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Cienījamie pārskata lasītāji!  

2020. gadā Latviešu valodas aģentūras darbības centrā bijis pētījums par valodas 

situāciju iepriekšējos piecos gados (2016‒2020), kas atspoguļo latviešu valodas kā valsts 

valodas situāciju un valodas vidi, apstākļus, kur esam nonākuši trīsdesmit neatkarības 

gados. Vēl vairāk – ir pārskatāms un novērtējams, kas tieši un kā ir mainījies šo piecu 

gadu laikā, arī tas, cik dinamiski vai gausi latviešu valodas situācija un tās galvenie 

komponenti un parametri – valodas prasme un lietojums – ir mainījušies no 1990. gada.  

Latvijā jau kopš 1897. gada ir tikusi uzkrāta bagāta vēsturiskā statistika par 

iedzīvotāju dzimto valodu, arī par valodu prasmēm. Bažas rada šīs vēsturiskās tradīcijas 

pārtraukums, mainot tautskaites principus (informācija par latviešu valodas izplatību 

visā Latvijas teritorijā vairs netiek iegūta). Šis ir viens no primāri risināmajiem 

jautājumiem ‒ iekļaut valsts reģistros datus par iedzīvotāju dzimto un/vai citu valodu 

prasmi. 

Pēctecība savukārt dod iespēju precīzāk izvērtēt un noteikt turpmākos 

uzdevumus. Izvērtējot valodas situāciju raksturojošos faktus, redzams, ka lielākā 

problēma ir sabiedrības lingvistiskā attieksme, kas ir pamatā motivācijai valodu lietot un 

kas vienlaikus ir saistīta ar valodas prasmes līmeni. Sabiedrības lingvistiskās attieksmes 

uzlabošana, tuvināšana optimālajai ir aktuālākais uzdevums valodas politikā. Izpratne 

par to, ka ikviena sociālā bilingvisma izpausme (t. i., krievu valodas lietošana paralēli 

latviešu valodai), ikviena iespēja lietot latviešu valodu, kurā tomēr izvēlamies dot 

priekšroku krievu valodai, samazina latviešu valodas lietojumu, pamazām tuvina 

latviešu valodu mazāk, retāk lietotajām, izzūdošajām valodām.  

 Par valodas pastāvēšanu un attīstību patiesi ir atbildīga valsts, kas faktiski 

nozīmē ‒ sabiedrība, un to nodrošināt var tikai ar ikviena indivīda aktīvu līdzdalību: sava 

atbildība sabiedrībai, sava ‒ plašsaziņas līdzekļiem un sava – katram indivīdam 

personīgi.  

 Arī Latviešu valodas aģentūra 2020. gadā sniegusi ieguldījumu valsts valodas 

attīstībā, gan izstrādājot un izdodot populārzinātnisko literatūru, izglītojošos un 

informatīvos materiālus, mācību un metodiskos līdzekļus, gan veidojot valodas normu 

avotus un lietotnes, kā arī ikdienā paaugstinot valsts valodas kvalitāti ar konsultācijām 

visdažādākajos valodas jautājumos. No daudzajiem darbiem vajadzētu minēt dalību 

valsts pētījumu programmā „Latviešu valoda”, Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Kompetenču pieeja mācību saturā” un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

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

tirgū 2”. 

Latviešu valodas aģentūra pateicas visiem sadarbības partneriem Latvijā un 

ārzemēs, bez kuru līdzdalības nebūtu bijis iespējams paveikt visus 2020. gada darbus, – 

 

 

Jānis Valdmanis,  

Latviešu valodas aģentūras direktors 
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1. PAMATINFORMĀCIJA  

 

Latviešu valodas aģentūras juridiskais statuss. Latviešu valodas aģentūra 

(turpmāk – LVA) izveidota 2009. gada 1. jūlijā kā izglītības un zinātnes ministra 

pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas līdz 2012. gada 31. decembrim darbojās 

saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un 2009. gada 21. aprīļa 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 ir 
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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 2020. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā 

2020. gadā publicēti pētījuma „Attieksme pret latviešu valodu skolā (LAT 1 un 

LAT 2) un tās mācīšanos” rezultāti.  

Pētījuma mērķis bija izzināt skolotāju un skolēnu attieksmi pret latviešu valodas 

mācību procesu: kā tas norit un kā tam vajadzētu noritēt, kas kavē un kas veicina latviešu 

valodas apguvi. Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, svarīgi bija noskaidrot 

cēloņus, kas nosaka pozitīvas vai negatīvas attieksmes veidošanos. Pētījuma dati tika 

iegūti trijos veidos: 

 anketējot 333 skolēnus no 8. klases līdz 12.klasei un 65 latviešu valodas 

skolotājus, 

 piedaloties astoņās fokusgrupu intervijās Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē un Liepājā, 

 vērojot 46 mācību stundas Rīgā, Salaspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, 

Valmierā un Jelgavā. 

Pētījuma darba grupu vadīja Dr. philol. Sanita Lazdiņa (Martena); pētījuma 

sagatavošanā, veikšanā un datu apstrādē piedalījās Dr. philol. Gunta Kļava, Dr. philol. 

Solvita Pošeiko (Berra), Mag. paed. Vineta Vaivade un Dr. sc. soc. Miķelis Grīviņš. 

Atsevišķu pētījuma daļu veikšanā piedalījās Baldones vidusskolas latviešu valodas 

skolotāja Dzintra Knohenfelde. 

Stundu vērošanā kopā ar pētnieku grupu piedalījās  Dr. paed. Diāna Laiveniece, 

Dr. paed. Elita Stikute, Dr. philol. Inita Vītola, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

studentes Laine Riekstiņa, Amanda Dzērvīte, Diāna Žilinska-Ivanova un Liepājas 

15. vidusskolas skolotāja Agnese Laškova. 

Uz pētījuma rezultātu pamata sagatavoti 15 informatīvi bukleti ar ieteikumiem 

skolotājiem, metodiķiem un latviešu valodas apguvē iesaistītajiem par tēmām, kas 

saistītas ar valodas mācīšanos, ieteikumi politikas veidotājiem, skolotājiem, vecākiem, 

pētniekiem, mācību līdzekļu veidotājiem un skolotāju izglītotājiem un arī ieteikumi 

video formātā. 

Pētījuma rezultāti pieejami: https://valoda.lv/petijumi/attieksme-pret-latviesu-

valodu-un-tas-macibu-procesu/ 

https://valoda.lv/petijumi/attieksme-pret-latviesu-valodu-un-tas-macibu-procesu/
https://valoda.lv/petijumi/attieksme-pret-latviesu-valodu-un-tas-macibu-procesu/
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2020. gadā ir sākta uz iepriekš minētā pētījuma datiem balstīta plašāka pētījuma 

„Jaunā mācību satura apguves process latviešu valodā” metodoloģijas izstrāde, un 

pētījums tiks īstenots no 2021. gada līdz 2024. gadam. Pētījuma darba grupu vada 

Dr. philol. Sanita Martena; pētījuma sagatavošanā, veikšanā un datu apstrādē piedalās 

Dr. philol. Gunta Kļava, Dr. philol. Solvita Berra, Mag. paed. Vineta Vaivade un Dr. sc. 

soc. Miķelis Grīviņš. Pētījuma mērķis: izzināt augstas latviešu valodas lietpratības 

ietekmētājfaktorus individuālā līmenī, noteikt būtiskākos šķēršļus jaunā mācību satura 

ieviešanā, kvalitatīva latviešu valodas mācību procesa organizēšanā un realizēšanā, 

identificējot vajadzības latviešu valodas skolotāju profesionālajam atbalstam. 

 

 

2020. gadā turpinājās latviešu valodas situācijas pētījuma „Valodas situācija 

Latvijā: 2016–2020” rezultātu sagatavošana publicēšanai. Pētījums tiek veikts valsts 

pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina 

Druviete) 2. apakšprojektā „Sociolingvistika” (2. aktivitāte „Valodas situācijas 

monitoringa (2016–2020) izstrāde). 
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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. Valodas 

situācijas Latvijā izpētes rezultāti ir pamats Valsts valodas politikas pamatnostādņu 

2021.–2027. gadam izstrādei. Pētījums tiks publicēts 2021. gadā. 

 

 

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

pakāpēs un mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu valodas 

apguvē 

 

LVA 2020. 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 2020. gadā LVA arī ar valsts budžeta 

atbalstu organizējusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus dažādām 

mērķgrupām. 

Notikuši metodikas kursi pirmsskolas pedagogiem – 2 grupas, izglītoti 

49 skolotāji. 

 

 

 

 

 

„Pilnveidotais mācību saturs latviešu valodas apguvē pirmsskolā lingvistiski 

neviendabīgā vidē” (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

05.12.2019.–15.02.2020. 

 

Rīgas 197. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

26 

05.12.2019.–27.01.2020. 

 

Rīgas 182. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

23 

Kopā: 49 
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Lai sniegtu atbalstu latviešu valodas pedagogiem, kuri 2020. gadā sāka ieviest 

kompetencēs balstītu mācību saturu, LVA sadarbībā ar tālākizglītotājem un pedagogiem 

no visas Latvijas sagatavoja četras jaunas pedagogu profesionālās pilnveides 

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

programmās bija iespēja iepazīsies ar aktuālajiem izglītības īstenošanas aspektiem. 

Pedagogi aktualizēja savu pieredzi par iespējām attīstīt skolēnos pašizziņu un pašvadību, 

domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību. Skolotāji papildināja savu pieredzi ar 

metožu un metodisko paņēmienu piemēriem aktīvam, interesi raisošam darbam stundās 

un mācījās modelēt interesantus un būtiskus atgriezeniskās saites piemērus, praktiski 

veidoja snieguma līmeņa aprakstu kādam mācību priekšmeta apguves procesā būtiskam 

jautājumam un savstarpēji prezentēja patstāvīgi veidotu mācību materiālu. 

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

izglītoti 35 skolotāji. 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

„No zināšanām uz prasmēm: latviešu valodas apguve pamatskolā” (24 stundas) 

11.08.2020.‒13.08.2020. Rīgas Franču licejs  18 

„Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide literatūras  mācību priekšmeta  

apguves metodikā pārejā uz kompetencēs balstītu mācību saturu pamatskolā” 
(24 stundas) 

11.08.2020.‒13.08.2020.  Rīgas Franču licejs 17 

 
 Kopā: 35 

 

Sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūras speciālistiem izveidota viena 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.  

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

izglītots 31 skolotājs. 

„Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību vides veidošanā 

un mācību satura pieejamības nodrošināšanā” (12 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

24.08.2020.–25.08.2020.  Rīgas 15. vidusskola 15 

 14.09. 2020.–18.09.2020. Rīgas Juridiskā augstskola 16 

Kopā: 31 
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Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru ir izveidojusi 

videomateriālu pedagogiem, lai iepazīstinātu ar vieglās valodas pamatprincipiem un 

iespējām izmantot to mācību procesā. Tas palīdzētu skolēniem vieglāk uztvert un 

interpretēt dažādus tekstus. Video ir daļa no elektroniska metodiskā materiāla, kas tiek 

veidots kā pašmācības un pašpārbaudes rīks, lai pedagogs varētu patstāvīgi apgūt prasmi 

veidot tekstus vieglajā valodā.  

Videomateriāls pieejams vietnē „Māci un mācies latviešu valodu” 

https://maciunmacies.valoda.lv/viegla-valoda 

 

 

LVA 2020. gadā organizēja latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu 

pieaugušajiem tālākizglītotāju sagatavošana. Kursu mērķis – nodrošināt izglītojošo, 

metodisko un informatīvo atbalstu latviešu valodas skolotājiem, kuri vada latviešu 

valodas apguves kursus pieaugušajiem. 90 stundu kursos (daļa no kursiem notika 

attālināti) sagatavoti 15 tālākizglītotāji, kuri īstenos kursus skolotājiem, kuri vada 

latviešu valodas apguves kursus pieaugušajiem. Kursos izveidotas 4 tālākizglītības 

programmas, kuras tālākizglītotāji aprobēs 2021. gadā. 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/viegla-valoda
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2020. gadā izveidota 1 programma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālajai pilnveidei, sagatavota mācību un metodisko materiālu kopa 

tālākizglītības kursiem – rokasgrāmata pirmsskolas pedagogu tālākizglītotājiem. 

 

 

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

tālākizglītībā un starpkultūru komunikācijā 

 

2020. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību 

skolotājiem un pirmsskolu skolotājiem. Tika organizētas 3  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. Meistarklasēs  bija iespējams gan teorētiski, gan praktiski redzēt un pārrunāt 

būtiskāko veiksmju un problēmu  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.  Skolēns reemigrants manā 

klasē 

Jūrmala Sanita Lielkalne, 

Inese Kārkliņa, 

Beāte Balandīna 

11 

2.  
Mācīšanās iedziļinoties – 

skolēna izaugsmes 

veicināšana katrā mācību 

stundā 

Rīga Raisa Stunžāne 13 

3.  Slaidrāžu „Pedagogu 

latviešu valodas prasmju 

nostiprināšanai C1 līmenī” 

Rīga Inga Sokolova 10 

Kopā: 34 
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LVA regulāri organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Skolās, kurās 

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

kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem 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. 2020. gadā LVA ZOOM platformā organizēja 

2 skolotāju tālākizglītības kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā 

ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”, kuru mērķis bija pilnveidot mērķauditorijas 

profesionālo kompetenci darbam ar remigrējušiem bērniem un imigrantiem lingvistiski 

neviendabīgā valodas vidē, lai nodrošinātu skolēnu iekļaušanos un līdzdarbošanos 

veiksmīgā mācību procesā, popularizējot skolotāju pieredzi un labās prakses piemērus 

(dalībnieku kopējais skaits – 50). 

  

 

No 19. līdz 22. oktobrim Lilastē tika organizēta reemigrantu ģimeņu 

latviešu valodas apguves nometne, kurā 7 ģimenes (30 dalībnieki) mācījās valodu 

ar mākslas, dziesmu, kulinārijas un improvizācijas palīdzību.  

Latviešu valodas aģentūra jau otro reizi rīkoja reemigrantu ģimeņu nometni. Tajā 

piedalījās ģimenes, kuras ir tikko atgriezušās Latvijā. 

Nometnes laikā bērniem bija iespēja 

ar atraktīvu un aizraujošu uzdevumu 

palīdzību izzināt Latvijas 

kultūrvēsturisko mantojumu. 

Burvīgie valodas pedagogi palīdzēja 

pilnveidot latviešu valodas prasmes 

un zināšanas. Ar vecākiem tikās 

izglītības darbinieki, remigrantu 

koordinatori, Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta pārstāvis, kā arī 

pieredzē dalījās citi vecāki, kuri jau 

pirms vairākiem gadiem ir 

atgriezušies Latvijā. 

 

 

https://ikvd.gov.lv/
https://ikvd.gov.lv/
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LVA regulāri sadarbojas ar Latvijas izglītības iestādēm, sniedz atbalstu, rīko 

Atvērto durvju dienas un vecāku tikšanās. 

 

1. Atvērto durvju diena Vaivaru pamatskolā. Skolotāju pieredzes apmaiņa darbā ar 

reemigrantu ģimenēm. Izglītoti 16 pedagogi.  

 

2. Oktobrī Zoom vietnē notika attālināta tikšanās ar pedagogiem (izglītoti 

17 pedagogi). 

 

3. Remigrējušo vecāku tikšanās:  

 19. oktobrī  plkst. 16.00 tikšanās ar LU remigrācijas pētnieci Dainu Grosu; 

 21. oktobrī  plkst. 9.00 tikšanās ar Vidzemes remigrācijas koordinatori Iju 

Grozu, kura stāstīja par savu darbu ar ģimenēm; 

 21. oktobrī  plkst. 14.15. tikšanās ar IKVD Licencēšanas un reģistra 

departamenta direktora vietnieku Jāni Mihailovu (45 min.). 

 

4. Organizēts izglītojošs pasākums remigrantu bērniem un pieaugušajiem "Valoda 

vieno!" attālināti  (45 dalībnieki; https://valoda.lv/aicinam-remigrantu-gimenes-

doties-neierasta-ekskursija/). 

 

5. 15.12.2020. un 18.12.20220. organizētas divas interaktīvas tiešsaistes Rīgas 

kultūrvēsturiskas ekskursijas ar latviešu valodas mācīšanas elementiem, 

reemigrantiem un diasporas bērniem (ekskursijā piedaījās 102 ģimenes). 

 

 

 
 

6. Izveidots atbalsta materiāls reemigrantu 6–7 gadus veciem bērniem (45 lpp. un 

6 animēti video, ievietots LVA tīmekļvietnē 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem). 

 

7. Apkopoti mācību, metodiskie un pieredzes materiāli latviešu valodas un citu 

mācību priekšmetu apguvei izglītības iestādēs, kurās mācās skolēni reemigranti. 

Digitālajā ceļvedī viss ir ērti pieejams viena klikšķa attālumā (pieejams 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-

content/uploads/2021/03/LVA_Paligs_macibas_reemigranti_lab_.pdf). 

 

https://valoda.lv/aicinam-remigrantu-gimenes-doties-neierasta-ekskursija/
https://valoda.lv/aicinam-remigrantu-gimenes-doties-neierasta-ekskursija/
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/LVA_Paligs_macibas_reemigranti_lab_.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/03/LVA_Paligs_macibas_reemigranti_lab_.pdf
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2020. gadā Latviešu valodas aģentūra īstenoja Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu 

pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01). Latviešu valodu ir 

apguvuši 122 mērķgrupas pārstāvji, integrācijas pasākumos ir piedalījušies 54 trešo 

valstu pilsoņi. 

  
 

  

2020. 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 (no 

kuriem 2 papīra formātā, 7 tikai digitāli, 1 – gan papīra, gan digitālā formātā) izstrādes, 

īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē: 

 

 5 mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei skolēniem – pirmsskolā un 

sākumskolā 
 

1. Didaktisko materiālu komplekts 

pirmsskolai un sākumskolai 

 

 
 

2. Galda spēļu komplekts pirmsskolai un 

sākumskolai 
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3. Latviešu valodas 

bilžu vārdnīca  

 

 

  
 

4. Tiek gatavotas animācijas filmas par pirmajiem soļiem latviešu valodas 

apguvē; 

5. Notiek darbs pie atraktīvas, spēles veida lietotnes 2 dažādu vecumposmu 

bērniem. 

 

 5 metodiskie līdzekļi pedagogiem, kas īsteno pirmsskolas un pamatskolas 

mazākumtautību izglītības programmas, kā arī vispārējās vidējās izglītības 

programmas 

 

1. Labās prakses videomateriāli 

 

 
 

 

2. Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem 

„Mācības bilingvāli un latviešu valodā” 

 

 
 

3. Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem 

„Mācības bilingvāli un latviešu valodā” 
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4. Rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem 

„Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un 

jauniešiem” 

 

 
 

5. Metodisks līdzeklis pamatizglītības un vidējās izglītības 

skolotājiem  

„Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai 

apguvei” 

 

 
 

2. Norit darbs pie digitālā pašvērtēšanas un pašmācības rīka pedagogu latviešu 

valodas pilnveidei. 

 

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:  

- 2020. gadā tika izglītoti 1103 pedagogi (577 pirmsskolas pedagogi un 

526 pamatskolas un vidusskolas pedagogi); kursi notika 77 grupām; visām 

grupām diagnosticēts valodas prasmes līmenis; veikta arī kursu kvalitātes 

pārraudzība; 

- 2020. gada pavasarī notikušas 6 attālinātas praktiskās kultūrvēstures nodarbības, 

savukārt 2020. gada rudeni – 27  praktiskās kultūrvēstures nodarbības klātienē, 

tajās piedalījies 561 pedagogs; 

- papildus ir izstrādāti valodas prasmju diagnosticēšanas testi C līmenim valodas 

prasmju pārbaudei un to uzlabošanai; 

- organizēta pieteikšanās uz 2021. gada kursiem.  

3.2. Organizēti metodikas kursi: 

- pirmsskolas pedagogiem notikuši kursi 7 grupām, izglītots 141 pedagogs; 

- sākumskolas pedagogiem notikuši kursi 3 grupām, izglītots 61 pedagogs; 

- dažādu mācību priekšmetu pedagogiem notikuši kursi 4 grupām, izglītots 

61 pedagogs; 

- latviešu valodas skolotājiem notikuši kursi 7 grupām, izglītoti 129 pedagogi, 

- organizēta pieteikšanās uz 2021. gada kursiem. 

3.3. Organizēts 2 intensīvie latviešu valodas un kultūrvides apguves kursi (50 stundu 

programma), izglītoti 60 pirmsskolas un vispārējās izglītības pedagogi. 
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4. Organizēti atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski 

neviendabīgā vidē.  

4.1. Notikuši 25 pieredzes apmaiņas semināri par latviešu valodas lietojumu 

profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs kurus apmeklējuši 516 pedagogi. 

4.2. Notikuši 23 pieredzes apmaiņas semināri par latviešu valodas lietojumu 

profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā sākumskolas 

izglītības iestādēs, kurus apmeklējuši 404 pedagogi. 

4.3. Notikuši 9 pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp 

pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārējās izglītības iestādēm, kuros piedalījušies 

186 pedagogi. 

4.4. Notikuši 16 projektā izstrādāto mācību un metodisko materiālu informatīvie  

un ieviešanas semināri, piedalījušies 342 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 1330 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 ārvalstīs 

LVA 2020. gadā turpināja sniegt daudzpusīgu atbalstu latviešu valodas apguvei 

diasporā. 

Nodrošināta latviešu valodas skolotāju darbība klātienē un attālināti 5 vietās 

Austrumu diasporā (8 skolotāju vietas) – Maskavas Latviešu kultūras biedrībā, 

Maskavas Latviešu skolā, Arhlatviešu vidusskolā Maksima Gorkija ciemā 

Baškortostānā, Omskā un Krasnojarskā.  

Latviešu valodas kā mājas valodas apguve nodrošināta 6 mēnešus Īrijas formālajā 

izglītībā – Karikmakrosas skolā (1 pedagogs). 

Sadarbībā ar diasporas centrālajām organizācijām – Eiropas Latviešu apvienību 

(ELA) un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību (PBLA) – organizēti divi konkursi un 

līdzfinansējums piešķirts 63 diasporas latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras 
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vidusskolām. Līdzfinansējumu saņēmušajās skolās izglītoti 1994 diasporas bērni un 

jaunieši. 

Līdzfinansējumu saņēmušās diasporas latviešu skolas Eiropā  

Konkursam „Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana Eiropā” bija 

aicinātas pieteikties diasporas latviešu skolas Eiropā, tajā skaitā Gruzijā, Turcijā, 

Baltkrievijā un Ukrainā. Finansējumu administrēja ELA. Kopā tika saņemti pieteikumi 

no 46 skolām. Kad Covid-19 straujās izplatības dēļ daudzās pasaules valstīs tika 

izsludināta ārkārtas situācija un uzsākti dažādi slimības izplatību ierobežojoši pasākumi, 

LVA un ELA aicināja diasporas nedēļas nogales skolas precizēt iesniegtos pieteikumus 

atbilstoši situācijai – mācību procesa nodrošināšanai attālināti pandēmijas laikā. Tā kā 

trīs pieteikumus skolas atsauca, finansējums tika sadalīts 43 diasporas skolām, vadoties 

pēc to skolēnu skaita un finansējuma pieprasījumu atbilstības konkursa nolikumam, 

izvērtējot skolu darbību, pieredzi, pieteikumu pamatotību un patiesīgumu, kā arī 

izdevumu samērīgumu.  

Nr. Valsts Skolas nosaukums 
Līdzfinansējums 

(EUR) 

1.  Austrija Vīnes latviešu skola „Kalniem pāri” 1960 

2.  Beļģija Briseles Latviešu skola 4105 

3.  Dānija 
Kopenhāgenas latviešu skola 

„Sauleszaķēns” 
1900 

4.  Francija Parīzes latviešu skola „Garā pupa” 2044 

5.  Grieķija Atēnu latviešu skola „Jautrie apelsīni” 1418 

6.  Itālija Milānas un Boloņas Latviešu skola 2003 

7.  Īrija Droghedas latviešu skola „Ābolītis” 1040 

8.  Īrija Dublinas latviešu skola „Saulgriezīte” 5475 

9.  Īrija 
Golvejas, Kevanas un Kolailendas latviešu 

skola „Tīģeris-Rū” 
5865 

10.  Īrija Longfordas latviešu skola „Vinnijpūks” 1436 

11.  Īrija Meijo latviešu skola „Graudiņš” 1300 

12.  Īrija Portlīšas latviešu skola „Sauleszaķēns” 2449 

13.  Īrija Virdžīnijas latviešu skola „Zinītis” 2700 

14.  Īrija Voterfordas latviešu skola „Jumītis”  2155 

15.  Lielbritānija Aberdīnas Latviešu skola Skotijā 2570 

16.  Lielbritānija 
Armā latviešu skola „Gudrinieks” 

Ziemeļīrijā 
1158 
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17.  Lielbritānija Dārbi Latviešu skola 500 

18.  Lielbritānija 
Edinburgas latviešu skola „Pūcītes skola” 

Skotijā 
520 

19.  Lielbritānija Lesteras Latviešu skola 1297 

20.  Lielbritānija Līdsas latviešu skola „Annele” 1660 

21.  Lielbritānija Londonas Latviešu skola 5735 

22.  Lielbritānija 
Mensfīldas bērnu un jauniešu studija 

„Varavīksne” 
3163 

23.  Lielbritānija Northemptonas latviešu skola „Sprīdītis” 1904 

24.  Lielbritānija Pīterboro latviešu skola „Pūcītes akadēmija” 6691 

25.  Lielbritānija 
Portadaunas latviešu skola „Zīļuks” 

Ziemeļīrijā 
4312 

26.  Lielbritānija Sautportas latviešu skola „Gliemezītis” 1800 

27.  Luksemburga Luksemburgas latviešu skola „Strops” 740 

28.  Nīderlande Neimegenas latviešu skola „Diegabiksis” 2250 

29.  Norvēģija Bergenas latviešu skola „Bergausis” 3500 

30.  Norvēģija Oslo latviešu skola „Kastaņa skola” 3700 

31.  Norvēģija Stavangeres latviešu skola „Zīļuks” 1000 

32.  Polija Varšavas latviešu skola „Kodoliņš” 460 

33.  Somija Helsinku Latviešu skola 1409 

34.  Spānija Levantes reģiona latviešu skola „Ābelīte” 1300 

35.  Šveice 
Cīrihes, Bāzeles un Ženēvas latviešu valodas 

un kultūras skola „Auseklis” 
2231 

36.  Vācija Badkrocingenas Latviešu skola 500 

37.  Vācija Berlīnes Latviešu skola 2290 

38.  Vācija Frankfurtes latviešu skola „Zīļuks” 1870 

39.  Vācija Minsteres latviešu skola „Ūsiņš” 2200 

40.  Vācija Oldenburgas Latviešu skola 620 

41.  Vācija 
Reinzemes (Veselingas) latviešu skola 

„Kamolītis” 
2200 

42.  Zviedrija Stokholmas Latviešu skola 8750 
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43.  Zviedrija 
Ziemeļvalstu diasporas kultūras un izglītības 

grupa 
2400 

   
Kopā  

104 580 EUR 

 

 

Līdzfinansējumu saņēmušās diasporas latviešu skolas ārpus Eiropas 

2020. gada sākumā tika izsludināts konkurss „Diasporas skolu finansiālā atbalsta 

nodrošināšana ārpus Eiropas”. Finansējumu administrēja Pasaules Brīvo latviešu 

apvienība. 

Nr. Valsts Skolas nosaukums 
Līdzfinansējums 

(EUR) 

1.  ASV Bostonas Latviešu skola 5460 

2.  ASV Jonkersas (Ņujorkas) Latviešu skola 2500 

3.  ASV Kalamazū Latviešu skola 1500 

4.  ASV Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā 3000 

5.  ASV Losandželosas Latviešu skola 1300 

6.  ASV Mineapoles un Sentpolas Latviešu skola 2880 

7.  ASV Ņūdžersijas (Ņujorkas) Latviešu skola 3400 

8.  ASV Rietumkrasta vasaras vidusskola „Kursa” 3500 

9.  ASV Ročesteras Latviešu skola 500 

10.  ASV Sandjego Latviešu skola 1200 

11.  ASV Sietlas Latviešu skola 420 

12.  Austrālija Adelaides Latviešu skola 2500 

13.  Austrālija Annas Ziedares Vasaras vidusskola 3487 

14.  Austrālija Melburnas latviešu bērnudārzs „Daina” 1302 

15.  Austrālija Melburnas latviešu skola „Daugavas skola” 2400 

16.  Austrālija Sidnejas Latviešu skola 2911 

17.  
Dienvidāfrikas 

Republika 
Keiptaunas latviešu skola „Ozoliņi” 743 

18.  Kanāda Hamiltonas Latviešu skola  1117 

19.  Kanāda Monreālas Latviešu skola 1200 
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20.  Kanāda Toronto Latviešu skola  3500 

   
Kopā  

44 820 EUR 

 

Epidemoloģiskajai situācijai pasaulē neuzlabojoties, 2020. gada rudenī tika pieņemts 

lēmums izglītojošajiem pasākumiem ārpus Eiropas plānoto budžetu pārvirzīt diasporas skolu 

papildu atbalstam, tika izsludināts jauns konkurss. Konkursa mērķis ir nodrošināt papildu 

finansiālo atbalstu latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas skolu 

darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un atbalstam pandēmijas apstākļos. 

 

Papildu līdzfinansējumu saņēmušās diasporas latviešu skolas ārpus Eiropas 

 

Nr. Valsts Skolas nosaukums 
Līdzfinansējums 

(EUR) 

1.  ASV Bostonas Latviešu skola 2200 

2.  ASV Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā 3521 

3.  ASV Čikāgas latviešu bērnudārzs „Stariņš” 3235 

4.  ASV Losandželosas Latviešu skola 1468 

5.  ASV Mineapoles un Sentpolas Latviešu skola 1300 

6.  ASV Ņūdžersijas (Ņujorkas) Latviešu skola 1950 

7.  ASV Oregonas Latviešu skola 710 

8.  ASV Rietumkrasta vasaras vidusskola „Kursa” 6850 

9.  ASV Ročesteras Latviešu skola 1500 

10.  ASV Sietlas Latviešu skola 2300 

11.  ASV Vasaras vidusskola „Garezers” 819 

12.  ASV Vašingtonas Latviešu skola 1350 

13.  Austrālija Adelaides Latviešu skola 3800 

14.  Austrālija Annas Ziedares Vasaras vidusskola 3064 

15.  Austrālija Melburnas latviešu bērnudārzs „Daina” 735 

16.  Austrālija Melburnas latviešu skola „Daugava” 1970 

17.  Kanāda Monreālas Latviešu skola 800 
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18.  Kanāda Toronto Latviešu skola  228 

   
Kopā  

37 800 (EUR) 

 

 

2020. gadā sadarbībā ar IZM tika organizēts vebinārs Eiropas skolu 

skolotājiem, kuri māca latviešu valodu, izglītoti 11 pedagogi. 

 
 

 

 

 

 

Organizēti 3 pieredzes apmaiņas vebināri Eiropas diasporas skolotājiem, izglītoti 

66 diasporas skolotāji (aktīvie dalībnieki); 111 papildu skatītāji (unikālo dalībnieku 

kopējais skaits – 167). 
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Organizēta 1 video konference 

Eiropas skolotājiem „Mēs veidojam 

pārmaiņas!”, 183 unikālie skatītāji.  

 

 
 

Īstenoti 2 izglītojoši pilotprojekti diasporas bērniem un jauniešiem 

(programmēšanas un robotikas pulciņi tiešsaistē).  

 

Lai popularizētu Latviešu valodas aģentūras izstrādātos materiālus, kā arī veidotu 

bērnos pieradumu būt aktīviem, centīgiem un mācīties latviešu valodu ar prieku, 

Latviešu valodas aģentūra katru mēnesi organizē Valodas spēļu klubiņa konkursu.  

2020. gadā tika organizēti 12 konkursi.  Katru mēnesi Valodas spēļu klubiņa 

konkursos piedalās vairāk nekā 800 dalībnieku. 2020. gada novembrī tika sasniegts 

rekords -  konkursā piedalījās 1074 dalībnieki. Konkursos piedalās gan tie bērni, kam 

latviešu valoda ir dzimtā, gan mazākumtautību bērni, ļoti aktīva ir arī 

diaspora.  Priecājamies par tiem, kuri piedalās individuāli, kopā ar ģimeni, grupiņu, klasi 

vai Latviešu skoliņu. Lielākā daļa no konkursu dalībniekiem piedalās katru mēnesi - tas 

ir augstākais novērtējums mums, kā konkursa rīkotājiem.  Par dalībnieku vecumu varam 

teikt - konkursi aizrauj gan tos, kuri nupat sākuši burtot, gan tos, kuri mācās  5. klasē. 

Uzvarētāji tiek noteikti izlozē, katru mēnesi izlozes uzvarētājiem tiek nosūtītas 20 

balvas.  

Spēlējot spēles kļūt gudrākam? Tieši to piedāvā Valodas spēļu klubiņš! 
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Organizēts tiešsaistes prāta spēļu turnīrs diasporas jauniešiem un pieaugušajiem 

„Cietie rieksti latviešiem pasaulē”, 6 raidījumi, piedalījušās 50 diasporas komandas no 

22 valstīm, video arhīvs publicēts www.maciunmacies.lv.  

 

Prāta spēļu turnīra uzvarētāji 

 
 

 

Kadrs no prāta spēļu turnīra video ieraksta 

 

Organizēti tālmācības kursi kokles spēles 

apguvei diasporas skolotājiem un 

jauniešiem, 24 individualizētas video 

nodarbības katram, izglītoti 135 diasporas 

skolotāji un jaunieši. 

 

  

 

 

http://www.maciunmacies.lv/
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Izveidots video apsveikums diasporas bērniem 18. novembrī „Tutas lietas” – 

publicēts LVA Facebook un Youtube vietnēs.  

 

Kadrs no video apsveikuma „Tutas lietas” 

 

Iegādāti mācību platformas soma.lv abonementi 2021. gadam (12 mēnešiem), 

abonementus saņēmuši 140 diasporas skolotāji.  

 

Izveidota interaktīvas izglītojošas platformas diasporas skolotājiem un vecākiem 

„Izglītība diasporā” tehniskā bāze vietnē www.maciunmacies.lv.  

 

LVA metodikas skola diasporas skolotājiem „Pupa” 
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Latviešu valodas aģentūras metodikas skola „PUPA” ir veidota, lai sniegtu 

metodisku atbalstu diasporas un Latvijas skolotājiem latviešu valodas mācīšanas jomā. 

2020. gadā tajā bijuši 42 dalībnieki, no tiem 17 – diasporas skolotāji. 

Metodikas skola nodrošina elektronisko izdevumu „PUPA”, katru izdevumu 

veltot mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, 

gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Tāpat „PUPA” informē 

par LVA izdotajiem jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedz 

citu noderīgu informāciju. „PUPA” izdevumi pieejami te:  

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

 

2020. gadā iznāca 9 „PUPA” izdevumi: 

o Runas darbības veidi. Rakstīšana  

o Lasītprasme. Kā strādāt ar tekstu?   

o Teksta pielāgošana lasītāja vajadzībām 

o Mācāmies latviešu valodu attālināti 

o Atgriežamies skolā. Jaunā satura un pieejas ieviešana 

o Kā plānot mācību saturu latviešu valodā? 

o Diagnosticējošā vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 

o Vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 

o Mācību līdzekļi attālinātajām mācībām 

Kopējais aktīvo dalībnieku (skolotāji, kuri ne tikai lasa, bet regulāri pilda mājas 

darbus) 2020. gadā 110 personas. Sasniegtā auditorija - apmēram 26 000 personu (tiešie 

e-pasti diasporas skolām, skolotājiem, Latvijas skolām, LVA kursos iesaistīto pedagogu 

datu bāzei, kā arī mājaslapas apmeklētāju statistika).  

Visi izdevumi pieejami LVA vietnē maciunmacies.lv 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#5tab
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#5tab
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Latviešu valodas tālmācība lva.classflow.lv vidē 2020. gadā 

 

Latviešu valodas nodarbības tiešsaistē 

2020. gadā LVA turpina nodrošināt latviešu valodas nodarbības tiešsaistē 7–

14 gadus veciem diasporas skolēniem. 2020. gada pirmajā pusgadā valodu mācās 

192 skolēni 36 valstīs. Otrajā pusgadā latviešu valodu apgūst 198 diasporas skolēni 

35 valstīs.  

Papildus 2020. gadā LVA piedāvāja tiešsaistes latviešu valodas nodarbības arī 

remigrējušiem skolēniem (12 skolēni) un pusaudžiem (48 skolēni).  

 

Tālmācības skolēnu mītnes zemes 2019./2020. mācību gada noslēgumā 

 

Pedagogu sagatavošana un profesionālā pilnveide 

LVA pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju ikmēneša 

pedagoģiskajās sēdēs/semināros klātienē vai tiešsaistē, kā arī sniedzot cits citam ikdienas 

atbalstu tiešajā saziņā, WhatsApp grupā. 

Lai paplašinātu nodarbību pieejamību diasporas skolēniem, kā arī lai diasporas nedēļas 

nogales skolotāji varētu vadīt nodarbības Covid-19 pandēmijas apstākļos, LVA 

sadarbībā ar Izglītības uzņēmumu „Lielvārds” ir sagatavojusi 66 skolotājus patstāvīgam 

darbam lva.classflow.lv vidē.  
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Skolotāji, kas apguvuši lva.classflow.lv vidi 

No 2020. gada 13. jūlija līdz 15. jūlijam skolotājiem, kas sagatavoti darbam 

lva.classflow.lv vidē, tika organizēta tiešsaistes konference lva.classflow.lv: pieredze, 

izaicinājumi un iespējas. Tajā piedalījās 70 dalībnieki. 

 

Konferences mērķis bija izklāstīt pieredzi, ko apguvuši tālmācības skolotāji, 

izmantojot lva.classflow.lv vidi,  sniegt teorētisku un praktisku atbalstu, kā arī iedvesmot 

skolotājus – gan tos, kuri jau strādā ar diasporā dzīvojošajiem bērniem, gan tos, kuri vēl 

tikai domā sākt savu darbību, mācot valodu attālināti. 

Konferencē piedalījās dalībnieki no 16 valstīm (ASV, Austrālijas, Lielbritānijas, 

Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Turcijas, Krievijas, Īrijas, Kanādas, Grieķijas, 

Austrijas, Francijas, Itālijas un Latvijas). Trīs dienu laikā dalībniekiem tika piedāvāta 

ļoti plaša un daudzveidīga programma: viņi iepazinās ar jaunāko LVA pētījumu 

rezultātiem un ieteikumiem, kā diasporas bērniem palīdzēt saglabāt un apgūt latviešu 

valodu un etniskās kultūras tradīcijas, kā mācību procesā veicināt radošumu un atklāt 

efektīvas mācīšanās noslēpumus. Konferences laikā tika piedāvātas LVA tālmācības 

skolotāju meistarklases, praktiska nodarbība par to, kā mācību procesu ZOOM vidē 

padarīt daudzveidīgāku un interesantāku.  

Par savām izjūtām un pieredzi, sākot vadīt tālmācības nodarbības, un darba 

rezultātiem stāstīja Latvijas, Ņūdžersijas Latviešu skolas (ASV) un Bergenas nedēļas 

nogales skolas „Bergausis” (Norvēģija) skolotājas. Vairākas nodarbības bija paredzētas 

gan tehniskajiem, gan metodiskajiem ClassFlow vides izmantošanas aspektiem, kā arī 

iepazīstināšanai ar jau aprobētajiem mācību materiāliem. 

 

Lai arī stundu plāni veidoti diasporas skolēniem, tie izmantojami arī citās 

mērķauditorijās, izvēloties piemērotāko materiālu un arī rediģējot to (neizmantojot 

pilnībā vai papildinot ar citiem uzdevumiem). Daļu no stundu plāniem LVA piedāvā 

izmantošanai jebkuram skolotājam Classflow.com tirgotavā bez maksas. 

http://lva.classflow.lv/
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lva.classflow.lv resursu krātuves izveide un pilnveide 

Laika gaitā uzkrāti tālmācības skolotāju veidotie mācību materiāli. 

lva.classflow.lv resursu krātuvē  ievietoti atbalsta materiāli tālmācības skolotājiem: 

ieteikumi lietotājiem, diagnostikas darbu un nodarbību/stundu plānu  paraugi, tālmācības 

nodarbību programma. Resursu krātuve regulāri tiek papildināta ar jauniem mācību 

materiāliem.  

 
Ekrānskats par LVA tālmācības materiāliem Classflow.com tirgotavā 

 

Facebook vietnē tiek uzturēta un regulāri ar aktuālo informāciju papildināta 

lapa diasporas skolotājiem un vecākiem „LVA diaspora”, tai ir 2065 sekotāju 

auditorija. 

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

ievietoti vairāki elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas un kultūras apguvei 

diasporā: 

 

1. Metodiskais materiāls 

„Metodikas skolas „PUPA” dalībnieku 

pieredze”  

 

 
  

 

2. Mācību materiāls „Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi”. 

 

 

 

 

3. „Valodas funkcionālie līmeņi bērniem un pusaudžiem. B1 un B2” 

 

 



34 
 

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās  

 

Viena no Latviešu valodas aģentūras  funkcijām ir nodrošināt atbalstu latviešu 

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

ar MK noteikumiem Nr. 938, 18.12.2012., 3.2.punkts). Lai īstenotu šo funkciju, aģentūra 

veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās un sniedz atbalstu latviešu 

diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. 

2020. gadā LVA finansiāli atbalstīja deviņus latviešu lektorātus ārzemju 

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

Čehijā), Masarika Universitātē (Brno, Čehijā), Tartu Universitātē (Tartu, Igaunijā), 

Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekinā, Ķīnā), Varšavas Universitātē (Varšavā, 

Polijā), INALCO (Parīze, Francija), Helsinku Universitātē (Somijā), Budapeštas Etvēša 

Lorānda Universitātē (Budapeštā, Ungārijā). 

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. 

 

Atbalsts latviešu lektorātu darbībai 

 

2019./2020. 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 

programmas 

- Latviešu valoda  

(A1–B1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Ievads folkloristikā 

7 

Kārļa 

Universitāte 

(Prāga, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Austrumeiropas 

studiju bakalaura 

un maģistra  

programmas  

 

 

 

 

 

 

 

- Latviešu valoda kā 

pirmā svešvaloda  

(A1–C1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu valoda kā otrā 

svešvaloda  (A1–B1 

valodas prasmes 

līmenis); 

- Latviešu valodas 

sarunvaloda;  

- Latviešu valodas 

dialektoloģija;  

- Latviešu teikas un 

literārās pasakas; 

- Latviešu folklora; 

- Latviešu un lietuviešu 

literatūras areāla un 

Eiropas konteksti 

(20.gs.); 

- Latviešu gramatikas 

vingrinājumi I; 

- Austrumeiropas un 

Čehijas attiecības līdz 

19. un 20 gadsimtam; 

21 
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- Latviešu valodas 

rakstu formas apguve; 

- Latviešu valoda 

sinhronā aspektā II; 

- Mūsdienu latviešu 

literatūras lasījumi 

Masarika 

Universitāte 

(Brno, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Baltistikas studiju 

bakalaura un 

maģistra  

programmas  

 

 

- Latviešu valoda (A1–

C1 valodas prasmes 

līmenis); 

- Praktiskā latviešu 

valoda; 

- Latviešu literatūra 

13 

Tartu 

Universitāte 

(Igaunija) 

Filozofijas 

fakultātes 

Pasaules valodu 

un kultūru 

koledža 

Dažādas studiju 

Programmas; 

Brīvās izvēles 

moduļa„Baltijas 

valstu kultūras un 

sabiedrība” 

apakšmodulis 

„Latviešu valoda 

un kultūra” 

 

- Latviešu valodas 

sākumkurss 

   (A1–A1.2. valodas      

   prasmes līmenis) 

  

33 

Pekinas 

Svešvalodu 

universitāte 

(Ķīna) 

Eiropas valodu 

un kultūru 

fakultāte 

Dažādas bakalaura 

studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda un 

kultūra  (A1 valodas 

prasmes līmenis) 

7 

Varšavas 

Universitāte 

(Polija) 

Poļu filoloģijas 

fakultāte 

 

Baltu filoloģijas 

bakalaura un 

maģistra 

programmas 

 

- Latviešu valoda  

(A1 – C1 valodas 

prasmes līmenis). 

- Aprakstošā latviešu 

valodas gramatika;  

- Baltijas valstu vēsture; 

- Zināšanas par Baltijas 

valstīm; 

- Latviešu literatūras 

vēsture;  

- Ievads latviešu 

literatūrā; 

- Tulkošanas darbnīcas;  

- Daži Baltijas valstu 

kultūras jautājumi 

 

21 

Helsinku 

Universitāte 

(Somija) 

Humanitārās 

fakultātes 

Moderno valodu 

nodaļa 

Baltu valodas un 

kultūras bakalaura 

un maģistra 

programmas; 

Slāvistikas un 

baltistikas 

bakalaura un 

maģistra 

programmas 

- Latviešu valodas 

turpinātājkurss; 

- Latviešu valodas 

praktikums; 

- Baltu  valodas un 

tautas; 

- Baltu valodu 

proseminārs/seminārs; 

- Baltu literatūra un 

kultūra; 

- Baltu onomastika; 

- Latviešu un lietuviešu 

salīdzinošā gramatika. 

 

12 

Budapeštas 

Etvēša Lorānda 

Universitāte 

(Ungārija) 

Humanitāro 

zinātņu fakultātes  

Slāvu un baltu 

filoloģijas 

institūts 

Dažādas studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda 

(A1-A2 valodas prasmes 

līmenis). 

18 
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 2020. 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) un Masarika Universitātei (Brno) Čehijā, Nacionālajam Austrumu 

valodu un civilizāciju institūtam (INALCO, Parīze) Francijā, Tartu Universitātei 

Igaunijā, Maskavas M. Lomonosova Valsts universitātei un Sanktpēterburgas Valsts 

universitātei Krievijā, Pekinas Svešvalodu universitātei un Pekinas Starptautisko studiju 

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

Universitātei Lietuvā, Varšavas Universitātei un Poznaņas Ādama Mickēviča 

universitātei Polijā, Helsinku Universitātei Somijā, Budapeštas Etvēša Lorānda 

universitātei Ungārijā, Minsteres Vestfālenes Vilhelma universitātei, Frankfurtes Gētes 

universitātei, Greifsvaldes Universitātei un Johannesa Gūtenberga Maincas 

Universitātei Vācijā, kā arī Stokholmas Universitātei Zviedrijā. 

 

Atbalsts latviešu valodas popularizēšanas pasākumiem 

  

Viens no būtiskiem ārvalstu augstskolu latviešu valodas programmu darba virzieniem 

ir Latvijas tēla un latviešu kultūras popularizēšana. Studentiem tiek sniegta iespēja ne 

tikai iemācīties valodu, bet nodrošināta arī plašāka informācija par Latviju.  

 Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2020. gadā LVA atbalsts pasākumiem tika 

organizēts, izmantojot divas pieejas, t.i.: 

1) pēc augstskolu pieprasījuma; 

2) organizējot pasākumus, kurās iesaistītas ārvalstu augstskolas.  

 

Tradicionāli aktīvākā augstskola latviešu valodas un kultūras popularizēšanas 

pasākumu rīkošanā vienmēr ir bijusi Viļņas Universitāte, attiecīgi saņemot vislielāko 

LVA atbalstu, un 2020. gads šajā ziņā nebija izņēmums. 

Lai gan 2020. gadā Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ būtiski samazinājās 

ārvalstu augstskolu organizēto pasākumu skaits, – tā, piemēram, 2020. gadā nenotika ne 

ikgadējā  Baltijas studentu konference „Tilti Baltijā”, ne Viļņas Universitātes katru gadu 

organizētā Baltu akadēmija, – tomēr divus pasākumus Latviešu valodas aģentūra varēja 

atbalstīt. Tie bija Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes Erasmus programmā 

organizētais latviešu valodas kurss pieaugušajiem (B2.1 valodas prasmes līmenis, 64 

akadēmiskās stundas, 14 dalībnieki) un 2020. gada 18. novembrī organizētā lekcija par 

Latvijas vēsturi (90 dalībnieki). 
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Latviešu valodas un 

kultūras vasaras skola.  

Vasaras skolas norises 

periods – 30.07.–12.08.2020. 

 

 

Epidemioloģiskā situācija ietekmēja arī ik gadus LVA atbalstīto Latvijas 

Universitātes Pirmsstudiju mācību centra organizēto „Latviešu valodas un kultūras 

vasaras skolu”. Mainījās tās formāts (2020. gada vasaras skola notika attālinātā formātā) 

un būtiski samazinājās dalībnieku skaits. 2020. gadā vasaras skolā piedalījās tikai seši 

dalībnieki no četrām valstīm (Somija, ASV, Ķīna, Čehija, Zviedrijas). Ņemot vērā 

dalībnieku latviešu valodas prasmes līmeni, tika izveidota viena A1 valodas prasmes 

līmeņa grupa (5 dalībnieki), bet vienai dalībniecei tika sagatavota individuāla 

programma valodas pilnveidei B1 līmenī. Vasaras skolas programmā bija iekļauts  ne 

tikai latviešu valodas kurss (64 akad. stundas), bet arī lekcijas par Latvijas vēsturi un 

politiku, folkloru un mākslu.  

 

 

Vasaras skola notika jau sesto gadu.  

Vasaras skolas dalībnieku vidū bija studenti un akadēmiskais personāls gan no 

LVA partneraugstskolām, – no Helsinku Universitātes un Pekinas Svešvalodu 

universitātes –, gan studenti no citām ārvalstu augstskolām (Stokholmas Universitātes 

Zviedrijā, Mendela Universitātes Čehijā, Pompeu Fabras universitātes Barselonas 

Starptautisko studiju institūta Spānijā un Meinas Universitātes ASV (University of 

Maine at Fort Kent)). Divi dalībnieki bija latviešu izcelsmes. 

 Vasaras skolas dalībnieki saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras 

administrētās Latvijas valdības stipendijas.  
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Atbalsts lektoriem (pieredzes apmaiņas un informatīvie semināri) 

 

Semināra norises laiks – 2020. gada 22.–24. jūlijs 

 

 

 

 

2020. gadā Latviešu valodas aģentūra 

turpināja 2014. gadā aizsākto 

tradīciju Latvijā rīkot semināru 

latviešu valodas docētājiem, kas 

ārvalstu augstskolās māca latviešu 

valodu. Taču 2020. gads kļuva 

iezīmīgs ar to, ka pirmo reizi tika 

organizēts kopīgs seminārs gan 

docētājiem ārvalstu augstskolās, gan 

docētājiem Latvijas augstskolās. 

Seminārs notika klātienē Zemgales  

novadā un ietvēra gan valodnieciskas 

tēmas (darbības vārdu priedēkļi, 

dažādu žanru teksti kā resurss valodas 

apguvē, valodas lietojums saziņā), 

gan kultūrvēsturiskas tēmas, īpašu 

uzmanību pievēršot Zemgales 

novadam. Seminārā piedalījās 

21 Latvijas un ārvalstu augstskolu 

pedagogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēla autore: 

Līga 

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

un informācijas tehnoloģiju jomā 

 

 

 

 

Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Nr. 15. Populārzinātnisku 

rakstu krājums. 

Atb. red. I. Lokmane. Rīga : Latviešu 

valodas aģentūra, 2020. 204 lpp. ISSN 

1691-273X 

 

Rakstu krājuma 15. laidienā aplūkota virkne aktuālu leksikas, terminoloģijas, 

gramatikas, tekstveides un pragmatikas jautājumu. Rakstu tematiskais loks ir ļoti plašs. 

Pārstāvētā augstskola Dalībnieku skaits 

Tartu Universitāte 

(Tartu, Igaunija) 

1 

Maskavas M. Lomonosova Valsts universitāte  

(Maskava, Krievija) 

1 

Pekinas Svešvalodu universitāte 

(Pekina, Ķīna) 

1 

 Šauļu Universitāte 

(Šauļi, Lietuva) 

1 

Viļņas Universitāte 

(Viļņa, Lietuva)  

3 

Poznaņas Ādama Mickēviča universitāte 

(Poznaņa, Polija) 

1 

Helsinku Universitāte 

(Helsinki, Somija) 

1 

Maincas Johannesa Gutenberga universitāte  

(Mainca, Vācija) 

1 

Stokholmas Universitāte 

(Stokholma, Zviedrija) 

1 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

(Latvija) 

1 

 

Liepājas Universitāte 

(Latvija) 

2 

Rīgas Stradiņa universitāte 

(Latvija) 

5 

Latvijas Universitāte 

(Latvija) 

1 

Rīgas Tehniskā universitāte 

(Latvija) 

1 
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Leksikas sadaļā raksti veltīti jaunvārdiem, okazionālismiem, spāņu īpašvārdu atveides 

problēmgadījumiem. Terminoloģijas sadaļā var rast rakstus par terminoloģijas attīstību, 

par vārdu paralēlfunkcionēšanu gan vispārlietojamā, gan terminoloģijas nozīmē, kā arī 

par Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu. Gramatikas sadaļā iekļauti raksti par 

divdabju lietojumu dažādu stilu un žanru tekstos, kā arī par ciešamās kārtas lietojumu 

lietišķajā tekstveidē. Tekstveides sadaļā aplūkota juridisko tekstu rediģēšana un 

mutvārdu teksta īpatnības, kas to atšķir no rakstītā valodas paveida. Pragmatikas sadaļā 

rodami raksti par reklāmas valodu, kā arī pārdomas par latviešu valodas lietojumu 

mūsdienās. 

 

 
 

„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” Nr. 15 tika atklāta ar informatīvu 

video par rakstu krājumu, sk. https://www.youtube.com/watch?v=NLrmtUQHFKA 

 

2.6. Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu 

izstrāde un izdošana 

 

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

Noslēdzot sadarbības līgumu (2019), valsts budžeta mērķfinansējums tika 

piešķirts Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, lai īstenotu 

projektu „Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa papildināšana, pilnveide” 

(Diasporas likuma un valsts budžeta prioritārais pasākuma „Diasporas likuma normu 

īstenošanai" piešķīrums (Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr. 6 1.§. 3. punkts) valsts 

budžeta programmai 04.00.00 „Valsts valodas politika un pārvalde” pētījumu izstrādei, 

apstiprināts Diasporas konsultatīvas padomes 2019. gada 1. oktobra sēdē). 

 

Korpusu plānots papildināt līdz 100 milj. vārdlietojumu apjomam.  

2020. gadā tiek īstenota sadarbība ar grāmatu, laikrakstu un žurnālu izdevējiem 

izdevējiem, lai tekstu turētāji sniegtu atbalstu tekstu resursu papildināšanā. 

Turpinās arī darbs, konvertējot iegūto tekstu formātus korpusam nepieciešamajā 

un sakārtojot tos. Par Latviešu valodas nacionālo tekstu korpusu nolasīti referāti 

starptautiskās konferencēs (HLT2020 – International Conference, Human Language 

https://www.youtube.com/watch?v=NLrmtUQHFKA
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Technologies, DHN2020 – Digital Humanities). 

http://www.korpuss.lv/ 

 
 

2020. gadā ar LVA finansiālu atbalstu ir tapusi: 

 Viļņas Universitātes latviešu valodas pasniedzēju Agnes Navickaites-Klišauskienes, 

Vītauta Rinkeviča un Egles Žilinskaites-Šinkūnienes veidotā latviešu valodas 

mācību grāmata „Skaidrs! A1”. Mācību grāmata ir paredzēta Lietuvas augstskolu 

baltu filoloģijas studentiem, kas sākuši latviešu valodas praktisku apguvi. Soli pa 

solim ejot cauri grāmatas sešām nodaļām, studenti var iepazīties gan ar latviešu un 

lietuviešu valodas gramatikas līdzībām un atšķirībām, gan grāmatas varoņu vadībā 

atklāt sev pazīstamo un svešo latviešu kultūrā, vēsturē un ģeogrāfijā. 

Īpaša uzmanība grāmatā ir pievērsta latviešu valodas skaņu sistēmas apguvei. 

Studenti var ne tikai attīstīt prasmi uztvert un saprast tekstu latviešu valodā, bet arī 

ar grāmatā iekļauto fonētikas vingrinājumu palīdzību nostiprināt latviešu valodas 

izrunas prasmes. Klausīšanās uzdevumu audio ieraksti ir pieejami aģentūras vietnē 

„Māci un mācies latviešu valodu. 16+”.  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/skaidrs/ 

Grāmata ir veidota bez starpniekvalodas, tādēļ to ir ieteicams izmantot kopā ar 

skolotāju. Grāmatai pielikumā ir sagatavota arī atbilžu burtnīca. 

 

Skaidrs! Latviešu valodas 

mācību grāmata lietuviešu 

studentiem (1. daļa). Mācību 

grāmata un atbilžu burtnīca. 

Autori: Agne Navickaite-

Klišauskiene, Vītauts 

Rinkevičs un Egle Žilinskaite-

Šinkūniene. Atb. red. Santa 

Jērāne 

Dizaina un maketa autore 

A.Rupeika. Rīga: LVA, 2020, 

232 lpp.,  

ISBN 978-9984-829-80-7 

(1000 eks.) 

 

  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/skaidrs/
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Mācību līdzekļu komplekts pieaugušajiem un jauniešiem „Laipa. B2”, mācību 

grāmata un darba burtnīca 

Autori: Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade, Rīga: LVA, 2020 

(5000 eks.) 

  

Mācību līdzeklis 5–6 gadus veciem diasporas bērniem un skolēniem „Noķer 

vārdu!”  

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mīļu, asprātīgu, jautru un noderīgu vārdu 

pilnu grāmatu pašiem mazākajiem. Tie, kas paši vēl neprot visu izlasīt, var kļūt par 

brīnišķīgiem klausītājiem. 

Šajā grāmatā vārdi virknējas dzejoļos, komiksos, pasakās, mīklās un pat ēdienu 

receptēs. Un kas tad tie? Arī Tutas draugi Lapsa un Feneks ir gatavi ķert vārdus kopā ar 

jums. Diasporas skolas grāmatu saņems dāvinājumā. Citiem zinātkārajiem vārdu 

ķērējiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autores Vineta Vaivade un 

Liene Valdmane, māksliniece 

Anita Ozoliņa, Rīga: LVA, 

2020, 79 lpp. (3000 eks.) 

 

Izveidots atbalsta materiāls diasporas skolotājiem – tekstu kalendārs 

„Diennašķis 2021”. 

2021. gada kalendārs apvienots ar interesantu, noderīgu informāciju un radošiem 

uzdevumiem. 
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Tekstu kalendārs „Diennašķis 2021”, Rīga: 

LVA, 365 lpp. (400 eks.)  

Digitālā versija publicēta 

www.maciunmacies.lv 

(https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diaspora

i-un-imigrantiem#10tab). 

 

Papildināta datubāze „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” 

2020. gadā datubāze „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” 

papildināta ar 325 korejiešu personvārdiem (iestrādāti Džinsoka So ieteikumi „Korejiešu 

īpašvārdu atveide latviešu valodā”). 

 

 

„Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Vidzeme” (2020–2022) 

Vārdnīcas 3. krājumā tiks apkopoti Vidzemes uzvārdi 1935. gada tautas skaitīšanas un 

citos materiālos (nav plānots iekļaut informāciju par Rīgu).  

Izdevums tiek izstrādāts kā turpinājums grāmatai „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: 

Latgale” (2017), „Latviešu uzvārdi arhīva materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” 

(2019). 

http://www.maciunmacies.lv/
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#10tab
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#10tab
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Grāmata top, sadarbojoties vārdnīcu sērijas idejas autoram un sastādītājam Ilmāram 

Mežam (vēsturnieks, ģeogrāfs un demogrāfs) un valodniecei Ilgai Jansonei ar zinātnisko 

redaktori valodnieci Sandu Rapu, vēsturnieku Munti Aunu, vietvārdu speciālisti Otīliju 

Kovaļevsku. 

 

 

 

2.7. Konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas 

stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, kā arī 

valodas apguves jautājumos. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegtie 

lingvistiskie atzinumi  

 

Valodas attīstības daļas lingvistes, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida 

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

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

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

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

identifikāciju” un to grozījumiem. Konsultācijas par personvārdu atveidi un 

pareizrakstību latviešu valodā sniegtas: 

- privātpersonām; 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) un tās nodaļām (Patvēruma lietu 

nodaļa, Personu statusa kontroles nodaļa, Uzturēšanās atļauju nodaļa, Rīgas nodaļas, 

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

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

Ventspils u. c. nodaļas); 

- dzimtsarakstu nodaļām (Rīgas, Liepājas, Salaspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas, 

Garkalnes, Kandavas, Līgatnes, Līvānu, Siguldas, Viļānu novada dzimtsarakstu 

nodaļas u.c.); 

- pagastu pārvaldēm, novadu un pilsētu domēm, pašvaldībām (Babītes novada 

pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Rīgas dome, Vecumnieku novada dome u. c.); 

- Latvijas Republikas vēstniecībām un konsulātiem ārvalstīs (ASV, Beļģijas Karalistē, 

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

Karalistē, Vācijā u. c.); 

- Latvijas Republikas Saeimai; 
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- Valsts ieņēmumu dienestam; 

- Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem; 

- izglītības iestādēm (Latvijas Universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei,  Rīgas 

Stradiņa universitātei u. c.); 

- kultūras iestādēm (Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Latvijas Nacionālais kultūras 

centrs, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, mākslas muzejs „Rīgas birža” 

u. c.);  

- laikrakstiem, žurnāliem („Brīvā Daugava”, „Dzirkstele”, „Forbes”, „Jelgavas 

Vēstnesis”, „Kurzemnieks”, „Latvijas Avīze”, „Ventas Balss” u. c.); 

- ministrijām (Izglītības un zinātnes ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu 

ministrija u. c.); 

- tiesām (Augstākā Tiesa, Kurzemes apgabaltiesa, Latvijas Republikas Satversmes 

tiesa, Rīgas apgabaltiesa u. c.); 

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

nami”, „SDI Media Latvia”, „Elektrum” u. c.); 

- citām valsts, pašvaldību iestādēm, juridiskām personām, (zvērinātu advokātu biroji, 

Valsts robežsardze, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts kontrole 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 strīdus gadījumos 

personvārdu un vietvārdu atveidē, konsultantes vēršas pie attiecīgo valodu speciālistiem 

– universitāšu docētājiem, atzītiem tulkotājiem un redaktoriem. 2020. gadā regulāra 

sadarbība bijusi ar 13 ekspertiem (angļu, arābu, čehu, franču, grieķu, itāļu, hindi, 

holandiešu, igauņu, itāļu, islandiešu, japāņu, katalāņu, korejiešu, lietuviešu, somu, 

spāņu, portugāļu, somu, kā arī ebreju valodām).   

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  

 

13 
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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  

 

533 

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  

 

9877 

 

 

Elektroniskas 

konsultācijas 

(konsultacija@valoda.lv) 

 

 

9967 

 

Lingvistes dalījušās pieredzē un skaidrojušas ikdienas praksē aktuālus gramatikas, 

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

studentiem, skolotājiem, redaktoriem un korektoriem. Pandēmijas laika ierobežojumu 

dēļ gada pirmajā pusē sarucis izdoto izziņu skaits, tāpat, visticamāk, attālinātā darba dēļ 

šajā posmā bijis samazinājies elektroniski un telefoniski uzdoto jautājumu skaits, taču 

mainījusies to specifika, kā arī tvērums. Daudz vairāk jautājumu uzdod skolēnu vecāki 

par skolā aktuālām tēmām: vārdšķirām, teikuma locekļiem, vārdu secību, sinonīmiem, 

antonīmiem, mācību grāmatās lietotiem vārdiem utt. Nereti atbilžu gatavošanā bijusi 

nepieciešama plašāka lingvistiska analīze, un sevišķi tas attiecināms uz jautājumiem par 

sintaksi.  

Par jaunākajiem pētījumiem valodniecībā pēdējo gadu laikā stāstīts bibliotekāriem 

LNB konferencē „Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” (26.08.2020.).  

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

piedalījušās LU 78. konferences datorlingvistikas sekcijā „ Latviešu valodas digitālie 

resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā” (05.03.2020.), kur informēts par LVA 

digitālajiem resursiem valodas uzziņai.  

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 „Labrīt”, Latvijas Televīzijas 

raidījumam „4. studija”. 

Saturiski papildinātas LVA vietnes „Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze” 

(75 jauni šķirkļi) un „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” (476 jaunas 

vienības). 

Sadarbībā ar Valsts valodas centru un pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju 

pieprasījumu, no LVA puses aktualizēti dažādi pareizrakstības un normu kodificēšanas 

mailto:konsultacija@valoda.lv
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jautājumi, kas apspriesti VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs.      

Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus lingvistes apkopo 

LVA rakstu krājumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” – 2020. gadā iznācis 

rakstu krājuma 15. numurs. 

 

Lingvistes piedalās rubrikas „Nedēļas jautājums” veidošanā portālā „Facebook”, 

„Twitter” un „Instagram”, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saziņa ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos par dažādiem valodas jautājumiem 

 

o Zilgalve, E. Gramatiskais aizvainojums, jeb kā jāloka uzvārds. Druva. 

06.01.2020., 8. lpp. 

o Zilgalve, E. Kāda globalizācijas laikmetā un lielo valodu ietekmē mums ir 

latviešu valoda, kā to saglabāt? Komentārs laikrakstam Bauskas Dzīve. 

21.02.2020. 

o Zilgalve, E. Latviska valoda skan. Komentārs laikrakstam Druva. 21.02.2020.   

o LVA valodas konsultantes. Vai Sirmais drīkst gatavot kulta ēdienus? Komentārs 

žurnālam Rīgas Viļņi. 27.02.2020. 

o LVA valodas konsultantes. Kā pareizi locīt vārdus un uzvārdus? Komentārs 

laikrakstam Kursas Laiks. 05.03.2020. 

o LVA valodas konsultantes. Kā pareizi locīt vārdus un uzvārdus? Komentārs 

laikrakstam Dzirkstele. 06.03.2020. 

o LVA valodas konsultantes. Kā pareizi locīt vārdus un uzvārdus? Komentārs 

laikrakstam Ziemeļlatvija. 24.03.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs raidījumam „Dzīvīte brīvdienās” par valodas 

konsultāciju datubāzi. 19.04.2020. 

o LVA valodas konsultantes, Vītola, I., Vāvere, I. Valodas viktorīna žurnālam 

Mājas Viesis 09.04.2020. (atbildes 23.04.2020.) 

o Zilgalve, E. Valodas konsultācijas žurnālam Mājas Viesis („Valodas grabaži”). 

07.05.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs Latvijas Radio programmai „Labrīt” par franču uzvārdu 

Merls, Merle. 
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o Zilgalve, E. Komentārs TV3 raidījumam „Bez tabu”  par čigāniem un romiem. 

27.08.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs Latvijas Radio raidījumam „Labrīt” par baltkrievu 

īpašvārdu atveidi latviešu valodā. 

o Zilgalve, E. Komentārs TV3 raidījumam „Bez tabu”  par mazgātavām vai 

mazgātuvēm. 11.09.2020. 

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

nosaukumiem latviešu valodā. 23.09.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs TV3 raidījumam „Bez tabu” par personvārdu Mya– 

komentārs publikācijai portālā skaties.lv. 30.09.2020. 

o Zilgalve, E. Tiešsaistes video raidierakstā „Pieturzīmes” ar Aigu Veckalni 

tīmekļvietnē „Instagram”– informēšana par LVA izstrādātajām lietotnēm un 

valodas konsultantu darbu. 16.11.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs TV3 raidījumam „Bez tabu”  par ārkārtas un ārkārtējs. 

06.11.2020. 

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

30.11.2020. 

o Zilgalve, E. Komentārs LTV1 raidījumam „4. studija”  par policistu iesaukām. 

03.12.2020. 

 

 

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

sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

Dzimtās valodas diena 

 

Dzimtās valodas dienas pasākumā piedalījās 275 skolēni un skolotāji no 55 

skolām  

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

mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. 

Lai svinētu Dzimtās valodas dienu kopā ar skolu jaunatni, sajustu lepnumu par 

savu valsti un valodu, Latviešu valodas aģentūra 21. februārī Rīgas Latviešu biedrības 

namā aicināja uz tikšanos skolēnus un skolotājus.  
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Pasākumā notika skolēnu radošo darbu konkursa „Izstāsti man savu sapni” 

uzvarētāju apbalvošana. Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, šajā konkursā 

esam saņēmuši rekordlielu pieteikumu skaitu – 1234 radošos darbus no visas pasaules. 

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 ev. lut. draudzes 

latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Diasporas skolas bērniem 

Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu 

pamatskolas. 
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Foto: Evija Trifanova. Leta 

Konkursa „Izstāsti man savu sapni” uzvarētāju sarakstu var atrast Latviešu 

valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. 

Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie 

darbi tiks iekļauti krājumā.  

Pasākumā labāko darbu fragmentus lasīja Latvijas Nacionālā teātra aktieri 

Agnese Cīrule un Jēkabs Reinis.  

Pasākuma otrajā daļā sapni uzbūrām kopā ar burvju mākslinieku Danti Pecolli 

un Elzas Rozentāles grupu „Bur mani” (bundzinieks Kaspars Kurdeko, kontrabasists 

Toms Poišs, ģitārists Kaspars Vizulis). 

Dzimtās valodas dienas pasākumā piedalījās 275 skolēni un skolotāji no 55 

skolām. Skolēnu labāko darbu lasījumi iestudēti Radioteātrī.  

Skolēnu radošo darbu konkurss „Izstāsti man savu sapni”  

 

 

 

 

 

 

26. septembrī, Eiropas Valodu dienā, Latviešu valodas 

aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu 

konkursu. Šoreiz konkursa tēma bija „Izstāsti man savu 

sapni”. 

 

Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, šajā konkursā esam saņēmuši 

rekordlielu pieteikumu skaitu – 

1234 radošos darbus no visas pasaules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 – 

zīmējumi. 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2020/02/Sapnis_.png
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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 ev. lut. 

draudzes latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Diasporas skolas 

bērniem Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas 

Latviešu pamatskolas. 

Literārie darbi tika vērtēti 3 grupās: 

 1.–4. klašu grupā 154 darbi; 

 5.–9. klašu grupā 394 darbi; 

 10.–12. klašu grupā 145 darbi. 

Zīmējumi tika vērtēti 3 grupās: 

 1.–4. klašu grupā 242 darbi; 

 5.–9. klašu grupā 246 darbi; 

 10.–12. klašu grupā 53 darbi. 

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 Roko” 

zīmējumu autore Linda Lošina, Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga 

Līcīte-Meldere) izvērtējusi darbus un noteikusi labāko darbu autorus. 

Konkursa „Izstāsti man savu sapni” labāko darbu autoru sarakstu var 

atrast: https://valoda.lv/noskaidroti-skolenu-radoso-darbu-konkursa-izstasti-man-savu-

sapni-uzvaretaji/ 

Dzimtās valodas dienas pasākuma programmu skatiet: 

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

 
 

  

https://valoda.lv/noskaidroti-skolenu-radoso-darbu-konkursa-izstasti-man-savu-sapni-uzvaretaji/
https://valoda.lv/noskaidroti-skolenu-radoso-darbu-konkursa-izstasti-man-savu-sapni-uzvaretaji/
https://valoda.lv/projekti/dzimtas-valodas-diena/
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Eiropas valodu dienas pasākumi 

 

Latviešu valodas aģentūra aicināja uz 

ikgadējiem valodas svētkiem – Eiropas 

Valodu dienas pasākumiem. Katru gadu 

26. septembrī Eiropas Savienības 

dalībvalstīs kopš 2001. gada svin Eiropas 

Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek 

pievērsta Eiropas valodām, valodu 

daudzveidībai un to apguvei. Jau 

sešpadsmito gadu šos pasākumus 

organizēja un koordinēja Latviešu 

valodas aģentūra, iesaistot daudzus 

sadarbības partnerus. 

 

 

Plakāts. 

Eiropas Valodu dienas pasākumu programma bija notikumiem bagāta. 

Eiropas Savienības mājā norisinājās vairāku valodu darbnīcas. Nodarbībās 

aicinājām ieklausīties valodu skanējumā, apgūt nozīmīgus vārdus un frāzes, 

iedvesmoties kādas valodas padziļinātai apguvei. Pasākumi bija piemēroti interesentiem 

bez šo valodu priekšzināšanām. 

Eiropas Valodu dienas programmu skatiet šeit: https://valoda.lv/eiropas-valodu-

diena-2020/ 

21. septembrī Francijas institūts Latvijā aicināja uz franču valodas vakaru ES 

mājā, ko vadīja Francijas institūta Latvijā pedagoģe Elodija Rambo. Nodarbībā varēja 

iepazīties ar franču valodas skaņu pasauli un iemācīties dažus pirmos vārdus franču 

valodā. 

22. septembrī Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija ES mājā piedāvāja 

radošu itāļu valodas vakaru „Raksturs, žesti un ģērbšanās stils itāļu kino”. 

Nodarbības laikā bija iespēja skatīties itāļu kino šedevru fragmentus, kopā iemācīties 

itāliski nosaukt dažādus apģērba gabalus un krāsas. Un, protams, žestikulēt ar rokām. 

Nodarbību vadīja itāļu valodas skolotāji Madara Komarovska un Leonards Varžinskis. 

23. septembrī aicinājām piedalīties akcijā „Mans latviskākais vārds” – plkst. 

10.00 Bastejkalnā un plkst. 12.00 pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Latviskākā vārda 

meklējumos devāmies kopā ar Gustavu Terzenu. Aicinājām ikvienu piedalīties un 

iesniegt savu latviskāko vārdu vietnē vards.valoda.lv. 

Savukārt 23. septembrī Gētes institūts Rīgā aicināja uz vācu valodas vakaru ES 

mājā. Ar valodas skanējumu atraktīvā un muzikālā veidā iepazīstināja Latvijā labi 

zināmais vācu mūziķis Jorans Šteinhauers. Jorans labi pārvalda vairākas valodas, arī 

latviešu, bet vācu valoda ir viņa dzimtā valoda. 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2020/09/Plakāts_Eiropas-Valodu-diena_2020.pdf
https://valoda.lv/eiropas-valodu-diena-2020/
https://valoda.lv/eiropas-valodu-diena-2020/
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2020/09/EVD-2020.png
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Vēl 23. septembrī Valodu māja aicināja uz igauņu valodas klubu „Tere!”. Ja 

vēlējāties vairāk uzzināt par kaimiņiem igauņiem un vingrināties igauņu valodā, tad 

trešdien Valodu mājā, Rīgā, Avotu ielā 33, bija iespējams diskutēt un attīstīt valodas 

prasmes. Nodarbība vairāk bija piemērota tiem, kuriem igauņu valodas prasmē ir vidējā 

A2–B1 līmenī. Nodarbības turpināsies arī pēc Eiropas Valodu dienām trešdienās tajā 

pašā laikā. 

No 23. līdz 24.septembrim Saldus pilsētas bibliotēkas Eiropas Savienības 

informācijas punkts (ESIP) piedāvāja konkursu „iESkaties”. Konkurss notika attālināti 

bibliotēkas mājaslapā https://biblioteka.saldus.lv/esip-lapa/, atbildes bija iesūtāmas, 

izmantojot e-pastu. 

24. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultāte aicināja uz lekciju „Senangļu 

elementi mūsdienu filmās un tekstos”. To vadīja lektore Lauma Terēze Lapa. 

24. septembrī Kultūras telpā „3 māsas”, Rīgā, Zirgu ielā 1, aicinājām uz 

pasākumu „Vi vogliamo bene – kāpēc mēs mīlam Itāliju?”. Itāliju mīl cilvēki visā 

pasaulē – ne tikai tās sevišķo virtuvi, lielisko dabu un bagāto kultūras vēsturi, bet arī 

valodu. Itālijas tēmai veltītajā pasākumā mēģināsim no latviešu un vāciešu skatpunkta 

noskaidrot, kas ir mūsu dienvidu draugu sajūsmas avots un kādas ir mūsu atšķirības. Šajā 

pēcpusdienā iemācīsimies dažas frāzes itāliski un vāciski, ar humoru paraudzīsimies uz 

kultūras atšķirībām un uzdziedāsim kopīgi arī kādu dziesmu. Laipni lūgti, latvieši! 

Willkommen! Benvenuti! Pasākumu organizēja Gētes institūts Rīgā un aicināja 

ikvienu mācīties ne tikai vācu, bet arī itāļu valodu. 

Savukārt 24. septembrī Šveices vēstniecība Rīgā aicināja uz pasākumu ES mājā, 

Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, kur notika saruna par multilingvismu daudzvalodu vakarā 

– vēstnieka vietnieks Aldo de Luka pastāstīja, ko praktiski un kulturāli, institucionāli un 

personīgi nozīmē dzīvot valstī ar četrām oficiālajām valodām (vācu, franču, itāļu un 

retoromāņu). Lekcija notika angļu valodā. 

25. septembrī ES mājā notika spāņu valodas vakars, ko vadīja spāņu kultūras 

centra „Seneca” atraktīvais direktors Havjers Fernandezs Krūzs. 

26. septembrī Valodu mājā, Rīgā, Avotu ielā 33,  apmeklētājiem tika atvērts 

valodu minimuzejs.  Valodu muzejs meklē atbildi uz jautājumu – kāda loma valodai ir 

manā dzīvē? Kāda loma valodai ir pašlaik, kāda ir bijusi un būs sabiedrībā? Kādas 

pārmaiņas valoda spēj radīt sabiedrībā? Līdz 2030. gadam tiks dibināts pirmais valodu 

muzejs Latvijā – vieta, kur varēs doties valodas atklājumu meklējumos un ļauties 

valodas sekmētām pārmaiņām. Izstādes, eksperimenti, pasākumi un akcijas ļaus izzināt 

valodu daudzslāņainību un redzēt, kā valodas mijiedarbojas, saistās ar kultūras un 

sociālo jomu. Pagaidām Valodu mājas telpās iekārtota minimuzeja ekspozīcija. 

26. septembrī, novērtējot mazāk lietoto valodu un mazo kopienu nozīmību mūsu 

kultūras daudzveidības un pasaules redzējuma bagātināšanā, LU Lībiešu valodas 

institūts aicināja iepazīt Ludzas igauņus jeb lucus. Luci bija Vitebskas guberņas Ludzas 

apriņķī dzīvojoša katoļticīgo Latvijas igauņu etniskā grupa, par kuriem liecības 

mūsdienās saglabājušās vienīgi vietvārdos un šajos pagastos pierakstītajās pasakās un 

teikās. Šeit dzīvojot un ietekmējoties no vietējām valodām, Ludzas igauņu valoda 

pakāpeniski transformējās, izveidojot no literārās igauņu valodas atšķirīgu saziņas 

valodu. Apzinot vēl palikušās liecības par šo unikālo kopienu un valodu, LU Lībiešu 

institūta pētnieks un valodnieks Uldis Balodis ir izveidojis Ludzas igauņu valodas 

https://biblioteka.saldus.lv/esip-lapa/
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ābeci, kas tika atvērta Ludzas Tautas namā. Pasākuma plakāts: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654218901507759&set=a.147637781929

1879&type=3&theater  

27. septembrī Valodu mājā, Rīgā, Avotu ielā 33, tika atvērts skandināvu 

grāmatu klubs „Skandinavisk bokklubb”. Vai tev patīk lasīt un diskutēt par grāmatām? 

Vai tu runā kādā no skandināvu valodām? Grāmatas var izmainīt tavu dzīvi, tāpēc tiki 

laipni gaidīts Valodu mājas skandināvu valodu grāmatu klubā! Klubā visi dalībnieki lasa 

vienu grāmatu svešvalodā pēc paša izvēles, bet, sanākot kopā, diskusijas notiek 

skandināvu valodās. Interesentiem arī pēc Eiropas Valodu dienām ir iespēja 

tikties Valodu mājā, Avotu ielā 33, reizi mēnesī svētdienās plkst. 18.00–19.30! 27. 

septembra diskusiju tēma par Osnes Seierstades grāmatu „Kabulas grāmattirgotājs” 

(Åsne Seierstad „Bokhandleren i Kabul”). 

28. septembrī notika Eiropas Komisijas organizētā tiešsaistes Eiropas Valodu 

dienas konference 2020. Saite uz konferenci bija pieejama Valsts izglītības attīstības 

aģentūras tīmekļvietnē www.viaa.gov.lv. 

29. septembrī LU bibliotēkā Gruzijas vēstniecība Latvijā aicināja uz izstādi 

„Unikālais gruzīnu alfabēts”. Gruzīnu alfabēts ir viens no 14 alfabētiem, ko lieto 

mūsdienu pasaulē. Gruzīnu alfabētā ietvertas trīs rakstības sistēmas – vissenākais 

rakstības veids Mrgvlovani, Nuskhuri sistēma, kas tika lietota līdz 10. gs. un pēc tam 

tikai garīgajos tekstos, un Mkhedruli rakstība, ko izmanto Gruzijā arī mūsdienās. 

Unikālais alfabēts ir nozīmīga Gruzijas kultūras daļa, un gruzīni pamatoti lepojas ar savu 

rakstību, kas akcentē gruzīnu kultūras īpatnības. Gruzīnu alfabētam 2015. gadā tika 

piešķirts nemateriālā kultūras mantojuma nacionālais statuss Gruzijā. 2016. gadā 

Gruzijas alfabēta trīs rakstības sistēmas tika iekļautas UNESCO Cilvēces nemateriālā 

kultūras mantojuma sarakstā. Izstādē būs iespēja iepazīties ar Gruzijas alfabēta vēsturi, 

rakstību un tā nozīmi Gruzijas kultūrā. 

7. oktobrī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Bohēmistikas un polonistikas centrā 

norisinājās čehu valodas un kultūras nodarbība, kuru vadīs docente Nadežda 

Kopoloveca. Nodarbība notika čehu valodā, bet to varēja apmeklēt interesenti ar jebkuru, 

pat nulles līmeni čehu valodā. Pasākumā piedalījās Čehijas Republikas vēstniece Latvijā 

un tika pasniegtas jaunas čehu valodas mācību grāmatas. 

Līdz 10. oktobrim Alojas novada Staiceles pilsētas bibliotēkā bija 

apskatāma fotoizstāde ,,Kļūdies tā, lai citiem prieks”. 

26. septembrī Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo 

darbu konkursu ,,Mans grāmatplaukta stāsts”. Aicinājām skolēnus no Latvijas skolām 

un latviešu skolām pasaulē sūtīt radošos darbus un zīmējumus. Konkurss norisināsies no 

26. septembra līdz 18. novembrim. No katras skolas gaidīsim deviņus labākos literāros 

darbus un deviņus zīmējumus. Skolēnu labākie radošie darbi tiek izdoti grāmatās. Šajā 

sērijā iznākušas jau trīspadsmit grāmatas. 

Eiropas Valodu dienā aicinām interesentus iesaistīties pasākumu norisē, tā 

bagātināt Eiropā runāto valodu prasmi, vienlaikus novērtējot un ikdienā lietojot latviešu 

valodu – mūsu valsts valodu. 

Eiropas Valodu diena ir Eiropas Padomes iniciatīva, Latvijā to organizē Latviešu 

valodas aģentūra kopā ar sadarbības partneriem: Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654218901507759&set=a.1476377819291879&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654218901507759&set=a.1476377819291879&type=3&theater
http://www.viaa.gov.lv/
https://valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/
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māju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitāti, LU Humanitāro zinātņu 

fakultāti, LU Lībiešu valodas institūtu, Gruzijas vēstniecību Latvijā, Šveices vēstniecību 

Rīgā, Gētes institūtu Rīgā, Francijas institūtu Latvijā, Viļņas Universitāti, Spāņu 

kultūras centru ,,Seneca”, Itāļu valodas pasniedzēju asociāciju, UNESCO LNK, Valsts 

izglītības attīstības aģentūru, Valodu māju, Staiceles pilsētas bibliotēku, Saldus pilsētas 

bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punktu. 

Visi pasākumi bija bez maksas. 

Iznākusi grāmata „Izstāsti man savu sapni” 

Latviešu valodas aģentūra izdevusi jau ČETRPADSMITO skolēnu radošo darbu 

krājumu, tajā apkopoti 422 skolēnu labāko darbu fragmenti un zīmējumi. 

 

Konkursā piedalījās 1234 skolēni no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs. 

 

Grāmatas redaktors – Valdis Rūmnieks. 

Skolēnu darbu fragmenti iestudēti Radioteātrī, atkārtojumi Latvijas Radio 1 

klausāmi 2021. gada 2. un 3. janvārī plkst. 17.05. 

Skolēnu radošo darbu sērijā iznākušas grāmatas: 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/jaunums.-izstasti-man-savu-sapni.-1.raidijums.a137175/
https://valoda.lv/iznakusi-gramata-izstasti-man-savu-sapni/izstasti-man-savu-sapni_reklama/
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Vairāk: http://www.valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/ 

 

Izdota grāmata „Par valodu – tas ir interesanti?!” 

Grāmatā iekļautas sarunas, kas 2018. un 2019. gadā norisinājās Latviešu 

valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas vadīja žurnālisti Sandra 

Kropa, Elvis Jansons, Paula Gulbinska un Jānis Krops, kuri kopā ar valodniekiem 

meklēja atbildes uz jautājumu: „Par valodu – vai tas ir interesanti?” 

 

Katrai sarunai ir savs apakšvirsraksts jeb moto, katra saruna veltīta kādai 

valodniecības jomai – datorlingvistikai, sociolingvistikai, valodas vēsturei, fonētikai, 

onomastikai, dialektoloģijai, tulkošanas zinātnei u. c. 

Cerams, ka, atšifrētas rakstu formā un iedzīvinātas grāmatā, šīs sarunas par 

valodu būs tikpat interesantas, kādas tās šķita pasākumu klausītājiem. 

Grāmatas sastādītāja un redaktore Anna Frīdenberga. Fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms. 

Vāka un maketa dizaina autore Baiba Lazdiņa. 

Grāmatas ievadā redaktore Anna Frīdenberga raksta: „Sarunas – par literatūru, 

tulkošanu, tekstiem – ir jau kļuvušas par tradicionālu Latviešu valodas aģentūras 

http://www.valoda.lv/gramatas/radoso-darbu-krajumi/
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organizēto pasākumu formu.  Šoreiz – četrpadsmit sarunas par valodu ar valodniekiem, 

valodas speciālistiem. Sarunu cikls „Par valodu – tas ir interesanti?!”„Birojnīcā” 

ceturtdienu vakaros norisinājās divas sezonas. Pirmo sezonu – pirmās septiņas sarunas 

– vadīja žurnālists Elvis Jansons, kurš sāk sarunas par valodu ar laikmeta aktualitāti – 

pirmajā valodas vakaru sarunā par digitālā laikmeta valodu sarunājas datorlingvistikas 

speciālisti Andrejs Vasiļjevs un Normunds Grūzītis. Otrajā saruna „Valoda sabiedrībā. 

Vai ejam kopsolī?” piedalās valodnieces Ina Druviete un Vija Požarnova, kuru 

pētniecības lauks ir sociolingvistika. Trešā saruna „Valoda laiku lokos” pievēršas 

valodas vēsturei, latviešu valodas attīstībai gadsimtu gaitā, par ko pārdomās dalās 

valodnieki Pēteris Vanags un Baiba Kangere. Ceturtās sarunas nosaukums ir „Kā valoda 

skan” – par to vislabāk zina fonētikas speciālisti Ilze Auziņa un Juris Grigorjevs. Piektā 

saruna „Vai saprotam bērnu valodu?” – šo jautājumu Elvis Jansons uzdod valodniecēm 

Dacei Markui un Annai Vulānei. Savukārt par latviešu valodu Eiropas valodu saimē 

žurnālists sarunājas ar klasisko valodu speciālisti Ilzi Rūmnieci un tulkojumzinātnieku 

Jāni Sīli. Septītās sarunas nosaukums – īsi un konkrēti – „Baltu valodas”. Kurš gan zina 

vairāk par latviešu un lietuviešu valodu nekā abu šo valodu eksperti Laimute Balode un 

Edmunds Trumpa! Otrajā valodas vakaru sezonā Elvis Jansons nodod mikrofonu savai 

kolēģei Sandrai Kropai. Viņa šajā ciklā ir galvenā runātāja un vada piecas sarunas, bet 

divās sarunās viņu aizstāj žurnālisti Jānis Krops un Paula Gulbinska. Astotā saruna, ko 

vada Sandra Kropa, – „Par vietām un vārdiem”, onomastikas jomu pārstāv valodniece 

Sanda Rapa un ģeogrāfe Vita Strautniece, kuru ar valodu „saindējis” darbs ar 

vietvārdiem. Devītā saruna „Par vārdiem un to pētīšanu” – izrādās, aiz vienkāršā 

nosaukuma slēpjas tādi termini kā morfoloģija un gramatika, par to stāsta valodnieces 

Gunta Smiltniece un Andra Kalnača. Desmitā saruna „Valodas reģionālie varianti” – 

dialektoloģijas jautājumos žurnālists Jānis Krops iedziļinās kopā ar valodniecēm Annu 

Stafecku un Vilmu Šaudiņu. Vienpadsmitā saruna „Valoda tulkojumā” – šoreiz Sandra 

Kropa sarunājas ar vienu viesi, valodnieku Andreju Veisbergu, kuram gan ir divkārša – 

gan tulka, gan tulkotāja – pieredze. Divpadsmitā saruna „Kā mācīt un mācīties 

valodu?” – par valodu mācīšanas un mācīšanās metodēm un pieredzi pedagoga darbā 

stāsta valodnieki Diāna Laiveniece un Normunds Dzintars. Trīspadsmitajā sarunā „Tā 

runā novados” vadītājas lomā iejūtas žurnāliste Paula Gulbinska un sarunā ar 

valodniecēm Benitu Laumani un Ievu Ozolu īpaša uzmanība tiek pievērsta 

Lejaskurzemes valodai. Un četrpadsmitā saruna „Valodas kārtība. Kārtība valodā” – šīs 

noslēdzošās sarunas temats ir sintakse, ko vislabāk pārzina valodnieces Ilze Lokmane 

un Baiba Saulīte. 

Sarunās skarto valodniecības jomu un jautājumu loks ir gana plašs. Lai gan 

vakaru klausītāju lokā nereti bijuši arī sarunas viesu kolēģi, kuriem nav jāskaidro, ko 

nozīmē valodniecība un ar ko valodnieki nodarbojas, cerams, ka gan sarunas klātienē, 

gan šī grāmata arī lielākam klausītāju un lasītāju lokam paplašinās priekšstatu par šo 

nozari un par valodu vispār. Piemēram, par to, ko valodnieki 

pēta, kādi ir pētniecības avoti, ar ko atšķiras valodas pētniecība mūsdienās. Interesants 

ir arī sarunās iesaistīto žurnālistu skatījums uz to, ko nozīmē pētīt valodu. Bieži vien 

sarunās valodas pētīšana tiek salīdzināta ar detektīva darbu. 

Paula Gulbinska: „Patiesībā tas ir tāds valodnieka detektīva darbs – meklēt, kur tad tam 

visam ir radušās saknes.” Valodnieks Jānis Sīlis pētīšanas procesu salīdzina gan ar 

detektīva, gan ar arheologa darbu, sakot, ka valodnieks „iet atpakaļ savā detektīva darbā 

uz pirmsākumiem [..] un laižas lejā arheoloģiskajos izrakumos pa valodu attīstības 

slāņiem”. Arī Ieva Ozola domā līdzīgi: „Mēs tā kā arheologi. [..] No tā mazumiņa ir 

jāmēģina iztēloties visa valodas telpa un ēka.” Savukārt Andrejs Veisbergs par 

tulkošanas procesu saka: „Darboties ar vārdiem ir kā sports, kā tāda šaha spēle.” 
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Domājams, ka šīs sarunas kliedēs arī dažu labu mītu gan par valodu, gan par 

valodniekiem, piemēram, to, ka valodnieki vērtē valodu tikai pēc pareizības vai 

nepareizības.” 

Valodas vakaru sarunu dalībnieki un vadītāji grāmatas autorekspemplāru saņems 

pa pastu. 

 

Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā un grāmatnīcās. 

 
Radioteātrī iestudēts skolēnu radošo darbu „Mans bērnības stāsts” lasījums 

Radioteātrī iestudēts skolēnu radošo darbu „Mans bērnības stāsts” lasījums, kas 

septembrī četrus svētdienas rītus plkst. 10:35 skanēja Latvijas Radio 1. Tā bija iespēja 

dzirdēt Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursa „Mans bērnības stāsts” 

skolēnu labāko darbu fragmentus.  

 
 

Foto: Latvijas Radio 
 

Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis saka: „Ir svarīgi sadzirdēt 

bērnu un jauniešu balsis, dzirdēt viņu domas, sajust attieksmi, jo viņi ir tie, kas veidos 

Latvijas nākotni un nesīs latviešu valodu pasaulē.”  

Radioteātrī „Mans bērnības stāsts” darbus lasīja aktieri Dita Lūriņa un Ainārs 

Ančevskis, iestudējuma režisors Valdis Lūriņš, komponists Valdis Zilvers, producente 

Māra Eglīte, redaktore Dzintra Matuzāle, skaņu režisors Andis Ploks, projekta vadītāja 

Velga Līcīte-Meldere. 

Raidījumu cikla „Mans bērnības stāsts” četros raidījumos izskanēja dažāda 

vecuma skolēnu darbi gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs. 

https://valoda.lv/gramatas/petijumi-un-vardnicas/
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„Vai nav skaisti? Jo vairāk ritēs laiks, jo vairāk šiem darbiem būs vēl viena liela 

virsvērtība. Tās būs kā savdabīgas enciklopēdijas, kas ļaus ieraudzīt un sajust laiku, kad 

šo stāstu un pārdomu autori vēl nebija pieauguši. Ieraudzīt Latviju,” saka šī iestudējuma 

režisors Valdis Lūriņš. 

„Kad izlasīju šo grāmatu, mani iepriecināja trīs lietas: godīgums, sirsnība un 

nebūt ne skolnieciskais redzējums. Darbi nav tapuši, lai kādam izpatiktu. Un te nu man 

jāsaka liels paldies bērnu skolotājiem, kas mudinājuši bērnus domāt patstāvīgi.  

Atbalstot, bet ne apstrīdot. Tā jau ir arī tā skolotāju sūtība. Ziedot sevi un sekot 

savu audzēkņu klupieniem un puniem, kā arī priecāties par viņu panākumiem,” turpina 

Valdis Lūriņš. 

„„Manā bērnības stāstā” Latvijas dabas un cilvēku skaistuma novērtējums bērnu 

darbos ir tāds, ka cepuri nost un kāju virsū! Mani patiesi aizkustināja šī grāmata, un tas 

nemaz nenotiek tik bieži. Jā, kad latvieši liek par sevi runāt pasaulē, jā, „Latvijas 

lepnuma” ceremonijās, jā, Dziesmu un deju svētkos,” atzīst Valdis Lūriņš. „Ne jau visi 

grāmatas autori kļūs par rakstniekiem, kaut gan man ir aizdomas, ka daži no viņiem būs 

izcili. Pats galvenais, ka skolotāji viņos ir iedēstījuši būtiskāko – būt brīviem!” 

Paldies Latvijas Radioteātrim par sadarbību! Informācija par Radioiestudējumu 

portālā lsm.lv. 

 

 

 
Konkursa dalībnieku foto: Juris Bērziņš-Soms 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/jaunums-mans-bernibas-stasts.-1.-raidijums.a133478/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/jaunums-mans-bernibas-stasts.-1.-raidijums.a133478/
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Aktieri lasa skolēnu darbus „Izstāsti man savu sapni” 

Decembra četrās svētdienās pulksten 10.35 Latvijas Radio 1 skanēja Radioteātra 

un Latviešu valodas aģentūras sagatavotais iestudējums „Izstāsti man savu sapni”, kurā 

Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņš Egliens un Evija Krūze. Aktieri iestudējumā 

lasīja Latviešu valodas aģentūras rīkotā skolēnu radošo darbu konkursa fragmentus. 

 

Radioiestudējumā „Izstāsti man savu sapni” ieskaņoti 52 bērnu stāstu fragmenti, 

kas izvēlēti radošo darbu konkursā. Sapņu stāsti atceļojuši no visiem Latvijas novadiem 

un latviešu bērniem ārvalstīs. 

Latviešu valodas aģentūra katru gadu aicina piedalīties skolēnus no Latvijas un 

latviešu skolām pasaulē radošo darbu (domrakstu, eseju, dzejoļu, zīmējumu) konkursā. 

Konkursa mērķis un uzdevums ir apliecināt savu prasmi lietot latviešu valodu radoši, 

izmantojot daudzveidīgas izteiksmes iespējas, kā arī paust savu pieredzi un attieksmi, 

atbilstoši konkursa tematam. Darbus vērtēja žūrija, interesantākie stāsti tradicionāli tiek 

apkopoti grāmatā. Latviešu valodas aģentūrā šis būs jau četrpadsmitais skolēnu radošo 

darbu krājums. 

Pērn skolēnu radošo darbu konkursa tēma bija „Izstāsti man savu sapni”. 

Konkursa rīkotāji saņēma 1234 radošos darbus gan no Latvijas, gan latviešu skolām 

ārzemēs. Tā kā no katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, konkursā piedalījās 

daudz vairāk bērnu un jauniešu. 
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Skolēnu darbus vērtēja arī rakstnieks Valdis Rūmnieks: „Daži konkursantu 

uzvārdi bija pazīstami, taču vēl vairāk pazīstamas bija skolas un latviešu valodas un 

literatūras skolotāji. Tas rāda, ka Latviešu valodas aģentūras gadskārtējie konkursi ir 

kļuvuši par pamatīgu kultūras tradīciju. Ļoti gribētos, lai skolēni arī no citām skolām 

izmēģinātu spēkus. Tas ir to vērts!” 

Grāmatas „Izstāsti man savu sapni” fragmenti ar Radioteātra starpniecību 

skanēja Latvijas Radio 1. Lasījumus iestudējis režisors Valdis Lūriņš, muzikālā 

pavadījuma autors komponists Valdis Zilveris, redaktore Dzintra Matuzāle, skaņu 

režisors Andis Ploks, producente Māra Eglīte, projekta vadītāja Velga Līcīte-Meldere. 

Ieskatam fragments no sacerējuma. 

„Pieaugušie bieži runā par nepiepildītiem sapņiem. Interesanti, vai izaugot 

cilvēki sāk sapņot tikai miegā? Un ko tad viņi dara pa dienu? Kur paliek bērnības sapņi?” 

(Gabriela Kostigova, Gulbenes 2. vidusskolas 3.c klase). 

Radioteātrī izskanēs bērnu sapņu stāsti no Valmieras, Burtniekiem, 

Valdemārpils, Rudzātiem, Madonas, Blomes, Liepājas, Kalētiem, Ventspils, Jelgavas, 

Bauskas, Vangažiem, Vīnes, Ņūdžersijas, Rīgas, Briseles, Gulbenes, Aglonas, Ludzas, 

Taurupes, Krāslavas, Indras, Elejas, Cēsīm, Vecpiebalgas, Kusas, Ilūkstes, Mālpils, 

Limbažiem, Ķekavas, Slokas, Dobeles, Madlienas, Jersikas, Ogres, Salas un Kārsavas. 

Informācija par Latviešu valodas aģentūras izdotajām grāmatām 

Latvijas lielākajos žurnālos 
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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 vēl 2020. gadā izstādi 

varēja aplūkot Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Valkas bibliotēkā, Staiceles pilsētas 

bibliotēkā un Smiltenes novada bibliotēkā.  

 

Akcija „Mans latviskākais vārds”  

2020. gadā tika radīta jauna LVA vietne vards.valoda.lv, kurā tiks īstenotas 

digitālas valodas akcijas. 

2020. gada 25. septembrī Latviešu valodas aģentūra sāka valodas akciju „Mans 

latviskākais vārds”, kurā tika aicināti piedalīties visi, kas prot vai vēl tikai apgūst 

latviešu valodu. Vārds ir kā liecība par laiku, par cilvēkiem un notikumiem. Vārdos 

varam izteikt to, ko jūtam, domājam, ko esam piedzīvojuši, tāpēc kopīgi tika noskaidrots, 

kuri vārdi ir mūsējie, izveidots latviešu valodas lietotāja leksiskais portrets. 

Akcija norisinājās divās daļās: 

1) no 25. septembra līdz 25. oktobrim ikviens varēja iesniegt savu latviskāko vārdu un 

stāstu par to, 

2) no 2. novembra līdz 18. novembrim bija iespējams nobalsot par vienu no 

iemīļotākajiem latviskajiem vārdiem. 
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Latviskākā vārda meklējumi tika sākti kopā ar Gustavu Terzenu un Daini Kļavu, 

intervējot nejauši satiktus cilvēkus Rīgas ielās. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=LkfQQkD1nIs  

Video iemūžināti arī sabiedrībā zināmu cilvēku vēstījumi par, viņuprāt, latviskākajiem 

vārdiem:  

 Valsts prezidenta Egila Levita latviskākais vārds: 

https://www.youtube.com/watch?v=-IO2AlJogYs; 

 Latvijas Universitātes profesores Zandas Rubenes latviskākais vārds: 

https://www.youtube.com/watch?v=sS1tJppTw-w; 

 grupas „Singapūras satīns” dalībnieka Kristapa Strūberga latviskākais vārds: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSmf_qOClis; 

 Jaunā Rīgas teātra aktiera Andra Keiša latviskākais vārds: 

https://www.youtube.com/watch?v=LdMmvsu36K0; 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta (toreizējā) Ojāra Spārīša latviskākais 

vārds: https://www.youtube.com/watch?v=bEMeTN4XbCg; 

 Latviešu valodas aģentūras direktora Jāņa Valdmaņa latviskākais vārds: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXKnngTnlBs. 

 

Akcijā tika iesniegti 1360 vārdi un stāsti 

(https://vards.valoda.lv/campaigns/latviskakais-vards/) no Latvijas un daudzām citām 

pasaules valstīm, piemēram, Apvienotās Karalistes, ASV, Austrālijas, Beļģijas, Čehijas, 

Horvātijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Starp 10 iemīļotākajiem 

latviskajiem vārdiem 515 balsotāju izvēle sadalīta šādi: 

1. rupjmaize (98 balsis), 

2. brīvība (67 balsis), 

3. līgo (64 balsis), 

4. tēvzeme (51 balss), 

5. Latvija (48 balsis), 

6. Jānis (47 balsis), 

7. saule (46 balsis), 

8. ozols (40 balsis), 

9. latvietis, latviete (31 balss), 

10. dzimtene (23 balsis). 

 

 
Akcijā „Mans latviskākais vārds”10 biežāk iesniegtie vārdi 

https://www.youtube.com/watch?v=LkfQQkD1nIs
https://www.youtube.com/watch?v=-IO2AlJogYs
https://www.youtube.com/watch?v=sS1tJppTw-w
https://www.youtube.com/watch?v=cSmf_qOClis
https://www.youtube.com/watch?v=LdMmvsu36K0
https://www.youtube.com/watch?v=bEMeTN4XbCg
https://www.youtube.com/watch?v=qXKnngTnlBs
https://vards.valoda.lv/campaigns/latviskakais-vards/
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Pēc akcijas noslēguma tapuši arī trīs populārzinātniski raksti, kuros izteiktas to 

rakstītāju pārdomas gan par akciju, gan iesniegtajiem vārdiem un to nozīmi:  

 valodnieces Sandas Rapas raksts „Valodas sirds”: https://valoda.lv/wp-

content/uploads/2021/02/Sanda-Rapa_Valodas-sirds.pdf; 

 filozofa Māra Kūļa raksts „Rupjmaize – nevis izvēle, bet latviskās kultūras 

nosacījums”: https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/M%C4%81ris-

K%C5%ABlis_Rupjmaize.pdf; 

 dzejnieka Kārļa Vērdiņa raksts „Par latviskākajiem vārdiem”: 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/K%C4%81rlis-

V%C4%93rdi%C5%86%C5%A1_Par-latvisk%C4%81kajiem-

v%C4%81rdiem.pdf. 

2021. gadā plānots izdot grāmatu ar nozīmīgāko latviskāko vārdu un stāstu 

apkopojumu. 

 

 

Grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu 

materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” 

atklāšana 

 

   
 

2020. gada 27. februārī ES mājas Sarunu istabā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga, 

LV-1050) notika grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, 

Sēlija” atvēršanas svētki. Pasākumā bija iespēja noklausīties vārdnīcas sastādītāju un 

ievadrakstu autoru (Ilmāra Meža, Annas Stafeckas, Renātes Siliņas-Piņķes, Otīlijas 

Kovaļevskas, Munta Auna), kā arī citu grāmatas tapšanā iesaistīto (Laimutes Balodes, 

Jāņa Turlaja, Annas Frīdenbergas) stāstījumus par vārdnīcas izveidi un 

interesantākajiem atklājumiem.  

 

Grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” atvēršanas 

svētki Rīgā. 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/Sanda-Rapa_Valodas-sirds.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/Sanda-Rapa_Valodas-sirds.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/M%C4%81ris-K%C5%ABlis_Rupjmaize.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/M%C4%81ris-K%C5%ABlis_Rupjmaize.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/K%C4%81rlis-V%C4%93rdi%C5%86%C5%A1_Par-latvisk%C4%81kajiem-v%C4%81rdiem.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/K%C4%81rlis-V%C4%93rdi%C5%86%C5%A1_Par-latvisk%C4%81kajiem-v%C4%81rdiem.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/02/K%C4%81rlis-V%C4%93rdi%C5%86%C5%A1_Par-latvisk%C4%81kajiem-v%C4%81rdiem.pdf
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2017. gadā nāca klajā grāmata par Latgales uzvārdiem, bet otrais grāmatas 

sējums (divās daļās), kas izdots 2019. gada nogalē, aptver Kurzemi, Zemgali un Sēliju 

jeb vēsturisko Kurzemes hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz par 692 tūkstošiem 

iedzīvotāju. Sējumā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20000 uzvārdu 

pieraksta variantu). 

Tikšanās ar grāmatas „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” 

lasītājiem un interesentiem reģionos: 

 2020. gada 12. februārī Bauskas novada bibliotekāru seminārā; 

 
 2020. gada 3. martā Jelgavā, Ģederta 

Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 

muzejā; 

 
 2020. gada 4. martā Jēkabpilī, Krustpils 

pilī; 

 
 2020. gada 5. martā Kuldīgā, Kuldīgas novada muzejā. 

 

 

Atbalsts lībiešu valodas un kultūras apguvei un popularizēšanai 

Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas 2019. gada 26. novembra uzdevumu 

Nr. 4-20.1/19/122 finansiāli atbalstīta vasaras skola lībiešu valodas un kultūras apguvei 

„Mierlinkizt 2020”, kas no 2020. gada 25. jūlija līdz 1. augustam notika Mazirbē – nu 

jau 26. reizi. Vasaras skolu organizēja biedrība „Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd Īt)”.  

Vasaras skolas vadītāja Ieva Zdanovska raksta: „Nometnes laikā 40 bērni 

vecumā no 6–17 gadiem apguva lībiešu valodu pie skolotājām Lindas Zonnes-

Zumbergas un Ērikas Krautmanes, lībiski dziedāja dziesmas Maijas Kronbergas vadībā, 

kā arī gāja mierīgās un trakās rotaļās ar Julgī Stalti un Ēriku Zepu. Bērni kopā ar Ievu 
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Vanagu veidoja grāmatzīmes, ilustrējot tikko izdoto Kārļa Staltes dzejas krājumu „Rikāz 

rānda”. Daudzie ciemiņi, kuri viesojās vasaras skolā, savās nodarbībās runāja ne tikai 

par lībiešiem, viņu valodu un kultūru, bet arī daudz izcēla lībiešu kultūras darbinieku 

K. Stalti, kuram šogad apritētu 150 gadi.” 

Vairāk par nometnes norisi sk. http://www.livones.net/lv/norises/2020/libiesu-

vasaras-skola-mierlinkizt 

 

Biedrība „Līvõ kultūr sidām” („Lībiešu kultūras centrs”) atbilstoši IZM 

rīkojumam Nr. 1-2e/20/385, 01.12.2020. saņēmusi nelielu finanšu atbalstu lībiešu 

valodas sadaļas izstrādei Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgajai ekspozīcijai „Lībieši 

Ziemeļkurzemes piekrastē no 19. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām”.  

Atbalstīts arī biedrības „Koris Loja” iecere par lībiešu kora dziesmu tulkošanu 

latviski (40 lībiešu kora dziesmas būs pieejamas tīmekļvietnē livodkuor.lv).  

Biedrības darbu turpina 2021. gadā. 

 

 

 

2.9. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

 

 

18. ikgadējā EFNIL konference bija plānota 2020. gada 30. septembrī un 

1. oktobrī, taču koronavīrusa pandēmijas dēļ tā tika pārcelta uz nenoteiktu laiku. 

Konferences sākotnējā datumā tika nolemts organizēt tiešsaistes konferenci „Valoda 

koronavīrusa krīzes laikā” (Language in the corona crisis) Cavtatā (Horvātijā). 

Programma pieejama: http://efnil.org/conferences/dubrovnik-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://efnil.org/conferences/dubrovnik-2020
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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) 

1 668 388 1 903 551 1 885 287 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 460 866 1 700 806 1 700 806 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

177 522 185 745 167 481 

1.3. Transferti 30 000 17 000 17  000 

2. Izdevumi (kopā) 1 703 173 1 907 413 1 820 900 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1 695 489 1 722 936 1 636 423 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  1 600 989 1 491 553 1 405 040 

2.2. Subsīdijas un dotācijas 94 500 231 383 231 383 

2.3. Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 684 176 793 184 477 

 

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 2020. gada apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 112 095 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde 83 192 EUR. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

6698 112 095 83 192 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6698 112 095 83 192 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

–   

1.3. Transferti –   

2. Izdevumi (kopā) 6698 112 095 83 192 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6698 112 095 83 192 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 6698 112 095 83 192 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
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Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”, līgums 

Nr. 8.3.1.1/16/I/002 

Saskaņā ar 2020. gada apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no 

vispārējiem ieņēmumiem 1 172 326EUR. Projekta budžeta plāna izpilde 

ir 982 575 EUR.  

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

934 746 1 172 326 982 575 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 934 746 1 172 326 982 575 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

– - - 

1.3. Transferti – - - 

2. Izdevumi (kopā) 934 746 1 172 326 982 575 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 934 746 807 598 706 223 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 934 746 807 598 706 223 

2.1.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem - 364 728 276 352 

 

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) 
2 609 832 3 187 792 2 951 054 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 402 310 2 985 227 2 766 573 

1.2. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
177 522 185 745 167 481 

1.3 Transferti 30 000  17 000 17 000 

2. Izdevumi (kopā) 2 644 617 3 191 834 2 886 667 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 636 933 2 642 629 2 425 838 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 542 433 2 411 246 2 194 455 

2.2. Subsīdijas un dotācijas 94 500 231 383 231 383 

2.3. Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 684 549 205 453 145 
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4. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS PERSONĀLS 

 

LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 23 darbinieki. 2020. gadā darbā tika pieņemts 1 darbinieks un darba tiesiskās 

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

tajā skaitā 4 darbiniekiem ir doktora grāds, 15 – maģistra grāds, 4 – 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 2020. gadā ar referātiem un priekšlasījumiem piedalījušies 

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

o Zilgalve, E. Latvian Language Agency web resources: for reference and 

information=Latviešu valodas aģentūras tīmekļa resursi: uzziņai un izziņai. 

DLU 78. starptautiskās zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcijā 

„Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā”, 

Rīga, 05.03.2020.  

o Zilgalve, E. Jaunākie pētījumi valodniecībā. LNB konference „Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, Rīga, 26.08.2020.  

o Zilgalve, E. Latvian Language Agency: a DH institution. RTU maģistra studiju 

programmas „Digitālās humanitārās zinātnes” seminārā „Meeting DH 

institutions in Latvia”, Rīga, 16.11.2020. 

 

LVA darbinieku zinātniskās/populārzinātniskās publikācijas 

 

o LVA valodas konsultantes. Valodas konsultācijas. Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 15. Atb. red. I. Lokmane. Rīga : 

Latviešu valodas aģentūra, 2020, 171–178. 

o Zilgalve, E. Humora lappusīte. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 15. Atb. red. I. Lokmane. Rīga : Latviešu 

valodas aģentūra, 2020, 193–201. 

 

Dalība dažādās darba grupās, sanāksmēs, sapulcēs, konferencēs 

 

o Zilgalve, E. Dalība LNB konferencē „Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” ar priekšlasījumu „Jaunākie pētījumi valodniecībā”. 26.08.2020. 

o Pūtele, I. Dalība LZA Terminoloģijas komisijas sēdēs. 

o Zilgalve, E. Dalība Rīgas Tehniskās universitātes maģistra studiju programmas 

„Digitālās humanitārās zinātnes” seminārā „Meeting DH institutions in Latvia” 

ar prezentāciju „Latvian Language Agency: a DH institution”. 16.11.2020. 

 

Dalība semināros, konferencēs zināšanu paaugstināšanas, pieredzes 

paplašināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkos 

o LU Open Minded lekcijas Pieklājība tīklā un Jauni vārdi. Lektore Guna Kalniņa. 

16.01.2020. (Evelīna Zilgalve) 

o Apmeklēta žurnāla „Ir” darbnīca „Pieci soļi pretī spožam uzņēmuma 

nosaukumam” ar Solvitu Pošeiko. 04.02.2020. (Evelīna Zilgalve) 

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

20.02.2020. (Kristīne Pēča, Iveta Pūtele, Evelīna Zilgalve) 

o Apmeklēta portāla „Delfi” konference „uz:Runa” (lekcijas un praktiskās 

darbnīcas). 02.03.2020. (Evelīna Zilgalve) 

o Dalība EPALE Latvija tiešsaistes seminārā „Kā veiksmīgi uzrunāt auditoriju?” 

16.06.2020. (Evelīna Zilgalve) 

o Dalība konferencē „Aktuāli terminoloģijas resursi un rīki – atbalsts bibliotēku 

nozares un saskarnozaru speciālistiem”. 06.10.2020. (Santa Logina, Kristīne 

Pēča, Iveta Pūtele, Evelīna Zilgalve) 
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o Dalība konferencē „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas saprotamība un 

pieejamība” (Zoom). 13.11.2020. (Evelīna Zilgalve) 

 

LVA darbinieku sniegtās intervijas u. c. informācija sabiedrībai  
 

o Komentārs rakstam „Gramatiskais aizvainojums, jeb kā jāloka uzvārds”, 

laikraksts „Druva”, 8. lpp., 06.01.2020. (E. Zilgalve) 

o Kusiņa-Šulce, L. No Vīgriezes līdz Cūkasdziesmai. Par LVA izdevumu „Latviešu 

uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija”. Latvijas Avīze, 

21.01.2020., 9. lpp. 

o Kusiņa-Šulce, L. Būt kārtīgam savas valodas saimniekam. Latvijas Avīze, 

18.02.2020. (V. Līcīte-Meldere) 

o Komentārs rakstam „Kāda globalizācijas laikmetā un lielo valodu ietekmē mums 

ir latviešu valoda, kā to saglabāt?”, laikraksts „Bauskas Dzīve”, 21.02.2020. 

(E. Zilgalve) 

o Komentārs S. Feldmanes rakstam „Latviska valoda skan” par latviešu valodu 

ielās, laikraksts „Druva”, 21.02.2020. (E. Zilgalve) 

o Komentārs rakstam „Vai Sirmais drīkst gatavot kulta ēdienus?”, žurnāls „Rīgas 

Viļņi”, 27.02.2020. (E. Zilgalve) 

o Komentārs L. Andersones-Kolosovas rakstam „Kā pareizi locīt vārdus un 

uzvārdus?”, laikraksts „Kursas Laiks”, 05.03.2020. (valodas konsultantes) 

o Komentārs L. Andersones-Kolosovas rakstam „Kā pareizi locīt vārdus un 

uzvārdus?”, laikraksts „Dzirkstele”, 06.03.2020. (valodas konsultantes) 

o Komentārs L. Andersones-Kolosovas rakstam „Kā pareizi locīt vārdus un 

uzvārdus?”, laikraksts „Ziemeļlatvija”, 24.03.2020. (valodas konsultantes) 

o Komentārs par valodas konsultāciju datubāzi, raidījums „Dzīvīte brīvdienās”, 

RīgaTV24, 19.04.2020. (E. Zilgalve) 

o Valodas viktorīna, žurnāls „Mājas Viesis”, 09.04.2020.; atbildes ‒ 23.04.2020. 

(valodas konsultantes, I. Vītola, I. Vāvere) 

o „Ko darīt ar valodas grabažiem? Karstie strīdi par svešvārdiem”, I.Pētersones 

intervija ar I.Vītolu, 16.02.2020. Pieejama: https://www.la.lv/valoda-bez-

grabaziem  

o Valodas konsultācijas sadaļā „Valodas grabaži”, žurnāls „Mājas Viesis”, 

07.05.2020. Pieejams arī: https://www.la.lv/valodas-viktorinas-atbildes 

(E. Zilgalve) 

o Sižets par franču uzvārdu Merls, Merle, Latvijas Radio programma „Labrīt”, 

05.06.2020. (E. Zilgalve) 

o Kusiņa-Šulce, L. Nevar zināt 7000 valodu. Intervija ar I.Vītolu, G.Kļavu par 

pētījumu „Valodas situācija 2016—2020”. Latvijas Avīze, 0707.2020. 

o Komentārs par čigāni un romi, TV3 raidījums „Bez tabu”, 27.08.2020. 

(E. Zilgalve) 

o Komentārs par baltkrievu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, Latvijas Radio 

raidījums „Labrīt”, 31.08.2020. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par mazgātava vai mazgātuve, TV3 raidījums „Bez tabu”, 

11.09.2020. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par burtu un skaņu nosaukumiem latviešu valodā, TV3 raidījums 

„Bez tabu”, 30.09.2020. (E. Zilgalve) 

https://www.la.lv/valoda-bez-grabaziem
https://www.la.lv/valoda-bez-grabaziem
https://www.la.lv/valodas-viktorinas-atbildes
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o Komentārs par personvārdu Mya publikācijai portālā skaties.lv., TV3 raidījums 

„Bez tabu”, 23.09.2020. (E. Zilgalve) 

o Intervija par akciju „Mans latviskākais vārds”, LTV raidījums „Rīta panorāma”, 

30.09.2020. Pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2020-intervija-ar-

gustavu-terzenu-un-ievu-

vaveri.id198161/?fbclid=IwAR3WAvNNNUMF6p27wlfyBvv_0Dj_4_TYGA

KjyBssUER187bFRgzqQnd85YE (I. Vāvere) 

o Sižets par akciju „Mans latviskākais vārds”, ReTV ziņas, 02.11.2020. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOJNSi7G4PQ&t=1744s (no 29. minūtes) 

(I. Vāvere) 

o Saruna par akcijas „Mans latviskākais vārds” balsojumu, LTV raidījums „Rīta 

panorāma”, 03.11.2020. Pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.11.2020-

balsojums-par-vienu-no-iemilotakajiem-latviskajiem-vardiem.-

saru.id201163/?fbclid=IwAR0yzfDGDyaCrOocp5rwy2LcKxaJ9kTGtjm3gsAIJ

O4Co-ruJVifPpk6jcA (I. Vāvere) 

o Saruna par akcijas „Mans latviskākais vārds” balsojumu, LR1 raidījums 

„Pēcpusdiena”, 16.11.2020. Pieejams: 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/lidz-18.novembrim-turpinas-balsojums-

par-latviskako-vardu.a136766/ (I. Vāvere) 

o Tiešsaistes video informācija par LVA izstrādātajām lietotnēm un valodas 

konsultantu darbu, raidieraksts „Pieturzīmes” ar Aigu Veckalni, tīmekļvietne 

„Instagram”, 16.11.2020. (E. Zilgalve) 

o Komentārs par ārkārtas un ārkārtējs, TV3 raidījums „Bez tabu”,  06.11.2020. 

(E. Zilgalve) 

o Komentārs par vārdu malacis, TV3 raidījums „Bez tabu”, 30.11.2020. 

(E. Zilgalve) 

o Komentārs par policistu iesaukām, LTV1 raidījums „4. studija”, 03.12.2020. 

(E. Zilgalve) 

o Intervija par Eiropas Valodu dienas pasākumiem, LR1 raidījums „Pēcpusdiena”: 

Eiropas Valodas dienas svētku ietvaros aicina iepazīst citu valstu valodas, 

21.09.2020. (V. Līcīte-Meldere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2020-intervija-ar-gustavu-terzenu-un-ievu-vaveri.id198161/?fbclid=IwAR3WAvNNNUMF6p27wlfyBvv_0Dj_4_TYGAKjyBssUER187bFRgzqQnd85YE
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2020-intervija-ar-gustavu-terzenu-un-ievu-vaveri.id198161/?fbclid=IwAR3WAvNNNUMF6p27wlfyBvv_0Dj_4_TYGAKjyBssUER187bFRgzqQnd85YE
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2020-intervija-ar-gustavu-terzenu-un-ievu-vaveri.id198161/?fbclid=IwAR3WAvNNNUMF6p27wlfyBvv_0Dj_4_TYGAKjyBssUER187bFRgzqQnd85YE
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2020-intervija-ar-gustavu-terzenu-un-ievu-vaveri.id198161/?fbclid=IwAR3WAvNNNUMF6p27wlfyBvv_0Dj_4_TYGAKjyBssUER187bFRgzqQnd85YE
https://www.youtube.com/watch?v=aOJNSi7G4PQ&t=1744s
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.11.2020-balsojums-par-vienu-no-iemilotakajiem-latviskajiem-vardiem.-saru.id201163/?fbclid=IwAR0yzfDGDyaCrOocp5rwy2LcKxaJ9kTGtjm3gsAIJO4Co-ruJVifPpk6jcA
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.11.2020-balsojums-par-vienu-no-iemilotakajiem-latviskajiem-vardiem.-saru.id201163/?fbclid=IwAR0yzfDGDyaCrOocp5rwy2LcKxaJ9kTGtjm3gsAIJO4Co-ruJVifPpk6jcA
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.11.2020-balsojums-par-vienu-no-iemilotakajiem-latviskajiem-vardiem.-saru.id201163/?fbclid=IwAR0yzfDGDyaCrOocp5rwy2LcKxaJ9kTGtjm3gsAIJO4Co-ruJVifPpk6jcA
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.11.2020-balsojums-par-vienu-no-iemilotakajiem-latviskajiem-vardiem.-saru.id201163/?fbclid=IwAR0yzfDGDyaCrOocp5rwy2LcKxaJ9kTGtjm3gsAIJO4Co-ruJVifPpk6jcA
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/lidz-18.novembrim-turpinas-balsojums-par-latviskako-vardu.a136766/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/lidz-18.novembrim-turpinas-balsojums-par-latviskako-vardu.a136766/
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

2020. gadā Latviešu valodas aģentūra komunikācijai ar sabiedrību turpināja 

lietot sociālo tīklu vietnes Facebook, Twitter un Instagram. Latviešu valodas aģentūras 

YouTube kanālā ValodaLV tika ievietoti 40 videomateriāli, bet kanālā Latviešu valodas 

aģentūra – 12 videomateriāli. 

Latviešu valodas aģentūras 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, VVC vai 

diasporas skolām, reizi nedēļā tiek ievietots nedēļas jautājums,un svētkos ‒ apsveikumi, 

tiek atbildēts uz ziņām, kā arī lietotāju komentāriem.  

 

2020. gada statistika  

 

Lietotāji, kuriem patīk LVA lapa – 4628. 

85% – sievietes 

 0,1% vecumā no 13 līdz 17, 

 5% vecumā no 18 līdz 24,  

 29% vecumā no 25 līdz 34,  

 28% vecumā no 35 līdz 44,  

 15% vecumā no 45 līdz 54,  

 6% vecumā no 55 līdz 64,  

 2% vecumā 65+;  

 

15% – vīrieši 

 0,1% vecumā no 13 līdz 17, 

 2% vecumā no 18 līdz 24,  

 5% vecumā no 25 līdz 34,  

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


76 
 

 4% vecumā no 35 līdz 44,  

 2% vecumā no 45 līdz 54,  

 0,7% vecumā no 55 līdz 64,  

 0,6% vecumā 65+; 

 

~1% citas Facebook lapas. 

 

Lietotāji, kuri seko LVA lapai – 5032 

85% – sievietes  

 0,1% vecumā no 13 līdz 17, 

 5% vecumā no 18 līdz 24,  

 28% vecumā no 25 līdz 34,  

 28% vecumā no 35 līdz 44,  

 16% vecumā no 45 līdz 54,  

 6% vecumā no 55 līdz 64,  

 2% vecumā 65+; 

 

14% – vīrieši 

 0,1% vecumā no 13 līdz 17, 

 2% vecumā no 18 līdz 24,  

 5% vecumā no 25 līdz 34,  

 4% vecumā no 35 līdz 44,  

 2% vecumā no 45 līdz 54,  

 0,7% vecumā no 55 līdz 64,  

 0.6% vecumā 65+; 

 

~1% citas Facebook lapas. 

 

Sasniegtā auditorija 2020. gadā  

Valsts Lietotāju skaits 

Latvija 46 834 

Apvienotā Karaliste 1383 

Vācija 547 

Amerikas Savienotās Valstis 511 

Īrija 416 

Norvēģija 263 

Lietuva 233 

Kanāda 201 

Zviedrija 163 

Beļģija 148 

Kipra 144 

Dānija 130 

Čehija 127 

Somija 126 

Nīderlande 125 

Austrālija 112 

Krievija 110 

Itālija 106 
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Francija 105 

Igaunija 94 

Portugāle 80 

Šveice 77 

Ukraina 68 

Grieķija 64 

Spānija 58 

Austrija 58 

Polija 58 

Ungārija 37 

Luksemburga 34 

Filipīnu salas 34 

Islande 30 

Indija 28 

Turcija 28 

Baltkrievija 25 

Gruzija 20 

Gērnsija 20 

Nigērija 18 

Japāna 17 

Horvātija 16 

Brazīlija 16 

Taizeme 14 

Vjetnama 12 

Izraēla 12 

Meksika 11 

Apvienotie Arābu Emirāti 11 

 

 

 

LVA Twitter konts  

https://twitter.com/LVA_valoda  

@LVA_valoda 

1045 sekotāji 

 

 
 

https://twitter.com/LVA_valoda
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Sasniegtā auditorija no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 

Mēnesis Veiktie ieraksti Sasniegtā auditorija 

Janvāris 4 13,6 tūkstoši 

Februāris 12 14,9 tūkstoši 

Marts 21 27,4 tūkstoši 

Aprīlis 12 22 tūkstoši 

Maijs 7 14 tūkstoši 

Jūnijs 9 15,1 tūkstoši 

Jūlijs 12 18,1 tūkstoši 

Augusts 9 14,8 tūkstoši 

Septembris 22 21,5 tūkstoši 

Oktobris 12 15,7 tūkstoši 

Novembris 9 11,9 tūkstoši 

Decembris 13 11,8 tūkstoši 

Vidēji: 11,8 16,73 tūkstoši 

 

 

LVA Instagram konts  

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

latviesu_valodas_agentura 

 

 
 

1242 sekotāji 

77,2% sievietes, 22,8% vīrieši: 

 0,9% vecumā no 13 līdz 17, 

 11,4% vecumā no 18 līdz 24,  

 38% vecumā no 25 līdz 34,  

 31,1% vecumā no 35 līdz 44,  

 13,3% vecumā no 45 līdz 54,  

 3,8% vecumā no 55 līdz 64,  

 1,4% vecumā 65+. 

 

 

https://www.instagram.com/latviesu_valodas_agentura/
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Latviešu valodas aģentūras YouTube kanāli 

 

Latviešu valodas aģentūra: https://www.youtube.com/user/maciunmacies/featured  

 2,26 tūkstoši abonentu 

 2020. gadā ieveidoti 12 video, kuru skatījumi ir robežās no 29 līdz 238.  

 Kopējais video skatījumu skaits kopš kanāla izveidošanas (2013. gada 13. maijs) 

– 1 298 834. 

 
 

ValodaLV: 

https://www.youtube.com/channel/UCI7lM1C59pEe92KAWoSHoUQ/featured  

38 abonenti 

2020. gadā ievietoti 40 videomateriāli, kuru skatījumi ir robežās no 8 līdz 2358. 

Kopējais video skatījumu skaits kopš kanāla izveidošanas (2015. gada 15. februāris) – 

8291. 

 
 

https://www.youtube.com/user/maciunmacies/featured
https://www.youtube.com/channel/UCI7lM1C59pEe92KAWoSHoUQ/featured
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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.  

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. 

 

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

 
 

Apmeklējumu skaits 

2017 2018 2019 2020 

LVA tīmekļvietne: www.valoda.lv  

Lietotāji 257 505 166 728 88 915 132 000 

Sesijas 199 208 143 190 157 589 227 000 

Lapu skatījumi 400 103 280 923 285 860 405 000 

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

Lietotāji 91 599 93 000 99 554 151 000 

Sesijas 
227 879 238 000 251 433 360 000 

Lapu skatījumi 
1 387 482 1 449 103 1 529 107 1 500 000 

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

Sekotāji 

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) 

4628  

(85% - 

sievietes; 56% 

sekotāju  

ir vecumā no  

25 līdz 44 

gadiem) 

Skatījumi nedēļā 
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 1330 

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

Sekotāji  787 912 1045 

Skatījumi mēnesī  15 000    

LVA Instagram konts https://www.instagram.com/latviesu_valodas_agentura/  

Sekotāji 

 

   1242 

Skatījumi mēnesī     

Latviešu valodas aģentūra: https://www.youtube.com/user/maciunmacies/featured  

Abonementi    2260 

Skatījumi    1 298 834 (kopš 

13.05.2013.) 

ValodaLV: 

https://www.youtube.com/channel/UCI7lM1C59pEe92KAWoSHoUQ/featured  
Abonementi    38 

Skatījumi    8291 (kopš 

15.02.2015.) 

 

 

Facebook katru mēnesi ievietotas vidēji 23 ziņas (mēnesī sasniegti vidēji 18 000 

ziņu skatītāju), Twitter (igauņu-latviešu vārdnīca) mēnesī ievietoti vidēji 20 tvīti 

(vidēji 100 ieskati mēnesī); Twitter (LVA_valoda) mēnesī vidēji 30 tvīti (mēnesī 

http://maciunmacies.valoda.lv/
https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura/
https://twitter.com/lva_valoda
https://www.instagram.com/latviesu_valodas_agentura/
https://www.youtube.com/user/maciunmacies/featured
https://www.youtube.com/channel/UCI7lM1C59pEe92KAWoSHoUQ/featured
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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 

 

 

 

 

http://www.valoda.lv/
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Publicitātes kvantitatīvā analīze 2020. gadā 

 

Publicitātes kvantitatīvā analīze apkopo LVA, kā arī valsts valodas un diasporas 

publicitāti Latvijas medijos 2020. gadā. 

Publicitātes analīzē atspoguļoti šādi publicitātes aspekti: 

 LVA un valsts valodas publicitātes intensitāte; 

 LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādu valodu medijos; 

 LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādos mediju segmentos; 

 LVA un valsts valodas publicitātes avoti. 

 

Publicitātes kvantitatīvajā analīzē (mediju monitorings: LETA, 2020) atlasīti 

3429 materiāli, kuros minēta LVA, valsts valoda un diasporas jautājumi. 

 

2018. gadā 2019. gadā 2020. gadā 

11 556 reizes 7419 reizes 3429 

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 

t. sk. 661 rakstā un sižetā 

minēta LVA, 1623 – 

aplūkoti ar valsts valodu 

saistīti jautājumi, bet 

diaspora minēta 

1335 materiālos 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūras kopējā publicitāte 

 

Latviešu valodas aģentūras publicitātes sadalījums pa mēnešiem 
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Latviešu valodas aģentūras publicitāte dažādos mediju segmentos 

 

 

 

 

 

LVA publicitāte dažādos mediju segmentos (rakstu, sižetu skaits; procentuālais 

dalījums) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūras publicitātes sadalījums dažādu valodu medijos 
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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 2020. 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 2021. 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/ 

struktūrvi
enība 

Atbildīgais 
darbinieks 

2021.gadā 
plānotais 

finansējums 
(VB) 

2021. gadā 
plānotais VPP 

"Latviešu 
valoda" 

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 2021.–

2027.gadam (1. rīcības 

virziena "Atīstība un 

drošumspēja" 1.1. 

uzdevums; 3 rīcības 

virziena "Sabiedrības 

līdzdalība un atbildība" 

3.1.uzdevums); LVA 

nolikums (MK not. Nr. 

938, 4.5., 4.7. punkts) 

1. Sekmēt latviešu valodas attīstību un kvalitatīvu lietojumu       
Nodrošināt 

zinātniskos un 

praktiskos 

resursus 

latviešu 

valodas izpētes 

ilgtspējai 

populārzinātnisk

u un uzziņas 

materiālu 

izstrāde 

2021-2022   "Valodas 

prakse: 

vērojumi un 

ieteikumi" Nr. 

16 izdošana 

  "Valodas 

prakse: 

vērojumi un 

ieteikumi" Nr. 

17 

(manuskripts 

rediģēts) 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

11119,00 

      
2020-2021     izdevums 

"Juridiski 

teksti un to 

rediģēšana: 

Teorija un 

prakse (Inese 

Treimane) - 

izdošana 

    LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

4784,00 

      
2021-2022 autortiesību 

jautājumi  

(sarunas par 

Denjela  

Evereta 

(Daniel 

Everett) 

grāmatas  

 “Language: 

The Cultural 

Tool” 

tulkošanu) 

  tulkojums, 

manuskripta 

sagatošana 

maketēšanai 

grāmatas 

maketa izstrāde  

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

10431,00 

      
2020-2022       "Latviešu 

uzvārdi arhīva 

materiālos: 

Vidzeme" 3. 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

16635,00 
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daļa (I.Mežs, I. 

Jansone) - 

sākta maketa 

izstrāde 

digitālu praktisko 

resursu izstrāde 

2021-2022       uzvārdu 

datubāzes 

izveide: 

iepirkuma 

sagatavošana 

un norise 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

800,00 

      
2019-2022 atbalsts latviešu valodas nacionālā korpusa attīstībai (pilnveide, 

papildināšana -- LU MII Ailab. Iegūto datu apstrāde to iekļaušanai 

korpusa datubāzē. Metadatu shēmas izveide un pievienošana. 

Morfoloģiskā marķējuma pievienošana. 

LU MII 

Ailab, 

LVA 

LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

31109,00 

      
Nodrošināt 

iespēju 

ikvienam 

pilnveidot 

latviešu 

valodas prasmi 

mutvārdu un 

elektroniskās 

valodas 

konsultācijas 

(~15000); izziņas 

par personvārdu 

atveides un 

identifikācijas 

jautājumiem 

(~500); 

lingvistisko 

atzinumu skaits 

(līdz 10) 

2021 ~3750 

konsultāciju, 

125 izziņas, 3 

lingvistiskie 

atzinumi (pēc 

pieprasījuma) 

~3750 

konsultāciju, 

125 izziņas, 2 

lingvistiskie 

atzinumi (pēc 

pieprasījuma) 

~3750 

konsultāciju, 

125 izziņas, 2 

lingvistiskie 

atzinumi (pēc 

pieprasījuma) 

~3750 

konsultāciju, 

125 izziņas, 3 

lingvistiskie 

atzinumi (pēc 

pieprasījuma) 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

1583,00 

      
lietotnes 

"Valodas 

konsultācijas" 

https://www.valo

daskonsultacijas.

lv/ regulāra 

papildināšana 

2021 līdz 15 

vienībām 

līdz 15 

vienībām  

līdz 15 

vienībām 

līdz 15 

vienībām 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

      
nedēļas 

jautājuma par 

valodu 

ievietošana LVA 

Facebook un 

Twitter saziņas 

vietnē 

2021 līdz 12 

vienībām 

līdz 12 

vienībām 

līdz 12 

vienībām 

līdz 12 

vienībām 

LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

      
Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–
2. Analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku 
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2027.gadam (1. rīcības 

virziena "Atīstība un 

drošumspēja" 1.1. 

uzdevums); LVA 

nolikums (MK not. Nr. 

938, 3.1. punkts) 

Nodrošināt 

zinātniskos un 

praktiskos 

resursus 

latviešu 

valodas izpētes 

ilgtspējai 

sociolingvistikso 

pētījumu 

īstenošana 

2020-2021   "Valodas 

situācija 

Latvijā: 2016--

2020" 

publicēšana 

LVA 

tīmekļvietnē 

"Valodas 

situācija 

Latvijā: 

2016--2020" 

pētījuma 

publicēšana 

tīmekļvietnē 

(angļu 

valodā) 

  LVA LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

7164,00 6100 
 

   
2019-2021     Pētījuma 

"Latviešu 

valoda 

diasporā" 

publicēšana 

LVA 

tīmekļvietnē 

  LVA 

sadarbībā 

ar LU FSI 

Diasporas 

un 

migrācija

s 

pētījumu 

centru  

LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

10962,00   
 

   
Pētījums par 

latviešu valodas 

apguves kvalitāti 

Latvijas 

vispārējās 

izglītības sistēmā 

2020-2024 pētījuma 

metodikas 

izstrāde un 

prezentācija 

anketēšana fokusintervija

s 

stundu 

vērojumi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

34500,00 

      
Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–

2027.gadam (3 rīcības 

virziena "Sabiedrības 

līdzdalība un atbildība" 

3.3. un 3.5. uzdevums); 

LVA nolikums (MK not. 

Nr. 938, 4.9. punkts) 

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

Uzturēt 

institūciju 

līdzdalību 

valsts valodas 

jomas 

pārvaldībā 

dalība 

starptautiskās 

organizācijās 

2021   

  

  Eiropas 

Nacionālo 

valodas 

institūciju 

federācija 

(European 

Federation of 

National 

Institutions for 

Language, 

EFNIL): 

ikgadējās 

konferences 

norise, 

Ģenerālā 

asambleja 

LVA  LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

1500,00 
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Veidot 

mērķtiecīgu 

saziņu ar 

sabiedrību par 

valodas 

lietojuma 

jautājumiem 

informatīvi 

izglītojoši 

pasākumi 

2021 skolēnu 

radošo darbu 

konkursa 

uzvarētāju 

apbalvošana 

("Mans 

grāmatplaukt

a stāts", 

2020) 

Starptautiskā

s dzimtās 

valodas dienā 

(tiešsaiste) 

skolēnu radošo 

darbu 

radiolasījumi 

(2020); 

sabiedrības 

iesaistes akcija 

tīmekļvietnē 

https://vards.va

loda.lv/  

skolēnu 

radošo darbu 

konkurss 

2021; 

Eiropas 

Valodu 

dienas 

pasākumi; 

informatīvi 

videomateriāl

i par latviešu 

valodu 

skolēnu radošo 

darbu vērtēšana 

(2021) 

LVA  LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

21230,00 

      
  sadarbībā ar 

sabiedrību 

veidoti materiāli 

2021 bukleta 

"Mans 

latviskākais 

vārds" 

izdošana 

    

izdevums 

"Mans 

grāmatplaukta 

stāsts: skolēnu 

radošo darbu 

krājums" 

(2020)  

LVA  LVA 

(Valodas 

attīstības 

daļa) 

7916,00 

      
Dalība 

pasākumus, kas 

popularizē 

valsts valodas 

apguvi 

dalība grāmatu 

tirgos, izstādēs 

2021 dalība 

Latvijas 

grāmatu 

izstādē 

    

  LVA LVA 

(Valodas 

attīstības daļa 

LVA 

(Izglītības 

daļa) 

962,00 

      
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 

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

4.1. 

Interaktīvās e-

mācību 

platformas 

izveide 

(tālmācības 

vides 

ClassFlow 

nodrošinājums) 

ClassFlow vides 

ekspertu 

konsultācijas 

LVA tālmācības 

nodarbību 

pedagogiem, 

skolēniem, 

vecākiem 

(apmaksātas 

2020. g.dec.) 

2021 nodrošinātas  

33 

konsultācijas  

nodrošinātas  

33 

konsultācijas  

nodrošinātas  

33 

konsultācijas  

nodrošinātas  

33 

konsultācijas  

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

0,00 

      



93 
 

(22.05.2014.;1.1., 2.3., 

2.4., 3.4.) 

tālmācības 

procesa 

plānošana, 

organizēšana un 

pārraudzība, 

tālmācības 

procesa analīze, 

atgriezeniskās 

saites uzturēšana, 

nodarbību 

kvalitātes 

uzraudzība, 

resursu krātuves 

veidošana un 

uzraudzība, 

ikmēneša 

elektroniska 

izdevuma 

diasporas 

skolotājiem 

izstrāde, 

programmu 

izstrāde, 

tematiskā 

plānošana, 

nodarbību 

rediģēšana, 

metodiskais 

atbalsts LVA 

pedagogiem 

2021 nodrošināta  nodrošināta  nodrošināta  nodrošināta  LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

45916,00 

   

   

tālmācības 

nodarbību 

sagatavošana un 

vadīšana 

2021 nodrošinātas 

876  

nodarbības 

nodrošinātas 

524 nodarbības 

  nodrošinātas 

884 nodarbības 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

141308,00 

      
vecāku sapulces-

vebinārs 

2021 organizēta 

vecāku 

sapulces-

vebinārs 

(informēti un 

izglītoti 200  

vecāki) 

organizēta 

vecāku 

sapulces-

vebinārs 

(informēti un 

izglītoti 200  

vecāki) 

  organizēta 

vecāku 

sapulces-

vebinārs 

(informēti un 

izglītoti 200  

vecāki) 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1700,00 

      
profesionālās 

pilnveides 

2021 organizēts 

profesionālās 

pilnveides 

organizēts 

profesionālās 

pilnveides 

organizēta 

konference 

LVA un 

organizēts 

profesionālās 

pilnveides 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

2000,00 
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pasākums 

pedagogiem 

pasākums 

pedagogiem 

(izglītoti 18 

skolotāji) 

pasākums 

pedagogiem 

(izglītoti 18 

skolotāji) 

diasporas 

tālmācības 

skolotājiem 

(izglītoti 80 

pedagogi) 

pasākums 

pedagogiem 

(izglītoti 18 

skolotāji) 

konference LVA 

un diasporas 

tālmācības 

skolotājiem 

(izglītoti 80 

pedagogi) 

2021     organizēta 

konference 

(izglītoti 80 

pedagogi) 

  LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

6193,00   

    
4.2. Atbalsts 

latviešu 

valodas 

apguvei 

ārvalstu 

augstskolās 

atbalsts ārvalstu 

augstskolu 

lektorātiem 

latviešu valodas 

apguvē 

2021 nodrošināts 

regulārais 

līdzfinansēju

ms  Pekinas 

Svešvalodu 

universitātes 

lektora 

atlīdzībai 

nodrošināts 

regulārais 

līdzfinansējum

s  Pekinas 

Svešvalodu 

universitātes 

lektora 

atlīdzībai 

nodrošināts 

atbalsts 

lektorātiem 

Vašingtonas 

Universitātē 

(ASV, 

Sietla),  

Kārļa 

Universitātē 

(Prāga, 

Čehija); 

nodrošināts 

regulārais 

līdzfinansēju

ms  Pekinas 

Svešvalodu 

universitātes 

lektora 

atlīdzībai 

nodrošināts 

atbalsts 

lektorātiem 

Masarika 

Universitātē 

(Brno, Čehija), 

INALCO 

(Francija), 

Tartu 

Universitātē 

(Igaunija), 

Helsinku 

Universitātē 

(Somija) , 

Varšavas 

Universitātē 

(Polija); 

nodrošināts 

regulārais 

līdzfinansējum

s  Pekinas 

Svešvalodu 

universitātes 

lektora 

atlīdzībai 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

90808,00 

      
finansiāls 

atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

ārvalstu 

augstskolās, 

kurās apgūst 

latviešu valodu, 

2021     nodrošināts 

atbalsts  

Viļņas 

Universitātes 

Baltu 

akadēmijai 

un Viļņas 

Universitātes 

  LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

19500,00 
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un projektiem 

latviešu valodas 

apguves un 

izpētes 

veicināšanai 

latvistikas 

programmai 

un atbalsts 

vienam 

pasākumam 

pēc 

pieprasījuma 

(kopā 3 

pasākumi, 

izglītoti 

vismaz 50 

pasākumu 

dalībnieki); 

organizēts 

seminārs 

ārvalstu un 

Latvijas 

augstskolu 

latviešu 

valodas 

pasniedzējie

m (letonistu 

seminārs; 1 

pasākums, 20 

dalībnieki); 

nodrošināts 

atbalsts 

Latvijas 

Universitātes 

organizētajai  

latviešu 

valodas un 

kultūras 

vasaras 

skolai 

ārzemju 

studentiem 

un diasporas 

jauniešiem 

organizēšanai 

(1-2 grupas; 

līdz 20 

dalībnieki) 
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mācību grāmatu 

sūtījumi ārvalstu 

augstskolām un 

pētniecības 

iestādēm 

2021 veikts 

grāmatu 

sūtījums 20-

22 ārvalstu 

augstskolām 

veikts grāmatu 

sūtījums 20-22 

ārvalstu 

augstskolām 

veikts 

grāmatu 

sūtījums 20-

22 ārvalstu 

augstskolām 

  LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

3643,00 

      
mācību līdzekļu 

izstrāde ārvalstu 

augstskolu 

studentiem 

2021 izdots 

latviešu 

valodas 

mācību 

līdzeklis 

lietuviešu 

studentiem 

"SKAIDRS!" 

A1 (tirāža: 

1000 eks.) 

    izdots latviešu 

valodas mācību 

līdzeklis 

lietuviešu 

studentiem 

"SKAIDRS!" 

A2 (tirāža: 

1000 eks.) 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

12893,00 

      
2021 izdots 

latviešu 

valodas 

gramatikas 

vingrinājumu 

krājums par 

skaitļa 

vārdiem, B 

līmenis 

(tirāža: 1000 

eks.) 

      LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

3000,00 

      
2021       digitalizēšanai 

sagatavots 

digitāla 

bilingvāla 

Latvijas 

kultūras 

mācību kursa 

diasporas un 

ārzemju 

jauniešiem 

saturs 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

14096,00 

      
EP dokumenta  

“Eiropas kopīgo 

pamatnostādnes 

valodu apguvei. 

Pielikums 

(CEFR – 

Companion 

2021       publicēts EP 

dokumenta  

“Eiropas 

kopīgo 

pamatnostādne

s valodu 

apguvei. 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

6060,00 
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volume (2020)” 

tulkojums 

latviešu valodā  

Pielikums 

(CEFR – 

Companion 

volume 

(2020)” 

tulkojums 

latviešu valodā 

4.3. Atbalsts 

latviešu 

valodas 

apguvei 

diasporā 

atbalsts latviešu 

valodas  un 

kultūras apguvei 

diasporā un 

Latvijas 

pedagogu 

līdzdalībai 

diasporas 

izglītībā 

2021 atbalsts 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

apguvei 

Austrumu 

diasporā. 

Nodrošināta 

latviešu 

valodas 

skolotāju 

darbība 

Krievijas 

Federācijā 

klātienē un 

attālināti 

(nodrošināta 

9 skolotāju 

darbība 6 

vietās) 

atbalsts 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

apguvei 

Austrumu 

diasporā. 

Nodrošināta 

latviešu 

valodas 

skolotāju 

darbība 

Krievijas 

Federācijā 

klātienē un 

attālināti 

(nodrošināta 9 

skolotāju 

darbība 6 

vietās) 

atbalsts 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

apguvei 

Austrumu 

diasporā. 

Nodrošināta 

latviešu 

valodas 

skolotāju 

darbība 

Krievijas 

Federācijā 

klātienē un 

attālināti 

(nodrošināta 

9 skolotāju 

darbība 6 

vietās) 

atbalsts 

latviešu 

valodas un 

kultūras 

apguvei 

Austrumu 

diasporā. 

Nodrošināta 

latviešu 

valodas 

skolotāju 

darbība 

Krievijas 

Federācijā 

klātienē un 

attālināti 

(nodrošināta 9 

skolotāju 

darbība 6 

vietās) 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

45600,00 

      
2021       finansiālu 

atbalstu 

saņēmušas 

vismaz 55 

diasporas 

nedēļas nogales 

skolas un 

vasaras 

vidusskolas, 

tajās izglītoti 

2000 diasporas 

bērni un 

jaunieši 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

166000,00 
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2021     nodrošināta 

latviešu 

valodas kā 

mājas 

valodas 

apguve Īrijas 

formālajā 

izglītībā - 

Karikmakros

as skolā (1 

skolotāja 

darbības 

nodrošināšan

a septembrī) 

nodrošināta 

latviešu 

valodas kā 

mājas valodas 

apguve Īrijas 

formālajā 

izglītībā - 

Karikmakrosas 

skolā (1 

skolotāja 

darbības 

nodrošināšana 

oktobrī, 

novembrī, 

decembrī 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1820,00 

      
2021       līdzfinansējum

s izglītojošiem 

pasākumiem 

latviešu 

valodas 

apguves un 

lietojuma 

veicināšanai 

diasporā (12 

pasākumi, 

piedalījušies 

300 dalībnieki) 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

60000,00 

      
2021       izdots 

informatīvs 

materiāls 

bilingvālo 

bērnu 

vecākiem  

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

6100,00 

      
2021 mācību 

līdzekļu, 

materiālu 

iegāde un 

nosūtīšana 

diasporas 

skolām 

mācību 

līdzekļu, 

materiālu 

iegāde un 

nosūtīšana 

diasporas 

skolām 

mācību 

līdzekļu, 

materiālu 

iegāde un 

nosūtīšana 

diasporas 

skolām 

mācību 

līdzekļu, 

materiālu 

iegāde un 

nosūtīšana 

diasporas 

skolām 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

4500,00 
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2021 interaktīvas 

izglītojošās 

platformas 

ieviešana un 

uzturēšana 

diasporas 

skolotājiem 

vietnē 

maciunmacie

s.lv satura 

izstrāde, 

pārvaldība 

interaktīvas 

izglītojošās 

platformas 

ieviešana un 

uzturēšana 

diasporas 

skolotājiem 

vietnē 

maciunmacies.l

v satura 

izstrāde, 

pārvaldība 

interaktīvas 

izglītojošās 

platformas 

ieviešana un 

uzturēšana 

diasporas 

skolotājiem 

vietnē 

maciunmacie

s.lv satura 

izstrāde, 

pārvaldība 

interaktīvas 

izglītojošās 

platformas 

ieviešana un 

uzturēšana 

diasporas 

skolotājiem 

vietnē 

maciunmacies.l

v satura 

izstrāde, 

pārvaldība 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

13783,00 

      
pedagogu 

kompetences 

pilnveides kursu 

organizēšana 

diasporas nedēļas 

nogales skolu 

pedagogiem 

2021   tālmācības 

kursi diasporas 

skolotājiem 

ClassFlow 

vides apguvei 

(36 stundas 

katrs, 4 grupas, 

izglītoti 16 

diasporas 

skolotāji) 

metodikas 

kursi Latvijā 

(3 dienas, 

izglītoti 50 

diasporas 

skolotāji) 

vebināri 

diasporas 

skolotājiem, 

vecākiem 

(izglītoti 65 

diasporas 

skolotāji, 30 

diasporas 

vecāki)  

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

48000,00 

      
metodikas kursi 

un meistarklases 

ārvalstīs 

diasporas 

skolotājiem 

2021       1 kursi, 2 

meistarkases; 

izglītoti 40 

pedagogi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

13000,00 

      
mācību materiālu 

izveide diasporas 

jauniešiem un 

pieaugušajiem 

2021   veikta 

interaktīva 

mācību 

materiāla 

izveide 

"Personības un 

notikumi" 

diasporas 13-

14 gadus 

veciem 

skolēniem 

digitalizācija 

    LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

18000,00 

      
2021       izdots mācību 

līdzekļu 

komplekta 

izstrāde 9-10 

gadus veciem 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

14050,00 
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diasporas 

skolēniem  - 3. 

grāmata, 1000 

eks. 

2021       sagatavots 

gramatikas 

minimuma un 

praktikuma 

izveide B 

līmenim 

diasporas 

jauniešiem un 

pieaugušajiem 

manuskripts ~ 

200 lpp.apjomā 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

8800,00 

      
2021       diasporas 

skolotāju 

metodikas 

skolas 

elektroniskā 

izdevuma 

"Pupa" izveide 

(kopā 8 

numuri) 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

4300,00 

      
2021       literatūras 

mācību 

materiāls 

(mācību 

grāmata un 

skolotāju 

grāmata) 

3.klasei 

diasporas 

vasaras 

vidusskolām  

    5600,00 

      
valodas apguves 

spēļu kluba 

organizēšana 

diasporas 

bērniem un 

jauniešiem 

2021       konkursos 

piedalījušies 

600 diasporas 

bērni un 

pusaudži 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

3000,00 
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izzinošu 

tiešsaistes prāta 

spēļu "Cietie 

rieksti diasporas 

latviešiem" 

organizēšana 

diasporas 

jauniešiem un 

pieaugušajiem 

2021       spēlēs 

piedalījušies 50 

diasporas 

komandas 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

8000,00 

      
diasporas mācību 

un metodisko 

materiālu 

izstrādes 

nodrošinājums 

2021 mācību 

materiālu 

izveides 

organizācija 

un 

pārraudzība 

mācību 

materiālu 

izveides 

organizācija un 

pārraudzība 

mācību 

materiālu 

izveides 

organizācija 

un 

pārraudzība 

mācību 

materiālu 

izveides 

organizācija un 

pārraudzība 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

21476,00 

      
4.4. Atbalsts 

reemigrantu 

ģimenēm un 

pedagogiem 

bērnu 

iekļaušanai 

Latvijas 

izglītības 

sistēmā  

profesionālās 

pilnveides kursi 

remigrantu 

pedagogiem  

2021       2 kursi, 

izglītoti 40 

pedagogi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

3759,00 

      
pieredzes 

apmaiņas 

pasākumi 

remigrantu 

pedagogiem 

2021       2 pasākumi, 30 

dalībnieki 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

2550,00 

      
meistarklase 

remigrantu 

pedagogiem  

2021       1 meistarklase, 

izglītoti 14 

pedagogi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

2800,00 

      
izglītojošs 

pasākums 

remigrantu 

bērniem un 

pieaugušajiem 

"Valoda vieno!" 

2021       1 pasākums, 40 

dalībnieki 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1700,00 

      
vebināri - 

atklātās stundas 

diasporas 

jauniešiem ar 

diferencētiem 

uzdevumiem 

valodas apguvei 

(pirmsremigrācij

as posms) 

2021       3 vebināri ar 

video 

ierakstiem 

publicēšanai 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

4500,00 
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tiešsaistes spēle - 

virtuālā 

ekskursija "Izzini 

Rīgu!" diasporas 

un remigrantu 

jauniešiem 

2021       2 tiešsaistes 

pasākumi, 

piedalījušās 50 

komandas 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

4200,00 

      
digitāls mācību 

līdzeklis 4.-5. 

klases 

remigrantu 

skolēniem 

2021       sagatavots 

manuskripts 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

3500,00 

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

      
5.1. Metodikas 

kursi 

pedagogiem 

metodikas kursi 

pieaugušo 

skolotājiem  

2021       organizēti 12 

stundu kursi, 6 

grupas, izglītoti 

120 skolotāji 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

5 200,00 

      
metodikas kursi 

pirmsskolas 

skolotājiem  

2021       organizēti 24 

stundu kursi, 4 

grupas, izglītoti 

80 pedagogi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

8 000,00 

      
metodikas kursi 

latviešu valodas 

un literatūras 

skolotājiem 

2021       organizēti 24 

stundu kursi, 6 

grupas, izglītoti 

160 pedagogi; 

organizēti 12 

stundu kursi, 6 

grupas, izglītoti 

120 pedagogi 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

14 300,00 

      
atbalsts 

latgaliešu rakstu 

valodas 

metodikas 

kursiem 

2021       sniegts 

finansiāls 

atbalsts kursu 

nodrošinājuma

m 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1 000,00 

      
informatīvie 

semināri  

2021       organizēti 4 

stundu 4 

semināri, 

izglītoti 80 

skolotāji 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1 000,00 

      
5.2. Metodiskie 

un mācību 

līdzekļi 

latviešu 

pašmācības 

rīka/lietotnes 

latviešu valodas 

apguvei eLaipas 

2021   izstrādāta 

eLaipas mobilā 

versija 

    LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

29893,00 
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valodas 

apguvei un 

bilingvālajai 

izglītībai 

mobilās versijas 

izstrāde 

metodiskais 

līdzeklis darbam 

ar mācību 

līdzekli 

"Laipa"un 

elektronisko 

mācību līdzekli 

"eLaipa" A1 - B2 

līmenim 

2021       sagatavots 

manuksripts 

~200 lpp. 

apjomā 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

10900,00 

      
valodas 

funkcionālie 

līmeņi bērniem 

un pusaudžiem - 

metodiskais 

materiāls 

2021       sagatavots 

manuksripts 

~128 A4 lpp. 

apjomā 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

11496,00 

      
pašpārbaudes 

darbu B1 

sagatavošana 

atbilstoši mācību 

līdzeklim "Laipa. 

A2" 

2021       sagatavoti 

pašpārbaudes 

darbi 

digitalizācijai 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

9300,00 

      
teksti C līmenim 2021       C līmeņa tekstu 

krājuma 

izveide 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

6021,00 

      
metodiskais 

materiāls kā 

veidot tektus 

vieglajā valodā 

2021 materiāla 

rediģēšana, 

korektūra 

materiāla 

vizuālais 

noformējums, 

maketēšana 

    LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1600,00 

      
elektroniskās 

vārdnīcas "e-

Pupa" pilnveide 

un papildināšana 

2021       30 jaunu 

šķirkļu 

sagatavošana 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

19645,00 

      
zinātniski 

metodiskā 

žurnāla "Tagad" 

izstrāde 

2021       sagatavots 

zinātniski 

metodiskais 

žurnāls 

"Tagad" 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

11550,00 
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mācību resursu 

pieejamības 

nodrošināšana 

(tipogrāfija) 

2021   1 piedruka 2 piedrukas 2 piedrukas LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

15000,00 

      
mācību resursu 

pieejamības 

nodrošināšana   

(vietnes 

maciunmacies.lv 

pilnveide) 

2021 vietnes 

pilnveide 

vietnes 

pilnveide 

vietnes 

pilnveide 

vietnes 

pilnveide 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

15000,00 

      
autortiesību 

jautājumi 

2021 licences par 

autortiesībām 

licences par 

autortiesībām 

licences par 

autortiesībām 

licences par 

autortiesībām 

LVA LVA 

(Izglītības 

daļa) 

1800,00 

      
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 

„Kompetenču 

pieeja mācību 

saturā” Nr. 

8.3.1.1/16/1/00

2 īstenošana 

metodisko un 

mācību līdzekļu 

izstrāde 

pedagogiem un 

skolēniem, 

īstenojot mācību 

saturu 

lingvistiski 

neviendabīgā 

vidē 

2018-2021     pabeigts 

darbs pie 

animācijas 

filmām 

latviešu 

valodas 

apguves 

pirmajiem 

soļiem, 

pabeigts 

darbs pie 

lietotnes divu 

dažādu 

vecumposmu 

bērniem 

atraktīvas, 

spēles veidā 

  LVA  LVA 

Izglītības 

daļa 

1057374,00 

      
profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

pedagogiem, 

īstenojot mācību 

saturu 

lingvistiski 

neviendabīgā 

vidē (valodas 

pilnveides kursi) 

2018-2021     izglītoti 750 

pedagogi 

  LVA  LVA 

Izglītības 

daļa 
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profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

pedagogiem, 

īstenojot mācību 

saturu 

lingvistiski 

neviendabīgā 

vidē (metodikas 

kursi un 

intensīvie kursi 

latviešu valodas 

un kultūrvides 

apguvei) 

2018-2021     izglītoti 266 

pedagogi 

  LVA  LVA 

Izglītības 

daļa 

      
digitālais 

pašvērtēšanas un 

pašmācības rīks 

pedagogu 

latviešu valodas 

pilnveidei  

2018-2021     pabeigts 

darbs pie 

digitālais 

pašvērtēšanas 

un 

pašmācības 

rīks  

  LVA  LVA 

Izglītības 

daļa 

      
konferences 

organizēšana 

Latvijā 

2021   1 konference, 

100 dalībnieki 

    LVA  LVA 

Izglītības 

daļa       
atbalsta 

pasākumi 

pedagogiem, 

īstenojot mācību 

saturu 

lingvistiski 

neviendabīgā 

vidē 

2018-2021     43 pasākumi, 

piedalījušies 

310 pedagogi 

  LVA  LVA 

Izglītības 

daļa 

      
 


