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Cienījamie pārskata lasītāji!  

Lasot vai tikai pārlapojot Latviešu valodas aģentūras 2017. gada pārskatu, 

skaidri redzams, ka LVA ir turpinājusi strādāt gan valsts valodas prasmes uzlabošanai 

un valodas lietojuma paplašināšanai, gan lingvistiskās attieksmes optimizēšanai. 

LVA darbs tiek veikts, pamatojoties uz valodas situācijas izpēti, tāpēc 

tradicionāli pārskats sākas ar pētījumu sadaļu. Pagājušajā gadā ir uzsākti vairāki 

pētījumi, viens no tiem – „Attieksme pret latviešu valodu skolā (LAT1 un LAT2) un 

tās mācīšanos”, lai noskaidrotu latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā otrās valodas 

priekšmeta apguves un mācīšanās procesa norisi, cēloņus, kas veicina vai kavē valodas 

apguvi un lietojumu, un sniegtu ieteikumus mācīšanās procesa veicināšanai. 

Apjomīgs darbs ir paveikts atbalstam latviešu valodas kā otrās valodas un 

svešvalodas apguvei, īpaši mazākumtautību izglītībai valsts valodas apguvē, kā arī 

sniegts liels atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs un latviešu valodas studijām ārvalstu 

augstskolās. 

Būtisks ir LVA ieguldījums valsts valodas attīstībai, gan izstrādājot un izdodot 

zinātnisko un mācību literatūru, izglītojošos un informatīvos materiālus, gan veidojot 

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

konsultācijām visdažādākajos valodas jautājumos. 

Svarīgu daļu LVA darbībā veido pasākumi, kas popularizē valsts valodas 

apguvi, veicina tās lietojumu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas 

īstenošanā. Apzinoties, ka valodas prasmi un lietojuma veicināšanu ietekmē 

lingvistiskā attieksme, LVA īpaši pievērš uzmanību skolēnu un citu jauniešu atbildīgas 

lingvistiskās attieksmes veidošanai un nostiprināšanai ar Dzimtās valodas dienas un 

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

pastiprināta uzmanība ir veltāma tieši lingvistiskajai attieksmei sabiedrībā gan latviešu 

valodas kā dzimtās valodas runātājiem, gan mazākumtautību pārstāvjiem, un svarīga ir 

ikviena valodas lietotāja līdzdalība valsts valodas pozīciju nostiprināšanā ar savu vēlmi 

un ieguldījumu runāt un rakstīt latviski. 

Pateicībā sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, bez kuru līdzdalības 

nebūtu bijis iespējams paveikt visu šo apjomīgo 2017. gada darbu, – 

 

 

 

Jānis Valdmanis,  

Latviešu valodas aģentūras direktors 
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1. PAMATINFORMĀCIJA  

 

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

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

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

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

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

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

zinātnes ministra pakļautībā esošu tiešo valsts pārvaldes iestādi. 

 

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

formulēta šādos valodas politikas plānošanas dokumentos: 

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

Ministru kabineta 03.11.2014. rīkojums Nr. 630); 

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

paziņojums Nr.  2014/103.1);  

o  „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 

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

 

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

Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.  
 

 

LVA funkcijas 

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

dinamiku.  

2. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.  

3. Paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē. 
 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LVA veic šādus uzdevumus: 

o organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas 

situāciju Latvijā un latviešu diasporu ārvalstīs; 

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

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

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

latviešu valodas apguvē, mācīšanas metodikā un starpkultūru komunikācijā; 

o sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;  

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

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

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

organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo 

materiālu izstrādi, izdošanu un realizāciju;   

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

- pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils,  

- personvārdu atveide un identifikācija,  

- latviešu valodas apguve;  

o pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniedz lingvistiskus atzinumus par 

konkrētu tekstu vai tā daļu;  

o organizē valsts valodas apguves popularizēšanas pasākumus, kas veicina valodas 

lietojumu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;  

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

lietojuma jautājumos;  

o sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā;  

o sniedz publiskus pakalpojumus atbilstīgi kompetencei;  

o veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

LVA struktūrshēma  

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

 

 
 

Izglītības daļa 

1. Nodrošina atbalstu latviešu valodas apguves metodikas izstrādei. 

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

un bilingvālajās mācībās. 

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

pakāpēs un mūžizglītībā. 

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

un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām. 

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

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

7. Sniedz atbalstu latviešu valodas studijām ārvalstu augstskolās. 

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

saglabāšanu un lietojumu. 

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

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

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

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

12. Atbilstoši Eiropas Padomes dokumentam „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” sniedz atbalstu Eiropas Valodu portfeļa ieviešanai 

Latvijā. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

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

iekšējo normatīvo aktu projektus. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

17. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 

 

Valodas attīstības daļa 

 

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

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

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

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

valodas politikas plānošanas dokumentu īstenošanā sadarbībā ar Izglītības daļu.  

4. Vada un uzrauga projektus latviešu valodas attīstības jomā. 

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

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

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

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

projektu īstenošanā.  

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

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

nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus 

latviešu valodas attīstības jautājumos. 

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

kā arī par dažādi rakstītu personvārdu identifikāciju dokumentos. 

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

atbilstīgi daļas kompetencei. 

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

dalībnieks. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus.  
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2. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS 2017. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā 

 

2017. gadā izdots sociolingvistiskā pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2010–

2015” – valodas situācijas monitorings no 2010. līdz 2015. gadam – tulkojums angļu 

valodā „The Language situation in Latvia: 2010–2015”. Šis ir LVA apjomīgākais 

pētījums par valodas situāciju Latvijā, kas tiek veikts, lai analizētu valodas politikas 

īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus, identificētu problēmas un izvirzītu 

uzdevumus nākamajam politikas īstenošanas periodam. Pētījumā analizēta Latvijas 

iedzīvotāju valsts valodas prasme un valodas lietojums dažādās sociolingvistiskajās 

jomās, dažādu valodu prasme un pozīcijas lingvistiskajā vidē. Aplūkoti arī aktuālākie 

notikumi šajā posmā, kas bijuši nozīmīgi valodas politikas īstenošanā, valodas situācija 

diasporā, katras nodaļas beigās apkopoti galvenie secinājumi un ieteikumi valodas 

politikas īstenošanai turpmāk. Pētījumā apskatīta arī divu Valsts valodas likumā 

ierakstītu un Latvijas kultūrvēsturē un lingvistiskajā vidē nozīmīgu dalībnieku – 

latviešu valodas paveida latgaliešu rakstu valodas un Latvijas autohtonās lībiešu 

valodas – attīstība un galvenās norises. 

 

Pētījums angļu valodā ir izdots grāmatā, kā arī tā elektroniskā versija ir pieejama 

LVA tīmekļvietnē: https://valoda.lv/en/wp-content/uploads/2017/10/LSL_ENG_2017_ 

web.pdf. 

 

 

 

 

 

Language situation in Latvia: 2010–2015. A 

sociolinguistic study. Scientific Editor: L. Lauze. 

Editor-in-Chief: G. Kļava. Rīga: LVA, 2017. 272 

pgs. 

Authors: Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerttu 

Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra 

Lapinska, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule  

Reviewers: Māris Baltiņš, Karl Pajusalu 

Translator: Uldis Balodis 

Proofreader: Benjamin Alex Borek-Coxen 

 

 

 

      

2017. gadā ir sākta pētījuma „Attieksme pret latviešu valodu skolā (LAT 1 

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

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

noskaidrot cēloņus, kas veicina un/vai kavē latviešu valodas apguvi un lietojumu, un 

izstrādāt secinājumus un ieteikumus latviešu valodas apguves procesa skolā 

veicināšanai.  
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Pētījuma pamatuzdevumi ir: 

- noskaidrot skolēnu un skolotāju attieksmi pret latviešu valodu un tās 

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

attieksmes veidošanos; 

- izpētīt attieksmes ietekmi uz skolēnu uzvedību (lingvistisko un 

psiholoģisko) un rīcību mācību procesa laikā; 

- veikt situācijas analīzi un izstrādāt ieteikumus tādu mācību procesa 

organizēšanu, kas pozitīvi ietekmētu mācīšanās paradumus. 

 

Ir pabeigts pirmais pētījuma posms – izveidota aptauju, fokusgrupu un tiešo 

novērojumu metodoloģija un principi. Pētījums tiks pabeigts 2019. gadā. 

 

 

2017. gadā ir sākta arī pētījuma „Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts 

valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti” īstenošana. Šo pētījumu veic 

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) 

Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem, Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūtu un Valsts valodas centru. Pētījumā paredzētas 

divas galvenās daļas: 1) kvantitatīvo datu analīze, lai noskaidrotu valsts valodas 

prasmes attīstības tendences un izmaiņas rādītājos,  2) kvalitatīvo datu analīze. Tas ļaus 

noskaidrot latviešu valodas prasmes kvalitāti un tās atbilstību valodas prasmes līmeņu 

prasībām – valodas prasmes pārbaudes kārtotāju darbu analīze visos valoddarbības 

veidos (runātprasme, rakstītprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme). 

 

Pašlaik ir izveidota valsts valodas prasmes pārbaudes darbu datubāze – t. s. 

latviešu valodas apguvēju korpuss. Korpusā iekļauts vairāk nekā 900 valsts valodas 

prasmes pārbaudes darbu rakstītprasmes testu – no katra valodas apguves līmeņa (A1, 

A2, B1, B2, C1, C2) datubāzē iekļauti apmēram 150 darbi. Korpuss ir papildināts ar 

120 runātprasmes testa audioierakstu transkripcijām. Gan rakstītprasmes, gan 

runātprasmes testu datos ir marķētas kļūdas. Tas darīts atbilstoši iepriekš izstrādātajai 

metodoloģijai. Dati ir automātiski morfoloģiski marķēti. Lai varētu meklēt korpusa 

datos, ir izstrādāta programmatūra. Tā ļauj meklēt pēc dažādām pazīmēm, piemēram, 

pēc noteikta kļūdu tipa, pēc vārdšķiras, pēc valodas prasmes līmeņa. Korpuss būs 

pieejams tikai pētniekiem pētniecības nolūkiem. 

 

Pētījumā iegūto datu analīze ļaus izdarīt secinājumus par valsts valodas 

prasmes kārtotāju valodas kvalitāti, kā arī ieteikumus latviešu valodas apguves procesā 

iesaistītajiem – skolotājiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem, valodas prasmes 

pārbaudes darbu sagatavotājiem un vērtētājiem. 
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2017. gada 10. aprīlī 

sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmiju un DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst) 

Informācijas centru Rīgā tika rīkots 

starptautisks seminārs „Jaunie 

valodas lietotāji Latvijā: valodu 

izglītības politika integrācijai un 

saliedētībai”. Semināra mērķis 

bija informēt un diskutēt par 

jautājumiem, kas t. s. jaunajiem 

valodas lietotājiem aktuāli valodas 

apguvē mūsdienu Latvijā, kā arī 

skatīt šo jautājumu citu Eiropas 

valstu pieredzes kontekstā. 

 

 

 

 

 

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

pakāpēs un mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu  

valodas apguvē 

 

LVA 2017. gadā turpināja organizēt pedagogu profesionālās pilnveides 

kursus. Pedagogu tālākizglītības kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un 

bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci atbilstoši Latvijas Republikas 

2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un saskaņā ar LVA nolikumu, 

nodrošinot skolotājiem metodisku atbalstu atbilstīgi kompetencēs balstītam mācību 

saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. 2017. gadā LVA organizēja 

metodikas kursus vairākām pedagogu grupām.  

Lai sniegtu atbalstu mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, 

LVA tika īstenotas pedagogu profesionālās pilnveides programmas:    

 „Bilingvāls pedagoģiskais process pirmsskolā” 36 stundu kursi, kopā izglītoti 

76 pedagogi (3 grupas); 

 9 dažādās pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmās 

12 stundu kursi, kopā 807 pedagogi (35 grupas). 
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Bilingvāls pedagoģiskais process pirmsskolā (36 stundas) 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta Kursantu skaits 

25.02.2017.–26.03.2017. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

„Māra”   21 

11.03.2017.–09.04.2017. Krāslavas  pirmsskolas izglītības iestāde 

„Pienenīte”  32 

 13.05.2017.–04.06.2017. 
 Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde   23 

Kopā: 76 

 

9 dažādas pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmas (12 stundas) 

Programmas nosaukums 

Kursu norises 

datums 

(no/līdz) 

Kursu norises vieta 
Kursantu 

skaits 

„Valodas pilnveides 

metodes daudzkultūru vidē 

pirmsskolā” 

13.05.2017.–

20.05.2017. 
Rīgas 241. pirmsskolas izglītības 

iestāde 31 

„Latviešu valodas apguvi 

sekmējoša vide 

pirmsskolā” 

25.08.2017.–

26.08.2017. 
Ventspils pirmsskolas 

izglītības iestāde „Eglīte” 17 

27.10.2017. – 

28.10.2017. 
Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Jumis” 23 

06.10.2017. – 

13.10.2017. 
Rīgas 213. pirmsskolas 

izglītības iestāde 21 

04.11.2017.–

11.11.2017. 
Rīgas 264. pirmsskolas 

izglītības iestāde 23 
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07.10.2017. – 

14.10.2017. 
Rīgas 152. pirmsskolas 

izglītības iestāde 25 

„Bērncentrēta mācību 

vide latviešu valodas 

apguvei pirmsskolā” 

21.04.2017.–

22.04.2017. 
Olaines Izglītības pārvalde, 

Pieaugušo izglītības centrs 20 

08.12.2017. – 

09.12.2017. 
Rīgas 223. pirmsskolas 

izglītības iestāde 17 

„Latviešu valodas 

rotaļnodarbība 

mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības 

iestādē” 

22.09.2017.-

23.09.2017. 

Rīgas 110. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

21 

„Dramatizācijas rotaļa – 

bērna valodas un 

radošuma attīstībai 

pirmsskolā” 

07.04.2017.–

22.04.2017. 
Rīgas 173. pirmsskolas 

izglītības iestāde 17 

24.03.2017 – 

25.03.2017. 
Rīgas 80. pirmsskolas 

izglītības iestāde 25 

„Latviešu valodas un 

mācību satura integrēta 

apguve  pirmsskolā” 

18.10.2017.-

21.10.2017. 
Rīgas 225. pirmsskolas 

izglītības iestāde 17 

20.09.2017.-

22.09.2017. 
Rīgas 197. pirmsskolas 

izglītības iestāde 25 

08.08.2017.–

09.08.2017. 
Balvu Izglītības pārvalde, 

Balvu muiža 26 

16.03.2017 – 

17.03.2017. 
Rīgas 61. pirmsskolas 

izglītības iestāde 27 

08.12.2017.–

09.12.2017. 
Aizputes  pirmsskolas 

izglītības iestāde  „Pasaciņa” 26 

15.11.2017.–

27.11.2017. 
Popes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde „Zemenīte” 21 

27.10.2017.–

01.11.2017. 
Rīgas 14. pirmsskolas 

izglītības iestāde 23 

„Domāšanā un iztēlē 

balstītā pieeja runas 

attīstīšanai” 

23.08.2017.–

24.08.2017. 
Valmieras pirmsskolas 

izglītības iestāde  „Sprīdītis” 27 

21.04.2017.–

22.04.2017. 
Salaspils Izglītības pārvalde, 

Salaspils bibliotēka 26 

04.04.2017.–

05.04.2017. 
Saldus Izglītības pārvalde, 

Lielā iela 3 23 

15.11.2017.–

27.11.2017. 
Tukuma  pirmsskolas izglītības 

iestāde „Vālodzīte” 25 

08.12.2017.–

09.12.2017. 
Rīgas 180. pirmsskolas 

izglītības iestāde 15 

18.10.2017.–

25.10.2017. 
Rīgas 182. pirmsskolas 

izglītības iestāde 25 

06.10.2017.–

07.10.2017. Jūrmalas Mežmalas vidusskola 26 

03.11.2017.–

04.11.2017. 
Rīgas 49. pirmsskolas 

izglītības iestāde 28 

„Rotaļspēles un 

metodiskie paņēmieni 

latviešu valodas apguvei 

19.05.2017.–

20.05.2017. 
Ķeguma pirmsskolas izglītības 

iestāde „Gaismiņa” 16 

12.05.2017.– Talsu pirmsskolas izglītības 30 
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Latviešu valodas un literatūras skolotāji savu profesionālo kompetenci 

pilnveidojuši 12 stundu programmās par noteiktiem valodniecības, literatūrzinātnes un 

metodikas jautājumiem. Kopumā visā Latvijā 2017. gadā pedagogiem notikuši 

26 kursi, izglītoti 608 skolotāji. 

 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta Kursantu skaits 

Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un 

vidusskolā (12 stundas) 

16.03.2017.–17.03.2017. Jelgavas novada Izglītības pārvalde 21 

15.06.2017.–16.06.2017 . 
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola 
29 

20.06.2017.–21.06.2017 . Balvu Valsts ģimnāzija 26 

19.06.2017.–20.06.2017 . Preiļu Valsts ģimnāzija 20 

09.08.2017.–10.08.2017 . Dagdas vidusskola 26 

pirmsskolā”  13.05.2017. iestāde „Sprīdītis” 

03.11.2017.–

04.11.2017. 
Daugavpils pilsētas 1. speciālā  

pirmsskolas izglītības iestāde 20 

24.11.2017.–

25.11.2017. 
Daugavpils pilsētas 28.  

pirmsskolas izglītības iestāde 22 

„Klausīties prasmes un 

runātprasmes attīstīšana 

pirmsskolā”  

30.09.2017.–

31.09.2017. 
Rīgas 154. pirmsskolas 

izglītības iestāde 27 

20.05.2017.–

21.05.2017. 

Priekules pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Dzirnaviņas” 17 

13.05.2017.–

20.05.2017. 
Cēsu Izglītības pārvalde, J. 

Poruka ielā 8 30 

08.04.2017.–

09.04.2017. Mazzalves pamatskola 21 

29.04.2017.–

30.04.2017. 
Vērgales pirmsskolas izglītības 

iestāde „Kastanītis” 24 

Kopā: 807 
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24.08.2017.–25.08.2017 . Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 17 

06.11.2017.–04.12.2017. Madonas 1. vidusskola 26 

14.08.2017.–15.08.2017. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 25 

Lasītprasmes veicināšana skolā (12 stundas) 

14.03.2017.–15.03.2017. Mārcienas sākumskola 30 

16.03.2017.–17.03.2017. Rēzeknes 6. vidusskola 20 

19.06.2017.–20.06.2017 . Dagdas vidusskola 25 

15.12.2017.–16.12.2017. Salaspils 1. vidusskola 25 

Tendences jaunākajā latviešu literatūrā (12 stundas) 

16.03.2017.–30.03.2017. Siguldas Valsts ģimnāzija 17 

26.04.2017.–10.05.2017. Rīgas Franču licejs 26 

17.08.2017 –21.08.2017. Rīgas Franču licejs 13 

15.12.2017.–16.12.2017. 
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola 32 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un literatūras stundās (12 stundas) 

24.08.2017.–25.08.2017. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 23 

28.08.2017.–29.08.2017. Rīgas 15. vidusskola 24 

16.03.2017.–17.03.2017. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 16 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana (12 stundas) 

22.04.2017.–23.04.2017. 

  

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas 

Tehniskā koledža” 22 

25.11.2017.–26.11.2017  Rēzeknes sākumskola 35 

09.12.2017.–10.12.2017. Rīgas S. Žoltoka vidusskola 20 

16.12.2017.–17.12.2017. Rīgas Valda Zālīša pamatskola 25 

Aspazija un Rainis skolu programmās (12 stundas)   

28.01.2017.–04.02.2017. Jelgavas novada Izglītības pārvalde 27 

05.04.2017.–19.04. 2017. Rīgas Franču licejs 15 

Digitālā pratība kā caurviju kompetence (12 stundas)  

20.09.2017.–26.09.2017. Baldones vidusskola 23 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās pamatizglītībā             

(24 stundas) 

22.08.2017. –25.08.2017. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 26 

15.06.2017.–17.08.2017. Olaines Pieaugušo izglītības centrs 14 

24.10.2017.–25.11.2017. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs 26 

Literatūras stundas plānošana, organizēšana un vadīšana: teorētiskie un praktiskie aspekti                 

(24 stundas)  

19.06.2017.–16.08.2017. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 27 

 Kopā: 701 
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Latviešu valodas aģentūra 2016. gadā izveidoja jaunu latviešu valodas 

skolotāju profesionālās kompetences pilnveides programmu „Latviešu valodas 

apguve daudzvalodu vidē” (72 stundas).  

Programma paredzēta latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu 

valstspiederīgo, patvēruma meklētāju bērniem, kuri uzsāk mācības Latvijas skolās. 

Kursos tika aicināti latviešu valodas skolotāji, kuru klasēs ir bērni ar nepietiekamu 

latviešu valodas prasmi (trešo valstu valstsgjjgpiederīgais, patvēruma meklētājs, 

reemigrants, apmaiņas programmas dalībnieks u. c.) un kuriem nepieciešams papildu 

atbalsts latviešu valodas apguvē. Kursu dalībnieki iepazinās ar jaunākajām atziņām 

valodas apguves teorijās, kā arī mācību un metodiskajiem līdzekļiem latviešu valodas 

apguvei daudzvalodu vidē. Skolotājiem bija iespēja praktiski veidot nodarbību plānus, 

mācību materiālus un dalīties pieredzē. Kopumā 2017. gadā pedagogiem notikuši 

2 kursi, izglītoti 35 skolotāji. 

 

Latviešu valodas aģentūra 2017. gadā turpināja īstenot 36 stundu programmu 

sākumskolas skolotājiem „Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā”, kur 

galvenā uzmanība vērsta uz dažādiem valodas apguves filozofiskiem, psiholoģiskiem 

un pedagoģiskiem aspektiem, īpaši akcentējot kompetenču pieejā balstītas mācības. 

Pedagogiem kursos tiek piedāvāta praktiska iespēja izvērtēt un veidot mācību un 

metodiskos materiālus. Kopumā visā Latvijā 2017. gadā pedagogiem notikuši 12 kursi, 

kuros izglītoti 204 skolotāji. 

Latviešu valodas apguve daudzvalodu vidē (72 stundas) 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta Kursantu skaits 

25.10.2016.–

22.03.2017. Latviešu valodas aģentūra 17 

20.06.2017.–

11.09.2017. Latviešu valodas aģentūra 18 

    Kopā: 35 

Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā (36 stundas) 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta Kursantu skaits 

28.12.2016.–14.01.2017.  Preiļu 1.pamatskola 17 

17.02.2017.–04.03.2017. Dagdas vidusskola 21 

28.04.2017.–13.06.2017. Rīgas 15. vidusskola 22 

28.01.2017.–31.03.2017. Jaunmārupes pamatskola 21 

15.03.2017.–08.04.2017. Ludzas 2. vidusskola 27 

01.06.2017.–15.08.2017. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 20 

02.06.2017.–18.08.2017. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 21 
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 2017. gadā LVA tika īstenoti mācību priekšmeta satura un valodas integrētas 

apguves (turpmāk CLIL – Content and Language Integrated Learning) metodikas 

kursi bilingvālo mācību skolotājiem. Programmas „Mācību satura un valodas integrētas 

apguves (CLIL) metodika” (36 stundas) mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo 

kompetenci mūsdienīga mācību satura un valodas integrētas apguves sekmēšanai 

atbilstoši mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. Kopumā 2017. gadā pedagogiem 

notikuši 8 kursi, izglītoti 165 skolotāji. 

 

 

 

LVA 2017. gadā organizēja metodikas kursus latviešu valodas pedagogiem, 

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

informatīvo atbalstu latviešu valodas skolotājiem, kuri vada latviešu valodas apguves 

kursus pieaugušajiem. Profesionālo kompetenci 8 stundu kursos pilnveidojuši 120 

kursu vadītāji (4 grupas).  

 

12.06.2017.–16.06.2017. Jelgavas novada Izglītības pārvalde 23 

12.06.2017.–20.06.2017. Daugavpils novada dome 21 

22.08.2017.–22.09.2017. 
Rīgas 15. vidusskola 17 

13.10.2017.–03.11.2017. Daugavpils Saskaņas pamatskola 18 

27.10.2017.–06.01.2017. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs 24 

 
Kopā: 252 

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

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta Kursantu skaits 

 27.01.2017 – 04.02.2017.  
Liepājas Olimpiskais centrs 

16 

03.03.2017.–15.03.2017. 
Līvānu 2. vidusskola 

25 

13.03.2017.–26.04.2017. 
Rīgas 15. vidusskola 

10 

28.12.2016.–26.03.2017. 
Āgenskalna sākumskola 

33 

19.06.2017.–11.08.2017.  
Liepājas A.Puškina 2. vidusskola 

19 

25.10.2017.– 28.12.2017.  
Rīgas Centra humanitārā vidusskola 

28 

08.08.2017.–11.08.2017. 
Rīgas Klasiskā ģimnāzija 

18 

08.12.2017.–28.12.2017. 
Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola 
16 

Kopā: 165 
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Aktualitātes latviešu valodas apguves metodikā (8 stundas) 

Kursu 

norises 

laiks 

Kursu norises vieta Kursa nosaukums 

 

Kursantu 

skaits 

15.03.2017. Rīgas 15. vidusskola „Pamatnostādnes latviešu valodas 

apguvē un jaunākie LVA mācību 

materiāli” 

30 

06.10.2017. Rīgas 15. vidusskola „Latviešu valodas prasmes B un C 

valodas līmeņa apguves atbalsta 

materiāli” 

28 

20.10.2017. K. Barona muzejs „Latvijas kultūrvides faktori latviešu 

valodas prasmes B un C līmeņa 

apguvē” 

16 

15.12.2017. J. Akuratera muzejs „Latviešu valodas apguve mūsdienu 

kontekstā” 

30 

Kopā:  104 

 

2017. gadā LVA rīkoja divus tālākizglītotāju radošos seminārus, kuros tikās 

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

mācību priekšmetu pedagogi, kas skolās īsteno CLIL (mācību priekšmeta satura un 

valodas integrētas apguves) metodiku. Tie ir skolotāji tālākizglītotāji, kuri vada LVA 

organizētos skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursus visā Latvijā. 

Semināros dalībniekiem bija iespēja tikties ar spilgtām personībām – lieliskiem 

lektoriem un nodarbību vadītājiem, kas rosināja pedagogus aktīvi darboties, radoši 

pilnveidoties un sadarboties. 2017. gadā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar 

daudzkultūru sabiedrību Latgales reģionā un pieredzi latviešu valodas un kultūras 

apguvē Daugavpilī. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī tematiem, kas saistīti ar 

kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanu skolā. 

 

 

Lai iepazīstinātu ar jaunajiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem 

materiāliem, 2017. gadā tika rīkoti 10 semināri pirmsskolas un sākumskolas 

pedagogiem, kuros piedalījās 258 pedagogi. 

Valodas apguves ceļš daudzkultūru sabiedrībā Latgales reģionā (36 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

27.06.2017.–29.06.2017. Daugavpils Universitāte 45 

Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanai 

(12 stundas) 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta Kursantu skaits 

01.12.2017.–02.12.2017. Jūrmala 35 

 
Kopā: 78 
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Seminārs par jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem latviešu valodas 

apguvē pirmsskolā un sākumskolā (4 stundas) 

Semināra norises 

laiks 
Semināra  norises vieta 

Semināra 

apmeklētāju  

skaits 

03.02.2017. Izglītības un zinātnes ministrijas konferenču zālē 51 

13.02.2017. Latviešu valodas aģentūras mācību telpā 17 

13.02.2017. Latviešu valodas aģentūras mācību telpā 19 

16.02.2017. 
Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pasaulīte” 
31 

01.03.2017. Olaines pieaugušo izglītības centrā 17 

21.02.2017. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 31 

16.03.2017. Talsu pirmsskolas izglītības iestādē 15 

22.03.2017. Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādē 18 

29.03.2017. Saldus pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” 38 

20.04.2017. 
Liepājas  pirmsskolas izglītības iestādē 

„Gulbītis” 
21 

 Kopā: 258 
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2.3. Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā, pedagogu 

tālākizglītībā un starpkultūru komunikācija 

 

2017. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas un bilingvālo 

mācību skolotājiem un pirmsskolu skolotājiem. Šogad tika organizētas septiņas 

meistarklases vispārizglītojošo skolu dažādu priekšmetu skolotājiem, dalībnieku 

kopējais skaits – 104. Jauninājums bija tas, ka meistarklases „Skolēns mācās (nevis 

skolotājs māca) latviešu valodu un literatūru” autores un vadītājas bija „Iespējamās 

misijas” absolventes.  

  

Nr.p.k. Meistarklases nosaukums Vieta Vadītājs Izglītoto 

pedagogu 

skaits 

1.  „CLIL pieeja mācību stundās, 

izmantojot interaktīvās mācību 

metodes” 

Liepāja Kristīne Bārdule 

Oļesja Adilova 

14 

2.  „Latviešu valodas apguve 

cittautību bērniem” 

Iecava   16 

3.  „Latviešu valodas un 

literatūras stundas 

internacionālā klasē” 

Rīga Gita Ernstsone 9 

4.  „Domāšanas un radošuma 

kompetences pilnveide 

pirmsskolā valodas 

nodarbībās” 

Iecava Marina Vesere 23 

5.  „Darbs ar trešo valstu 

pilsoņiem: mācīšanās un 

mācīšanas īpatnības” 

Rīga Inga Sokolova 10 

6.  „Skolēns mācās (nevis 

skolotājs māca) latviešu 

valodu un literatūru” 

Rīga Ieva Krūmiņa, 

Rīgas Doma kora 

skola, „Iespējamās 

misijas” (IM) 

absolvente, un 

Ance Jaka, mācību 

satura izstrāde 

projektā „Skola 

2030”, IM 

absolvente. 

14 

7.  „Matemātikas skolotāja 

prasmes dziļas mācīšanās 

vadīšanai” 

Daugavpils Jeļena Azareviča 18 

Kopā 104 

 

LVA turpina organizēt valodas kursus izglītības darbiniekiem. 2017. gadā 

kursu laikā tika sniegts atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem latviešu 

valodas prasmes pilnveidei, organizējot 60 stundu programmas kursus „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu darbinieku valodas prasmes un profesionālās kompetences pilnveide” 

ne tikai Rīgā, bet arī Daugavpilī un Liepājā. Šajos kursos valodas prasmi un 

profesionālo kompetenci pilnīgoja galvenokārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi 

– kopā 98 cilvēki.  
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Kursos tika pilnīgota dalībnieku latviešu valodas prasme kopumā. Attieksme pret 

mācīšanos visās grupās bija pozitīva, pasniedzēji īpašu uzmanību veltīja pirmsskolas 

izglītības iestāžu dažādu nepieciešamo dokumentu rakstīšanai.   

 

LVA regulāri organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Skolās, kurās 

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

kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”. Kursu 

programmas mērķis: pilnveidot mērķauditorijas profesionālo kompetenci darbam ar 

reemigrējušiem bērniem un imigrantiem lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, lai 

nodrošinātu skolēnu iekļaušanos un līdzdarbošanos veiksmīgā mācību procesā.  

Saņemot informāciju no IZM par nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem, 

imigrantiem un reemigrantiem, LVA metodiķi sazinās ar konkrētās skolas 

administrāciju un informē par iespējām apmeklēt kursus vai arī vienojas par kursu 

organizēšanu visam skolas kolektīvam.  2017. gadā Latviešu valodas aģentūra 

organizēja  skolotāju tālākizglītības kursus „Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”, kuru mērķis ir pilnveidot 

mērķauditorijas profesionālo kompetenci darbam ar reemigrējušiem 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 – 158.  

 

LVA regulāri sadarbojas ar Rīgas domi pedagogu profesionālās pilnveides  

jautājumos, piemēram, 2017. gada novembrī un decembrī Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļa un Latviešu 

valodas aģentūra Rīgas skolu skolotājiem un administrācijai organizēja 5 seminārus 

„Ieguvumi un izaicinājumi darbā ar jauniebraucējiem”. Kopā tika meklētas atbildes uz 

jautājumiem: kādi ir ieguvumi, vadot mācības daudzkultūru klasē; kādas šajā procesā 

rodas grūtības; kur meklēt un rast atbalstu; kā pedagogi var palīdzēt viens otram. 

 

Domājot par to, kā atvieglot pedagogu un skolu administrācijas darbu, LVA 

tīmekļvietnē ir publicēti iespējamie skolas iekšējās kārtības noteikumi latviešu un 

arābu valodā (http://www.valoda.lv/skolas-ieksejas-kartibas-noteikumu-paraugu-

latviesu-un-arabu-valoda/). 

 

 

Latviešu valodas aģentūra no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 

31. decembrim Eiropas Sociāla 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” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču 

pieeja mācību saturā” īstenošanā pabeigusi darbu pie 6 CLIL mācību materiālu 

latviešu, angļu un vācu valodā (2 sākumskolai – interaktīva spēle dabaszinībās, 

interaktīvs mācību materiāls sociālajās zinībās; 2 pamatskolai – interaktīvs integrēts 

mācību materiāls ģeogrāfijā un vēsturē, sociālajās zinībās; 2 vidusskolai – interaktīvs 

http://www.valoda.lv/skolas-ieksejas-kartibas-noteikumu-paraugu-latviesu-un-arabu-valoda/
http://www.valoda.lv/skolas-ieksejas-kartibas-noteikumu-paraugu-latviesu-un-arabu-valoda/
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integrēts mācību materiāls mācību priekšmetu (matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika, 

kultūra) terminoloģijas apguvei un ģeogrāfijā) satura izstrādes. Veikta mācību 

materiālu rediģēšana latviešu valodā. Sākta izstrādāto mācību materiālu ilustrāciju 

sagatavošana. Projekts turpinās līdz 2018. gada 31. decembrim. 

 

 2016.–2017.gadā  LVA īstenoja  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda  

projektu „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem”, kurā Latviešu 

valodas aģentūra nodrošina sākotnējo valodas apguvi PM izmitināšanas centrā 

pirmajos mēnešos (120 h programma) gan pieaugušajiem, gan bērniem. Katru mēnesi 

tika organizētas 3 grupas – 2 grupas pieaugušajiem patvēruma meklētājiem un 1 grupa 

bērniem. Projekta mērķis bija nodrošināt patvēruma meklētājiem latviešu valodas 

apguves iespējas, organizējot kursus 120 stundu apjomā, lai nodrošinātu piekļuvi 

pakalpojumiem un ar laiku arī palīdzētu nodrošināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, tādā 

veidā sniedzot atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm saskaņā ar to 

ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām. Projekta rezultāts: 2016. un 2017. gadā 

mācības ir pabeiguši 565 patvēruma meklētāji (tai skaitā bērni un tie patvēruma 

meklētāji, kas ir ieradušies paši).    

 

2017. gadā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu 

pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” izglītoti 316 trešo valstu pilsoņi. Viņiem tika 

nodrošināti valsts valodas kursi, tika veikts diagnosticējošais valodas prasmes 

pārbaudījums, lai mazinātu trešo valstu pilsoņu psiholoģisko barjeru, kārtojot oficiālo 

valodas pārbaudījumu. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo 

valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas 

Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojuma pieejamību 

mērķa grupai. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt trešo valstu pilsoņu latviešu valodas 

apguvi turpmākajai izglītībai un darba tirgus vajadzībām. Projektā tika iesaistīti 

pedagogi, kuriem ir pieredze mācīt latviešu valodu kā otro valodu un kā svešvalodu. 

Projektā tika izstrādāti 8 videorullīši. Videomateriāls iepazīstina ne tikai ar skolotāju 

darba pieredzi, bet arī valodas apguvējiem piedāvā atbildes uz jautājumu „Kā labāk 

iemācīties valodu?”. Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls sarunas formā. 

Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar izmantojamām metodēm, 

ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi faktori veicinājuši latviešu 

valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta tie citu dzimto valodu 

runātāji, kam latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas valodu, kas veiksmīgi 

integrējušies Latvijas dzīvē un kas kursu noslēgumā tika sagatavoti valsts valodas 

prasmes pārbaudei.  

 

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), kur 

regulāri tiek ievietota informācija par jaunākajiem mācību un metodiskajiem 

materiāliem, pedagogu tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām, kā arī 

sniegtas atbildes uz pedagogu aktuālajiem jautājumiem. 2017. gada beigās slēgtajā 

grupā „Dalīsimies pieredzē” bija 503 dalībnieki. 
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 2.4. Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un 

valodas saglabāšanā, latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās  

  

Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs 

 

LVA 2017. gadā turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei diasporā. 

Skolotāju darbība tika nodrošināta 5 vietās Austrumu diasporā (6 skolotāju vietas), 

2 no tām – attālināti („Skype” nodarbības). Līdzfinansējums telpu īres, bērnu 

apdrošināšanas un mācību materiālu, tehnisko līdzekļu iegādes izdevumu segšanai tika 

sniegts 49 latviešu nedēļas nogales skolām Rietumu diasporā. 2018. gadā zināšanas un 

prasmes latviešu valodā pilnīgojuši 1882 skolēni un pieaugušie. 

 

 Valsts Pilsēta / ciems Skola / mācību vieta 
Īstenotie 

pasākumi 

Krievijas 

Federācija 

Krasnojarska 
Krasnojarskas latviešu kultūras 

biedrība „Dzintars” 

Latviešu 

valodas, 

kultūras un 

folkloras 

nodarbības 

Omska 
Omskas latviešu nacionālais kultūras 

centrs „Zvaigznīte” 

M.Gorkija 

ciems 

Baškortostānā 

M. Gorkija  

vispārizglītojošā vidusskola 

Maskava 

Latvijas Republikas vēstniecības 

Krievijas Federācijā svētdienas skola 

Maskavas Latviešu kultūras biedrība 

ASV 

Bostona Bostonas Latviešu skola 

Līdzfinansējums  

telpu īres, 

bērnu 

apdrošināšanas

, mācību 

materiālu un 

tehnisko 

līdzekļu 

iegādes 

izdevumu 

segšanai  

Čikāga 

Krišjāņa Barona Latviešu skola 

Čikāgā 

Čikāgas latviešu bērnudārzs 

„Stariņš” 

Kolorado Kolorado Latviešu skola 

Losandželosa Losandželosas Latviešu skola 

Mineapolisa 
Mineapolisas un Sentpolas Latviešu 

skola 

Ņujorka 
Bronksas (Jonkeru) Latviešu skola 

Ņūdžersijas Latviešu skola 

Sandjego Sandjego Latviešu skola 

Sietla Sietlas Latviešu skola 

Vašingtona Vašingtonas Latviešu skola 

Šeltona 
Rietumkrasta vasaras vidusskola 

„Kursa” 

Austrālija 

Adelaida Adelaidas Latviešu skola 

Melburna Melburnas latviešu skola „Daugava” 

Normanvila A. Ziedares Vasaras vidusskola 

Austrija Vīne Vīnes Latviešu skola 

Beļģija Brisele Briseles Latviešu skola 

Gruzija Tbilisi Gruzijas latviešu skola „Ave Sol!” 

Īrija 

Atlona Atlonas latviešu skola „Pūcītes” 

Drogheda Droghedas latviešu skola „Ābolītis” 

Dublina 

Dublinas latviešu skola 

„Saulgriezīte” 

Mūzikas studija un skola „Mazais 

letiņš” 

Kevana Kevanas latviešu skola „Tīģeris Rū” 
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Limerika 
Limerikas bērnu un jauniešu centrs 

„Kamenīte” 

Longforda 
Longfordas latviešu skola 

„Vinnijpūks” 

Navana 
Navanas latviešu skola un jauniešu 

apvienība „Impulss” 

Portlīša 
Portlīšas latviešu skola 

„Sauleszaķēns” 

Kanāda Hamiltona Hamiltonas Latviešu skola 

 Bērtona Bērtonas latviešu skola „Sprīdītis” 

Lielbritānija 

Bredforda 
Bredfordas latviešu skola 

„Saulespuķe” 

Korbi Korbi latviešu skola „Dzintari” 

Londona Londonas Latviešu skola 

Northemptona 
Northemptonas latviešu skola 

„Sprīdītis” 

Pīterboro 
Pīterboro latviešu skola „Pūcītes 

akadēmija” 

Portadauna Portadaunas latviešu skola „Zīļuks” 

Sautporta 
Sautportas latviešu skola 

„Gliemezītis” 

Skelmersdāle 
Skelmersdāles latviešu skola „Jūras 

kaķis” 

Luksemburga Luksemburga 
Luksemburgas latviešu skola 

„Strops” 

Nīderlande Neimēgene 
Neimēgenes latviešu skola 

„Diegabiksis” 
 

Norvēģija 
Bergena Bergenas latviešu skola „Bergausis”  

Oslo Oslo latviešu skola „Kastaņa skola”  

Spānija Madride Madrides latviešu skola „Sprīdītis” 

 Vācija 

Berlīne Berlīnes Latviešu skola 

Bonna Bonnas latviešu skola „Kamolītis” 

Hamburga Hamburgas Latviešu skola 

Frankfurte  Frankfurtes latviešu skola „Zīļuks” 

Minstere 
Minsteres Latviešu bērnudārzs un 

skola 

Štutgarte Štutgartes Latviešu skola 

Zviedrija Stokholma Stokholmas Latviešu skola 

 

 

Sniegts finansiālais un metodiskais atbalsts 13 izglītojošu pasākumu 

organizēšanai ārvalstīs latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā, 

kopumā pasākumos piedalījušies 569 diasporas pārstāvji. 

 

Organizēti diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju profesionālās pilnveides 

kursi Latvijā, izglītoti 52 diasporas izglītības darbinieki. 
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Profesionālās pilnveides 

 kursi diasporas izglītības 

darbiniekiem. 

Cēsis, Ratnieki, Latvija. 

 

 

Organizēti trīs diasporas nedēļas nogales skolotāju profesionālās pilnveides 

semināri ārpus Latvijas (Lielbritānijā, Zviedrijā un Īrijā), izglītoti 98 diasporas 

izglītības darbinieki. 

 

 

 

 

 

 

Īrijas diasporas izglītības darbinieku 

profesionālās pilnveides seminārs. 

Kāslbāra, Īrija. 

 
 

 

 

 

 

Lielbritānijas un Īrijas 

diasporas izglītības 

darbinieku seminārs. 

Bredforda, Lielbritānija. 
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Ziemeļeiropas diasporas 

izglītības darbinieku 

profesionālās pilnveides 

seminārs. 

Stokholma, Zviedrija. 

 

 

 

 

 

Organizētas divas latviešu valodas apguves nometnes diasporas bērniem un 

jauniešiem „Mana Latvija”, 56 dalībnieki.  

 

Latviešu valodas apguves nometne diasporas bērniem un jauniešiem „Mana Latvija”. 

Drabešu pagasts, Latvija. 
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2017. gada janvārī sākās Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbību 

„ClassFlow” vidē iekšējā aprobācija. Seši skolotāji vadīja iepriekš sagatavotās nodarbības 

diasporas skolēnu ģimenēs Francijā, Anglijā, Zviedrijā, Kanādā, Norvēģijā, Amerikā un 

Austrālijā. 

 

Tika izmēģināti iespējamie tālmācības modeļi ar dažāda vecuma skolēniem –

individuālas nodarbības, grupu nodarbības un darbs ar skolēnu grupu diasporas latviešu 

nedēļas nogales skolā.  

 

Jau pēc pirmajām tiešsaistes nodarbībām tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite no 

bērniem un viņu vecākiem. Ģimenes sniedza vērtīgus ieteikumus procesa uzlabošanai. 

Pamatojoties uz mācību procesa rezultātiem, skolotāju, vecāku, satura metodiķes un 

tehnisko konsultantu vērojumiem un ierosinājumiem, tika veikti uzlabojumi. Šā perioda 

uzdevums bija izvērtēt ļoti daudzus aspektus – sākot ar satura, pedagoģiskajiem, 

metodiskajiem jautājumiem līdz juridiskajiem, administratīvajiem, organizatoriskajiem un 

finanšu jautājumiem.  

 

2017. gada 1. jūnijā Latviešu valodas aģentūrā notika tālmācības skolas atklāšana. 

Pasākumā piedalījās apmēram 40 dalībnieki: LVA darbinieki, skolotāji, izglītības 

uzņēmuma „Lielvārds” pārstāvji, PBLA un ELA, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu 

ministrijas pārstāvji. 

 

2017. gada vasarā sākās ārējās aprobācijas sagatavošanas posms. Notika intensīvs 

darbs pie tālmācības nodarbību plānošanas un organizācijas, kā arī papildu skolotāju 

sagatavošanas. Diasporas bērniem tika izsludināta pieteikšanās latviešu valodas apguvei 

tālmācībā. Pavisam tika saņemti 150 pieteikumi no 26 valstīm: Amerikas, Austrālijas, 

Austrijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Jaunzēlandes, 

Kanādas, Kataras, Kipras, Krievijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, 

Polijas, Spānijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas. 

 

2017. gada rudenī mācības sāka 120 skolēni 22 grupās. Tālmācības procesā iesaistītie 

skolēni un skolotāji regulāri paplašina izmantojamos mācīšanās scenārijus. Tas dod iespēju 

plašāk apskatīt mācību pieejas, izmantotos rīkus un to iespējamos uzlabojumus. Tāpēc ļoti 

būtiska ir nepārtraukta atgriezeniskā saite, kuru skolotāji dod gan cits citam, gan rīku 

izstrādātājiem, sniedzot konkrētus ieteikumus rīku uzlabošanā, lai skolotājiem būtu ērtāk 

vadīt tālmācības nodarbības un skolēniem – mācīties.  
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Izveidota informatīva vietne diasporas skolotājiem un vecākiem „Facebook” vietnē 

„LVA diaspora”. 

 

 

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

 

 

Darbs ar nedēļas nogales skolām, plānojot un īstenojot atbalsta pasākumus, 

noritējis ciešā sadarbībā ar diasporas latviešu organizācijām – Pasaules Brīvo latviešu 

apvienību un Eiropas Latviešu apvienību. 

 

 

 

 

 

 

 

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

ievietoti šādi elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas un kultūras apguvei 

diasporā:  

1. Diasporas skolotāju metodiskie materiāli 

I. Vallenberga „Radošā rakstīšana 

diasporas skolās: romāns „Namsˮ” 
http://maciunmacies.valoda.lv/images

/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Rados

a_rakstisana_Vallenberga_makets_27%2

012%2017.pdf; 

G. Neimane „Spēles un uzdevumi 

latviešu valodas apguveiˮ  
http://maciunmacies.valoda.lv/images

/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Speles

_un_uzdevumi.pdf; 

I. Dreimane-Riekstiņa „Metodisks 

materiāls darbam ar skolēniem 

diasporā: skolas programmaˮ; 

K. Putene „Mācību materiāls 

darbam ar skolēniem diasporāˮ  
http://maciunmacies.valoda.lv/images

/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Macib

u_materials.pdf; 

K. Lauriņa „Mans pašportrets 

latviski: kas es esmu šajā pasaulēˮ; 

D. Grosa „Uzdevumi darbam ar 

grāmatu „Kā es ar Opi braucu Latviju 

lūkotiesˮ”. 

 

 

 

2. Uzdevumi darbam ar diasporas skolām sūtītajām grāmatām 

 

Uzdevumi un nodarbību 

konspekti darbam ar pasaku 

kalendāriem (2015. gads un 

2016. gads); 

Uzdevumi un nodarbību 

konspekti darbam ar grāmatu 

„Zīmuļu pasakas”; 

Uzdevumi un nodarbību 

konspekti darbam ar grāmatu 

„Mana pasaku ābece”. 

 

  
 

 

 

 

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Radosa_rakstisana_Vallenberga_makets_27%2012%2017.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Radosa_rakstisana_Vallenberga_makets_27%2012%2017.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Radosa_rakstisana_Vallenberga_makets_27%2012%2017.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Radosa_rakstisana_Vallenberga_makets_27%2012%2017.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Speles_un_uzdevumi.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Speles_un_uzdevumi.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Speles_un_uzdevumi.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Macibu_materials.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Macibu_materials.pdf
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/Macibu_materials.pdf
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3. Mācību un pārbaudes uzdevumi 5–7 gadus veciem diasporas skolēniem 

 

 
 

4. Integrēts mācību līdzeklis „Latvija laikā un telpā. Pilsētas” 

 
5. Digitāls pašmācības rīks „E-Laipa” 
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 Kopš 2016. gada 13. jūlija 

Latviešu valodas aģentūra piešķir 

apbalvojumus (Iekšējie noteikumi 

Nr. 1.1.5./1), lai izteiktu LVA atzinību vai 

pateicību izciliem Latvijas un diasporas 

izglītības un kultūras darbiniekiem, 

izglītojamiem, studentiem, valsts 

pārvaldes un pašvaldību institūciju 

darbiniekiem un dažāda līmeņa 

organizācijām par darbu, nopelniem un 

ieguldījumu Aģentūras mērķu 

sasniegšanā. 

 

 

 

2017. gadā notika trīs 

Apbalvošanas padomes sēdes (28.03., 

07.04. un 03.11.), kurās izskatīja 

ierosinājumus par Atzinības raksta vai 

Pateicības raksta piešķiršanu.  

 

 

 

Šajā gadā: 

 apbalvoti 13 diasporas darbinieki ar 8 Atzinības rakstiem un 5 Pateicības rakstiem; 

 9 ilggadējiem pedagogu tālākizglītības kursu vadītājiem piešķirts Atzinības raksts; 

 3 augstskolu docētājiem, kas māca latviešu valodu ārzemju augstskolās, piešķirts 

Atzinības raksts; 

 Arhlatviešu (Maksima Gorkija) vidusskolas direktorei Baškortostānā piešķirts 

Atzinības raksts; 

 Latviešu biedrības Īrijā Droghedas Latviešu skolas „Ābolītis” skolēniem nosūtīta 

Pateicības vēstule. 

 

 

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. 

2017. gadā LVA finansiāli atbalstīja deviņus latviešu lektorātus ārzemju 

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

Čehijā), Tartu Universitātē (Tartu, Igaunijā), Vītauta Dižā Universitātē (Kauņā, 
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Lietuvā), Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekinā, Ķīnā), Varšavas Universitātē 

(Varšavā, Polijā), Helsinku Universitātē (Somijā), I. Franko Ļvovas Nacionālajā 

universitātē (Ļvovā, Ukrainā), Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātē (Frankfurtē 

pie Mainas, Vācijā). 

Minētajās universitātēs studentiem ir pieejami latviešu valodas, latviešu 

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

iespējams apgūt kā brīvās vai obligātās izvēles kursu. 

 

Atbalsts latviešu lektorātu darbībai 

 

2016./2017. gadā LVA finansiāli atbalstīto universitāšu studentu skaits un 

docētie kursi 

 

Augstskola Augstskolas 

struktūrvienība 

Studiju 

programma 

Docētie kursi Studentu 

skaits 

(kopā) 

Vašingtonas 

Universitāte 

(Sietla, ASV) 

Skandināvijas 

studiju 

departaments 

Baltijas studiju 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

- Latviešu valoda  

 (A1–C1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu literatūras 

lasīšana. 

10 

Kārļa 

Universitāte 

(Prāga, Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Austrumeiropas 

studiju bakalaura 

un maģistra  

programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Latviešu valodas 

gramatikas aktuālie 

jautājumi  

- Latviešu valoda kā 

otrā svešvaloda 

(A2–C1 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu valodas 

stilistika un 

frazeoloģija; 

- Latviešu valodas 

komunikatīvo 

prasmju pilnveide; 

 - Latviešu valodas 

rakstīšanas seminārs  

 

Čehu valodā 

- Baltijas valstu 

nacionālo minoritāšu 

politika starpkaru 

periodā; 

- Sociālā un kultūras 

attīstība latviešu un 

lietuviešu 

apdzīvotajās 

teritorijās 19. gs. 

13 

Tartu 

Universitāte 

(Igaunija) 

Filozofijas 

fakultātes 

Pasaules valodu 

Dažādas studiju 

programmas 

Brīvās izvēles 

- Latviešu valoda 

(A1–A2 valodas 

prasmes līmenis). 

36 
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un kultūru 

koledža 

modulis „Baltijas 

valstu kultūras un 

sabiedrība” 

 

Studiju 

programma 

„Baltijas jūras 

reģiona mācības” 

 

Angļu valodā 

- Igaunijas, Latvijas 

un Lietuvas kultūras 

vēsture. 

Pekinas 

Svešvalodu 

universitāte 

(Ķīna) 

Eiropas valodu 

un kultūru 

fakultāte 

Dažādas 

bakalaura studiju 

programmas 

 

- Latviešu valoda un 

kultūra   

(A1–A2 valodas 

prasmes līmenis). 

16 

Vītauta Dižā 

Universitāte 

(Kauņa, 

Lietuva) 

Humanitāro 

zinātņu 

fakultāte 

Svešvalodu 

institūts 

Dažādas 

programmas 

 

- Latviešu valoda 

(A1–A2 valodas 

prasmes līmenis); 

- Latviešu valodas 

lekcijas 

kursam “Baltu 

valodas un 

areālā lingvistika”. 

9 

 

 

23 

Varšavas 

Universitāte 

(Polija) 

Poļu filoloģijas 

fakultāte 

 

Baltu filoloģijas 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

 

- Aprakstošā latviešu 

valodas gramatika;  

- Latviešu teksti; 

- Latviešu tradīciju 

saknes; 

- Mūsdienu latviešu 

literatūras vēsture;  

- Tulkošanas 

darbnīcas; 

- Latviešu valoda  

(A1–C1 valodas 

prasmes līmenis). 

34 

Helsinku 

Universitāte 

(Somija) 

Humanitārās 

fakultātes 

Moderno 

valodu nodaļa 

Baltu valodas un 

kultūras 

bakalaura un 

maģistra 

programma 

- Latviešu valodas 

sākumkurss I un II; 

- Latviešu valodas 

praktikums I un II; 

- Baltu valodu 

proseminārs; 

- Baltu valodu 

seminārs; 

- Latviešu mūsdienu 

literatūra; 

- Baltijas 

valstmācība. 

12 

Ivana Franko 

Ļvovas 

Nacionālā 

universitātе 

(Ukraina) 

Starptautisko 

attiecību 

fakultāte 

 

Latviešu valodas 

kā otrās 

svešvalodas 

studiju bakalaura 

programma 

- Latviešu valoda 

(B1 valodas prasmes 

līmenis). 

15 

 

 2017. 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, 
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literatūras un kultūras vēstures apguvei.  

Grāmatas tika nosūtītas Vašingtonas Universitātei (Sietla) ASV, Vīnes 

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

Čehijā, Tartu Universitātei un Tallinas Universitātei Igaunijā, Maskavas 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, Ivana Franko Ļvovas Nacionālajai universitātei Ukrainā, 

Budapeštas Lorānda Etveša universitātei Ungārijā, Minsteres Vestfālenes Vilhelma 

universitātei, Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta universitātei un 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.  

 Arī 2017. gadā LVA atbalsts pasākumiem tika organizēts, izmantojot divas 

pieejas: 

1) pēc augstskolu pieprasījuma; 

2) organizējot pasākumus.  

2017. gadā atbilstoši augstskolu pieprasījumam LVA turpināja atbalstīt divus 

pasākumus, kas jau ir izveidojušies par stabilu tradīciju Baltijas akadēmisko saikņu 

stiprināšanā. Tie ir: 

 Viļņas Universitātes Baltistikas katedras organizētā Baltu akadēmija 

 2017. gadā Viļņas Universitāte otro reizi organizēja Baltu akadēmiju, kuras 

mērķis ir rosināt lietuviešu vidusskolēnu interesi par baltu valodām, vēsturi un kultūru. 

Baltu akadēmijas norises laikā deviņi skolēni piedalījās semināros, kuru programmā 

bija iekļautas gan teorētiskas lekcijas par baltu valodām, gan praktiskas latviešu 

valodas nodarbības. 

 V Baltijas valstu studentu konference „Tilti Baltijā” 

Arī 2017. gadā tika organizēta Baltijas 

valstu studentu konference „Tilti Baltijā”. 

Kopš 2013. gada, kad konference notika 

pirmo reizi, tā ik gadu rotācijas kārtībā 

notiek vienā no Baltijas valstīm, taču 2016. 

gadā, konferences organizatora lomu 

uzņemoties Varšavas Universitātei, tās 

ģeogrāfiskā telpa tika paplašināta. V Baltijas 

valstu studentu konference „Tilti Baltijā” 

notika Stokholmā. Tās norises laiks – 

2017. gada 6. un 7. oktobris. Konferences 

mērķis ir sekmēt studentu savstarpējo saziņu 

un sadarbību kopīgās zinātnes nozarēs. 
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LVA sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju ir bijusi arī pasākumu 

iniciatore 

 

 Ievērojot ārvalstu augstskolu atsaucību un 

studentu entuziasmu, 2015. gadā, piedaloties projektā 

„Atrasts tulkojumā. Rainis un Aspazija”, UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija un Latviešu valodas 

aģentūra nolēma turpināt minētajā projektā sākto 

virzienu, proti, veicināt jauniešu iesaisti 

daiļliteratūras tulkošanā. Tādēļ 2016. gadā tika 

sagatavots jauns projekts „Kultūras daudzveidība 

jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un 

daudzvalodības veicināšanai” ar vairākiem mērķiem. 

Viens no tiem bija rosināt jauniešu vidū diskusiju par jaunajiem autoriem – 

jaunpienācējiem literatūrā un aktualitātēm mūsdienu latviešu, poļu, čehu, somu, igauņu 

un lietuviešu literatūrā, tādējādi mudinot jauniešus kļūt par savas literatūras 

vēstniekiem un sniegt skatu uz literatūru no jauniešu skatupunkta. Otrs mērķis bija 

padziļināt ārzemju jauniešu interesi par latviešu valodu un literatūru, stiprināt latviešu 

valodas apguvi ārvalstu augstskolās un svešvalodu apguves programmas Latvijā, 

nodrošinot jauniešiem iespēju gūt praktisku tulkošanas pieredzi, veidot tulkošanas 

partnerības un noderīgus kontaktus turpmākai profesionālai darbībai. 

Atšķirībā no iepriekšējā projekta šajā projektā 

aktīvi piedalījās arī latviešu studenti, kopumā tajā 

iesaistījās septiņas augstskolas. Projektā Latvijas 

Universitātes baltistikas, bohēmistikas, 

polonistikas un somugristikas studenti un 

Varšavas Universitātes, Kārļa Universitātes, 

Vītauta Dižā Universitātes, Tartu Universitātes, 

Helsinku Universitātes latviešu valodas studenti 

pievērsās savas valsts jaunākās literatūras izpētei, 

izvēlējās, viņuprāt, interesantākos darbus 

tulkošanai, sagatavoja jauno autoru darbu 

fragmentu izlases, veica to apmaiņu, tulkoja un 

satikās Ventspilī četru dienu tulkošanas vasaras 

skolā, kur radošajās darbnīcās dalījās savā 

pieredzē un uzklausīja Latvijā pieredzējušu 

tulkošanas ekspertu, tulkotāju, redaktoru un citu 

nozares profesionāļu padomus. 

 

 Pirms vasaras skolas augstskolās tika rīkoti mācību semināri, lekcijas, 

nodarbības par jaunākās literatūras tendencēm attiecīgajā valstī. Semināros tika 

diskutēts par jaunāko literatūru, analizējot pēdējos gados izdotos darbus, un tika runāts 

par jaunajiem autoriem – jaunpienācējiem daiļliteratūrā, vērtējot viņu lomu un 

pienesumu literatūrā.  
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Projekts „Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības 

veicināšanai” 
Projekta norises periods – 01.03.2017.–30.12.2017. 

Projekts īstenots ar  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas finansiālu atbalstu. 

Projekta dalībnieki. Ārvalstu augstskolas 

Valsts Augstskola 

ČEHIJA Kārļa Universitāte 

IGAUNIJA Tartu Universitāte 

LIETUVA Vītauta Dižā Universitāte (Kauņa) 

POLIJA Varšavas Universitāte 

SOMIJA Helsinku Universitātе 

Projekta dalībnieki. Latvijas augstskolas 

Valsts Augstskola 

LATVIJA Latvijas Universitāte 

LATVIJA Ventspils Augstskola 

 

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola.  

Vasaras skolas norises periods –24.07.2017.–06.08.2017. 

 

 

Viens no ārzemju studentu 

motivāciju veicinošajiem faktoriem ir 

iespēja pilnveidot latviešu valodas 

zināšanas un prasmes vasaras skolās 

Latvijā. 2017. gadā LVA turpināja 

sniegt atbalstu Latvijas Universitātes 

Pirmsstudiju mācību centra 

organizētajai latviešu valodas un 

kultūras vasaras skolai ārzemju 

studentiem. 

 Vasaras skola notika jau trešo gadu, un 2017. gadā salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem diviem gadiem interese par vasaras skolu bija ievērojami augusi – kopā 

piedalījās 43 dalībnieki no 19 pasaules valstīm.  

 Divas nedēļas – no 24. jūlija līdz 6. augustam – vasaras skolas dalībnieki 

intensīvajos latviešu valodas un kultūras kursos ne tikai pilnveidoja savas latviešu 

valodas prasmes, bet arī ieguva jaunas zināšanas par Latvijas vēsturi, politiku, mākslu, 

kino un folkloru, kā arī tuvāk iepazina gan Rīgu, gan Ventspili. Daļa vasaras skolas 

dalībnieku saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētās Latvijas valdības 

stipendijas (kopā 10), daļa – Latvijas Universitātes stipendijas (kopā 5), bet 28 

dalībnieki vasaras skolā mācījās par maksu.  

   

 2017. gada vasaras skolas mērķauditorija bija gan studenti bez latviešu valodas 

priekšzināšanām, gan studenti ar nelielām vai labām latviešu valodas priekšzināšanām. 
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Kopā tika izveidotas trīs grupas. Katra latviešu valodas mācību programma tika 

veidota 64 stundām. Par tās apguvi studenti saņēma 4 kredītpunktus (6 ECTS).  

 Tāpat kā iepriekšējos gados vasaras skolas dalībnieku sastāvs bija ļoti 

daudzveidīgs. Vasaras skolā piedalījās gan baltu valodu studiju programmu studenti no 

aģentūras sadarbības augstskolām (piem., Helsinku Universitātes, Vītauta Dižā 

Universitātes, Prāgas Kārļa universitātes, Pekinas Svešvalodu universitātes), gan citu 

studiju programmu studenti.  

 

 

Atbalsts lektoriem (pieredzes apmaiņas un informatīvie 

semināri) 

2017. gadā tika turpināta 2014. gadā sāktā tradīcija Latvijā rīkot 

semināru par aktualitātēm valodas apguves metodikas, valodas 

politikas un latviešu literatūras jomā ārzemju un Latvijas 

augstskolās strādājošajiem latviešu valodas lektoriem. Semināra 

norises laiks – 2017. gada 25.–27. jūlijs. 

Augstskola Semināra dalībnieku skaits 

Vašingtonas Universitāte  

(Sietla, ASV)  

1 

Masarika Universitāte  

(Brno, Čehija) 

1 

 Tartu Universitāte 

(Tartu, Igaunija) 

1 

Viļņas Universitāte 

(Viļņa, Lietuva)  

2 

Poznaņas Ādama Mickēviča universitāte 

(Poznaņa, Polija) 

1 

Helsinku Universitāte 

(Helsinki, Somija) 

1 

Stokholmas Universitāte  

(Stokholma, Zviedrija) 

1 
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2.5. Valsts valodas attīstība valodas normu avotu izveides, terminoloģijas 

izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā 

 

 

Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku 

rakstu krājums. Nr. 12. 

Atb. red. Vilma Šaudiņa. 

Rīga : Latviešu valodas 

aģentūra, 2017, 212 lpp., 

ISSN 1691-273X (500 eks.)  

Rakstu krājuma 12. numuru ievada pārskats par līdz šim 11 laidienos 

iekļautajām publikācijām, izvērtējot paveikto, ka arī ieskicējot nākamos darbus.   Šajā 

krājumā plašākās sadaļas ir veltītas leksikai un tās lietojumam, kurās aplūkotas 

mūsdienu latviešu leksikogrāfijas aktualitātes, valodas lietojums elektroniskajā saziņā, 

valoda reklāmā u. c. Kopumā krājumā publicēti 12 populārzinātniski raksti par 

aktuāliem latviešu valodas prakses jautājumiem, pievēršoties dažādiem tematiem: 

burtam un skaņai, leksikai, terminoloģijai, vārdam un tā lietojumam, valodas normai 

un didaktikai. Krājumu papildina valodas konsultācijas, LZA Terminoloģijas komisijas 

un Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas aktualitātes, jaunāko 

valodniecisko izdevumu bibliogrāfija, kā arī ziņas par autoriem.  

Izdošanai sagatavots populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” 13. numurs. 

 

Ablijs, M. Tā viņi te runā. Ceļojumi pa apdraudētām valodām.  

Tulk. M. Poļakova, zin. red. I. Druviete.  

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017, 440 lpp.  

ISBN 978-9984-829-53-1 (1000 eks.) 

 

 

 

 

 

Turpinot tulkoto grāmatu sēriju par valodniecības jautājumiem, izdota 

publicista un dzejnieka Marka Ablija (Mark Abley) populārzinātniskā grāmata „Tā 

viņi te runā. Ceļojumi pa apdraudētām valodām” (Spoken Here: Travels Among 
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Threatened Languages, 2003) par izzūdošām valodām, kurā krāšņā valodā no 

socioloģiskā un lingvistisdkā aspekta aplūkotas vairākas no visvairāk apdraudētajām 

valodām pasaulē. Tā veidota kā autora ceļojuma apraksts, dokumentējot tikšanos ar 

runātājiem no murīnpatas, matikes, juči, meniešu, provansiešu, mohauku, velsiešu un 

citām valodām visā pasaulē, kuri par valodu stāsta, atklājot savu dzīvi un ikdienas 

nodarbošanos. Grāmata liek lasītājam aizdomāties par savas valodas un kultūras 

sargāšanu un attīstīšanu. 

22. martā notika sagatavotās populārzinātniskās grāmatas „Tā viņi te runā. 

Ceļojumi pa apdraudētām valodām” atvēršanas svētki, kur klātesošos ar tulkotās 

grāmatas fragmentiem iepazīstināja aktrise Guna Zariņa.  
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Latviešu-arābu sarunvārdnīca ar latviešu 

literārās valodas, arābu literārās valodas un 

arābu Levantes dialekta gramatikas apskatu. 

Sast. I. Kleinhofa, S. Hašaba, A. Lazareva. 

Red. Dz. Paegle, L. Taivāns. Rīga: Latviešu 

valodas aģentūra, 2017, 276 lpp. ISBN 978-

9984-829-48-7 (800 eks.) 

 

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas un ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas atbalstu Latviešu valodas aģentūrā izdota Latvijā pirmā latviešu-arābu 

sarunvārdnīca, tā izstrādāta atbilstoši valodas apguves pamatlīmenim A1 un A2.  

 

 

Sarunvārdnīcu izveidojusi 

arābistikas eksperte un arābu 

valodas docētāja Ingrīda 

Kleinhofa, arābu literārās valodas 

un arābu Levantes dialekta pratēja 

Sausana Hašaba, kā arī speciāliste 

valsts valodas prasmes un 

eksaminācijas jautājumos Anta 

Lazareva. Šī izdevuma redaktori: 

Āzijas studiju profesors L.Taivāns 

un valodniece Dz. Paegle. 

 

Sarunvārdnīcā ir 20 nodaļas, kurās tematiski apkopoti ikdienā nepieciešamie 

vārdi un frāzes latviešu literārajā valodā, arābu literārajā valodā un arābu Levantes 

dialektā, kuru runā Sīrijā, Libānā, Palestīnā un Rietumjordānijā un saprot gandrīz visās 

arābu zemēs. Arābu valodā vārdu izruna norādīta arābistikā pieņemtajā zinātniskajā 

(latīņalfabētiskajā) transliterācijā, kas sakrīt ar fonemātisko transkripciju un atspoguļo 

arābu valodas fonēmu kvalitāti, sastāvu un skaitu. Sarunvārdnīcā ir sniegts īss latviešu 

literārās valodas gramatikas apskats un svarīgākais arābu literārās valodas un arābu 

Levantes dialekta gramatikā. 

Sarunvārdnīcu papildina divi pielikumi. Pirmajā pielikumā atrodams latviešu 

valodas fonētikas un gramatikas apskats ar pamatjēdzienu tulkojumu arābu valodā. 

Savukārt otrajā pielikumā ir raksturota arābu rakstības sistēma, arābu valodas fonētika 

un svarīgākais arābu literārās valodas un Levantes dialekta gramatikā. Gramatika 

skaidrota vienkāršoti, lai pēc iespējas būtu saprotama tiem, kas nupat sākuši iepazīties 

ar latviešu vai arābu valodu. 



40 
 

Sarunvārdnīca vispirms jau noderēs arābu valodas pratējiem, kas mācās 

latviešu valodu. Tomēr to var izmantot arī latvieši, kam nepieciešamas arābu valodas 

prasmes. 

Vārdnīcas atvēršanas svētkos 2017. gada 14. decembrī piedalījās arī pirmā 

Latvijā akreditētā rezidējošā Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Viņas Ekselence 

Hanana Halfana Ali al Madhani (Hanan Khalfan Obaid Ali Al Madhani).  

 

 
 

 

 

Lietotnes  

1. „Lingvistiskā karte” 

 
 

Lietotne „Lingvistiskā karte” www.lingvistiskakarte.lv 2017. gadā papildināta 

ar 100 jaunām satura vienībām, valodnieks P. Vanags papildinājis un precizējis arī 

pārskatu par latviešu valodniecības vēsturi. Lietotne pielāgota darbam mobilajās 

ierīcēs. 

http://www.lingvistiskakarte.lv/
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Darbu turpināja SIA „Maplant” un projekta vadītājs Dainis Kreilis, 

autoru kolektīvs ‒ valodnieki V. Ernštreits, A. Frīdenberga, A. Kazakeviča, 

B. Laumane, D. Markus, L. Markus-Narvila, I. Pūtele, S. Rapa, I. Šuplinska, 

E. Trumpa, zinātniskais vadītājs un redaktors P. Vanags. 

 

„Lingvistiskajā kartē” pašlaik ievietotas 328 satura vienības par personālijām, 

notikumiem, vietām, turpinājumizdevumiem un korpusiem. Informāciju papildina 

bagātīgs ilustratīvais materiāls (audio- un videoteksti, attēli un valodas piemēri). 

Piedāvāti arī 9 tematiski tūrisma maršruti Latvijā. 

 

 

2. „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” 

 

Citvalodu personvārdu atveidi un pareizrakstību latviešu valodā nosaka Valsts 

valodas likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu 

rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (02.03.2004.). 

 

 
 

 

Lietotne „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” ir elektroniska 

daudzvalodu priekšvārdu un uzvārdu vārdnīca. Šobrīd lietotnē apkopota informācija 

par personvārdu atveidi un atveides variantiem, iestrādāti atveides noteikumi un 

izmantojamā papildliteratūra par 28 valodām. Lietotne pieejama 

www.personvarduatveide.lv . 

 

Vārdnīcas pamatā ir latviešu valodā izdotie personvārdu atveides noteikumi – 

http://www.personvarduatveide.lv/
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sākot no 20. gs. 60. gados Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecības 

publicētajām brošūrām „Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un 

pareizrunu latviešu literārajā valodā” līdz jaunākajiem izdevumiem jau 21. gadsimtā. 

 

Vairāku valodu personvārdu atveides noteikumos piedāvāts arī vispārīgs 

pārskats par skaņu, burtkopu un zilbju atveidi latviešu valodā. Pārskats ievietots šķirkļa 

beigās. 

 

Lietotne paredzēta valsts, pašvaldību un citu institūciju darbiniekiem, kuru 

ikdienas darbā ir liela nozīme precīzai cittautu personvārdu atveidei; redaktoriem un 

korektoriem, tulkotājiem u.c. profesiju pārstāvjiem, kas ikdienā saskaras ar 

personvārdu atveides jautājumiem; kā arī visiem interesentiem, kuriem nepieciešams 

noskaidrot personvārdu atveidi, piemēram, studentiem, valodu skolotājiem u. c. 

 

Lietotni pēc Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma izstrādājusi komunikāciju 

aģentūra „E-forma”. Pateicība par atbalstu un sadarbību LU Latviešu valodas 

institūtam, SIA apgādam „Zinātne”, LR oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis”, 

paldies publikāciju autoriem par sadarbību lietotnes izstrādes procesā, kā arī 

manuskriptu papildināšanā un precizēšanā. 

 

3. „Valodas konsultācijas” 

Ingusam vai Ingum? Koordināta vai koordināte? Vai vārds „viennozīmīgi” 

lietojams tikai vienā nozīmē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem tagad iespējams 

rast Latviešu valodas aģentūras lietotnē „Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze” 

www.valodaskonsultācijas.lv  

 

http://www.valodaskonsultācijas.lv/
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Ik dienu LVA lingvistes elektroniski, klātienē un telefoniski sniedz atbildes uz 

dažnedažādiem jautājumiem par latviešu valodas pareizrakstību, leksiku, pareizrunu, 

stilistiku, pieturzīmēm un citām tēmām. Krātuvē „Valodas konsultācijas: elektroniskā 

datubāze” pārskatāmi apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un lingvistu sagatavotās 

atbildes, sniedzot arī precīzas norādes uz avotiem. Daļa jautājumu līdz šim tikuši 

publicēti LVA izdotajos populārzinātnisko rakstu krājumos „Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi” sadaļā „Valodas konsultācijas”. Tāpat lietotnē jautājumu un atbilžu veidā 

iestrādāti Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi. Pašreiz 

datubāzē ievietots vairāk nekā 600 satura vienību, kas tiks regulāri papildinātas  un 

atjauninātas. 

Lietotni pēc Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma izstrādājusi komunikāciju 

aģentūra „E-forma”. 

4. „Latviešu valodas rokasgrāmata” 

 

 
 

2014.–2016. gadā LU Latviešu valodas institūtā pētnieku un pedagogu darba 

grupa pēc Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma izstrādāja saturu lietotnei Latviešu 

valodas rokasgrāmata, kurā viegli uztveramā formā izklāstīts galvenais 26 latviešu 

valodniecības apakšnozarēs (īss, pēc iespējas vieglāk saprotams skaidrojums ar 

piemēriem un vizuāliem, strukturāliem vai citādiem attēliem, runas paraugiem u.tml.; 

ietverti mācību un pašpārbaudes uzdevumi, informācija par avotiem, kurus var 

izmantot dziļākai jautājuma apguvei). Lietotnē iekļauts vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb 

satura vienību, kas pieejami www.valodasrokasgramata.lv. 

http://www.valodasrokasgramata.lv/
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Rokasgrāmata veidota kā daudzfunkcionāls informatīvi praktisks elektronisks 

līdzeklis, lingvistisks uzziņu un mācību materiāls. 

SIA „Datorzinību centrs” 2016.–2018. gadā veicis lietotnes dizaina izstrādes un 

programmēšanas darbus.  

 

 

2.6. Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu 

izstrāde un izdošana 

 

2017. gadā ir izdota valodnieku Māra Baltiņa un Inas Druvietes 

populārzinātnisku grāmatu „Ceļavējš cilvēku ciltij: valoda sabiedrībā”. Grāmatas 

astoņās nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka evolūciju, 

valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves mehānismu un valodas prasmi, 

aprakstīta pasaules valodu daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, 

to cēloņi un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma, kā arī 

valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas nozīme valodu 

konkurences apstākļos. 

Autori viegli lasāmā valodā aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan 

to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Tāpēc šī grāmata būs labs ievads 

valodas plašajā pasaulē dažādu valodniecības studiju programmu studentiem, 

interesanta un saprotama skolēniem, labs palīgs skolotājiem un augstskolu lektoriem, 

kā arī ikvienam, kas interesējas par valodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltiņš, M., Druviete, I. Ceļavējš cilvēku 

ciltij: valoda sabiedrībā. Zin. red. L. Lauze. 

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017, 252 

lpp.  

 

 

 

 

Grāmatas atvēršanas svētki notika 14. novembrī LU Bibliotēkā Kalpaka 

bulvārī. Pasākumā autori uzsvēra, ka šī grāmata veido dialogu ar lasītāju: tajā nav 

kādas vienas pareizas patiesības, bet ir pietiekami daudz informācijas patiesības 

meklējumiem. Izdevums palīdz izprast, kā valoda funkcionē sabiedrībā, kāda ir katra 

indivīda un sabiedrības loma valodas attīstībā. Bagātais piemēru klāsts ļaus salīdzināt 



45 
 

dažādu valodu eksistences pieredzi un saredzēt arī to smalko robežu, kuru nedrīkstam 

pārkāpt latviešu valodas nākotnes nodrošināšanai.  

     

Foto: LVA arhīvs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu 

materiālos Latgale. Priekšvārdu autori 

I. Mežs, M. Auns, O. Kovaļevska, 

A. Stafecka. Zin. un lit. red. A.Stafecka. 

Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017, 

344 lpp. ISBN 978-9984-829-49-4 (800 eks.) 

 
 

Grāmatas sastādītājs I. Mežs ievadā norāda: „Latvijas arhīvi glabā daudz 

informatīvu materiālu, arī visu Latvijas iedzīvotāju ģimeņu un personu sarakstus no 

1935. gada tautas skaitīšanas, 1941. gada iedzīvotāju reģistrācijas, kā arī vairums 

baznīcu grāmatu. Ir saglabātas arī 1897. gada iedzīvotāju tautas skaitīšanas uzskaites 

lapas gandrīz par visiem Latgales iedzīvotājiem. [..] ir izdevies sagatavot šo gandrīz 

4000 latgaliešu uzvārdu sarakstu, katram no tiem dodot izplatības raksturojumu, 

daudziem arī nozīmes skaidrojumu. Vēl gandrīz 1900 reti sastopamu uzvārdu ir tikai 

nosaukti pielikumā.” Informāciju par uzvārdu cilmi papildinājusi Anna Stafecka, 

šķirkļus papildinājusi un precizējusi Otīlija Kovaļevska. 

 

Grāmatā ieļauts ne tikai I. Meža ievadraksts, bet piedāvāta arī valodnieces 

A. Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes O. Kovaļevskas 

izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem, savukārt vēsturnieks M. Auns 
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raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko fonu Latgalē.  

 

Grāmatai pēc I. Meža un O. Kovaļevskas materiāliem īpaši sagatavotas 

(SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”) 10 uzvārdu izplatības kartes, kas sniedz ieskatu 

Latgales uzvārdu ģeogrāfijā un ļauj uzskatāmi noteikt iespējamās izcelsmes vietas un 

iezīmēt izplatības areālu. Divos pielikumos apkopoti Latgalē nelielā skaitā konstatētie 

uzvārdi un izplatītākie uzvārdi Latgales pagastos. 

  

Vārdnīca noderēs kā Latgales kultūrvēstures pētniekiem, tā arī plašam lasītāju 

lokam.  

 

2017. gadā LVA sagatavojusi divus izdevumus studentiem: 

 mācību un metodisko līdzekli „Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums”. 

Grāmata veidota kā papildinājums mācību līdzekļa „Latviešu valoda 

studentiem” pirmajām desmit nodaļām. 

 

 

LASĪŠANAS TEKSTU UN 

UZDEVUMU KRĀJUMS I 

Metodisks līdzeklis. 

Autori I. Sarma un S. Ābola. 

Atb. red. S. Lazdiņa. Dizaina 

un maketa autore A. Grosa. 

Rīga : Latviešu valodas 

aģentūra, 2017, 99 lpp., ISBN 

978-9984-829-42-5 

 

 lasāmgrāmatu „Ko pasaka pasaka?” 

 

 
LATVIEŠU PROZAS TEKSTU KRĀJUMS 

„KO PASAKA PASAKA?” 

Lasāmgrāmata ārvalstu studentiem un diasporas 

jauniešiem 

Autori R. Briedis, L. Silova, I. Sarma un S. 

Ābola. 

 Atb. red. S.Kušnere. Dizaina un maketa autore 

E.Brasliņa. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 

2017, 96 lpp., ISBN 978-9984-829-52-4 

Vizuālā koncepcija un makets: Elīna Brasliņa 

 

 

 

 

2017. gadā elektroniskā 

lingvokulturoloģiskā 

latviešu valodas vārdnīca 

„e-PUPA” papildināta ar 

jauniem 50 šķirkļiem. 
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2017. gadā LVA turpina zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” izveidi un 

izdošanu. Žurnāla „Tagad” 2017. gada numurs ir tapis izglītības reformu, līdzšinējā 

mācību satura un pieejas vētīšanas un jaunā satura un pieejas meklējumu, formulējumu 

kontekstā. Tas atspoguļojas arī izdevuma 15 rakstos, kuri atklāj gan latviešu valodas un 

literatūras mācību metodikas aktualitātes, gan dod ieskatu latviešu valodas mācīšanas 

plānošanā pirms 100 gadiem, nonākot līdz atziņai, ka arī šajā jomā cikliskumu neviens 

nav atcēlis. Rakstu autori ir pieredzējuši skolotāji, pētnieki un augstskolu mācībspēki, 

bet galvenais – tie ir cilvēki, kurus vieno vēlme analītiski analizēt to, ko dara, lai 

piedāvātu idejas, kā iet uz priekšu un darīt vēl labāk. Cik daudzveidīgs ir šis saturiskais 

piedāvājums, tik daudzveidīgs ir arī pats satura pasniegšanas veids. Autoru teksti 

atspoguļo viņu personības, viņu vērtības un ideālus. Arī tas ir žurnāla ieguvums. Izteikt 

domas un argumentētus viedokļus literārajā valodā var ļoti dažādi. Valodā katrs 

atspoguļo arī sevi un savu individuālo stilu. 

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

Priekam. Izaugsmei. Labjutībai”. Pirmā nosaukuma daļa norāda, ka žurnālā būs 

pieejama informācija par aktualitātēm latviešu valodas un literatūras mācību 

priekšmetos jaunā izglītības satura kontekstā. Savukārt trīs jēdzieni priekam, 

izaugsmei, labjutībai ieskicē mācīšanās nolūku un arī pašu procesu. Vēlamies, lai 

skolēniem vairāk ir prieka, mācoties latviešu valodu un literatūru. Lai šī procesa laikā 

ir vērojama viņu personības izaugsme. Lai azarta un prieka pilnais process un 

gandarījums par sasniegtajiem mērķiem vairo skolēnos labsajūtu un iekšējo harmoniju. 

Labjutība, kas ir tulkojums no angļu valodas vārda well-being, latviešu valodā skan vēl 

pasveši, bet varbūt jāiemācās šis vārds, lai apzinātos labjutības īpašo nozīmi savā un 

citu cilvēku dzīvē. 

 

Nodrošinātas piedrukas latviešu valodas apguvei formālajā un neformālajā 

izglītībā. Poligrāfiski pavaitori šādi izdevumi: mācību līdzekļa komplekta 5–8 gadus 

veciem bērniem „Atver pasauli” (1500 eks.), Latgaliešu ābece „Skreineite” (1000 

eks.), mācību grāmata 1. klasei I un II daļa, 3. klasei I un II daļa, 4., 5., 7., 9. klasei 

(katra 3000 eks.), darba burtnīcas 1. klasei I un II daļa, 2. klasei, 3. klasei I un II daļa, 

4., 6., 8. klasei (katra 5000 eks.), kopējais piedruku skaits 66 500 eks. 

 

 

 

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. 144 

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

identifikāciju” un to grozījumiem. Izziņas par personvārdu atveidi un pareizrakstību 
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latviešu valodā sniegtas privātpersonām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 

(PMLP) un tās nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām, pagastu padomēm, Latvijas 

Republikas vēstniecībām ārvalstīs, Latvijas Republikas Saeimai, Eiropas Parlamenta 

latviešu valodas tulkotājiem 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.  

Pēc tiesībsargājošo institūciju un privātpersonu lūguma sniegti atzinumi par 

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

– 2017. gadā šādu lingvistisko atzinumu skaits ir 14.  

Valodas attīstības daļas lingvistes sniegušas konsultācijas latviešu valodas 

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

starpnieka lomu, sadarbojoties ar LZA Terminoloģijas komisiju, ar terminoloģiju 

saistītos jautājumos.  

Lingvistes dalījušās pieredzē un skaidrojušas ikdienas praksē aktuālus 

gramatikas, leksikas un stila jautājumus skolēniem, institūciju darbiniekiem un latviešu 

valodas skolotājiem metodiskajās dienās, informatīvajos semināros un praktiskās 

nodarbībās. Tādas notikušas Daugavpils Universitātē, Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā, „Druvas” vidusskolā (Saldū), Talsos un Laidzes tehnikumā, Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijā un Latvijas Universitātē Rīgā. 

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

lingvistes piedalījušās Daugavpils Universitātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „XXVII zinātnieki lasījumi” (26.–27.01.2017.), LU zinātniskajā 

konferencē 16.02.2017. un 22. starptautiskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas 

aspekti” Liepājas Universitātē (30.11.2017.–01.12.2017.). Konferencēs nolasīti referāti 

un sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem. 

2017. gadā valodas konsultantes analizēja un saturiski papildināja LVA līdz šim 

sniegto valodas konsultāciju datubāzi – tika rūpīgi veikta materiālu atlase un 

rediģēšana pirms jautājumu un atbilžu ievietošanas LVA tīmekļvietnes sadaļā 

„Valodas konsultācijas”. 

2017. gadā turpinājusies sadarbība ar Latvijas Radio 1, kur regulāri (reizi mēnesī) 

raidījumos „Kā labāk dzīvot” (atsevišķos komentāros arī citos raidījumos) tika 

skaidroti sabiedrību interesējoši un aktuāli valodas prakses jautājumi. Sniegti vairāki 

komentāri un intervijas laikrakstiem „ Latvijas Avīze”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, pēc 

pieprasījuma arī citiem preses izdevumiem.  Par valodas jautājumiem pastāvīgi 

interesējušies arī reģionālie preses izdevumi „Kursas Laiks” un „Kurzemes Vārds”. 

Televīzijā visbiežāk lingvistu viedokli prasa TV 3 raidījums „Bez tabu” un LTV 

raidījums „Ceturtā studija”, epizodiski arī citi. 
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Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi 

 

Skaits 

 

 

Lingvistiskie atzinumi  

 

Kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta 

skaidrojums  no valodas viedokļa  

 

14 

 

Izziņas par personvārdu 

atveidi un rakstību,  

par personvārdu 

identifikāciju  

 

Personvārdu atveide un pareizrakstība; 

atzinums par dažādās valodās (vai latviešu 

valodā dažādos laika posmos) rakstītu 

personvārdu identiskumu, resp., 

apliecinājums par to, ka dažādās valodās (vai 

latviešu valodā dažādos laika posmos) 

atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas uz 

vienu un to pašu personu  

 

786 

 

Konsultācijas 

(telefoniskas un mutvārdu 

klātienē)  

 

Personvārdu pareizrakstība, citvalodu 

īpašvārdu atveide latviešu valodā atbilstoši 

literārās valodas normām; pareizrakstības, 

pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas 

stila jautājumi; atveidoti personvārdi un 

vietvārdi  

 

22 068 

 

Konsultācijas elektroniski (konsultacija@valoda.lv)  

 

10 709 

 

Sadarbībā ar Valsts valodas centru un pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju 

pieprasījumu, no LVA puses tika aktualizēti dažādi pareizrakstības un normu 

kodificēšanas jautājumi, kas apspriesti VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs 

11.01.2017., 08.03.2017., 12.04.2017., 10.05.2017., 14.06.2017., 20.09.2017., 

11.10.2017. un 14.12.2017. 

 

Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus LVA lingvistes 

regulāri apkopo LVA tīmekļvietnē sadaļā „Latviešu valodas ekspertu komisijas 

lēmumi” un „Konsultācijas”, pēc tam tos ievietojot aģentūras rakstu krājumā „Valodas 

prakse: vērojumi un ieteikumi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacija@valoda.lv
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2.8. Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietojumu un 

sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

 
 

15. jūnijā Eiropas Savienības mājā notika Latviešu valodas aģentūras ikgadējais 

informatīvais seminārs par paveikto valsts valodas attīstības un izglītības jomā 

2016. gada otrajā pusē un 2017. gada pirmajā pusgadā. 

 

 

Dzimtās valodas dienas pasākumi 

 

 
 

Dzimtās valodas dienas pasākuma tiešsaistes reģistrācijas interneta vietne: 

https://www.registration.lv/dzimta-valoda. 

https://www.registration.lv/dzimta-valoda
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Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās 

mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas 

vērtībai un skaistumam. 

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

savu valsti un valodu, Latviešu valodas aģentūra jau devīto gadu aicināja uz tikšanos 

skolēnus un skolotājus no visas Latvijas.  

Pasākumā ievadvārdus teica Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis 

Valdmanis, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, bija iespēja dzirdēt LU 

Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Dagmāras Beitneres 

priekšlasījumu „Labi vārdi Latvijai”. Juglas vidusskolas angļu valodas skolotājas 

Solveigas Akmentiņas un viņas skolnieces Māras Neļķes praktiskajā nodarbībā varēja 

palūkoties uz savu vārdu no dažādiem skatpunktiem, notika konkursu „Labi vārdi sirdi 

silda” un „Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu” uzvarētāju apbalvošana, savukārt 

muzikālu priekšnesumu sniedza Uldis Marhilēvičs un Antra Stafecka. Pasākuma 

noslēgumā bija iespēja iepazīt Latvijas Nacionālo bibliotēku.  

Pasākumā tika atklāta ceļojošā fotoizstāde „Redzu labu vārdu, rakstu labu 

stāstu”, kuru pēc tam varēja aplūkot dažādās Latvijas bibliotēkās.  

Dzimtās valodas dienas pasākums bija plaši apmeklēts, tajā piedalījās 168 

skolēni un skolotāji no Latvijas: Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Bauskas pilsētas 

pamatskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, 

Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Ciblas 

vidusskolas, Daugavpils 15. vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Druvas 

vidusskolas, Grobiņas sākumskolas, Iecavas vidusskolas, Iļģuciema vidusskolas, Jaņa 

Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Jelgavas Mūzikas 

vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Kusas pamatskolas, Madlienas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Taurenītis”, Olaines 2. vidusskolas, Priekuļu vidusskolas, Rencēnu 

pamatskolas, Rīgas 34. vidusskolas, Rīgas 53. vidusskolas, Rīgas 85. vidusskolas, 

Rīgas Juglas vidusskolas, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas, Saldus novada 

pašvaldības Druvas vidusskolas, Šķibes pamatskolas, Taurupes pamatskolas, Taurupes 

pamatskolas Mazozolu filiāles, Trikātas pamatskolas, Ventspils 4. vidusskolas, Viļānu 

vidusskolas. Bija ieradušies arī Briseles 2. Eiropas skolas skolēni.  
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Fotogrāfs: Juris Bērziņš-Soms 

 

 

Esam kopā latviešu valodā! 

 

24. februārī NVO namā pulcējās vairāk nekā 20 dažādu tautību cilvēki, kuri 

Latviju ir izvēlējušies par savu zemi. Pasākuma dalībnieki latviski lasīja dzeju un 

dziedāja dziesmas. Viņu vidū bija jaunieši un pieaugušie no Japānas, Turcijas, 

Lietuvas, Nepālas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Dienvidkorejas, 

Kirgizstānas, Indijas, Tadžikistānas, ASV, Brazīlijas un Ķīnas. Būt kopā latviešu 

valodā viņiem palīdzēja Ansis Bogustovs un Roberto Meloni. 

Latviešu valodas aģentūra izsaka vislielāko pateicību Rīgas privātajai 

vidusskolai „RIMS” un visiem pasākuma dalībniekiem. Īpaša pateicība latviešu 

valodas skolotājai Gitai Ernstsonei un mūzikas skolotājai Madarai Šternai-Matisonei, 

kuras ikdienā bērniem palīdz gan iemīlēt latviešu valodu, gan nebaidīties rādīt savas 

prasmes. Pateicamies arī Latvijas Universitātes profesorei un valodniecei Inai 

Druvietei par atbalstu un sirsnīgajiem ievadvārdiem. 

Pasākumu „Kopā ar latviešu valodu – latviešu valodā”, kas veltīts Dzimtās 

valodas dienai, rīkoja  biedrība „Dialogu nams” un Latviešu valodas aģentūra. 
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Skolēnu radošo darbu konkurss „Kas manu tautu dara stipru” 

 

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

ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. 2017. gadā skolēnus aicinājām atklāt Latvijas 

spēka un stipruma avotus, konkursa tēma – „Kas manu tautu dara stipru”. 

 
 

Sagaidījām rekordlielu pieteikumu skaitu – 885 radošos darbus – zīmējumus, 

kolāžas, esejas, pārspriedumus, dzejoļus un stāstus – no visas pasaules! 550 no tiem ir 

literārie darbi, 335 – zīmējumi.  

Darbus vērtēja komisija: 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija 

Tretjakova;  

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika; 

 rakstnieks Valdis Rūmnieks; 

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

 Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. 

 

Arī 2018. gadā LVA turpinās skolēnu radošo darbu izdevumu sērija. Labākos 

radošos darbus iekļausim jaunā krājumā. 
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Ceļojošā fotoizstāde „Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu” 

 

Svinot valodas svētkus, Latviešu valodas aģentūra izsludināja konkursu 

„Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu” (26.09.–18.11.2016.). Fotogrāfiju un stāstu 

konkursā dalībnieki tika aicināti meklēt labus vārdus apkārtējā vidē, fotografēt valodas 

zīmes, veidot stāstu un dalīties redzētajā ar pārējiem. Saņēmām spilgtus un pārdomas 

rosinošus darbus, no kuriem interesantākie apskatāmi ceļojošajā fotoizstādē. 

 

Izstādes atklāšana notika Dzimtās valodas dienā Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. No 2017. gada marta izstāde pusotru gadu līdz 2018. gada jūlijam 

apskatāma katru mēnesi citā Latvijas bibliotēkā: Saldus pilsētas bibliotēkā, 

Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Talsu novada 

Laidzes bibliotēkā, Tukuma bibliotēkā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas 

filiālbibliotēkā, Ogres Centrālajā bibliotēkā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Priekules 

pilsētas bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Pļavnieku filiālbibliotēkā, Cēsu 

Centrālajā bibliotēkā un Valkas novada Centrālajā bibliotēkā. 

 

  
 

 

 

 

Eiropas Valodu dienas pasākumi 
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Latviešu valodas aģentūra 

aicināja uz ikgadējiem valodas svētkiem 

– Eiropas Valodu dienas pasākumiem. 

Šī diena tiek svinēta visās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs 26. septembrī. 

Jau trīspadsmito gadu Eiropas Valodu 

dienas pasākumus organizēja un 

koordinēja Latviešu valodas aģentūra, 

iesaistot sadarbības partnerus. 

 

 

2017. gadā Eiropas Valodu dienas pasākumu cikla sākumā aicinājām uz 

tikšanos ar tulkotājiem Juri Kronbergu, Contru (Margusu Konnulu) un Guntaru 

Godiņu. Eiropas Valodu dienas pasākumos aicinājām pārbaudīt zināšanas viktorīnā, 

apmeklēt izstādi, piedalīties skolēnu radošo darbu konkursā „Kas manu tautu dara 

stipru”, skaipa nodarbībā, lekcijās, seminārā „Emocijas valodā”, apgūt spāņu, franču, 

lietuviešu, poļu, igauņu, zviedru, itāļu, grieķu, vācu valodu un zīmju valodu Eiropas 

valodu darbnīcās, 9. klašu skolēnu komandas varēja piedalīties zināšanu un erudīcijas 

konkursā, iepazīties ar Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē laureātiem, piedalīties 

konferencē „Latvija diasporai un diaspora Latvijai”,  5. Starptautiskajā Baltijas valstu 

studentu konferencē „Tilti Baltijā” („Bridges in Baltic”) Stokholmas Universitātē un 

latviešu valodas nodarbībā Viļņas Universitātē. Žurnālistus aicinājām piedalīties 

seminārā par latviešu valodu digitālajā vidē „Valodas vēstnieku vēlbrokastis”, savukārt 

jauniešus un pieaugušos aicinājām piedalīties konkursā „Kļūdies tā, lai citiem prieks”. 

Pasākumi notika no 20. septembra līdz 30. oktobrim. 

 

 

LVA aicināja interesentus iesaistīties un bagātināt valodu apguves un lietošanas 

pieredzi, vienlaikus novērtējot un godinot latviešu valodu kā mūsu valsts valodu. 

 

Visi pasākumi bija bez maksas. 

 

http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Jautājumi-konkursam-mājaslapai-2.docx
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Nolikums_Kas-manu-tautu-dara-stipru.pdf
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Nolikums_Kas-manu-tautu-dara-stipru.pdf
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Emocijas_valodā_-1.docx
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Eiropas_valodu_diena-26-09-2017-PROGRAMMA-ES-maja.docx
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Eiropas_valodu_diena-26-09-2017-PROGRAMMA-ES-maja.docx
http://www.valoda.lv/eiropas-valodu-dienas-pasakumu-programma/uzaicinajums-9-klasu-skoleniem/
http://www.valoda.lv/eiropas-valodu-dienas-pasakumu-programma/uzaicinajums-9-klasu-skoleniem/
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/25.09.2017.Eiropas-valodu-diena_-EAZVA_-f-1.docx
http://www.valoda.lv/eiropas-valodu-dienas-pasakumu-programma/plakats_diaspora_web/
http://www.su.se/slabafinety/om-oss/evenemang/fifth-baltic-student-conference-bridges-in-the-baltics-stockholm-2017-1.319488
http://www.su.se/slabafinety/om-oss/evenemang/fifth-baltic-student-conference-bridges-in-the-baltics-stockholm-2017-1.319488
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2016/12/Latviešu-valoda-noskan-Eiropas-Valodu-dienā-Viļņā_LR-vēstniecības-info.docx
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Valodas-vestnieku-velbrokastis_programma-2017-_-1.doc
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/10/EVD_Fotografiju_stastu_konkursa_nolikums.docx
http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/09/Plakāts-EVD-2017-1.pdf
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Stāstu un fotogrāfiju konkurss „Kļūdies tā, lai citiem prieks!” 

 

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

fotogrāfiju un stāstu konkursu jauniešiem un pieaugušajiem „Kļūdies tā, lai citiem 

prieks!”. 
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Konkursa mērķis bija rosināt 

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. 

  
 

Saņēmām asprātīgus un interesantus darbus, kurus vērtēja žūrijas komisija: 

 literatūras kritiķe, jauno literātu radošā semināra „Aicinājums” 

organizatore Sandra Ratniece; 

 dramaturgs Jānis Jurkāns; 

 fotogrāfs Mārtiņš Lablaiks. 

 

 

Labākie darbi fotoizstādes veidā 

apceļos Latvijas bibliotēkas. 

 

 

 

 

Rakstnieku sarunu cikls „Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?” 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra 2017. gada 

19. aprīlī kafejnīcā „Grauzdētava” 

(Rocket Bean Roastery) Miera ielā 29 

sāka ikmēneša sarunu ciklu „Miera ķēķis. 

Kas stāv aiz teksta?”. Katra mēneša 

trešajā trešdienā plkst. 18 notika 

rakstnieku un dzejnieku sarunas par 

valodas un literatūras profesionālajiem 

jautājumiem. 
 

 

 

Sarunu cikla vadītājs dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš aicināja dažādu 

paaudžu līdzīgas vai atšķirīgas ievirzes rakstniekus un dzejniekus uz pārdomām par 

vēstures atspoguļojumu prozas darbos, stila smalkumiem dzejā, literārā darba valodu, 

bērnu literatūras piedāvājumu un pieprasījumu, par cenzūru un konjunktūru un citiem 

jautājumiem, kas paliek aiz uzrakstītā un publicētā.  

http://www.valoda.lv/wp-content/uploads/2017/10/Afiša_Kļūdies-tā-lai-citiem-prieks.png
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No aprīļa līdz oktobrim notika 7 sarunas: 

 19. aprīlī – Pauls Bankovskis un Vents Zvaigzne;  

 17. maijā – Arvis Viguls un Jānis Rokpelnis; 

 21. jūnijā – Artūrs Punte un Sergejs Timofejevs; 

 19. jūlijā – Inese Zandere un Kārlis Vērdiņš;  

 16. augustā – Māra Zālīte un Andris Žebers;  

 20. septembrī – Contra un Juris Kronbergs;  

 18. oktobrī – Guntis Berelis. 

 

Ieeja pasākumos bija bez maksas.  

Pēc notikušajām sarunām tiek veidota grāmata „Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?”. 

 

  

 

 

Latvijas Grāmatu izstāde 

 

Latviešu valodas 

aģentūra no 24. līdz 

26. februārim 

piedalījās „Latvijas 

Grāmatu izstādē 

2017”, klātesošos 

iepazīstinot ar 

izdevumiem un 

elektroniskajiem 

materiāliem, kā arī 

atbildot uz interesentu 

uzdotajiem 

jautājumiem. 
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Lībiešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumi 

 

„Lībiešu vasaras universitāte 2017” 

 

No 12. līdz 20. augustam Ventspils novada Miķeļtornī (lībiski – Pizā) 

norisinājās Lībiešu vasaras universitāte – intensīva augstākās izglītības programma, 

kuras mērķis ir nodrošināt dažādu augstskolu studentiem – galvenokārt doktorantiem 

un maģistrantiem – iespēju iepazīt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru lībiešu 

kultūrvēsturiskajā vidē un rosināt jaunu pētnieku iesaistīšanos lībiešu mantojuma 

apzināšanā un izpētē.  

Lībiešu vasaras universitātē piedalījās studenti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 

Čehijas, Ukrainas, ASV, Vācijas un Somijas augstskolām. Astoņu vasaras universitātes 

norises dienu laikā tās dalībnieki intensīvi iepazina lībiešu valodu, vēsturi un kultūru, 

guva ieskatu lībiešu folklorā un sadzīvē, mācījās gatavot lībiešu ēdienus un dziedāt 

lībiešu dziesmas, apmeklēja vēsturiskos lībiešu ciemus un ar lībiešiem saistītas vietas 

Lībiešu krastā un Ventspilī, tikās ar lībiešu kultūras kopējiem un paši iesaistījā lībiešu 

mantojuma popularizēšanā. Vasaras universitātes noslēgumā 18. augustā plkst. 19.00 

Ventspils Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā notika Lībiešu dzejas vakars, 

kurā vasaras universitātes studenti lasīja lībiešu dzejnieku darbus kopā ar mūsdienu 

lībiešu dzejniekiem Baibu Dambergu, Valtu Ernštreitu un Ķempju Kārli. 

Lībiešu vasaras universitāti organizēja Līvõd kultūr sidām (Lībiešu Kultūras 

centrs) un Tartu Universitāte sadarbībā ar Ventspils lībiešu apvienību „Rānda”, un tās 

norisi atbalstīja Tartu Universitātes Valodniecības, filozofijas un semiotikas 

doktorskola, Latviešu valodas aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras 

programma 2017 un Ventspils dome. 

 

Foto: LVA arhīvs 
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Lībiešu bērnu nometne „Mierlinkizt 2017” 

 

No 27. jūlija desmit dienu garumā tika rīkota lībiešu bērnu vasaras nometne 

„Mierlinkizt 2017”, kas, kā jau katru gadu, notika Mazirbē. Latviešu valodas aģentūra 

atbalstīja lībiešu valodas skolotāju darbu nometnē. 

 

 Foto: Ieva Zdanovska 

 

 

Informatīvais buklets „Līvõ kēļ / Lībiešu valoda” 

 

2017. gadā izdots papildināts un atjaunots informatīvi izglītojošais buklets „Līvõ 

kēļ / Lībiešu valoda”, izdevums papildināts un izdots sadarbībā ar Lībiešu kultūras 

centru (Līvõ kultūr sidām). Bukletā ietverta pamatinformācija par lībiešu valodas 

vēsturi un nozīmi Latvijā, tās lietojumu un gramatiku. 
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2.9. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

 

 
 

 15. ikgadējā EFNIL konference „Nacionālās valodas institūcijas un nacionālās 

valodas” (National language institutions and national languages) notika Manheimā 

2017. gada 5.–6. oktobrī. 

 

Konferenci rīkoja Vācu valodas institūts. Konferences programma un 

fotogrāfijas pieejamas: http://www.efnil.org/conferences/mannheim-2017. 

 

Konferencē ar referātu „The role of national language policy institutions in 

implementation of Law on Official State Language in Latvia” uzstājās LVA direktors 

Jānis Valdmanis un LU profesore Ina Druviete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efnil.org/conferences/mannheim-2017
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

LVA sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 

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

pakalpojumu cenrādis”. 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 419 287 1 396 243 1 551 700 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 347 1 210 498 1 210 498 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

279 940 185 745 341 202 

2. Izdevumi (kopā) 1 341 046 1 505 439 1 505 439 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1 334 643 1 497 832 1 497 832 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  1 333 916 1 497 832 1 497 832 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 403 7 607 7 607 

 

ES struktūrfondu projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”, līgums 

Nr. 8.3.1.1/16/I/002. Saskaņā ar 2017. gadam apstiprināto finansēšanas plānu saņemta 

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 751 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde ir 

58 358,79 EUR. Atlikums 3 342,21 EUR ieskaitīts atpakaļ valsts budžetā. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

- 61 751  58 359 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem - 61 751 58 359 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

- - - 

1.3. Transferti - - - 

2. Izdevumi (kopā) - 61 751 58 359 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 61 751 58 359 

2.1.2. Kārtējie izdevumi - 61 751 58 359 

 

 

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 2017. gadam apstiprināto 

finansēšanas plānu saņemta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 115 157 EUR. 

Projekta budžeta plāna izpilde – 110 146,59 EUR. Atlikums 5 010,41 EUR ieskaitīts 

atpakaļ valsts budžetā. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
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Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

7 185,93 115 157 110 147 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 185,93 115 157 115 157 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

- - - 

1.3. Transferti - - - 

2. Izdevumi (kopā) 7 185,93 115 157 110 147 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 7 185,93 115 157 110 147 

2.1.2. Kārtējie izdevumi 7 185,93 115 157 110 147 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Valodas sākotnējā 

apguve patvēruma meklētājiem”, līgums Nr. LVA/PMIF/2016/2. Saskaņā ar 

2017. gadam apstiprināto finansēšanas plānu saņemta dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 125 046 EUR. Projekta budžeta plāna izpilde ir 120 699,96 EUR. 

Atlikums 4 346,04 EUR ieskaitīts atpakaļ valsts budžetā. 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

117 810,15 125 0046 120 700 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 810,15 125 0046 120 700 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

-   

1.3. Transferti -   

2. Izdevumi (kopā) 117 810,15 125 0046 120 700 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 114 549,03 125 0046 120 700 

2.1.2. Kārtējie izdevumi 114 549,03 125 0046 120 700 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 261,12 -  

 

Valsts budžeta un ES projektu līdzfinansējuma izlietojuma kopsavilkums 
 

 

Nr.p.k. Finanšu rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 544 283 1 708 997 185 1705 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 264 343 1 523 252 1 510 503 

1.2. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
223 043 185 745 341 202 

1.3 Transferti 194 928 - - 

2. Izdevumi (kopā) 1 466 042 1 818 193 1 805 444 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 456 378 1 810 586 1 797 837 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 455 651 1 810 586 1 797 837 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 664 7 607 7 607 
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4. LVA PERSONĀLS 

 

LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 22 darbinieki, no kuriem viens atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 

2017. gadā darbā netika pieņemts neviens darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības tika 

izbeigtas ar 3 darbiniekiem. 21 darbiniekiem jeb 95% no LVA strādājošajiem ir 

augstākā izglītība, tajā skaitā 4 darbiniekiem ir doktora grāds, 15 – maģistra grāds, 2 – 

bakalaura grāds un 1 – vidējā speciālā izglītība.  

 

LVA darbinieku izglītība 

 
 

Trīs LVA darbinieki raksta promocijas darbus doktorantūrā: 

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Migrācijas procesu 

sociolingvistiskie aspekti”.  

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Svešvalodu lietojums Igaunijas un 

Latvijas augstākajā izglītībā: normatīvais regulējums un lingvistiskā 

attieksme”. 

 

 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora 

studiju programma, promocijas darba tēma „Partikulu funkcijas izteikumā un 

tekstā”. 

 

 

 

 

 

 

18% 

68% 

9% 

5% 

doktora grāds 

maģistra grāds 

bakalaura grāds 

vidējā izglītība 
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LVA darbinieku vecums 

 

 
 

LVA darbinieku zinātniskās/populārzinātniskās publikācijas 

 

o Ernštreits, V., Kibermane, K., Kļava, G. Atrašanās vietas un darbības virziena 

izteikšana latviešu, lībiešu un igauņu valodā. Valoda: nozīme un forma, 8. 

Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = Language: Meaning 

and Form, 8. Grammatical and lexical variance in language system. Krājuma 

sast. un red. A. Kalnača, I. Lokmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 

152.–166. lpp.  

o Kļava, G. (D. Kokarevičas intervija.) Latviešu valodu ‒ jau bērnudārzā. 

Latvijas Avīze. Pieejams: http://www.la.lv/latviesu-valodu-jau-bernudarza/ 

o Liepa, D. Daži padomi mūsdienu Sīzifa akmens velšanā: elektroniskās 

sarakstes noteiktie un nerakstītie likumi. Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12. Atb. red. V. Šaudiņa. Rīga: 

Latviešu valodas aģentūra, 2017. 88.–105. lpp. 

o Zilgalve, E. Partikulas pat un tikai: elementa vieta grupā un gaidu skala. 

Valoda: nozīme un forma. 8. Gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums = 

Language: Meaning and Form, 8. Grammatical and lexical variance in 

language system. Krājuma sast. un red. A. Kalnača, I. Lokmane. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2017, 112.–126. lpp. 

o Zilgalve, E. Valoda reklāmā – vārdi spēlēs un spēles vārdos. Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12. Atb. red. 

V. Šaudiņa. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017. 123.–135. lpp. 

o Zilgalve, E. NE un NĒ sintaktisko un semantisko funkciju sastatījums. 

Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Prof. emeritus Intas Freimanes jubilejas 

krājums. Krājuma sast. un red. A. Kalnača, I. Lokmane. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2017, 193.–204. lpp. 

 

 

32% 

32% 

23% 

13% 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 
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Dalība dažādās darba grupās, sanāksmēs, sapulcēs, konferencēs 

 

o Liepa, D., Sjomkāne, I. Sēde par MK Nr.114 grozījumiem (TM, PMLP, VVC 

pārstāvji). VVC, 01.02.2017., 15.02.2017. 

o Liepa, D. Dzimtās valodas diena Jēkabpilī. Viesošanās Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijā pie vidusskolēniem: trīs mācību stundas. 17.02.2017. 

o Liepa, D. Dzimtās valodas diena Talsu vidusskolā. Talsu bibliotēkā, Laidzes 

pamatskolā un Laidzes bibliotēkā. Nodarbības skolēniem un bibliotēkas 

apmeklētājiem. 28.02.2017. 

o Liepa, D. Lekcijas un seminārs ar Saldus pilsētas un novada latviešu valodas un 

literatūras skolotājiem Druvas vidusskolā (īpašvārdu pareizrakstība, aktuāli 

leksikas jautājumi). 13.03.2017. 

o Kļava, G. Nodarbības pedagogiem LVA profesionālās pilnveides kursos. Rīgas 

15. Vidusskola, 15.03.2017. 

o Liepa, D. Publiskas lekcijas LU darbiniekiem par aktuāliem valodas 

jautājumiem, īpašvārdu atveidi un pieturzīmju kļūdām. 22.03.2017, 29.03.2017. 

o Vītola, I. Priekšlasījums „Latviešu valodas elektroniskie resursi 

(www.valoda.lv)”. Eiropas Valodu dienu seminārā žurnālistiem „Valodas 

vēstnieku vēlbrokastis”. 25.09.2017. 

o Zilgalve, E. Priekšlasījums „Valoda šodien: reklāma, saukļi un ziņu virsraksti” 

Eiropas Valodu dienu seminārā žurnālistiem „Valodas vēstnieku vēlbrokastis”. 

25.09.2017. 

o Zilgalve, E. Priekšlasījums „Kā jūtam valodā: izjūtas un sajūtas reklāmās” 

Eiropas Valodu dienu seminārā „Emocijas valodā”. Birojnīcā, 25.09.2017. 

o Zilgalve, E. Lekcija „Tulkojuma redakcija un korekcija”. Nolasīta UNESCO 

Latvija, LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas un Latvijas Rakstnieku 

savienības rīkotajā profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmā 

„Literārais tulkojums un starpkultūru komunikācija” sadarbībā ar LU literatūras 

un kritikas portālu Ubi Sunt. 24.11.2017. 

o Zilgalve, E. Dalība 3. starptautisko ziemas lasījumu „Tulkotāja meklējumi un 

atradumi” diskusijā „Par literāro tulkošanu pie apaļā galda” (piedalās prof. 

Ojārs Lāms, tulkotāja Dace Meiere, „Jāņa Rozes apgāda” izpilddirektore 

Renāte Punka, tulkotājs, rakstnieks Cvī Mirkins, lekt. Mārtiņš Laizāns, literārā 

redaktore Evelīna Zilgalve). 15.12.2017. 

o Kļava, G. Lekcija „Darbs ar bēgļiem un imigrantiem vienotai sabiedrībai – 

Ziemeļvalstu pieredze”. Nolasīta LVA skolotāju seminārā, 01.‒02.12.2017. 

 

 

LVA darbinieki 2017. gadā ar referātiem un priekšlasījumiem piedalījušies 

zinātniskajās konferencēs, semināros un diskusijās  

 

o Liepa, D. Referāts „Īpašvārdu pareizrakstība: problēmas un risinājumi”. 

Nolasīts Latvijas Universitātes 75. konferences sekcijā „Izglītība zinātnei un 

praksei” PPMF (15.02.2017.) 

http://www.valoda.lv)/
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o Liepa, D. Referāts „Kā rakstīt seksīgi?”. Nolasīts 22. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” (30.11‒1.12.2017., 

Liepājas Universitāte) 

o Liepa, D., Sjomkāne, I. Referāts „Valodas politikas nozīmīgāko notikumu 

atspoguļojums Latvijā: 2010–2015”. Nolasīts Daugavpils Universitātes 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVII zinātniskie lasījumi” 

(26.‒27.01.2018.) 

o Kļava, G. Priekšlasījums „Valodas apguve bēgļiem un patvēruma meklētājiem: 

Latvijas pieredze”. Nolasīts „Better integration of refugees and migrants in the 

Nordic and Baltic region”, seminārs. (10.‒12.10.2017, Helsinki) 

o Kļava, G. Priekšlasījums „Darbs ar bēgļiem un imigrantiem vienotai sabiedrībai 

– Ziemeļvalstu pieredze”. Nolasīts LVA profesionālās pilnveides seminārā 

skolotājiem (01.–02.12.2017., Jūrmala) 

o Pošeiko, S. Referāts „Izglītojošs vasaras piedzīvojums – latviešu valodas kā 

svešvalodas apguve LU Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā”. Nolasīts 

Daugavpils Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVII 

zinātniskie lasījumi” (26.‒27.01.2018.) 

o Pošeiko, S. Referāts „Te tulko jums! Valodu un valodas pakalpojumu reklāma 

tulkošanas biroju tekstos”. Nolasīts DU “Zinātniskajos lasījumos XXVII” ar 

mutisku ziņojumu 26.01.-27.01.2017. 

o S. Pošeiko, Lazdiņa, D. Laiveniece, A. Šalme. Priekšlasījums par nestandarta 

uzdevumiem latviešu valodas standarta īstenošanā. Nolasīts 14. starptautiskajā 

zinātniskā konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva XIV” 

konferences diskusijā par latviešu valodas kā dzimtās valodas standartu 

pamatskolai (Liepāja, 21.04.2017.) 

o Valdmanis, J. Referāts „J. Rozenbergs ‒ personība latviešu valodniecībā”. 

Nolasīts 22. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas 

aspekti” (30.11‒1.12.2017., Liepājas Universitāte) 

o Valdmanis, J. Referāts „Latviešu un cittautiešu lingvistiskā attieksme un 

lingvistiskā uzvedība: 2010‒2015”. Nolasīts Daugavpils Universitātes 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXVII zinātniskie lasījumi” 

(26.‒27.01.2018.) 

o Zilgalve, E. Referāts „Describing discourse particles in grammars=Partikulu 

raksturojums gramatikās". Nolasīts 16th Annual Conference of Applied 

Linguistics 2017 LANGUAGE AS AN ECOSYSTEM (16. ikgadējā lietišķās 

valodniecības konferencē „Valoda kā ekosistēma”, Tallina) 

o Zilgalve, E. Referāts „From conjunction to discourse particle: the case of 

Latvian=No saikļa par partikulu: latviešu valodas piemērs”. Nolasīts 

konferencē „5th Baltic Student Conference: Bridges in the Baltics” (6.–

7.10.2018., Stokholmas Universitāte) 

o Zilgalve, E. Referāts „Partikulu PAT un TIKAI semantiskās un pragmatiskās 

funkcijas”. Nolasīts Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „XXVII zinātniskie lasījumi” (26.‒27.01.2018.) 
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

 2017. gadā Latviešu valodas aģentūra turpināja aktīvu saziņu arī savā profilā 

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

 

Sekojiet mums un lasiet jaunāko informāciju pirmie! 

 

 
 

 

Latviešu valodas aģentūra tviterī: @LVA_valoda 

 

 
 

 

 

 

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

 

Igauņu-latviešu vārdnīca tagad arī mobilajās ierīcēs – lejupielādējiet lietotni App Store 

vai Google Play. 

 

 

Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis – regulāri nodrošināt sabiedrībai 

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

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

papildinot apakšvietni Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem mācību materiāliem 

un informējot sabiedrību Facebook 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. 2017. gada 

tīmekļvietnes apmeklējumu statistika ir šāda: 199 208 sesijas, 257 505 lietotāji un 400 

103 lapu skatījumi; apakšvietnes Māci un mācies latviešu valodu apmeklējumu 

statistika 227 879 sesijas, 91 599 lietotāji, 1 387 4824 lapu skatījumi. 

Iedzīvotāju informēšanai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sagatavotas un 

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

nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – presi, radio, televīziju, 

interneta portāliem, kuros popularizēta un atspoguļota ar valodas politiku saistīto 

pasākumu norise, veikta valsts valodas politikas un valodas kultūras jautājumu analīze.  

 Sabiedrība regulāri tika informēta par LVA pasākumiem un darbību. 

 

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

apmeklējumiem 

 

LVA tīmekļvietne Apmeklējumu skaits 

2014 2015 2016 2017 

www.valoda.lv 

lietotāji 109 742 103 442 119 410 257 505 

sesijas 186 461 174 266 194 275 199 208 

lapu skatījumi 418 835 368 640 398 471 400 103 

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

lietotāji 47 111 68 237 74 602 91 599 

sesijas 
109 852 161 053 174 206 227 879 

lapu skatījumi 
824 229 1 081 223 1 105 794 1 387 482 

https://www.facebook.com/latviesuvalodasagentura?ref=aymt_homepage_panel 

sekotāji 

- 746 

(82% 

sievietes; 

33% 25–34 

gadus veci) 

1070 

 (81% sievietes; 

33% 25–34 

gadus veci un 

21% 35–44 

gadus veci) 

2180  

(nedēļā) 

Skatījumi nedēļā - 5000 7000 7000 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/
http://maciunmacies.valoda.lv/
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https://www.facebook.com 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) 

https://twitter.com/@eelv_lv  

Igauņu-latviešu vārdnīca 

sekotāji 

 

408 

 

50 jauni 

apmeklētāji 

mēnesī 

100 jauni 

apmeklētāji 

mēnesī 

600 

skatījumi  1000 

līdz 

1200 

(vid. 

skatījum

u sk.) 

 

2000 

skatījumu 

mēnesī no 

citiem 

lietotājiem 

2500 skatījumu 

mēnesī no 

citiem 

lietotājiem 

2000 skatījumu 

mēnesī 

 

Facebook katru mēnesi ievietotas vidēji 25 ziņas (vid. 9000 skatītāju nedēļā), Twitter 

(ee-lv vārdnīca) – mēnesī vidēji 20 informācijas vienību un dienas vārdu (vid. 

80 profila ieskatu mēnesī); Twitter (LVA valoda) mēnesī vidēji 25 informācijas 

vienības (245 profila ieskatu mēnesī; www.valoda.lv „Aktualitātēs” ievietotas 178 

informatīvās vienības, sagatavots 51 nedēļas jautājums (8777 lietotāju 9 mēn.). 

 

Valstis, no kurām veikti tīmekļvietnes www.valoda.lv apmeklējumi: 

1) Latvija (85,79%); 

2) Lielbritānija (2,68%); 

3) ASV (2,38%);  

4) Krievija (1,35%); 

5) Vācija (1,04%). 

 

Latviešu valodas aģentūras sniegtie komentāri un informācija plašsaziņas līdzekļiem 

 

N.p.k. Informatīvās vienības 2014 2015 2016 2017 

1. Preses relīzes ziņu dienestiem 39 16 10 63 

2. Informatīvi skaidrojošas īsas 

publikācijas dažādos preses izdevumos 

47  

~26 ~24 3. Plašākas publikācijas, intervijas, 

komentāri, diskusijas (TV, radio, 

laikraksti, interneta vietnes u.tml.) 

34 ~28 

 120 44 36 87 

 

- LVA pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta 

pārstāvi Estabanu Martinesu-Serrano (Estaban Martinez Serrano) ierēdņu 

informatīvās programmas Latvijā laikā (02.‒04.10.2017.)  

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/@eelv_lv
http://www.valoda.lv/
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- Tikšanās ar Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas delegāciju LR Izglītības 

un zinātnes ministrijā (14.12.2017.) 

 

 

Kvantitatīvā publicitātes analīze 2017. gadā 

 

Publicitātes analīzē atspoguļoti šādi publicitātes aspekti: 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes intensitāte; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādu 

valodu medijos; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes salīdzinājums 

dažādos mediju segmentos; 

 Latviešu valodas aģentūras un valsts valodas publicitātes avoti. 

 

Publicitātes kvantitatīvajā analīzē (Mediju monitorings: LETA, 2016) atlasīti 

5333 materiāli, kuros minēta Latviešu valodas aģentūra, valsts valoda un diasporas 

jautājumi. 

 

2015. gadā 2016. gadā 2017. gadā 

5967 reizes 5454 reizes 10 305 

t.sk. 370 rakstos un sižetos 

minēta Latviešu valodas 

aģentūra, 3973 aplūkoti ar 

valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 1111 materiālos. 

t.sk. 619 rakstos un sižetos 

minēta Latviešu valodas 

aģentūra, 4015 aplūkoti ar 

valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 1078 materiālos 

t.sk. 423 rakstos un sižetos 

minēta Latviešu valodas 

aģentūra, 8592 aplūkoti ar 

valsts valodu saistīti 

jautājumi, bet diaspora 

minēta 1532 materiālos 
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Latviešu valodas aģentūras kopējā publicitāte 

 

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

169 

72 67 

46 

29 
22 

17 

1 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

In
te

rn
e

ta
 p

o
rt

ā
li 

R
a
d

io
 

R
e
ģ

io
n

ā
lā

 p
re

s
e

 

N
a

c
io

n
ā

lā
s
 a

v
īz

e
s
 

T
V

 

N
e
d

ē
ļa

s
 iz

d
e

v
u

m
i 

M
ē

n
e

š
a

 i
z
d

e
v
u

m
i 

B
iz

n
e

s
a

 a
v
īz

e
s
 

R
a
k

s
tu

/s
iž

e
tu

 s
k

a
it

s
 

Latviešu valodas aģentūras publicitāte dažādos mediju 
segmentos 
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Latviešu valodas aģentūras publicitātes sadalījums dažādu valodu medijos 
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Latviešu valodas aģentūras publicitāte dažādās 
valodās 

Interneta 
portāli 
40,0% 

Radio 
17,0% 

Reģionālā 
prese 
15,8% 

Nacionālās 
avīzes 
10,9% 

TV 
6,9% 

Nedēļas 
izdevumi 

5,2% 

Mēneša 
izdevumi 

4,0% 

Biznesa 
avīzes 
0,2% 

Latviešu valodas aģentūras publicitātes 
procentuālais sadalījums dažādos mediju 

segmentos 
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LVA publicitātes avoti 

 

Mediju segments Avots Skaits 

Biznesa avīzes Dienas Bizness 1 

Interneta portāli la.lv 20 

 
lsm.lv 15 

 
lvportals.lv 14 

 
mixnews.lv 11 

 
nra.lv 11 

 
delfi.lv 10 

 
skaties.lv 8 

 
vesti.lv 8 

 
press.lv 6 

 
tvnet.lv 5 

 
diena.lv 4 

 
freecity.lv 4 

 
ru.focus.lv 4 

 
rus.delfi.lv 4 

 
bnn.lv 3 

 
ekonomika.lv 3 

 
focus.lv 3 

 
apollo.tvnet.lv 2 

 
aprinkis.lv 2 

 
bb.lv 2 

 
Bizness.LV 2 

 
db.lv 2 

 
jvestnesis.lv 2 

 
kasjauns.lv 2 

 
liepajniekiem.lv 2 

 
pilseta24.lv 2 

 
rus.tvnet.lv 2 

 
satori.lv 2 

latviešu 
77% 

krievu 
23% 

Latviešu valodas aģentūras publicitātes 
procentuālais sadalījums dažādās 

valodās 
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Mediju segments Avots Skaits 

 
valmieraszinas.lv 2 

 
ziemellatvija.lv 2 

 
dzirkstele.lv 1 

 
eliesma.lv 1 

 
irir.lv 1 

 
irliepaja.lv 1 

 
Jelgava.lv 1 

 
jelgavniekiem.lv 1 

 
Ludzaszeme.lv 1 

 
rus.kasjauns.lv 1 

 
rus.liepajniekiem.lv 1 

 
vestnesis.lv 1 

Mēneša izdevumi Laikraksts Latvietis 12 

 
9 Vīri 1 

 
Biznes klass 1 

 
Ilustrētā Zinātne 1 

 
Latvijas Ārsts 1 

 
Mans Mazais 1 

Nacionālās avīzes Latvijas Avīze 31 

 
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 8 

 
Segodņa 4 

 
Diena 3 

Nedēļas izdevumi Izglītība un Kultūra 11 

 
Skolas Vārds 6 

 
Ieva 2 

 
7 Super Sekretov 1 

 
Mājas Viesis 1 

 
Ļubļu 1 

Radio LR4 17 

 
LR1 16 

 
Radio Baltkom 12 

 
SWH+ 5 

 
LR2 5 

 
Rietumu Radio 4 

 
1.biznesa radio 3 

 
SWH 3 

 
MIX FM 2 

 
Radio TEV 2 

 
Star FM 1 

 
Pieci.LV 1 

 
Retro FM 1 

Reģionālā prese Liesma 6 

 
Bauskas Dzīve 4 

 
Ogres Vēstis Visiem 4 

 
Vietējā Latgales Avīze 4 

 
Druva 3 

 
Kurzemes Vārds 3 

 
Staburags 3 

 
Ventas Balss 3 

 
Ādažu Vēstis 2 

 
Auseklis 2 

 
Avīze Piebaldzēniem 2 



77 
 

Mediju segments Avots Skaits 

 
Kursas Laiks 2 

 
Kurzemes Vārds (ru) 2 

 
Rīgas Apriņķa Avīze 2 

 
Saldus Zeme 2 

 
Seičas 2 

 
Talsu Novada Ziņas 2 

 
Ventspils Novadnieks 2 

 
Zemgales Ziņas 2 

 
Dundadznieks 1 

 
Dzirkstele 1 

 
Iecavas Ziņas 1 

 
Jaunais Vēstnesis 1 

 
Kurmenīte (Rugāju novads) 1 

 
Kurzemnieks 1 

 
Lubānas Ziņas 1 

 
Million 1 

 
Neretas Novada Vēstis 1 

 
Panorama Rezekne 1 

 
Saldus Novada Vēstis 1 

 
Stars 1 

 
Vaduguns 1 

 
Zemgale 1 

 
Ziemeļlatvija 1 

TV LNT 13 

 
TV3 5 

 
PBK 4 

 
LTV1 3 

 
TV24 3 

 
LTV7 1 

Kopā 
 

423 
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Ieskatam piedāvājam statistisko informāciju par valsts valodas jautājumu 

atspoguļojumu un diasporas publicitāti Latvijas plašsaziņas līdzekļos 2016. gadā. 

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

uzdevumiem un apliecina arī LVA līdzdalību sabiedrības informēšanā par valsts 

valodas politiku.  

 

Valsts valodas kopējā publicitāte 
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Valsts valodas publicitāte dažādos mediju segmentos 

Interneta 
portāli 
41,8% 

Radio 
35,5% 

TV 
9,8% 

Reģionālā 
prese 
5,7% 

Nacionālās 
avīzes 
5,2% 

Nedēļas 
izdevumi 

1,3% Mēneša 
izdevumi 

0,5% 
Biznesa 
avīzes 
0,1% 

Valsts valodas publicitātes procentuālais 
sadalījums dažādos mediju segmentos 
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Diasporas kopējā publicitāte 
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Diasporas publicitātes sadalījums pa mēnešiem 
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Diasporas publicitāte dažādos mediju segmentos 
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Interneta 
portāli 
48,8% 

Radio 
24,4% 

Reģionālā 
prese 
8,2% 

Nacionālās 
avīzes 
5,9% 

TV 
5,7% 

Mēneša 
izdevumi 

4,4% 

Nedēļas 
izdevumi 

1,7% Biznesa 
avīzes 
1,0% 

Diasporas publicitātes procentuālais 
sadalījums  

dažādos mediju segmentos 
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6. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS GADA DARBA PLĀNS 2018. GADAM 

  
 

 

        

Uzdevumi  

Pasākumi 

uzdevuma 

izpildei 

Plānotais 

darbības rezultāts 

un tā rādītājs 

Pasākuma norises 

laiks 

Finansējuma apjoms (EUR) 

VB 

programma 

04.00.00 

(plānotais 

2018.g.)  

VB 

programm

a 

01.11.00 

(plānotais 

2018.g.)  

cits 

finansējum

s 

(plānotais 

2018.g.)  

1. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar valsts institūcijām un 

nevalstisko sektoru Latvijā un ārvalstīs 
33189 0 0 

1.1. 

Nodrošināta 

Latviešu 

valodas 

aģentūras 

(turpmāk – 

LVA) 

darbības 

plānošana un 

sabiedrības 

informēšana 

par LVA 

īstenotajiem 

pasākumiem 

1.1.1. Dalība ES 

valstu valodas 

politikas 

veidošanā un 

īstenošanā, 

turpinot darbu 

Eiropas 

Nacionālo 

valodu 

institūciju 

federācijā 

(European 

Federation of 

National 

Institutions for 

Language) 

1.1.1.1. Dalība 

gadskārtējā 

konferencē un 

darbs Ģenerālajā 

asamblejā 

Visu gadu 1500 0 0 

  1.1.2. Regulāra 

LVA 

tīmekļvietnes 

papildināšana ar 

jaunāko 

informāciju par 

darbības 

rezultātiem un 

aktualitātēm 

1.1.2.1. Sadaļas 

"Aktualitātes" u.c.  

sadaļu 

papildināšana 

tīmekļvietnē - ~4 

informatīvās 

vienības mēnesī, 

Facebook regulāra 

papildināšana, 

saziņa igauņu-

latviešu valodas 

vārdnīcas Twitter 

īsziņās un Twitter 

kontā LVA_valoda 

Visu gadu 0 0 0 

  1.1.3. 

Informācijas 

sniegšana 

plašsaziņas 

līdzekļiem un 

sabiedrībai 

informēta par 

jautājumiem, 

kas ietilpst LVA 

kompetencē, kā 

arī par LVA 

darbības 

rezultātiem 

1.1.3.1. ~ 10 

preses relīzes un 

~10 citas 

informatīvās un 

zinātniskās 

vienības (plašākas 

publikācijas, 

intervijas, 

komentāri u.tml. 

presē, TV, radio; 

zin. referāti un 

publikācijas)  

Visu gadu 1236 0 0 

  1.1.4. 

Informatīvu 

semināru 

organizēšana 

1.1.4.1. 

Informatīvais 

seminārs par LVA 

jaunākajiem 

2018.gada jūnijs 500 0 0 
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pētījumiem, 

izdevumiem 

    1.1.4.2. 

Informatīvi 

semināri par LVA 

izdevumiem u.c. 

produktiem 

2018.g. 1000     

1.2. Īstenoti 

pasākumi, 

kas 

popularizē 

valsts valodas 

apguvi, 

veicina tās 

lietošanu un 

sekmē 

sabiedrības 

līdzdalību 

valsts valodas 

politikas 

īstenošanā 

(LVA 

nolikuma 

4.9.uzd.) 

1.2.1. 

Informatīvi un  

izglītojoši 

pasākumi  

atbilstoši 

mērķauditorijas 

vajadzībām 

1.2.1.1. Ikgadējais 

Dzimtās valodas 

dienas pasākums 

2018. gada 

februāris 

8159 0 0 

1.2.1.2. Ikgadējie 

Eiropas Valodu 

dienas pasākumi 

2018. gada 

septembris-oktobris 

4110 0 0 

1.2.1.3. Pasākumu 

cikls: tikšanās, 

saruna ar 

cilvēkiem, kuru 

profesionālā 

darbība saistīta ar 

valodu un tās 

attīstību, 6-7 

pasākumi) 

2018.gada marts-

novembris 

7984 0 0 

1.2.2. Skolēnu 

radošo darbu 

konkursu 

īstenošana, 

rezultātu 

apkopošana 

1.2.2.1. Skolēnu 

radošo darbu 

konkursa 2017 

"Kas manu tautu 

dara stipru" un 

fotogrāfiju stāstu 

konkursa darbu 

vērtēšana; 2018. 

gada radošo darbu 

konkursa 

vērtēšana 

(sākums) 

2017.-2018.g. 

janvāris; decembris 

4219 0 0 

  1.2.2.2. Skolēnu 

radošo darbu 

konkursa 2017 

"Kas manu tautu 

dara stipru" darbu 

krājuma izveide 

un izdošana 

2018.g. jūlijs 3743     

1.2.3. Dalība 

grāmatu tirgos, 

izstādēs 

1.2.3.1. Dalība 

Latvijas grāmatu 

izstādē; dalība 

grāmatu mākslas 

konkursā "Zelta 

ābele"  

2018. gada 23.-25. 

februāris 

738 0 0 

2. Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un 

sociolingvistisko procesu dinamika (LVA nolikums 3.1.funkcija) 
10498 0 0 

2.1. Organizēta un 

nodrošināta 

sociolingvistisko 

pētījumu veikšana par 

latviešu valodas 

situāciju Latvijā un 

latviešu diasporas 

valstīs (LVA nolikuma 

4.1.uzd.) 

2.1.1. Valodas 

situācijas 

dinamikas analīze 

2.1.1.1. Pētījuma par 

valsts valodas 

prasmi 

pieaugušajiem 

izstrāde 

2018 5484 0 0 

2.1.1.2. Pētījums par 

latviešu valodas 

apguvi Latvijas 

vispārējās izglītības 

sistēmā 

2017-2020 5014 0 0 
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3. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (LVA 

nolikums 3.2.funkcija) 
732662 0 0 

3.1. Organizēta latviešu 

valodas kā otrās valodas 

un svešvalodas apguve 

visās izglītības pakāpēs 

un mūžizglītībā, sniegts 

atbalsts 

mazākumtautību 

izglītībai latviešu 

valodas apguvē (LVA 

nolikuma 4.2.uzd.) 

3.1.1. Latviešu 

valodas kursi 

3.1.1.1. Latviešu 

valodas apguves 

kursi pirmsskolas 

pedagogiem un 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem (60 

stundu programma, 

1 grupa, 15 

dalībnieki) 

2018.g. 

marts-

jūnijs 

900 0 0 

3.2. Plāno, ievieš un 

vada projektus 

(seminārus, kursus u.c. 

pasākumus pedagogu 

tālākizglītībai) latviešu 

valodas apguves, 

mācīšanas metodikas un 

starpkultūru 

komunikācijas jomā 

(LVA nolikuma 

4.3.uzd.) 

3.2.1. Latviešu 

valodas un 

bilingvālo mācību 

kursi pirmsskolas 

un latviešu 

valodas 

pedagogiem          

3.2.1.1. Metodikas 

kursi pirmsskolas 

skolotājiem (12 

stundas, 10 grupas,  

200 pedagogi) 

Visu gadu 5090 0 0 

   3.2.1.2. Metodikas 

kursi pieaugušo 

skolotājiem (8 

stundas, 6 grupas, 

120 skolotāji) 

Visu gadu 2900 0 0 

   3.2.1.3. Metodikas 

kursi sākumskolas 

skolotājiem  (36 

stundas, 6 grupas,  

120 pedagogi) 

Visu gadu 8100 0 0 

    3.2.1.4. Metodikas 

kursi latviešu 

valodas skolotājiem 

(12 un 8 stundas, 12 

grupas, 200 

skolotāji) 

Visu gadu 5400 0 0 

    3.2.1.5. Metodikas 

kursi latviešu 

valodas un 

literatūras 

skolotājiem (24 

stundas, 4 grupas, 

80 skolotāji) 

Visu gadu 4659 0 0 

    3.2.1.6. Kursi 

"Pedagoga 

profesionālā 

kompetence darbā ar 

imigrantiem un 

reemigrantiem" (36 

stundas, 2 grupas, 

izglītoti 50 

pedagogi) 

Visu gadu 8200 0 0 

  3.2.2. Pedagogu 

meistarklases 

3.2.2.1. Pedagogu 

meistarklases 

latviešu valodas, 

sākumskolas, 

pamatskolas un 

vidusskolas 

Visu gadu 7200 0 0 
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pedagogiem (36 

stundas, 6 grupas, 

72 skolotāji) 

  3.2.3. 

Tālākizglītotāju 

sagatavošana 

3.2.3.1. Radošā 

nometne latviešu 

valodas kursu LVA 

tālākizglītotājiem (3 

dienas, 40 pedagogi) 

2018. gada 

jūlijs 

9500 0 0 

3.3. Sniegts atbalsts 

latviešu diasporai 

ārvalstīs latviešu 

valodas apguvē un 

valodas saglabāšanā 

(LVA nolikuma 

4.4.uzd.) 

3.3.1. Pedagogu 

kompetences 

pilnveides kursu 

organizēšana 

diasporas nedēļas 

nogales skolu 

pedagogiem 

3.3.1.1. Metodikas 

kursi Latvijā 

diasporas 

skolotājiem un 

ārvalstu augstskolu 

mācībspēkiem (3 

dienu nometne, 

izglītoti 50 

pedagogi) 

2018. gada 

janvāris-

jūlijs 

15000 0 0 

    3.3.1.2. Metodikas 

kursi ārvalstīs 

(Ziemeļeiropa, 

Anglija, Īrija, 

Centrālā Eiropa) 

diasporas 

skolotājiem (izglītoti 

100 pedagogi) 

Visu gadu 23851 0 0 

  3.3.2. Interaktīvās 

e-mācību 

platformas 

izveide, 

uzturēšana 

3.3.2.1. Tālmācības 

vides ClassFlow 

pielāgojums, 

uzturēšana 

(ClassFlow 

lietojumlicences 

iegāde, ClassFlow 

vides ekspertu 

konsultācijas, 

VIDEO izglītības 

platformas (kanāla) 

nodrošinājums, 

VIDEO vides 

ekspertu 

konsultācijas, 

ieguldījums VideoIP 

aprīkojumā)  

Visu gadu 13029 0 0 

    3.3.2.2. Pašmācības 

rīka izstrāde, 

attīstība, uzturēšana 

(programmēšana, 

projekta vadība,  

izstrādātāju 

konsultācijas) 

Visu gadu 18550 0 0 

  3.3.3. Mācību 

materiālu izstrāde 

interaktīvajai e-

mācību videi 

3.3.3.1. A2 un B1 

nodarbību 

sagatavošana 

pašmācības rīkam 

Visu gadu 6000 0 0 

    3.3.3.2. Divu 

pašmācības 

materiālu 

sagatavošana 

Visu gadu 5000     
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  3.3.4. Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide darbam 

interaktīvajā e-

mācību vidē 

3.3.4.1. Kursi 

ClassFlow vides 

apguvei (izglītoti 12 

skolotāji) 

2018.gada 

janvāris-

jūnijs 

2998 0 0 

    3.3.4.2.Kursi 

VIDEO izglītības 

platformas apguvei 

(straumēšanas 

sākotnējā apguve) 

(izglītoti 6 skolotāji) 

2018. gada 

4.cet. 

871 0 0 

  3.3.5. Tālmācības 

procesa 

nodrošinājums 

ClassFlow vidē 

3.3.5.1. Tālmācības 

nodarbību 

sagatavošana un 

vadīšana tiešsaistē 

2018.gada 

janvāris-

jūnijs, 

septembris-

decembris 

70000 0 0 

    3.3.6.1. Tālmācības 

procesa 

organizēšana 

ClassFlow vidē 

Visu gadu 22203 0 0 

  3.3.6. Atbalsts 

latviešu valodas 

apguvei un citiem 

pasākumiem 

diasporā 

3.3.7.1. Atbalsts 

latviešu valodas un 

kultūras apguvei 

Austrumu diasporā 

(klātienē un Skype) 

Visu gadu 34269 0 0 

    3.3.7.2. Atbalsts 

diasporas nedēļas 

nogales skolām 

(atbalstītas vismaz 

45 skolas) 

Visu gadu 120000 0 0 

    3.3.7.3. Atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

latviešu valodas 

apguves un 

lietojuma 

veicināšanai (6 

pasākumi, 80 

dalībnieki) 

Visu gadu 23500 0 0 

    3.3.7.4. Mācību 

līdzekļu, materiālu 

iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām 

Visu gadu 4500 0 0 

    3.3.7.5. Atbalsts 

reemigrantu 

ģimenēm bērnu 

iekļaušanai Latvijas 

izglītības sistēmā 

(ekspertu tikšanās,  

konference) 

2018.g. 

janvāris-

aprīlis 

1500 0 0 

    3.3.7.6. Atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

latviešu valodas 

apguves un 

lietojuma 

veicināšanai (4 

pasākumi, 40 

dalībnieki) 

Visu gadu 11500     
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    3.3.7.7. Diasporas 

pasākumu 

organizēšana un 

metodisko 

pasākumu 

īstenošana 

Visu gadu 23930 0 0 

  3.3.8. Atbalsts 

diasporas bērniem 

un jauniešiem 

3.3.8.1. Vasaras 

skolas latviešu 

valodas apguvei 

diasporas jauniešiem 

(26 dalībnieki, 2 

pasākumi) 

Visu gadu 18000 0 0 

  3.3.9. Mācību, 

metodiskie  un 

informatīvie 

materiāli 

3.3.9.1. Diasporas 

skolotāju veidotie 

mācību materiāli 

Visu gadu 8956 0 0 

    3.3.9.2. Interaktīva 

mācību materiāla 

izveide "Latvija 

laikā un telpā" 

diasporas 13 - 14 

gadus veciem 

skolēniem  

Visu gadu 6085 0 0 

    3.3.9.3. Autentisko 

tekstu krājuma 

valodas apguvei 

izveide 

Visu gadu 8000 0 0 

    3.3.9.3. Mācību 

materiāla izstrāde 

latviešu literatūras 

apguvei 

kultūrvēsturiskajā 

kontekstā diasporas 

vasaras vidusskolas 

2. klasei 

Visu gadu 8135 0 0 

    3.3.9.4. Latvisko 

tradīciju materiāli 

bērniem 

Visu gadu 16000 0 0 

    3.3.9.5. Informatīvu 

materiālu izstrāde 

bilingvālo bērnu 

vecākiem  

Visu gadu 3000 0 0 

3.4. Veicinātas latviešu 

valodas studijas 

ārvalstu augstskolās 

(LVA nolikuma 

4.4.uzd.) 

3.4.1. Atbalsts 

ārvalstu 

augstskolu 

lektorātiem 

latviešu valodas 

apguvē 

3.4.1.1. Atbalsts 

latviešu valodas 

lektorātiem 

(maksājumi 

Vašingtonas 

Universitātei (ASV, 

Sietla), Kauņas 

Vītauta Dižā 

universitātei 

(Lietuva), Ļvovas I. 

Franko Nacionālajai 

universitātei 

(Ukraina), Prāgas 

Kārļa universitātei 

(Čehija), Tartu 

Universitātei 

(Igaunija), Helsinku 

Universitātei 

(Somija) , Gētes 

Visu gadu 76493 0 0 
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Universitātei 

(Frankfurte, Vācija), 

Varšavas 

Universitātei 

(Polija)) 

    3.4.1.2. Papildu 

lektorāti (lektors 

Pekinas Svešvalodu 

universitātē) 

Visu gadu 6306 0 0 

  3.4.2. Atbalsts 

izglītojošu 

pasākumu 

organizēšanai 

Latvijā un 

ārvalstīs 

3.4.2.1. Finansiāls 

atbalsts 

izglītojošiem 

pasākumiem 

ārvalstu augstskolās, 

kurās apgūst latviešu 

valodu, un 

projektiem latviešu 

valodas apguves un 

izpētes veicināšanai 

(Baltijas studentu 

konferencei "Tilti 

Baltijā”, Viļņas 

Universitātes Baltu 

akadēmijai, citiem 

augstskolu 

pasākumiem pēc 

pieprasījuma) 

Visu gadu 9742 0 0 

    3.4.2.2. Atbalstīti 

latviešu valodas 

vasaras kursi 

ārvalstu studentiem 

2018.g. 

jūlijs-

augusts 

1500 0 0 

    3.4.2.3. Vasaras 

kursu organizēšana 

latviešu valodas 

ārvalstu augstskolu 

pasniedzējiem 

(“letonistu 

semināri”) 

2018.g. 

jūlijs 

1000 0 0 

  3.4.3. Mācību un 

metodisko 

materiālu izstrāde 

un pieejamības 

nodrošināšana 

latviešu valodas 

apguvei ārvalstu 

augstskolās 

3.4.3.1. Mācību 

līdzekļu izstrāde 

ārvalstu augstskolu 

studentiem 

Visu gadu 5145 0 0 

    3.4.3.2. Mācību 

grāmatu sūtījumi 

ārvalstu 

augstskolām un 

pētniecības iestādēm 

Visu gadu 1400 0 0 
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  3.4.4. Vizītes 

ārzemju 

augstskolās, kurās 

māca latviešu 

valodu 

3.4.4.1. Organizētas 

vismaz 2 vizītes 

Visu gadu 1400 0 0 

3.5. Organizēt un 

atbalstīt zinātniskās un 

mācību literatūras, 

izglītojošo un 

informatīvo materiālu 

izstrādi un izdošanu 

(LVA nolikuma 

4.6.uzd.) 

3.5.1. Mācību 

līdzekļi  

3.5.1.1. MLK Laipa 

B2 sagatavošana un 

izdošana 

Visu gadu 12934 0 0 

    3.5.1.2. MLK Laipa 

B1 (grāmata un 

burtnīca) izdošana 

Visu gadu 5000 0 0 

    3.5.1.3.Monogrāfijas 

"Tekstveide" 

sagatavošana 

Visu gadu 4840     

    3.5.1.4. Valodas 

funkcionālie līmeņi 

A1-A2 bērniem un 

pusaudžiem 

Visu gadu 24195 0 0 

    3.5.1.5. Informatīvie 

semināri un 

prezentācijas 

pasākumi par LVA 

mācību līdzekļiem 

Visu gadu 3200 0 0 

  3.5.2. 

Elektroniskie 

mācību līdzekļi 

3.5.2.1. Mācību 

materiālu 

digitalizācija 

Visu gadu 10711 0 0 

    3.5.2.2. 

Elektroniskās 

vārdnīcas e-Pupa 

pilnveide un 

papildināšana 

(skaņu failu 

sagatavošana, 

šķirkļu izveide) 

Visu gadu 30600 0 0 

  3.5.3. Metodiskie 

līdzekļi latviešu 

valodas apguvei 

un bilingvālajai 

izglītībai 

3.5.3.1. Metodisko 

rakstu krājuma par 

CLIL sagatavošana 

Visu gadu 4616 0 0 

    3.5.3.3. Zinātniski 

metodiskā žurnāla 

"Tagad" izveide, 

izdošana 

elektroniski 

Visu gadu 11250 0 0 

3.6. Pārējie uzdevumi 3.6.1. 

Autortiesību 

kārtošana  

3.6.1.1. 

Autoratlīdzības 

piedrukām un 

jaunajiem 

izdevumiem 

Visu gadu 1500 0 0 

  3.6.2. .Mācību 

līdzekļu 

pieejamības 

nodrošināšana: 

piedrukas mācību  

grāmatām, darba 

burtnīcām 

3.6.2.1. Piedrukas 

(atbilstoši 

pieprasījumam no 

pašu ieņēmumiem) 

Visu gadu 0 0 0 
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  3.6.3. Valodas 

dienu pasākums 

3.6.4.1.Sabiedrības 

integrācijas 

pasākums "Pirmie 

soļi Latvijā latviski" 

(100 dalībnieku) 

2018.g. 

februārī 

1500     

  3.6.4. LVA 

darbības 

popularizēšana, 

sabiedrības 

informēšana; 

LVA darbinieku 

līdzdalība 

semināros, kursu 

nodrošināšana 

3.6.5.1. Vietējie 

komandējumi 

(dienas nauda, 

viesnīcu 

pakalpojumi, 

konferenču dalības 

maksas) 

Visu gadu 1000     

    3.6.5.2. Ārzemju 

komandējumi 

(dienas nauda, 

viesnīcu 

pakalpojumi, 

konferenču dalības 

maksas) 

Visu gadu 1504 0 0 

4. Sekmēta latviešu valodas attīstība un kvalitatīvs lietojums, paaugstināta 

latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un pasaulē (LVA nolikums 3.3. 

funkcija). Sniegts atbalsts lībiešu valodas un kultūras attīstībai. 

70700 0 0 

4.1. Sniegtas 

konsultācijas latviešu 

valodas pareizrakstības, 

gramatikas, leksikas un 

valodas stila jautājumos 

(LVA nolikuma 

4.7.1.uzd.) 

4.1.1. Mutvārdu 

un elektronisko 

konsultāciju par 

dažādiem valodas 

jautājumiem 

sniegšana 

4.1.1.1. ~1400 līdz 

20000  konsultāciju 

Visu gadu 279 0 0 

  4.1.2. Diskusijas 

par dažādiem  

valodas prakses 

jautājumiem, 

pieredzes apmaiņa 

ar valodas 

konsultāciju 

dienestiem 

kaimiņvalstīs  

4.1.2.1. Seminārs 

par valodas 

konsultāciju 

dienestu darbību un 

valodas normēšanas 

un prakses 

jautājumiem 

dažādās valstīs  

2018.g. 2. 

cet. 

1320     

4.2. Sniegtas 

konsultācijas 

personvārdu atveides 

un identifikācijas 

jautājumos (LVA 

nolikuma 4.7.2.uzd.) 

4.2.1. Rakstveida 

izziņu 

sagatavošana un 

izsniegšana par 

citvalodu 

personvārdu 

atveidi un 

identifikāciju 

4.2.1.1. Līdz  ~600 

līdz 800 izziņu 

Visu gadu 0 0 0 

4.3. Pēc 

tiesībaizsardzības 

iestāžu pieprasījuma 

sniegti lingvistiskie 

atzinumi par konkrētu 

tekstu vai tā daļu (LVA 

nolikuma 4.8.uzd.) 

4.3.1. 

Lingvistisko 

atzinumu un 

ekspertīžu 

īstenošana 

4.3.1.1. ~10 līdz 15 

lingvistiskie 

atzinumi un 

ekspertīzes 

Visu gadu 0 0 0 

4.4.Veicināta valsts 

valodas attīstība 

valodas normu avotu 

(vārdnīcu, 

rokasgrāmatu) izveides, 

terminoloģijas izstrādes 

4.4.1. Dažādu 

populārzinātnisku 

izdevumu izstrāde 

par latviešu 

valodas 

jautājumiem, par 

4.4.1.1. Valodas 

prakse: vērojumi un 

ieteikumi. 

Populārzinātnisku 

rakstu krājums. Nr. 

13.  Atb. red. 

2018.gada 

jūnijs 

2097 0 0 
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un informācijas 

tehnoloģiju jomā, tai 

skaitā organizēti 

projektu konkursi 

latviešu valodas 

attīstībai, vadīta un 

uzraudzīta projektu 

īstenošana (LVA 

nolikuma 4.5.uzd.) 

valodas  pilnveidi 

literatūras un 

mākslas 

līdzekļiem 

A.Vulāne. Rīga: 

LVA, 2018. (~500 

eks.) 

  4.4.1.2. Valodas 

prakse: vērojumi un 

ieteikumi. 

Populārzinātnisku 

rakstu krājums. 

Nr.14. manuskripta 

izstrāde (~150 lpp.) 

2018-2019 5958 0 0 

    4.4.1.3.  Izdevuma 

par Kurzemes, 

Zemgales, Sēlijas 

kultūrvēsturiskā 

reģiona iedzīvotāju 

uzvārdiem izstrāde 

(pēc arhīvu 

materiāliem u.c. 

avotiem) 

2018.-2019 5740 0 0 

  4.4.2. Pētījumu un 

informatīvi 

izglītojošu 

materiālu par 

latviešu valodas 

jautājumiem 

izstrāde 

4.4.2.1. Informatīva 

bukleta par latviešu 

valodu (~60 lpp.)  

izstrāde, tulkošana 

angļu valodā 

2018 3869 0 0 

  4.4.3. Plašam 

interesentu lokam 

nozīmīgu 

pētījumu 

valodniecībā un 

valodas apguves 

jomā tulkošana 

latviešu valodā, 

pētījumu par 

latviešu valodas 

jautājumiem 

izstrāde un 

izdošana 

4.4.3.1. M.Ablija 

grāmatas "Tā viņi te 

runā: ceļojumi pa 

apdraudētām 

valodām" tulkojuma 

izdošana (līdz 1000 

eks.); nākamā 

izdevuma izvēle un 

autortiesību 

jautājumu kārtošana 

2018.gada 

1.cet. 

3000 0 0 

    4.4.3.2. Grāmatas 

"Miera ķēķis: srunas 

ar dzejniekiem" 

manuskripta 

sagatavošana un 

izdošana 

2017-2018 6505 0 0 

  4.4.4. 

Elektronisku 

informatīvu un 

informatīvi 

izglītojošu 

lietotņu un 

datubāzu izstrāde 

par latviešu 

valodas 

jautājumiem 

4.4.4.1. Lietotnes 

"Lingvistiskā karte" 

pārskata un 

informācijas par 

projektu tulkošana 

angļu, lībiešu 

valodā; pārstrāde 

latgaliešu rakstu 

valodā. 

2018.g. 

1.cet. 

1986 0 0 



92 
 

    4.4.4.2. Lietotnes 

"Citvalodu 

personvārdu 

atveides vārdnīca" 

autortiesību 

apmaksa, valodas 

konsultācijās 

atveidoto 

personvārdu 

pievienošana 

datubāzei 

2018 735 0 0 

    4.4.4.3. Lietotnes 

"Valodas 

konsultācijas" 

papildināšana ar 

rakstu krājuma 

"Valodas prakse: 

vērojumi un 

ieteikumi" satura 

rādītājiem, pirmo 

rakstu krājumu 

elektroniskām 

versijām; datubāzes 

papildināšana ar 

jaunām satura 

vienībām 

2018 1902 0 0 

    4.4.4.4. "Latviešu 

valodas gramatika: 

elektroniska 

rokasgrāmata 

pamatskolas 

skolēnam": lietotnes 

izstrāde un 

publiskošana 

2018.g. 2. 

cet. 

29882 0 0 

  4.4.5. Atkārtota 

grāmatu izdošana  

44.5.1. Piedrukas  2018.g. 3., 

4. cet. 

3000 0 0 

4.5. Sniegts atbalsts 

lībiešu valodas un 

kultūras attīstībai 

4.5.1. Pasākumi 

lībiešu valodas 

tradicionālās 

kultūrvides 

ilgtspējas 

nodrošināšanai, 

izpētei un apguvei 

4.5.1.1. Atbalsts 

bērnu vasaras 

nometnei (lībiešu 

valodas un kultūras 

iepazīšana; līdz 50 

bērniem, 10 dienas, 

dienā ~ 4 valodas 

nodarbības) 

2018. gada 

jūlijs-

augusts  

745 0 0 

    4.5.1.2. Atbalsts 

starptautiskajam 

semināram 

"Livonica VI" 

2018.g. 

augusts- 

septembris 

1200 0 0 

    4.5.1.3. Lībiešu 

valodas gramatikas 

tulkošanas 

sākumposms 

(sadarbībā ar Tartu 

Universitāti) 

2018.g. 

4.cet. 

2482 0 0 

5. Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos 

darba tirgū 
0 0 114751 
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5.1. Latviešu valodas 

apguve trešo valstu 

pilsoņiem 

6.1.1. Kultūras 

ministrijas  

projekts Latviešu 

valodas apguve, 

lai sekmētu trešo 

valstu pilsoņu 

iekļaušanos darba 

tirgū Nr. 

PMIF/6/2016/1/03 

6.1.1.1. Izglītoti 250 

trešo valstu 

pilsoņi.125 trešo 

valstu pilsoņi ir 

kārtojuši valsts 

valodas pārbaudi 

2017. -

2018 

0 0 114751 

6. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un 

ieviešana 
0 0 117693 

6.1. Kompetenču pieeja 

mācību saturā 

7.1.1. Eiropas 

sociālā fonda 

projekts Nr. 

8.3.1.1/16/I/002  

7.1.1.1. Izstrādāti 6 

mācību līdzekļi 

integrētai pieejai 

mācību satura un 

valodu apguvei – 

CLIL. Profesionālās 

kompetences 

pilnveidē  iesaistīti  

45 pedagogi. 

2017. -

2018 

0 0 117693 

7. Vispārējā izglītība 0 6000 0 

7.1. Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

8.1.1.Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanas 

nodrošināšana 

8.1.1.1. CLIL 

metodikas kursi (36 

stundas, 4 grupas, 

80 skolotāji) 

Visu gadu 0 6000 0 

  847049 6000 232444 

 

 

 

 

 


