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Populārzinātnisku rakstu 

krājums "Valodas prakses".

2020-2021 15. numura izdošana (līdz 500 eks.) 16. numura manuskripts. LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

~9000

Atbalsts latviešu valodas 

nacionālā korpusa attīstībai 

(pilnveide, papildināšana -- LU 

MII Ailab).

2019-2022 Ievadīti vismaz 25 miljoni vārdlietojumu. LU MII Ailab LVA (Valodas 

attīstības daļa)

31109,00

Pētījuma "Valodas situācija 

Latvijā 2016-2020" izstrāde.

2020-2021 Aptauju datu sākotnējā analīze 

(gala ziņojums ar korelācijām).

Pētījuma manuskripta sagatavošana izdošanai. LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

17000,00   valsts 

pētījumu 

programma 

"Latviešu 

valoda"

Līdzdalība Valsts valodas 

politikas pamatnostādņu 

izstrādē.

2020 Valodas situācijas raksturojums 

VVPP ievaddaļai.

Pētījums „Latviešu valoda 

diasporā: situācijas izpēte”.

2019-2020 Informācija par valodas situācijas 

pētījumam apkopotajiem datiem 

(valodas lietojums diasporā).

Pētījuma sagatavošana izdošanai. LU FSI Diasporas 

un migrācijas 

pētījumu centrs 

LVA (Valodas 

attīstības daļa)

~12000

Pētījums par latviešu valodas 

apguvi Latvijas vispārējās 

izglītības sistēmā.

2017-2020 Pētījuma datu apkopošana, 

konceptu veidošana.

Pētījuma rezultātu prezentācija, ieteikumu izstrāde. Izdevuma sagatavošana. LVA (Izglītības 

daļa)

7789,00

Informatīvi izglītojoši pasākumi Dzimtās valodas dienas 

pasākumi un Eiropas Valodu 

dienas pasākumu cikls, skolēnu 

radošo darbu konkursa norise

2020 Dzimtās valodas dienas 

pasākuma norise (21.02.)

Eiropas Valodas dienas pasākuma 

cikla norise (sept.-okt.)

Skolēnu radošo darbu konkurss (2020). Skolēnu radošo 

darbu krājums (2019)

LVA LVA (Valodas 

attīstības daļa)

līdz 21000

4.1. Interaktīvās e-mācību 

platformas izveide

Pašmācības rīka izstrāde, 

mobilās versijas izstrāde.

2017-2020 Valodas apguves B2 līmeņa 

izstrāde; vārdnīcas papildināšana, 

mobilās versijas koncepcijas 

izstrāde.

e-Laipa lietotnes A1, A2 līmeņa saturs pielāgots 

mobilajai versijai. 

e- Laipa lietotnes B1 līmeņa saturs 

pielāgots mobilajai versijai.

e- Laipa lietotnes B2 līmeņa saturs pielāgots mobilajai 

versijai.

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

35678,00

Tālmācības vides ClassFlow 

nodrošinājums.

2020 Iegādāta lva.classflow.lv  vides 

lietojumlicence 2020. gadam. 

ClassFlow vides uzturēšana, 

nodarbību sagatavošana un 

vadīšana. Izglītojošs vebinārs 

vecākiem: audiologopēda 

konsultācijas.

ClassFlow  vides uzturēšana, nodarbību sagatavošana 

un vadīšana. Izglītoti 16 Latvijas un diasporas 

skolotāji patstāvīgam darbam lva.classflow.lv vidē.

ClassFlow vides uzturēšana, 

nodarbību sagatavošana un 

vadīšana. Nometne/salidojums 

ClassFlow skolēniem, 70 

dalībnieki. Izglītojošs vebinārs 

vecākiem. Konference 

pedagogiem, kuri darbojas 

lva.classflow.lv vidē, 35 dalībnieki.

Sniegtas 98 Promethean  konsultācijas LVA tālmācības 

nodarbību pedagogiem, skolēniem, vecākiem. Veikta 

tālmācības procesa analīze, atgriezeniskās saites 

uzturēšana, nodarbību kvalitātes uzraudzība, resursu 

krātuves veidošana un uzraudzība, ikmēneša 

elektroniska izdevuma diasporas skolotājiem 

nodrošināšana (12 mēneši). Sagatavotas un novadītas 

2048 tālmācības nodarbības lva.classflow.lv vidē, 

izglītoti vismaz 200 skolēni. Nodrošināta 14 LVA 

tālmācības pedagogu profesionālā pilnveide.

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

208378,00

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2015.–2020. 

gadam (MK rīkojums Nr. 630, 

3.11.204.; uzdevums 4.1.); LVA 

nolikums (MK not. Nr. 938, 4.9. 

punkts)

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

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

Informatīvi izglītojošu 

materiālu par latviešu valodas 

jautājumiem izstrāde (t.sk. 

elektronisku)

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

Pētījumu sociolingvistikā 

īstenošana

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2015.–2020. 

gadam (MK rīkojums Nr. 630, 

3.11.2014.; uzdevums 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4.); LVA nolikums (MK not. 

Nr.938, 4.2.,4.3.,4.4., 4.6. 

punkts); Izglītības attīstības 

pamatnostādnes 2014.–2020. 

gadam (22.05.2014.;1.1., 2.3., 

2.4., 3.4.)

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2015.–2020. 

gadam (MK rīkojums Nr. 630, 

3.11.204.; uzdevums 3.1.); LVA 

nolikums (MK not. Nr. 938, 3.1. 

punkts)

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

Valsts valodas politikas 

pamatnostādnes 2015.–2020. 

gadam (MK rīkojums Nr. 630, 

3.11.204.; uzdevums 1.1., 2.4.1., 

2.4.2., 3.2., ); LVA nolikums (MK 

not. Nr. 938, 4.5., 4.7. punkts)

1. Sekmēt latviešu valodas attīstību un kvalitatīvu lietojumu

Latviešu valodas aģentūras prioritārais rīcības plāns 2020.gadam

Attīstības plānošanas 

dokuments/ normatīvais akts 

/reglaments, nolikums 

Uzdevums Pasākumi uzdevuma izpildei Izpildes 

termiņš
Izpildes plānotais rezultāts / rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 

iestāde/ 

struktūrvienība

Atbildīgais 

darbinieks

Izpildei 

2020.gadā 

plānotais 

finansējums

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

Maketa izveide, aprobācijas materiālu izveide.



4.2. Atbalsts latviešu valodas 

apguvei ārvalstu augstskolās

Atbalsts latviešu valodas un 

kultūras apguvei ārvalstu 

augstskolās.

2020 Nodrošināts regulārs 

līdzfinansējums lektoru Pekinas 

Svešvalodu universitātē (CN, 

Pekina).

Veikta grāmatu iegāde un nosūtīšana ārvalstu 

augstskolām un pētniecības iestādēm.

Organizēts Letonistu seminārs (1 

pasākums, 20 dalībnieki). 

Organizēta latviešu valodas un 

kultūras vasaras skola diasporas 

jauniešiem, 1 pasākums, 13 

dalībnieki (1 grupa). 

Organizēta latviešu valodas un 

kultūras vasaras skola ārzemju 

studentiem, 1 pasākums (3 

grupas), maks. līdz 45 dalībnieki.

Sniegts finansiāls atbalsts ārvalstu lektorātiem - 

maksājumi Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla),  

Prāgas Kārļa universitātei (Čehija), Brno Masarika 

Universitātei (Čehija), Tartu Universitātei (Igaunija), 

Helsinku Universitātei (Somija), Varšavas Universitātei 

(Polija); vienai augstskolai (piem., Dienvidkorejai); 

nodrošināts līdzfinansējums lektoru Pekinas Svešvalodu 

universitātē (CN, Pekina) un Budapeštas Etvēša 

Lorānda universitātē (HU, Budapešta) atlīdzībai. 

Sniegts finansiāls atbalsts Baltijas studentu konferencei 

"Tilti Baltijā”; Baltu akadēmijai Viļņas Universitātē. 

Sagatavots un izdots latviešu valodas apguves mācību 

materiāls lietuviešu studentiem (A līmenis).

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

150000,00

4.3. Atbalsts latviešu valodas 

apguvei diasporā

Skolotāju darbība, diasporas 

skolu finansējums, diasporas 

izglītojošo pasākumu 

finansiālais atbalsts, diasporas 

izglītības darbinieku kursi, 

semināri, meistarklases Latvijā 

un ārvalstīs, diasporas vecāku 

informatīvie semināri, mācību 

un metodiskie materiāli, 

metodikas skolas diasporas 

skolotājiem. 

2020 Nodrošināta skolotāju darbība 5 

vietās Austrumu diasporā (8 

skolotāju vietas), 2 no tām – 

attālināti („Skype” nodarbības). 

Latviešu valodas apguve 

nodrošināta 10 mēnešus Īrijas 

formālajā izglītībā – 

Karikmakrosas skolā. 

Izsludināta pieteikšanās 

diasporas nedēļas nogales skolu 

finansējumam. Atlasīti 

finansējuma saņēmēji. Noslēgti 

līgumi par finansējuma 

saņemšanu.

Organizēti diasporas skolotāju 

profesionālās pilnveides kursi 

Lielbritānijā, izglītoti 20 diasporas 

izglītības darbinieki.

Nodrošināta skolotāju darbība 5 vietās Austrumu 

diasporā (8 skolotāju vietas), 2 no tām – attālināti 

(„Skype” nodarbības). Latviešu valodas nodrošināta 

10 mēnešus Īrijas formālajā izglītībā – Karikmakrosas 

skolā. 

Informatīvā bukleta diasporas vecākiem “Vecāki – 

bērna pirmie latviešu valodas skolotāji” angļu valodas 

tulkojuma maketēšana, ievietošana vietnē “Māci un 

mācies”.

Finansiālu atbalstu saņēmušas vismaz 55 diasporas 

nedēļas nogales skolas. 

Organizēti diasporas skolotāju profesionālās 

pilnveides kursi Itālijā, izglītoti 20 diasporas izglītības 

darbinieki.

Organizēta meistarklase diasporas skolotājiem 

Stokholmas Latviešu skolā, izglītoti 15 diasporas 

skolotāji.

Organizēts informatīvais seminārs Stokholmas 

Latviešu skolas vecākiem,  izglītoti 15 diasporas 

vecāki.

Organizēta diasporas un Latvijas skolēnu sadarbības 

nometne "Skolu tilti", piedalījušies 20 diasporas 

skolēni.

Nodrošināta skolotāju darbība 5 

vietās Austrumu diasporā (8 

skolotāju vietas), 2 no tām – 

attālināti („Skype” nodarbības). 

Latviešu valodas nodrošināta 10 

mēnešus Īrijas formālajā 

izglītībā – Karikmakrosas skolā. 

Jaunā diasporas vecāku 

informatīvā bukleta divās valodās 

(LV, EN) maketēšana, iespiešana, 

elektroniskās versijas ievietošana 

vietnē “Māci un mācies”.

Latvisko tradīciju materiāla 

iespiešana.  

Organizēti diasporas skolotāju 

profesionālās pilnveides kursi 

Latvijā, izglītoti 60 diasporas 

izglītības darbinieki.

Nodrošināta skolotāju darbība 5 vietās Austrumu 

diasporā (8 skolotāju vietas), 2 no tām – attālināti 

(„Skype” nodarbības). Latviešu valodas nodrošināta 10 

mēnešus Īrijas formālajā izglītībā – Karikmakrosas 

skolā. 

Nodrošināta metodiskās skolas "Pupa" darbība, izglītoti 

vismaz 15 diasporas skolotāji. Izdoti 8 metodikas skolas 

“Pupa” elektroniskie izdevumi diasporas skolotājiem 

(izdevumu saņēmušas vismaz 100 diasporas skolas). 

Nodrošināta latviešu tradicionālās kultūras un folkloras 

apguve latviešu kopienās Augšbebros un Omskā.

Nodrošināts atbalsts vismaz 8 izglītojošiem 

pasākumiem latviešu valodas apguves un lietojuma 

veicināšanai diasporā. 

Izveidots elektronisks mācību materiāls "Latvijas 

personības un notikumi". 

Organizēta meistarklase diasporas skolotājiem kādā no 

Eiropas latviešu skolām, izglītoti 10 diasporas skolotāji.

Organizēts informatīvais seminārs kādas no Eiropas 

latviešu skolas vecākiem,  izglītoti 15 diasporas vecāki.

Nodrošināts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz 

Latvijas un mītņu zemju diasporas skolotāju kursiem 

vismaz 10 diasporas skolotājiem.

Atjaunots diasporas skolu kartes saturs. 

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

411388,00

5.1. Metodikas kursi 

pedagogiem

Metodikas kursi pedagogiem, 

kas strādā ar pieaugušajiem, 

pedagogi, kas strādā ar 

remigrējušajiem bērniem, 

latviešu valodas un literatūras 

pedagogiem.

2020 Izglītoti 40 pedagogi, kas strādā 

ar pieaugušajiem.

Izglītoti 40 pedagogi, kas strādā ar pieaugušajiem. Izglītoti 40 pedagogi, kas strādā ar 

pieaugušajiem, izglītoti 60 

latviešu valodas un literatūras 

skolotāji.

Izglītoti 40 pedagogi, kas strādā ar pieaugušajiem,  

izglītoti 60 latviešu valodas un literatūras skolotāji.

Organizēti 3 kursi „Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem 

bērniem un imigrantiem”, 3 remigrantu vecāku 

tikšanās, viena Atvērto durvju diena. 

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

16 400,00

Latviešu valodas kā svešvalodas 

funkcionālo līmeņu apraksti 

(bērniem un pusaudžiem) un 

atbalsta materiālu izveide.

2018-2020 Latviešu valodas kā svešvalodas 

funkcionālo līmeņu aprakstu 

(bērniem un pusaudžiem) un 

atbalsta materiālu izdošana.

LVA LVA (Izglītības 

daļa)

11274,00

Mācību līdzekļu komplekti LAT2 

1.,7.klasei.

2020 Manuskripta izveide. Manuskripta izveide. Maketa izveide, aprobācijas 

materiālu izveide.

Aprobācija, izdošana. LVA LVA (Izglītības 

daļa)

32034,00

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

5.2. Metodiskie un mācību 

līdzekļi latviešu valodas apguvei 

un bilingvālajai izglītībai



Metodisko un mācību līdzekļu 

izstrāde pedagogiem un 

skolēniem, īstenojot mācību 

saturu lingvistiski neviendabīgā 

vidē

2018-2021 Izstrādāti 5 mācību un metodiskie materiāli, turpināts 

darbs pie 3 mācību un metodiskajiem materiāliem.

LVA LVA Izglītības 

daļa

136962,00

Profesionālās kompetences 

pilnveide pedagogiem, īstenojot 

mācību saturu lingvistiski 

neviendabīgā vidē (valodas 

pilnveides kursi)

2018-2021 Izglītoti 1200 pedagogi. LVA LVA Izglītības 

daļa

332564,00

Profesionālās kompetences 

pilnveide pedagogiem, īstenojot 

mācību saturu lingvistiski 

neviendabīgā vidē (metodikas 

kursi un intensīvie kursi latviešu 

valodas un kultūrvides apguvei)

2018-2021 Izglītoti 720 pedagogi. LVA LVA Izglītības 

daļa

115304,00

Digitālais pašvērtēšanas un 

pašmācības rīks pedagogu 

latviešu valodas pilnveidei 

2018-2021 Turpināta izstrāde. LVA LVA Izglītības 

daļa

28737,00

Atbalsta pasākumi pedagogiem, 

īstenojot mācību saturu 

lingvistiski neviendabīgā vidē

2018-2021 Organizēti 45 pasākumi 684 pedagogiem. LVA LVA Izglītības 

daļa

68467,00

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

un nodarbinātība" 8.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

kompetenču pieejā balstītu 

vispārējās izglītības saturu" 

8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču 

pieejā balstīta vispārējās izglītības 

satura aprobācija un ieviešana" 

īstenošanas noteikumi (MK not. 

Nr. 670)

6.1. Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

Nr. 8.3.1.1/16/1/002 

īstenošana


