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Cienījamais pārskata lasītāj! 

2011. gadā Latviešu valodas aģentūra savā darbībā ir izpildījusi visas 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. Jāatzīmē gan, ka tas veikts Aģentūras 

ierobežoto finansiālo iespēju robežās. Šajā sakarā varu tikai kārtējo reizi apliecināt, ka 

Aģentūrai ir gan tuvākas, gan arī tālākas darbības plāni un arī speciālisti, kas šīs ieceres 

sadarbībā ar partneriem spēj īstenot. 

Pagājušajā gadā tika pabeigts un publicēts apjomīgākais Aģentūras pētījums – 

„Valodas situācija Latvijā: 2004–2010”, kas atspoguļo valodas situācijas dinamiku 7 gados. 

Pētījumā konstatēts ne tikai sasniegtais, bet arī apzinātas galvenās problēmas. Pētījuma 

rezultāti rāda, ka joprojām valsts valodas lietojums ikdienā, pakalpojumu sfērā (transporta 

pakalpojumos, tirdzniecībā u.c.) ir nepietiekams, bet īsts „sāpju bērns” valodas politikā ir 

privātā uzņēmējdarbība, kur reālajā dzīvē bieži tiek ignorēts fakts, ka privātā uzņēmējdarbība 

nevar būs tas pats, kas personiskā dzīve, jo šīs darbības mērķis lielākoties ir nodrošināt 

pakalpojumus sabiedrībai un tiem ir jābūt pieejamiem valsts valodā. Šajā sakarā rodas vismaz 

divi jautājumi. Kāda ir mūsu, pašu latviešu, lingvistiskā uzvedība, proti, cik bieži mēs 

lietojam latviešu valodu, vēršoties pie Latvijā dzīvojošajiem cittautiešiem? Un kāda ir 

cittautiešu attieksme pret valsts valodas lietošanu ikdienā? Katra indivīda un arī sociālās 

grupas attieksme pret kādas valodas lietošanu tieši ietekmē valodas izvēli saziņā. 

Neapšaubāms ir tas, ka viena no galvenajām problēmsituācijām joprojām ir informatīvās 

telpas sadalījums pēc valodas. Divu valodisko telpu esamība, bez šaubām, kavē sabiedrības 

integrāciju, un ilgtermiņā tas ir būtisks apdraudējums valsts valodai (un ne tikai valodai). Vai 

tās publiskās personas – politiķi, valsts iestāžu vadītāji, ierēdņi–, kas plašsaziņas līdzekļos 

saziņā ar sabiedrību izvēlas citu valodu, nevis vienīgo valsts valodu, apzinās, kādu graujošu 

efektu uz valsts valodas prestižu tas atstāj? 

Gada nogalē noslēdzās ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai” izpilde, ko Aģentūra bija sākusi īstenot 2008. gada decembrī (reāli gan tikai 

2009. gada septembrī pēc visu formalitāšu nokārtošanas). Projekta mērķis bija sniegt 

metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un profesionālajā izglītībā valsts valodas 

mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai. Projekta izpilde nodrošināja 

mācību priekšmeta satura pilnveidi, mūsdienīgu mācību un metodisko līdzekļu izdošanu, 

skolotāju profesionālās sagatavotības pilnveidošanu. Apjomīgais darbs tika vērsts sešos 

virzienos: valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam 

mācību saturam un to aprobācija; mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā 

pilnveide; mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu valodā un literatūrā; mācību un 

metodisko līdzekļu izveide bilingvālajā izglītībā; elektronisko mācību resursus izveide un 

aprobācija; pedagogu studiju programmu pilnveide. Šie darbības virzieni faktiski aptver visas 

tās jomas, kas ir nozīmīgas valodas un literatūras mācību kvalitātes aspektā. Būtiski, ka 

projekta darbība ir bijusi iecerēta un arī īstenota sistēmiski – problēmas valsts valodas 

izglītībā tika risinātas savstarpējā saistībā gan ar piecu augstskolu studiju programmām, kurās 

sagatavo latviešu valodas un literatūras skolotājus, gan ar pirmsskolas, vispārējās un 

profesionālās izglītības programmām. 

Aģentūras mājaslapā sabiedrībai bijusi plaši pieejama informācija par Latviešu 

valodas aģentūras īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, regulāri tikuši informēti 

plašsaziņas līdzekļi, sūtot tiem visdažādākos materiālus par Aģentūras darba rezultātiem. 

Sakot paldies sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, –  
 

 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 valodas politikas plānošanas dokumentā „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 

2005.–2014. gadam” (LR MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137). 

 

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 mūžizglītībā, sniedz atbalstu mazākumtautību izglītībai latviešu valodas 

apguvē;  

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

latviešu valodas apguvē, mācīšanas metodikā un starpkultūru komunikācijā; 

o sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;  

o organizē valsts valodas atbalsta pasākumus valodas normēto avotu  

(vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas 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 iestāžu 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 atbilstīgi kompetencei;  

o veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

http://www.valoda.lv/data/2.Pamatnostadnes.pdf
http://www.valoda.lv/data/2.Pamatnostadnes.pdf
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LVA struktūrshēma 
Kopš 2009. gada 1. jūlija LVA ir divas daļas, kas ir tieši pakļautas direktoram. 

 

 

 
 

 

 

Izglītības daļa 
 

1. Nodrošina atbalstu latviešu valodas apguves metodikas izstrādei. 

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

un bilingvālajās mācībās. 

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

pakāpēs un mūžizglītībā. 

4. Atbilstīgi daļas kompetencei sniedz konsultācijas latviešu valodas apguves jautājumos 

valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām. 

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

jomā. 

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

7. Sniedz atbalstu latviešu valodas studijās ārvalstu augstskolās. 

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

saglabāšanu un lietojumu. 

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

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

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

izglītībā. 

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

12. Atbilstīgi Eiropas Padomes dokumentam „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

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

Latvijā. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

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

iekšējo normatīvo aktu projektus. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

17. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 

 

 

 

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

projektu īstenošanā.  

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

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

nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus 

latviešu valodas attīstības jautājumos. 

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

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

dokumentos. 

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

projektus atbilstoši daļas kompetencei. 

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

dalībnieks. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbilžu projektus. 

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

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

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 
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LVA 2011.GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Sociolingvistiskie pētījumi par 

latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporu mītnes valstīs 

 

2011. gadā izdots pētījums „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010”. Pamatojoties uz 

Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014. gadam noteikto valsts valodas politikas 

rezultātu analīzi, kā arī, lai noskaidrotu valodas situācijas dinamiku Latvijā no 2004. gada 

līdz 2010. gadam, pēc Latviešu valodas aģentūras (LVA) pasūtījuma tika veikta Latvijas 

iedzīvotāju aptauja un dziļās intervijas ar ekspertiem. Regulāra valodas situācijas izpēte ir 

vienīgais veids, kā izvērtēt valodas politikas rezultātus un plānot nākamos uzdevumus. Šajā 

pētījumā ir konstatēts ne tikai sasniegtais, bet arī apzinātas galvenās problēmas valodas 

politikas īstenošanā un latviešu valodas kā valsts valodas konkurētspējas stiprināšanā. 

 

 

 

 

 

 

Valodas situācija Latvijā: 2004–2010.  

Balodis, P., Baltiņš, M., Ernstsone, V. u. c.; 

Zin. red. Druviete, I.; lit. red.  Jansone, A.  

Rīga : LVA, 2011. 224 lpp. 

ISBN 978-9984-815-54-1 

 

Viens no pozitīvajiem valsts īstenotās valodas politikas rezultātiem ir latviešu valodas 

prasmes uzlabošanās mazākumtautību pārstāvjiem. Par mazākumtautību izglītības satura 

reformas pamatotību un vienotas izglītības nodrošināšanu visās Latvijas skolās liecina 

mazākumtautību jauniešu latviešu valodas prasme – šajā vecumgrupā (17–25 gadi) gandrīz 

visi respondenti prot valsts valodu (atšķiras vienīgi valodas prasmes līmeņi). Vērtējot valsts 

valodas prasmes nepieciešamību, 81% respondentu, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, 

2009. gadā valsts valodas prasmi uzskatīja par obligātu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pašu 

latviešu lingvistiskā attieksme un valodiskās uzvedības īpatnības (pēc 2009. gada datiem, 

23% latviešu nelieto latviešu valodu saziņā ar cittautiešiem) ir veicinājušas valsts valodas 

prasmes neatbilstību tās lietojumam, precīzāk, latviešu valodas nelietošanu, tāpēc turpmāk 

pievēršama pastiprināta uzmanība valsts valodas lietojuma palielināšanai un valsts valodas 

statusa stiprināšanai. 

Pētījums apstiprina, ka valodas apguvi līdz šim galvenokārt sekmējuši tieši juridiskie 

un izglītības politikas pasākumi, tie ir cieši saistīti ar valsts valodas politikas stratēģiju un 

noteikti valsts valodas politikas plānošanas dokumentos. Taču Latvijas lingvistiskajā situācijā 

valodas prasmes pilnveide kā vienīgais valsts valodas politikas īstenošanas pasākums nevar 

nodrošināt pilnvērtīgu latviešu valodas lietojumu sabiedrībā. 

 

 

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

mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē 

 

Izdota Eiropas Padomes izstrādātā rokasgrāmata „Eiropas kopīgās pamatnostādnes 

valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Valodas prasmju pārbaude un testu 

izstrāde” valodu testu izstrādei. Izdevums īpaši noderīgs tiem, kas vēlas izmantot dokumentu 

„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”. 

Rokasgrāmatas saturs ir aktuāls dažādu testu (valsts eksāmenu, mācību) sastādītājiem.  
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Eiropas Padome. 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, 

mācīšana, vērtēšana. Valodas prasmju pārbaude un testu izstrāde.  

Tulk. VVC. Rīga, 2011. 80 lpp. (500 eks.) 

LVA atbalstījusi N. Nauas un I. Klēveres-Velhli mācību līdzekļa „Latviešu valoda 

studentiem” (B1 valodas prasmes līmenis) latviešu valodas kā svešvalodas apguvei 

manuskripta izstrādi no 2006. līdz 2008. gadam. Savukārt 2011. gadā šī mācību grāmata 

studentiem un audiotekstu materiāls (CD izstrādei) tika papildināts un pilnīgots. Mācību 

līdzeklis „Latviešu valoda studentiem” paredzēts studentiem, kas ārzemju augstskolās apgūst 

latviešu valodu: gan baltu filoloģijas studentiem, gan tādiem, kas latviešu valodu apgūst 

papildus. Mācību līdzeklis ir lietojams neatkarīgi no studentu dzimtās valodas. To izmantojot, 

latviešu valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas. 

 

 

LAT2 kursi mazākumtautību skolēnu vecākiem. Saskaņā ar LVA darba plānu 

2011. gadam un īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas mērķtiecīgu atbalstu izglītības 

satura reformai, kā arī ievērojot vienu no valsts politikas uzdevumiem – nodrošināt valsts 

valodas apguves pieejamību mazākumtautību skolēnu vecākiem Latvijas iedzīvotāju 

mūžizglītības politikas kontekstā, – 2011. gadā organizēti 7 kursi mazākumtautību skolēnu 

vecākiem, katrs 60 stundu apjomā.  

Kursu pamatmērķis ir veicināt mazākumtautību skolēnu vecāku izpratni par Latvijas 

skolu sistēmu un izglītības procesiem, paralēli pilnīgojot vecāku latviešu valodas prasmi. 

2011. gadā kursus varēja pieteikt Latgales un Rīgas reģiona skolas. Saskaņā ar plānoto 

kopā tika izveidotas 7 grupas – Daugavpilī, Daugavpils novadā, Rēzeknē, Rīgā un Zilupē. 

LVA nodrošināja darba samaksu kursu vadītājiem, savukārt telpas – izglītības iestādes. 

 
LAT2 kursi mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem (60 stundas) 

Kursu norises datums (no/līdz) Kursu norises vieta 
Kursantu skaits (tiesības 

saņemt apliecinājumu) 

15.02. – 29.03.2011. Zilupes vidusskola 16 

02.03. – 13.05.2011. Birznieku pamatskola 15 

15.03. – 19.05.2011. Rīgas 63.vidusskola 14 

13.09. – 15.11.2011. Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija 11 

12.09. – 23.11.2011. Daugavpils 3. vidusskola 10 

19.09. – 28.11.2011. Silenes pamatskola 9 

12.09. – 16.11.2011. Rēzeknes 3.vidusskola 26 

Kopā: 101 

 

Līdzīgi kā 2010. gadā arī 2011. gadā novērotas ievērojami atšķirīgas latviešu valodas 

priekšzināšanas, kā arī kursu dalībnieku valodas prasmes līmenis (pat starp vienas grupas 

dalībniekiem). Šāda situācija izskaidrojama, jo grupu izveidē LVA primārs nemainīgi ir bijis 

integratīvais aspekts. Tomēr, pateicoties skolotāju meistarībai, valodas apguves process 

noritējis sekmīgi, mācību gaitā respektējot katra dalībnieka individuālās mācību vajadzības. 

Gala pārbaudījuma rezultāti apliecina, ka vairāk nekā puse kursu dalībnieku sasnieguši vidējo 

jeb B valodas prasmes līmeni. 
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Kopumā kursos novērota labvēlīga attieksme un ieinteresētība programmas apguvē. 

Kursu vadītāji savos pārskatos kā vienu no galvenajiem faktoriem minējuši vecāku vēlmi 

palīdzēt saviem bērniem mājas darbu izpildē. Populārākie temati dalībnieku vidū bijuši 

izglītība, skola, bērnu – vecāku attiecības. Kursu dalībnieki izteikuši vēlmi turpināt valodas 

apguvi. Jāsecina, ka kursi sevi apliecinājuši kā veiksmīgu līdzekli saziņas un sadarbības 

uzlabošanai starp valsti, skolu un vecākiem. Novērojama izpratnes palielināšanās par Latvijas 

skolu sistēmu un izglītības procesiem. 

Kursu normatīvais pamatojums 

o Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014.gadam  

(5. sadaļas 5.2. apakšpunkts). 

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

 

Pedagogu tālākizglītība. 2011. gadā LVA uzmanības lokā ir latviešu valodas 

skolotāji, kuri kursos māca pieaugušos. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu valsts valodas 

apguves pieejamību Latvijas iedzīvotājiem mūžizglītības kontekstā. LVA īstenoja programmu 

„Aktualitātes latviešu valodas apguves metodikā” (12 stundas). Programmas mērķis ir pilnīgot 

skolotāju profesionālo kompetenci, iepazīstinot skolotājus ar aktualitātēm un pārmaiņām 

izglītības saturā un latviešu valodas apguves metodikā. Šīs programmas 14 semināros 

piedalījās 52 latviešu valodas skolotāji no visas Latvijas.  

Semināros skolotāji iepazinās ar novitātēm valodu politikā Latvijā un Eiropā, guva 

izpratni par pārmaiņām valodas apguves jomā, mācījās mērķtiecīgi plānot kursa saturu un 

organizēt mācību nodarbību. Skolotāji iepazinās ar daudzveidīgiem metodiskiem 

paņēmieniem valodas produktīvo prasmju apguvei, mācījās veidot valodas prasmes pārbaudes 

uzdevumus. Aktīvi piedalījās diskusijās par problēmām un iespējamiem risinājumiem 

pieaugušo izglītības attīstīšanā. 

Pedagogu tālākizglītība 2011. gadā daudzveidīgās formās tika īstenota Eiropas Sociālā 

fonda līdzfinansētā projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) 

(sk. 18. lpp.). 

 

 

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. 

2011. gadā mācību un metodisko materiālu klāsts tika papildināts ar materiāliem, kas 

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

pieredzes materiāli). 
 

Autors 

Metodiskā 

materiāla 

nosaukums 

Īss apraksts 
Mērķ- 

auditorija 

Ligita 

Zitāne 

Palīgmateriāli 

darbā ar 

slaidrādi 

1. Slaidrāde visbiežāk tiek izmantota, lai skolēniem 

nodrošinātu uzskatāmības principu temata izklāstā vai 

sava veikuma prezentācijā 

2. Slaidrāde mācīšanās procesu padara ilustratīvāku un 

daudzveidīgāku 

Latviešu 

valodas 

un 

literatūras 

skolotāji 

 

http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/downloadDoc_573/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_573/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_573/mid_539
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Autors 

Metodiskā 

materiāla 

nosaukums 

Īss apraksts 
Mērķ- 

auditorija 

Pedagogu 

autoru 

kolektīvs 

Teksti un 

vingrinājumi 

latviešu valodas 

apguvei – 

lasīšanas 

uzdevumi (1; 2) 

1. Teksti un vingrinājumi ir paredzēti latviešu valodas 

apguvei A2 un B1 līmenī 

2. Autori piedāvā daudzveidīgus tekstus par Latviju, 

tās simboliem, dabu, vēsturi un kultūru, kā arī 

uzdevumus gan valodas prasmju, gan gramatikas 

apguvei 

Latviešu 

valodas 

apguvēji 

Pedagogu 

autoru 

kolektīvs 

Uzdevumi 

latviešu valodas 

apguvei 

Autori piedāvā uzdevumus par tematiem – 

Iepazīsimies! Kur es esmu? Kad un cikos? Ikdiena. 

Svinēsim svētkus! 

Latviešu 

valodas 

apguvēji 

 

 

 

Atbilstoši Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

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

integrācijas fonda nostādnēm tika izstrādāts un īstenots projekts „Mācību programmas un 

materiālu latviešu valodas apguves veicināšanai izveide un ieviešana trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem” (Nr. IF/2009/1.6./8). 

Projekta vispārīgais mērķis – sekmēt trešo valstu valstpiederīgo bērnu adaptācijas un 

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

starpkultūru prasmju apgūšanu, kā arī Eiropas pamatvērtību izpratni. Projekta tiešais mērķis – 

izveidot mācību programmu un dažādus materiālus 13–18 gadus veciem bērniem, lai 

nodrošinātu valsts valodas pamatprasmes (A1) apguvi un zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, 

vēsturi un kultūru. Projekta rezultāts: 

o izstrādāta mācību programma bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem; 

o izstrādāts un izdots mācību līdzeklis „Atvērsim vārtus!” bērniem vecumā no 13 līdz 18 

gadiem (mācību līdzeklis, metodiskie ieteikumi darbam ar mācību programmu, kartīšu 

komplekts un e-materiāli). 

Autori cer, ka šie materiāli palīdzēs jauniešiem adaptēties un integrēties Latvijas 

sabiedrībā, kā arī attīstīs starpkultūru komunikācijas prasmes. Izstrādātos mācību materiālus 

2011. gadā varēja saņemt ikviena Latvijas vispārizglītojošā skola. 

 

 

 

 

 

Atvērsim vārtus! 

Mācību komplekts: mācību līdzeklis, metodiskie ieteikumi  

darbam ar mācību programmu, kartīšu komplekts, e-materiāli. 

Auziņa, I., Grīnberga, I., Lazareva, A. u.c. 

Rīga : LVA, 2011. (1100 eks.) 

 

 

 

2011. gadā LVA ar Rīgas Domes finansiālu atbalstu īstenoja projektu „Latviešu 

valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 

Projekta īstenošanas laiks bija no 2011. gada 1. augusta līdz 2011. gada 1. decembrim, 

izmaksu kopsumma – Ls 7320,76, no kuras Ls 6943 (94,84%) veido Rīgas Domes 

finansējums, bet LVA līdzfinansējums – Ls 377,76 (5,16%). 

LVA organizēja 6 kursus Rīgas mazākumtautību skolēnu vecākiem. Šajos kursos 

latviešu valodas apguvi uzsāka vai savu latviešu valodas prasmi pilnīgoja 80 skolēnu vecāki. 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_541/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_541/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_574/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_574/mid_539
http://www.valoda.lv/downloadDoc_574/mid_539
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LAT2 kursi mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem (60 stundas) 

Kursu norises datums 

(no/līdz) 
Kursu norises vieta 

Kursantu skaits (tiesības 

saņemt apliecinājumu) 

13.09. – 29.11.2011. Rīgas 63.vidusskola I grupa 11 

13.09. – 29.11.2011. Rīgas 63.vidusskola II grupa 11 

13.09. – 08.11.2011. Rīgas 72. vidusskola 14 

12.09. – 29.11.2011. Rīgas Purvciema vidusskola 10 

12.09. – 28.11.2011. Rīgas 37. vidusskola 13 

12.09. – 14.11.2011. Rīgas 95.vidusskola 21 

Kopā: 80 

 

 

 

 
 

2011. 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 īstenotas sešas 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”. 

 

 Projekta tīmekļa vietnē www.bilingvals.lv līdz 2012. gada 31. decembrim 

pieejama (atsevišķiem materiāliem arī lejupielādējama) informācija par projektā izveidotajiem 

materiāliem. 

 

Mācību līdzekļi latviešu valodas un literatūras apguvei 7.–9.klases skolēniem un 

profesionālās izglītības audzēkņiem 

 

 
 

 

Tekstveide 7.–9.klasei 

Mācību līdzeklis skolēnam.  

Ermansone, I., Vītola, A. 

Rīgā: Jelgavas tipogrāfija, 2011. 112 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-3-6 (12000 eks.) 
 

Mācību līdzeklī iekļauti daudzveidīgi tekstveides paraugi, sniegti praktiski 

padomi, kā izteikt domas, rosināt iztēli, rakstīt ar prieku. 

http://www.bilingvals.lv/
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Leksikoloģija un frazeoloģija 7.–9. klasei. 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Cekula, D., Knohenfelde, Dz. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 120 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-2-9 (12000 eks.) 
 

Mācību līdzeklis rosina apgūt jaunvārdus, vecvārdus, svešvārdus, piedāvā 

vingrināties vārdu un izteicienu pareizā lietošanā, tajā iekļautas mīklas, 

attapības un izdomu veicinoši uzdevumi. 

 

 

 

  

Uzdevumi latviešu valodas mācībā.  

Mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēknim. 

Glazjeva, M., Ziediņa, D. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011.108 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-4-3 (3000 eks.) 
 

Mācību līdzeklis palīdzēs jauniešiem paplašināt vārdu krājumu, apgūstot 

jaunvārdus, vecvārdus, svešvārdus, pilnīgos prasmi lietot pieturzīmes un 

prasmi izteikties precīzi, kā arī nostiprinās iemaņas dažādu vārdu 

pareizrakstībā. 

 

 

 

 

Literatūra 7. klasei. Vērtību pasaule. 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Kalve, A., Stikāne, I. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 100 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-50 (12000 eks.) 
 

Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot 

literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, 

ilustrēt daiļdarbus. 

 

 

 

 

Literatūra 8. klasei. Spēle. 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Kalve, A., Stikāne, I. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 96 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-50 (12000 eks.) 
 

Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot 

literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, 

ilustrēt daiļdarbus. 

 

 

 

 
 

Literatūra 9. klasei. Dzīves virpuļos. 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Kalve, A., Stikāne, I. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 104 lpp. 

ISBN 978-9934-8172-50 (12000 eks.) 
 

Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot 

literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, 

ilustrēt daiļdarbus. 
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Metodiskie līdzekļi latviešu valodas un literatūras skolotājiem 

 
 

 

 

Rakstu krājums Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām.  

Gauše, R., Kuduma, A., Laiveniece, D. u.c. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 168 lpp. 

ISBN 978-9984-815-45-9 9 (3000 eks.) 
2 

Rakstu krājumā apskatīti atsevišķi mācību satura jautājumi (tiešā runa, 

vārddarināšana, teksts, saziņa, radošā rakstīšana, mājasdarbi, ārpusklases 

lasīšana), lai akcentētu to teorētiskos aspektus mūsdienu skatījumā un 

piedāvātu praktiskus metodiskus ieteikumus to interpretācijai mūsdienu 

valodas mācību procesā. 

 

 

 
 

 

 

Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi. 

Šalme, A. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 152 lpp. 

ISBN 978-9984-815-47-3 (3000 eks.) 
 

Grāmatā ir apkopota informācija par latviešu valodas kā svešvalodas 

mācīšanas un mācīšanās tradīcijām, mūsdienu praksi un nozares attīstības 

nākotnes perspektīvām. 

 

 

 
 

 

 

Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. 

Skujiņa, V. (darba vadītāja), Anspoka, Z., Kalnbērziņa, V. u.c. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 132 lpp. 

ISBN 978-9984-815-44-2 
 

Vārdnīca tapusi, lai atrisinātu nozarē aktuālos terminoloģijas jautājumus. 

Vārdnīcā ir 470 terminu, kas izvēlēti atbilstoši vārdnīcas autoru 

skatījumam par valodas didaktiskajiem jēdzieniem. 

 

 

 
 

 

 

Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājam  

par formatīvo un summatīvo vērtēšanu. 

Skalberga, A., Dalbiņa, I., Kacere, I. u.c. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 169 lpp. 

ISBN 978-9984-815-48-0 (3000 eks.) 
 

Rokasgrāmatā raksturota vērtēšana latviešu valodas un literatūras apguves 

procesā gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā un doti metodiski 

ieteikumi skolotājiem vērtēšanas sistēmas pilnīgošanā. 

 

 

 

 

 
 

Zinātniski metodisks izdevums „TAGAD” 

Atbildīgā redaktore Dr. paed., Mg. phil. Rubene, Z. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 80 lpp. 

ISSN 1407-6284 (2000 eks.) 
 

Zinātniski metodiskais žurnāls veltīts informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas pedagoģiskajiem aspektiem. 
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Labā prakse darbā ar digitālo tāfeli. (DVD) 

Metodisks līdzeklis skolotājiem. 

Rīgā : SIA „White Shadows Company”, 2011. 

ISBN 978-9984-815-5207 (2000 eks.) 
 

Metodiskais materiāls DVD formātā apkopo skolotāju praktisko pieredzi 

darbā ar digitālo tāfeli mācību stundās. 

 

Mācību filmas latviešu valodas un literatūras apguvei 

 

Projektā izveidotas sešas mācību filmas latviešu valodas un literatūras apguvei. Filmu 

izveides mērķis ir piedāvāt skolēnam un skolotājam mūsdienīgus mācību materiālus, lai 

pilnīgotu mācību procesu, dažādotu mācību paņēmienus un veicinātu skolēnu interesi par 

latviešu valodu, literatūru un kultūru. Autori cer, ka šīs filmas palīdzēs padarīt mācību 

procesu interesantāku un radošāku, rosinās skolēnus paplašināt redzesloku un izteikt viedokli. 

 
 

 

 
LV ziņas.(DVD) 

Mācību filma 7.–12. klasei. Mācību līdzeklis latviešu valodā. 

Rīgā : SIA „Interaktīvais parks”, 2011. 

ISBN 978-9984-815-41-1 (1000 eks.) 
 

Filmā stāstīts par latviešu valodu kā valsts valodu, iepazīstināts ar 

institūcijām, kas stiprina valsts valodas nozīmi. Filma veido skolēna izpratni 

par valodas nozīmi ikdienas dzīvē un karjeras izveidē. 

 

 

 

 
Viņš Viņa Valodiņa (DVD) 

Mācību filma 7.–12. klasei Mācību līdzeklis latviešu valodā. 

Rīgā : SIA „Interaktīvais parks”, 2011. 

ISBN 978-9984-815-42-8 (1000 eks.) 
 

Filma ir notikumiem bagāts stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. 

Filmas varoņi ir studenti, kas novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu 

nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē. 

 

 

 
 

 

 
Piebalgas kultūras mantojums (DVD) 

Mācību filma 10.–12. klasei. Mācību līdzeklis literatūrā. 

Rīgā : SIA „A PRO”, 2011 

ISBN 978-9984-815-39-8 (1000 eks.) 
 

Filma sniedz ieskatu Piebalgas vēsturē un atklāj brāļu Kaudzīšu romāna 

„Mērnieku laiki” nozīmi latviešu literatūrā, iepazīstina arī ar citiem izciliem 

Piebalgas kultūras darbiniekiem. 

 

 

 

 

Latgales kultūras mantojums (DVD) 

Mācību filma 10.–12. klasei. Mācību līdzeklis literatūrā. 

Rīgā : SIA „A PRO”, 2011 

ISBN 978-9984-815-40-4 (1000 eks.)  
 

Filma iepazīstina ar Latgales kultūrvidi, latgaliešu literatūras attīstības ceļu, 

latgaliešu folkloras un amatniecības tradīcijām. 
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Personības. Laiks. Vide (DVD) 

Mācību filma literatūrā 10.–12. klasei. 

Rīgā : SIA „Dd Studio”, 2011 

ISBN 978-9984-9858-5-5 (3000 eks.) 
 

Filma atklāj, kā dažādā laikā un apstākļos radoši cilvēki meklējuši jaunu 

māksliniecisku patiesību, radījuši savu kopību, bieži vien laikmeta 

dramatisku notikumu ietekmēti. 

 

 

 

 

Latviešu rakstnieku muzeji (DVD) 

Mācību filma literatūrā 5.–12. klasei. 

Rīgā : SIA „Ienesīga vieta. Production”, 2011 

ISBN 978-9984-815-49-7 
 

Filmā parādīti latviešu literātu  –  K. Barona, K. Skalbes, A. Čaka un 

O. Vācieša – muzeji. 

 

 

Elektroniskie mācību resursi 
 

 
 

 

 

Latviešu valoda 7.–9. klasei. 

Latvijas skolotāju veidotie uzdevumi darbam ar interaktīvo tāfeli. 

Konopecka, D., Marševska, I., Zariņa, J. u.c. 

Uzdevumi veidoti sadarbībā ar SIA „Lielvārds” 
 

Katrā CD iekļauti 8 temati, kas saistīti ar jaunajām mācību grāmatām 

mazākumtautību skolām. 

 

 

 

 
 

 

No modernisma līdz postmodernismam. (DVD).  

Interaktīvs mācību līdzeklis literatūrā 10.–12. klasei. 

Rīgā: SIA „Dd Studio”, 2010 

ISBN 978-99840815-28-2 (1000 eks.) 
 

Materiāls veidots kā atbalsts latviešu valodas un literatūras skolotājam 

mūsdienīgā mācību procesā un aizraujošs vizuālais materiāls vidusskolēnam. 

Multimediju programma ļauj izzināt 21.gadsimta – radošu pārmaiņu laika – 

kontūras, veidojot saistošu pārskatu gan par mākslas virzienu un stilu 

atšķirīgām izpausmēm latviešu literatūrā, gan spilgtām personībām 

rakstniecībā un kopsakarībām kultūras procesos. 

 

 

 
 

 

Elektroniska latviešu valodas vārdnīca „e-PUPA”. 

Balodis, P., Bušs, O., Kalniņa, I. u.c. 

Pieejama mājaslapās – www.valoda.lv;  www.skolas.lv  
 

Latviešu leksikogrāfijas un latviešu valodas didaktikas 

praksē unikāla, daudzfunkcionāla un informatīvi ļoti 

ietilpīga kompleksa datorvārdnīca. Konceptuāli jauns 

elektronisks mācību resurss skolēniem un skolotājiem, 

tiešā mērķauditorija ir 7.–12. klašu skolēni no skolām, kas 

īsteno mazākumtautību izglītības programmu. 

 

http://www.valoda.lv/
http://www.skolas.lv/
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Mācību līdzekļi skolēniem mācību satura un valodas integrētai apguvei 

 

Projektā ir izveidoti mācību materiāli 7.–9. klašu skolēniem septiņos mācību 

priekšmetos: matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē un sociālajās zinībās. 

Materiāli elektroniskā CD formātā veidoti saskaņā ar psihologu atzinumiem, domājot par 

mūsdienu skolēnu, kā arī par mācību materiāla uztveres pārmaiņām. 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Balode, A., Skorobogatova, G. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-30-0 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve bioloģijā. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Dubovska, L., Pastare, I. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-34-3 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve matemātikā. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Kokoriša, E., Semenkova-Lauce, J. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-31-2 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve ķīmijā. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Jefimova, V., Matule, I. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-32-9 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve vēsturē. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Cvetkova, A., Zameteļska, I. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-35-0 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve sociālajās zinībās. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Pelcmane, I., Poēma, I. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-29-9 (1000 eks.) 

 

 

 

Mācību satura un valodas apguve fizikā. (CD) 

Mācību līdzeklis skolēnam. 

Krūmiņa, A., Stunžāne, R. 

Rīgā : SIA „BOD Group”, 2011 

ISBN 978-9984-815-33-6 (1000 eks.) 
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Metodiskie līdzekļi bilingvālo mācību skolotājiem 

 

 

 

 

 

 

Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos  

7.–9. klasē. Metodisks līdzeklis bilingvālajā izglītībā. 

Azareviča, J., Mickeviča, S., Miļča, K. u.c. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 104 lpp. 

ISBN 978-9984-815-38-1 
 

Autori ir atspoguļojuši savu pieredzi rakstītprasmes pilnīgošanā dažādos 

mācību priekšmetos, kurus mazākumtautību skolēni apgūst bilingvāli vai 

latviski. Izdevumā iekļauti dažādi uzdevumi, ievērojot vecumposma 

psiholoģiju un uztveri, pamatojoties uz skolēna prasmi veidot savu 

oriģināltekstu un formulēt savas domas rakstveidā. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā. Rakstu krājums. 

Sastādīja Golubeva, M. 

Rīgā : Jelgavas tipogrāfija, 2011. 184 lpp. 

ISBN 978-9984-813-37-4 
 

Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī 

pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu 

aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos 

un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005. līdz 

2009. gadam. 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu īstenošana 

 
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu īstenošana 2011.gadā  

(01.08.2011. saskaņotas ar Izglītības un zinātnes ministriju, lēmums Nr. 106) 

Dalībnieku 

skaits 

Multiplikatoru sagatavošana skolotāju tālākizglītībai interaktīvo tehnoloģiju risinājumu 

un elektronisko mācību materiālu komplektu efektīvā izmantošanā mazākumtautību 

izglītības programmās latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetā (8 stundas). 

12 

Interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un elektronisko mācību materiālu komplektu efektīva 

izmantošana latviešu valodā un literatūrā 7., 8. un 9. klasē (8 stundas). 

781 

Pārbaudes uzdevumu veidošana un skolēnu zināšanu diagnostika atbilstīgi interaktīvajai 

mācību videi (72 stundas). 

24 

Moderno tehnoloģiju izmantošana latviešu valodas un literatūras apguvē (120 stundas). 21 

 

 

 

 

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.  
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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 budžeta 

finansējums. Sākotnēji Projekta darbība tika plānota līdz 2011. gada 31. decembrim, bet 

2010. gada beigās projekts tika pagarināts līdz 2012. gada 30. jūnijam. 2011. gadā notikuši arī 

projekta grozījumi rezultatīvo rādītāju sadalījumā pa aktivitātēm un plānošanas reģioniem. 

2011. gadā turpinājās darbība visās trijās Projekta aktivitātēs. 

 

1. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālākizglītības kursos. Šajā aktivitātē latviešu valodas un literatūras, pirmsskolas 

un sākumskolas, kā arī bilingvālo mācību pedagogi profesionālās pilnveides klātienes kursos 

pēc savas izvēles varēja apgūt kādu no izstrādātajām programmām. 

 

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 

 

 

2. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālmācības formā. Saskaņā ar programmām šajā aktivitātē tika sagatavoti 

skolotāju tālākizglītotāji latviešu valodas apguves un bilingvālo mācību metodikā. Kursi abās 

programmās notika gan klātienes, gan tālmācības formā. Programmu īstenošanā notika cieša 

sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas nodrošināja mācību telpas un vietni 

elektroniskajai mācību videi „MOODLE”. 
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Mērķauditorija Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 

Latviešu 

valodas un 

literatūras 

skolotāji 

Latviešu valodas apguves metodika.  

Programmā ir četri moduļi, tā ir 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. Programmā ir pieci moduļi, tā ir 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. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide inovatīvās formās. Šajā aktivitātē latviešu valodas un literatūras, kā arī bilingvālo 

mācību pedagogiem 2011. gadā tika piedāvātas divas iespējas. 

o Piedalīties radošajās darbnīcās pedagogu 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 

 

o Piedalīties kolēģu vadītās meistarklasēs, kurās īpaša uzmanība tika veltīta 

meistarklašu vadītāju praktiskajai pieredzei konkrētu mācību aspektu mācīšanā. 

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

mācību skolotāji 

Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Skolotājs/ 

programmas autors 
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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Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, bilingvālo 

mācību skolotāji. 

Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Skolotājs/ 

programmas autors 
Skola 

Stundu 

skaits 

3. 

Dažādu metožu lietojums ģeogrāfijas, 

ekonomikas, bioloģijas un dabaszinību 

stundās 

Kira Miļča 

Anna Rodate 

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 

ģimnāzija 

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 

Ādažu 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 Stunžāne 

Viola Narbuta 

Liepājas 

A. Puškina 

2. vidusskola 

36 

11. Speciālās izglītības skolotāju (kuri 

māca bērnus ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem) 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 metožu 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 Blaževiča 

Daugavpils 

pilsētas Centra 

ģimnāzija 

36 

16. Angļu valodas un satura integrēta 

apguve dažādu 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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Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, bilingvālo 

mācību skolotāji. 2011. gads. 

Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Skolotājs/ 

programmas autors 
Skola 

Stundu 

skaits 

19. Literatūra kā mākslas apguve  Anita Bogačkova Rīgas Dizaina 

un mākslas 

vidusskola 

36 

20. Pieredzes skola: lasītāja prasmju 

veidošana un attīstīšana pamatskolā 

Alda Miķe Smiltenes 

ģimnāzija  

36 

21. Metodiskie paņēmieni leksikas slāņu 

apguvē latviešu valodas un literatūras 

stundās pamatskolā un vidusskolā 

Skaidrīte Odiņa 

Inguna Varakāja 

Rīgas Klasiskā 

ģimnāzija  

36 

22. Prezentācija – skolēna un skolotāja 

radošās sadarbības un emocionālās 

gaisotnes veidotāja latviešu literatūras 

stundās  

Silvija Avišāne Jēkabpils 

2. vidusskola 

36 

23. Daudzveidīga, skolēnu izziņas 

aktivitāti un radošumu veicinoša 

bilingvālā mācību procesa īstenošana 

sākumskolā 

Ilona Mihailova Rīgas 

53. vidusskola  

36 

24. Moderno tehnoloģiju izmantošana un 

interaktīvās iespējas mācību 

sasniegumu vērtēšanā latviešu valodas 

un literatūras stundās 

Ingūna Hitrova  

Liene Juhņevska 

Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzija 

36 

25. Mācību metodes un paņēmieni visu 

valodas prasmju attīstīšanai pirmsskolā 

un sākumskolā 

Inta Trukšāne 

Anžela Rutkovska 

Ludzas 

2. vidusskola 

36 

26. Integrēta pieeja radošai literatūras 

apguvei vidusskolā 

Gita Pohevica 

Regīna Bondere 

Dzintra 

Rubene 

 

Rīgas 

Purvciema 

vidusskola  

36 

27. Integrēta pieeja literāra darba analīzē 

vairākos mācību priekšmetos 

Marina Šķilvalte 

Simona Stalidzāne 

Juta Birzniece 

Draudzīgā 

aicinājuma 

Liepājas 

pilsētas 

5. vidusskola 

36 

28. Integrēta runas un sistemātiskās 

domāšanas attīstība valodas un sociālo 

zinību jomas priekšmetos pamatskolā 

Ingrīda 

Muraškovska 

Jelgavas 

2. pamatskola  

36 

29. Radošās rakstīšanas paņēmienu 

izmantošana latviešu valodas un 

literatūras stundās pamatskolā un 

vidusskolā 

Solveiga Raginska 

Kristīna Voiteka 

Rīgas Puškina 

licejs 

36 

30. Radošās svešvalodas kursa integrācija 

skolas mācību programmā 

Laura Katkeviča 

Baiba Kačanova 

Liepājas Raiņa 

6. vidusskola  

36 

31. Aleksandra tehnikas integrēšana 

mākslas jomas mācību priekšmetu 

nodarbībās 

Ginte Rūse Ziemeļkurzemes 

profesionālās izglītības 

kompetences centrā 

„Ventspils profesionālā 

arodvidusskola” 

36 
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Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, bilingvālo 

mācību skolotāji. 2011. gads. 

Nr. 

p.k. 
Programmas nosaukums 

Skolotājs/ 

programmas autors 
Skola 

Stundu 

skaits 

32. Skolēnu kreativitātes veicināšana,  

izmantojot  laikmetīgas  mācību 

metodes literatūras stundās pamatskolā 

un vidusskolā 

Daiga Muižule 

Sigita Stefana 

Liepājas Raiņa 

6. vidusskola 

36 

33. Aktivitātes rakstītprasmes veicināšanai 

sākumskolā 

Kristīne Pjasecka Privātā 

vidusskola 

„Klasika” 

36 

34. Mūsdienu prasības fizikas 

pasniegšanai pamatskolā un 

vidusskolā, īstenojot mācību 

priekšmeta saturu latviešu valodā. 

Larisa Koroševska Daugavpils 

3. vidusskola  

36 

35. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāja loma labvēlīgas 

psiholoģiskas vides veidošanā mācību 

procesā  

Ilga Stikute Krāslavas 

Valsts 

ģimnāzija 

36 

 

 

2011. gadā Projektā sasniegtie rezultāti 
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 

  

Aktivitātes 

Nr. 
Profesionālās pilnveides forma 

Programmas 

apjoms 

Programmu 

skaits 

(Projektā 

plānotais) 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2010. gadā 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2011. 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. Radošo darbnīcu nometnes 

(LAT1, LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 1 1 - 

3.2. Pedagogu meistarklases 

(LAT1, LAT2, PI un SK, BI) 

36 stundas 35 18 17 

 

* T.sk. programma (-s), kas izstrādāta (-s) pirmsprojekta periodā. 
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Aktivitāšu kursi. 2011. gadā pedagogu profesionālā pilnveide īstenota visās trijās 

projekta aktivitātēs. 

 

Aktivitātes 

Nr. 
Profesionālās pilnveides forma 

Programmas 

apjoms 

Grupu skaits 

(Projektā 

plānotais pēc 

grozījumiem) 

Grupu 

skaits 

2010. gadā 

Grupu 

skaits 

2011. gadā 

1. aktivitāte  

1.1. Kursi tradicionālā formā (BI) 60 stundas 29 11 14 

1.2. Kursi tradicionālā formā  

(PI un SK) 

36 stundas 50 18 24 

1.3. Kursi tradicionālā formā 

(LAT1, LAT2) 

12 stundas 76 34 22 

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 5 - 5 

3. aktivitāte  

3.1. Radošo darbnīcu nometnes 

(LAT1, LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 20 10 10 

3.2. Pedagogu meistarklases 

(LAT1, LAT2, PI un SK, BI) 

36 stundas 35 - 18 

 

 

Pedagogu skaits aktivitātēs. Vispārējas izglītības pedagogu skaits, kas pilnīgojuši 

kompetenci un kvalifikāciju (vairākas reizes uzskaitīto pedagogu skaits – pedagogiem ir 

neierobežotas tiesības apmeklēt visu aktivitāšu kursus). 

 

Aktivitātes 

Nr. 
Mērķgrupa 

Pedagogu skaits 

(Projektā 

plānotais pēc 

grozījumiem) 

Pedagogu 

skaits 

2010. gadā 

(precizēts) 

Pedagogu 

skaits 

2011. gadā 

1. aktivitāte  

1.1. Mazākumtautību skolu skolotāji 435 126 338 

1.2. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji 1050 343 689 

1.3. Latviešu valodas un literatūras skolotāji 865 752 552 

2. aktivitāte  

2.1. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāju tālākizglītotāji 

32 - 32 

2.2. Bilingvālo mācību skolotāju 

tālākizglītotāji 

50 - 49 

3. aktivitāte  

3.1. Latviešu valodas un literatūras, 

mākslas jomas skolotāji 

400 224 211 

3.2. Latviešu valodas un literatūras, 

mākslas jomas, bilingvālo mācību 

skolotāji 

590 - 321 
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Pedagogu skaits reģionos. Vispārējas izglītības pedagogu skaits, kas pilnīgojuši 

kompetenci un kvalifikāciju (vienu reizi uzskaitīto pedagogu skaits). 

 

Plānošanas reģions 

Pedagogu skaits 

(Projektā plānotais 

pēc grozījumiem) 

Pedagogu skaits 

2010. gadā 

 

Pedagogu skaits 

2011. gadā 

Kurzeme 450 186 226 

Latgale 900 401 680 

Zemgale 450 253 180 

Vidzeme 400 193 145 

Rīga 800 289 596 

Kopā 3000 1322 1827 

 

 

Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, 

latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 
 

Latviešu diaspora ārvalstīs. Latviešu valodas aģentūra 2011. gadā turpināja sniegt 

atbalstu latviešu valodas apguvei diasporā. Skolotāju darbība tika nodrošināta 10 vietās 

Krievijas Federācijā un Īrijā (katrā valstī 5 skolotāju vietas). 2011. gadā zināšanas un prasmes 

latviešu valodā pilnīgojuši 274 skolēni un pieaugušie. 
 

Valsts Skola, mācību vieta Īstenotie pasākumi 

Krievijas 

Federācija 

Krasnojarskas latviešu biedrība, 

Ačinskas apgabala biedrība (2. pusgadā) 

 

Skolotāji vadīja latviešu 

valodas, kultūras un  

folkloras nodarbības,  

kā arī pasākumus  

(t.sk. piedalīšanās bērnu 

nometnēs, piem., 

Baškortostānā un 

Krasnojarskā). 

M.Gorkija ciema vidusskola, 

Baškortostānas Republika 

Augšbebru sākumskola un ciems, 

Omskas apgabals (1. pusgadā) 

Latviešu svētdienas skola, Maskava 

Maskavas latviešu kultūras biedrība 

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  

Latviešu skola (latviešu biedrību skola), Dublina 
 

Saskaņā ar LVA ierosinājumu 12 latviešu diasporā strādājošie izglītības darbinieki tika 

apbalvoti ar IZM atzinības rakstiem un 54 latviešu diasporas bērni ar IZM pateicības 

rakstiem. LVA ir organizējusi un atbalstījusi arī citus pasākumus diasporā:  

o valodas prasmes pārbaudi Maskavā; 

o diasporas skolotāju tikšanos Latviešu valodas aģentūrā. 

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju tika sagatavoti un nosūtīti mācību līdzekļu komplekti, 

dažādas grāmatas un citi materiāli 65 latviešu diasporas skolām Krievijas Federācijā, Kanādā, 

ASV, Austrālijā, Eiropā. Tika apzinātas skolu vajadzības un iegādāti mācību materiāli 

pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, īpaši nesen nodibinātajās skolās – Lielbritānijā, 

Īrijā, Somijā, Francijā, Zviedrijā. 

Sistemātiski sniegtas konsultācijas visu mācību iestāžu pedagogiem un izglītības 

darbiniekiem par latviešu valodas programmu izstrādi, pārbaudījumu izveidi vai mācību 

grāmatu izvēli. 
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LVA no tautiešiem ārzemēs bieži saņem dažādus jautājumus par dzimtās valodas un 

mītnes zemes valodas apguvi. Dzimtās valodas saglabāšana ģimenē diasporas situācijā 

vienmēr ir bijis sarežģīts un grūts process. Kā palīdzēt bērnam apgūt dažādas valodas, kāpēc 

ir svarīgi bērnam apgūt ne tikai mītnes zemes, bet arī dzimto valodu – uz šiem un daudziem 

citiem valodu apguves jautājumiem LVA iecerējusi lūgt atbildēt ne tikai valodniekus, 

pedagogus un psihologus, bet arī citus cilvēkus ar interesantu un vērtīgu pieredzi valodu 

apguvē (mācīšanās un mācīšanas jomā) un lietojumā. Pirmā saruna notika 2011. gadā ar 

Latvijas Universitātes profesori Dr. habil. philol. Inu Druvieti un Dr. philol. Vitu 

Kalnbērziņu. Informācija par šiem jautājumiem interesentiem pieejama LVA mājaslapā 

www.valoda.lv.  

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās. Nozīmīgāka kļūst latviešu valodas kā 

svešvalodas apguve Eiropas Savienībā un pasaulē. 2011. gadā LVA finansiāli atbalstīja sešus 

latviešu lektorātus ārzemju universitātēs: Vašingtonas Universitātes Skandināvu un baltu 

studiju departaments Sietlā (ASV), Prāgas Kārļa Universitāte (Čehijā), Brno Masarika 

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

(Igaunijā), Vīnes Universitātes Skandināvu studiju departaments (Austrijā). Minētajās 

universitātēs studentiem ir pieejami latviešu valodas, latviešu kultūras vēstures un arī citu 

priekšmetu kursi, ir iespējams apgūt latviešu valodu pilna laika programmā gan bakalaura, 

gan arī maģistra studiju programmā. 

Piemēram, Vašingtonas Universitātē tika piedāvāti latviešu valodas kursi divos 

līmeņos un valodu tajos apguva 8 studenti. Bija iespējams arī apgūt priekšmetus, kurus māca 

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

kultūras vēsture. Ar LVA atbalstu 2011. gada septembrī latviešu valodu sāka mācīt vienā no 

prestižākajām Ķīnas universitātēm – Pekinas Svešvalodu universitātē. Latviešu valodas 

iesācēju līmeņa kursu izvēlējās 14 studenti. LVA rīkoja konkursu uz latviešu valodas 

vieslektora vietu. Šim amatam tika izraudzīta Zane Āboltiņa, kas labi pārzina ne tikai valodas 

mācīšanu, bet arī latviešu kultūras vēsturi. Ir sāktas sarunas par latviešu valodas kursa izveidi 

Tokijas Svešvalodu universitātē Japānā. 2011. gadā LVA finansiāli atbalstīto universitāšu 

studentu skaits un docētie kursi 
 

Augstskola Studentu skaits Docētie kursi 

Vīnes 

Universitāte 

Austrijā 

10 Latviešu valoda un kultūra.  

Izvēles kurss bakalaura studiju programmā 

Tallinas 

Universitāte 

Igaunijā 

25 (iesācēju līmenis) 

12 (vidējais līmenis) 

Latviešu valoda.  

Brīvas izvēles kurss (70 stundas, 2 līmeņi) 

Tartu Universitāte 

Igaunijā 

41 – tai skaitā 

22 studenti 1. līmenī 

6 studenti 2. līmenī  

13 studenti kultūras kursā 

Latviešu valoda 

Brīvas izvēles kurss (156 stundas, 2 līmeņi) 

Kultūras kurss Baltijas studiju programmā 

Kārļa Universitāte 

Prāgā, Čehijā 

16 – tai skaitā 

4 studenti bakalaura programmā 

4 studenti maģistra programmā 

2 studenti doktoranti 

6 studenti izvēles kursā 

Austrumeiropas studiju programma, kur 

students saņem bakalaura vai maģistra 

grādu. Obligātie kursi: konversācija, 

fonētika, morfoloģija, tekstu lasīšana, tekstu 

rakstīšana, lingvistika, fakti par Latviju 

(izvēles kurss). 

Brno Masarika 

Universitāte 

Čehijā 

15 Praktiskā latviešu valoda, Latviešu 

sarunvaloda – brīvās izvēles kursi Baltijas 

studiju programmā bakalaura un maģistra 

grāda iegūšanai 

Vašingtonas 

Universitāte 

Sietlā, ASV 

8 Latviešu valoda.  

1. un 2. mācību gads bakalaura programmā 

Skandināvu departamentā, individuālas 

konsultācijas studentiem 

http://www.valoda.lv/


27 

LVA 2011. gadā turpināja regulāri sūtīt 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 Dižā Kauņas, Klaipēdas 

un Šauļu Universitātēm Lietuvā, Tartu un Tallinas Universitātēm Igaunijā, Helsinku 

Universitāti Somijā, Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Vīnes Universitāti Austrijā, 

Minsteres, Greifsvaldes, Maincas, Ķelnes un Bonnas Universitātēm Vācijā, Kārļa Universitāti 

Prāgā un Brno Masarika Universitāti Čehijā, Varšavas un Ādama Mickēviča Universitāti 

Polijā, Rietumungārijas Universitāti (Sombathejas Dāniela Beržeņi Augstskola) un 

Budapeštas Universitāti Ungārijā, Sanktpēterburgas Valsts universitāti Krievijā, Vašingtonas 

Universitāti Sietlā ASV, Bergenas Universitāti Norvēģijā un Ivana Franko Ļvovas Nacionālo 

universitāti Ukrainā – kopumā tika atbalstītas 24 ārzemju universitātes. 

Eiropas valodu dienās septembrī tika rīkota konference „Latviešu valoda pasaulē”. Par 

latviešu valodas studiju iespējām referātus nolasīja Pavels Štolls no Kārļa universitātes 

„Latviešu valoda Čehijā”, Ilze Zagorska no Tartu universitātes „Latviešu valoda un kultūra 

Tartu universitātē”, kā arī Egle Žilinskaite no Viļņas universitātes „Letonika Lietuvā: iespējas, 

problēmas, risinājumi”. Par savu pieredzi latviešu valodas apguvē stāstīja ASV students, 

Fulbraita stipendiāts Džordans Kuks. LVA konsultēja vieslektorus par latviešu valodas 

programmu izveidi un valodas prasmes eksāmenu sagatavošanu.  

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 

 

LVA izdoto populārzinātnisko rakstu krājumu „Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi” 6 ievada dzejnieces un atdzejotājas L. Azarovas eseja „Valoda kā detektīvstāsts” 

ar vēsturisku atskatu par latviešu valodu totalitārās valsts dzirnakmeņos. Šajā krājumā 

lasāmas 13 publikācijas. Rakstos aplūkoti jautājumi, sākot ar valodas fonētisko līmeni 

(J. Grigorjevs) līdz pat latviešu valodas skatījumam sociolingvistiskā aspektā (I. Druviete).  
 

 

 

 

 
 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 6 

Populārzinātnisku rakstu krājums.  

Atb. red. Bušs, O.  

Rīga : LVA, 2011, 200 lpp. (1200 eks.) 
 

Atšķirībā no iepriekšējiem krājumiem izdevumā atrodamas jaunas nodaļas, piemēram, 

„Vārds izloksnēs” ar ieskatu iesaukās mūsdienu Latgalē (I. Zuģicka); „Vārds tulkojumā” 

(J. Sīlis, I. Zauberga). Šoreiz krājumu papildina arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 

fakultātes studentu skatījums par atsevišķiem aktuāliem latviešu personvārdu pareizrakstības 

jautājumiem (S. Jērāne) sadaļā „Vārds jaunajiem valodniekiem”.  

Tradicionālo sadaļu „Leksika”, „Gramatika” un „Stils” publikācijās runāts par latviešu 

valodas korpusa jautājumiem un tā izmantošanas iespējām (E. Andronova, A. Andronovs), 

par gramatikas un valodas modes tendencēm pēdējos gados (D. Nītiņa), apskatīts norādāmo 

vietniekvārdu lietojums (A. Kalnača), metonīmijas jautājumi (I. Lokmane), izvērtēts darbības 

vārda ievēlēties izmantojums mūsdienās (A. Roze), kā arī analizēti eponīmi latviešu valodā 

(B.Bankava). Runājot par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, piedāvāti 

pamatnoteikumi īpašvārdu atveidei no horvātu valodas (O. Bušs). 
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Tāpat kā iepriekš LVA lingvistes piedāvā sadaļu „Valodas konsultācijas”, skaidrojot 

vārdu un vārdformu pareizrakstību, pareizrunu (Dz. Šulce), atsevišķu leksēmu nozīmes un to 

lietojumu kontekstā, interpunkcijas un gramatikas jautājumus. Atpūtai piedāvāta „Humora 

lappusīte”. 2011. gadā sagatavots arī nākamā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi” 7 (septītā) numura manuskripts. 

 

2011. gadā izstrādāts pētījums „Lielo burtu lietojums latviešu valodā: vēsturiska 

izpēte, problēmas un ieteikumi”, kura autores ir valodnieces V. Laugale un Dz. Šulce. 

Minēto pētījumu 2012. gadā plānots apstiprināt VVC Latviešu valodas ekspertu komisijā un 

izdot. Kā liecina LVA lingvistu darba ikdiena – viens no aktuāliem pareizrakstības 

jautājumiem ir lielo burtu lietojums, kur vienotu noteikumu izvirzīšana un normēšana vienmēr 

ir sagādājusi grūtības. Pētījuma ievadā autores norāda: „Lai izprastu situāciju lielo 

sākumburtu lietošanā un varētu kompetenti spriest par nepieciešamajām izmaiņām, 

izstrādātajos ieteikumos autores ir akcentējušas ne tikai galvenās likumības un rakstības 

problēmas pašreizējā valodas attīstības posmā, bet ir devušas ieskatu šā jautājuma vēsturiskajā 

izpētē un analizējušas teorētisko nostādņu atšķirības latviešu valodniecībā ilgākā laika posmā. 

Izteiktos apgalvojumus autores ir pamatojušas ar rakstības piemēriem no dažādiem avotiem. 

Izstrādātā pētījuma mērķis ir pievērst uzmanību lielo sākumburtu lietojumam mūsdienu 

latviešu valodā, lai izvērtētu pašreizējo praksi un vienkāršotu (arī vienādotu) nosaukumu 

rakstību, iekļaujot tos loģiskā un saprotamā sistēmā.” 

 

2011. gadā pabeigta arī vēsturnieka Jāņa Riekstiņa sastādītās grāmatas „Par 

latviešu valodu. Pret rusifikāciju. Dokumenti. 1944–1989” izstrāde. Dokumentu krājumā 

tiks publicēti Latvijas Valsts arhīvā esošie LKP CK (PA-101.fonds), LKP Centrālās kontroles 

un revīzijas komisijas (PA-2160), LPSR Ministru Padomes (270. fonds), LPSR Augstākās 

Padomes (290. fonds), Rīgas pilsētas izpildu komitejas (1400. fonds), kā arī dažu citu iestāžu 

fondu dokumenti, kas uzskatāmi apliecina padomju laika valodas politiku Latvijas PSR. 

Lielākā daļa krājuma dokumentu publicēti pirmo reizi. Grāmatā būs lasāms arī sastādītāja 

priekšvārds un Rietumsidnejas Universitātes Humanitāro zinātņu un valodu nodaļas asociētā 

profesora Ulda Ozoliņa ievads. U. Ozoliņš ir publicējis daudzus zinātniskus rakstus valodas 

politikā, gan pievēršoties Austrālijas valodas politikai, gan valodas situācijas izpētei Latvijā 

un valodas politikai Baltijas valstīs. 

 

2011. gadā pabeigts vēl viens interesants pētījums „Vārdnīcu izstrāde Latvijā: 

1991–2010” (autori valodnieki J. Baldunčiks, I. Balode, L. Karpinska, A. Veisbergs un 

bibliogrāfe A. Šmite). Pētījuma pamatā ir 2007. gadā ar LVA atbalstu Ventspils Augstskolā 

īstenots projekts, kas 2011. gadā papildināts un precizēts, bet publicēt to plānots 2012. gadā.  

Manuskriptā iekļauti četri leksikogrāfijai veltīti raksti un 1991.–2011. gadā Latvijā 

izdoto vārdnīcu bibliogrāfisks apkopojums. Pētījuma autori pievērsušies aktuāliem latviešu 

leksikogrāfijas jautājumiem, atsedz būtiskas tendences, detalizēti norāda uz līdzšinējo 

vārdnīcu trūkumiem, sniedz ieteikumus, kā arī atspoguļo sabiedrības aktīvākās daļas pārstāvju 

(vidusskolēnu, studentu, tulkošanas un terminoloģijas speciālistu) zināšanas par vārdnīcām, 

konkrētu vārdnīcu izmantošanu, to trūkumiem, kā arī visvairāk nepieciešamajām vārdnīcām, 

kuras būtu jāizdod tuvākajā nākotnē. Pētījums būs noderīgs vārdnīcu sastādītājiem un 

izdevējiem, filoloģijas un tulkošanas studiju programmu studentiem un mācībspēkiem, 

bibliotēku darbiniekiem, kā arī visiem interesentiem, kuri patlaban vēl neplāno vārdnīcu 

izstrādi, bet vēlas paplašināt savas zināšanas par Latvijā izdotajām vārdnīcām. 

 

Pirmo ilustrēto „Eponīmu vārdnīcu” (sast. B. Bankava) LVA nelielā tirāžā izdeva 

2007. gadā. Turpinot sadarbību ar LVA, tapis otrais izdevums – „Jaunā eponīmu 

vārdnīca”, kas tika pilnīgots un papildināts ne tikai ar jauniem šķirkļa vārdiem, bet arī ar 

ilustratīvo materiālu. Vārdnīcā ir reģistrētas leksiskās vienības, kas veidotas no īpašvārdiem, 



29 

galvenokārt personvārdiem vai vietvārdiem. Vārdnīcā iekļauti mūsdienu latviešu valodas 

vispārlietojamās leksikas eponīmi, kā arī atsevišķu nozaru, piemēram, ķīmijas, medicīnas, 

fizikas, mūzikas u.tml., leksikā lietotie eponīmi. Sastādītāja vairījusies iekļaut eponīmus, kuri 

patlaban uztverami kā neaktuāli, novecojuši, piemēram, timurieši, mičurinietis u.c. Ar atlasi 

doti tie eponīmi, kuri apzīmē dzīvnieku nosaukumus, t.s., zoonīmus, ēdienu vai dzērienu 

nosaukumus. Ierobežotā skaitā doti etnonīmi (t.i., cilts, tautības, tautas, nācijas nosaukumi) un 

eponīmi, kuri apzīmē apdzīvoto vietu nosaukumus un kuru izcelsme saistīta ar kādu konkrētu 

vēsturisku personu. Vārdnīca paredzēta plašai mērķauditorijai kā populārzinātnisks izziņas 

avots. Tā noderēs valodniekiem, tulkotājiem, kā arī prāta spēļu cienītājiem, ikvienam, kas 

vēlas vārdus ne tikai lietot, bet arī padziļināti izprast to vēsturi, leksiski semantisko dinamiku 

un kultūrvēsturisko aspektu. Plašāka sabiedrība ar to varēs iepazīties 2012. gadā. 

 

 

 

LVA sadarbībā ar Latvijas Universitāti 2011. gada maijā 

Latvijas augstskolās organizēja vācu valodnieka, Ķelnes 

Universitātes emeritētā profesora Heinca Fātera lekcijas. 2010. gadā 

apgāds „Zinātne” ar LVA finansiālu atbalstu izdeva jaunu mācību 

līdzekli vispārīgās valodniecības jomā – valodnieka H. Fātera grāmatu 

„Ievads valodniecībā”, kas bija ierosme profesora aicināšanai uzstāties ar 

vieslekcijām Latvijas filoloģijas studentiem. 

 

 

Nr. 

p.k. 
Semināra nosaukums 

Sadarbības 

augstskola un 

norises vieta 

Datums 

1. Anglismi vācu valodas morfoloģiskajā sistēmā (On the 

integration of anglicisms into the morphological system of 

German) 

Daugavpils 

Universitāte 

10.05.2011. 

2. Jaunākais valodniecībā (On recent developments in linguistics) Latvijas 

Universitāte 

11.05.2011. 

3. Pārskats par laiku sistēmu vācu valodā (The tense system of 

German reconsidered) 

Liepājas 

Universitāte 

13.05.2011. 

 

 

LVA 2011. gadā rīkoja izglītojoši informatīvu semināru ciklu „Latviešu valoda 

digitālajā vidē” četrās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Semināru mērķis bija apzināt 

Latvijā pēdējos gados īstenoto datorlingvistikā, kā arī iepazīstināt klātesošos ar jaunāko 

pētījumu rezultātiem, popularizēt datorvides piedāvāto iespēju izmantošanu valodas izpētē. 
 

Nr. 

p.k. 
Semināra nosaukums Semināra saturs 

Sadarbības 

augstskola un 

norises vieta 

Datums 

1. Latviešu valoda 

digitālajā vidē 

Klātesošie tika iepazīstināti ar LU 

jaunāko pētījumu rezultātiem 

datorlingvistikā, kā arī aplūkoja 

jautājumus par sociālo tīmekļu 

valodas īpatnībām. 

LU Sociālo 

zinātņu fakultātes 

Kognitīvo zinātņu 

un semantikas 

centrs 

25.03.2011. 

2. Latviešu valoda 

digitālajā vidē: 
datorrīki un 

programmas 

zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādē 

Seminārs sniedza ieskatu 

datorprogrammu izmantošanā 

pētniecisku darbu izstrādē, kā arī 

datubāzu veidošanas iespējām un 

datu apstrādes metodoloģijām.  

Rēzeknes 

Augstskola 

12.05.2011. 
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Nr. 

p.k. 

Semināra 

nosaukums 
Semināra saturs 

Sadarbības 

augstskola un 

norises vieta 

Datums 

3. Latviešu valoda 

digitālajā vidē 

Seminārā aplūkotas valodas kā dzīvas un 

mainīgas matērijas un datora kā tehnisko 

iespēju nodrošinātāja koeksistences un 

sadarbības iespējas. 

Ventspils 

Augstskola 

16.09.2011. 

4. Latviešu valoda 

digitālajā vidē: 

izlokšņu 

materiāli un to 

apstrāde 

Noslēguma semināra laikā Liepājas 

Universitātē klātesošajiem tika piedāvāts 

ieskats datorlingvistikas terminoloģijas 

attīstībā, tika aktualizēti izlokšņu materiālu 

apstrādes jautājumi un latviešu valodas 

seno tekstu korpusa izmantojuma iespējas 

mūsdienu lingvistikā. 

Liepājas 

Universitāte 

 

07.10.2011. 

 

2012. gadā semināru cikla „Latviešu valoda digitālajā vidē” materiālus plānots izdot 

elektroniskajā rakstu krājumā „Latviešu valoda digitālajā vidē: datorlingvistika. Informatīvi 

izglītojošu semināru cikla materiāli”.  

 

 

Lai atbalstītu līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa satura vadības 

sistēmas pilnveidi un metadatu standartizēšanu, LVA 2010. gada nogalē noslēdza līgumu 

ar Latvijas Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūts”. Darbi tika īstenoti pētnieku K. Levānes-Petrovas un I. Poikāna vadībā: korpusa 

vadības sistēmas projektēšana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem (īpašu uzmanību 

pievēršot Clarin rekomendācijām); satura vadības sistēmas prototipa izveide, kombinējot 

esošās kompetences; satura vadības sistēmas prototipa testēšana, prototipam nepieciešamo 

papildinājumu apzināšana; metadatu papildināšana un standartizēšana atbilstoši TEI5 (Text 

Encoding Initiative), esošo korpusa datu konvertēšana standartizētajā vadības sistēmā. 

 

2011. gada 15. jūnijā LVA Eiropas Savienības mājas Konferenču zālē rīkoja semināru 

„Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie izdevumi un 

nozīmīgākie pasākumi”, lai informētu plašsaziņas līdzekļus, valodniecības un izglītības 

speciālistus, kā arī citus interesentus par jaunākajiem izdevumiem un nozīmīgākajiem 

pasākumiem. 

 
 

Ikgadējā informatīvajā seminārā LVA iepazīstināja ar jaunākajiem izdevumiem 

lingvistikā, izstrādātajiem digitālajiem latviešu valodas un literatūras mācību līdzekļiem un 

metodiskajiem materiāliem, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides, kultūras un starpkultūru 

izglītības pasākumiem. 
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Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu  

izstrāde un izdošana 

 

Ar LVA atbalstu 2011. gadā izdota sociolingvista Bernarda Spolska grāmata 

„Valodas pārvaldība” (Spolsky, B. Language management. New York : Cambridge 

University, 2009). Autors dzimis Jaunzēlandē, mācījies Jaunzēlandes Universitātē un 

Monreālas Universitātē. B. Spolskis ir žurnāla „Applied Linguistics” un „Language Policy” 

dibinātājs, daudzu starptautiski novērtētu zinātnisku rakstu un grāmatu autors, arī redaktors. 

Docējis Makgila, Indianas, Ņūmeksikas universitātēs, pašlaik ir Barilana Universitātes 

emeritētais profesors. 

 

 

 

 

 

 

 

Spolskis, B. 

Valodas pārvaldība.  

Tulk. Druviete, I.; Zin. red. Baltiņš, M.  

Rīga : Zinātne, 2011. 335 lpp.  

ISBN 978-9984-879-01-7 

 

B. Spolska jaunākā grāmata „Valodas pārvaldība” ir veltīta valodas politikai dažādās 

dzīves jomās – ģimenē, izglītības iestādēs, reliģiskajās organizācijās, armijā un policijā, valsts 

varas un pārvaldes institūcijās, kā arī uzņēmējdarbībā. Aktualizējot pasaules valstu pieredzi, 

autors saistošā veidā atklāj saikni starp apzinātu valodas politiku un sabiedrības lingvistisko 

praksi un pārliecību. Šī grāmata dod iespēju Latvijas valodas politikas norises izvērtēt plašākā 

starptautiskā kontekstā. 

 

Starptautiskajā lībiešu valodas un kultūras gadā (2011) ar LVA un Lībiešu kultūras 

centra (Līvõ Kultūr sidām) atbalstu izdota V. Ernštreita grāmata „Lībiešu rakstu valoda”. 

Šī ir pirmā Latvijā iznākusī lībiešu valodai veltītā monogrāfija – līdz šim Latvijā nav bijis 

neviens tik plašs pētījums par lībiešu rakstu valodas veidošanos un attīstību. Autors aprakstījis 

pieejamos lībiešu rakstu valodas vēstures avotus kopš tās pirmsākumiem 19. gs. vidū, 

izmantojot zinātniski pamatotu analīzes metodi, kas balstās 23 dažādu valodas pazīmju 

novērtēšanā. Būtiski, ka grāmata sniedz arī plašu informāciju par aprakstīto avotu izcelšanās 

vēsturi un autoriem, kas ļauj izprast lībiešu valodas pastāvēšanas sarežģīto ceļu. Grāmata 

bagātīgi ilustrēta ar piemēriem un aprakstīto avotu izdevumu attēliem. 

 

 

 

 

 

 

Ernštreits, V. 

Lībiešu rakstu valoda.  

Red. un kor. Blumberga, G.; māksl. Ernštreite, Z. 

Rīga : LVA, Livõ Kultūr sidām, 2011. 231 lpp.  

ISBN 978-9984-815-46-6 
 

 

Sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru (Līvõ Kultūr sidām) izdots mācību palīglīdzeklis 

„Lībieši 44 atbildēs”. Informatīvajā līdzeklī atrodamas vienkāršas atbildes uz 44 bieži 

uzdotiem jautājumiem par lībiešiem, piemēram, kas ir lībieši, kur viņi ir dzīvojuši, vai lībieši 

vēl ir sastopami mūsdienās un cik viņu ir pasaulē. Daudz jautājumu saistīti ar lībiešu vietu 
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mūsdienu Latvijā, to skaitā – kādi dokumenti liecina, ka lībiešiem ir īpaša vieta Latvijā, kādi 

lībiešu vietvārdi saglabājušies līdz mūsdienām, kādas apdzīvotas vietas Latvijā vēsturiski 

saistāmas ar lībiešiem u.c. Bieži uzdoto jautājumu lokā ir lībiešu valoda – ar ko lībiešu valoda 

atšķiras no latviešu valodas, kā lībiešu valoda ir ietekmējusi latviešu valodu un otrādi, cik 

daudzi pasaulē vēl runā lībiešu valodā. Brošūrā var saņemt atbildes par lībiešu literatūru, 

mūziku un mākslu, par lībiešu folkloru, tautastērpu, tradīcijām, sabiedriskajām 

organizācijām u.c. 

 

 

 

 

 
Lībieši 44 atbildēs. 

Livõ Kultūr Sidām. 

Māksl. noformējums: Ernštreinte, Z. 

Rīga : LVA, SIA „Dardedze hologrāfija”, 2011. 22 lpp.  

ISBN 978-9984-815-53-4. 

 

Brošūra ir paredzēta skolu auditorijai, un tā ir bagātīgi ilustrēta. Izdevums ir veltījums 

Starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam. Mācību palīglīdzeklis „Lībieši 44 

atbildēs” ir piešķirts visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām. 2011. gadā mācību 

palīglīdzeklis tika izvirzīts arī „Zelta ābeles” gada balvai nominācijā „Mācību grāmata”. 

 

2011. gadā LVA izstrādājusi elektroniskā latviešu valodas apguves kursa 

pieaugušajiem otro daļu „Latviešu valoda pieaugušajiem II” (A1 valodas prasmes 

līmenis, nākamās 7 nodarbības), šis kurss ir veidots kā elektroniskā mācību kursa „Latviešu 

valoda pieaugušajiem I” turpinājums (A1 valodas prasmes līmenis, 7 nodarbības), kas kopš 

2010. gada ir pieejams LVA mājaslapā www.valoda.lv.  

Elektroniskais mācību kurss paredzēts pašmācībai ikvienam, kam nav latviešu valodas 

priekšzināšanu, starpniekvalodas ir angļu un krievu. Katru mācību kursa nodarbību papildina 

vārdnīca un pašpārbaudes uzdevumi, noslēgumā ir sniegts pārskats par kursā apgūto 

gramatiku. Katrs, kas būs apguvis elektronisko mācību kursu, varēs sniegt pamatinformāciju 

par sevi, darbu, izglītību, savu ikdienas dzīvi. Mācību materiālu skatījuši un izmantojuši jau 

ap 17 000 interesentu. 

 

 

 

 

 

„Latviešu valoda pieaugušajiem”II.  

(A1 valodas prasmes līmenis, 7 nodarbības). 

Cīrule, L., Lazareva, A., Koroševska, I. 

Māksl. noformējums: Kārkliņš, J. 

Rīgā: LVA, Datorzinību centrs, 2011.  

www.valoda.lv  

 

 

LVA mācību un metodisko līdzekļu izdošana. Kopš 2009. gada LVA uzsāka jaunu 

mācību līdzekļu komplektu izveidi latviešu valodas apguvei skolās, kurās īsteno 

mazākumtautību izglītības programmas. Kopš 2009. gada ir izdoti četri mācību līdzekļu 

komplekti, t.i., 4., 5., 6., 7. klasei. 2011. gadā tika sākts darbs pie mācību līdzekļa komplekta 

izveides „Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei” (mācību grāmata, darba burtnīca, 

skolotāja grāmata) un „Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klasei” (mācību grāmata, 

darba burtnīca, skolotāja grāmata). 

http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
http://www.valoda.lv/
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2011. gadā LVA turpināja zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” izveidi un 

izdošanu. Sestā izdevuma „Tagad” atbildīgā redaktore – Dr. paed. Zenta Anspoka. Žurnāla 

redkolēģija piedāvā lasītājiem materiālu, kas saistīts ar latviešu valodas didaktikas un 

literatūras didaktikas vēsturi, latviešu valodas un literatūras apguvi pirmsskolā un 

sākumskolā, informāciju par tiem mūsdienu zinātniekiem, kuru pētījumi, apkopojot atšķirīgus 

viedokļus, veicina lingvodidaktiskās domas attīstību. 

 

 

 

 

Zinātniski metodisks izdevums „TAGAD” 1.2011 (6). 

Atbildīgā redaktore: Dr. paed. Anspoka, Z. 

Rīgā: Talsu tipogrāfija, 2011. 72 lpp. 

ISSN 1407-6284 (500 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 lingvistes, 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”.  

2011. gadā sniegtas konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, 

leksikas un valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, 

valodas apguves jautājumos, sagatavoti lingvistiskie atzinumi un pēc tiesībaizsardzības 

iestāžu pieprasījuma – lingvistiskās ekspertīzes. 

2011. 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. 

 
Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi Skaits 

Lingvistiskās 

ekspertīzes 

tiesas noteikts kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta 

skaidrojums no valodas viedokļa 
1 

Lingvistiskie 

atzinumi 

kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums  

no valodas viedokļa 
36 

Izziņas par 

personvārdu atveidi 

un rakstību, 

par personvārdu 

identifikāciju 

personvārdu atveide un pareizrakstība; atzinums par dažādās 

valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) rakstītu 

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

valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) atšķirīgi 

rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu 

1 112 

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 

14 085 

konsultācijas elektroniski (konsultacija@valoda.lv) 1 558 

 

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

un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

Grāmatas „Ko, Latvija, Tev varu dot?” izstrāde un izdošana. Krājumā apkopoti 

2010. gada Eiropas Valodu dienas konkursu dalībnieku labāko darbu fragmenti. Latvijas 

vispārizglītojošo skolu 1.4. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Mazs bij’ tēva 

novadiņš”, bet 5.12. klašu skolēni – literāro darbu konkursā „Ko, Latvija, Tev varu dot?”.  
 

 

 

 

 

 

Ko, Latvija, Tev varu dot? 

Red. Līcīte, V. 

Rīgā : LVA, 2011. 130 lpp. 

Veikti sarunu atšifrējumi grāmatai „Un es tieši gāju vārdu meklēt”, kurā apkopotas 

valodas vakaru ciklā notikušās sarunas ar rakstniekiem, dzejniekiem un tulkotājiem. 

2012. gadā plānots grāmatas elektronisks izdevums.  

 

 

 

 

„Un es tieši gāju vārdu meklēt”. 

Sarunas ar rakstniekiem  

 

LVA sadarbībā ar O. Vācieša muzeju jau otro gadu turpināja rīkot valodas vakaru 

ciklu „Un es tieši gāju vārdu meklēt”. Pasākumi notika O. Vācieša muzejā katra mēneša 

pēdējā trešdienā. Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un tulkotājiem sarunu galvenais 

temats – valoda un literatūra laikmetu griežos, valoda kultūrvēsturiskā skatījumā.  

 

  
 

2011. gadā tika organizētas 12 tikšanās valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu 

meklēt”, kurās piedalījās Uldis Bērziņš, Māra Zālīte, Amanda Aizpuriete, Gundars Godiņš, 

Lelde Stumbre, Māra Svīre un Vladimirs Kaijaks, Liāna Langa, Kārlis Vērdiņš, Leons 

Briedis, Inese Zandere, Anna Žīgure, Juka Rislaki un Andris Kolbergs. Pasākumos ieeja bija 

bez maksas.  

 

2011. gada 21. februārī Eiropas Savienības mājā notika Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas pasākums. Starptautisko dzimtās valodas dienu pēc Apvienoto Nāciju 

Organizācijas iniciatīvas visā pasaulē atzīmē 21. februārī jau 12 gadus. 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 Inesi Zanderi, gūt priekšstatu par lībiešu valodu, iepazīties ar jauno 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_385/mid_543
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
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interaktīvo mācību līdzekli literatūrā „No modernisma līdz postmodernismam”, zīmēšanas 

meistardarbnīcā tikties ar mākslinieku Reini Pētersonu, pārbaudīt savas valodas zināšanas 

viktorīnā, notika arī labāko zīmējumu un literāro darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana.  
2011. gada 10. februārī Dzimtās valodas dienas pasākums notika arī Ādažu 

Brīvajā Valdorfa skolā. Pasākumā piecu Latvijas vidusskolu komandām bija iespēja 

piedalīties konkursā, kurā skolēni demonstrēja zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, 

erudīciju literatūrā, sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un uzstāšanās prasmi. 

 

2011. gada 6. un 7. oktobrī Viļņas Universitātē notika Starptautiskā lībiešu valodas 

un kultūras gada pasākums, kas bija veltīts vienai no Latvijas vērtībām – lībiešu valodai un 

kultūrai. Lībiešu valoda ir Latvijas bagātība un vērtība, un joprojām ir nozīmīgu pētījumu un 

atklājumu avots, kas bagātina mūsdienu kultūras dzīvi un sniedz atklājumus, kam ir ne tikai 

zinātniska, bet arī praktiska nozīme.  

Pasākumu rīkoja LVA sadarbībā ar Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes 

Baltistikas katedru un Lībiešu kultūras centru (Līvõ Kultūr sidām). Ar Viļņas Universitātes  

Filoloģijas fakultātes, kā arī citu zinātnes virzienu studentiem un docētājiem tikās lībiešu 

valodas pētnieks, valodnieks un tulkotājs Dr. phil. Valts Ernštreits. Valodnieka lekcija par 

lībiešiem, viņu vēsturi, kultūru un valodu vārda tiešā nozīmē aizrāva visu pārpildīto 

auditoriju. Viļņas Universitātē tas bija pirmais tieši lībiešu valodai un kultūrai veltītais 

pasākums, kas izraisīja patiesu un neviltotu interesi par lībiešiem. Pēc lekcijām gan studenti, 

gan mācībspēki uzdeva daudz jautājumu, daži studenti izteica vēlmi apgūt lībiešu valodu.  

Pēc Dr. phil. V. Ernštreita lekcijas notika videofilmas „Profesora Vītso lībieši” 

pirmizrāde.  

 

 

        
 

Eiropas Valodu dienas 2011 pasākumi. Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes 

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

valodu daudzveidībai un to apguvei. 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 dažādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī 

iedrošināt cilvēkus mācīties valodas visa mūža 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.  

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 dienas 2011 

norisinājās divu nedēļu garumā, un interesentiem bija iespēja piedalīties 19 pasākumos, kuros 

ieeja bija bez maksas..  
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Eiropas Valodu dienas 2011 sadarbības partneri: Eiropas Komisijas pārstāvniecība 

Latvijā, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, valodu skola „Skrivanek Baltic”, 

Francijas Institūts, LR IZM Valsts izglītības attīstības aģentūra, Ziemeļvalstu valodu centrs 

„Nordisk”, Līvu kultūras biedrība, Dānijas Kultūras institūts, UNESCO LNK, Galerija 

„Centrs”, interneta portāls „draugiem.lv” un delfi.lv, Ungārijas Republikas vēstniecība, 

Lielbritānijas padome, Izglītības un zinātnes ministrija, privāta mācību iestāde „Spāņu 

kultūras centrs Seneka”, kultūras un patstāvīgās domas portāls „Satori”, Mežotnes pils, 

Ventspils Augstskola.  

o No 19. līdz 22. septembrim LVA aicināja piedalīties bilingvālajos dzejas lasījumos 

Latgalē – Makašānu Amatu vidusskolā, Kurzemē – Mežotnes pilī, Zemgalē – Kuldīgas 

Galvenajā bibliotēkā un Vidzemē – Valmieras bibliotēkā, kur notika dzejas priekšlasījumi 

grieķu–latviešu, itāļu–latviešu, čehu–latviešu, ungāru–latviešu, spāņu–latviešu, vācu–latviešu 

un franču–latviešu un lībiešu–latviešu valodā.  

o 23. septembrī Eiropas mājā notika valodu darbnīcas, kur interesentiem bija iespēja 

atraktīvā un radošā veidā iepazīties ar islandiešu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, spāņu, angļu 

un arī zīmju valodu. Katrā valodu darbnīcā varēja dzirdēt šīs valodas skanējumu, uzzināt ko 

būtisku, iemācīties pateikt kādas nozīmīgas frāzes un saprast, ka varbūt tieši šī valoda ir tā, 

kuru vēlos apgūt padziļināti. Pasākums notika sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību 

Latvijā, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātu, spāņu kultūras centru „Seneca” un 

Francijas Institūtu.  

o 23. septembrī Ziemeļvalstu valodu centrā „Nordisk” bija iespēja doties uz Norvēģu 

valodas klubiņu, kurā atvēra jauno norvēģu gramatikas grāmatu. Ar priekšlasījumiem 

uzstājās pasniedzēji no Norvēģijas Gunnsteins Hūsa un Peuls Haukebē.  

o Tieši Eiropas Valodu dienā, 26. septembrī, LVA aicināja uz konferenci „Latviešu 

valoda pasaulē”, kurā varēja uzzināt par latviešu valodas apguves iespējām pasaulē, 

problēmām un vēlamajiem risinājumiem. Piedalījās Latviešu valodas lektorātu vadītāji: 

Pavels Štolls (Čehija), Ilze Zagorska (Igaunija), Egle Žilinskaite (Lietuva), Pasaules Brīvo 

latviešu apvienības Izglītības padomes priekšsēdes vietniece Daina Grosa, speciālo uzdevumu 

vēstnieks Rolands Lappuķe, Latviešu valodas aģentūras izglītības projektu vadītāja sadarbībā 

ar ārvalstīm Iveta Grīnberga un Fulbraita stipendiāts Džordans Kuks.  

o Konferences laikā tika pasniegta arī Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē, kuru 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piešķir par jaunām un oriģinālām svešvalodu apguves 

metodēm. 

o 26. septembrī LNB Bērnu bibliotēkā LVA aicināja uz pasākumu sākumskolas 

bērniem „Pasaule t@vā bibliotēkā” ar kopējām dziesmām, mēles mežģiem un radošām 

darbnīcām. Pasākums notika sadarbībā ar UNESCO LNK. 

o 27. septembrī Ventspils Augstskolā notika diskusija „Citvalodu aizguvumi latviešu 

valodā”. Tajā varējāt uzzināt, cik vāciska vai angliska ir latviešu valoda. Pieredzē dalījās 

Eiropas Komisijas tulkotāja Ieva Zauberga un Ventspils augstskolas profesori Dzintra Lele-

Rozentāle, Juris Baldunčiks un Jānis Sīlis.  

o 27. septembrī Rīgā t/c „Galerija Centrs” notika spēle „Pielaiko valodas”. Tajā valodu 

uzņēmums „Skrivanek Baltic” piedāvāja iespēju pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas, jautrā 

un aktīvā veidā uzzināt ko jaunu un iegūt balvas! Pasākumā ikvienam bija iespēja doties 

ekspedīcijā uz pieciem „Galerija Centrs” veikaliem un „pielaikot” prasmes runāt piecās 

svešvalodās! 

o 28. septembrī LVA aicināja uz nacionālo filmu dienu. Nacionālo filmu dienā bija 

iespēja iepazīties ar dažādu Eiropas valstu filmām. Eiropas Savienības mājā varēja vērot 

jaunāko latviešu valodas un literatūras mācību filmu skati, kuras laikā bija tikšanās ar to 

režisoriem, scenāristiem un filmu dalībniekiem. Skatītāji varēja padziļināt savas zināšanas gan 

par literārajiem grupējumiem, gan atgādināt par Piebalgas un Latgales kultūras bagātībām, kā 

arī gūt priekšstatu par rakstnieku muzejiem Latvijā.  
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o Kinoteātrī „K–Suns” Dānijas Kultūras institūts piedāvāja noskatīties dāņu jauniešu 

drāmu „Neprātīgā mīla”, Ziemeļvalstu valodu centrā „Nordisk” tika demonstrēta norvēģu 

mākslas filma „Vinterland”, savukārt Francijas institūtā – franču mākslas filma „Kas mani 

mīl, man seko”.  

o 28. septembrī O. Vācieša muzejā valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu meklēt” 

aicinājām uz tikšanās ar tulkotāju Leonu Briedi. 

o Ņemot vērā to, ka 2011. gads ir izsludināts par lībiešu valodas un kultūras gadu, 

sadarbībā ar lībiešu draugu biedrību „Līvõ Kultūr sidām” un „Skrivanek Baltic” aicinājām 

uz Lībiešu kultūras vakaru 29. septembrī ES mājā. Lībiešu kultūras vakarā bija iespēja 

uzzināt interesantus faktus par lībiešiem, klausīties lībiešu mūziku, piedalīties lībiešu valodas 

un rokdarbu meistarklasēs, kā arī nobaudīt lībiešu tradicionālos ēdienus. 

o 30. septembrī Francijas Institūts aicināja skolēnus vecumā no 7 līdz 16 gadiem 

piedalīties Franču valodas klubiņā, kur pasākumu ar dziesmām, spēlēm un rotaļām vadīja 

Noēmija Labrusa un Fransuā Rišārs.  

o Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, interesentiem bija iespēja pārbaudīt savas 

zināšanas krustvārdu mīklas konkursā „Valodas pētnieks”, kas tika publicēta „Latvijas 

Avīzē” un mājaslapā www.valoda.lv.  

o Tāpat kā trīs iepriekšējos gadus, arī 2011. gadā tika izsludināts radošo darbu 

konkurss skolu jaunatnei „Starp tevi un mani ir valoda”. 

o LVA piedalījās Baltijas Grāmatu svētkos 2011, informējot sabiedrību par LVA 

izdotajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, vārdnīcām u.c. grāmatām, kā arī konsultējot 

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.  

2011. gada 29. martā LVA pārstāvji tikās ar Gruzijas mazākumtautību skolu 

direktoriem un Gruzijas Izglītības ministrijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika sniegta 

informācija par LVA mācību līdzekļiem, pārrunāta turpmākā sadarbība izglītības attīstības 

jomā ar Gruzijas UNESCO Nacionālās komitejas priekšsēdētāju. 

LVA pārstāvji kā EDSO eksperti 2011. gada strādājuši Kazahstānā un Kirgizstānā: 

vadīti metodikas kursi kazahu un kirgīzu valodas kā otrās valodas skolotājiem, bilingvālās 

metodikas kursi, sniegta informācija par Latvijas pieredzi un LVA ieguldījumu valsts valodas 

apguves un bilingvālās izglītības atbalstam. 

 

Budžeta informācija 2011 
 

Valsts budžeta 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) 498 791 491 947 539 788 

1.1. Dotācijas 411 447 411 447 411 447 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 87 334 80 500 128 341 

2. Izdevumi (kopā) 496 280 494 001 494 001 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 493 260 490 001 490 001 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  493 260 490 001 490 001 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000 4 000 4 000 

http://www.valoda.lv/
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Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Nr. IF/2009/1.6./8 „Mācību 

programmas un materiālu latviešu valodas apguves veicināšanai izveide un ieviešana trešo valstu 

valstpiederīgo bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem” 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) - 41 837 41 602 

1.1. Dotācijas - 41 837 41 602 

1.2. Ieņēmumi - - - 

2. Izdevumi (kopā) - 41 837 41 602 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 41 837 41 602 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 41 837 41 602 

 

ESF līdzfinansētā projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, 

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

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 877 007 728 537 725 953 

1.1. Dotācijas 877 007 728 537 725 953 

2. Izdevumi (kopā) 877 007 728 537 725 953 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 877 007 728 537 725 953 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi 877 007 728 537 725 953 

 

ESF līdzfinansētā projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”,  

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

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 151 541 215 901 215 901 

1.1. Dotācijas 151 541 215 901 215 901 

2. Izdevumi (kopā) 151 541 215 901 215 901 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 151 541 215 901 215 901 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi 151 541 215 901 215 901 

 

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) 1 434 397 1 478 222 1523 244 

1.1. Dotācijas 1 291 964 1 397 722 1 394 903 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu  

ieņēmumi 
87 395 80 500 128 341 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 55 038 - - 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi  - - 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

2. Izdevumi (kopā) 1 431 866 1 480 276 1 477 457 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 428 866 1 476 276 1 473 457 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 428 866 1 476 276 1 473 457 

2.1.2. Procentu izdevumi    

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti    

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā  un starptautiskā sadarbība 
   

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti    

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000 4 000 4 000 

 

 

 

LVA personāls 

 

2011. gadā LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 22 darbinieki, viens darbinieks atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 

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

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

augstākā izglītība (iegūts maģistra un bakalaura grāds, papildinot izglītību citā jomā) vienam 

darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība.  

 

LVA darbinieku izglītība 

 

Doktora grāds 3 13% 

Maģistra grāds 16 67% 

Bakalaura grāds 2 8% 

Vidējā izglītība 1 4% 

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”. 
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LVA darbinieku vecums 

 

25–35 gadi 6 27% 

36–50 gadi 10 46% 

51–65 gadi 6 27% 

 

 

  
 

 

LVA darbinieku zinātniskajās konferencēs nolasītie referāti 

o Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses valodā (Liepa, D. Daugavpils 

Universitātes Humanitārā fakultāte, 27.–28.01.2011.). 

o Jaundarinājumi preses valodā un to izmantojums valodas mācību stundās vidusskolā 

(Liepa, D. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LU 69. zinātniskā konference, 

10.02.2011.). 

o Language situation in Latvia: the results of language monitoring 2004-2010 (Kļava, G., 

Druviete, I., Valdmanis, J., Igaunijas lietišķās valodniecības asociācijas 10. ikgadējā 

konference Tallinā, 28.–29.04.2011.). 

o Retoriskās figūras latviešu preses valodā (Liepa, D. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) zinātniski praktiskie lasījumi „Reklāma: 

vakar, šodien un rīt”, 15.06.2011.). 

o Latvijas preses valoda (Liepa, D. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības 

kopa, 05.09.2011.). 

o  Valodas jaunrades procesi un pārmaiņas leksikā (Liepa, D., Apvienotais pasaules 

latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā 

identitāte”, 25.10.2011.). 

o Valsts valoda un svešvalodas Latvijā: vērtējums un ieteikumi (Kļava, G., Valdmanis, J., 

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress „Zinātne, 

sabiedrība un nacionālā identitāte”, 24.–27.10.2011.). 

o Sociolingvistikas teorija un prakse valodas konsultāciju dienesta darbā (Liepa, D., 

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress „Zinātne, 

sabiedrība un nacionālā identitāte”, 25.10.2011.). 

o Valodas lietojums Latvijas Radio (Liepa, D., 16. starptautiskā zinātniskā konference 

„Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 1.–2.12.2011.). 

o Latviešu valodas mācību grāmatas sociālajai integrācijai (Pičukāne, Ē., starptautiskā 

zinātniskā konference „Multilingualism and Language Studies in Higher Education” Vītauta 

Dižā Universitāte, Kauņa (Lietuva) 10.12.2011.). 

 

Zinātniskas publikācijas 

o Kļava, G. Valodu prasme un lietojums uzņemējdarbībā ES kontekstā; Liepājas 

Universitātes rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 15 (2), Liepāja : 2011, 197.–

204. lpp. 

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

Universitātes rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 15 (2), Liepāja : 2011, 232.–

242. lpp. 

o Sjomkāne, I. Argumenti par un pret instrumentāli Liepājas Universitātes rakstu krājums 

„Vārds un tā pētīšanas aspekti” 15 (1), Liepāja : 2011, 293.–299. lpp. 

o Pičukāne, Ē. Latviešu valodas mācību grāmatas sociālajai integrācijai. Vītauta Dižā 

Universitāte, Kauņa (Lietuva), rakstu krājums „Multilingualism and Language Studies in 

Higher Education”, Lietuva: 2011. ISBN 978-9955-12-753-6. 



41 

Populārzinātniskas publikācijas 

o Liepa, D. Valsts valodas lietojums un valstiskums (pētījuma daļa) LVA veiktajā pētījumā 

„Valodas situācija Latvijā: 2004–2009”; Rīga : LVA, 2011, 113.–128. lpp.  

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

un ieteikumi” (Nr. 6). Rīga : LVA 2011, 169.–182. lpp. 

 

Monogrāfijas 
o Liepa, D. Latvijas preses valoda. LU aģentūra LU latviešu valodas institūts, 2011, 296 lpp. 

ISBN 978-9984-742-62-5. 

 

Tēzes 
o Liepa, D. Lingvistiski atzinumi un ekspertīzes – jauna teksta analīzes pieredze Latvijas 

valodnieku darbā // „Tekstas: lingvistika ir poetika 18” ŠU Humanitarinis fakultetas, LU 

Latvių kalbos institutas 2011, 65.–67.lpp. 

 

Apmeklētie semināri un konferences profesionālai pilnveidei un kvalifikācijas 

paaugstināšanai 

o DU Humanitārā fakultātes rīkotā starptautiskā konference „XXI zinātniskie lasījumi”, 27.–

28.01.2011. 

o IZM Personālvadības nodaļas organizētais seminārs, 15.03.2012. 

o LU 69. konferences Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija „Diatēze, kārtas 

kategorija un atgriezeniskums”, 18.02.2011. 

o LVA organizētais informatīvi izglītojošu semināru cikls „Latviešu valoda digitālajā vidē”, 

25.03.2011. 

o Zinātniskais seminārs „Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā” LU 

Humanitārās un mākslas zinātņu fakultāte, 17.02.2010. 

o Informatīvs seminārs „Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie 

izdevumi un nozīmīgākie pasākumi”, 15.06.2011. 

o LVA ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” izglītības 

konference „Valoda. Izglītība. Tehnoloģijas”, 10.10.2011. 

o Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress „Zinātne, 

sabiedrība un nacionālā identitāte”, 25.–26.10.2011. 

o LVA ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” izglītības 

konference „Valoda darbībai un sadarbībai”, 25.11.2011. 

o 16.starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 1.–2.12.2011. 

 

LVA darbinieku profesionālo zināšanu pilnīgošana kursos 

o „Darba tiesiskās attiecības”, Juridiskās informācijas dienests, 03.05.2011.  

o „Jaunas prasības grāmatvedības kārtošanā un attaisnojuma dokumentu noformēšanā 

grāmatvedībā”, individuālais komersants „Biznesa investīcijas”, 29.09.2011. 

o „Administratīvā regulējuma radītās izmaksas un to novērtēšanas veidi administratīvo 

procedūru vienkāršošanas un administratīvā regulējuma izmaksu samazināšanas aspektā”, 

Valsts kanceleja, 20.09.2011. 

o „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas lietotāju mācības”, Valsts kanceleja, 

27.06.2011. 

o „Politikas ietekmes novērtējums: metodika un prakse”, Valsts kanceleja, 14. un 

21.10.2011. 

 

2011.gadā profesionālās zināšanas un prasmes LVA darbinieki papildināja ārvalstu 

pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, konferencēs, darba grupu sanāksmēs un 

citās mācībās 
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o 2011. gada 24.26. marts, Viļņa (Lietuva). Pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvas valsts 

valodas mācīšanas metodikas jomā (mācību līdzekļu izdošana, mācību, metodisko programmu 

izveide, testēšana, pedagogu tālākizglītība, valodas mācīšana lingvistiski neviendabīgā vidē). 

Vizītes laikā apmeklēta Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrija, Viļņas Universitāte, 

Lietuvas Valsts valodas inspekcija, kā arī vidusskola „Lietuviešu māja”. Pasākumu apmeklēja 

divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts 

valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2011. gada 20.23. marts, Luksemburga. Nolasītas četras lekcijas par aktuālajām 

tendencēm latviešu valodā Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta tulku grupai. 

Pasākumus apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no Eiropas 

Komisijas budžeta. 

o 2011. gada 26. marts3. aprīlis, Čimkenta (Kazahstāna). Sniegts atbalsts mācību vadīšanā 

Kazahstānas vidusskolas skolotāju tālākizglītotāju un Eiropas Drošības un sadarbības 

organizācijas Nacionālo minoritāšu komisāra rīkotajā pasākumā. Pasākumus apmeklēja divi 

darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 

budžeta. 

o 2011. gada 13.18. aprīlis, Longforda (Īrija). Vizītē iepazīts mācību process latviešu 

diasporas skolās, izzināta skolu pieredze latviešu valodas un kultūras tradīciju stiprināšanā, 

dalība pasākumos, kuros tiek popularizēta latviešu valoda un kultūras tradīcijas, tikšanās ar 

bērnu vecākiem, citu latviešu diasporas skolu skolotājiem, veicināta sadarbība, sniedzot 

atbalstu latviešu valodas apguves jautājumos. Pasākumus apmeklēja divi darbinieki, visi 

komandējuma izdevumi segti no privātskolas „Winnie the Pooh” budžeta un 

apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

o 2011. gada 28.29. aprīlis, Tallina (Igaunija). Dalība Igaunijas Lietišķās valodniecības 

asociācijas (Estonian Association of Applied Linguistics, EAAL) rīkotajā 10. gadskārtējā 

lietišķās valodniecības konferencē (10th annual conference of applied linguistic), 

Sociolingvistikas sekcijā un nolasīts referāts sociolingvistikas darba seminārā par valodas 

situāciju Latvijā no 2004. līdz 2009. gadam. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi 

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

komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.  

o 2011. gada 6.7. oktobris, Viļņa (Lietuva). Dalība Eiropas valodu dienas 2011 un 

Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada rīkotajos pasākumos „Lībiešu valoda un 

kultūra” Viļņas Universitātē. Apmeklētas VU Baltu filoloģijas katedras latviešu valodas 

nodarbības (tikšanās ar pasniedzēju E. Žilinskaiti), D. Liepas lekcija latviešu valodas 

studentiem par jaunumiem preses valodā, V. Ernštreita lekcija par lībiešu valodas kultūru, 

valodu un vēsturi, filmas „Profesora Vītso lībieši” pirmizrāde. Pasākumu apmeklēja 

trīspadsmit darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts 

valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2011. gada 4.–11. novembris, Biškeka (Kirgizstāna). Sniegts atbalsts, pildot Eiropas 

Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) eksperta pienākumus un novadot metodikas 

kursus kirgīzu valodas kā otrās valodas skolotājiem, kā arī sniegta informācija dalībniekiem 

par Latvijas pieredzi un LVA ieguldījumu valsts valodas apguvē un bilingvālajā izglītībā. 

Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no EDSO 

programmas „Programm of Multicultural and Multilingual Education in Kyrgyzstan 

Republic” finanšu līdzekļiem.  

o 2011. gada 8.–10. decembris, Kauņa (Lietuva). Nolasīts referāts starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē Multilingualism and Language Studies (prezentēts pētījums) un 

sniegta informācija par LVA izstrādātajiem un izdotajiem materiāliem darbam ar trešo valstu 

valstspiederīgajiem. Pasākumus apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi 

segti no Latvijas Universitātes no Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts doktora studijām 

Latvijas Universitātē” finanšu līdzekļiem. 
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Komunikācija ar sabiedrību 

 

Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis – regulāri nodrošināt sabiedrībai 

informāciju par LVA darbību – vispirms jau ar mājaslapas www.valoda.lv starpniecību, 

ieviešot tajā gan vizuālas pārmaiņas, gan strukturālus uzlabojumus.  

LVA mājaslapā, izmantojot mūsdienīgus 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 30 preses relīzes. Šajā gadā notika aktīva sadarbība ar nacionālajiem un 

reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – presi, radio, televīziju, interneta portāliem, kuros 

popularizēta un atspoguļota ar valodas politiku saistīto pasākumu norise, veikta valsts valodas 

politikas un valodas kultūras jautājumu analīze.  

 Sabiedrība regulāri tika informēta par LVA pasākumiem un darbību: 

o 17.01.2011., 14.02.2011. dalība IZM darba grupā par latgaliešu rakstu valodas 

jautājumiem; 

o 01.02.2011. prezentācija „Valodas situācijas dinamika” Saeimas Izglītības un kultūras 

komisijā; 

o 16.02.2011. tikšanās ar EDSO augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos 

K. Vollebeku; 

o 21.04.2011. (LTV1) dalība raidījumā „Eiropa. Mīti un realitāte”; 

o 29.04.2011. „Eirobusiņš” (LTV1); 

o 31.03.2011. publikācija IZM elektroniskajā informatīvajā izdevumā Nr. 43 „Sācies 

izglītojoši informatīvo semināru cikls „Latviešu valoda digitālajā vidē”; 

o 31.05.2011. publikācija IZM elektroniskajā informatīvajā izdevumā Nr. 46 „Izdots sestais 

populārzinātnisku rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi””; 

o 31.10.2011. publikācija IZM elektroniskajā informatīvajā izdevumā Nr. 52 „Seminārs par 

lībiešu valodu Viļņas Universitātē”; 

o 30.11.2011. publikācija IZM elektroniskajā informatīvajā izdevumā Nr. 53 „Lībiešu diena 

Latvijas Nacionālās vēstures muzejā” un „Valsts svētkos izdos grāmatu „Ko, Latvija, Tev 

varu dot? ””; 

o 30.12.2011. publikācija IZM elektroniskajā informatīvajā izdevumā Nr. 55 „Izdota 

profesora valodnieka B. Spolska grāmata „Valodas pārvaldība””; 

o 27.09.2011. dalība Rīgas Domes organizētajā fokusa grupā par imigrācijas jautājumiem; 

o informatīvo ziņojumu (25 gab.) regulāra sūtīšana ziņu aģentūrām un plašsaziņas 

līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju pieprasījumu un sadarbībā ar Valsts valodas 

centru (VVC), no LVA puses tika aktualizēti dažādi pareizrakstības jautājumi, kas apspriesti 

VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs: 15.02.2011.; 16.03.2011.; 20.04.2011.; 

17.05.2011.; 15.06.2011.; 21.09.2011.; 19.10.2011.; 16.11.2011. 

Apkopojot iesūtītos priekšlikumus par krējuma izstrādājuma nosaukumu, LVA 

galvenā lingviste Dr. philol. D. Liepa piedalījās LZA Terminoloģijas komisijas sēdē 

(15.03.2011.). Diskutējot par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārā, piedalījās Valsts 

valodas centra Kalendārvārdu komijas sēdē (25.05.2011.). Šīs aktualitātes un biežāk uzdotos 

interesentu jautājumus LVA lingvistes regulāri apkopo LVA mājaslapā sadaļā „Latviešu 

valodas ekspertu komisijas lēmumi” un „Konsultācijas”. 

 

http://www.valoda.lv/


44 

Turpinās veiksmīga sadarbība ar skolotājiem, metodiskajām apvienībām, izglītības u.c. 

iestādēm, piem.,: 

o 21.02.2011. tika rīkots seminārs „Latvijas krājbankas” darbiniekiem; 

o 21.02.2011. Dzimtās valodas dienā Bauskas 1. vidusskolā tika stāstīts par latviešu valodu 

un notika diskusija ar skolēniem; 

o 06.10.2011. nolasīta lekcija Viļņas Universitātē „Latvijas preses valodas sociolingvistisks 

raksturojums”; 

o 23.11.2011., 29.11.2011.; 06.12.2011. Rīgas Domes IJSP tika vadīti kursi skolotājiem 

„Valoda un komunikācija. Aktualitātes valodā”; 

o 28.07.2011. sniegta informācija un organizēta diskusija par personvārdu rakstību latviešu 

valodā jaunajām māmiņām tirdzniecības centrā „Domina”. 

 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtās intervijas: 

o par krējuma izstrādājuma nosaukumu – LTV1 „Panorāmai”, „Labrīt, Latvija!”; „Dienai”, 

„Neatkarīgajai Rīta Avīzei”; LETA; www.ir.lv, Latvijas Radio 1; 

o par dažādiem valodas jautājumiem – TV kanālam „Baltijas 1. kanāls”, TV3 raidījumam 

„Bez tabu”, LNT raidījumam „Tautas balss”, „Neatkarīgajai Rīta Avīzei”, portālam 

www.mammamtetiem.lv; 

o  par uzvārdiem TV3 „Bez tabu”; 

o par necenzētiem vārdiem 25.05.2011. TV3 „Bez tabu”, „Neatkarīgajai Rīta Avīzei”, 

Baltijas 1.kanālam;  

o par līdzskaņu dubultojumu uzvārdā 15.06.2011. LNT „Tautas balss”; 

o par Slavas aleju Jūrmalā 27.07.2011. LNT „Jaunā Viļņa dienasgrāmatā”; 

o 16.08.2011. Valodas Likumu un tiesību zinātnes sadursme. S.Matules intervija ar D.Liepu. 

Jurista Vārds, Nr. 33 (680), http://www.juristavards.lv; 

o „Izvēlies vārdu savam bērnam ar apdomu” 17.08.2011., http://www.apollo.lv; 

o 30.09.2011. intervija Krievijas TV kanālam ORT par personvārdu atveidi un rakstību 

latviešu valodā; 

o 25.10.2011. Vītola, I. Par latgaliešu valodu: filologu skatupunkti. Jurista Vārds, Nr. 43;  

o 27.10.2011. Vītola, I. Valūda razdora. Rubrika: Novosti. A. Dunda. Telegraf, 4.–5. lpp.; 

o par vārdu laimētava 14.12.2011. „Neatkarīgajai Rīta Avīzei”, 16.12.2011. „Ventas Balss”; 

o sadarbība ar portālu www.ir.lv, www.draugiem.lv par interaktīvās vietnes „Valodnieks” 

satura izstrādi. 
 

 

LVA darba plāns 2012. gadam  
 

Sk. pielikumu: 

LVA gada darbības pārskats (2011). Pielikums (Darba plāns 2012) 

http://www.valoda.lv  
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