 

skolēniem, 

70 dalībnieki. 

Izglītojošs 

vebinārs 

vecākiem. 

Konference 

pedagogiem, 

kuri darbojas 
lva.classflow.lv 
vidē, 

Sniegtas 98 

Promethean 

konsultācijas 

LVA tālmācības 

nodarbību 

pedagogiem, 

skolēniem, 

vecākiem. 

Veikta 

tālmācības 

procesa analīze, 

atgriezeniskās 

saites 

uzturēšana, 

nodarbību 

kvalitātes 

uzraudzība, 

resursu krātuves 

veidošana un 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

20 8378,00 
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35 dalībnieki uzraudzība, 

elektroniska 

ikmēneša 

izdevuma 

diasporas 

skolotājiem 

nodrošināšana 

(12 mēneši). 

Sagatavotas un 

novadītas 

2048 tālmācības 

nodarbības 

lva.classflow.lv 

vidē, izglītoti 

vismaz 

200 skolēni. 

Nodrošināta 

14 LVA 

tālmācības 

pedagogu 

profesionālā 

pilnveide. 

4.2. Atbalsts 

latviešu 

valodas 

apguvei 

ārvalstu 

augstskolās 

Atbalsts latviešu 

valodas un kultūras 

apguvei ārvalstu 

augstskolās 

2020 Nodrošināts regulārs 

līdzfinansējums 

lektoru atlīdzībai 

Pekinas Svešvalodu 

universitātē (CN, 

Pekina) 

Iegādātas un 

ārvalstu 

augstskolām un 

pētniecības 

iestādēm 

nosūtītas 

grāmatas  

Organizēts 

Letonistu 

seminārs 

(1 pasākums, 

20 dalībnieki). 

Organizēta 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

vasaras skola 

diasporas 

jauniešiem 

(1 pasākums, 

13 dalībnieki –

1 grupa).  

Organizēta 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

vasaras skola 

Sniegts 

finansiāls 

atbalsts ārvalstu 

lektorātiem – 

maksājumi 

Vašingtonas 

Universitātei 

(ASV, Sietla), 

Prāgas Kārļa 

universitātei 

(Čehija), Brno 

Masarika 

Universitātei 

(Čehija), Tartu 

Universitātei 

(Igaunija), 

Helsinku 

Universitātei 

(Somija), 

Varšavas 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

150 000,00 
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ārzemju 

studentiem 

(1 pasākums, 

3 grupas, 

maks. līdz 

45 dalībnie-

kiem) 

Universitātei 

(Polija); 

nodrošināts 

līdzfinansējums 

lektoru 

atlīdzībai 

Pekinas 

Svešvalodu 

universitātē 

(Ķīna) un 

Budapeštas 

Etvēša Lorānda 

universitātē 

(Ungārija). 

Sniegts 

finansiāls 

atbalsts Baltijas 

studentu 

konferencei 

„Tilti Baltijā”; 

Baltu 

akadēmijai 

Viļņas 

Universitātē. 

Sagatavots un 

izdots latviešu 

valodas apguves 

mācību 

materiāls 

lietuviešu 

studentiem 

(A līmenis) 

4.3. Atbalsts 

latviešu 

valodas 

apguvei 

diasporā 

Skolotāju darbība, 

diasporas skolu 

finansējums, 

diasporas 

izglītojošo 

pasākumu 

finansiālais 

atbalsts, diasporas 

izglītības 

darbinieku kursi, 

2020 Nodrošināta skolotāju 

darbība 5 vietās 

austrumu diasporā 

(8 skolotāju vietas), 

2 no tām – attālināti 

(Skype nodarbības). 

Latviešu valodas 

apguve 10 mēnešus 

nodrošināta Īrijas 

formālajā izglītībā – 

Nodrošināta 

skolotāju 

darbība 5 vietās 

austrumu 

diasporā 

(8 skolotāju 

vietas), 2 no  

tām – attālināti 

(Skype 

nodarbības). 

Nodrošināta 

skolotāju 

darbība 

5 vietās 

austrumu 

diasporā 

(8 skolotāju 

vietas), 2 no 

tām – attālināti 

(Skype 

Nodrošināta 

skolotāju 

darbība 5 vietās 

austrumu 

diasporā 

(8 skolotāju 

vietas), 2 no  

tām – attālināti 

(Skype 

nodarbības). 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

411 388,00 
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semināri, 

meistarklases 

Latvijā un 

ārvalstīs, diasporas 

vecāku 

informatīvie 

semināri, mācību 

un metodiskie 

materiāli, 

metodikas skolas 

diasporas 

skolotājiem 

Karikmakrosas skolā.  

Izsludināta 

pieteikšanās diasporas 

nedēļas nogales skolu 

finansējumam. 

Atlasīti finansējuma 

saņēmēji. Noslēgti 

līgumi par 

finansējuma 

saņemšanu. 

Organizēti diasporas 

skolotāju 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Lielbritānijā, izglītoti 

20 diasporas izglītības 

darbinieki 

Latviešu 

valodas apguve 

10 mēnešus 

nodrošināta 

Īrijas formālajā 

izglītībā – 

Karikmakrosas 

skolā.  

Informatīvā 

bukleta 

diasporas 

vecākiem 

„Vecāki – bērna 

pirmie latviešu 

valodas 

skolotāji” angļu 

valodas 

tulkojuma 

maketēšana, 

ievietošana 

vietnē „Māci un 

mācies”. 

Finansiālu 

atbalstu 

saņēmušas 

vismaz 

55 diasporas 

nedēļas nogales 

skolas.  

Organizēti 

diasporas 

skolotāju 

profesionālās 

pilnveides kursi 

Itālijā, izglītoti 

20 diasporas 

izglītības 

darbinieki. 

Organizēta 

meistarklase 

diasporas 

skolotājiem 

nodarbības). 

Latviešu 

valodas 

apguve 

10 mēnešus 

nodrošināta 

Īrijas 

formālajā 

izglītībā – 

Karikmakro-

sas skolā.  

Jaunā 

diasporas 

vecāku 

informatīvā 

bukleta 

2 valodās 

(latviešu un 

angļu) 

maketēšana, 

iespiešana, 

elektroniskās 

versijas 

ievietošana 

vietnē „Māci 

un mācies”. 

Latvisko 

tradīciju 

materiāla 

iespiešana. 

Organizēti 

diasporas 

skolotāju 

profesionālās 

pilnveides 

kursi Latvijā, 

izglītoti 

60 diasporas 

izglītības 

darbinieki 

Latviešu 

valodas apguve 

10 mēnešus 

nodrošināta 

Īrijas formālajā 

izglītībā – 

Karikmakrosas 

skolā.  

Nodrošināta 

metodiskās 

skolas „Pupa” 

darbība, izglītoti 

vismaz 

15 diasporas 

skolotāji. Izdoti 

8 metodikas 

skolas „Pupa” 

elektroniskie 

izdevumi 

diasporas 

skolotājiem 

(izdevumu 

saņēmušas 

vismaz 

100 diasporas 

skolas).  

Nodrošināta 

latviešu 

tradicionālās 

kultūras un 

folkloras apguve 

latviešu 

kopienās 

Augšbebros un 

Omskā. 

Nodrošināts 

atbalsts vismaz 

8 izglītojošiem 

pasākumiem 

latviešu valodas 

apguves un 

lietojuma 
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Stokholmas 

Latviešu skolā, 

izglītoti 

15 diasporas 

skolotāji. 

Organizēts 

informatīvais 

seminārs 

Stokholmas 

Latviešu skolas 

vecākiem, 

izglītoti 

15 diasporas 

vecāki. 

Organizēta 

diasporas un 

Latvijas skolēnu 

sadarbības 

nometne „Skolu 

tilti”, 

piedalījušies 

20 diasporas 

skolēni 

veicināšanai 

diasporā.  

Izveidots 

elektronisks 

mācību 

materiāls 

„Latvijas 

personības un 

notikumi”.  

Organizēta 

meistarklase 

diasporas 

skolotājiem 

kādā no Eiropas 

latviešu skolām, 

izglītoti 

10 diasporas 

skolotāji. 

Organizēts 

informatīvais 

seminārs kādas 

no Eiropas 

latviešu skolas 

vecākiem, 

izglītoti 

15 diasporas 

vecāki. 

Nodrošināts 

līdzfinansējums 

ceļa 

izdevumiem uz 

Latvijas un 

mītņu zemju 

diasporas 

skolotāju 

kursiem vismaz 

10 diasporas 

skolotājiem. 

Atjaunots 

diasporas skolu 

kartes saturs 
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5. Nodrošināt mācību metodikas attīstību un latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (t. sk. darbam ar pieaugušajiem) 

5.1. Metodi-

kas kursi 

pedagogiem 

Metodikas kursi 

pedagogiem, kas 

strādā ar 

pieaugušajiem, 

pedagogiem, kas 

strādā ar 

remigrējušajiem 

bērniem, latviešu 

valodas un 

literatūras 

pedagogiem 

2020 Izglītoti 40 pedagogi, 

kas strādā ar 

pieaugušajiem 

Izglītoti 

40 pedagogi, 

kas strādā ar 

pieaugušajiem 

Izglītoti 

40 pedagogi, 

kas strādā ar 

pieauguša-

jiem, un 

60 latviešu 

valodas un 

literatūras 

skolotāji 

Izglītoti 

40 pedagogi, 

kas strādā ar 

pieaugušajiem, 

izglītoti 60 lat-

viešu valodas un 

literatūras 

skolotāji. 

Organizēti 

3 kursi „Peda-

gogu profesio-

nālās kompeten-

ces pilnveide 

darbā ar remi-

grējušiem bēr-

niem un imi-

grantiem”, 

3 remigrantu 

vecāku tikšanās, 

1 Atvērto durvju 

diena 

 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

16 400,00 

5.2. Metodis-

kie un mācī-

bu līdzekļi 

latviešu valo-

das apguvei 

un bilingvā-

lajai izglī-

tībai 

Latviešu valodas 

kā svešvalodas 

funkcionālo līmeņu 

apraksti (bērniem 

un pusaudžiem) un 

atbalsta materiālu 

izveide 

2018–

2020 

Latviešu valodas kā 

svešvalodas 

funkcionālo līmeņu 

aprakstu (bērniem un 

pusaudžiem) un 

atbalsta materiālu 

izdošana 

 

      LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

11 274,00 

Mācību līdzekļu 

komplekti LAT2 

1., 7. klasei 

 

 

 

 

 

2020 Manuskripta izveide Manuskripta 

izveide 

Maketa un ap-

robācijas ma-

teriālu izveide 

 

 

Aprobācija, 

izdošana 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

32 034,00 
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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” 

īstenošanas 

noteikumi 

(MK not. Nr. 670) 

6. Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr. 8.3.1.1/16/1/002 

6.1. Eiropas 

Sociālā fonda 

projekta 

„Kompeten-

ču pieeja mā-

cību saturā” 

Nr. 8.3.1.1/1

6/1/002 

īstenošana 

Metodisko un 

mācību līdzekļu 

izstrāde pedagogiem 

un skolēniem, 

īstenojot mācību 

saturu lingvistiski 

neviendabīgā vidē 

2018–

2021 

      

Izstrādāti 

5 mācību un 

metodiskie 

materiāli, 

turpināts darbs 

pie 3 mācību un 

metodiskajiem 

materiāliem 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

136 962,00 

Profesionālās kom-

petences pilnveide 

pedagogiem, īste-

nojot mācību saturu 

lingvistiski nevien-

dabīgā vidē (valodas 

pilnveides kursi) 

2018–

2021 

      Izglītoti 

1200 pedagogi 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

332 564,00 

Profesionālās kom-

petences pilnveide 

pedagogiem, īste-

nojot mācību saturu 

lingvistiski nevien-

dabīgā vidē (meto-

dikas kursi un 

intensīvie kursi 

latviešu valodas un 

kultūrvides apguvei) 

2018–

2021 

      

Izglītoti 

720 pedagogi 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

115 304,00 

Digitālais pašvērtē-

šanas un pašmācības 

rīks pedagogu 

latviešu valodas 

pilnveidei  

2018–

2021 

      

Turpināta 

izstrāde 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

28 737,00 

Atbalsta pasākumi 

pedagogiem, īste-

nojot mācību saturu 

lingvistiski nevien-

dabīgā vidē 

2018–

2021 

      

Organizēti 

45 pasākumi 

684 pedagogiem 

LVA  LVA 

(Izglītības 

daļa) 

68 467,00 

 


