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Cienījamais pārskata lasītāj! 

 

 Lai īstenotu valsts deleģētās funkcijas – analizēt latviešu valodas kā valsts valodas 

situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku, nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei 

Latvijā un ārvalstīs, paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē – Latviešu 

valodas aģentūra savā darbībā ir mērķtiecīgi izmantojusi valsts budţeta līdzekļus un arī 

projektos piesaistīto ārvalstu finansējumu. 

 Pārskata periodā veikti vairāki būtiski pētījumi, lai konstatētu iepriekšējos sešos gados 

īstenotās valodas politikas procesu dinamiku, izvērtētu to un iespējami precīzāk noteiktu 

uzdevumus nākamajam darbības posmam. Pētījumu dati sniedz pietiekamu zinātniski 

faktoloģisko pamatu Aģentūras tālākai darbībai. 

 Rūpējoties par valsts valodas apguvi, ir izveidoti un izdoti jauni mācību līdzekļu 

komplekti (4. un 7. klasei) mazākumtautību izglītības programmās, izdoti arī mācību līdzekļu 

papildmetieni, izstrādāti mūsdienīgi mācību materiāli pieaugušajiem, kam nepieciešams apgūt 

latviešu valodu kā svešvalodu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šie materiāli visiem ir pieejami e-

vidē. Ir organizēti kursi: multiplikatoriem – pieaugušo tālākizglītošanai, pirmsskolas un 

sākumskolas bērnu vecākiem – valsts valodas prasmes pilnīgošanai; sekmēta latviešu valodas 

apguve profesionālām vajadzībām. Aģentūra ir arī sagādājusi iespēju valodniecības 

speciālistiem un studentiem latviešu valodā iepazīties ar modernu mācību līdzekli vispārīgajā 

valodniecībā – H. Fātera grāmatu „Ievads valodniecībā”, kas ir izsūtīta bibliotēkām visā 

Latvijā. 

 Taču galvenā problēma Latvijas valodas politikā nav valodas prasmē. Valodas 

situācijas pētījumi apliecina, ka valodas laba prasme ir paaugstinājusies un neprasme 

pazeminājusies, jo īpaši 17–25 gadus veciem jauniešiem (64% ir ļoti laba un laba valsts 

valodas prasme, un ļoti maz ir tādu, kas latviešu valodu nezina). Šo procesu neapšaubāmi 

sekmējusi izglītības satura reformas īstenošana. 

 Jautājums ir par valodas lietošanu, precīzāk, nelietošanu. Un to nosaka attieksme pret 

valsts valodu, bet šī attieksme veido motivāciju. Savukārt motivāciju lielā mērā ietekmē arī 

pašu latviešu lingvistiskā uzvedība, proti, cik bieţi lietojam vai izvairāmies lietot savas valsts 

oficiālo valodu. Tāpēc Aģentūra ir ieguldījusi ne mazums darba un pūļu, lai popularizētu 

latviešu valodas kā valsts valodas lietošanu, izglītotu sabiedrību valodas un valodniecības 

jautājumos. Ir organizēti Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi, Eiropas Valodu 

dienas pasākumi, konkursi skolēniem, valodas vakari O.Vācieša muzejā, izstādes, izdotas 

grāmatas, rakstu krājumi u.c. publikācijas. Daudz darīts latviešu valodas kvalitātes 

uzlabošanai: sniegtas valodas konsultācijas un atzinumi privātpersonām, valsts iestādēm u.c. 

institūcijām.  

 Vēl ir atbalstīta latviešu valodas apguve un uzturēšana latviešu diasporā gan formālajā, 

gan neformālajā izglītībā, latviešu valodas kā svešvalodas apguve un kultūras studijas 

ārvalstīs (augstskolās) studentiem. 

 Sabiedrībai ir nodrošināta informācijas pieejamība par Latviešu valodas aģentūras 

īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem Aģentūras mājaslapā, tiek regulāri informēti 

plašsaziņas līdzekļi, nosūtot daţādus materiālus un publicējot jaunāko par Aģentūras darbību 

un tās rezultātiem. 

 Sakot paldies visiem sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs, 

 

Jānis Valdmanis 

Latviešu valodas aģentūras direktors 
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Pamatinformācija 
 

LVA juridiskais statuss un izveidošanas gads. Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra” 

(turpmāk – LVA) izveidota 2009. gada 1. jūlijā, tā ir izglītības un zinātnes ministra 

pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu 

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

valodas aģentūras” nolikums”. 

 

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

formulēta šādos valodas politikas plānošanas dokumentos: 

o „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005. - 2014. gadam”  

(LR MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137); 

o „Valsts valodas politikas programma 2006. - 2010. gadam” 

(LR MK 04.10.2006. rīk. Nr. 770). 

Zaudējusi spēku līdz ar Ministru kabineta 11.08.2010. rīkojumu Nr.470. 
 

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 valstīs;  

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

pakāpēs un mūţizglītībā, 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 tehnoloģijās, 

tai skaitā projektu konkursus latviešu valodas attīstībai, vada un uzrauga minēto 

projektu īstenošanu;  

o organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo 

materiālu izstrādi, izdošanu un realizāciju;  

o sniedz konsultācijas šādos latviešu valodas jautājumos:  

   - pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils;  

   - personvārdu atveide un identifikācija;  

   - latviešu valodas apguve;  

o pēc tiesībaizsardzības iestāţu pieprasījuma sniedz lingvistiskus atzinumus par 

konkrētu tekstu vai tā daļu;  

o veic pasākumus, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu 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 atbilstoši kompetencei;  

o veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

http://www.valoda.lv/data/2.Pamatnostadnes.pdf
http://www.valoda.lv/data/2.Programma.doc
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LVA struktūrshēma.  
LVA ir divas daļas, kas ir tieši pakļautas direktoram. Stājās spēkā 2009. gada 1. jūlijā. 

 

 

 
 

 

 

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 mūţizglītībā. 

5. Atbilstoši daļas kompetencei sniedz konsultācijas latviešu valodas apguves jautājumos 

valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām un privātpersonām. 

6. Dibina, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas 

jomā. 

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

8. Sniedz atbalstu latviešu valodas studijās ārvalstu augstskolās. 

9. Apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par latviešu diasporas ārvalstīs latviešu valodas 

apguvi, valodas saglabāšanu un tās lietojumu ārvalstīs. 

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

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

11. Izstrādā un izdod mācību un metodiskos līdzekļus latviešu valodas apguvei un 

bilingvālajā izglītībā. 

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

13. Atbilstoši Eiropas Padomes dokumentam „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

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

Latvijā. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstoši daļas kompetencei sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras 

iekšējo normatīvo aktu projektus. 

17. Atbilstoši daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

18. Atbilstoši daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 

 

 

IZGLĪTĪBAS 

DAĻA 

VALODAS 

ATTĪSTĪBAS 

DAĻA 

 

DIREKTORS Galvenais 

grāmatvedis 
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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 projektu īstenošanu latviešu valodas attīstības jomā. 

5. Veic pasākumus, kas nodrošina latviešu valodas attīstību informācijas tehnoloģiju jomā. 

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

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

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

projektu īstenošanā.  

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

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

nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus 

latviešu valodas attīstības jautājumos. 

10. Sniedz lingvistiskos atzinumus un veic lingvistiskās ekspertīzes, izziņas par personvārdu 

atveidi un rakstību latviešu valodā, kā arī par daţādi rakstītu personvārdu identifikāciju 

dokumentos. 

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

projektus atbilstoši daļas kompetencei. 

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

dalībnieks. 

13. Atbilstoši daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbilţu projektus. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstoši daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 
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LVA 2010.GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Sociolingvistiskie pētījumi par 

latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporu mītnes valstīs 

 

2010. gadā izstrādāts un elektroniski publicēts pētījums „Latviešu valodas prasme 

un lietojums augstākās izglītības iestādēs: mazākumtautību izglītības satura reformas 

rezultāti”. Pētījuma mērķis ir apzināt situāciju latviešu valodas prasmes un lietojuma jomā 

augstākās izglītības iestādēs, tā noskaidrojot arī mazākumtautību izglītības satura reformas 

rezultātus.  

LVA izstrādātā pētījuma pamatā ir sadarbībā ar SIA „Tirgus un sabiedriskās domas 

pētījumu centru SKDS” un SIA „Aksedo” veikto sociolingvistisko aptauju (2008., 2010.) dati. 

Pētījumā secināts, ka augstskolu studenti reformu vērtē pozitīvi un latviešu valodas 

prasme tiek uztverta kā būtisks ieguldījums viņu cilvēkkapitālā: valsts valodas prasme 

paplašina saskarsmes iespējas, atvieglo iekļaušanos Latvijas augstākās izglītības iestādēs un 

darba tirgū. 
 

 

 

 

 

 

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties  

elektroniskajā izdevumā:  

Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības 

iestādēs: mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti.  

Kļava, G., Kļave, K., Motivāne, K.  

Latviešu valodas aģentūra. Rīga, 2010, 55 lpp.  

ISBN 978-9934-8172-8-1.  

Pieejams: 

http://valoda.lv/Petijumi/Valodas_situacijas_izpete/mid_510 

 

 

2010. gadā izstrādāts sociolingvistiskā pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2004 

– 2009” manuskripts. Apkopoti sociolingvistisko aptauju dati un valodas politikas ekspertu 

interviju rezultāti, veikts analītisks pētījums par valodas situāciju no 2004. līdz 2009. gadam.  

 

 

Projekts „Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā – situācijas izpēte 

un ieteikumi” tika atbalstīts 2008. gada nogalē projektu konkursā „Valsts valodas attīstība 

2008”. Šis projekts ir nozīmīgs un aktuāls izglītības un sociolingvistikas jomā, un tā izpildītāji 

ir VSIA „Rīgas Pārtikas raţotāju vidusskola”. Audzēkņu, pedagogu un mācību prakšu 

vadītāju aptauja par latviešu valodas lietojumu tika veikta divās atšķirīgas lingvistiskās vides 

profesionālās izglītības iestādēs: Rīgas Pārtikas raţotāju vidusskolā un Daugavpils 

Tirdzniecības skolā. Līdz šim līdzīgi pētījumi par latviešu valodas lietojuma kvalitāti, 

prasmēm, attieksmi un problēmām profesionālās izglītības iestādēs nebija veikti. 

2010. gadā tika pabeigta pētījuma izstrāde, un Rīgas Pārtikas raţotāju vidusskolā 

29.09.2010. par iegūtajiem rezultātiem notika informatīvais seminārs. 

Pētījuma rezultāti ir aktuāli ne tikai profesionālo izglītības iestāţu un Latvijas 

pamatskolu pedagogu darbā, bet arī izglītības un valodas politikas plānošanā. 
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Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties 

1. Elektroniski  

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā: situācijas 

izpēte un ieteikumi. Auniņa, A., Lomanova, F., Palkeviča, I., 

Sece, D., Stikāne, R., RPRV.  

Rīga, 2010, 53 lpp. ISBN 978-9934-8172-1-2.  

Pieejams: http://www.valoda.lv/downloadDoc_444/mid_510 

2. Grāmatas formātā  

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā: situācijas 

izpēte un ieteikumi. Auniņa, A., Lomanova, F., Palkeviča, I., 

Sece, D., Stikāne, R.,  

RPRV. Rīga, 2010, 51 lpp. ISBN 978-9934-8172-0-5 (600 eks.) 
 

 

Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un 

mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē 

 

LAT2 kursi mazākumtautību skolēnu vecākiem. Saskaņā ar LVA darba plānu 

2010. gadam un ievērojot vienu no valsts politikas uzdevumiem – nodrošināt valsts apguves 

pieejamību pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vecākiem Latvijas iedzīvotāju mūţizglītības 

politikas kontekstā – tika organizēti latviešu valodas kursi mazākumtautību pirmsskolas un 

sākumskolas skolēnu vecākiem. 

Šo kursu pamatmērķis jau kopš 2004. gada ir veicināt mazākumtautību skolēnu 

vecāku izpratni par Latvijas skolu sistēmu un izglītības procesiem, kā arī stiprināt saikni starp 

skolu, skolēniem un vecākiem, paralēli pilnveidojot vecāku latviešu valodas prasmi. 

2010. gadā pieteikties LVA organizētajiem latviešu valodas kursiem īpaši tika aicināti 

mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāţu bērnu vecāki. Tika saņemts vairāk nekā 30 

pieteikumu no mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēm. Tradicionāli liela atsaucība ir 

bijusi no Daugavpils, bet pirmo reizi ievērojamu ieinteresētību kursos izrādīja Rīgas 

pirmsskolas izglītības iestādes. Vērtējot pieteikumus, LVA veica to atlasi pēc četriem 

pamatkritērijiem: iesniegto pieteikumu secības, reģionālā principa, kursu dalībnieku skaita un 

pieejamā budţeta. Saskaņā ar plānoto kopā tika izveidotas 8 kursantu grupas. LVA 

nodrošināja kursu vadītāju atlasi un darba samaksu, savukārt telpas – izglītības iestādes. 

2010. gadā kursi (katrs 60 stundu apmērā) notika Daugavpilī, Liepājā, Līvānos, Rēzeknē, 

Rīgā un tos izmantoja 101 vecāks. 
 

LAT2 kursi mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem (60 stundas) 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta 

Kursantu skaits 

(tiesības saņemt 

apliecinājumu) 

25.02.-27.05.2010. Rīgas 145. pirmsskolas izglītības iestāde 18 

25.02.-30.04.2010. Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde 20 

24.02.-14.05.2010. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 10 

01.03.-19.04.2010. Līvānu 1. vidusskola 9 

09.03.-13.05.2010. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Gailītis” 9 

21.09.-30.11.2010. Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde 15 

23.02.-30.04.2010. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde „Māriņa” 9 

20.09.-25.11.2010. Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” 11 

Kopā: 101 
 

Analizējot kursu vadītāju iesniegtos pārskatus, var secināt, ka arī 2010. gadā kursu 

dalībnieki ar entuziasmu darbojušies ne tikai valodas apguvē, bet arī izrādījuši aktīvu interesi 

par tādiem tematiem kā izglītība, skola, bērnu – vecāku attiecības, bērnu audzināšana, bērnu 

psiholoģija. Kopumā kursos novērota pozitīva attieksme un patiesa ieinteresētība programmas 

apguvē. 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_444/mid_510
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Kursos aplūkotā tematika motivējusi kursu dalībniekus ar interesi apgūt valodu, tomēr 

novērotas ievērojami atšķirīgas latviešu valodas priekšzināšanas, kā arī kursu dalībnieku 

valodas prasmes līmenis (pat starp vienas grupas dalībniekiem). Tas izskaidrojams ar faktu, 

ka grupu izveidē primārs bija integratīvais, nevis valodas apguves aspekts. Kursu dalībnieku 

atšķirīgās valodas prasmes kursu vadītāji uzsvēruši kā vienu no grūtākajiem darba 

uzdevumiem. 

Kursu normatīvais pamatojums 

o Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014.gadam  

(5. sadaļas 5.2. apakšpunkts). 

o Valsts valodas politikas programma 2006.–2010. gadam 

(6. sadaļas 6.2.4. apakšpunkts). 

o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (7. sadaļas 7.5. apakšpunkts). 

 

 

Pedagogu tālākizglītība. 2010. gadā LVA īstenoja programmu „Tālākizglītotāju 

profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras metodikā” (70 stundas). 

Šajos kursos piedalījās 51 latviešu valodas un literatūras skolotāju tālākizglītotājs.  

Šīs programmas mērķis ir pilnveidot tālākizglītotāju profesionālo kompetenci 

izglītības, valodas politikas un efektīvas komunikācijas jautājumos, kā arī iepazīstināt ar 

aktualitātēm un pārmaiņām izglītības saturā.  

Tālākizglītotāju semināros 2010. gada 27. februārī, 20. martā, 10. aprīlī, 15. maijā, 

28. jūnijā un 18.–19. augustā skolotāji klausījās lekcijas par izglītības filozofijas 

(Dr. paed. Zanda Rubene), literatūras un valodas filozofijas jautājumiem (Mg. philol. Ieva 

Kolmane), uzzināja vairāk par kooperatīvo mācīšanos pozitīvas komunikācijas sekmēšanai 

(Dr. psych. Ineta Tunne) un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm moderno valodu mācīšanas 

jomā (Dr. philol. Arvils Šalme), kā arī par valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību (Mg. 

philol. A. Lazareva). 

Skolotāji kopā ar Dr. phil. Skaidrīti Lasmani diskutēja par 21. gadsimta kultūras 

vērtībām, bet kopā ar Mg. philol. A. Skalbergu mācījās, kā literatūras stundās veidot 

lietpratīgu lasītāju. 

Tālākizglītotāji Dr. paed. Z. Anspokas vadībā veidoja pedagogu profesionālās 

pilnveides programmas un noslēguma seminārā tās prezentēja saviem kolēģiem. Esam 

gandarīti par skolotāju radošo garu un profesionalitāti un tālākizglītotājiem, kas ir gatavi 

dalīties savā pedagoģiskajā pieredzē, vadot tālākizglītības kursus. 

 

 

 

Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā un  

starpkultūru komunikācijā 

 

LVA sniedz atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību skolotājiem un īsteno 

starpkultūru komunikācijas projektus.  

Mācību un metodiskajos materiālos tiek apkopota, strukturēta un popularizēta 

pedagogu pieredze. Skolotāji var izmantot kolēģu izveidotos mācību stundu konspektus, 

darba lapas, pārbaudes darbus, tematiskos plānojumus u. c. metodiskos materiālus. Pedagogi 

un citi interesenti tiek aicināti piedalīties materiālu veidošanā un papildināšanā. 

2010. gadā mācību un metodisko materiālu klāsts tika papildināts ar materiāliem, kas 

pieejami LVA mājaslapā: www.valoda.lv sadaļā „Pedagogu tālākizglītība” (Skolotāju 

pieredzes materiāli). 

http://www.valoda.lv/
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Autors 

Metodiskā 

materiāla 

nosaukums 

Īss apraksts 
Mērķ 

auditorija 

Matemātika 

J. Klamere (J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10. vsk. 

matemātikas skolotāja) 

Pētnieciskais 

darbs „Dievišķā 

proporcija” 

Skolēni iepazīstas ar citātiem no 

D. Brauna grāmatas „Da Vinči kods” 

un pārbauda faktus, strādājot grupās 

8.-10. klase 

Koordinātu 

plakne 

Pēc dotajām koordinātēm izveidot 

zīmējumu 

6.-7. klase 

Darbības ar 

reālajiem 

skaitļiem 

Tēmas noslēguma darbs 10. klase 

Spriedumi Induktīvu un deduktīvu slēdzienu 

noteikšana 

10. klase 

Vektori Tēmas noslēguma darbs 10. klase 

Izteikumi, 

teorēmas 

Pārbaudes darbs par doto tēmu 10. klase 

G. Kravčuks (J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10. vsk. 

matemātikas un 

informātikas skolotājs) 

Personālā datora 

sistēmbloka 

galvenās 

sastāvdaļas un 

perifērijas ierīces, 

to funkcijas 

Pārbaudes darbs 7. klase 

Teksta 

noformēšana 

Pārbaudes darbs 5. klase 

 

Atbilstoši Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas no 2007.līdz 2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

fonda nostādnēm tika izstrādāts un īstenots projekts „Skolotājs starpkultūru telpā” 

(Nr. 2008/1.4.2./9.). 

Projekta vispārīgais mērķis – atbalstot integrācijas procesus un iespēju trešo valstu 

valstspiederīgajiem apgūt integrācijai vajadzīgās zināšanas un prasmes, veicināt informācijas 

un labākās pieredzes apmaiņu, skolotāju izglītošanos, lielākas iecietības sekmēšanu pret trešo 

valstu valstspiederīgajiem, izveidot un īstenot skolotāju starpkultūru tālākizglītības mācību 

sistēmu. Projekta tiešais mērķis – sniegt atbalstu skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidei darbam starpkultūru telpā. Projekta rezultāts: 

o izstrādāta tālākizglītības programma skolotāju starpkultūru izglītības un 

komunikāciju prasmju attīstībai;  

o izglītoti 158 skolotāji piecos Latvijas reģionos (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, 

Zemgales, Rīgas un Pierīgas novados);  

o izveidots mācību un metodiskais materiāls un skolotāju sadarbības modeļi 

turpmāko zināšanu popularizēšanai un izplatīšanai. 

Izglītības programmas „Skolotājs starpkultūru telpā” īstenošana notika piecās mācību 

nometnēs, ievērojot reģionālo principu: Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Rīga un 

Pierīgas novadi  (vismaz 30 skolotāji katrā reģionā). Visās nometnēs dalībnieki apguva 

vienotu tālākizglītības programmu, kurā tika iekļauti jautājumi par mūsdienu sabiedrības 

multikulturālismu, mācību procesa īstenošanu multilingvālā vidē un mācību procesa 

individualizāciju.  

Īpaša uzmanība tika pievērsta skolotāju un skolēnu izglītībai cilvēktiesību jomā un 

mācību metodēm, kas sekmē līdzdalību, ieinteresētību, toleranci un izpratni par starpkultūru 

izglītību, kā arī tika popularizēti mācību procesā izmantojamie mācību un metodiskie līdzekļi 

un interneta resursi. Nometņu laikā notika mācību metodiskā līdzekļa „Skolotājs starpkultūru 

telpā” satura izstrāde, savstarpēja pieredzes apmaiņa un skolotāju tālākās sadarbības 

plānošana. 
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Skolotājs starpkultūru telpā.  

Mācību un metodiskais materiāls  

Pičukāne, Ē., Vaivade, V., Milaša, M., Sniedze, A.  

Rīga, 2010, 56 lpp. (250 eks.) 

 

Projekta komanda cer, ka skolotāju rokasgrāmata un projekts kopumā būs nozīmīgs 

atbalsts visiem, kuru darbs ir saistīts ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem. 

 

 

No 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada oktobrim tika īstenots bērnu un pusaudžu 

stāstu projekts „Draugu stāsti”. Projekta organizators – UNESCO (ANO Izglītības, zinātnes 

un kultūras organizācija) Latvijas Nacionālā komisija, sadarbības partneri – Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, izdevniecība „Liels un mazs”, biedrība „Ideju forums”, valodu skola „Skrivanek 

Baltic”, Ādaţu Brīvā Valdorfa skola, Rīgas Igauņu vidusskola, Rīgas Lietuviešu vidusskola, 

Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija. Projektu finansiāli atbalstīja 

„Sorosa fonds – Latvija”. Projekta īstenošanas laikā notika sadarbība ar UNESCO 

nacionālajām komisijām, kā arī ar valsts institūcijām, ārvalstu vēstniecībām Latvijā un 

nevalstiskajām organizācijām.  

Projekta mērķi – stiprināt starpkultūru un starppaaudţu komunikāciju Latvijā; attīstīt 

bērnu un pusaudţu radošo darbību un audzināt tos humānisma un iecietības garā, veidojot 

pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem; 

veicināt sabiedrības interesi par bērniem un pusaudţiem un viņu pasaules uztveri, kā arī 

veicināt paaudţu solidaritāti; veicināt publisku diskusiju par lasīšanas, rakstīšanas, 

klausīšanās un stāstīšanas ieradumu, prasmēm un tradīciju kā svarīgu personības attīstības 

procesa daļu.  

Projekta mērķa grupas: bērni un pusaudţi (10–16 gadi); nacionālo kultūras biedrību 

asociācijas; pedagogi un sociālie darbinieki, interešu izglītības speciālisti; valsts institūcijas, 

nevalstiskās organizācijas, ārvalstu vēstniecības, starptautisko organizāciju pārstāvniecības 

Latvijā.  

Projekta rezultāti:  

o izveidota projekta mājaslapa bērniem un pusaudţiem starpkultūru dialoga īstenošanai 

un veicināšanai http://www.stastulaiks.lv ;  

o noticis bērnu un pusaudţu stāstu konkurss;  

o notikusi jauno autoru nometne;  

o izveidota elektroniskā grāmata „Draugu stāsti”;  

notikuši astoņi lasīšanas vakari (atklāšanas un noslēguma vakars, kā arī seši tematiskie 

nacionālajām kultūrām veltīti vakari).  

Autori cer, ka šis projekts veicinās sociālo un starpkultūru dialogu starp bērniem un 

pusaudţiem, pilnveidos zināšanas par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī 

attīstīs bērnu un pusaudţu radošo darbību Latvijā. 

 

http://www.stastulaiks.lv/
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Ja tu proti ieklausīties, ja tevi interesē, kas notiek apkārt, un ja 

vēlies pastāstīt savu stāstu, tad ienāc portālā http://www.stastulaiks.lv 

Būsi gaidīts ciemiņš! Šajā mājā dzīvo un saimnieko bērni, un 

viņiem ir daudz ko pastāstīt gan par zemi un tautu, ko kurienes nākuši 

viņu vecāki, gan par to, kā viņi jūtas šeit – mūsu kopīgajās mājās – 

Latvijā. 

 

 

 

 

 

LVA piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas no 2007. līdz 

2013. gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Adaptācijas 

programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 līdz 

12 gadiem” (Nr. 2008/1.4.1./8.). 

Projekta vispārīgais mērķis – sekmēt trešo valstu valstspiederīgo bērnu adaptācijas un 

integrācijas procesu Latvijas vidē un sabiedrībā, veicinot valsts valodas prasmju, praktisko 

starpkultūru prasmju apgūšanu, kas nepieciešamas efektīvai adaptācijai, kā arī Eiropas 

pamatvērtību izpratnei. Projekta tiešais mērķis – izveidot mācību programmas un materiālus 

6–9 un 10–12 gadus veciem bērniem, lai nodrošinātu valsts valodas pamatprasmju un 

zināšanu apguvi par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru.  

Projekta rezultāti 

 

o Mācību un metodisko materiālu komplekts „Latvija drauga acīm” darbam ar 

bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem. Radošā grupa: Jurjāne, B.A., Lauka, A., Ozola, Ī., 

Pičukāne, Ē., Sniedze, A., māksliniece Ozoliņa, A. 

 

 

 

 

 

 

 

Darba lapas Skolēna darbu portfolio       

„Mana Latvijas dienasgrāmata” 

Skolotāju grāmata           

(t.sk. adaptācijas programma) 

http://www.stastulaiks.lv/
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o Mācību un metodisko materiālu komplekts „Latvija drauga acīm” darbam ar 

bērniem vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Radošā grupa: Akmentiņa, I., Andersone, V., 

Blauduma, I., Muhka, I., Zemīte, I., māksliniece Ozoliņa, A. 

 

 

 

 

 

 

 

Darba lapas Skolēna darbu portfolio        

„Mana Latvijas dienasgrāmata” 

Skolotāju grāmata           

(t.sk. adaptācijas programma) 

 

 

o Komiksu grāmatas „Latvija drauga acīm”. Jundze, A., māksliniece Līduma, M. 

  

Komiksu grāmata „Latvija drauga acīm”   

bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem 

Komiksu grāmata „Latvija drauga acīm”   
bērniem vecumā no 10 līdz 12 gadiem 

 

 

o Ieteikumi vecākiem „Latvija drauga acīm”. 

  

Ieteikumi vecākiem „Latvija drauga acīm”    

(angļu valodā) 

Ieteikumi vecākiem „Latvija drauga acīm”    

(krievu valodā) 
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Radošā grupa, izstrādājot adaptācijas materiālus, uzmanību pievērsa trešo valstu 

valstspiederīgo bērnu valodas un kultūras atšķirībām, meklējot risinājumus, kā integrēt šos 

bērnus Latvijas izglītības sistēmā, jo tieši skolā bērniem no imigrantu ģimenēm ir iespēja 

iepazīties ar Latvijas valstī noteiktajiem pienākumiem un tiesībām, kā arī cienīt citam citu. 

Darba lapas skolēniem, skolēna portfolio „Mana Latvijas dienasgrāmata”, komiksu grāmata 

un metodiskās vadlīnijas skolotājiem ir veidotas vienkārši un saprotami gan no bērnu, gan 

skolotāju viedokļa. Sagatavotos adaptācijas materiālus saņēma visas Latvijas 

vispārizglītojošās skolas. 

 

 

 
 

2010. gadā LVA turpināja īstenot 2008. gadā iesākto ESF projektu  

„Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” (vienošanās 

Nr.2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002) (turpmāk – projekts). Projekta mērķis – 

sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā, 

sekmējot valsts valodas mūsdienīgu apguvi un bilingvālo mācību sekmīgu izmantojumu. 

Projektā tiek īstenotas sešas aktivitātes, un ir sasniegti pirmie rezultāti. Projekta aktivitātes: 

1. „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam 

mācību saturam un to aprobācija”. 

2. „Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide”. 

3. „Mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu valodā un literatūrā”. 

4. „Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvālajai izglītībai”. 

5. „Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija”. 

6. „Pedagogu studiju programmu uzlabošana”. 

 

Projektā izveidota mājaslapa www.bilingvals.lv, kurā pieejama informācija par 

projekta plānotajiem rezultātiem, aktualitātēm, kā arī izstrādātajiem materiāliem. 
 

 
 

Projekta 1. aktivitātē „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu 

izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija” izstrādāti priekšlikumi mācību 

priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā standarta grozījumiem 

pamatizglītības otrajā posmā (7.–9. klasei). Izstrādātie priekšlikumi iesniegti Valsts izglītības 

satura centrā. Atbilstoši izstrādātajiem priekšlikumiem projekta aktivitātē pilnveidoti mācību 

programmu paraugi. 
 

Mācību programmu paraugi 

Pamatizglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības 

programmās)” programmas paraugs 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs 

Mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības 

programmās 

Mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības programmās 
 

Atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam projekta aktivitātē ir izstrādāti un aprobēti 

mācību materiāli. 

http://www.bilingvals.lv/
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Projekta 2. aktivitātē „Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā 

pilnveide” izstrādāta un īstenota pedagogu profesionālās pilnveides programma, lai 

pilnveidotu mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālo kompetenci, sniegtu 

ieteikumus un konsultācijas, kā veidot un aprobēt mācību līdzekļus un sagatavot tos 

izdošanai. Šāda programma Latvijā tika īstenota pirmo reizi, un tā 24.02.2010. ir saskaņota ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

Programmas 

nosaukums 
Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide 

Stundu skaits 120 akadēmiskās stundas (72 kontaktstundas; 48 stundas individuālo projektu 

izstrādes apspriešana, izvērtēšana, pilnveidošana un prezentēšana) 

Programmas 

mērķauditorija 

Pedagogi un zinātnieki – mācību un metodisko līdzekļu autori 

Programmas 

īstenošanas 

rezultātā 

- Kursu dalībnieki ir ieguvuši priekšstatu par valodu apguves un bilingvālās 

izglītības nozīmīgākajām teorijām, prot tās izmantot mācību un metodisko 

līdzekļu izveidē 

- Kursu dalībnieki zina nozīmīgākās bērnu, pusaudţu, jauniešu un pieaugušo 

kognitīvās un sociālās attīstības teorijas, prot tās izmantot, veidojot mācību 

līdzekļus 

- Kursu dalībnieki prot plānot un veidot mācību līdzekļu saturu atbilstoši 

skolēnu vajadzībām, mācību tradīcijām un jaunākajām zinātniskajām teorijām, 

kā arī mācību priekšmeta standartiem 

- Kursu dalībnieki apguvuši autoru kolektīva sadarbības prasmes, prot 

veiksmīgi saskaņot viedokļus, risināt problēmas, sasniegt vienotu darbības 

rezultātu 

- Kursu dalībnieki prot izvērtēt esošos mācību līdzekļus, izmantot iegūtās 

atziņas savu darbu veidošanā 

- Kursu dalībnieki prot izmantot IT un daţādus citus uzziņu avotus mācību 

līdzekļu sagatavošanā 

- Kursu dalībnieki izprot mācību līdzekļu izstrādes svarīgākos posmus 

(plānošana, situācijas analīze, materiāla atlase, mācību līdzekļa veidošana, 

rediģēšana, manuskripta noformēšana, darba aprobēšana) 

- Kursu dalībnieki ieguvuši priekšstatu par mācību grāmatu izdošanas 

tehnoloģisko procesu, ir iepazinušies ar manuskripta sagatavošanas prasībām 

un mācību līdzekļu izdošanas specifiskiem jautājumiem (sadarbība ar 

redaktoru, korektoru, maketētāju, mākslinieku, ekspertiem u.c.) 

Programmas 

autori 

Dr. philol. Arvils Šalme,  

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors 

Dr. paed. Zenta Anspoka,  

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore 

Dr. psych. Guna Svence,  

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore 

Dr. philol. Vita Kalnbērziņa,  

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docente 

Mg. paed. Ligita Grigule,  

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju metodiķe 

Dalībnieku 

skaits 
93 
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2010. gadā sākts darbs projekta 3. aktivitātē „Mācību un metodiskie līdzekļi 

latviešu valodā un literatūrā”, noslēdzot līgumus ar mācību un metodisko līdzekļu 

autoriem.  

 

Mācību līdzekļi latviešu valodā un literatūrā 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

Inga Ermansone 

Anita Vītola 

„Tekstveide 7.–9. klasei.  

Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Dace Cekula 

Dzintra Knokenfelde 

„Leksikoloģija un frazeoloģija 7.–9. klasei.  

Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Aija Kalve 

Ilze Stikāne 

„Literatūra 7. klasei. Vērtību pasaule.  

Mācību līdzeklis skolēnam” 

7. klase 

Aija Kalve 

Ilze Stikāne 

„Literatūra 8. klasei. Spēle.  

Mācību līdzeklis skolēnam” 

8. klase 

Aija Kalve 

Ilze Stikāne 

„Literatūra 9. klasei. Dzīves virpuļos.  

Mācību līdzeklis skolēnam” 

9. klase 

Māra Glazjeva 

Daiga Ziediņa 

„Uzdevumi latviešu valodas mācībā. Mācību 

līdzeklis profesionālās izglītības iestādes audzēknim” 

Profesionālās izgl. 

iestāţu audzēkņi 

 

Metodiskie līdzekļi latviešu valodā un literatūrā 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

Raimonda Gauše 

Anda Kuduma 

Diāna Laiveniece 

Linda Lauze 

Anna Vulāne 

„Latviešu valodas mācīšanas 

metodika, 1. daļa” (rakstu 

krājums) 

Pedagogi, kuri latviešu valodu un 

literatūru māca kā dzimto valodu  

Arvils Šalme „Latviešu valodas mācīšanas 

metodika, 2. daļa” (rakstu 

krājums) 

Pedagogi, kuri latviešu valodu un 

literatūru māca kā svešvalodu 

Zenta Anspoka 

Vita Kalnbērziņa 

Arvils Šalme 

„Lingvodidaktisko terminu 

skaidrojošā vārdnīca” 

Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji, pedagoģijas studenti, valsts 

valodas politikas īstenotāji 

Anita Skalberga „Rokasgrāmata latviešu valodas 

un literatūras skolotājam par 

formatīvo un summatīvo 

vērtēšanu” 

Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji 

 

2010. gadā sākts darbs pie mācību filmu izveides latviešu valodā un literatūrā, 

noslēdzot līgumus ar filmu veidotājiem. 
 

Mācību filmas latviešu valodā, literatūrā 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

SIA „Interaktīvais parks” „LV ziņas” 7.–9. klase 

SIA „Interaktīvais parks” „Viņš, viņa, valodiņa” 7.–9. klase 

SIA „A PRO” „Piebalgas kultūrmantojums”  10.–12. klase 

SIA „A PRO” „Latgales kultūrmantojums” 10.–12. klase 

SIA „Dd studio” Filma par literārajiem grupējumiem 10.–12. klase 

SIA „Ienesīga vieta. 

Production” 

Filma par literārajiem muzejiem Latvijā 5.–12. klase 
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2010. gadā sākts darbs pie mācību un metodisko līdzekļu izveides bilingvālajām 

mācībām septiņos mācību priekšmetos, noslēdzot līgumus ar mācību un metodisko līdzekļu 

autoriem. 

 

Mācību un metodiskie līdzekļi bilingvālajām mācībām 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

Inga Pelcmane 

Inta Poēma 

„Mācību satura un valodas apguve sociālajās 

zinībās  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Aina Balode 

Gaļina Skorobogatova 

„Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Elfrīda Kokoriša 

Jekaterina Semenkova-Lauce 

„Mācību satura un valodas apguve matemātikā  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Valentīna Jefimova 

Irina Matule 

„Mācību satura un valodas apguve ķīmijā  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase  

Ata Krūmiņa 

Raisa Stunţāne 

„Mācību satura un valodas apguve fizikā  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Larisa Dubovska 

Ināra Pastare 

„Mācību satura un valodas apguve bioloģijā  

7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam” 

7.–9. klase 

Alisa Cvetkova 

Inesa Zemeteļska 

„Mācību satura un valodas apguve sociālajās 

zinībās 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam”  

7.–9. klase 

 

Metodiskie līdzekļi bilingvālajām mācībām 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

Jeļena Azarēviča 

Silvija Mickēviča 

Kira Miļča 

Lidija Plociņa 

Sergejs Zabarovskis 

„Rakstītprasmes pilnveide latviešu 

valodā daţādos mācību priekšmetos” 

Skolotāji, kuri strādā 

lingvistiski 

neviendabīgā vidē  

Marija Golubeva 

SIA „Riga History Company” 

„Jaunais un aktuālais bilingvālajā 

izglītībā pasaulē” (rakstu krājums) 

Skolotāji, kuri strādā 

lingvistiski 

neviendabīgā vidē 

 

2010. gadā sākts darbs pie elektronisko mācību resursu izveides latviešu valodā, 

literatūrā un sociālajās zinībās, noslēdzot līgumus ar elektronisko mācību resursu autoriem un 

veidotājiem.  

 

Elektroniskie mācību resursi 
Autors Nosaukums Mērķauditorija 

Liene Juhņevska 

Sandra Kivleniece 

Dace Konopecka 

Iveta Marševska 

Irēna Oše 

Simona Petrovica 

Solvita Pošeiko 

Daina Rutkovska 

Vilhelmīne Vija Sakova 

Velta Šinkarenko 

Jolanta Zariņa 

Ieva Zālīte 

Elektroniskie mācību resursi latviešu valodā 

darbam ar interaktīvo tāfeli 

7. klase 

8. klase 

9. klase 

SIA „Dd Studio” Interaktīvs mācību līdzeklis literatūrā  

„No modernisma līdz postmodernismam” 

10.–12. klase 

SIA „Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta” 

Elektronisks mācību resurss (CD)  

sociālo zinību apguvei 

7.–9. klase 
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Mācību līdzekļi kopā 13 

Metodiskie līdzekļi kopā 6 

Mācību filmas kopā 6 

Elektroniskie mācību 

resursi kopā 

3 

 

 
 

 

Lai iepazīstinātu latviešu valodas un literatūras skolotājus ar jauniem mācību 

līdzekļiem, pedagogiem organizēti vairāki informatīvi semināri. 

 
Semināru 

norises 

datums 

Semināru 

norises vieta 
Īss satura apraksts Mērķauditorija 

Dalībnieku 

skaits 

08.02.2010. Liepājas 

Universitātes 

Humanitārā 

fakultāte 

Diskusija par topošā 

metodisko rakstu krājuma 

„Latviešu valodas mācīšanas 

metodika, 1. daļa” 

iespējamajām tēmām, 

noskaidrojot skolotāja 

vajadzības mūsdienīga mācību 

procesa nodrošināšanā 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāji 

20 

30.03.2010. Latviešu 

valodas 

aģentūra 

Seminārs par elektronisko 

resursu (CD) literatūrā  

 „No modernisma līdz 

postmodernismam”, par 

priekšlikumiem mācību 

priekšmeta „Latviešu valoda 

un literatūra mazākumtautību 

izglītības programmās”, 

priekšlikumiem standarta 

grozījumiem 

Projekta 3. aktivitātes 

mācību līdzekļu autori 

18 

27.09.2010. Eiropas 

Savienības 

māja 

Seminārs par topošajiem 

mācību līdzekļiem latviešu 

valodā un literatūrā 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāji 

46 

29.09.2010. Eiropas 

Savienības 

māja 

Seminārs par topošajiem 

mācību līdzekļiem latviešu 

valodā un literatūrā 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāji 

55 

06.11.2010. Olaines 

2. vidusskola 

Seminārs par izveidoto mācību 

līdzekļu izmantošanas 

iespējām bilingvālajā izglītībā 

Pierīgas novadu skolu 

(Salaspils, Ķekavas, 

Olaines) matemātikas, 

ģeogrāfijas, fizikas, 

bioloģijas, vēstures, 

ķīmijas, sociālo zinību 

skolotāji 

35 

Dalībnieku skaits kopā 174 
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Projekta 5. aktivitātē „Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija” 
izstrādātas trīs pedagogu profesionālās pilnveides programmas, lai pilnveidotu pedagogu 

profesionālo kompetenci elektronisko mācību resursu veidošanā, aprobēšanā un izmantošanā 

mācību procesā. Programmas 04.06.2010. saskaņotas ar Izglītības un zinātnes ministriju.  
 

Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 
Mērķauditorija 

Dalībnieku 

skaits 

„Interaktīvo elektronisko mācību materiālu 

komplektu izveide, izmantojot programmatūru 

ActivInspire Professional” 

16 Skolotāji – 

elektronisko mācību 

resursu veidotāji  

12 

„Vispārējo datorprasmju pilnveide informācijas 

tehnoloģiju efektīvai izmantošanai interaktīvo 

mācību materiālu izveidē” 

16 Skolotāji – 

elektronisko mācību 

resursu veidotāji  

24 

„Interaktīvo tehnoloģiju risinājumu izmantošana 

mazākumtautību izglītības programmas latviešu 

valodas un literatūras mācību priekšmeta 

elektronisko materiālu komplektu aprobācijā un 

efektīvā izmantošanā mācību procesā” 

16 Skolotāji – 

elektronisko mācību 

resursu aprobētāji  

12 

Dalībnieku skaits kopā 24 

 

Sākta projekta 6. aktivitātes „Pedagogu studiju programmu uzlabošana” 

īstenošana – izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma „Moderno tehnoloģiju 

izmantošana latviešu valodas un literatūras apguvē”, lai pilnveidotu valsts valodas pedagogu 

studiju programmas piecās Latvijas augstskolās. 

 
Programmas 

nosaukums 
Moderno tehnoloģiju izmantošana  

latviešu valodas un literatūras apguvē 

Programmas mērķis Pilnveidot mērķauditorijas profesionālo kompetenci par mūsdienīga latviešu 

valodas un literatūras mācību procesa īstenošanas iespējām, izmantojot 

elektroniskos resursus, mācību līdzekļus un tehnoloģijas 

Stundu skaits 120 akadēmiskās stundas (72 kontaktstundas; 48 stundas individuālo projektu 

izstrādes apspriešana, izvērtēšana, pilnveidošana un prezentēšana) 

Programmas 

mērķauditorija 

Augstāko izglītības iestāţu pedagoģijas studiju programmu mācībspēki 

Programmas 

īstenošanas 

rezultātā 

- Kursu dalībnieki ir apguvuši jaunākās zināšanas par moderno tehnoloģiju 

lomu latviešu valodas un literatūras apguvē un prot tās izmantot gan 

mācību procesā, gan pētniecības darbā 

- Kursu dalībnieki pārzina latviešu valodas un literatūras apguvei 

izmantojamos elektroniskos mācību līdzekļus un e-resursus, prot tos 

izmantot mācību procesā 

- Kursu dalībnieki jaunapgūtās zināšanas integrē savos lekciju kursos, 

tādējādi pilnveidojot studiju programmas 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide (kopā) 
 

Programma „Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide” 93 

Programma „Interaktīvo elektronisko mācību materiālu komplektu izveide, izmantojot 

programmatūru ActivInspire Professional” 
12 

Programma „Vispārējo datorprasmju pilnveide informācijas tehnoloģiju efektīvai 

izmantošanai interaktīvo mācību materiālu izveidē” 
24 

Programma „Interaktīvo tehnoloģiju risinājumu izmantošana mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu valodas un literatūras mācību priekšmeta elektronisko materiālu 

komplektu aprobācijā un efektīvā izmantošanā mācību procesā” 

12 

Tālākizglītoto pedagogu skaits kopā 117 
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Normatīvais pamatojums: 2008. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 816 „Noteikumi par darbības programmas: Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.1.2.1. apakšaktivitātes „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, 

metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” pirmo projektu 

iesniegumu atlases kārtu”. 

 

 

 

2010. gadā LVA sāka Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” 
(Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) (turpmāk – Projekts) īstenošanu 

(vienošanās par projekta īstenošanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LVA 

noslēgta 19.04.2010.), lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu 

atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. 

Projekta ilgums ir 28 mēneši (2010. marts – 2012. jūlijs), un tā īstenošanas vieta – visi 

Latvijas plānošanas reģioni. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte 

un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta izmaksu kopsumma ir 475 000 lati, no kuriem 85% 

(403 750 lati) veido Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 15% (71 250 lati) valsts budţeta 

finansējums. 2010. gadā sākta darbība visās trīs Projekta aktivitātēs: 

1. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālākizglītības kursos. Piedāvājot pedagogiem gan pirmsprojekta periodā, gan 

projekta laikā izstrādātas daţādas programmas (12, 36 un 60 stundas), tika sniegta iespēja 

profesionāli pilnveidoties tradicionālo tālākizglītības kursu formā. 

2. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālmācības formā. Pedagogiem piedāvāta iespēja piedalīties divās kombinēto 

mācību (klātienes un tālmācības) programmās: 

o Latviešu valodas apguves metodika (120 stundas); 

o Mācību satura un valodas integrēta apguve 6 mācību priekšmetos (vēsture, bioloģija, 

matemātika, ekonomika, literatūra, kulturoloģija) (60 stundas). 

3. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide inovatīvās formās. Latviešu valodas un literatūras, kā arī bilingvālo mācību 

pedagogiem piedāvāta iespēja:  

o piedalīties radošajās darbnīcās, pedagogu vasaras nometnēs apgūstot programmu 

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras, kā arī 

citu mākslas jomas priekšmetu satura īstenošanai (36 stundas);  

o veidot meistarklases (autorprogrammas 36 stundu apjomā), kurās dalīties ar kolēģiem 

savā praktiskajā pieredzē, zināšanās un prasmēs. 

2010. gadā Projektā sasniegtie rezultāti. Izstrādāta virkne jaunu pedagogu 

profesionālās pilnveides programmu un saskaņā ar programmām īstenota daļa plānoto kursu.  

Lietotie saīsinājumi 

BI – bilingvālo mācību skolotāji 

PI – pirmsskolas skolotāji 

SK – sākumskolas skolotāji 

LAT1 – latviešu valodas kā dzimtās valodas skolotāji 

LAT2 – latviešu valodas kā otrās valodas skolotāji 
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Aktivitātes 

Nr. 
Profesionālās pilnveides forma 

Programmas 

apjoms 

Programmu 

skaits 

(Projektā 

plānotais) 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2010. gadā 

1. aktivitāte 

1.1. Kursi tradicionālā formā (BI) 60 stundas 1* - 

1.2. Kursi tradicionālā formā (PI un SK) 36 stundas 2 2 

1.3. Kursi tradicionālā formā (LAT1,LAT2) 12 stundas 15* 14 

2. aktivitāte 

2.1. Kursi klātienes/ tālmācības formā 

(MOODLE vidē) (LAT1,LAT2) 

120 stundas 1 1 

2.2. Kursi klātienes/tālmācības formā 

(MOODLE vidē) (BI) 

60 stundas 1 1 

3. aktivitāte 

3.1. Nometnes-radošās darbnīcas (LAT1, 

LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 1 1 

3.2. Pedagogu meistarklases 

(LAT1,LAT2, PI un SK, BI) 

36 stundas 35 18 

 

* Tostarp programma (-s), kas izstrādāta (-s) pirmsprojekta periodā. 

 

Projektā piedāvātās programmas 
 

1. aktivitāte. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālākizglītības kursos. Pedagogu profesionālā pilnveide tradicionālā formā. 

 

Mērķauditorija Programmas nosaukums Stundu skaits 

Mazākumtautību skolu 

bilingvālo mācību skolotāji 

Mazākumtautību skolotāju profesionālās 

kompetences pilnveide mācību satura 

īstenošanai latviešu valodā 

60 

Pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāji, kas strādā 

lingvistiski neviendabīgā vidē 

Latviešu valodas (LAT2)  

mācības pirmsskolā un sākumskolā 

36 

Bilingvālās mācības pirmsskolā un sākumskolā 36 

Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji 

Tekstveide un darbs ar tekstu latviešu valodas 

stundās vidusskolā 

12 

Daudzveidīgas metodiskas pieejas literatūras 

virzienu apguvē 

12 

Leksikoloģijas un frazeoloģijas apguve 

pamatskolā un vidusskolā 

12 

Mūsdienu ārzemju literatūra un mācīšanas 

metodika 

12 

Mūsdienīga latviešu valodas stunda 12 

Latviešu  literatūras apguves veicināšana 

mazākumtautību izglītības programmās  

pamatskolā 

12 

Tekstveides jautājumi pamatskolā 12 

Mūsdienīga literatūras stunda 12 

Mācīšanās un domāšanas prasmju attīstīšana 

latviešu valodas stundās 

12 

Teātris kā līdzeklis dramaturģijas mācībās 12 

Valodas kultūras aktuālie jautājumi 12 

Atjaunotā LAT2 mācību satura apguve 

pamatskolā 

12 

Individualizēta pieeja latviešu valodas apguvei 12 

Aktuālas tendences jaunākajā latviešu literatūrā 12 

Literārā teksta interpretācija skolā 12 
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2. aktivitāte. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālmācības formā. Pedagogu tālākizglītotāju sagatavošanas programmas. 
 

Mērķauditorija Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 

Latviešu 

valodas un 

literatūras 

skolotāji 

Latviešu valodas apguves metodika. Programma sastāv no četriem 

moduļiem un veidota kā kombinēta klātienes un tālmācības 

programma.  

1. modulis. Kursu vadības sistēmas „Moodle” pamati.  

2. modulis. Aktuāli valodas teorijas un prakses jautājumi.  

3. modulis. Valodas apguves mūsdienīgie aspekti, metodes un formas.  

4. modulis. Elektronisko mācību un metodisko līdzekļu izveide un 

analīze. 

120 

Bilingvālo 

mācību 

skolotāji 

Mācību satura un integrēta apguve 6 mācību priekšmetos (vēsturē, 

bioloģijā, matemātikā, ekonomikā, literatūrā, kulturoloģijā). 

Izmantotās valodas: latviešu un angļu valoda. Programma sastāv no 

pieciem moduļiem un veidota kā kombinēta klātienes un tālmācības 

programma.  

1. modulis. Kursu vadības sistēmas „Moodle” pamati.  

2. modulis. Mūsdienīga vispārējā izglītība un izglītības satura un 

valodas integrēta apguve (ISVA).  

3. modulis. Angļu un latviešu valodas bilingvālā apguve.  

4. modulis. Latvijas skolotāju pieredze integrētā satura un valodas 

apguves īstenošanā; mācību materiālu izstrāde un analīze.  

5. modulis. Satura un valodas apguves īstenošana – pieeja, metodes, 

metodiskie paņēmieni. 

60 

 

3. aktivitāte. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide inovatīvās formās. Pedagogu profesionālā pilnveide inovatīvās formās. 
 

Pedagogu radošās darbnīcas vasaras nometnēs 

Mērķauditorija Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 

Latviešu 

valodas un 

literatūras un 

mākslas jomu 

skolotāji 

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un 

literatūras, kā arī citu mākslas jomas priekšmetu satura īstenošanai. 

Programmu veido 6 radošās darbnīcas: 

o Valodas radošā darbnīca 

o Literatūras radošā darbnīca 

o Radošās literatūras darbnīca 

o Teātra radošā darbnīca 

o Saskarsmes radošā darbnīca 

o Tēlotājmākslas radošā darbnīca 

36 

 

Pedagogu meistarklases 

Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, 

bilingvālo mācību skolotāji 

Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Skolotājs/skolotāji -

programmas 

autors/autori 

Skola 
Stundu 

skaits 

1. 

Skolotāja radošā personība –

skolotāja un skolēna radošās 

sadarbības motivētāja 

Iveta Zvaigzne Gulbenes 

vidusskola 

36 

2. 

Prezentācija – palīgs skolotājam un 

skolēnam latviešu valodas un 

literatūras apguvē 

Ligita Zitāne Gulbenes novada 

Valsts ģimnāzija 

36 
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3. 

Daţādu metoţu lietojums 

ģeogrāfijas, ekonomikas, bioloģijas 

un dabaszinību stundās 

Kira Miļča 

Anna Roddate 

Jaunogres 

vidusskola 

36 

4. 

Interaktīvās mācību  metodes latviešu 

valodas un literatūras apguvē 

pamatskolā un vidusskolā 

Alda Jansone 

Ilga Penka 

Rūjienas 

vidusskola 

36 

5. 
Mūsdienīgas  literatūras stundas 

saturs un metodika 

Lilita Kreicberga 

Andriga Lozda 

Valkas ģimnāzij 36 

6. 
Sākumskolas skolēnu radošo spēju 

attīstība bilingvālajā mācību procesā 

Marina Milaša Rīgas 

53.vidusskola 

36 

7. 

Kauzālās domāšanas  attīstība 

valodas un literatūras stundās un 

integrētos mācību priekšmetos 

Inga Zemīte 

Silga Āriņa 

Privātā 

vidusskola 

Ādaţu Brīvā 

Valdorfa skola 

36 

8. Audiovizuālo materiālu izmantošanas 

iespējas literatūras mācīšanas procesā 

Ilga Paula  

Ralda Putniņa 

Rīgas 72. 

vidusskola 

36 

9. Daudzveidīgi paņēmieni darbam 

apvienotajās klasēs pamatskolā 

latviešu valodas un literatūras 

stundās 

Aiva Litauniece Kalnezeru Katoļu 

pamatskola 

36 

10. Skolotāja un skolēna radošās 

darbības veicināšana mācību procesā 

Raisa Stunţāne 

Viola Narbuta 

Liepājas 

A. Puškina 2.vsk. 

36 

11. Speciālās izglītības skolotāju (kuri 

strādā ar oligofrēniem un dementiem 

bērniem) profesionālās kompetences 

pilnveide 

Dace Anstrate 

Natālija Akimova 

Jelgavas speciālā 

pamatskola 

36 

12. Skolēnu valodas prasmju 

pilnveidošanas iespējas mūsdienīgā 

bioloģijas stundā 

Larisa Dubovska 

Sergejs 

Zabarovskis 

Daugavpils 

3.vidusskola 

36 

13. Mūsdienīgu  mācību metoţu un 

moderno tehnoloģiju lietojums 

ķīmijas stundās 

Valentīna Jefimova  

Irina Matule 

Rēzeknes 

6.vidusskola 

36 

14. Informāciju tehnoloģiju lietojums 

literatūras mācīšanas metodikā 

vidusskolā 

Inga Sokolova Daugavpils 

krievu vidusskola 

- licejs 

36 

15. Valodas un satura integrēta apguve 

ģeogrāfijas stundās pamatskolā 

Svetlana 

Beinaroviča 

Gaļina Blaţeviča 

Daugavpils 

pilsētas Centra 

ģimnāzija 

36 

16. Angļu valodas un satura integrēta 

apguve daţādu mācību priekšmetu 

stundās 

Ludmila Voitova 

Olga Gazetdinova 

Ilona Ustinova 

Daugavpils Jāņa 

Raiņa 

6.vidusskola 

36 

17. Moderno tehnoloģiju izmantošana 

matemātikas stundās 

Jeļena Azareviča 

Svetlana Radionova 

Daugavpils 

pilsētas Centra 

ģimnāzija 

36 

18. Metodikas un pieredzes skola 

ģeogrāfijas un valodas integrētā 

apguvē 

Gaļina 

Skorobogatova 

Liepājas 

A.Puškina 

2.vidusskola 

36 
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Kursi pa aktivitātēm. 2010. gadā pedagogu profesionālā pilnveide īstenota divās 

aktivitātēs - 1. aktivitātē un 3. aktivitātē. 

 

Aktivitātes 

Nr. 
Profesionālās pilnveides forma 

Programmas 

apjoms 

Grupu skaits 

(Projektā 

plānotais) 

Grupu 

skaits 

2010. gadā 

1. aktivitāte 

1.1. Kursi tradicionālā formā (BI) 60 stundas 29 11 

1.2. Kursi tradicionālā formā (PI un SK) 36 stundas 30 18 

1.3. Kursi tradicionālā formā (LAT1,LAT2) 12 stundas 65 34 

2. aktivitāte 

2.1. Kursi klātienes/tālmācība formā 

(MOODLE vidē) (LAT1,LAT2) 

120 stundas 1 - 

2.2. Kursi klātienes/tālmācība formā 

(MOODLE vidē) (BI) 

60 stundas 5 - 

3. aktivitāte 

3.1. Nometnes-radošās darbnīcas 

(LAT1,LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 20 10 

3.2. Pedagogu meistarklases 

(LAT1,LAT2, PI un SK, BI) 

36 stundas 35 - 

 

 

Pedagogu skaits pa aktivitātēm 

 
Aktivitātes 

Nr. 
Mērķgrupa 

Pedagogu skaits 

(Projektā plānotais) 

Pedagogu skaits 

2010. gadā 

1. aktivitāte 

1.1. Mazākumtautību skolu skolotāji 435 124 

1.2. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji 630 342 

1.3. Latviešu valodas un literatūras skolotāji 865 637 

2. aktivitāte 

2.1. Latviešu valodas un literatūras skolotāju 

tālākizglītotāji 

30 - 

2.2. Bilingvālo mācību skolotāju tālākizglītotāji 50 - 

3. aktivitāte 

3.1. Latviešu valodas un literatūras, mākslas jomas 

skolotāji 

400 223 

3.2. Latviešu valodas un literatūras, mākslas jomas, 

bilingvālo mācību skolotāji 

590 - 

 

Pedagogu skaits pa reģioniem (vispārējas izglītības pedagogu skaits, kas 

pilnveidos/pilnveidojuši kompetenci un kvalifikāciju). 

 
Plānošanas 

reģions 

Pedagogu skaits 

(Projektā plānotais) 

Pedagogu skaits 

2010. gadā 

Kurzeme 595 187 

Latgale 688 402 

Zemgale 595 290 

Vidzeme 472 194 

Rīga 650 253 

Kopā 3000 1326 
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Eiropas Padomes iniciatīvu projekts „Eiropas Valodu portfelis” (EVP) Latvijā 

tiek atbalstīts, lai veicinātu daudzvalodības un kultūras daţādības izpratni, un par šī projekta 

Akreditācijas komisijas darba organizāciju atbildīga ir LVA.  Kārtējā komisijas sēde notika 

2010. gada 22. martā, un viens no jautājumiem šajā sēdē bija par Valodu mācību centra 

izstrādātā „Eiropas Valodu portfeļa dzelzceļniekiem” („European Language Portfolio for 

Railway Staff”) sagatavošanu apstiprināšanai Eiropas Padomē. „EVP dzelzceļa darbiniekiem” 

ar EVP Akreditācijas komisijas lēmumu tika nosūtīts uz EP Valodas politikas nodaļu, kur tas 

tika izskatīts Akreditācijas komitejas 21. sēdē 14.–16.06.2010. 

Savukārt Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA), īstenojot vienošanos 

ar LVA, iesniegusi pārskatu par „EVP jaunākā skolas vecuma bērniem” ieviešanu praksē, 

kurā apkopoti valodu skolotāju aptaujas rezultāti (LAVSA pārskats „Eiropas Valodu portfelis 

skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem)” – mācību palīglīdzekļa ieviešana skolās. 2008. gada 

4. aprīlis – 2010. gada 1. jūlijs. Skolotāju aptaujas anketu rezultāti: kopsavilkums.) 
 

 

Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, 

latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 
 

Latviešu diaspora ārvalstīs. Lai sekmētu latviskās identitātes saglabāšanu, LVA 

2010. gadā turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei diasporā, izvirzot šādas 

prioritātes:  

o diasporā strādājošo skolotāju darbības nodrošināšana; 

o diasporā strādājošo skolotāju profesionālās meistarības pilnveide; 

o mācību un metodisko līdzekļu sagatavošana un izdošana. 

Skolotāju darbība tika nodrošināta astoņās vietās Krievijas Federācijā un Īrijā (pa 

četrām skolotāju vietām katrā valstī). 2010. gadā zināšanas un prasmes latviešu valodā 

pilnveidojuši 193 skolēni un pieaugušie. 
 

Valsts Skola, mācību vieta Īstenotie pasākumi 

Krievijas 

Federācija 

Krasnojarskas 84. vidusskola  

Skolotāji vadīja latviešu 

valodas, kultūras un folkloras 

nodarbības,  

kā arī pasākumus  

(t.sk. dalība bērnu nometņu 

darbā, piem., Baškortostānā 

un Krasnojarskā). 

M.Gorkija ciema vidusskola, 

Baškortostānas Republika 

Augšbebru sākumskola un ciems, 

Omskas apgabals 

Latviešu svētdienas skola, Maskava 

Īrija Latviešu skola, Longforda 

Bērnu un jauniešu centrs  

(latviešu biedrību skola), Limerika 

Latviešu skola (latviešu biedrību skola), Korka 

Latviešu bērnu nedēļas nogales skola „Saulgriezīte” 

(latviešu biedrību skola), Dublina  
 

LVA informēja IZM par 18 latviešu diasporā strādājošiem izglītības darbiniekiem, 

kuri tika apbalvoti ar IZM Atzinības rakstiem. 
 

   
 

Svētki M. Gorkija ciema vidusskolā 
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Svētki latviešu skolā Longfordā 
 

LVA ir organizējusi un atbalstījusi arī citus pasākumus diasporā: 

o valodas prasmes pārbaudi Maskavā; 

o latviešu diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu lektoru semināru Rīgā, kurā 

piedalījās pārstāvji no 10 valstīm (Šveice, Austrija, Vācija, Igaunija, Austrālija, Beļģija, 

Latvija, Lietuva, Ungārija, Itālija); 

o Pasaules brīvo latviešu apvienības rīkoto divu dienu semināru (Rīgā 12. un 

13.07.2010.). 

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju un PBLA sagatavoti un nosūtīti mācību līdzekļi, 

zinātniskā literatūra un daiļliteratūra latviešu diasporas skolām Krievijas Federācijā un 14  

latviešu skolām Eiropā. Sistemātiski sniegtas konsultācijas visu mācību iestāţu pedagogiem 

un izglītības darbiniekiem par latviešu valodas programmu izstrādi, pārbaudījumu izveidi vai 

mācību grāmatu izvēli. Lai bērnu vecākiem un diasporas skolotājiem būtu nodrošināta viegli 

pieejama informācija, kas Latvijā jāapgūst skolēniem katrā klasē noteiktos mācību 

priekšmetos, no 2010. gada LVA mājaslapā www.valoda.lv ir brīvi pieejami un lejuplādējami  

o valsts pārbaudes darbi vidusskolai;  

o diagnosticējošie pārbaudes darbi 3., 6., un 9. klasei;  

o programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā izglītībā;  

o LVA izstrādātā latviešu valodas programma diasporai;  

o metodiskie materiāli un informācija par latviešu valodas apguvi internetā; 

o e-kurss latviešu valodas apguvē. 
 

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās. Arvien nozīmīgāka kļūst latviešu 

valodas kā svešvalodas apguve Eiropas Savienībā un pasaulē. 2010. gadā LVA finansiāli 

atbalstīja piecus latviešu lektorātus ārzemju universitātēs: Vašingtonas Universitātes 

Skandināvu un baltu studiju departaments Sietlā (ASV), Prāgas Kārļa Universitāte (Čehijā), 

Tallinas Universitātes Valodu centrs (Igaunijā), Tartu Universitāte (Igaunijā), Vīnes 

Universitātes Skandināvu studiju departaments (Austrijā). Minētajās universitātēs studentiem 

ir pieejami latviešu valodas, Latvijas kultūras vēstures un arī citu priekšmetu kursi, ir 

iespējams apgūt latviešu valodu pilna laika programmā gan bakalaura, gan arī maģistra studiju 

līmenī. 

Piemēram, Vašingtonas Universitātē tika piedāvāti latviešu valodas kursi divos 

līmeņos un valodu tajos apguva 16 studenti. Bija iespējams arī apgūt priekšmetus, kurus māca 

angļu valodā – Baltijas valstu kultūra, Baltijas valstu vēsture, latviešu literatūras un Latvijas 

kultūras vēsture. Latviešu literatūras un Latvijas kultūras vēstures kursu noklausījās 20 

studenti. Latvijas kultūras vēsture tika integrēta arī citos mācību priekšmetos, piemēram, 

kursā „Ievads folkloristikā” tika stāstīts par latvju dainām, un šo kursu apmeklēja aptuveni 

150 studentu, tādējādi par latviešu folkloras tradīcijām uzzināja amerikāņi, kuri līdz tam 

daţkārt nemaz nebija dzirdējuši Latvijas vārdu. 

Lielākais ieguvums bija tas, ka ārvalstu universitātēs tika popularizēts Latvijas vārds, 

veidots Latvijas un latviešu kultūras tēls. Jauniem cilvēkiem tika dota iespēja iemācīties 

valodu, lai informāciju par mūsu valsti varētu gūt oriģinālvalodā, veiktu pētījumus, kas 

http://www.valoda.lv/
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svarīgi abām valstīm, veidotu personiskus kontaktus ar latviešiem, atrastu darbu vai sāktu 

uzņēmējdarbību mūsu valstī. 

 2010. gadā LVA atbalstījusi arī vairākus latviešu valodas un kultūras 

popularizēšanas pasākumus ārzemju universitātēs.  
 Šauļu Universitātes Baltu centrs rīkoja izbraukumu uz Rīgu, lai noskatītos Latvijas 

Nacionālā teātra izrādi „Lācis”. Pasākumā piedalījās universitātes mācībspēki, potenciālie un 

pašreizējie latviešu valodas studenti. Apmeklējuma mērķis bija padziļināt studentu latviešu 

valodas zināšanas un rosināt interesi par latviešu literatūru, Latvijas kultūru un vēsturi. 

Studenti arī apskatīja Rīgu, Nacionālo teātri – vietu, kur 1918. gadā pirmo reizi tika 

pasludināta neatkarīga Latvijas valsts.  

Helsinku Universitātes Humanitārās fakultātes Slāvistikas un baltistikas nodaļa 

rīkoja pasākumu studentiem un pārējiem interesentiem, kurā Latviešu valodas institūta 

galvenais pētnieks Dr. habil. philol. Ojārs Bušs nolasīja lekciju „Latviešu personvārdu sistēma 

uz lietuviešu un citu Baltijas jūras austrumu krasta iedzīvotāju personvārdu fona”. Pēc lekcijas 

tika saņemtas vairākas pateicības vēstules. 

Klaipēdas Universitāte rīkoja pasākumu ciklu – studentu tulkošanas konkursu, 

Latvijas Neatkarības svētku sarīkojumu Klaipēdas centrālajā I. Simonaitītes bibliotēkā, A. 

Pumpura eposa „Lāčplēsis” lasījumus, studentu braucienu uz Liepāju un tikšanos ar latviešu 

rakstniekiem. Pasākumu mērķis bija piesaistīt jaunos tulkotājus, iepazīstināt studentus un 

citus interesentus ar latviešu valodu, Latvijas vēsturi un kultūru, tādējādi veicinot sadarbību 

starp Latviju un Lietuvu literatūras tulkošanā. 

LVA arī 2010. gadā ir regulāri sūtījusi ārzemju universitāšu lektorātiem jaunākās 

grāmatas, DVD filmas un citus noderīgus materiālus valodas, literatūras un kultūras vēstures 

apguvei. Pagājušajā gadā grāmatas tika nosūtītas uz Viļņas, Vītauta Diţā Kauņas, Klaipēdas 

un Šauļu Universitāti Lietuvā, Tartu un Tallinas Universitāti Igaunijā, Helsinku, Stokholmas, 

Vīnes Universitāti, Minsteres, Greifsvaldes, Maincas, Ķelnes un Bonnas Universitāti Vācijā, 

Prāgas Kārļa universitāti, Brno Universitāti, Varšavas un Ādama Mickēviča Universitāti 

Polijā, Rietumungārijas Universitāti Sombathejā, Budapeštas Universitāti, Sanktpēterburgas 

Valsts universitāti, Vašingtonas Universitāti Sietlā, Bergenas Universitāti un Ivana Franko 

Ļvovas Nacionālo universitāti Ukrainā – kopumā tika atbalstītas 24 ārzemju universitātes. 

 

Normatīvais pamatojums 

o Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam 

(MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137). 

o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (MK 27.09.2006. rīk. Nr. 742). 

 

 

 

Atbalsta pasākumi valsts valodas normēto avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) 

izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijās 

 

Pēc LVA pasūtījuma 2009. gadā Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedrā tika 

izstrādāts, bet 2010. gadā izdots populārzinātnisku rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi” 5. 

Kā norādīts anotācijā, krājuma 5. numurā ievietoti 10 populārzinātniski raksti par 

aktuāliem latviešu valodas prakses jautājumiem – zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, 

valodas līdzekļu lietojumu reklāmā, uzrunas etiķetes ievērošanu pusaudţu runā, heraldiskā 

apraksta īpatnībām, pārmērīgu īpašības vārdu ārprātīgs, dulls, nenormāls un traks 

izmantojumu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā, terminu darināšanas 

problēmām u.c. Krājumā ievietotas arī LVA lingvistu sagatavotās valodas konsultācijas, 

uzziņu materiāli par jaunākajām publikācijām valodniecībā, LZA Terminoloģijas komisijas 

lēmumi un ieteikumi, humora lappusīte „Tā raksta... Tā runā...”, ziņas par autoriem.  
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Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi, runāto un rakstīto 

tekstu kvalitāte mūsdienu latviešu valodā. LVA pabeigusi arī nākamā – sestā – krājuma 

numura izstrādi, kas tiek gatavots izdošanai 2011. gadā. 

 

 

 

 

 

 

Liepājas Universitāte.  

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.  

Populārzinātnisku rakstu krājums.  

Atb. red. L.Lauze. 

Nr. 5. Rīga : SIA „Arona Baltic”, 2010. 113 lpp.  

ISSN 1691-273X (1200 eks.) 

 

Turpinās cittautu personvārdu atveides norādījumu izstrāde. Šoreiz – portugāļu 

īpašvārdu atveide latviešu valodā (Placinska, A. Norādījumi portugāļu īpašvārdu atveidei 

latviešu valodā: pētījuma manuskripts. Rīga, 2010, 50 lpp.). Materiāls nepieciešams, lai LVA 

lingvistes varētu sniegt kvalitatīvas konsultācijas ikvienam Latvijas iedzīvotājam (t. sk. arī 

pasu un dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem, vēstniecībās strādājošajiem, tulkiem, tulkotājiem, 

ţurnālistiem, redaktoriem, valodu speciālistiem un studentiem), kā arī sagatavot izziņas 

personvārdu atveides jautājumos atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 

2. marta noteikumiem Nr. 144 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu 

valodā, kā arī to identifikāciju”. 

Sekmējot latviešu valodas korpusa pilnveidi, LVA 2010. gadā ir noslēgusi līgumu ar 

LU Matemātikas un informātikas institūtu par līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu 

korpusa satura vadības sistēmas izstrādi un metadatu standartizēšanu. Saskaņā ar LVA 

uzdevumu – veicināt valsts valodas attīstību informāciju tehnoloģijās – LVA regulāri piedalās 

Latviešu valodas nacionālā korpusa darba grupas sanāksmēs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

(23.04.2010.), kā arī LU Matemātikas un informātikas institūta organizētajās CLARIN
1
 

(Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) Nacionālās konsultatīvās padomes 

sēdēs (26.02.2010., 29.10.2010.).  

Lai informētu plašsaziņas līdzekļus un valodniecības un izglītības speciālistus, kā arī 

pārējos interesentus par valsts valodas situāciju un latviešu valodas kā otrās valodas apguvi, 

2010. gada 1. jūlijā LVA rīkoja semināru „Latviešu valodas aģentūras jaunākie pētījumi 

un mācību līdzekļi”. 

Latviešu valodas 

aģentūras jaunākie 

pētījumi un izdevumi

Informatīvs seminārs

2010. gada 1 jūlijā plkst. 15.00

Rīgā

 

                                                           

1
 CLARIN ir Eiropas valstu sadarbības projekts, kura mērķis ir novērst pašreizējo sadrumstalotību valodas 

resursu jomā un izveidot integrētu, paplašināmu un sadarbību veicinošu pētniecības infrastruktūru, kas ļautu 

viegli piekļūt un izmantot valodas resursus un tehnoloģijas ne tikai dažādu humanitāro un sociālo zinātņu 

nozaru pētniekiem, bet arī humanitāro un eksakto zinātņu starpnozarei — datorlingvistikai. Valodnieki, 

izmantojot digitālu, formāli anotētu valodu materiālu, varēs izstrādāt un optimizēt valodas analīzes modeļus un 

rīkus. Humanitāro zinātņu pētnieki varēs efektīvi izmantot darbam nepieciešamos resursus un tehnoloģijas. 

CLARIN partneri Latvijā ir LU Matemātikas un informātikas institūts un Tilde. (Sk. informāciju par CLARIN: 

http://www.clarin.lv/). 

http://www.lumii.lv/
http://www.tilde.lv/
http://www.clarin.lv/
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Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu  

izstrāde un izdošana 

 

2008. gadā projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” LVA atbalstīja apgāda 

„Zinātne” pieteikto vācu valodnieka H. Fātera grāmatas „Ievads valodniecībā” tulkojumu 

latviešu valodā; 2010. gadā šis darbs tika pabeigts pilnībā –  studentiem, pedagogiem un 

jebkuram interesentam tika piedāvāts jauns mācību līdzeklis vispārīgajā valodniecībā, kurā 

mūsdienu valodniecības jautājumi atspoguļoti plašākā kontekstā. 

Kā norādīts tulkotājas I. Balodes priekšvārdā, informācija pielāgota latviešu lasītāja 

interesēm – grāmatā iekļauti papildu komentāri, terminu skaidrojumi, pievienotas atsauces uz 

latviešu valodniecībā pierastajiem skaidrojumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fāters, H.  

Ievads valodniecībā.Tulk. I. Balode.  

Zin. red. A. Kalnača, I. Lokmane, D. Lele-Rozentāle. 

Rīga : Zinātne, 2010. 343 lpp.  

ISBN 978-9984-808-86-4 (500 eks.) 

 

Grāmatas ievadvārdos latviešu lasītājam Ķelnes Universitātes profesors H. Fāters 

skaidro: „Grāmatas koncepcija ir šāda: vispārīgam ievadam, kurā skaidroti valodniecības 

mērķi, seko nodaļas, kurās atspoguļotas valodniecības pamatnozares – jomas, ar kurām 

nodarbojas tikai lingvistika. Tām pieslejas nodaļas, kurās raksturotas starpnozaru disciplīnas, 

proti, psiholingvistika, sociolingvistika un teksta lingvistika.” 

Sadarbībā ar LU 2011. gadā plānots noorganizēt valodnieka profesora H. Fātera 

vieslekcijas Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. 

 

Enciklopēdija „Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas” izstrādāta, īstenojot 

LVA atbalstīto projektu „Latviešu valodnieku enciklopēdija”, un 2010. gadā izdota 

LU Latviešu valodas institūtā LZP sadarbības projektā „Latvijas kultūrtelpa Eiropas 

kontekstā”. Enciklopēdija ir zināšanu avots, kas nepieciešams ne tikai filoloģijas studentiem, 

pedagogiem un valodniekiem, bet arī ikvienam interesentam. Tā ir pirmā šāda veida speciālā 

enciklopēdija Latvijā. 

Enciklopēdijai ir divas daļas:  

o pirmajā daļā sniegti dati par valodniecības attīstību Latvijā, sākot no tās 

pirmsākumiem līdz pēdējiem notikumiem enciklopēdijas izveides nobeiguma posmā 

2009. gadā;  

o otrā daļa veltīta personālijām – filologiem, teologiem, pedagogiem, literātiem –, 

kuri ar savu darbību veicinājuši latviešu valodniecības attīstību. Šai daļā iekļautas gan Latvijā 

dzīvojošo letonistu, gan arī slāvistu, ģermānistu, romānistu īsbiogrāfijas. 

Enciklopēdija papildināta arī ar to ārzemju valodnieku biogrāfijām, kuri devuši 

ieguldījumu latviešu valodas izpētē. Kopā enciklopēdijā iekļautas 582 valodnieku 

īsbiogrāfijas. 
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Bankavs, A., Jansone, I.  

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. 

Red. I. Rozenvalde.  

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 326 lpp.  

ISBN 978-9984-45-183-1 (300 eks.) 

 

 

 

LVA mācību un metodisko līdzekļu izdošana. LVA 2009. gadā uzsāka jaunu 

mācību līdzekļu komplektu izveidi latviešu valodas apguvei skolām, kurās īsteno 

mazākumtautību izglītības programmas. 2010. gadā turpinājās darbs pie jaunu mācību 

līdzekļu komplektu, t.i., mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata, izveides. 

2010. gadā ir izdoti divi mācību līdzekļu komplekti 4. un 7. klasei.  

S. Neilande, J. Bernāne, L. Pamiljane, I. Marševska „Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā” 4. klase. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Skolotāja grāmata. 

Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2010. gadā. Mācību 

komplektā ir īstenota komunikatīvā pieeja –  valodas likumību apguve ir pakārtota saziņas 

situācijai. 4. klases mācību komplekts piedāvā latviešu valodas apguvi, izmantojot daţāda 

ţanra tekstus, skolēnu interesēm un vecumposmam atbilstošus mācību uzdevumus un 

projektu darbus. Mācību komplektā ietilpst arī pašmācības papildu materiāls „Mācies pats!” 

CD formā.  
 

 

 

 

 

 

 

Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

4.klase.  

Mācību grāmata. 

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 196 lpp.  

ISBN 978-993480761-9 (6000 eks.) 

 

 

 

 

 

 

 

Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

4.klase.  

Darba burtnīca.  

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 108 lpp.  

ISBN 978-993480762-6 (8000 eks.) 
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Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

4.klase.  

Skolotāja grāmata.  

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 112 lpp.  

ISBN 978-993480763-3 (1000 eks.) 

 

 

 

 

Bernāne, J., Pamiljane, L.  

Mācies pats! 

Pašmācības papildu materiāls mācību līdzekļu 

komplektam „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 

4.klase.  

Rīgā: Datorzinību centrs, 2010. CD (3000 eks.) 

 

S. Neilande, J. Bernāne, L. Pamiljane, I. Marševska „Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā” 7. klase. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Skolotāja grāmata. 

Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2010. gadā. Daudzveidīgi 

tekstu, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstošas saziņas situācijas un mācību uzdevumi 

motivē un sekmē visu valoddarbības veidu apguvi. Sistēmisks valodas likumību skaidrojums 

pilnveido izpratni par valodas sistēmu un ir pamats pareizrunas un pareizrakstības prasmju 

nostiprināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

7.klase.  

Mācību grāmata. 

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 144 lpp.  

ISBN 978-993480764-0 (6000 eks.) 

 

 

 

 

 

 

 

Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

7.klase.  

Darba burtnīca.  

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 84 lpp.  

ISBN 978-993480765-7 (8000 eks.) 
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Neilande, S., Bernāne, J., Pamiljane, L., Marševska, I. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

4.klase.  

Skolotāja grāmata.  

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 96 lpp.  

ISBN 978-993480766-4 (1000 eks.) 

 

 

2010. gadā LVA turpina zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” izveidi un 

izdošanu. Piektā izdevuma „Tagad” atbildīgā redaktore – Dr. philol. Anna Vulāne. Ţurnāla 

redkolēģija piedāvā lasītājiem materiālu, kas saistīts ar valodas un literatūras skolotāja darba 

problemātiku. Arī piektajā numurā publicētie raksti ir saistīti ar vienu no problēmām, kas 

uztrauc gan skolotājus, gan vecākus – kāpēc daļai skolēnu nav vēlmes lasīt grāmatas? 

Izdevumā publicētie raksti sniedz ieskatu jaunākajos pētījumos par lietpratīga lasītāja 

veidošanos, skar jautājumus par mācību procesa vadīšanu skolēna emocionālo, radošo un 

intelektuālo spēju attīstībai, par skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, par skolēnu motivēšanu 

lasīt un apgūt valodu. „Tagad” iepazīstina ar LVA īstenotajiem Eiropas Sociālā fonda 

projektiem „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” un „Latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniski metodisks izdevums „TAGAD” 1.2010 (5).  

Atbildīgā redaktore Dr.philol. Anna Vulāne.  

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2010. 60 lpp.  

ISBN 1407-6284 (800 eks.) 

 

 

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 valodas konsultantes, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida 

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

izpildi, proti, citvalodu īpašvārdu atveidi 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”.  

2010. gadā sniegtas konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas 

un valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, kā arī valodas 

apguves jautājumos, kā arī pēc tiesībaizsardzības iestāţu pieprasījuma sniegti lingvistiskie 

atzinumi.  
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2010. gadā sniegtas konsultācijas arī privātpersonām, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldei un tās nodaļām, Dzimtsarakstu nodaļām, tiesām, pagastu padomēm, LR 

vēstniecībām ārvalstīs, LR Saeimai, Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem u.c. 

iestādēm.  
 

Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi Skaits 

Lingvistiskās 

ekspertīzes 

tiesas noteikts kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta 

skaidrojums no valodas viedokļa 
3 

Lingvistiskie 

atzinumi 

kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums  

no valodas viedokļa 
41 

Izziņas par 

personvārdu atveidi 

un rakstību, 

par personvārdu 

identifikāciju 

Personvārdu atveide un pareizrakstība; atzinums par daţādās 

valodās (vai latviešu valodā daţādos laika posmos) rakstītu 

personvārdu identiskumu, resp., apliecinājums par to, ka daţādās 

valodās (vai latviešu valodā daţādos laika posmos) atšķirīgi 

rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu 

1164 

Konsultācijas 

(mutvārdu un 

elektroniskās) 

personvārdu pareizrakstība, citvalodu īpašvārdu atveide latviešu 

valodā atbilstoši literārās valodas normām; pareizrakstības, 

pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumi 

atveidoti personvārdi un vietvārdi 

13 734 

konsultācijas elektroniski (konsultacija@valoda.lv) 1247 
 

2010. gadā paplašinājusies LVA valodas konsultantu sadarbība ar skolotājiem, 

metodiskajām apvienībām un izglītības iestādēm: 

o 29.03.2010. LVA organizēts informatīvais seminārs latviešu valodas un literatūras 

Metodisko apvienību vadītājiem; 

o 29.05.2010. LR Ārlietu ministrijas rīkotās Konsulārās mācības. Piedalās LVA 

valodas konsultantes Dr. philol. D.Liepa un M. Purviņa. Nolasīts referāts un organizēta 

diskusija par tematu „Personvārdu un vietvārdu rakstība atbilstoši latviešu valodas prasībām”; 

o 14.07.2010. LVA organizēts latviešu diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu 

lektoru seminārs. Dr. philol. D.Liepa „Latviešu valodas aktualitātes. Latviešu valoda: 

tradicionālā un mainīgā”; 

o 18.08.2011. LVA organizēts informatīvais seminārs tālākizglītotāju profesionālās 

kompetences pilnveides latviešu valodas un literatūras metodikas kursos „Preses tekstu 

izmantojums valodas mācību stundās”; 

o 30.11.2010. Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (turpmāk - 

IJSP) vadīts seminārs par tematu „Preses tekstu izmantošana mācību stundās”; 

o 14.12.2010. Rīgas Domes IJSP vadīts seminārs par tēmu „Aktuālais īpašvārdu 

rakstībā”; 

o LVA sadarbība (ieteikumi un konsultācijas) ar IZM Valsts izglītības satura centra 

latviešu valodas speciālistiem eksāmena darbu rediģēšanā mazākumtautību skolēniem. 

Lai sniegtu vienotu izpratni par īpašvārdu atveides problēmgadījumiem un sekmētu 

sadarbību: 

o 17.12.2010. valodas konsultantes vadīja semināru par īpašvārdu atveidi un rakstību 

„Latvijas krājbankas” darbiniekiem „Aktuālais lietišķajos rakstos – LVA konsultantu 

pieredze”; 

o sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, konkrēti LR vēstniecību Igaunijas Republikā, 

26.11.2010. rīkots seminārs LR vēstniecības darbiniekiem Tallinā, kā arī organizēta tikšanās 

ar Igaunijā dzīvojošiem tautiešiem. Tikšanās laikā vēstniecības darbiniekiem un tautiešiem 

tika skaidrotas īpašvārdu atveides normas, kā arī klātesošie tika iepazīstināti ar LVA darbu un 

jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem. 

Pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju pieprasījumu un sadarbībā ar Valsts valodas 

centra (VVC) Latviešu valodas ekspertu komisiju, aktualizēti atsevišķi pareizrakstības 

jautājumi, kas tika apspriesti VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs: 27.04.2010.; 

19.05.2010.; 09.06.2010.; 22.09.2010.; 20.10.2010.; 24.11.2010.; 15.12.2010.  

mailto:konsultacija@valoda.lv
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Šīs aktualitātes un bieţāk uzdotos interesentu jautājumus konsultantes regulāri apkopo 

LVA mājaslapā sadaļā „Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi”. 

 

Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu 

un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 
 

o Grāmatas „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!” izstrāde un izdošana. 

Krājumā apkopoti 2009. gada Eiropas Valodu dienas konkursu labāko darbu fragmenti. 

Latvijas vispārizglītojošo skolu 1. 4. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Skaista 

mana tēvu zeme par visām zemītēm”, bet 5. 12. klašu skolēni – literāro darbu konkursā 

„Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!”. 
 

 

 

 

 

 

LVA 

Iededzies par savu tautu, valsti un valodu! 

Projekta vadītāja un redaktore V. Līcīte. 

Rīga, 2010. 102 lpp. 

 

o Izdots grāmatas „Mana valoda ir mans gods” tulkojums franču un angļu valodā 

„Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. Ma langue est 

mon honneur”, kurā lasāmi 2008. gada skolēnu konkursa labākie darbi.  
 

 

 

 

 

LVA 

Mana valoda ir mans gods. My Language: 

A Matter of Honour for Me. Ma langue est mon honneur. 

Projekta vadītāja V. Līcīte.  

Rīga, 2010. 98 lpp. 

 
o 2010. gada 19. februārī Eiropas Savienības mājā notika Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas pasākums. Starptautiskā dzimtās valodas diena jau 10 gadus visā pasaulē tiek 

atzīmēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un 

dzimtās valodas skaistumam. Lai svinētu Dzimtās valodas dienas svētkus, LVA Eiropas 

Savienības mājā bija aicinājusi uz tikšanos skolēnus no visas Latvijas. Vairāk nekā simts 

pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem bija iespēja tikties ar rakstnieci L. Muktupāvelu, 

valodas konsultanti Dr. philol. D. Liepu, piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas valodas 

zināšanas. Notika arī labāko zīmējumu un literāro darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana, kā 

arī īpašu pārsteigumu bija sagatavojis Karaliskais improvizācijas teātris.  

 

  

 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_385/mid_543
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
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o 2010. gada 24. februārī Ādaţu Brīvajā Valdorfa skolā jau devīto gadu notika 

Dzimtās valodas dienas pasākums – „Vārds vietā un vārds nevietā”. Pasākumā piecu 

Latvijas vidusskolu komandām bija iespēja tikties ar aktrisi Katrīni Pasternaku un uzzināt par 

valodas nozīmi aktiera profesijā, vārda spēku un nozīmi labdarībā, kā arī liekvārdību ikdienas 

valodā. Dienas gaitā pasākuma dalībnieki dzirdēja arī valodas konsultantes Dr. philol. Dites 

Liepas stāstījumu par latviešu valodu. Komandas piedalījās konkursā, kurā skolēniem nācās 

atspoguļot zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, sadarbības spējas, 

oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties.  
 

 
 

 

o Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar O. Vācieša muzeju 2010. gadā rīkoja 

12 tikšanās valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu meklēt”. Pasākumi notika katra 

mēneša pēdējā trešdienā O. Vācieša muzejā. Sarunās ar dzejniekiem, rakstniekiem un 

tulkotājiem tika akcentēta valoda un literatūra laikmetu grieţos, valoda kultūrvēsturiskā 

skatījumā.  

 

Valodas vakaros piedalījās dzejnieki un rakstnieki: Gundega Repše, Inga Ābele, 

Edvīns Raups, Ludmila Azarova, Nora Ikstena un Levans Beridze, Roalds Dobrovenskis, 

Valdis Ķikāns, Māris Salējs, Knuts Skujenieks, Laima Muktupāvela, Imants Auziņs un Ēriks 

Hānbergs. Pasākumos ieeja bija bez maksas. 
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Eiropas Valodu dienas 2010 pasākumi. Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes 

dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, 

valodu daudzveidībai un to apguvei. LVA ir Eiropas Komisijas apstiprinātā atbildīgā 

institūcija, kas Latvijā organizē Eiropas Valodu dienu. Pasākumi notiek sadarbībā ar daudzām 

citām institūcijām, kuru skaits katru gadu pieaug, un arī svētki izvēršas arvien plašāki. Eiropas 

Valodu dienās 2010 notika 17 pasākumi, kuros ieeja bija bez maksas..  

  

Tie ir arī latviešu valodas – ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet arī 

kā Eiropas Savienības oficiālās valodas – svētki. Ikgadējo pasākumu mērķis ir parādīt valodu 

daţādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī iedrošināt cilvēkus mācīties valodas 

visa mūţa garumā. Eiropas Valodu dienas pasākumi Latvijā katru gadu gūst arvien lielāku 

atsaucību, un to norisē iesaistās plaša sabiedrība – skolēni, studenti, skolotāji, augstskolu 

pedagogi, valodnieki un daudzi citi.  
Sadarbības partneri: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, „Skrivanek Baltic”, 

Francijas kultūras centrs, Dānijas kultūras centrs, Gētes institūts, UNESCO LNK, Britu 

padome, „Latvijas Avīze”, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valodu mācību centrs, Itāļu 

valodas un kultūras biedrība „Dante Alighieri”, Ungārijas Republikas vēstniecība, Spāņu 

mācību centrs „Picasso”, Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk”, Līvu kultūras biedrība, 

Galerija „Centrs”, Latvijas Universitāte un Ventspils Augstskola. 

o Zīmējumu konkurss 1. 4. klašu skolēniem „Mazs bij’ tēva novadiņš”. 

Konkurss tika izsludināts 2009. gada 21. septembrī. Līdz 20. decembrim LVA tika saņemti 

188 zīmējumi. Zīmējumu konkursam iesniegtos darbus vērtēja pēc atbilsmes tematam, radošā 

risinājuma un oriģinalitātes. Zīmējumu konkursa ţūrijas komisija bija patiesi aizkustināta par 

skolēnu talantu un savas zemes mīlestību.  
 

3.vieta
Emīls Baumanis, 4.klase
Zemītes pamatskola “Pilī”  

Atzinība par noskaņas radīšanu

Akvelina Boikina, 2.c klase
Daugavpils 10.vidusskola  
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Atzinība par dabas mīlestību

Aļena Krasovska, 4.d klase
Daugavpils 16.vidusskola  Abita Tauriņa, 2.klase

Vizuālās mākslas studija DARTIJA  
 

o Literāro darbu konkurss 5. 12. klašu skolēniem „Ko, Latvija, Tev varu dot?”. 

Kopā saņemti 204 literārie darbi, kas tika vērtēti 3 klašu grupās: 

 5.–6. klašu grupā 73 skolēnu darbi;  

 7.–9. klašu grupā 62 skolēnu darbi;  

 10.–12. klašu grupā 69 skolēnu darbi.  

Literāros darbus vērtēja pēc atbilsmes tematam, radošuma un oriģinalitātes, kā arī 

prasmes paust savas domas skaidrā latviešu valodā. Literāro darbu konkursa ţūrijas komisijā 

bez LVA pārstāvja piedalījās arī UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas, Latvijas Literatūras 

centra, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra pārstāvji. Ieskatam fragmenti no skolēnu darbiem. 
 

Ko tad es varu dot Latvijai? Ģimeni, ko nodibināšu, kad būšu ieguvis labi atalgotu 

darbu un varēšu par sevi parūpēties, zināšanas, kuras iegūstu, cītīgi mācoties, noderēs dzīves 

mērķu sasniegšanai, kā arī latvietību, kuras pamatā ir pašcieņa, kas palīdz būt pašam, nevis 

citas tautas atdarinātājam, kas manī deg kā Jāņuguns 24. jūnija naktī un aizrauj kā tautas 

deja Dziesmu svētkos. 

Ziņkāres dzīts, piecēlos no gultas un izvilku no plaukta „Latviešu valodas vārdnīcu”. 

Sameklēju vārdu „dot”, lai noskaidrotu tā nozīmes. Un apstājos pie paskaidrojuma: „Lai 

Dievs dod! Latvija, lai Dievs dod Tev spēku, saules mūžu un īstus latviešus! 
 

(Jānis Mjasņikovs, Limbaţu 1.vidusskolas 11.klases skolnieks) 
 

Kad es redzu, kā atplaukst cilvēku sejas, kā atkal kā smaidošs zieds atplaukst mūsu 

tauta, manā sirdī ielīst siltums un prieks par to, ka esmu Tava meita, ka esmu latviete. Manī 

ielīst spēks, un es apzinos, ka varu paveikt visu, par ko vien sapņoju.  

Es darīšu visu, lai celtu un godinātu Tevi, un ticēšu saviem un Taviem spēkiem. Nav 

nevienas citas vietas, kur es vēlētos atrasties vairāk kā te, manā mīļajā Latvijā. 
 

(Renāte Luīze Cietvīra, Talsu Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniece) 

 

Valsts ir stipra, ja tajā dzīvo stipri cilvēki. Ir svarīgi, lai valstī būtu stipras ģimenes. 

Man ir liela ģimene un es ar to ļoti lepojos.  

Latvijai ir vajadzīgi izglītoti cilvēki. Pēc augstskolas es ļoti gribētu piepildīt savu 

sapni un nodibināt pati savu uzņēmumu. Nodibinot savu uzņēmumu, es dotu darbavietas 

citiem, maksātu algas un maksātu nodokļus valstij. Jo tikai mēs paši esam Latvijas nākotne. 
 

(Laima Madara Šveiduka, Limbaţu 3.vidusskolas 8.klases skolniece) 

 

o Viktorīna „Valodas pētnieks”. Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, laikrakstā 

„Latvijas Avīze” tika rīkota erudīcijas viktorīna Latvijas iedzīvotājiem par valodām pasaulē. 

Viktorīnā uz 8 jautājumiem atbildēja 80 dalībnieki. 

o Konkurss „Valodu karuselis”. Eiropas Valodu dienas 2010 nedēļā katru dienu 

radio „Skonto” skanēja konkursa jautājums kādā no Eiropas valodām, piemēram, dāņu, 

zviedru, franču, norvēģu u.c. Klausītājiem bija iespēja pierādīt, ko šie izteicieni nozīmē 

latviski. Erudītākie klausītāji balvā saņēma minētās valodas mācību līdzekļus un vārdnīcas. 

http://www.valoda.lv/data/5.-6.klase.xls
http://www.valoda.lv/data/7.-9.%20klase.xls
http://www.valoda.lv/data/10.-12.%20klase.xls
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Nacionālo filmu vakaros bija iespēja iepazīties ar dažādu Eiropas valstu filmām. 

o Dāņu nacionālo filmu vakars. Kinoteātrī „K-Suns” apmeklētāji varēja noskatīties 

dāņu filmu „Roskilde” ar angļu subtitriem un sinhrono tulkojumu austiņās latviešu valodā. 

Pasākums notika sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu.  

o Vācu nacionālo filmu vakars. Gētes institūtā skatītājiem tika piedāvāta vācu filma 

ar latviešu subtitriem „Ķiršu ziedi – Hanami”. Pasākums notika sadarbībā ar Gētes institūtu. 

o Franču nacionālo filmu vakars. Francijas Kultūras centrā bija iespēja noskatīties 

franču mākslas filmu „Izšuvējas”. Filmā varēja izbaudīt franču valodas skanējumu, savukārt 

subtitri bija latviešu valodā. Pasākums notika sadarbībā ar Francijas Kultūras centru. 

o Diskusijā „Valoda tulkojumā” Ventspils Augstskolas mācībspēki – franču 

valodas tulkotāja Astra Skrābane un profesors Jānis Sīlis sarunājās par to, kā tulka personība 

ietekmē valodas tekstu un kā tulkot tā, lai vēstījums nepazustu tulkojumā. 

o „Eiropas valstu kultūras vakars”. Pasākumā varējāt dzirdēt etiķetes ekspertes 

Laimas Priedes stāstījumu par interesantākajām atšķirībām ES daţādu valstu etiķetē un 

komunikācijā, notika kultūru meistarklases un daţādas spēles par valodām Eiropā. Pasākums 

Eiropas Savienības mājā notika sadarbībā ar valodu skolu „Skrivanek Baltic”.  

o LU Mazajā aulā notika starptautiska zinātniska konference „Valoda, vide, 

ekonomika”, kurā referēja bijusī Franču valodas ģenerāldirektorāta vadītāja, pašreizējā 

ģenerālinspektore kultūras jautājumos Anna Manjāna (Francija), valodas politikas profesors 

Marts Rannuts (Igaunija), Latvijas Universitātes profesore Ina Druviete, kā arī valsts un 

nevalstisko iestāţu speciālisti. 

o Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē (EAZVA) ir Eiropas Savienības iniciatīva, 

kas dalībvalstīs tiek pasniegta kopš 1998. gada. Latvijā šī zīme tiek piešķirta kopš 2002. gada. 

Iniciatīvas mērķis ir meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas 

svešvalodu apguves metodes un paņēmienus. Pieteikties konkursam var jebkura iestāde vai 

persona, kas īsteno EAZVA mērķim atbilstošu valodu apguves projektu. Sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru notika uzvarētāju apbalvošana. 

o Ziemeļvalstu valodu centrā notika „Norvēģu valodas klubiņš”. Pasākuma temats 

„Norvēģu humors”. Vakara gaitā varējāt uzzināt, par ko smejas norvēģi, bija pārsteigumi, 

iepazīšanās, valodas klubiņa kopdziesmas dziedāšana un norvēģiska cienasta baudīšana. Ar 

priekšlasījumu uzstājās docētājs no Norvēģijas Gunsteins Hūsa. 

o Britu padomē sākumskolas vecuma bērni varēja piedalīties „Angļu valodas 

klubiņā”, kurā bērni ar leļļu teātra, spēļu un rotaļu palīdzību varēja apgūt angļu valodas 

pamatus. 

o Botāniskajā dārzā notika „Bilingvālie dzejas lasījumi”. Dzejas vakarā varējāt 

dzirdēt dzejas priekšlasījumus septiņās daţādās valodās: grieķu-latviešu, franču-latviešu, 

vācu-latviešu, ungāru-latviešu, spāņu-latviešu, čehu-latviešu un itāļu-latviešu valodā. 

Muzikālo ieskatu šo tautu pasaulē sniedza ģitāristi Modris Baumanis un Vladimirs Kudrins. 

o Galerijā „Centrs” notika interaktīva spēle „Sakārto valodas Eiropas kartē”. 

Ikviens interesents tika aicināts piedalīties pāru sacensībās – pārbaudīt Eiropas valodu un 

ģeogrāfijas zināšanas. Uzvarētāji saņēma dāvanu karti valodu mācībām „Skrivanek Baltic” un 

pārsteiguma balvas.  

o Britu padomē notika „Britu kultūras vakars”. Pasākuma temats – iepazīsti un 

izzini anglisko, klausoties personiskos piedzīvojumu stāstos. Pasākuma viešņa – Leonarda 

Ķestere, ar viņu sarunājās Agita Kalviņa. Sarunvaloda – angļu. 

o Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā notika 17 valodu darbnīcas „Iepazīsti valodas”, kurās 

īpaši tika aicināti piedalīties skolēni un studenti. Valodu darbnīcas notika grupās, un to 

dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar angļu, dāņu, esperanto, franču, grieķu, igauņu, itāļu, 

īslandiešu, latviešu, lietuviešu, lībiešu, norvēģu, poļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodu.  

Ikviens interesents varēja iepazīties ar izvēlēto valodu, dzirdēt tās skanējumu, uzzināt 

nacionālās īpatnības un saprast, vai vēlas šo valodu mācīties padziļināti.  

http://www.valoda.lv/downloadDoc_345/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_345/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_379/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_348/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_348/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_346/mid_596
http://www.valoda.lv/downloadDoc_375/mid_596
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o Eiropas Valodu dienas 2010 noslēguma pasākums un apbalvošanas ceremonija 

notika pēc Valodu darbnīcām 25. septembrī plkst. 11.30 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas zālē. Tajā 

tika pasniegtas balvas aktīvākajiem un labākajiem konkursu un valodu darbnīcu dalībniekiem. 

Muzikālu pārsteigumu bija sagādājis ansamblis „Putnu balle”. 

o LVA sadarbībā ar tulkošanas biroju „Skrivanek Baltic” piedalījās Latvijas Muzeju 

nakts pasākumos ar viktorīnu „Asprātīgi par valodu”. 

o LVA piedalījās Baltijas Grāmatu svētkos 2010. Šajā izstādē tika piedāvāta iespēja 

iegādāties LVA izdotos mācību un metodiskos līdzekļus, grāmatas un vārdnīcas, kā arī 

konsultēties ar aģentūras speciālistiem  par aktuāliem valodas situācijas izpētes jautājumiem. 

 

 
 

 

 

Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

 

LVA ir Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of 

National Institutions for Language, EFNIL) biedrs.  

2010. gada 2. – 4. novembrī Salonikos (Grieķija) notika 8. gadskārtējā EFNIL 

konference „Valoda, valodas un jaunās tehnoloģijas: informācijas komunikācijas tehnoloģijas 

valodu pakalpojumos (valodas tehnoloģijas, valodas un internets, digitālie plašsaziņas līdzekļi 

un valodu apguve)”. 

Pasaulē apmēram divas trešdaļas interneta lietotāju ikdienā angļu valodu neizmanto, 

tomēr lielākā daļa interneta avotu un informācijas elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos ir tikai 

angļu valodā. Tāpēc valodu daudzveidības jautājums arvien aktuālāks kļūst ne tikai ikdienas 

saziņā, bet arī elektroniskajā vidē.  

 

 

 

Budžeta informācija 2010 

 

Valsts budţeta finansējums un tā izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 316 382 529 976 498 791 

1.1. Dotācijas 248 524 411 447 411 447 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 67 858 118 529 87 334 

2. Izdevumi (kopā) 316 382 496 280 496 280 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 315 182 493 280 493 260 

2.1.1 Kārtējie izdevumi  315 182 493 280 493 260 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 200 3 000 3 000 
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Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts Nr. 2008/1.4.2./9 „Skolotājs 

starpkultūru telpā” 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 41 223 4 583 3 561 

1.1. Dotācijas 41 223 4 583 3 510 

1.2. Ieņēmumi         51 

2. Izdevumi (kopā) 41 223 4 583 3 561 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 39 860 4 583 3 561 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 39 860 4 583 3 561 

 

ESF līdzfinansētais projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002 un  

ESF līdzfinansētais projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, 

vienošanās Nr.2008/0003/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 877 007 877 007 

1.1. Dotācijas - 877 007 877 007 

2. Izdevumi (kopā) - 877 007 877 007 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 877 007 877 007 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 877 007 877 007 

 

ESF līdzfinansētais projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”,  

vienošanās Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 151 541 151 541 

1.1. Dotācijas - 151 541 151 541 

2. Izdevumi (kopā) - 151 541 151 541 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 151 541 151 541 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 151 541 151 541 

 

Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos –  

„Valsts valodas politika un pārvalde“ 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 48 561 48 561 

1.1. Transferta ieņēmumi valsts pamatbudţetā no 

valsts speciālā budţeta 

- 48 561 48 561 

2. Izdevumi (kopā) - 48 561 48 561 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 48 561 48 561 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 48 561 48 561 
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Eiropas Savienības Rīcības programmas mūţizglītības jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas 

Savienības augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus” līgums 

Nr. 2005 - Nr. LV/05/B/F/PP 172.010 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 6 477 6 477 

1.1. Valsts pamatbudţeta iestādes saņemtie 

transferti vienas ministrijas ietvaros 

- 6 477 6 477 

2. Izdevumi (kopā) - 6 477 6 477 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 6 477 6 477 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 6 477 6 477 

 

2010. gadā ir apgūti deponētie naudas līdzekļi „Eiropas Savienības Rīcības 

programmas mūţizglītības jomā 2007.-2013. gadam un Eiropas Savienības augstākās 

izglītības sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus” līgums Nr. 2005-

Nr. LV/05/B/F/PP 172.010, Ls 6477 un „Valsts valodas politika un pārvalde” – Ls 48 562 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. 

 

Valsts budžeta un ES projektu līdzfinansējuma izlietojuma kopsavilkums 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

416 119 1 411 566 1 434 397 

1.1. Dotācijas 348 261 1 293 037 1 291 964 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

67 858 118 529 87 395 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi   55 038 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 412 235 1 432 909 1 431 866 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 411 035 1 429 909 1 428 866 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 411 035 1 429 909 1 428 866 

2.1.2. Procentu izdevumi    

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

   

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budţetā un starptautiskā sadarbība 

   

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti    

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 200 3 000 3 000 
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LVA personāls 

 

2010. gadā LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus īstenoja 22 darbinieki. 

21 darbiniekam jeb 95 % no LVA strādājošajiem ir augstākā izglītība, tajā skaitā trīs 

darbiniekiem ir doktora grāds, 16 – maģistra grāds, diviem – bakalaura grāds, vienam 

darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība. Otru augstāko izglītību ieguvuši divi darbinieki: 

o Rīgas Juridiskā augstskola. Iegūts akadēmiskais humanitāro zinātņu maģistra grāds 

juridiskajā lingvistikā; 

o Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. Tiesību zinātnes studiju programmā. 

Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnes. 

2010. gadā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Baltijas Jūras reģiona 

studiju programmā humanitāro zinātņu maģistra grādu ieguva divi darbinieki. 
 

LVA darbinieku izglītība 
 

Doktora grāds 3 14% 

Maģistra grāds 16 73% 

Bakalaura grāds 2 10% 

Vidējā izglītība 1 5% 

Maģistra grāds 2x 1 4% 

Bakalaura grāds 2x 1 4% 
 

 
 

Trīs darbinieki turpina studijas augstākajās mācību iestādēs:  

o Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora studiju 

programma, promocijas darba temats „Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti”; 

o Latvijas Universitātes Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 

doktora studiju programma, promocijas darba temats „Mazākumtautību izglītības 

potenciāla izmantošana trešo valstu valstspiederīgo izglītībā”; 

o Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), Pedagoģijas fakultāte. 

Pedagoģijas doktora studiju programma, promocijas darba temats „Skolēna mācīšanas 

un skolotāja mācīšanās kompetences mijsakarības”. 
 

LVA darbinieku vecums 

 

25 – 35 gadi 8 36% 

36 – 50 gadi 9 41% 

51 – 65 gadi 5 23% 

 

 

 

 
LVA darbinieku dzimums 

 

Sievietes  19 86% 

Vīrieši 3 14% 
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Publicētie populārzinātniskie darbi 

o Liepa, D. Latvijas preses valoda valstiskās atjaunošanas un nostiprināšanās procesā: 

sociolingvistiskais aspekts. Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda 

iegūšanai. Rīga : LU Humanitāro zinātņu fakultāte, 2010. 

o Liepa, D. Vienkāršruna presē – mode vai visatļautība? No: Vārds un tā pētīšanas 

aspekti 14(1). Liepājas Universitāte 2010, 139.–147.lpp. 

o Liepa, D. Latvijas preses valodas sociolingvistiskais raksturojums. No: Baltu valodu 

pagātne, tagadne, nākotne. (tēţu krāj.) Rīga : LU un LU LVI , 2010, 106.–107.lpp. 

o Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I. Valodas konsultācijas. No: Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi (Nr. 5). Rīga : Latviešu valodas aģentūra 2010, 89.–98.lpp. 

Iesniegts publicēšanai 2011. gadā 

o Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I. Valodas konsultācijas. Iesniegts 

populārzinātnisko rakstu krājumam „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” (Nr. 6). 
 

Zinātniskajās konferencēs nolasītie referāti 

o Preses tekstu izmantošana valodas mācību stundās (Liepa, D. LU Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, 10.02.2010.). 

o Valodas prasme un lietojums privātajā uzņēmējdarbībā Eiropas Savienības kontekstā. 

(Kļava, G. Eiropas Valodu dienas 2010 konference „Valoda, vide, ekonomika”, 

22.09.2010.). 

o Latvijas preses sociolingvistisks raksturojums (Liepa, D. XI starptautiskajā baltistu 

kongress „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne”, 28.09.2010.). 

o Valsts valodas loma migrācijas politikā Latvijā. (Kļava, G., Motivāne, K. 

XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne”, 

28.09.2010.). 

o Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums 

(Kļava, G. VRAA seminārs „Valodas lietojums diasporā. Identitātes meklējumi”, 

26.11.2010.). 

o Latviešu (paš) raksturojums presē: sociolingvistiskais aspekts. (Liepa, D. Liepājas 

Universitātes 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas 

aspekti” 02.12.2010.). 

o Valodas prasme un lietojums privātajā uzņēmējdarbībā ES kontekstā (Kļava, G. 

Liepājas Universitātes 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā 

pētīšanas aspekti” 03.12.2010.) 
 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtās intervijas 

o 19.02. 2010. Latvijas Radio 1 par dzimtās valodas lietojumu. 

o 19.02.2010. TV24 par Dzimtās valodas dienas pasākumu un latviešu valodas situāciju. 

o 22.04.2010. TV3 „Bez tabu” par veikala nosaukumu. 

o 21.09.2010. TV3 „Bez tabu” par bankas vēstuli. 

o 24.10.2010. LNT „Top 10” par priekšvārda Oto rakstību. 

o 17.11.2010. 1. Baltijas kanālam par priekšvārdu Oto un īpašvārdu atveidi. 

o 08.12.2010. TV5 „Bez cenzūras” par īpašvārdu atveidi. 

 

2010.gadā profesionālās zināšanas un prasmes LVA darbinieki papildināja 

ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, konferencēs, darba grupu 

sanāksmēs u. c. mācībās. 

o 2010. gada 12. 16. janvāris, Londona (Lielbritānija). Apmeklēta Starptautiskā 

izglītības tehnoloģiju izstāde „British Education and Training Tecnology 2010” (“BETT 

2010”). Iepazītas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītības 

procesā, kā arī apzināti jaunākie e-mācību resursi valodas apguvē. Pasākumus apmeklēja 

viens darbinieks. Visi komandējuma izdevumi segti no ESF projekta „Atbalsts valsts valodas 

apguvei un bilingvālajai izglītībai” līdzekļiem. 
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o 2010. gada 11. 20. janvāris, Vācija. Iepazīta jaunākā sociolingvistiskā literatūra, 

apzināta Vācijas pieredze valodas demokratizācijā pēc Berlīnes mūra krišanas. Apmeklēta 

Vācijas universitātes bibliotēka Manheimā, Heidelbergā un Minhenē. Tikšanās ar prof. 

G. Štikelu. Pārrunāti sadarbības jautājumi sociolingvistisko pētījumu jomā – iespējama 

sadarbība ar Vupertāles Universitātes pētniekiem jautājumā par migrācijas ietekmi uz valodu. 

Pasākumus apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no ESF projekta 

„Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” līdzekļiem. 

o 2010. gada 25. 31. janvāris, Bergena (Norvēģija). Pieredzes apmaiņas vizīte 

Bergenas Universitātē (BU). Tikšanās ar BU Lingvistikas, literatūras un estētikas studiju 

departamenta vadošajiem pētniekiem. Vizīte Integrācijas un daţādības direktorātā. Tikšanās 

ar cilvēktiesību organizācijas pārstāvjiem (Rafto Foundation for Human Rights). Pasākumus 

apmeklēja trīs darbinieki. Visi komandējuma izdevumi segti no Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu 

shēmas izglītības darbinieku mobilitātei līdzekļiem. 

o 2010. gada 14. aprīlis, Viļņa (Lietuva). Dalība Vītauta Diţā Universitātes 

organizētajā starptautiskajā studentu konferencē „Independent Lithuania and the global 

world”, atzīmējot Lietuvas neatkarības 20 gadus. Iepazītas jaunākās publikācijas par Baltijas 

reģiona politiku. Diskusija par reģiona etnisko politiku, jaunākajām tendencēm, īpaši 

migrācijas izraisītajiem izaicinājumiem. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi 

komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” 

komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2010. gada 10.–13. augusts, Turku (Somija). Dalība 2. Baltijas jūras valstu un 

15. Ziemeļvalstu konferencē „Lasīšanas prasmes izglītībai”. Uzstāšanās konferences 

paralēlajā sesijā ar lekciju „Daiļliteratūras lasīšana – starpkultūru dialoga veicinātājs 

mazākumtautību izglītības programmās Latvijā” par ESF projektā veidotajiem mācību 

līdzekļiem. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no ESF 

projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” līdzekļiem. 

o 2010. gada 26. novembris, Tallina (Igaunija). Vizīte Latvijas Republikas 

vēstniecībā Tallinā, iepazīta vēstniecības darba specifika, dokumenti, kas aizpildāmi, 

reģistrējot LR pilsoņus. Tikšanās ar Tallinā dzīvojošiem latviešiem un latviešu skolu 

pārstāvjiem, pārrunāti latviešu valodas aktuālākie jautājumi, ar ko saskaras ārvalstīs 

dzīvojošie latvieši. Klātesošie iepazīstināti ar somugru cilmes personvārdiem un latviešu 

valodas mācīšanās iespējām, atrodoties ārvalstīs. Pasākumu apmeklēja trīs darbinieki (valodas 

konsultantes), visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas 

attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.  

Apmeklētie semināri un konferences profesionālai pilnveidei un kvalifikācijas 

paaugstināšanai 

o LU zinātniskā konference. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 10.02.2010. 

o LU Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes organizētā A. Ozola konference 

18.03.2010. 

o Zinātniskais seminārs „Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā” 

LU Humanitārās un mākslas zinātņu fakultāte, 28.04.2010. 

o XI starptautiskais baltistu kongress. 28.09.2010. 

o 15. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepājas 

Universitāte, 02.12.2010. 

o Starptautiskā izglītības konference „Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, 

līdzdalība”. Izglītības un zinātnes ministrija 15.12.2010. 
 

Profesionālo zināšanu pilnīgošana 

o Administratīvais process iestādē, L.Menģele-Stillere. Valsts administrācijas skola, 

28.01.2010. 
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o Vispārējo datorprasmju pilnveide informācijas tehnoloģiju efektīvai izmantošanai 

interaktīvo mācību materiālu izveidē, I. Bauga. SIA „Baltijas datoru akadēmija”, 14. – 

16.04.2010. 

o Latviešu interpunkcija – teorija un prakse, I. Urbanoviča. Semināru un konsultāciju 

centrs „Letija”, 10.08.2010. 

o Lietišķo rakstu valoda – aktuālie problēmjautājumi, I. Urbanoviča. Semināru un 

konsultāciju centrs „Letija”, 08.10.2010.  

o Literārā rediģēšana, I. Urbanoviča. Semināru un konsultāciju centrs „Letija”, 

22.10.2010. 

o Vadības psiholoģija, S. Omārova. Valsts administrācijas skola, 01.–02.11.2010. 

o Jaunais arhīvu likums un arhīva darba organizācija, I.Robeţniece. Valsts 

administrācijas skola, 12.11.2010. 

o Valsts un pašvaldību darbinieku apmācības darbam ar Elektronisko iepirkumu 

sistēmas Elektronisko katalogu, Rita Muravjova. A/s Datorzinību centrs, 25.11.2011. 
 

 

Komunikācija ar sabiedrību 
 

LVA saziņa ar sabiedrību. Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis bija regulāri 

nodrošināt sabiedrību ar informāciju par LVA darbību – vispirms jau ar mājaslapas 

www.valoda.lv starpniecību, kura 2010. gadā tika izveidota no jauna, ieviešot tajā gan vizuālas 

pārmaiņas, gan strukturālus uzlabojumus.  

Mājaslapā, 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. 

Mājaslapā regulāri ievietota informācija plašsaziņas līdzekļiem u.c. interesentiem, kā arī 

uzdoti iknedēļas jautājumi.  

 
 

Iedzīvotāju informēšanai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sagatavotas un ziņu 

aģentūrām nosūtītas 26 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.  
 

 

LVA darba plāns 2011. gadam 
 

Latviešu valodas aģentūras darba plāns 2011. gadam. Skat. pielikumu: 

LVA gada darbības pārskats (2010). Pielikums (Darba plāns 2011) 

http://www.valoda.lv/Agenturas_darbiba/Darbibas_parskati/658/mid_499 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/downloadDoc_269/mid_499
http://www.valoda.lv/Agenturas_darbiba/Darbibas_parskati/658/mid_499

