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

2021-2022 "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" Nr. 17 

izdošana

"Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" Nr. 18 

(manuskripts rediģēts)

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

11110,00

2021-2022 tulkojumu sērija: izdevuma D. Everets "Language: 

the Cultural Tool" sagatavošana izdošanai un 

izdošana 

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

6300,00

2020-2022  "Latviešu uzvārdi arhīva materiālos: Vidzeme" 3. daļa 

(autoru kol.) - maketa izstrāde, izdošana

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

13112,00

2022-2023 latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu 

avota) izstrāde, iepirkuma sagatavošana un izsludināšana, 

līguma slēgšana) 

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

9180,50

2019-2022 LU MII Ailab, 

LVA

LVA (Valodas 

attīstības daļa)

23538,00

mutvārdu un elektroniskās valodas 

konsultācijas (~15000); izziņas par 

personvārdu atveides un identifikācijas 

jautājumiem (~500); lingvistisko atzinumu 

skaits (līdz 10)

2022 ~3750 konsultāciju, 125 izziņas, 3 lingvistiskie 

atzinumi (pēc pieprasījuma)

~3750 konsultāciju, 125 izziņas, 2 lingvistiskie 

atzinumi (pēc pieprasījuma)

~3750 konsultāciju, 125 izziņas, 2 lingvistiskie 

atzinumi (pēc pieprasījuma)

~3750 konsultāciju, 125 izziņas, 3 lingvistiskie atzinumi 

(pēc pieprasījuma)

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

lietotnes "Valodas konsultācijas" 

https://www.valodaskonsultacijas.lv/ 

regulāra papildināšana

2022 līdz 15 vienībām līdz 15 vienībām līdz 15 vienībām līdz 15 vienībām LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

sabiedrības informēšana par valodas prakses 

jautājumiem LVA Facebook  un Twitter 

saziņas vietnē

2022 līdz 12 vienībām līdz 12 vienībām līdz 12 vienībām līdz 12 vienībām LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

8704,00

2022 "Valodas situācija Latvijā: 2016-2020" pētījuma 

(Engl) izdošana

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

6500,00

2022 pētījuma „Latviešu valoda diasporā: situācijas 

izpēte” publicēšana

LVA sadarbībā ar 

LU FSI Diasporas 

un migrācijas 

pētījumu centru 

LVA (Valodas 

attīstības daļa)

15742,00

pētījums par latviešu valodas apguves 

kvalitāti Latvijas vispārējās izglītības sistēmā

2020-2024 pētījuma metodikas izstrāde un prezentācija anketēšana fokusintervijas stundu vērojumi LVA LVA (Izglītības 

daļa)

31000,00

Uzturēt institūciju līdzdalību valsts 

valodas jomas pārvaldībā

dalība starptautiskās organizācijās 2022 dalība Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācija 

(European Federation of National Institutions for Language, 

EFNIL )

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

1500,00

Veidot mērķtiecīgu saziņu ar 

sabiedrību par valodas lietojuma 

jautājumiem

2021-2022 2021. gada skolēnu radošo darbu konkursa "Tu esi 

Latvijas dārgums" izvērtēšana

skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētāju 

apbalvošana, Starptautiskās dzimtās valodas dienas 

pasākumu organizēšana (tiešsaiste)

2021. gada radošo darbu konkursa uzdevuma "Tu 

esi Latvijas dārgums" sagatavošana izdošanai, 

izdošana

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

16350,00

2021-2022 akcija lietotnē vardsvaloda.lv "Kļūdies tā, lai citiem 

prieks!" (vārdu spēles, asociācijas, valodas tēlainība 

un valodas lietotāju lingvistisks radošums)

Eiropas Valodu dienas pasākumi; radioraidījumu 

cikls (skolēnu radošo darbu lasījumi)

Valsts valodas dienas pasākumi (t.sk. pasākums 

akcijlietotnē)

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

14870,00

sadarbībā ar sabiedrību veidoti materiāli 2020-2022 2020. gada skolēnu radošo darbu konkursa "Mans 

grāmatplaukta stāsts" izdošana

2021. gada radošo darbu konkursa uzdevuma "Tu 

esi Latvijas dārgums" sagatavošana izdošanai, 

izdošana

informatīvs buklets par latviešu valodu 

(sagatavošana izdošanai, izdošana)

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

4610,00

Dalība pasākumos, kas popularizē 

valsts valodas apguvi

dalība grāmatu tirgos, izstādēs 2022 dalība Latvijas grāmatu izstādē LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa

LVA (Izglītības 

daļa)

960,00

LVA nolikums (MK not. Nr. 938, 

4.2.,4.3.,4.4., 4.6. punkts punkts)

2.1. Atbalstīt latviešu valodas 

speciālistu karjeras izaugsmi

2022 metodikas kursi pieaugušo skolotājiem (12 stundas, 

4 grupas, izglītoti 80 skolotāji

metodikas kursi pieaugušo skolotājiem (12 stundas, 3 

grupas, izglītoti 70 skolotāji

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

7250,00

2022 metodikas kursu vadītāju un vērtētāju profesionālās 

kompetences pilnveides kursi (izglītoti 35 pedagogi)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

11395,00

2022 informatīvie semināri (6 stundas, 3 semināri, 

izglītoti 60 skolotāji)

informatīvie semināri (6 stundas, 3 semināri, 

izglītoti 60 skolotāji)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

2400,00

2.2.1. Atbalsta pasākumi pedagogiem 

latviešu valodas apguves metodikā

2022 zinātniski metodiskā žurnāla "Tagad" izveide -rakstu 

sagatavošana

zinātniski metodiskā žurnāla "Tagad" izveide -

rediģēšana

zinātniski metodiskā žurnāla "Tagad" izveide -elektroniskās 

versijas izstrāde

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

11623,00

2020-2023 mācību līdzekļu komplekts LAT2 apguvei formālajā 

izglītībā 7. klasei - tipogrāfija

mācību līdzekļu komplekts LAT2 apguvei formālajā 

izglītībā 2. klasei - sagatavošana, tipogrāfija

mācību līdzekļu komplekts LAT2 apguvei formālajā 

izglītībā 8. klasei - sagatavošana, tipogrāfija

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

34932,00

2022 pašmācības elektroniskie materiāli 2. klasei - satura 

izveide

pašmācības elektroniskie materiāli 2. un 7. klasei - 

digitalizācija

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

30807,50

2.1.1. Latviešu valodas pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides 

programmas un metodikas kursi

2.2. Nodrošināt latviešu valodas 

apguves un metodikas resursu 

daudzveidību 2.2.3. Mācību un informatīvo latviešu 

valodas apguves resursu izstrāde dažādām 

mērķa grupām

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (2. rīcības virziena "Resursi 

un ilgstpēja" 2.1., 2.2. uzdevums)

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

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (1. rīcības virziena 

"Attīstība un drošumspēja" 1.1. 

uzdevums; 3. rīcības virziena 

"Sabiedrības līdzdalība un 

atbildība" 3.1.uzdevums); 

LVA nolikums (MK not. Nr. 938, 

4.5., 4.7. punkts)

1. Sekmēt latviešu valodas attīstību un kvalitatīvu lietojumu

Nodrošināt zinātniskos un praktiskos 

resursus latviešu valodas izpētes 

ilgtspējai

populārzinātnisku un uzziņas materiālu 

izstrāde

digitālu praktisko resursu izstrāde

atbalsts Latviešu valodas nacionālā korpusa attīstībai (pilnveide, papildināšana - LU MII Ailab. Latviešu valodas nacionālā korpusa papildināšana, pilnveide

Nodrošināt iespēju ikvienam 

pilnveidot latviešu valodas prasmi

4351,00

Latviešu valodas aģentūras 2022. gada rīcības plāns

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

Attīstības plānošanas 

dokuments/ normatīvais akts 

/reglaments, nolikums Uzdevums Pasākumi uzdevuma izpildei
Izpildes 

termiņš

Izpildes plānotais rezultāts / rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā iestāde/ 

struktūrvienība

Atbildīgais 

darbinieks

2022.gadā 

plānotais 

finansējums 

(VB) 

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

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

2022 LVA

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (3. rīcības virziena 

"Sabiedrības līdzdalība un 

atbildība" 3.3. un 3.5. uzdevums); 

LVA nolikums (MK not. Nr. 938, 

4.9. punkts)

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

LVA (Valodas 

attīstības daļa)

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (1. rīcības virziena 

"Attīstība un drošumspēja" 1.1. 

uzdevums); LVA nolikums (MK 

not. Nr. 938, 3.1. punkts)

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

Nodrošināt zinātniskos un praktiskos 

resursus latviešu valodas izpētes 

ilgtspējai

sociolingvistisko pētījumu īstenošana sociolingvistiskās aptaujas sagatavošana  pētījumam par 

sabiedrības lingvistiskajiem paradumiem

informatīvi izglītojoši pasākumi



2022 mācību līdzekļu piedruka pēc pieprasījuma mācību līdzekļu piedruka pēc pieprasījuma mācību līdzekļu piedruka pēc pieprasījuma mācību līdzekļu piedruka pēc pieprasījuma LVA LVA (Izglītības 

daļa)

5000,00

2022 autortiesību licences pēc nepieciešamības autortiesību licences pēc nepieciešamības autortiesību licences pēc nepieciešamības autortiesību licences pēc nepieciešamības LVA LVA (Izglītības 

daļa)

500,00

2022 līdzfinansējums diasporas skolām: noslēgti līgumi ar 

PBLA un ELA par finansējuma administrēšanu; 

izsludināti 2 konkursi diasporas skolām; 

finansējums piešķirts 55 diasporas skolām

līdzfinansējums diasporas skolām: saņemti PBLA un ELA 

pārskati par finansējumu saņēmušajām skolām; finansējumu 

saņēmušajās diasporas skolās izglītoti 2000 diasporas bērni 

un jaunieši 

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

166000,00

2022 atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei 

Austrumu diasporā: nodrošināta 8 skolotāju darbība 

5 vietās Krievijas Federācijā klātienē un attālināti

atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei 

Austrumu diasporā: nodrošināta 8 skolotāju darbība 

5 vietās Krievijas Federācijā klātienē un attālināti

atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei 

Austrumu diasporā: nodrošināta 8 skolotāju darbība 

5 vietās Krievijas Federācijā klātienē un attālināti

atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei Austrumu 

diasporā: nodrošināta 8 skolotāju darbība 5 vietās Krievijas 

Federācijā klātienē un attālināti

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

44600,00

1.1.2. Metodisko mācību līdzekļu izstrāde un 

pieejamība diasporai

2022 gramatikas minimuma un praktikuma izveide B1 un B2 

līmenim diasporas jauniešiem un pieaugušajiem 

(manuskripts, ~ 200 lpp. apjomā) - satura izstrāde, 

rediģēšana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

9800,00

2022 metodiskais līdzeklis darbam ar   mācību līdzekli "Laipa" un 

elektronisko mācību līdzekli "e-Laipa" B1 un B2 līmenim 

(~200 lpp. apjomā) - satura izstrāde, rediģēšana, maketēšana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

14475,00

2022 pašpārbaudes darbu B2 sagatavošana atbilstoši mācību 

līdzeklim "Laipa. B2" - satura izstrāde, rediģēšana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

4900,00

2022 pašpārbaudes darbu B1 sagatavošana atbilstoši 

mācību līdzeklim "Laipa. B1" - rediģēšana

pašpārbaudes darbu B1 sagatavošana atbilstoši mācību 

līdzeklim "Laipa. B1" - digitalizēšana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

11900,00

2022 programmu izveide diasporai 3 vecuma posmiem 

(programma, materiāli, metodiskie ieteikumi - maketēšana)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

1500,00

2022 "Lociņa" atjaunošana, papildināšana LVA LVA (Izglītības 

daļa)

4000,00

2022 mācību materiāls pusaudžiem un jauniešiem "Savējie" - 

sagatavošana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

5000,00

2022 spēle "Atrodi vārdu" (paplašināts vārdu krājums par 

detalizētiem tematiem) - satura izstrāde

spēle "Atrodi vārdu" (paplašināts vārdu krājums par 

detalizētiem tematiem) - digitalizācija

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

13000,00

2022 elektroniskās vārdnīcas "e-Pupa" pilnveide un 

papildināšana - tehniskā korektūra, animācijas 

atjaunināšana

elektroniskās vārdnīcas "e-Pupa" pilnveide un 

papildināšana - rediģēšana

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

12607,00

2022 literatūras mācību materiāla izveide diasporas 

vasaras vidusskolām (sagatavots publicēšanai 

mācību materiāls (mācību grāmata un skolotāju 

grāmata) 4. klasei - korektūra

literatūras mācību materiāla izveide diasporas 

vasaras vidusskolām (sagatavots publicēšanai 

mācību materiāls (mācību grāmata un skolotāju 

grāmata) 4. klasei - sagatavotas 52 ilustrācijas

literatūras mācību materiāla izveide diasporas vasaras 

vidusskolām (sagatavots publicēšanai mācību materiāls 

(mācību grāmata un skolotāju grāmata) 4. klasei  - izstrādāts 

makets

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

6100,00

2022 informatīva materiāla izstrāde diasporas vecākiem: 

manuskripta redakcija, korektūra 

informatīva materiāla izstrāde diasporas vecākiem: 

manuskripta maketa izveide 

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

3100,00

2022 mācību līdzekļu, materiālu iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām pēc pieprasījuma

mācību līdzekļu, materiālu iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām pēc pieprasījuma

mācību līdzekļu, materiālu iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām pēc pieprasījuma

mācību līdzekļu, materiālu iegāde un nosūtīšana diasporas 

skolām pēc pieprasījuma

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

7000,00

2022 mācību resursu pieejamības nodrošināšana - piedruka pēc 

pieprasījuma

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

8000,00

1.1.3. Atbalsts citiem neformālās izglītības 

pasākumiem, īpaši bērnu un jauniešu 

mērķauditorijā

2022 atbalsts izglītojošiem pasākumiem latviešu valodas 

apguves un lietojuma veicināšanai diasporā: noslēgti 

līgumi par finansējuma administrēšanu ar PBLA un 

ELA

atbalsts izglītojošiem pasākumiem latviešu valodas apguves 

un lietojuma veicināšanai diasporā: finansēti 8 pasākumi, 

pasākumos piedalījušies 300 dalībnieku

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

60000,00

2022 valodas apguves spēļu kluba organizēšana diasporas 

bērniem: ikmēneša konkursos piedalījušies 600 

diasporas bērni un pusaudži

valodas apguves spēļu kluba organizēšana diasporas 

bērniem: ikmēneša konkursos piedalījušies 600 

diasporas bērni un pusaudži

izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīra "Cietie rieksti 

latviešiem pasaulē" organizēšana diasporas 

jauniešiem un pieaugušajiem (spēlēs piedalījušās 50 

diasporas komandas)

izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīra "Cietie rieksti 

latviešiem pasaulē" organizēšana diasporas jauniešiem un 

pieaugušajiem (spēlēs piedalījušās 50 diasporas komandas)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

4000,00

2022 izzinošu tiešsaistes prāta spēļu turnīra "Cietie rieksti 

latviešiem pasaulē" organizēšana diasporas 

jauniešiem un pieaugušajiem: spēlēs piedalījušās 50 

diasporas komandas

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

8500,00

2022 2 diskusiju klubi jauniešiem 3 diskusiju klubi jauniešiem LVA LVA (Izglītības 

daļa)

5000,00

2022 atbalsts latviešu valodas vasaras kursu ārvalstu 

studentiem un diasporas jauniešiem organizēšanai

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

10000,00

1.1.5. Koordinēt un sniegt atbalstu diasporas 

skolotāju un izglītotāju konsultēšanai un 

profesionālās meistarības pilnveidei

2022 organizēti tālākizglītības kursi (nometne) diasporas 

skolotājiem Latvijā (2 dienas, izglītoti 30 diasporas 

skolotāji)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

30000,00

2022 kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas 

skolotājiem: organizēta 1 meistarklase diasporas 

skolotājem un 1 izglītojošs seminārs diasporas 

vecākiem Bergenā, Norvēģijā

kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas 

skolotājiem: organizēti 1 kursi Bredfordā, 

Lielbritānijā

kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas 

skolotājiem: organizēti 1 kursi Vācijā

kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas skolotājiem:  kopā 

gada laikā izglītoti 40 pedagogi, 30 diasporas vecāki

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

10000,00

2022 tiešsaistes izglītojoši pasākumi diasporas skolēniem, 

skolotājiem, vecākiem: organizēti 3 tiešsaistes 

pasākumi

tiešsaistes izglītojoši pasākumi diasporas skolēniem, 

skolotājiem, vecākiem: organizēti 4 tiešsaistes 

pasākumi

tiešsaistes izglītojoši pasākumi diasporas skolēniem, 

skolotājiem, vecākiem: organizēti 3 tiešsaistes 

pasākumi

tiešsaistes izglītojoši pasākumi diasporas skolēniem, 

skolotājiem, vecākiem: organizēti 4 tiešsaistes pasākumi; 

kopā gada laikā izglītoti 65 diasporas skolotāji

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

16000,00

2022 diasporas skolotāju metodikas skolas "Pupa" 

tīmekļsemināri (8 vebināri)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

2000,00

2022 tiešsaistes konference Latvijas un diasporas 

pedagogiem, kas darbojas  lva.classflow.lv vidē 

(izglītoti vismaz 100 skolotāji)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

5000,00

2022 profesionālās pilnveides kursi remigrantu 

pedagogiem (1 kurss, izglītoti 20 pedagogi)

profesionālās pilnveides kursi remigrantu pedagogiem (1 

kurss, izglītoti 20 pedagogi)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

3759,00

2022 pieredzes apmaiņas pasākumi remigrantu 

pedagogiem (1 pasākums, 15 dalībnieki)

pieredzes apmaiņas pasākumi remigrantu pedagogiem (1 

pasākums, 15 dalībnieki)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

2550,00

Par Plānu darbam ar diasporu 

2021.-2023. gadam (1.1. 

uzdevums);

Diasporas likums;

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam

2.2. Nodrošināt latviešu valodas 

apguves un metodikas resursu 

daudzveidību 2.2.3. Mācību un informatīvo latviešu 

valodas apguves resursu izstrāde dažādām 

mērķa grupām

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (2. rīcības virziena "Resursi 

un ilgstpēja" 2.1., 2.2. uzdevums)

1.1. Veicināt latviešu valodas 

saglabāšanu diasporā

1.1.1. Sniegt atbalstu nedēļas nogales 

skolām, vasaras vidusskolām



2022 meistarklase remigrantu pedagogiem 

(1 meistarklase, izglītoti 14 pedagogi)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

2800,00

1.1.6. Iesaistīt diasporas bērnus un jauniešus 

tālmācības programmās Latvijas skolās un 

augstskolās un  izvērtēt iespējas organizēt 

īslaicīgas diasporas bērnu un jauniešu vizītes 

Latvijas skolās

2022 tālmācības procesa organizēšana tālmācības procesa organizēšana tālmācības procesa organizēšana tālmācības procesa organizēšana LVA LVA (Izglītības 

daļa)

24440,00

2022 tālmācības vides lva.classflow.lv  pielāgojums, 

uzturēšana

tālmācības vides lva.classflow.lv  pielāgojums, 

uzturēšana

tālmācības vides lva.classflow.lv  pielāgojums, 

uzturēšana

tālmācības vides lva.classflow.lv  pielāgojums, uzturēšana LVA LVA (Izglītības 

daļa)

5846,00

2022 tālmācības nodarbību sagatavošana un vadīšana 

tiešsaistē (38  grupas, izglītoti vismaz 240 diasporas 

skolēni)

tālmācības nodarbību sagatavošana un vadīšana 

tiešsaistē (38  grupas, izglītoti vismaz 240 diasporas 

skolēni)

tālmācības nodarbību sagatavošana un vadīšana 

tiešsaistē (38  grupas, izglītoti vismaz 240 diasporas 

skolēni)

tālmācības nodarbību sagatavošana un vadīšana tiešsaistē 

(38  grupas, izglītoti vismaz 240 diasporas skolēni)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

148992,00

2022 tālmācības materiālu papildināšana lva.classflow.lv  vidē 

(izveidoti mācību materiāli 30 nodarbībām)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

3000,00

2022 tīmekļseminārs  tālmācības skolotājiem (izglītoti 

vismaz 50 skolotāji)

tīmekļseminārs  LVA tālmācības skolēnu vecākiem 

(informēti un izglītoti vismaz 200 vecāki)

tīmekļseminārs  tālmācības skolotājiem (izglītoti vismaz 50 

skolotāji); tīmekļseminārs  LVA tālmācības skolēnu 

vecākiem (informēti un izglītoti vismaz 200 vecāki)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

1500,00

Par Plānu darbam ar diasporu 

2021.-2023. gadam (4.2. 

uzdevums);

Diasporas likums;

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam

4.2. Pakalpojumi un atbalsts 

diasporas pārstāvju integrācijai 

Latvijā

4.2.3. Veicināt nepilngadīgo remigrantu 

iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un 

remigrējušo ģimeņu sociolingvistisko  

integrāciju

2022 izglītojošs pasākums remigrantu bērniem un pieaugušajiem 

"Valoda vieno!" (1 pasākums, 40 dalībnieki)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

1700,00

2022 interaktīvas izglītojošās platformas uzturēšana 

diasporas skolotājiem vietnē maciunmacies.lv  - 

satura izstrāde, pārvaldība

interaktīvas izglītojošās platformas uzturēšana 

diasporas skolotājiem vietnē maciunmacies.lv  - 

satura izstrāde, pārvaldība

interaktīvas izglītojošās platformas uzturēšana 

diasporas skolotājiem vietnē maciunmacies.lv  - 

satura izstrāde, pārvaldība

interaktīvas izglītojošās platformas uzturēšana diasporas 

skolotājiem vietnē maciunmacies.lv  - satura izstrāde, 

pārvaldība

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

27837,00

2022 mājaslapas maciunmacies.lv  pilnveide mājaslapas maciunmacies.lv  pilnveide mājaslapas maciunmacies.lv  pilnveide mājaslapas maciunmacies.lv  pilnveide LVA LVA (Izglītības 

daļa)

20000,00

2022 mācību grāmatas "Skaidrs!" izstrāde lietuviešu 

studentiem - A2-B1 līmenim (izdota mācību 

grāmata, 1000 eks.) - sagatavošana

mācību grāmatas "Skaidrs!" izstrāde lietuviešu studentiem - 

A2-B1 līmenim (izdota mācību grāmata, 1000 eks.) - 

autortiesības, audioieraksti, tipogrāfija

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

12323,00

2022 dokumenta “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

apguvei. Pielikums (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, assessment – 

Companion volume (2020)” tulkojuma latviešu valodā 

sagatavošana (sagatavots pdf  formātā)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

3740,00

2022 bilingvāla kultūras kursa izstrāde (sagatavots saturs 

digitalizācijai)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

9550,00

2022 mācību grāmatu sūtījumi ārvalstu augstskolām un 

pētniecības iestādēm

mācību grāmatu sūtījumi ārvalstu augstskolām un 

pētniecības iestādēm

mācību grāmatu sūtījumi ārvalstu augstskolām un 

pētniecības iestādēm

mācību grāmatu sūtījumi ārvalstu augstskolām un 

pētniecības iestādēm

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

3643,00

2022 semināra organizēšana ārvalstu un Latvijas 

augstskolu pasniedzējiem, kas māca latviešu valodu 

(organizēts 2 dienu seminārs, 20 dalībnieki)

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

9226,00

2022 līdzfinansējums lektora Pekinas Svešvalodu 

universitātē (CN, Pekina) atlīdzībai

līdzfinansējums lektora Pekinas Svešvalodu 

universitātē (CN, Pekina) atlīdzībai

finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, 

kas nodrošina latviešu valodas apguvi - maksājumi 

Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla),  Kārļa 

Universitātei (Prāga, Čehija);  līdzfinansējums 

lektora Pekinas Svešvalodu universitātē (CN, 

Pekina) atlīdzībai

finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, kas 

nodrošina latviešu valodas apguvi - maksājumi Masarika 

Universitātei (Brno, Čehija), INALCO (Francija), Tartu 

Universitātei (Igaunija), Helsinku Universitātei (Somija) , 

Varšavas Universitātei (Polija); līdzfinansējums lektora 

Pekinas Svešvalodu universitātē (CN, Pekina) atlīdzībai

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

95518,00

2022 finansiāls atbalsts pēc pieprasījuma izglītojošiem 

pasākumiem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst 

latviešu valodu -  projektiem un pasākumiem 

latviešu valodas apguves un izpētes veicināšanai 

(vieslekcijas, kultūras pasākumi u.c.)  

finansiāls  atbalsts Baltijas studentu konferencei "Tilti 

Baltijā”, Viļņas Universitātes Baltu akadēmijai un Viļņas 

Universitātes latvistikas programmai

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

6000,00

3.5. Veidot mērķtiecīgu saziņu ar 

sabiedrību par valodas lietojuma 

jautājumiem, iesaistīt jauniešus 

lingvistiskās vides veidošanā un 

latviešu valodas prestiža stiprināšanā

3.5.2. Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas 

valsts valodas vides veidošanā publiskajā 

telpā un medijos

2022 PR, līdzdalības pasākumi - informācija, iesaistoši 

pasākumi, žurnālistu brokastis u.c.

PR, līdzdalības pasākumi - informācija, iesaistoši 

pasākumi, žurnālistu brokastis u.c.

PR, līdzdalības pasākumi - informācija, iesaistoši 

pasākumi, žurnālistu brokastis u.c.

PR, līdzdalības pasākumi - informācija, iesaistoši pasākumi, 

žurnālistu brokastis u.c.

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

2881,00

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam (2. rīcības virziena "Resursi 

un ilgstpēja" 2.2., 2.3., 3.5. 

uzdevums);

Diasporas likums

2.3. Paplašināt latviešu valodas 

apguves iespējas dažādām mērķa 

grupām un pilnveidot prasmju 

vērtēšanu

2.3.1. Atbalsts latviešu valodas un kultūras 

apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un 

studiju programmās

2.2. Nodrošināt latviešu valodas 

apguves un metodikas resursu 

daudzveidību

2.2.3. Mācību un informatīvo latviešu 

valodas apguves resursu izstrāde dažādām 

mērķa grupām








