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Cienījamais pārskata lasītāj!
Vēl joprojām valsts valodas politikā galvenā problēma nav valodas prasme, bet
gan valodas lietojums. Valodas lietošanu vai nelietošanu nosaka lingvistiskā attieksme
(attieksme pret savu dzimto valodu, valsts valodu un citām valodām, konkrētā valodas
vide un situācija), kas tieši ietekmē cilvēka lingvistisko uzvedību.
2013. gadā Latviešu valodas aģentūras darbs saskaņā ar plānu ir noritējis divos
virzienos:
1) latviešu valodas kā dzimtās valodas attīstības veicināšanai; atbalsts valsts
valodas lietojumam un lietojuma kvalitātei publiskajā telpā;
2) atbalsta sistēmas nodrošināšana latviešu valodas kā dzimtās valodas un
svešvalodas apguvei.
Latviešu valodas aģentūras mājaslapā sabiedrībai ir bijusi plaši pieejama
informācija par Aģentūras īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, regulāri tikuši
informēti plašsaziņas līdzekļi, sūtot tiem ziņojumus par Aģentūras darba rezultātiem
un iespēju līdzdarboties, papildinot zināšanas.
Latviešu valodas aģentūras darbs ir bijis saistīts un vērsts uz pozitīvas
lingvistiskās attieksmes veidošanu un adekvātas lingvistiskās uzvedības veicināšanu
visās iedzīvotāju grupās.
Latvijas iedzīvotāju apzinātai vēlmei ir jābūt – Latvijā runāt latviešu valodā.
Valodas politikas īstenošana var būt sekmīga, tikai un vienīgi apzinoties personiskās
izvēles pārtapšanu kolektīvajā ieradumā, paradumā, tradīcijā. Valodas politika var būt
veiksmīga tikai apzinātā latviešu valodas izvēlē jebkurā saziņas situācijā Latvijā,
apzinātā nācijas valstsgribā. Tā ir katra Latvijas iedzīvotāja personiskā un kolektīvā
līdzatbildība.
Sakot paldies visiem sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, –

Jānis Valdmanis,
Latviešu valodas aģentūras direktors
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1. Pamatinformācija
Latviešu valodas aģentūras juridiskais statuss. Latviešu valodas aģentūra (turpmāk –
LVA) izveidota 2009. gada 1. jūlijā kā izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas līdz 2012. gada 31. decembrim darbojās saskaņā ar Publisko aģentūru
likumu un 2009. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 „Valsts aģentūras
„Latviešu valodas aģentūra” nolikums”. Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” LVA pārveidota par
izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esošu tiešo valsts pārvaldes iestādi.
LVA politikas jomas un darbības virzieni. LVA īsteno valsts valodas politiku, kas
formulēta šādos valodas politikas plānošanas dokumentos:
o „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam” (Latvijas Republikas
Ministru kabineta 02.03.2005. rīkojums Nr. 137);
o „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam” (Latvijas Republikas
Ministru kabineta 27.09.2006. rīkojums Nr. 742);
o „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes (2012–2018)” (Latvijas Republikas Ministru kabineta 20.10.2011.
rīkojums Nr. 542);
o „Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.2016.gadam” (Latvijas Republikas
Ministru kabineta 30.07.2013. rīkojums Nr. 356).
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 tehnoloģijā, 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 organizē valsts valodas apguves popularizēšanas pasākumus, kas veicina valodas
lietojumu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;
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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.
o

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

Galvenais
grāmatvedis

DIREKTORS

VALODAS
ATTĪSTĪBAS
DAĻA

IZGLĪTĪBAS
DAĻA

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.
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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 tehnoloģijas nozarē.
6. Veic pasākumus, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas
normu avotu (piemēram, vārdnīcu, rokasgrāmatu u. c.) izveidi un izdošanu.
7. Atbilstīgi aģentūras kompetencei piedalās Eiropas Sociālā fonda un citu starptautisku
projektu īstenošanā.
8. Dibina, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām.
9. Atbilstīgi aģentūras kompetencei sniedz konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus
latviešu valodas attīstības jautājumos.
10. Sniedz lingvistiskos atzinumus, izziņas par personvārdu atveidi un rakstību latviešu
valodā, kā arī par dažādi rakstītu personvārdu identifikāciju dokumentos.
11. Sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras iekšējo normatīvo aktu
projektus atbilstīgi daļas kompetencei.
12. Koordinē un nodrošina aģentūras pārstāvību tiesvedības procesos, kuros aģentūra ir lietas
dalībnieks.
13. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes.
14. Atbilstīgi daļas kompetencei veic informatīvo un metodisko resursu apkopojumu.
15. Atbilstīgi daļas kompetencei uztur un papildina datubāzi par aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem un mērķauditoriju.
16. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus.
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2. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS 2013. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā
2013. gadā tika pabeigta divu pētījumu izstrāde, īstenojot Izglītības un zinātnes
ministrijas Rīcības plānu sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.–
2014. gadam (sk. arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes (2012–2018)).
Pētījums „Latviešu valodas prasmes pārbaude Latvijā: rezultāti un analīze (2009–
2012)” tapis sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra Valsts pārbaudījumu departamenta
Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļu. Pētījumā veiktā statistisko datu analīze atspoguļo
valsts valodas prasmi tajās Latvijas iedzīvotāju grupās, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda
un kuru pārstāvji kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi. Veikta arī valsts valodas prasmes
pārbaudes procesu reglamentējošo dokumentu un šo normatīvo aktu prasību ietekmes analīze.
Pētījumā izmantoti Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra dati par
24 260 personu rezultātiem valsts valodas prasmes pārbaudēs no 2009. līdz 2012. gadam.
Atsevišķi šajā pētījumā sniegti dati arī par valsts valodas apguvējiem, kuri valsts valodu
apguvuši formālās izglītības sistēmā, respektīvi, dati par to skolu absolventiem, kas
centralizētajā eksāmenā īsteno mazākumtautību izglītības programmas atbilstoši absolventu
valodas prasmes līmenim. Pētījuma adresāts ir valodas politikas veidotāji un tās īstenotāji.

Latviešu valodas prasmes pārbaude Latvijā:
rezultāti un analīze (2009—2012).
Lazareva, A., Mūrniece-Buļeva, B., Ernstsone, V.
Rīga : LVA, 2013. 105 lpp.
ISBN 978-9984-815-89-3.
Pieejams: http://valoda.lv/downloadDoc_903/mid_509

Pētījuma „Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā
situācija un sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai” pamatā ir latviešu valodas kā
otrās valodas apguves situācijas izvērtējums Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Pamatojoties uz daudzveidīgām datu ieguves
un analīzes metodēm, ir skaidrota pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju un skolotāju palīgu
sagatavotība darbam etniski un lingvistiski daudzveidīgā vidē, raksturota latviešu valodas kā
otrās valodas apguves prakse pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī sniegts empīriskā izpētē
pamatots pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku sagatavotības novērtējums bilingvālās
izglītības īstenošanai. Pētījuma rezultātus ieteicams izmantot pirmsskolas izglītības
teorētiķiem un praktiķiem, kā arī izglītības un valodas politikas veidotājiem situācijas tālākai
izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai bilingvālās izglītības īstenošanā pirmsskolas izglītības
līmenī. Pētījums izstrādāts pēc LVA pasūtījuma, īstenojot IZM „Rīcības plānu sabiedrības
saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.2014.gadam” sadarbībā ar nodibinājumu
„Baltic Institute of Social Sciences” (BISS).

Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā
situācija un sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai.
Pētījuma rezultāti. BISS.
Kļave, E., Špūle, I., Bebriša, I.
Rīga : LVA, 2013. 174 lpp.
ISBN 978-9984-815-92-3
Pieejams: http://valoda.lv/downloadDoc_934/mid_509
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2.2. Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un
mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē
Latviešu valodas apguve arī 2013. gadā bija viena no LVA prioritātēm. Tika
sniegts atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem latviešu valodas prasmes
pilnveidei, organizējot 80 stundu programmas kursus „Pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieku valodas prasmes un profesionālās kompetences pilnveide”. Šajos kursos valodas
prasmi un profesionālo kompetenci pilnīgoja galvenokārt pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi – kopā 234 cilvēki (14 grupas).
Kursos īpaša uzmanība tika veltīta runātprasmes un rakstītprasmes uzlabošanai, kā arī
tika pilnīgota dalībnieku latviešu valodas prasme kopumā. Lai arī sākotnēji atsevišķās grupās
dalībnieku vidū bija novērojama neliela nedrošība, tomēr, pārvarot psiholoģisko barjeru,
attieksme pret nodarbībām ievērojami mainījās, un kopumā mācības tika uztvertas nopietni un
atbildīgi, par to liecina augstais kursu apmeklējums un uzdoto uzdevumu godprātīga izpilde.
Visās grupās bija vērojama liela ieinteresētība un pozitīva attieksme programmas apguvē.
Vislielāko interesi raisīja temati, kas saistīti ar tiešo pienākumu pildīšanu (bērnu
raksturojums, rotaļnodarbības, metodika, materiāli u.c.).
LAT2 kursi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem (80 stundas)
Kursantu skaits
Kursu norises periods
Kursu norises vieta / dalībnieki
(tiesības saņemt
apliecinājumu)
marts−jūnijs
Rīgas 239. PII *
19
marts−jūnijs
Rīgas 223. PII
15
marts−maijs
Rīgas 216. PII
19
marts−jūnijs
Rīgas 193. PII
15
marts−maijs
Rīgas 104. PII
20
septembris−novembris
Daugavpils Universitāte (kursu dalībnieki − Daugavpils
18

22., 30. PII un Daugavpils 2., 4. speciālā PII darbinieki)
Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības
pārvalde (kursu dalībnieki − Ruģeļu un Daugavpils
5., 14., 18., 20., 23., 28., 32. PII darbinieki)
septembris−novembris
Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības
pārvalde (kursu dalībnieki − Daugavpils
5., 8., 15., 23. PII darbinieki)
augusts−novembris
Ludzas 3. PII
septembris−novembris
Rēzeknes PII „Bitīte” (kursu dalībnieki − Rēzeknes PII
„Bitīte” un „Namiņš” darbinieki)
septembris−decembris
Rīgas 81. PII
septembris−decembris
Rīgas 142. PII
septembris−decembris
Rīgas 172. PII
septembris−decembris
Rīgas 224. PII
Kopā:
* PII – pirmsskolas izglītības iestāde
septembris−novembris

20

20

15
19
11
13
18
12
234

LVA 2013. gadā turpināja organizēt pedagogu tālākizglītības kursus. Pedagogu
tālākizglītības kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un bilingvālo mācību pedagogu
profesionālo kompetenci atbilstoši Latvijas Republikas 2013. gada 2. jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” un saskaņā ar
LVA nolikumu. 2013. gadā LVA organizēja metodikas kursus vairākām pedagogu grupām.
o Lai mērķtiecīgi sniegtu atbalstu mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem, LVA īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmsskolā” 36 stundu kursus pirmsskolas izglītības iestādēs – kopā tos
apmeklēja 325 cilvēki (15 grupas).
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Bilingvāls pedagoģiskais process pirmsskolā (36 stundas)
Kursu norises datums
(no/līdz)

01.03.2013.–16.03.2013.
23.02. 2013.–19.03.2013.
14.03.2013.–13.04.2013.
22.03.2013.–10.05.2013.
16.03.2013.–21.04.2013.
12.04.2013.–26.04.2013.
22.03.2013.–13.04.2013.
13.04.2013.–18.05.2013.
13.09.2013.–17.10.2013.
10.09.2013.–15.10.2013.
10.09.2013.–25.10.2013.
10.09.2013.–23.10.2013.
10.09.2013.–06.11.2013.
10.09.2013.–20.11.2013.
10.09.2013.–06.11.2013.

Kursu norises vieta

Kursantu skaits

Riebiņu PII
Rīgas 152. PII
Rēzeknes pilsētas PII „Pasaka”
Salaspils bibliotēka
Krāslavas PII „Pīlādzītis”
Liepājas PII „Delfīns”
Liepājas PII „Cīrulītis”
Rīgas 270. PII
Liepājas PII „Stārķis”
Rīgas 66. PII
Liepājas PII „Mazulītis”
Rīgas PII „Zvaniņš”
Rīgas Bolderājas PII
Rīgas 197. PII
Salaspils bibliotēka
Kopā:

20
21
29
20
18
23
23
23
25
24
23
12
19
26
19
325

o Sadarbībā ar Lielbritānijas padomes pārstāvniecību Latvijā tika īstenoti 2 mācību
priekšmeta satura un valodas integrētas apguves (turpmāk CLIL ─ Content and Language
Integrated Learning) metodikas kursi bilingvālo mācību skolotājiem tālmācības formā.
Mācību satura un valodas integrētas apguves (CLIL) metodika (50 stundas)
Kursu norises datums
Kursu norises vieta
Kursantu skaits
(no/līdz)

02.12.2012.–08.04.2013.
01.03.2013.–18.06.2013.

e-vide
e-vide
Kopā:

9
11
20

o Latviešu valodas un literatūras skolotāji savu profesionālo kompetenci
pilnveidojuši 12 stundu programmās par noteiktiem valodniecības, literatūrzinātnes un
metodikas jautājumiem. Kopumā 2013. gadā notikuši 28 kursi pedagogiem visā Latvijā –
kopā tos apmeklējuši 683 cilvēki.
Skolēnu radošā un pētnieciskā darbība latviešu valodas un literatūras stundās
pamatskolā (12 stundas)
Kursu norises datums
(no/līdz)

Kursu norises vieta

Kursantu skaits

19.04.2013.−20.04.2013.
Ventspils 1. ģimnāzija
30
14.08.2013.−15.08.2013.
Alūksnes Valsts ģimnāzija
31
14.05.2013.−04.06.2013.
Rīgas 15. vidusskola
16
20.09.2013.−21.09.2013.
Saldus 1. vidusskola
28
30.10.2013.−31.10.2013.
Gulbenes novada valsts ģimnāzija
25
Mācīšanās un domāšanas prasmju attīstīšana latviešu valodas stundās (12 stundas)
05.06.2013.−06.06.2013.
Krāslava
23
05.06.2013.−06.06.2013.
Talsu Valsts ģimnāzija
31
20.08.2013.−21.08.2013.
Grobiņas ģimnāzija
26
18.10.2013.−19.10.2013.
Ogres novada ģimnāzija
26
Skolēnu zinātniski pētnieciskā un radošā darbība latviešu valodas un literatūras
stundās vidusskolā (12 stundas)
05.06.2013.−07.06.2013.
Rīgas 15. vidusskola
34
09.10.2013.−12.10.2013.
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
28
06.12.2013.−07.12.2013.
Rīgas 15. vidusskola
14
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Skolēnu runas un saziņas prasmes pilnveide skolā (12 stundas)
03.06.2013.−04.06.2013.
Rīgas 15. vidusskola
24
21.08.2013.−22.08.2013.
Rīgas 15. vidusskola
28
Tendences jaunākajā latviešu literatūrā (12 stundas)
19.08.2013.−20.08.2013.
Rīgas 15. vidusskola
30
04.10.2013.−05.10.2013.
Daugavpils Izglītības pārvalde
24
29.10.2013.−30.10.2013.
Saldus 1. vidusskola
29
03.06.2013.−04.06.2013.
Valmieras integrētā bibliotēka
29
31.10.2013.−01.11.2013.
Ventspils 6. vidusskola
17
30.10.2013.−31.10.2013.
Aizkraukles novada ģimnāzija
27
27.11.2013.−30.11.2013.
Amatas novada Izglītības pārvalde
21
29.11.2013.−30.11.2013.
Talsu Valsts ģimnāzija
19
22.11.2013.−23.11.2013.
Ventspils 6. vidusskola
20
19.08.2013.−20.08.2013.
Rīgas 15. vidusskola
17
Skolēnu sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un literatūras stundās (12 stundas)
26.08.2013.−27.08.2013.
Ventspils 6. vidusskola
22
07.09.2013.−14.09.2013.
Ventspils 6. vidusskola
22
23.08.2013.−24.08.2013.
Daugavpils Izglītības pārvalde
30
14.08.2013.−16.08.2013.
Rīgas 15. vidusskola
12
Kopā:
683

LVA 2013. gadā organizēja metodikas kursus latviešu valodas pedagogiem, kuri
māca pieaugušos. Kursu mērķis – nodrošināt izglītojošo, metodisko un informatīvo atbalstu
latviešu valodas skolotājiem, kuri vada latviešu valodas apguves kursus pieaugušajiem.
Kursos izskatītās tēmas: latviešu valodas apguve atbilstoši LVA veidotajām jaunajām
programmām un valodas prasmes apguves līmeņiem; latviešu valodas funkcionālo līmeņu
apraksti (A1, A2); LVA veidotie jaunie mācību un metodiskie līdzekļi pieaugušajiem, mācību
līdzekļu komplekts A valodas prasmes līmenim, elektroniskie mācību līdzekļi valodas
apguvei; aktualitātes valodas prasmes vērtēšanā, valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu
veidošana. Metodikas kursi notika piecos Latvijas plānošanas reģionos pavasarī un rudenī bez
maksas.
Aktualitātes latviešu valodas apguves metodikā (12 stundas)
Kursu norises laiks
Kursu norises vieta

aprīlis un oktobris
aprīlis un oktobris
aprīlis un oktobris
aprīlis un oktobris

Rīga un Jelgava
Rēzekne
Liepāja
Daugavpils
Kopā:

Kursantu skaits

46
18
18
34
116

2013. gada 8. novembrī tika organizēta konference „CLIL metodika: pieredze un
nākotnes perspektīva” par mācību priekšmeta satura un valodas integrētas apguves
metodikas jautājumiem. Konferences mērķis – veidot vienotu izpratni par valodas nozīmi
mācību priekšmetu apguvē, apzināt un aktualizēt mācību priekšmeta satura un valodas
integrētas apguves pieredzi Latvijā, kā arī iepazīstināt ar pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides iespējām CLIL metodikā Eiropā un pasaulē. Konferencē ar referātiem piedalījās
valsts sekretāra vietniece Izglītības departamenta direktore E. Papule, Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Dr. habil. philol. I. Druviete, Sv. Trīsvienības
koledžas (Trinity College, Dublina, Īrija) docētāja un eksperte BA, H. Dip. Ed. T. Trapa un
LVA Izglītības daļas metodiķe I. Lapinska. Konferences darba grupās un paneļdiskusijā
pedagogi un eksperti no visas Latvijas dalījās pieredzē un sprieda par CLIL metodikas
ieviešanas iespējām Latvijas skolās.
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2013. gadā LVA sadarbojusies ar Sabiedrības integrācijas fondu un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentu:
- sniedzot konsultācijas par latviešu valodas programmām, to kvalitātes vērtēšanu;
- nodrošinot diagnosticējošos testus un valodas prasmes pārbaudes darbus A1, A2, B1,
B2 valodas prasmes līmenim (projektiem, kas abu minēto institūciju rīkotajos
konkursos saņēmuši atbalstu latviešu valodas kursu organizēšanai).
2.3. Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā un
starpkultūru komunikācijā
2013. gadā LVA turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību
skolotājiem un pirmsskolu skolotājiem, kā arī īstenot starpkultūru komunikācijas projektus.
Informatīvi metodiskā kabineta „Tīne” darbība 2013. gadā
o Organizētas trīs meistarklases vispārizglītojošo skolu skolotājiem, dalībnieku
kopējais skaits – 40.

Meistarklases nosaukums

Datums

Kauzālās domāšanas attīstība latviešu
valodas un literatūras stundās un
integrētajos mācību priekšmetos

08.02.2013.
28.02.2013
06.03.2013.
10.04.2013.
13.05.2013.
22.02.2013.
23.02.2013.
08.03.2013.
09.03.2013.
05.04.2013.
06.04.2013.
02.12.2013.
09.12.2013.
16.12.2013.
27.12.2013.
06.01.2014.

Norises vieta

Programmas
autore/
meistarklases

vadītāja

Informāciju tehnoloģijas lietojums
literatūras mācīšanas metodikā
vidusskolā

Praktiskā darbošanās –
komunikatīvās pieejas nodrošināšana
valodas apguvē bērniem ar speciālām
vajadzībām

Ādažu Brīvā
Valdorfa skola

Dalībnieku
skaits

I. Zemīte
S. Āriņa
12

Daugavpils krievu I. Sokolova
vidusskola – licejs
14

Daugavpils
4. speciālā PII

R. Lagūna
E. Bakšis
14
Kopā:

40

o Organizētas konsultācijas un semināri pirmsskolu un skolu pedagogiem,
dalībnieku kopējais skaits – 230.
Datums

Norises vieta

26.02.2013.

Ludza

26.03.2013.

Rīga

26.04.2013.

Rīga

07.10.2013.

Līvāni

07.10.2013.

Līvāni

Mērķauditorija

Pirmsskolas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji
Pamatskolas
latviešu
valodas
skolotāji
Sākumskolas
skolotāji

Īss apraksts

Vadītājs
(vārds, uzvārds)

LVA atbalsts PII

J. Strogonova

Bilingvāls pedagoģiskais
process pirmsskolā
Vai bērns ir gatavs skolai?

Ē. Pičukāne

Latviešu valodas apguve
7.–9. klasē mazākumtautību
izglītības programmās

V. Vaivade

Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII

Ē. Pičukāne

12

A. Jansone

Dalībnieku
skaits

19
14
23

11

10

Datums

Norises vieta

07.10.2013.

Līvāni

16.10.2013.

Rēzekne

16.10.2013.

Rēzekne

16.10.2013.

Rēzekne

29.10.2013.

Daugavpils

29.10.2013.

Daugavpils

29.10.2013.

Daugavpils

30.10.2013.

Rīga

10.12.2013.

Rīga

11.12.2013.

Aizkraukle

12.12.2013.

Rīga

Mērķauditorija

Pirmsskolas
skolotāji
Pamatskolas
latviešu
valodas
skolotāji
Sākumskolas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji
Pamatskolas
latviešu
valodas
skolotāji
Sākumskolas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji
Pamatskolas
latviešu
valodas
skolotāji
Pamatskolas
latviešu
valodas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji
Pirmsskolas
skolotāji

Īss apraksts

Vadītājs
(vārds, uzvārds)

Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII
Latviešu valodas apguve
7.–9. klasē mazākumtautību
izglītības programmās

L. Valdmane

Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII
Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII
Latviešu valodas apguve
7.–9. klasē mazākumtautību
izglītības programmās

Ē. Pičukāne

Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII
Mācību materiāli latviešu
valodas apguvei PII
Latviešu valodas apguve
7.–9. klasē mazākumtautību
izglītības programmās

Ē. Pičukāne

Skolēnu runātprasmes
vērtēšana latviešu valodā
mazākumtautību
programmā
Kā palīdzēt bērnam
sagatavoties skolai?
Rakstīšanas un lasīšanas
traucējumi. Riska faktori

I. Zdanovska

Dalībnieku
skaits

26

V. Vaivade
16

L. Valdmane

10
6

V. Vaivade
18

L. Valdmane

13
25

V. Vaivade
7

15
A. Jansone
S. Tūbele
Kopā:

10
7
230

o Lai nodrošinātu LVA organizēto kursu un semināru kvalitāti, tika pieaicināti
neatkarīgie vērtētāji, kuri apmeklēja un izvērtēja 19 dažādus kursus un seminārus. Kursu
kvalitāte tika izvērtēta ar anketām, kuru dati liecina: dalībnieki visaugstāk novērtē sadarbības
iespējas un interaktīvās metodes.
LVA 2013. gada septembrī un oktobrī organizēja konkursu 5–9 gadus veciem
bērniem „Atrodi burtus!” (www.valoda.lv apakšsadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”
bez maksas pieejama interaktīva spēle „Atrodi burtus!”). Konkursa uzdevums – atpazīt un
atrast šūnu rāmī norādīto latviešu valodas alfabēta burtu. Konkurss ieguva atsaucību arī
latviešu diasporā, tajā piedalījās 283 dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī no Anglijas,
Dānijas, Īrijas un citām valstīm. 10. oktobrī 20 labākie konkursa dalībnieki tika aicināti
piedalīties konkursa finālā, lai cīnītos par balvām. Interaktīvās spēles „Atrodi burtus!”
uzvarētāja Anastasija Dzjubaka no Rīgas (rezultāts 3 min 37 s) saņēma galveno balvu –
planšetdatoru!

Interaktīva spēle „Atrodi burtus!”
Pieejama: http://maciunmacies.valoda.lv/speles
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2013. gadā LVA īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
2011. gada programmas projektu „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca
latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”
(Nr. IF/2011/2./2). Līgums par projekta īstenošanu noslēgts ar Kultūras ministriju, un tas
īstenots no 03.01.2013. līdz 30.06.2013.
Projekta mērķis – sniegt pedagoģisko un metodisko atbalstu tiem mazākumtautību
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri saviem audzēkņiem māca latviešu valodu.
Projektā pedagogiem bija iespēja papildināt profesionālās prasmes un zināšanas, tajā skaitā
starpkultūru dialoga prasmes. Projektā izstrādātos materiālus saņēma visas Latvijas
pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta rezultāts:
1. Atkārtoti izdota mācību programma un mācību materiāli (3. aktivitāte):
- papildināta, precizēta un izdota mācību programma,
- pilnveidotas un izdotas darba lapas valodas apguvei,
- pilnveidoti un izdoti mācību metodiskie materiāli,
- papildināts un izdots informatīvais materiāls skolotājiem,
- papildināts un izdots informatīvais materiāls vecākiem,
- pilnveidota un izdota komiksu grāmata bērniem,
- izveidota latviešu valodas apguves spēle „Valodiņa”.
Latviešu valodas apguves spēle „Valodiņa”.
Piemērota pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Spēle
piedāvā 10 piedzīvojumus jeb ikdienas dzīves situācijas –
„Dzimšanas diena”, „Pagalmā”, „Bērnudārzā”, „Uz ielas”,
„Rotaļlietu veikalā”, „Laukos”, „Pastaiga mežā”,
„Lieldienas”, „Ekskursija uz zoo”, „Ceļojums”. Katram
piedzīvojumam ir 3 līmeņi, kuros jāveic dažādi uzdevumi.
Ja bērns izpilda visus uzdevumus, tiek piešķirts diploms
(to iespējams izdrukāt).
Pieejama: http://maciunmacies.valoda.lv/speles

2. Organizēti informatīvi izglītojoši semināri pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem par mācību programmas latviešu valodas apguvei īstenošanu un
mācību metodisko materiālu izmantošanu praksē (4. aktivitāte);
3. Organizētas diskusijas par aktuāliem sabiedrības integrācijas un Eiropas Trešo
valstu valstspiederīgo naturalizācijas jautājumiem (5. aktivitāte), tādējādi
veicinot sabiedrības saliedētību.
LVA 2013. gada decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda 2011. gada programmas projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai
saziņai, integrācijai un naturalizācijai” (Nr. IF/2011/1.a/2) īstenošanu. Līgums par projekta
īstenošanu (no 19.12.2013. līdz 30.06.2014.) noslēgts ar Kultūras ministriju, sadarbības
partneris – Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmija (RPIVA). Projekta mērķis – sekmēt trešo
valstu valstspiederīgo iespējas inovatīvi apgūt latviešu valodu veiksmīgai integrācijai un
naturalizācijai, nodrošinot mācību materiālu un atbalsta pasākumu pieejamību un uzņemošās
sabiedrības līdzdalību. Projekta rezultāts:
Projekta aktivitātē „Atbalsta platforma trešo valstu valstspiederīgajiem „Atvērsim
vārtus””: izveidotas un demonstrētas sešas TV videostundas ģimenēm ar bērniem;
organizētas informatīvās dienas piecos Latvijas reģionos; radīta iespēja apgūt latviešu valodu
un radoši izpausties Radošuma platformā; organizēta vasaras nometne Latvijas un trešo valstu
valstspiederīgo bērniem un vecākiem; organizēts erudīcijas konkurss trešo valstu
valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursā piedalījās 73
komandas, bet konkursa finālā par galveno balvu – lidojumu gaisa tunelī „Aerodium”" –
cīnījās astoņas labākās komandas. Par labākajām komandām tika atzītas „Indras rozes”,
„Spridzeklīši” un „Roku rokā”.
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Projekta aktivitātē „Portāla www.sazinastilts.lv latviešu valodas mācību resursu
pilnveide”: izstrādāts trešo valstu valstspiederīgo valodas portfelis trīs valodās ar
interaktīviem uzdevumiem latviešu valodas prasmes (A1, A2) noteikšanai; saturiski
papildināta vārdnīca; izveidotas piecas videointervijas un piecas videoekskursijas valodas
apguvei; izveidoti 24 lasīšanas teksti ar uzdevumiem, kā arī izveidoti metodiskie pielikumi
darbam ar mācību materiāliem.
Informatīvi izglītojošais portāls Saziņas tilts paredzēts
trešo valstu valstspiederīgo jauniešiem latviešu valodas
apguvei, kā arī aktuālās informācijas ieguvei, tādējādi
īstenojot veiksmīgu integrāciju Latvijā.
Pieejams: www.sazinastilts.lv

Projekta aktivitātē „Atbalsts Latvijas kultūras un valodas apguvei”: organizēti
120 stundu valodas un integrācijas kursi (klātienes un neklātienes formā) un 120 stundu
naturalizācijas kursi (klātienes un neklātienes formā), iesaistot un tālākizglītojot kā
brīvprātīgos vietējos iedzīvotājus.
Lībiešu valodas apguve
2013. gadā no 10. līdz 18. augustam notika Lībiešu vasaras skola „Lībiešu vasaras
universitāte” – vēsturē pirmā augstskolas līmeņa programma, kas piedāvāja apgūt lībiešu
valodu, vēsturi un kultūru. Lībiešu vasaras universitātē piedalījās studenti, docētāji un
pētnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Vācijas universitātēm. To organizēja
Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) sadarbībā ar LVA un Tartu Universitāti, kas
programmas dalībniekiem nodrošināja Eiropā atbilstošu studiju novērtējumu kredītpunktos
(ECTS).

Vasaras universitāte notika Košragā – lībiešu tradicionālajā dzīvesvietā, kas ļāva
vasaras universitātes dalībniekiem plašāk iepazīt lībiešu valodu un kultūru tās tradicionālajā
vēsturiskajā vidē. Lībiešu vasaras universitātes nodarbības vadīja labākie lībiešu valodas un
kultūras pētnieki – Tartu Universitātes emeritētais profesors lībiešu valodas vārdnīcas
sastādītājs Tīts Reins Vītso, Tartu Universitātes profesors Salacas lībiešu valodas vārdnīcas
autors Karls Pajusalu, Tartu Universitātes zinātņu doktors pētnieks, vārdnīcas sastādītājs,
daudzu lībiešu grāmatu un pētījumu autors un redaktors, Lībiešu kultūras centra dibinātājs
Valts Ernštreits, lībiešu valodas pētniece un Tartu Universitātes doktorante Mīna Norvika un
vieslektori.
Līdzās valodas un kultūras apguvei un popularizēšanai vasaras universitāte veicināja
pētnieku starpvalstu sadarbību. Viņu uzkrātās zināšanas palīdzēs attīstīt lībiešu valodu un
turpmāk īstenot pētniecību, tādējādi nodrošinot lībiešu valodas un kultūras pastāvēšanu
reģionā un veicinot lībiešu valodas apguves un pētniecības materiālu radīšanu un pieejamību.
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2.4. Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā,
latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās
LVA 2013. gadā turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei diasporā.
o Austrumu diasporā skolotāju darbība nodrošināta sešās vietās (seši skolotāji), bet
rietumu diasporā līdzfinansējums piešķirts telpu īres, bērnu apdrošināšanas, mācību materiālu
un tehnisko līdzekļu iegādes izdevumu segšanai 36 latviešu nedēļas nogales skolām.
Zināšanas un prasmes latviešu valodā pilnīgojuši 1 317 skolēni un pieaugušie.
Valsts

Pilsēta / ciems

Krasnojarska
Ačinska
Omska
Krievijas
Federācija

Augšbebru
ciems Omskas
apgabalā
M. Gorkija
ciems
Baškortostānā
Maskava
Mineapolisa

ASV

Ņujorka

Austrālija

Adelaida
Sidneja
Vīne
Brisele
Parīze
Tallina
Limerika
Drogheda
Korka
Dublina

Austrija
Beļģija
Francija
Igaunija

Longforda
Īrija

Mejo
Dublina
Navana
Portlīša
Hamiltona

Kanāda

Toronto

Skola / mācību vieta

Krasnojarskas
latviešu kultūras biedrība „Dzintars”
Krasnojarskas apgabala
Ačinskas biedrība „Latgales kultūras
centrs” (līdz 2013. gada jūnijam)
Omskas latviešu nacionālais kultūras centrs
„Zvaigznīte” (no 2013. gada septembra)
Omskas apgabala Taras rajona latviešu
etnokultūras centrs „Augšbebri”

Īstenotie pasākumi

Latviešu valodas,
kultūras un
folkloras
nodarbības,
kā arī izglītojoši
pasākumi

M.Gorkija
vispārizglītojošā vidusskola
Latvijas Republikas vēstniecības
Krievijas Federācijā svētdienas skola
Maskavas Latviešu kultūras biedrība
Mineapolisas-Sentpolas Latviešu skola
Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskās
draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskola
Adelaidas Latviešu skola
Sidnejas Latviešu pamatskola un vidusskola
Austrijas Latviešu skola
Briseles Latviešu skola
Parīzes Latviešu sestdienas skola
Tallinas latviešu skola „Taurenis”
Bērnu un jauniešu centrs Limerikā
Droghedas Latviešu skola
Korkas Latviešu skola
Dublinas latviešu skola „Saulgriezīte”
Longfordas latviešu skolas
„Vinnijpūks“ un „Tīģeris Rū”
Mejo Latviešu atbalsta grupas skola
Mūzikas studija-skola „Mazais letiņš”
Navanas Latviešu skola un
jauniešu apvienība
Portlīšas latviešu nedēļas nogales
skola „Sauleszaķēns”
Latviešu skola Hamiltonā
Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola
Toronto latviešu skola „Valodiņa”
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Līdzfinansējums
telpu īres, bērnu
apdrošināšanas,
mācību materiālu
un tehnisko
līdzekļu iegādes
izdevumu
segšanai

Pilsēta / ciems

Valsts

Bredforda
Linkolna
Londona
Lielbritānija

Mensfīlda
Northemptona
Ņūri
Pīterboro

Luksemburga
Norvēģija
Spānija
Šveice
Vācija
Zviedrija

Luksemburga
Oslo
Madride
Cīrihe
Berlīne
Bonna
Minstere
Štutgarte
Stokholma

Īstenotie
pasākumi

Skola / mācību vieta
Bredfordas latviešu nedēļas nogales
skola „Saulespuķe”
Linkolnas Latviešu skola
Londonas Latviešu skola
Mensfīldas bērnu un jauniešu studija
„Varavīksne”
Northemptonas latviešu skola „Sprīdītis”
Ņūri Latviešu bērnu un jauniešu centrs
Pīterboro latviešu skola
„Pūcītes akadēmija”
Luksemburgas latviešu skola „Strops”
Oslo „Kastaņa skoliņa”
Madrides latviešu skola „Sprīdītis”
Cīrihes latviešu skola „Auseklis”
Berlīnes Latviešu skola
Bonnas latviešu skola „Kamolītis”
Minsteres Latviešu bērnudārzs un skola
Štutgartes Latviešu skola
Stokholmas Latviešu skola

Līdzfinansējums
telpu īres, bērnu
apdrošināšanas,
mācību materiālu
un tehnisko
līdzekļu iegādes
izdevumu
segšanai

o Sniegts finansiālais un metodiskais atbalsts 10 izglītojošu pasākumu
organizēšanai ārvalstīs latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā – 559
dalībnieki.
o Organizēti profesionālās pilnveides trīs dienu kursi diasporas nedēļas nogales
skolu skolotājiem Latvijā – 50 dalībnieki.
Latviešu valodas mācīšana diasporas nedēļas nogales skolās (16 stundas)
Kursu norises laiks

Kursu norises vieta

Kursantu skaits

09.–11.07.2013.

Drabešu pagasts, Amatas novads

50

Profesionālās pilnveides kursi
diasporas nedēļas nogales skolu skolotājiem.
Drabešu pagasts, Amatas novads, Latvija

o Organizēti profesionālās pilnveides astoņu dienu kursi Īrijas diasporas nedēļas
nogales skolu skolotājiem – 15 dalībnieki.
Latviešu valodas mācīšana diasporā (18 stundas)
Kursu norises laiks

Kursu norises vieta

Kursantu skaits

11.–18.08.2013.

Kāslbāra, Īrija

15

Profesionālās pilnveides kursi
Īrijas diasporas nedēļas nogales skolu skolotājiem
Kāslbāra, Īrija
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o Organizēti profesionālās kompetences pilnveides četru dienu kursi Latvijas
skolu skolotājiem, kas māca reemigrējušos bērnus – 19 dalībnieki.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar reemigrējušiem bērniem (36 stundas)
Kursu norises laiks

Kursu norises vieta

Kursantu skaits

01., 13., 22., 27.11.2013.

Rīga
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o Organizēta latviešu valodas apguves sešu dienu nometne (15.−20.07.2014.)
diasporas bērniem un viņu vecākiem „Mana Latvija” – 32 dalībnieki.

Latviešu valodas apguves nometne
diasporas bērniem „Mana Latvija”
Valmiera, Latvija

o Izstrādāti elektroniskie mācību līdzekļi latviešu valodas un kultūras apguvei
diasporā: mācību līdzekļa literatūrā manuskripts 12–14 gadus veciem diasporas nedēļas
nogales skolu skolēniem; mācību līdzekļa literatūrā manuskripts jauniešiem; latviešu valodas
apguves programmas 5–6 un 7–9 gadus veciem diasporas bērniem un skolēniem; programmu
palīgmateriālu manuskripti 5–6 un 7–9 gadus veciem diasporas bērniem un skolēniem
(pieejamas: http://maciunmacies.valoda.lv).
o Izstrādāta diasporas skolu un ārvalstu augstskolu elektroniskā karte.

Latviešu valoda ārzemēs.
Diasporas skolu un ārvalstu augstskolu
elektroniskā karte.
Pieejama: www.valoda.lv

o Iegādāti un nosūtīti mācību materiāli un metodiskie līdzekļi 90 diasporas nedēļas
nogales skolām visā pasaulē.
o Sniegtas metodiskās konsultācijas diasporas nedēļas nogales skolu skolotājiem
un bērnu vecākiem gan klātienē, gan elektroniski.
o Uzturēta
informatīva
vietne
diasporas
izglītības
darbiniekiem,
pieejama: www.twitter.com/LVA_DIASPORA.
o Pēc LVA ierosinājuma 70 diasporas izglītības darbinieki apbalvoti ar
IZM atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā un
351 latviešu diasporas skolēns – ar IZM pateicības rakstu.
o Darbs ar nedēļas nogales skolām, plānojot un īstenojot atbalsta pasākumus,
noritējis ciešā sadarbībā ar diasporas latviešu organizācijām – Pasaules Brīvo latviešu
apvienību, Eiropas Latviešu apvienību, Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā un Īrijas
Latviešu nacionālo padomi.
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Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās. 2013. gadā LVA finansiāli atbalstīja
septiņus latviešu lektorātus ārzemju universitātēs: Sietlas Vašingtona Universitātē (ASV),
Prāgas Kārļa Universitātē (Čehijā), Brno Masarika Universitātē (Čehijā), Tallinas Universitātē
(Igaunijā), Tartu Universitātē (Igaunijā), Pekinas Svešvalodu universitātē (Ķīnā), Ļvovas
I. Franko Universitātē (Ukrainā).
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.
2012./2013. gadā LVA finansiāli atbalstīto universitāšu studentu skaits un docētie kursi
Augstskola

Vašingtonas
Universitāte
(Sietla,
ASV)

Kārļa
Universitāte
(Prāga,
Čehija)

Brno
Masarika
Universitāte
(Čehija)

Pekinas
Svešvalodu
universitāte
(Ķīna)
Tallinas
Universitāte
(Igaunija)

Fakultāte

Skandināvijas
studiju
departaments

Studiju
programma

Baltijas
studiju
programma

Docētie kursi

- Latviešu valoda
(A1 valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valoda
(A2–B1 valodas prasmes līmenis)
- Individuālās studijas lasītprasmes un
rakstītprasmes attīstīšanai
- Latviešu literatūra un kultūras vēsture
angliski
- Latviešu valoda
(A valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valoda
(B valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valodas vingrinājumi
- Latviešu valodas sarunvaloda
- Latviešu valodas sintakses vingrinājumi
- Latviešu valodas vēsturiskā gramatika
- Stilistiskā analīze
- Kreatīvā rakstīšana
- Komunikācija latviešu valodā
- Latviešu valodas gramatikas aktuālie
jautājumi

Studentu
skaits
(kopā)

8

14

Filozofijas
fakultāte

Austrumeiropas
studiju
maģistra
programma

Humanitāro
zinātņu
fakultāte

Baltu valodu
studiju
bakalaura
programma

- Praktiskā latviešu valoda I
- Praktiskā latviešu valoda II
- Praktiskā latviešu valoda III
- Praktiskā latviešu valoda IV
- Latviešu sarunvaloda (A1–A2 valodas
prasmes līmenis)
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Eiropas valodu
un kultūru
fakultāte

Latviešu
valodas un
kultūras
studiju
bakalaura
programma

- Latviešu valoda un kultūra 1
(A1–A2 valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valoda un kultūra 1
(B1–B2 valodas prasmes līmenis)

8

- Latviešu valodas kurss
(A1 valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valodas kurss
(A2 valodas prasmes līmenis)

19

Valodu centrs

Dažādas
programmas

19

12

Augstskola

Fakultāte

Tartu
Universitāte
(Igaunija)

Filozofijas
fakultāte

Ļvovas
I. Franko
Universitāte
(Ukraina)

Starptatisko
attiecību fakultāte

Studiju programma

Docētie kursi

Studentu
skaits
(kopā)

Dažādas programmas

- Latviešu valodas sākumkurss I
(A1 valodas prasmes līmenis)
- Latviešu valodas sākumkurss II
(A2 valodas prasmes līmenis)

54

Latviešu valodas kā
otrās svešvalodas
studiju bakalaura
programma

- Latviešu valoda

30

LVA 2013. gadā turpināja regulāri sūtīt ārzemju universitāšu lektorātiem jaunākās
grāmatas, DVD filmas un citus materiālus valodas, literatūras un kultūras vēstures apguvei.
Grāmatas nosūtītas uz Viļņas, Vītauta Dižā (Kauņā), Klaipēdas un Šauļu Universitāti Lietuvā,
Tartu un Tallinas Universitāti Igaunijā, Helsinku Universitāti Somijā, Stokholmas Universitāti
Zviedrijā, Vīnes Universitāti Austrijā, Minsteres, Greifsvaldes, Maincas, Ķelnes un Bonnas
Universitāti Vācijā, Kārļa Universitāti Prāgā un Brno Masarika Universitāti Čehijā, Varšavas
un Ādama Mickēviča Universitāti Polijā, Rietumungārijas Universitāti un Budapeštas Etveša
Lorānda Universitāti Ungārijā, Sanktpēterburgas Valsts universitāti Krievijā, Vašingtona
Universitāti Sietlā ASV, Bergenas Universitāti Norvēģijā un Ivana Franko Ļvovas Nacionālo
universitāti Ukrainā – kopumā tika atbalstītas 27 ārzemju universitātes. 2013. gadā LVA
atbalstīja arī:
- Latvijas Universitātes Otro Baltijas valstu studentu dienu, ko rīkoja LU HZF
Somugristikas centrs un LU Lituānistikas centrs sadarbībā ar Tartu un Viļņas Universitāti,
16.02.2013.;
- lekciju ciklu Prāgas Kārļa universitātē par mūsdienu latviešu literatūru un valodu, kas
tiek lietota jaunākajā latviešu literatūrā, ieskaitot tekstu lasījumus un to interpretāciju, 20.–
24.05.2013.;
- lekciju ciklu „Veclatviešu rakstu vēsture un valoda” Viļņas universitātē, 02.–
04.04.2013.
2.5. Atbalsta pasākumi valsts valodas normēto avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu)
izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijā
Ikgadējā populārzinātniskā rakstu krājuma 8. numuru ievada neierasts skatījums
uz valodu, tā aplūkota caur muzikalitātes prizmu. Ievaddaļā lasāma arī 2012. gada t. s. valodu
referenduma cēloņu un norises analīze. Kopumā populārzinātniskā rakstu krājuma 8. numurā
ievietoti 13 populārzinātniski raksti par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē, kas
veido vairākus tematiskos lokus – vispārīgi jautājumi, valoda un vide, onomastika, leksika,
stils, gramatika, vārds izloksnēs. Krājumā ievietotas arī valodas konsultācijas,
LZA Terminoloģijas komisijas aktualitātes, jaunāko valodniecisko izdevumu bibliogrāfija,
humora lappusīte, kā arī ziņas par autoriem.

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 8.
Populārzinātnisku rakstu krājums.
Atb. red. Kalnača, A.
Rīga : LVA, 2013. 182 lpp. (1000 eks.)
ISSN 1691-273X
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Izdošanai sagatavots populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi” 9. numurs.
Tartu Universitāte Igaunijā un LVA Latvijā 2012. gadā izdevušas līdz šim lielāko
lībiešu valodas vārdnīcu – „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca”. Savukārt 2013. gadā izveidota
un sadarbībā ar Tartu Universitāti un Lībiešu Kultūras centru izdota lībiešu valodas vārdnīcas
„Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca” elektroniskā versija. Tā paredzēta gan valodas
pētniekiem, gan valodas apguvējiem un citiem valodas interesentiem. Uz šīs vārdnīcas bāzes
Igaunijā sācies darbs arī pie lībiešu valodas korpusa izveides un Somijā – arī pie lībiešu
valodas pareizrakstības rīku u.c. valodas apguves palīglīdzekļu izstrādes. Tās sastādītājs ir
Tartu Universitātes emeritētais profesors Tīts Reins Vītso, redaktors – Tartu Universitātes
pētnieks Dr.phil. Valts Ernštreits.

Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas elektroniskā versija.
Vītso, T.R.
Red. Dr.phil. Ernštreits, V.
Pieejama: http://www.murre.ut.ee/liivi/

2012. gadā LVA un Igauņu valodas institūts (Igaunija) ar
Igaunijas – Latvijas programmas finansējumu sāka īstenot
projektu „Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas
izstrāde”, projekts tiek īstenots no 01.10.2012. līdz 30.04.2015.
Lai sastādītu jaunu, mūsdienīgu, leksikogrāfijas prasībām atbilstošu un plaši pieejamu
vārdnīcu, LVA un Igauņu valodas institūts ir piesaistījuši līdzekļus no Eiropas Savienības
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”, kas iekļauts Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmā 2007.–2013. gadam. Projekta laikā tiks izstrādāta jauna
igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīca (grāmatu un elektroniskā formātā), tādējādi
nodrošinot interesentiem iespējami plašāku piekļuvi vārdnīcai un veicinot efektīvu ilgtermiņa
sadarbību, nostiprinot saliedētību un starpvalstu informācijas nepastarpinātu plūsmu starp
Latviju un Igauniju.
Līdz šim sabiedrībai bijušas pieejamas tikai divas K. Abena sastādītās latviešu-igauņu
vārdnīcas: „Latviešu-igauņu vārdnīca” (1959. gadā) un „Igauņu-latviešu vārdnīca”
(1967. gadā). Tā kā valodas vārdu krājums visātrāk un plašāk reaģē uz pārmaiņām visās
sabiedriskās dzīves sfērās, pagājušā gadsimta vidū izdotās vārdnīcas ir lielā mērā novecojušas,
tāpēc nepieciešamas jaunas – plašākas, tulkojošas un mūsdienu valodas pārmaiņām
atbilstošas.
2013. gada nogalē atklāta LVA sastādītā igauņu-latviešu vārdnīcas elektroniska
pagaidu testa versija, kas ļaus ikvienam interesentam iepazīties un izmantot vārdnīcas
sastādīšanas rezultātus jau tās tapšanas procesā.

Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas
elektroniska testa versija.
Pieejama: http://www.ee-lv.lv/lv/vardnica
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Lai turpinātu darbu pie līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa
papildināšanas, LVA noslēdza līgumu (izpildes laiks 15.10.2012.–15.03.2013.) ar Latvijas
Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”
(finansējums piešķirts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas Rīcības plānam sabiedrības
saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.–2014. gadam). 3,5 milj. vārdlietojumu
korpuss papildināts ar 1 milj. vārdlietojumu, kā arī veikti citi korpusa datu pārbaudes un datu
ievades metodikas pilnveides darbi.
Iepirkuma
procedūras
rezultātā
noslēgts
līgums
(izpildes
laiks
20.12.2013.−20.09.2016.) ar SIA „Maplant” par elektroniska mācību palīglīdzekļa
„Latviešu valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniska karte” satura
izstrādi. Informatīvi izglītojošo karti paredzēts veidot kā elektronisku informatīvu mācību
palīglīdzekli latviešu valodniecībā vidusskolu skolēniem, humanitāro studiju programmu
pirmo kursu studentiem, latviešu valodas pedagogiem, studentiem, kas ārvalstu augstskolās
apgūst latviešu valodu, un citiem interesentiem. Izstrādājamās aplikācijas satura izstrādes
pamatā: latviešu valodniecības vēstures dati, atklājot būtiskus notikumus latviešu
valodniecības vēsturē ārpus Latvijas robežām, piemēram, Pēterburgā, Tērbatā, saistību ar
Prāgas valodniecības skolu u.tml. Kartē tiks iekļauta arī informācija par lībiešu valodas izpēti
Latvijā un latgaliešu rakstu valodas attīstību.
2.6. Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu
izstrāde un izdošana
Lībiešu Kultūras centrs ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latviešu
valodas aģentūras atbalstu 2013. gadā izdeva līdz šim apjomīgāko rakstu krājumu par
lībiešiem – vienu no Latvijas autohtonajiem iedzīvotājiem. Vairāk nekā 500 lappušu biezajā,
bagātīgi ilustrētajā sējumā sniegtas atbildes uz visiem svarīgākajiem un visbiežāk Latvijas
iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par lībiešu vēsturi, valodu un kultūru, un šo atbilžu autori
ir labākie nozares speciālisti no Igaunijas, Latvijas, Somijas un Vācijas.

Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra.
Sast. un red. Blumberga, R., Mekeleinens, T., Pajusalu, K.
Rīga : Līvõ Kultūr sidām, 2013. 544 lpp. (900 eks.)
ISBN 978-9984-49-730-3

Turpinot tulkoto grāmatu sēriju par valodniecības jautājumiem, izstrādāts Aļģirda
Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmatas „Mēs – balti” manuskripts. Grāmatas
tulkojums no lietuviešu valodas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas studentiem, kuri šo darbu tulkojuši docētāju
vadībā. Tulkojuma zinātniskie redaktori Dr. philol. Laimute Balode, Dr. hum. Edmunds
Trumpa, literārā redaktore Mg. hum. Santa Jērāne, tulkojuma recenzente Dr. philol. Ieva
Ozola. Grāmatu plānots izdot 2014. gadā.
LVA 2013. gadā līdzfinansējusi Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas
Universitātes Latviešu valodas institūts” rīkoto Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas
atceres starptautisko zinātnisko konferenci „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi”
(21.−22.02.2013.), kā arī valodniekiem J. Endzelīnam un K. Mīlenbaham veltīto atceres
pasākumu Rīgas Latviešu biedrības namā (21.02.2013.).
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Savukārt turpinot ārvalstu valodnieku vieslekciju ciklu, LVA sadarbībā ar Latvijas
Universitāti 2013. gada aprīlī Latvijas augstskolās organizēja Viļņas Universitātes un
Varšavas Universitātes profesora Aksela Holvūta (Axel Holvoet) lekcijas.
Gan Latvijas Universitātē, gan Liepājas Universitātē notika arī LVA izdotās
A. Holvūta grāmatas „Vispārīgās sintakses pamati” (Rīga : LVA, 2012) atvēršanas svētki.

„Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnīca” 2013. gadā izdota kā precizēts un
papildināts izdevums. Pirmo reizi tā publicēta 2008. gadā.
Sarunvārdnīca papildināta ar jaunu sadaļu „Svētki”; koriģētas, papildinātas un
precizētas, piem., tēmas „Pasts, telefons”, „Banka, valūtas maiņa”, „Pie ārsta”, izmaiņas ir arī
citu tēmu atspoguļojumā.
Jauno „Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnīcu” pēc LVA pasūtījuma papildinājusi
pilsoņu apvienība „Čehu-latviešu klubs” („Česko-lotyšský klub”), darbs paveikts galvenās
vārdnīcas sastādītājas tulkotājas Denisas Šeleliovas (Denisa Šelelyová) vadībā. Izdevuma
autori cer, ka sarunvārdnīcas noderēs ne tikai Prāgas Kārļa universitātes Filozofijas fakultātes
letonikas studentiem, bet arī latviešiem un lietuviešiem, kuri interesējas par vārdnīcā
aplūkotajām valodām.
Česko-latyšsko-litevská konverzace=Čehu-latviešu-lietuviešu
sarunvārdnīca=Čekų-latvių-lietuvių kalbų vadovas.
Papildināts, precizēts izdevums D. Šeleliovas vad.
Čehu-latviešu klubs.
Rīga: LVA, 2013. 217 lpp. (1000 eks.)
ISBN 978-9934-8172-9-8

Pabeigts N. Nauas metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem: Skolotāja
grāmata” red. I. Auziņas vadībā. Šis metodiskais materiāls paredzēts latviešu valodas kā
svešvalodas pedagogiem darbam ar mācību līdzekli „Latvieši valoda studentiem”. Grāmata
būs pieejama 2014. gadā.
LVA 2013. gadā piedalījās grāmatu mākslas konkursā „Zelta ābele 2012”:
- nominācijā „Uzziņu literatūra” izvirzīts izdevums „Jaunā eponīmu
vārdnīca” (sast. B. Bankava),
- nominācijā „Mācību grāmatas”  „Latviešu valoda studentiem”
(I. Klēvere-Valhli, N. Naua).
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Zinātnisko rakstu krājums „Valodas mācības pirmsskolā un sākumskolā” ir
pirmais izdevums rakstu krājumu sērijā par lingvodidaktiku dažādās izglītības pakāpēs.
Rakstos apkopotas teorijas un empīrisko pētījumu dati par dzimtās valodas, otrās valodas un
svešvalodas apguves problēmām pirmsskolā un skolas pirmajos gados, piedāvātas idejas
valodu skolotājiem praksei. Rakstu autores ir Latvijas Universitātes, Daugavpils
Universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docētājas, pedagoģijas
doktorantūras studentes un valodu skolotājas.

Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā.
Zinātnisku rakstu krājums.
Zin. red. Anspoka, Z.
Rīga : SIA „Zelta rudens”, 2013. 144 lpp. (3 000 eks.)
ISBN 978-9984-815-84-8

LVA mācību un metodisko līdzekļu izdošana. Kopš 2009. gada LVA turpina jaunu
mācību līdzekļu komplektu izveidi latviešu valodas apguvei skolās, kurās īsteno
mazākumtautību izglītības programmas. Kopš 2009. gada ir izdoti četri mācību līdzekļu
komplekti (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata) 4., 5., 6.,7. un 8. klasei.
2013. gadā tika izdots mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda
mazākumtautību skolā 9. klasei” (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata).
Mācību līdzekļu komplektā īstenota komunikatīvi orientēta pieeja, kura nodrošina
komunikatīvo un sociokultūras kompetenci atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem.
Komplektizdevums sekmēs mācīšanās kompetenci: patstāvību mācību procesā, pētniecisko
darbību, prasmi strādāt gan individuāli, gan sadarbībā ar citiem skolēniem, motivāciju, prasmi
vērtēt savu un citu mācību darbību, izvēlēties un pieņemt lēmumu. Izdevuma autori cer, ka šis
mācību līdzekļu komplekts sekmēs pozitīvu attieksmi pret latviešu valodas apguvi un valodas
lietošanu daudzveidīgās saziņas situācijās un citu mācību priekšmetu apguvē.

Marševska, I., Neilande, S.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Mācību grāmata. 9. klase.
Rīga : SIA „Veiters korporācija”, 2013. 136 lpp. (3000 eks.)
ISBN 978-9984-815-69-5

Marševska, I., Neilande, S.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Darba burtnīca. 9. klase.
Rīga : SIA „Veiters korporācija”, 2013. 68 lpp. (5000 eks.)
ISBN 978-9984-815-63-3
Marševska, I., Neilande, S.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Skolotāja grāmata. 9. klase.
Rīga : LVA, 2013. 128 lpp.
ISBN 978-9984-815-62-6
Pieejama: http://www.valoda.lv
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2013. gadā izdots jauns mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda
mazākumtautību skolā. 1. klase” (mācību grāmata, darba burtnīcas un skolotāja grāmata).
Izdevuma autori cer, ka mācību līdzekļu komplektā piedāvātais saturs palīdzēs 1. klases
skolēniem apgūt ne tikai prasmi uzmanīgi klausīties, uztvert dzirdēto un runāt, bet arī lasīt un
rakstīt latviski.

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Mācību grāmata. 1. klase.
Rīga : SIA „Preses nams Baltic”, 2013. 256 lpp. (3000 eks.)
ISBN 978-9984-815-85-5

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Darba burtnīca 1. 1. klase.
Rīga : SIA „Preses nams Baltic”, 2013. 72 lpp. (5000 eks.)
ISBN 978-9984-815-87-9

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Darba burtnīca 2. 1. klase.
Rīga : SIA „Preses nams Baltic”, 2013. 60 lpp. (5000 eks.)
ISBN 978-9984-815-88-6
Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā.
Skolotāja grāmata. 1. klase.
Rīga : LVA, 2013. 64 lpp.
ISBN 978-9984-815-86-2
Pieejama: http://www.valoda.lv

Krājums „Zīmuļu stāsti” ir mācību materiāls 6–10 gadus veciem bērniem. Tajā
apkopotas 10 pasakas, kurās atdzīvojas kāda maza zēna zīmējumi. Zēns rada savu fantāzijas
pasauli – tajā ir gan reālas būtnes, gan izdomāti tēli. Katrā pasakā noskaņu palīdz radīt
zīmējumi. Krājumā bērnam tiek piedāvāta iespēja darboties radoši. Pēc katras pasakas viņš
var zīmēt pasakas tēlus, savas sapņu pasaules vai zīmējumā izteikt savas izjūtas.

Valdmane, L.
Zīmuļu stāsti.
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 610 gadi.
Rīga : SIA „Preses nams Baltic”, 2013. (3000 eks.)
ISBN 978-9984-815-83-1
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2.7. Konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas stila
jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, kā arī valodas apguves
jautājumos. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegtie lingvistiskie atzinumi.
Valodas attīstības daļas lingvistes, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida
konsultācijas, nodrošina Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu
izpildi, proti, 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”. Izziņas par personvārdu atveidi
sniegtas privātpersonām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) un tās nodaļām,
Dzimtsarakstu nodaļām, pagastu padomēm, Latvijas Republikas vēstniecībām ārvalstīs,
Latvijas Republikas Saeimai, Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem u. c.
Valodas attīstības daļas lingvistes sniegušas konsultācijas latviešu valodas
pareizrakstības, gramatikas, leksikas, valodas kultūras jautājumos, kā arī atsevišķos
gadījumos uzņēmušās starpnieka lomu ar terminoloģiju saistītos jautājumos. Tas saistīts ar
pašreizējās LZA Terminoloģijas komisijas pagaidām vēl neaktīvo darbību. Atsaucīgas šajos
jautājumos bijušas atsevišķu nozaru terminoloģijas apakškomisijas (Botānikas, Ekonomikas,
Enerģētikas, Ģeoloģijas, Medicīnas, Tekstilrūpniecības, Informācijas tehnoloģijas,
telekomunikācijas un elektronikas) un to speciālisti.
Aktivizējusies sadarbība ar Latvijas Republikas vēstniecībām ārvalstīs un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) – tas saistīts ar faktu, ka 2013. gada 1. oktobrī spēkā
stājās Pilsonības likuma grozījumi, kas pieļauj dubultpilsonības izveidošanos. Tieši šī iemesla
dēļ līdz gada beigām palielinājās to ārzemēs dzīvojošo potenciālo Latvijas Republikas pilsoņu
skaits, kuriem nepieciešama personvārdu atveide. Vairāki simti personvārdu bija jālatvisko
pēc Ārlietu ministrijas lūguma: Austrijas Iekšlietu ministrija vērsās pie Latvijas Republikas
vēstniecības Vīnē ar lūgumu palīdzēt latviskot Mauthauzenes koncentrācijas nometnes bijušo
ieslodzīto vārdus un dzimšanas vietu nosaukumus, kuri eventuāli varētu būt bijuši Latvijas
valsts piederīgie. Šī projekta mērķis bija izveidot visu Mauthauzenas upuru / ieslodzīto
sarakstu Mauthauzenas muzejā. 2013. gada 5. maijā Mauthauzenas koncentrācijas nometnes
memoriālā tika atklāta „vārdu telpa” („Raum der Namen”) un piemiņas grāmata ar cietušo
vārdiem no visas pasaules valstīm, t.sk. Latvijas. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija LVA
par to izteica pateicību.
2013. gadā paplašinājusies sadarbība ar Latvijas Radio. 2013. gadā turpinājās
tiešraides diskusijas raidījumā „Kā labāk dzīvot” – gada laikā piecos raidījumos tika runāts
par gramatikas, stilistikas un leksikas jautājumiem, skaidrota LVA darba specifika. Joprojām
ir liels pieprasījums un uzticēšanās lingvistiskajiem atzinumiem – neskaidrās un pārprotamās
izteiksmes dēļ fiziskām un juridiskām personām sniegti skaidrojumi par atsevišķu vārdu,
teikumu un teksta fragmentu skaidrojumu no valodas viedokļa.
Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi

Lingvistiskie
atzinumi

kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums
no valodas viedokļa

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

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
konsultācijas elektroniski (konsultacija@valoda.lv)
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Skaits

18

995

14 939

4 264

2.8. Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu
un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā
2013. gada 22. februārī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notika Starptautiskās
dzimtās valodas dienas pasākums. Starptautisko dzimtās valodas dienu pēc Apvienoto
Nāciju Organizācijas iniciatīvas visā pasaulē atzīmē 21. februārī. Tās mērķis ir izcelt valodas
nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un
tālākā nodošanā.
Lai svinētu Dzimtās valodas dienas svētkus, LVA Rīgas vēstures un kuģniecības
muzejā aicināja uz tikšanos skolēnus no visas Latvijas. Vairāk nekā simts pamatskolas un
vidusskolas audzēkņi piedalījās dzejnieces Ingas Gailes sarunā „Mana balss”, tikās ar
animācijas studijas „Dauka” māksliniecēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi, noskatījās
animācijas filmas un devās ekskursijā pa muzeju gidu vadībā.

Pasākumā laikā LVA apbalvoja Eiropas Valodu dienā 2012 izsludinātā radošo darbu
konkursa „Latvija, es esmu Tavs bērns” uzvarētājus.
LVA 2013. gadā no septembra līdz novembrim jau otro gadu organizēja žurnālistu
gada balvu „Valodas stāstnieks”. Konkurss norit sadarbībā ar Latvijas Žurnālistu savienību,
un tā mērķis ir apzināt un izteikt pateicību tiem žurnālistiem, kuri savā profesionālajā darbībā
īpašu uzmanību velta latviešu valodas popularizēšanai, analītiskam situācijas izklāstam un
latviešu valodas apguvei, pilnveidei veltītiem rakstiem un sižetiem.
Konkursa „Valodas stāstnieks 2013” uzvarētāji – žurnālisti Elita Veidemane, Lāsma
Ģībiete, Jana Rubinčika, Laima Ozola, Ingūna Mieze, Ilze Brinkmane, Imants Vīksne, Inga
Kaļva, kā arī „Latgalys radejis”, „Rīgas laiks”, „Zaļais circenis”.
2013. gadā izstrādāta informatīvi izglītojoša interaktīva jautājumu un atbilžu
viktorīna par latviešu valodu „Valodas viktorīna”. Katrs interesents var piedalīties valodas
viktorīnā un atbildēt uz jautājumiem par valodu un tās lietojumu. Valodas viktorīnu izstrādāja
Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar AS „Rix Technologies”. Viktorīnas autores un
redaktores: Anna Vulāne, Lilija Jurģīte, Gunta Kļava, Rita Elstiņa; Zanes Ernštreites dizains;
programmētājs – Signis Vāvere.

Informatīvi izglītojoša interaktīva jautājumu un
atbilžu viktorīna par latviešu valodu „Valodas viktorīna”.
Pieejama: http://webwork.brokaweb.lv/quiz/lv

Viktorīnas mērķis – uzzināt noderīgu un interesantu informāciju par valodu: kāpēc
cilvēki runā, cik ātri var iemācīties valodu, vai dzīvniekiem ir valoda, kāpēc valodas ir tik
dažādas, kā radusies latviešu valoda, kas latviešu valodā ieviesa mūsdienu mēnešu
nosaukumus un kas – garumzīmi, vai latviešu valodā ir nozīme intonācijām un vēl daudz
interesanta.
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Grāmatas „Starp tevi un mani ir valoda” izdošana. Krājumā apkopoti 2011. gada
Eiropas Valodu dienas konkursu dalībnieku labāko darbu fragmenti, kas apkopoti pēc Latvijas
vispārizglītojošo skolu 1.12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Starp tevi un mani ir
valoda”.

Starp tevi un mani ir valoda.
Red. V. Līcīte
Rīgā : LVA, 2013. 162. lpp. (1200 eks.)

Skolēnu radošo darbu konkurss „Latvija, es esmu Tavs bērns” LVA Eiropas
Valodu dienā 2012 izsludināja konkursu skolu jaunatnei „Latvija, es esmu Tavs bērns”.
Katras skolas labākie darbi tika iesūtīti LVA. Konkursa mērķis – popularizēt latviešu valodu,
sekmēt valodas kā vērtības apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziņas paaugstināšanos.
Konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām
ārvalstīs – Adelaides, Ņujorkas, Briseles, Īrijas, Ņūdžersijas un Vašingtonas u.c. No katras
skolas varēja iesūtīt deviņus labākos domrakstus un zīmējumus, kopā LVA saņēma
582 radošos darbus. Žūrijas komisija, kurā bija pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas, Rīgas Pedagoģijas vadības un izglītības augstskolas un LVA, nominēja
30 labāko darbu autorus.

Eiropas Valodu dienas 2013 pasākumi. Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes
dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām,
valodu daudzveidībai un to apguvei. 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, arī svētki izvēršas arvien plašāki. Eiropas Valodu dienas 2013 norisinājās
no 20. septembra līdz 18. novembrim, un interesentiem bija iespēja piedalīties 15 pasākumos,
kuros ieeja bija bez maksas.
Eiropas Valodu dienas 2013 sadarbības partneri:
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Komisijas
Tulkošanas
ģenerāldirektorāts,
„Skrivanek
Baltic”,
Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk”, Gētes institūts,
Latvijas Kultūras akadēmija, LU Humanitāro zinātņu
fakultāte, Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO LNK,
delfi.lv, Spāņu kultūras centrs „Seneca”, Baltijas-Vācijas
Augstskolu birojs, Tartu Universitāte, Kocēnu novada dome,
E. Smiļģa muzejs, Kuldīgas novada muzejs, Francijas
Institūts.
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o 20. septembrī ES mājā notika valodu meistarklases, kur interesentiem atraktīvā un
radošā veidā bija iespēja iepazīties ar itāļu, spāņu, franču, horvātu, grieķu, poļu, norvēģu un
zīmju valodu. Katrā valodu darbnīcā bija iespēja dzirdēt šīs valodas skanējumu, uzzināt par to
ko būtisku, iemācīties pateikt kādas nozīmīgas frāzes un saprast, kuru valodu vēlētos apgūt
padziļināti.
o 20. septembrī Rīgas 37. vidusskolā sākās mobilais ceļojums „Valodas kamoliņš, kurā
skolēni multimākslinieka Kašera (Kaspara Blūma-Blūmaņa) vadībā piedalījās valodas spēlēs
un konkursos, kā arī ierakstīja savu novēlējumu latviešu valodai 500 m garajā kamoliņā.

23. septembrī mobilais ceļojums „Valodas kamoliņš” devās uz Salacgrīvas vidusskolu,
Staiceles vidusskolu, Alojas Ausekļa vidusskolu un Limbažu sākumskolu.
24. septembrī valodas kamoliņš tika tīts Zaļenieku izglītības centrā, Dobeles
1.vidusskolā, Brocēnu vidusskolā un Saldus 1. vidusskolā. Mobilā ceļojuma laikā 1 600 bērni
no Rīgas, Salacgrīvas, Staiceles, Alojas, Limbažiem, Zaļeniekiem, Brocēniem, Dobeles,
Saldus, kā arī no diasporas nedēļas nogales skolām 500 m garajā „Valodas kamoliņā”
ierakstīja savu veltījumu latviešu valodai. Bērni novēlēja latviešu valodai ilgu mūžu, lielu
runātāju skaitu, solījās to kopt, mīlēt un cītīgāk mācīties.
Valodas kamoliņš ar bērnu un vecāku vēlējumiem 26. septembrī tika nodots
papildināšanai un glabāšanai LNB Bērnu literatūras centram.
o 26. septembrī E. Smiļģa muzeja pagalmā notika spāņu, itāļu, latviešu, lietuviešu
valodas un kultūras vakars „Ieklausies, izdziedi un izgaršo kultūru”. Pasākumā kopā ar
Kultūras akadēmijas studentiem teatrālā gaisotnē bija iespēja ieraudzīt un sajust atšķirīgo šo
tautu valodā, mūzikā, dejā un citās radošajās izpausmēs.
o 27. septembrī Kuldīgā varēja klausīties mūziku saulrietā pie Ventas rumbas, kur
dažādu Eiropas tautu iemīļotas melodijas atskaņoja saksofonists Guntis Brancis.
o 27. septembrī notika brīvdabas kino Kuldīgas parkā, kur tika demonstrētas LVA
filmas „Runā ar mani. Latviski” un „Vienā valodā”. Pēc noskatīšanās bija iespēja
piedalīties sarunās ar filmu veidotājiem.
o 27. un 28. septembrī Tartu Universitātē notika starptautiskā Baltijas studentu
konference „Tilti Baltijā”, kuras mērķis bija igauņu, latviešu un lietuviešu valodas un
kultūras tuvāka iepazīšana, valodu un kultūru saikņu stiprināšana, Baltijas valstu jauniešu
tīkla radīšana un Baltijas kopīguma atrašana.
o 3. oktobrī Dikļu kultūras namā notika skolēnu komandu konkurss „Vārds mākslā
un tulkojumā”, kurā Dikļu pamatskolas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēnu
komandas sacentās dažādos Gētes „Fausta” tulkojumu daiļlasījumos. Pasaku parkā notika
aizraujoša tikšanās ar dzejnieku Viku; pasākuma dalībnieki iepazinās ar latviešu teātra un
dziesmu svētku tradīciju dzimšanas vietu.
o 4. oktobrī Rūjienas vidusskolā notika pasākums skolēniem „Vārda maģija”, kurā
piedalījās tulkotāja D. Meiere, LU profesore I. Druviete un Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā koordinatore valodu jautājumos Sandra Kaupuža.
o Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī 2013. gadā LVA izsludināja konkursu skolu jaunatnei
Latvijā un diasporā, kas notika no šī gada 26. septembra līdz 18. novembrim: skolēnus
aicināja piedalīties radošo darbu konkursā „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” (deviņi
katras skolas labākie darbi tika iesūtīti LVA; labākie likteņstāsti tiks apkopoti un izdoti
grāmatā).
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9. maijā Smiltenes kultūras centrā notika Smiltenes novada skolu konkurss „Par
valsti un valodu” ar Dagmāras Beitneres lekciju par latvietību un R. Blaumaņa lugas
iestudējuma veidošanu. Konkursā piedalījās Smiltenes novada skolēnu komandas no
Palsmanes pamatskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas, Smiltenes
Valsts tehnikuma–profesionālās vidusskolas, Blomes pamatskolas, Bilskas pamatskolas un
Variņu pamatskolas.
10. maijā Smiltenes Centra vidusskolā notika atklātās valodas un literatūras
stundas vidusskolas klasēm „Latviešu valoda – tas ir interesanti!”. Atklātās stundas vadīja
LU profesore Ina Druviete, Dace Dalbiņa un Sandra Kaupuža.
LVA piedalījās Baltijas Grāmatu svētkos 2013, informējot sabiedrību par
LVA izdotajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, vārdnīcām u.c. grāmatām, kā arī
konsultējot par aktuāliem valodas situācijas izpētes jautājumiem.

Ar LVA līdzfinansējumu biedrība „Latvijas Literatūras centrs” piedalījās
31. starptautiskajā izstādē Expolangues „Digital Technology for Language Learning”
(06.−09.02.2013.) Parīzē. Izstādē rīkotajā seminārā klātesošos informēja par latviešu valodas,
literatūras un kultūras vēsturi, aktualitātēm un situāciju mūsdienās. Savukārt latviešu valodas
stundās interesenti tika iepazīstināti ar latviešu valodas vēsturi un sarunvalodas pamatiem.
Lai sekmētu latviešu valodas apguves pieejamību, LVA 2013. gadā izveidojusi jaunu,
mūsdienīgu latviešu valodas apguves tīmekļa www.valoda.lv apakšvietni „Māci un mācies
latviešu valodu!”. Šajā apakšvietnē tiek piedāvāti daudzveidīgi mācību materiāli, kā arī
sniegts atbalsts pedagogiem, kuri māca latviešu valodu pieaugušajiem un bērniem.

Māci un mācies latviešu valodu!
Daudzveidīgi mācību materiāli latviešu valodas apguvei.
Pieejams: www.valoda.lv apakšvietnē

Jaunā valodas apguves apakšvietne veidota, mācoties no labākajiem valodu apguves
portāliem Eiropā, kuros apvienoti gan valodas apguves kursi dažādiem līmeņiem, gan
pašpārbaudes uzdevumi, gan vārdnīcas, spēles, interaktīvi mācību materiāli. Vietne nemitīgi
tiek papildināta ar jauniem materiāliem. www.valoda.lv apakšvietni „Māci un mācies latviešu
valodu!” katru mēnesi apmeklē vidēji 5000–8000 lietotāju.
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2013. gada 20. jūnijā LVA Eiropas Savienības mājas sarunu istabā rīkoja ikgadējo
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.

Klātesošie tika iepazīstināti ar jaunākajiem izdevumiem lingvistikā, valodas
konsultāciju dienesta paveikto, ar mājaslapas www.valoda.lv apakšvietnē „Māci un mācies”
piedāvātajiem digitālajiem latviešu valodas mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī
pedagogu profesionālās pilnveides, kultūras un starpkultūru izglītības pasākumiem. Tika
sniegta informācija arī par dažādiem projektiem, kurus 2013. gadā īstenojusi LVA.
2.9. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā
LVA kā Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (European Federation of
National Institutions for Language, EFNIL) biedrs piedalījās ikgadējā starptautiskajā
konferencē, kas šogad bija veltīta tulkošanas un tekstu interpretācijas jautājumiem Eiropā.
Konference 2013. gada 24.29. septembrī notika Viļņā, jo 2013. gadā otrajā pusē
Lietuvas Republika īstenoja Eiropas Savienības prezidējošās valsts funkcijas. Vienlaikus ar
EFNIL dalībinstitūciju tikšanos Lietuviešu valodas institūts Eiropas Valodu dienas kontekstā
organizēja arī konferenci „Vienoti daudzveidībā – valodas mobilitātei, darba vajadzībām un
pilsonībai” (25.−26.09.2013.).
Tulkošana ir viens no ceļiem, kā novērst valodu barjeras daudzvalodīgajā Eiropā, kā
arī veids, kā attīstīt un saglabāt Eiropas valodu daudzveidību un valodu lietojumu visplašākajā
kontekstā.
3. Budžeta informācija
LVA sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada
10. septembra noteikumiem Nr. 790 „Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis”.
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Nr.p.k.

Finanšu rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. Uzturēšanas izdevumi
2.1.1. Kārtējie izdevumi
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem
1.
1.1.
1.2.
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Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

689 110
529 558
159 552

823 447
703 447
120 000

865 669
703 447
162 252

712 398
707 914
707 914
4 484

848 000
830 700
830 700
17 300

847 999
830 699
830 699
17 300

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekta
„Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un
naturalizācijai” (līgums Nr. IF/2011/1.a/2) finansējums un izlietojums

Nr.p.k.

Finanšu rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācija
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
1.3. Transferti
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi
1.
1.1.
1.2.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

-

112 638
-

110 089
-

-

112 638
112 638
112 638
112 638

110 089
110 089
110 089
110 089

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekta
„Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem
mazākumtautību pirmskolas izglītības iestādēs” (līgums Nr. IF/2011/2./2.) finansējums un
izlietojums
Nr.p.k.

Finanšu rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
1.3. Transferti
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi
1.
1.1.
1.2.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

-

53 990
-

53 496
-

-

53 990
53 990
53 990
53 990

53 496
53 496
53 496
53 496

Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam atbalstītā projekta „Igauņu-latviešu
un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” (līguma Nr. EU43442) finansējums un izlietojums
Nr.p.k.

Finanšu rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācijas
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 991
11 991
11 991
10 726
10 726
1 265
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Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

66 858
66 858
66 858
66 858
66 858
0

66 858
66 858
66 858
66 858
66 858
0

Valsts budžeta un ES projektu līdzfinansējuma izlietojuma kopsavilkums
Finanšu rādītāji

Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Pārskata gadā

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

930 386
770 834
159 552
953 674
947 925
947 925
5765

1 056 933
770 305
120 000
166 628
1 081 486
1 064 186
1 064 186
17 300

1 096 142
770 305
162 252
163 585
1 078 442
1 061 142
1 061 142
17 300

4. LVA personāls
2013. gadā LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu
sarakstu īstenoja 22 darbinieki, divi darbinieki atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.
2013. gadā darbā tika pieņemti 2 darbinieki, vienlaikus darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas
ar 2 darbiniekiem. 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%

Trīs LVA darbinieki turpina studijas doktorantūrā.
o Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora studiju
programma, promocijas darba tēma „Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti”.
o Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas
doktora studiju programma, promocijas darba tēma „Mazākumtautību izglītības potenciāla
izmantošana trešo valstu valstspiederīgo izglītībā”.
o Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) Pedagoģijas fakultāte.
Pedagoģijas doktora studiju programma, promocijas darba tēma „Skolēna mācīšanas un
skolotāja mācīšanās kompetences mijsakarības”.
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LVA darbinieku vecums
25–35 gadi

7

27%

36–50 gadi

11

46%

51–66 gadi

4

27%

LVA darbinieku zinātniskajās konferencēs nolasītie referāti
o Latviešu valodas ietekme lībiešu valodas locījumu sistēmas pārmaiņās. (Kļava, G.,
Ernštreits, V. Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „XXIII zinātniskie
lasījumi”, 24.–25.01.2013.)
o Livonian-Estonian-Latvian dictionary as a source for studies on Livonian-Latvian
contacts. (Kļava, G., Ernštreits, V. Tartu Universitātes starptautiskā konference par Baltijas
somu mazajām valodām un kultūrām „Finnic languages, cultures, and genius loci”, kas veltīta
valodnieka Tīta Reina Vītso (Tiit-Rein Viitso) 75. dzimšanas dienai, 07.–08.03.2013.)
o Latviešu valoda un tās mācīšanās kompetence: teorija un prakse. (Vaivade, V.
Liepājas Universitātes 10. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un
perspektīva”, 11.04.2013.)
o Kā internetu portālu mediju diskurss ietekmē pedagogu iecietību pret trešo valstu
valstspiederīgajiem (Pičukāne, Ē. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference
„Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, 25.05.2013.)
o Linguistic outcomes of Livonian-Latvian contacts. (Kļava, G. Tartu Universitātes,
Lībiešu Kultūras centra un LVA starptautiskā vasaras skola „Lībiešu vasaras universitāte”,
10.–18.08.2013.)
o „Latviešu valodas prasmes dinamika (2009.–2012.): ekonomiskais aspekts”.
(Valdmanis, J., Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā
pētīšanas aspekti”, 28.–29.11.2013.)
o Īpašvārdu atveide latviešu valodā: mīti un realitāte (Liepa, D. Liepājas Universitātes
18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 28.–29.11.2013.)
o Lingvistiskās attieksmes faktori: personiskā un kolektīvā līdzatbildība (Līcīte, V.
Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”,
28.–29.11.2013.)
LVA
darbinieku
piedalīšanās
dažādās
konferencēs,
semināros
ar
referātiem / uzstāšanos
o Eiropas Parlamenta deputātes I. Vaideres organizētajā konferencē „Gads pēc
valodas referenduma: paveiktais un darāmais” J. Valdmaņa informatīva uzstāšanās „Gads pēc
referenduma: Latviešu valodas aģentūras paveiktais un darāmais”, 18.02.2013.
o Seminārs izdevniecības „Zvaigzne ABC” darbiniekiem par aktuāliem valodas
jautājumiem, 18.03.2013., D. Liepa.
o Bibliotekāru un latviešu valodas skolotāju seminārā Valmieras integrētajā
bibliotēkā uzstāšanās ar priekšlasījumu „Valoda spēlējas”, 05.06.2013., D. Liepa.
o Studentu korporāciju sēdē uzstāšanās ar referātu „Mūsdienu latviešu valoda:
pagātnes mantojums un ieskats nākotnē”, 25.04.2013., D. Liepa.
o Dalība seminārā RIIMC Rīgas skolotājiem ar uzstāšanos „Publiskā runa”, 27.–
29.08.2013., D. Liepa.
o Tikšanās „Aktuālais latviešu valodas leksikā un valodas kultūrā” ar Gulbenes
novada Valsts ģimnāzijas skolotājiem, 29.08.2013., D. Liepa.
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o Lekcija „Latviešu valodas kultūra” un tikšanās ar LU senioriem, LU Mazā aula,
29.10.2013., D. Liepa.
o LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības
katedras rīkotajā latvistikas atvērtajā seminārā L.A.Si informēšana par LVA, tās darbību
latviešu valodas apguvē, izpētē, popularizēšanā, 09.11.2013., I. Vītola.
Zinātniskas publikācijas
o Liepa, D. „Preses valoda” // Latviešu valoda (Valsts valodas komisijas izdevums
profesora A. Veisberga redakcijā). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 329.–346. lpp.
o Liepa, D. „Virsrakstu lietojums preses tekstos” // Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu
krājums, 17. Atb. red. Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2013, 143.–152. lpp.
o Pičukāne, Ē. Criteria of Tolerance in Different Educational Theories Integrating
Young Third Country Nationals // Latvijas Universitāte, Leipcigas Universitāte, Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2013, 126.–137. lpp.
o Pičukāne, Ē. „Kā internetu portālu mediju diskurss ietekmē pedagogu iecietību pret
trešo valstu valstspiederīgajiem” // Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: Rēzeknes Universitātes
rakstu krājums, Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013, 47.–58. lpp.
o Ernštreits, V., Kļava, G. „Dažas gramatiskas pārmaiņas lībiešu valodā latviešu valodas
ietekmē” // Valoda: nozīme un forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā. Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 19.–27. lpp.
Populārzinātniskas publikācijas
o Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I. „Valodas konsultācijas” // Valodas prakse:
vērojumi un ieteikumi (Nr. 8). Rīga : LVA, 2013, 152.–166. lpp.
Apmeklētie semināri un konferences profesionālai pilnveidei un kvalifikācijas
paaugstināšanai
o Konference „Gads pēc valodas referenduma: paveiktais un darāmais”, LVA direktors
profesors J. Valdmanis klātesošos informēja par LVA paveikto un darāmo pēcreferenduma
kontekstā (konferenci organizēja Eiropas Parlamenta deputāte I. Vaidere 18.02.2013.)
o 18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 28.–
29.11.2013.
o Dalība Tiesībsarga biroja organizētajā 2013. gada konferencē (12.12.2013.)
LVA darbinieku profesionālo zināšanu pilnīgošana kursos
LVA darbinieki ir piedalījušies dažādos kursos, papildinot savas profesionālās zināšanas.
2013.gadā profesionālās zināšanas un prasmes LVA darbinieki papildināja ārvalstu
pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, konferencēs, darba grupu sanāksmēs un
citās mācībās
o 2013. gada 29. janvāris–3. februāris, Londona (Apvienotā Karaliste). Dalība BESA
(British Education Suppiers Association), ALT (Association for Learning Technology)
organizētajā izglītības tehnoloģiju, mācību satura un apmācību nodrošinājuma izstādē BETT
(British Educational Training and Technology Show). Pasākumu apmeklēja viens darbinieks,
visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība”
komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 16.–17. janvāris, Tallina (Igaunija). Dalība LVA un Igauņu valodas institūta
īstenotā Igaunijas – Latvijas (ESTLAT) programmas projekta „Igauņu-latviešu un latviešuigauņu vārdnīcas izstrāde” darba grupas sanāksmē un sanāksmē ar Tartu Universitātes
leksikogrāfiem. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no
Igaunijas – Latvijas programmas projekta „Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas
izstrāde” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 22. janvāris, Šauļi (Lietuva). Dalība Šauļu universitātes Baltu centra desmit
gadu jubilejas pasākumā; to apmeklēja trīs darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no
apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem
līdzekļiem.
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o 2013. gada 22.25. februāris, Bredforda (Lielbritānija). Dalība Latviešu nacionālās
padomes Lielbritānijā (LNPL) un LVA organizētajā diasporas skolotāju seminārā Bredfordā,
dalībnieki informēti par diasporas skolu atbalsta sistēmu un tālmācības iespējām, kā arī
iepazīstināti ar aktualitātēm latviešu valodas metodikā, jaunākajiem mācību materiāliem un
elektroniskajiem resursiem, veicināta pieredzes apmaiņa un sadarbība starp diasporas skolām.
Pasākumu apmeklēja trīs darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas
04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 6.7. marts, Tartu (Igaunija). Dalība Tartu Universitātes rīkotajā starptautiskajā
konferencē „Conference on Finnic minority languages and cultures”, nolasīts referāts
„Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca kā valodu kontaktu pētījumu avots”, kā arī notikusi
tikšanās ar Tartu Universitātes latviešu valodas pasniedzēju I. Zagorsku. Pasākumu apmeklēja
divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts
valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 17.23. marts, Manheima (Vācija) un Parīze (Francija). LVA īstenotajā
pētījumā „Literārās valodas normas lingvistiskajā praksē: pasaules pieredze un tradīcijas”
iegūta nepieciešamā informācija par pētījumā ietvertajām valstīm: Vāciju un Franciju.
Manheimā notikusi lietišķa tikšanās ar G. Štikelu (EFNIL prezidentu un Vācu valodas
institūta Manheimā vadošo pētnieku) un citiem institūta atbildīgajiem pētniekiem; Parīzē
notikusi tikšanās ar Žanu Fransuā Baldi (Kultūras un komunikācijas ministrijas Franču
valodas un valodu Francijā departamenta vadītāja vietnieku) un LVA pētījumā iesaistītajiem
atbildīgajiem ministrijas darbiniekiem. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi
komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība”
komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 18.19. aprīlis, Tartu un Tallina (Igaunija). Dalība LVA un Igauņu valodas
institūta īstenotā Igaunijas – Latvijas (ESTLAT) programmas projekta „Igauņu-latviešu un
latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” darba grupas sanāksmē par projekta īstenošanas
aktualitātēm, piedalīšanās Tallinas Universitātes konferencē un tikšanās ar Tartu Universitātes
pārstāvi K. Prillopu (pārrunāti divvalodu vārdnīcu sastādīšanas praktiskās problēmas un
risinājumi). Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no
apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem
līdzekļiem.
o 2013. gada 21.26. aprīlis, Čehija. Pieredzes apmaiņas brauciens Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni par
trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Austrijā un Čehijā”
(Nr. IF/2011/3/2/1). Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visus komandējuma izdevumus
sedza pasākuma organizētāji.
o 2013. gada 28. aprīlis5. maijs, Leipciga (Vācija). Dalība Leipcigas Universitātes
organizētajā starptautiskajā doktorantu konferencē „Inovācijas izglītībā” un uzstāšanās ar
prezentāciju „Tālākizglītības pilnveides iespējas skolotāju iecietības sekmēšanai pret trešo
valstu valstspiederīgajiem Latvijas bilingvālās, starpkultūru un iekļaujošās izglītības
kontekstā”, konferences dalībniekiem sniegta informācija par LVA ieguldījumu darbā ar trešo
valstu valstspiederīgajiem. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visus komandējuma
izdevumus sedza Latvijas Universitāte no Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts doktora
studijām Latvijas Universitātē” finanšu līdzekļiem.
o 2013. gada 28. maijs, Žiezmaros (Kauņas novads, Lietuva). Lietišķa tikšanās ar Vītauta
Dižā Kauņas universitātes latviešu valodas pasniedzēju Daivu Puškoriūti, apspriesti jautājumi,
kas saistīti ar LVA īstenotā pētījuma „Literārās valodas normas lingvistiskajā praksē: pasaules
pieredze un prakse” Lietuvas sadaļas izstrādi (precizēti neskaidrie jautājumi, izstrādāta
pirmsredakcionālā versija). Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi
segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem
līdzekļiem.
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o 2013. gada 26.27. jūnijs, Viļņa (Lietuva). Lietuvas valsts politikas un institūciju pieredze
diasporas jauniešu izglītošanā, lietišķa tikšanās ar Viļņas Universitātes Lituānistikas katedras
vadītāju Dr. philol. Loretu Vilkieni un mācību līdzekļu diasporai autori Virginiju Stumbrieni,
apmeklēta Lietuviešu māja, Lietuvas Valsts valodas komisija un notikusi tikšanās ar Lietuvas
Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās un profesionālās izglītības departamenta Pamata
un vidējās izglītības nodaļas vadītāju Loretu Žadeikaiti un atbildīgo speciālisti Nidu
Poderieni. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no
apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem
līdzekļiem.
o 2013. gada 10.18. augusts, Kāslbāra (Īrija). Nodrošināta LVA un Īrijas Latviešu
nacionālās padomes organizēto Īrijas latviešu diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju
profesionālā pilnveide, integrējot metodiskās nodarbības „3x3” nometnes programmā.
Pasākumu apmeklēja četri darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas
04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 24.29. septembris, Viļņa (Lietuva). Dalība Eiropas Nacionālo valodas
institūciju federācijas gadskārtējā konferencē „Tulkošana Eiropā” un Lietuviešu valodas
institūta konferencē „Vienoti daudzveidībā – Eiropas lingvistiskās un kulturālās attīstības
aspekti”. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no
apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem
līdzekļiem.
o 2013. gada 27.28. oktobris, Tartu (Igaunija). Dalība LVA un Igauņu valodas institūta
īstenotā Igaunijas – Latvijas (ESTLAT) programmas projekta „Igauņu-latviešu un latviešuigauņu vārdnīcas izstrāde” darba grupas sanāksmē par projekta īstenošanas aktualitātēm un
atskaitēm pirmajā projekta periodā. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma
izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 7. novembris, Tallina (Igaunija). Igaunijas diasporas izglītības politikas un tās
īstenošanas pieredze, tikšanās ar Igaunijas Kultūras ministrijas, Igaunijas Izglītības un
zinātnes ministrijas, kā arī Igaunijas Integrācijas un migrācijas fonda pārstāvjiem. Pasākumu
apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas
04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem.
o 2013. gada 10.11. decembris, Tallina (Igaunija). Dalība LVA un Igauņu valodas institūta
īstenotā Igaunijas – Latvijas (ESTLAT) programmas projekta „Igauņu-latviešu un latviešuigauņu vārdnīcas izstrāde” programmas Tehniskā sekretariāta rīkotajā projekta sanāksmē par
projekta gaitu, projekta rezultātu atbilstību projekta pieteikumam un citiem dokumentiem, kā
arī apspriestu projekta otro pārskatu. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi komandējuma
izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem
paredzētajiem līdzekļiem.

5. 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 un izveidojot jaunu
apakšvietni Māci un mācies latviešu valodu.
LVA mājaslapā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, iespējams apgūt valodu,
pasūtīt grāmatas, iepazīties ar skolotāju pieredzes materiāliem, uzzināt par valodas apguves
iespējām ārzemēs, saņemt konsultācijas valodas jautājumos un izmantot daudzas citas
iespējas.
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Mājaslapā regulāri ievietota informācija plašsaziņas līdzekļiem u.c. interesentiem, kā
arī uzdoti iknedēļas jautājumi. 2013. gadā mājaslapa apmeklēta 169 267 reizes, bijuši 462 000
lapu skatījumi. Visvairāk mājaslapas apmeklējumu – 82 820 bijuši no angļu valodā lietotām
mobilajām ierīcēm, 54 489 reizes skatīts no latviešu valodā lietotajām mobilajām ierīcēm,
savukārt 24 489 no krievu valodā lietotām ierīcēm u.c.
Iedzīvotāju informēšanai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sagatavoti un ziņu
aģentūrām nosūtīti 80 ziņojumi. 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 Sniegtie komentāri un informācija plašsaziņas līdzekļiem no 2011. gada līdz
2013. gadam
N.p.k.
1.
2.
3.

Informatīvās vienības
Ziņojumi presei
Informatīvi skaidrojošas īsas publikācijas dažādos preses
izdevumos
Plašākas publikācijas, intervijas, komentāri, diskusijas (TV,
radio, laikraksti, interneta vietnes u.tml.)
Kopā:

2011
30
28

2012
34
13

2013
80
127

6

2

12

64

49

219

o Informācija par dažādiem valodas un valodas apguves jautājumiem sniegta:
- laikrakstiem un žurnāliem: „Diena”, „Latvijas Avīze”, „Neatkarīgā Rīta
Avīze”, „Jurista Vārds”, „Latvijas Vēstnesis”, „Izglītība un Kultūra”, „Ir
Nauda”, „Telegraf”, „Mūzikas Saule” u.c.;
- reģionālajiem laikrakstiem: „Kurzemes Vārds”, „Rīgas Apriņķa Avīzei”,
„Ventas Balss”, „Kursas Laiks”, „Staburags”, „Kuldīgas Ziņas” u.c.;
- Latvijas Radio 1 (piem., raidījums „Kā labāk dzīvot”, programma „Labrīt!”),
Latvijas Radio 4, Latvijas Radio 101, 1. Biznesa radio, Rīgas Stradiņa
universitātes radio „Runā skaļāk!”;
- Kuldīgas TV, LTV 1 (raidījumam „Panorāma”, „Labrīt, Latvija!”,
„100 g kultūras”, „Eiropa. Mīti un realitāte”, „Eirobusiņš”, „Četras istabas”
u.c.), TV 3 (raidījumam „Bez tabu”), TV kanāls „Baltijas 1. kanāls”,
LNT (raidījumam „Tautas balss”, „Jaunā Viļņa dienasgrāmata” u.c.), Krievijas
kanālam ORT;
- IZM elektroniskajam izdevumam, portāliem www.diena.lv, www.ir.lv,
www.apollo.lv, www.mammamtetiem.lv, www.precos, www.7guru.lv u.c.
plašsaziņas līdzekļiem.

LVA jaunumi un noderīgas saites
latviešu diasporas skolotājiem
https://twitter.com/LVA_DIASPORA
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Igauņu-latviešu vārdnīca,
atbalstītājs: Igaunijas-Latvijas programma
(The new Estonian-Latvian dictionary supported
by Estonia-Latvia programme)
https://twitter.com/@eelv_lv

o Statistika par LVA mājaslapas www.valoda.lv apmeklējumiem
LVA mājaslapa www.valoda.lv
Apakšvietne „Māci un mācies”

2011

2012

2013

122 922
reizes
371 549
lapu skatījumi

142 816
reizes
428 724
lapu skatījumi

169 267
reizes
462 020
lapu skatījumi

18%
14%
6,66%
1,95%

20,24%
8,09%
4,23%
1,97%
1,73%

LVA mājaslapas www.valoda.lv vairāk apmeklētās sadaļas
Aktualitātes
17,93%
Valodas konsultācijas
5,59 %
Valodas apguve
4,86
Grāmatas
Pedagogu tālākizglītība
7,92%

LVA un valsts valodas kvantitatīvajā publicitātes analīzē konstatēts, ka 2013. gadā
valodas publicitāte Latvijas medijos bijusi 6 527 reizes. 497 no tiem minēta LVA, bet 6270
aplūkoti ar valsts valodu saistīti jautājumi.
Publicitātes kvantitatīvā analīze apkopo LVA, kā arī valsts valodas publicitāti Latvijas
medijos 2013. gadā. Publicitātes analīzē atspoguļoti šādi publicitātes aspekti:
- LVA un valsts valodas publicitātes intensitāte;
- LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādu valodu medijos;
- LVA un valsts valodas publicitātes salīdzinājums dažādos mediju segmentos.
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Sadarbība ar Valsts valodas centru, skolotājiem, metodiskajām apvienībām,
izglītības u.c. iestādēm:
o 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: 09.01.2013., 13.02.2013.; 13.03.2013.;
10.04.2013.; 11.09.2013.; 13.11.2013.;
o 25.01.2013. lekcija „Leksikas lietojuma aktualitātes valodu konsultantu praksē”
LVA seminārā skolotājiem „Latviešu valodas mācību līdzekļu autoru profesionālās
kompetences pilnveide” (D. Liepa);
o 21.02.2013. Dzimtās valodas dienas pasākums Jelgavā, tikšanās ar Jelgavas
vidusskolēniem un uzstāšanās (D. Liepa);
o 18.03.2013. seminārs izdevniecības „Zvaigzne ABC” darbiniekiem par aktuāliem
valodas jautājumiem (D. Liepa);
o 25.04.2013. uzstāšanās studentu korporāciju sēdē par valodas prakses aktuāliem
jautājumiem ar referātu „Mūsdienu latviešu valoda: pagātnes mantojums un ieskats nākotnē”
(D. Liepa);
o 05.06.2013. uzstāšanās bibliotekāru un latviešu valodas skolotāju seminārā
Valmieras integrētajā bibliotēkā „Valoda spēlējas” (D. Liepa);
o 27.–29.08.2013. lekcija „Publiskā runa” Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā
centrā (D. Liepa);
o 29.08.2013. lekcija „Aktuālais latviešu valodas leksikā un valodas kultūrā”
Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas skolotājiem (D. Liepa);
o 29.10.2013. tikšanās ar LU senioriem un lekcija LU Mazajā aulā „Latviešu valodas
kultūra” (D. Liepa);
o piedalīšanās skolēnu eseju konkursā „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda”
(organizēja Eiropas Parlamenta deputāte I. Vaidere, 2013. gada septembris –
novembris).
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem u.c.
o 27.02.2013., 22.05.2013., 31.07.2013., 26.09.2013., 04.12.2013. Latvijas Radio 1
raidījums „Kā labāk dzīvot?” veltīts valodas aktualitātēm un vārdu skaidrojumam tiešajā ēterā
(D. Liepa);
o 21.11.2013. Latvijas Radio 1 raidījumu valodas izvērtēšana (D.Liepa);
o piedalīšanās NEPLP rīkotajā darba sanāksmē (09.09.2013.) par plānotajiem
grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (subtitrēšanas jautājums).
o piedalīšanās latvistikas seminārā L.A.Si, kurā topošie studenti informēti par LVA, tās
darbību latviešu valodas apguvē, izpētē un popularizēšanā (semināru organizēja LU
Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās
valodniecības katedra 09.11.2013.).
Plašsaziņas līdzekļiem sniegtās intervijas
o komentāri Latvijas Radio par tautību nosaukumiem (09.01.2013.; D. Liepa);
o komentārs LTV1 par vārda medijs un termina plašsaziņas līdzeklis lietojumu
(13.01.2013.; D. Liepa), komentārs LTV1 raidījumam „Četras istabas” par dažādiem leksikas
jautājumiem (02.12.2013.; D.Liepa);
o komentārs ziņu vortālam „7 guru” par amatpersonu publiskajiem izteikumiem
(22.01.2013.; D. Liepa);
o komentārs laikrakstam „Diena” par KNAB plakātā lietoto leksiku (18.02.2013.);
o skaidrojums TV3 raidījumam „Bez tabu” par vārdiem jutīgs/jūtīgs;
padomāt/aizdomāties (25.02.2013.; D. Liepa), par vārdu pikniks (25.04.2013.; D.Liepa), par
vietniekvārda pats lietojumu sauklī „Nospied pogu un atver durvis pats!” (02.12.2013.;
D.Liepa); komentārs par eiro (04.03.2013.; D. Liepa);
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o komentārs LNT par eiro (05.03.2013.; D. Liepa);
o komentārs žurnālam „Mūzikas Saule” par mūzikas termina vijoļkoncerts
pareizrakstību (08.04.2013.; D. Liepa);
o komentārs žurnālam „Ir nauda” par vārdu eirostress (29.04.2013.; D. Liepa);
o komentārs laikrakstam „Kursas Laiks” par īpašvārdu atveidi (03.05.2013.;
D. Liepa);
o gada laikā aptuveni 10 komentāri laikrakstam „Kurzemes Vārds” par īpašvārdu
atveidi, atsevišķu vārdu locīšanu un lietojumu (D.Liepa);
o komentārs „Radio 101” par priekšvārda Mark rakstību;
o komentārs „Latvijas Avīzei” par vārdu konceptuāli (21.08.2013.; I. Sjomkāne); par
Latvijas Republikas preambulu (04.10.2013.; D. Liepa);
o komentārs „Latvijas Vēstnesim” par uzvārdu atveidi un pareizrakstību
(08.10.2013.; D. Liepa).
o tikšanās ar laikraksta „Kurzemes Vārds” žurnālistiem: saruna par valodas
jautājumiem, D.Liepa, 29.11.2013.
o Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus LVA lingvistes
regulāri apkopo LVA mājaslapā sadaļā „Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi” un
„Konsultācijas”.
LVA darba plāns 2014. gadam
Sk. pielikumu:
LVA gada darbības pārskats (2013). Pielikums (Darba plāns 2014)
http://www.valoda.lv
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