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Pamatinformācija
1. LVAVA juridiskais statuss un LVAVA izveidošana

 
Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (turpmāk -- LVAVA) ir  izglītības un 

zinātnes  ministra  pārraudzībā  esoša  valsts  iestāde.  Aģentūras  darbības  mērķis  ir 
nodrošināt  latviešu  valodas  apguves  iespējas  cittautiešiem  un  bilingvālās  izglītības 
attīstību  Latvijā.  Aģentūra  īsteno  „Valsts  valodas  politikas  programmu  2006.–2010. 
gadam” un „Latviešu diasporas atbalsta programmu 2004.–2009. gadam”. 

LVAVA  funkcijas  un  tiesības   ir  noteiktas  tās  nolikumā  (Latvijas  Republikas 
Ministru kabineta 2004. gada 7. novembra noteikumi nr. 774 Latviešu valodas apguves 
valsts aģentūras nolikums).

LVAVA personālstruktūru veido vienota hierarhiska sistēma, kur viens darbinieks 
ir  padots  citam  darbiniekam  (sk.  aģentūras  organizatorisko  struktūru  2008.  gadā). 
Aģentūras direktors (turpmāk – direktors) ir augstākā amatpersona aģentūrā. Direktors ir 
tieši padots izglītības un zinātnes ministram. Direktoram ir divi vietnieki, kuri saskaņā ar 
tiesību aktiem ir valsts amatpersonas:  vietnieks pedagoģiskajā darbā un izdevējdarbībā 
un administratīvās un personālvadības nodaļas vadītājs/direktora vietnieks. Kopš 2006. 
gada LVAVA direktore ir Dace Dalbiņa.

 

Pārvaldes 
vecākais referents 
 

Jurists 
(saimnieciskais 

līgums) 

Saimniecības 
pārzinis 

 

Grāmatvedis 

Grāmatvedis/ 
kasieris 

 

Izdevējdarbības 
vadītājs 

Tālākizglītības  
nodaļa 

- nodaļas vadītājs 

Starpkultūru 
komunikācijas un 
izglītības darba 

vadītājs 

Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa 

- nodaļas vadītājs/ 
galvenais grāmatvedis 
 

Adminidstratīvā un 
personālvadības 

nodaļa 
- direktora vietnieks/ 

nodaļas vadītājs Informatīvi 
metodiskā 

darba vadītājs 

Latgales  
reģiona birojs 

- biroja vadītājs 
- biroja asistents 

 

 
DIREKTORS 

Projektu vadītājs 

Reģionālie 
koordinatori 
(uzņēmuma 

līgumi 6) 
- Jelgavā 

- Krāslavā 
- Ludzā 
- Preiļos 

- Rēzeknē 
-Ventspilī 

 

Projektu vadītājs 
Kurzemes 

reģiona birojs 
- biroja vadītājs 
- biroja asistents 

 

Vēsturiski  LVAVA  ir  attīstījusies  no  Latviešu  valodas  apguves  valsts 
programmas.  1994.  gadā  Latvijas  valdība  vērsās  pie  Apvienoto  Nāciju  Attīstības 
programmas un lūdza izveidot ekspertu misiju, lai palīdzētu izstrādāt Latviešu valodas 
apguves  valsts  programmas  projektu.  Latviešu  valodas  apguves  valsts  programma 
(LVAVP) tika apstiprināta 1995. gada 1. novembrī ar LR Ministru kabineta rīkojumu nr. 
616. Programmas īstenošanai tika izveidota LVAVP projekta vadības vienība ar valsts 
uzņēmuma  bezpeļņas  organizācijas  statusu.  Pirmos  četrus  gadus  LVAVP  darbojās 
Apvienoto Nāciju Attīstības programmas (ANAP) gādībā, izmantojot tās plašo pieredzi, 
lielu  programmu  administrēšanas  tradīcijas  un  profesionālās  iemaņas.  2001.  gadā 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija pārņēma LVAVP administratīvo pārraudzību un 
uzņēmās atbildību par programmas mērķu īstenošanu, iezīmējot jaunu posmu LVAVP 
vēsturē.  Saskaņā  ar  valsts  pārvaldes  reformu  2004.  gada  oktobrī  LVAVP  projekta 
vadības vienība mainīja statusu un kļuva par Latviešu valodas apguves valsts aģentūru 
(LVAVA).
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 Direktora vietnieks 

pedagoģiskajā darbā un izdevējdarbībā 



1.1. LVAVA politikas jomas un darbības virzieni

Latviešu  valodas  apguves  valsts  aģentūra  vēsturiski  veidojusies  no  Latviešu 
valodas apguves valsts programmas (sk. 1.1. apakšnodaļu). Latviešu valodas apguves 
valsts  programmas darbs pirmajiem 10 gadiem tika plānots  5 darbības  fāzēs,  kurās 
pakāpeniski nodrošināta latviešu valodas apguve un bilingvālās izglītības attīstība.

1. fāze: 1996.–1998. gads
Šīs  fāzes  mērķis  bija  izstrādāt  LAT2  (latviešu  valoda  kā  otrā  valoda) 

pasniegšanas metodiku, sagatavot pirmos pedagogus – multiplikatorus, kā arī izstrādāt 
programmas attīstības un darbības ilgtspēju.

2. fāze: 1999.–2000. gads
Šīs  fāzes  mērķis  bija  pilnveidot  LAT2  mācīšanas  metodiku,  saturā  iekļaujot 

sabiedrības integrācijas jautājumus.
3. fāze: 2001.–2002. gads
Šīs fāzes mērķis bija nostabilizēt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā, valodas 

kursus piedāvājot arī tām mērķauditorijām, kuras iepriekšējos posmos nebija iekļautas 
prioritāšu lokā.

4. fāze: 2003.–2004. gads
Šīs  fāzes mērķis  bija  latviešu valodas kā valsts  valodas un LAT2 ieviešanas 

neatgriezeniskuma  nostiprināšana.  Galvenie  uzdevumi  bija:  pabeigt  LAT2  mācību 
līdzekļu izdošanu visām pamatskolas klasēm un sagatavot mācību līdzekļus vidusskolai, 
kā  arī  izskaidrot  mazākumtautību  izglītības  reformu  un  nodrošināt  atbalstu  tās 
ieviešanai.

5. fāze: 2005.–2006. gads
Šajā posmā bija paredzēts nostiprināt izveidotās aģentūras darbību, par kuras 

pamatuzdevumiem bija noteikti tādi uzdevumi kā latviešu valodas apguves un latviešu 
valodas vides veicināšana, lai jebkurš interesents neatkarīgi no vecuma, profesijas un 
tautības varētu apgūt latviešu valodu kā otro valodu vai svešvalodu.

Nākamā fāze: 2006.–2009. gads
Šajā posmā LVAVA pamatuzdevums ir  īstenot  Latvijas  valsts  politiku  latviešu 

valodas jautājumos, nodrošinot mūsdienīgu latviešu valodas kā otrās valodas apguvi un 
sekmējot latviešu valodas kā svešvalodas (LAT S) apguvi visās izglītības pakāpēs.

LVAVA aktuālie stratēģiskie mērķi ir:
1. Latviešu valodas un bilingvālās izglītības skolotāju profesionālās meistarības 

pilnveide. 
2. Latviešu valodas apguves pēctecīgs nodrošinājums no pirmsskolas līdz 

mūžizglītībai. 
3. Mācību un metodiskās literatūras, kā arī citu mūsdienīgu mācību līdzekļu izveide 

LAT2, LAT S un bilingvālās izglītības  jomā, īpaši izmantojot informācijas saziņas 
tehnoloģijas. 

4. Sabiedrības integrācijas procesu veicināšana. 
5. Atbalsta sistēmas izveide latviešu valodas apguvei diasporā.          
6. Starptautiska profesionālās sadarbības tīkla izveide otrās valodas apguves 

metodikas un bilingvālās izglītības jomā.
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LVAVA darbojas 6 dažādos virzienos:
• pedagogu tālākizglītība; 
• LAT2 apguve; 
• mācību un mācību metodisko līdzekļu veidošana un izdošana;
• sabiedrības integrācija;
• latviešu diaspora ārvalstīs;
• starptautisku profesionālās sadarbības tīklu veidošana.

LVAVA savā darbībā ievēro šādus principus:
PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

• pedagogu tālākizglītība tiek plānota un organizēta, ievērojot skolotāju aktuālās 
vajadzības  un  nodrošinot  atbilstošākās  tālākizglītības  formas  (elastīguma 
princips); 

• pedagogu  tālākizglītība  tiek  plānota  un  organizēta,  ievērojot  valsts  noteiktās 
prasības nozarē (sistēmiskuma princips).

LAT2 APGUVE
• LVAVA darbība  galvenokārt  orientēta  uz  Latvijas  iedzīvotājiem,  kuriem trūkst 

latviešu valodas zināšanu un kuri vēlas apgūt latviešu valodu vai papildināt savas 
zināšanas;

• valodas apguve LVAVA ietvaros notiek tikai pēc brīvprātīguma principa; 
• valodas mācīšanā LVAVA īsteno pakāpenisku un motivētu pieeju, tās centrā ir 

indivīds, kas apgūst valodu kā komunikācijas līdzekli;
• LVAVA piedāvāto kursu pamatā ir atziņa, ka valoda jāmācās, lai to lietotu.

LVAVA MĀCĪBU UN METODISKIE LĪZDEKĻI
• LVAVA  mācību  līdzekļos  latviešu  valoda  atklājas  kā  mūsdienīga  valoda,  kas 

lietojama visās dzīves jomās;
• LVAVA mācību līdzekļos ir īstenota funkcionāla pieeja.

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
• LVAVA darbība ir īpaši orientēta uz skolu vides stiprināšanu, veicinot skolu un 

pedagogu  (gan  skolu,  kas  īsteno  vispārizglītojošās,  gan  mazākumtautību 
izglītības programmas skolu un pedagogu) sadarbību, skolu un skolēnu vecāku 
sadarbību, savstarpējo mācīšanos, pieredzes apmaiņu. 

LATVIEŠU DIASPORA
• LVAVA  sadarbojas  un  tiecas  atbalstīt  latviešu  diasporu  visā  pasaulē, 

galvenokārt, veicinot latviešu valodas prasmes nostiprināšanu un  nodrošinot tam 
profesionālu pedagoģisko atbalstu;

• LVAVA  tiecas  sniegt  metodisku  atbalstu  pedagogiem,  kas  strādā  ar  latviešu 
diasporu  ārvalstīs,  organizējot  pedagogu  tālākizglītību  un  izdodot  mācību 
materiālus īpaši diasporai;

• LVAVA  nekādā veidā reģionāli neierobežo sadarbību.

STARPTAUTISKA PROFESIONĀLĀS SADARBĪBAS TĪKLA VEIDOŠANA
• LVAVA  veicina  starptautisku  sadarbības  tīklu  izveidi,  gan  nododot  uzkrāto 

pieredzi saviem sadarbības partneriem, gan arī mācoties no saviem partneriem, 
tādējādi īstenojot mācīšanos no savas pieredzes.
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2. LVAVA darbības rezultāti un darbības izvērtējums
3. LVAVA 2008. gada prioritātes un to īstenošana 

LVAVA 2008. gadā piedalījās vairāku Izglītības attīstības pamatnostādnēs  2007.–
2013.gadam  un Valsts  valodas  politikas  programmā  2006.–2010.  gadam noteikto 
uzdevumu īstenošanā.

„Izglītības  attīstības  pamatnostādnēs   2007.–2013.  gadam”  noteiktie 
uzdevumi.

7.15. Latvijas mazākumtautību izglītības iespēju nodrošināšana1 

• Izstrādāt  latviešu  valodas  kā  valsts  valodas  apguves  metodiku  pirmsskolas 
izglītībā darbā ar mazākumtautību bērniem.

• Izvērtēt 2004./2005.mācību gadā ieviestās pārmaiņas vispārējās vidējās izglītības 
mazākumtautību izglītības programmās.

• Paaugstināt  latviešu  valodas  zināšanas  vecākiem,  veicināt  viņu  sadarbību  ar 
izglītības iestādēm, kurās mācās viņu bērni. 

• Palielināt latviešu valodas kā valsts valodas apguvei lietojamo mācību grāmatu 
daudzveidību.

• Palielināt  atbalstu  latviešu  valodas,  vēstures  un  kultūras  apguvei  latviešu 
diasporā. 

• Metodiski  atbalstīt  mazākumtautību  valodas  un  literatūras  apguves  procesu 
izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

• Paaugstināt čigānu (romu) tautības bērnu izglītības līmeni, nodrošinot atbilstošas 
mācību programmas un metodiku, un paplašināt iespējas čigānu (romu) kopienas 
pārstāvjiem,  kuri  pārsnieguši  obligātās  izglītības  ieguves  vecumu,  iesaistīties 
izglītības procesā.

• Nodrošināt trešo valstu pilsoņu uzņemšanu Latvijā skolēnu apmaiņas, prakses, 
brīvprātīgā darba nolūkā saskaņā ar ES Padomes Direktīvu 2004/114/EK.

„Valsts  valodas  politikas  programmā  2006.–2010.  gadam” noteiktie 
uzdevumi.

6.2. Valsts valodas izglītības politika2

6.2.2. Nodrošināt mūsdienīgas mācību (mācīšanas un mācīšanās) metodikas ieviešanu 
latviešu valodas apguvē:

- nodrošināt pēctecīgu, pastāvīgu, uz indivīda vajadzībām balstītu latviešu valodas 
apguves metodikas izstrādes sistēmu;

- organizēt latviešu valodas apguvi bilingvālās izglītības ietvaros;
- turpināt pilnveidot satura un valodas integrētas apguves metodiku un sekmēt tās 

ieviešanu.
6.2.3.  Nodrošināt  skolotāju  profesionālās  meistarības  pilnveidi  un  sagatavot  valodas 
pedagogus darbam ar pieaugušajiem.
6.2.4. Izveidot sistēmu un īstenot nepieciešamos pasākumus latviešu valodas apguvei 
visos izglītības līmeņos un vecumposmos,  kas nodrošinātu latviešu valodas prasmes 
pilnveidi atbilstoši sabiedrības vajadzībām:

- nodrošināt valsts valodas apguves pieejamību Latvijas iedzīvotāju mūžizglītības 
kontekstā.

1  Numerācija atbilstoši „Izglītības pamatnostādnēs 2007.-2013. gadam” norādītajai numerācijai.
2  Numerācija  atbilstoši  „Valsts  valodas  politikas  programmā  2006.-2010.  gadam”  norādītajai 

numerācijai.
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6.2.5.  Sekmēt  latviešu  valodas  pedagogu  mūsdienīgu  izglītošanu  un  mācību  un 
metodisko materiālu veidošanu.
6.2.6. Atbalstīt nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu 
valsts valodā dažādu līmeņu un dažādu tipu izglītības iestādēm.
6.4. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā.
Iesaistīt  visplašāko  sabiedrību  valodas  politikas  īstenošanā,  organizējot  plašai 
sabiedrībai  paredzētas  konferences,  seminārus,  pārrunas  par  valodas  jautājumiem, 
organizēt izstādes, festivālus, konkursus valsts valodas apguves veicināšanai.

„Latviešu  diasporas  atbalsta  programmā  2004.–2009.  gadam”  noteiktie 
uzdevumi.3

1.3. Latviešu valodas skolotāju darbības finansēšana.
1.11.  Latviešu  valodas  mācību  programmu un  mācību  līdzekļu  izstrādāšana  latviešu 
diasporām.
3.3.  Konferences  rīkošana  reizi  divos  gados  par  Latvijas  sabiedrībai  un  latviešu 
diasporai aktuāliem jautājumiem.

Atbilstoši „Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010. gadam” un „Latviešu 
diasporas  atbalsta  programmā  2004.–2009.  gadam”  izvirzītajiem  noteikumiem  tika 
sagatavots  2008.  gada  Darbības  plāns  (apstiprināts  02.01.2008.  un  precizēts 
25.05.2008.). Saskaņā ar plānu LVAVA darbība 2008. gadā ietvēra šādus 5 darbības 
virzienus:

1. Pedagogu tālākizglītība – skolotāju profesionālās meistarības pilnveide   
Mērķauditorijas:  pirmsskolas  un  sākumskolas  skolotāji;  latviešu  valodas  un 
literatūras skolotāji.

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai 

• nodrošināt katras atbilstošās izglītības 
pakāpes pedagogu profesionālo prasmju 
pilnveidi  darbā ar  LVAVA mācību un 
metodiskajiem līdzekļiem;

• nodrošināt bilingvālo mācību pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidi  darbā 
ar attiecīgo mērķauditoriju;

• nodrošināt katras atbilstošās izglītības 
pakāpes pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidi  latviešu valodas kā 
otrās valodas (LAT2) mācību metodikā.

• mācību metodisko līdzekļu 
ieviešanas semināri; 

• tālākizglītotāju darba vērtēšana;

• 7 metodikas kursi sākumskolas 
un pirmsskolas skolotājiem; 

• 2 semināri pirmsskolas un 
sākumskolas tālākizglītotājiem.

Rezultāti 2008. gadā: 
• organizēti 3 LVAVA mācību un metodisko līdzekļu ieviešanas semināri Rēzeknē, 

Liepājā un Daugavpilī un izglītoti 87 latviešu valodas un literatūras skolotāji;

• sagatavota tālākizglītotāju darba vērtēšana;

• 7  grupās  (Daugavpilī,  Liepājā,   Rēzeknē,  Rīgā  un  Ventspilī)  atbilstoši  72  h 
tālākizglītības  programmai  izglītoti  149  pirmsskolas  un  sākumskolas  skolotāji 
LAT2 un bilingvālo mācību metodikā;

3  Numerācija  atbilstoši  „Latviešu  diasporas  atbalsta  programmā  2004.-2009.  gadam”  norādītajai 
numerācijai.
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•  2  semināros  izglītoti  30  pirmsskolas  un  sākumskolas  metodikas  kursu 
tālākizglītotāji par tēmām „Kā veiksmīgāk mācīt bērnu, ņemot vērā viņa attīstību”, 
„Kursu vadītāju praktiskā darba pieredze” un „IZM aktualitātes pirmsskolas un 
sākumskolas izglītībā”.

2. LAT2 apguve - Latviešu valodas kā otrās valodas (LAT2) kursi pieaugušajiem  
Mērķauditorijas: skolēnu vecāki, skolotāji. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• nodrošināt  latviešu  valodas  prasmes 
pilnveidi;

• nodrošināt padziļinātu izpratni par izglītības 
satura reformu skolēnu vecāku vidū;

• nodrošināt   iespēju  integrēties  Latvijas 
darba tirgū;

• nodrošināt  LAT2  skolotāju,  kas  māca 
pieaugušos,  profesionālo prasmju pilnveidi 
darbā ar  Eiropas valodu portfeli.

• 2  LAT2 pieaugušo skolotāju 
metodiskās tālākizglītības 
semināri;

• 35 kursi skolēnu vecākiem un 14 
kursi skolotājiem.

Rezultāti 2008. gadā: 
• izglītoti  916 vecāki  un skolotāji  49  latviešu valodas apguves grupās (33 skolēnu 

vecāku un 16 skolotāju grupas);

• izglītoti 90 LAT2 pieaugušo skolotāji 2 semināros par tēmām „Valodas aktualitātes 
mazākumtautību skolām” un „Kā psiholoģiski veiksmīgāk mācīt otro valodu”. 

3. LVAVA mācību un metodisko līdzekļu veidošana un izdošana  
Mērķauditorijas:  pirmsskolas  un  sākumskolas  skolotāju  tālākizglītotāji, 
mazākumtautību pamatskolu skolēni, LAT2 skolotāji, pieaugušie u.c.. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• nodrošināt  metodisko līdzekļu 
sagatavošanu profesionālās kompetences 
pilnveidei  LAT2 un bilingvālo mācību 
metodikā; 

• nodrošināt LAT2 mācību līdzekļu 
koncepcijas  izveidi 1. – 6. klasei; 

• nodrošināt mūsdienīga atbalsta materiāla 
sagatavošanu LAT2 skolotājiem un valodas 
apguvējiem interneta vidē;

• nodrošināt skolotājus ar informāciju par 
valodas un bilingvālās izglītības 
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem 
un par LVAVA darbību;

• pedagoģisko un metodisko 
materiālu portfolio izveide 
sākumskolas un pirmsskolas 
skolotāju kursu vadītājiem un tā 
izdale tālākizglītotājiem;

• LVAVA mācību līdzekļu 
koncepcijas izstrāde 1. – 6. klasei 
un LAT2 mācību komplekta 
manuskripta izveide 
mazākumtautību skolas 5. klasei;

• mācību līdzekļa sagatavošana 
pieaugušajiem latviešu valodas 
prasmes A1 un A2  līmenim;
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• nodrošināt skolotājiem iespēju dalīties 
pieredzē par savu pedagoģisko un 
metodisko darbību;

• sekmēt un veicināt LVAVA sadarbību ar 
valodniekiem un citiem zinātniekiem.

• zinātniski metodiskā almanaha 
„Tagad” izveide (2 dubultnumuri, 
kopsavilkums krievu un angļu 
valodā).

Rezultāti 2008. gadā: 
• izveidots,  kā  arī  sākumskolas  un  pirmsskolas 

skolotāju  kursos  izmantots  pedagoģisko  un 
metodisko materiālu portfolio;

• izstrādāta LVAVA mācību līdzekļu koncepcija 1. – 6. 
klasei  un  sagatavota  LAT2  mācību  programma 
mazākumtautību skolas 5. klasei;

• daļēji  sagatavots  mācību  līdzeklis  pieaugušajiem 
valodas apguves A1 un A2 līmenim;

• sagatavots un izdots zinātniski metodisks almanahs 
„Tagad”  (2  dubultnumuri,  kopsavilkums  krievu  un 
angļu valodā).

4. Sabiedrības  integrācija  –  Latviešu  valodas  vides  veicināšana  (integrācijas  un   
starpkultūru komunikācijas  pasākumi)
Mērķauditorija: mazākumtautību skolēni. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• sekmēt mazākumtautību skolēnu integrāciju 
latviskā vidē.

• radošo darbu konkurss „Mana 
valoda”;

• 2009. gada kalendāra izveide. 

Rezultāti 2008. gadā: 
īstenots  konkurss  skolēniem  „Mana  valoda”  (704 
dalībnieki)  un  izdots  gada  kalendārs  ar  konkursa 
uzvarētāju darbiem.
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5. Latviešu diaspora –  atbalsts latviešu diasporai  
Mērķauditorijas: latviešu diaspora. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• nodrošināt latviešu valodas skolotāju 
darbību Krievijas Federācijā, Baltkrievijā un 
Īrijā;

• nodrošināt diasporas speciālistu kursu 
programmas sagatavošanu, skolotāju darba 
mapes izveidi un pilnveidi; 

• nodrošināt latviešu valodas mācību līdzekļu 
izveidi un pilnveidi.

• latviešu valodas skolotāju 
darbības nodrošināšana 
Krasnojarskā, Maksima Gorkija 
ciema vidusskolā 
(Baškortostāna), Augšbebru 
sākumskolā un  Kurzemes 
Ozolaines ciema skolā (Omskas 
apgabals), LR vēstniecības 
Maskavā Svētdienas skolā, 
Svētdienas skolā Pleskavā, 
Latviešu svētdienas skolā 
Vitebskā un Smoļenskā, kā arī 
citur, kur rodas iespēja un 
nepieciešamība;

• izveidot un saskaņot ar Izglītības 
un zinātnes ministriju 36 stundu 
profesionālās pilnveides 
programmu  diasporas 
speciālistiem;

•  izveidot mācību un metodisko 
materiālu skolēniem un diasporas 
speciālistiem; 

• organizēt starptautisku diasporas 
speciālistu semināru 70 
dalībniekiem;

• organizēt tālākizglītības kursus 
latviešu valodas skolotājiem, kuri 
strādā diasporā, profesionālās 
kompetences pilnveidei.

Rezultāti 2008. gadā: 
• nodrošināta  līdz  10  latviešu  valodas  skolotāju  darbība  9  pastāvīgās  mācību 

vietās Krievijas Federācijā un Baltkrievijā,  kā arī Īrijā;

• izveidoti  2  mācību  un  metodisko  materiālu  portfolio  diasporas  speciālistam 
latviešu valodas apguvei darbā ar 7 – 13  gadu veciem bērniem un ar 14  –   18 
gadu veciem jauniešiem, kā arī pieaugušajiem; 

• veikta latviešu valodas mācību līdzekļu izvērtēšana diasporas vajadzībām, pēc 
izstrādātajiem ieteikumiem pilnveidota un precizēta mācību programma, izveidoti 
metodiskie ieteikumi skolotājiem un  divi mācību materiālu portfolio;

• izveidota  36  stundu  tālākizglītības  programma  diasporas  speciālistiem, 
noorganizēti  tālākizglītības  kursi  diasporas  speciālistiem  un  izglītots  21 
pedagogs;
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• organizēts starptautisks seminārs 70  speciālistiem „Kopīgais ceļš uz valodu”;

• izdots 1 mācību līdzeklis skolēniem „Labdien! 1.  Darba lapas latviešu valodas 
apguvei” un Latgaliešu–latviešu–krievu sarunvārdnīca.
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2. Budžeta programmas 04.00.00 „Valsts valodas politika un 
pārvalde” apakšprogrammas „Atbalsts latviešu valodas 
apguvei” 04.02.00 rezultatīvo rādītāju izpilde

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Programmas vai 
apakšprogrammas 

kods

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes 
budžeta programmu un apakšprogrammu, politikas 

un darbības rezultāti
Plānotais 
rādītājs Izpilde

04.02.00  Atbalsts latviešu valodas apguvei   

  Darbības rezultāti:   

  
 Izdoto zinātniski metodiskā almanaha "Tagad" numuru 
skaits (katrs – 3000 eks.)  2 2

  

 Nodrošināta LAT2 pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā, 
vidusskolā un mūžizglītībā (pedagogu skaits)  135 149

  

 Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu 120 stundu 
LAT2 kursos (kursos uzņemto pieaugušo – skolēnu 
vecāku un skolotāju skaits)

  

901 916

  

 Izveidoto un iespiesto mācību un metodisko līdzekļu 
skaits (LAT2 un bilingvālo mācību apguve pirmsskolā, 
sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un pieaugušajiem) 
pamatskolā, vidusskolā un pieaugušajiem  1 1

  
 Latviešu valodas skolotāju skaits, kuru darbība 
nodrošināta 8 pastāvīgās mācību vietās ārzemēs  9 10

  

 Izveidoto un ar Izglītības un zinātnes ministriju 
saskaņoto 36 stundu profesionālās pilnveides 
programmu skaits diasporas speciālistiem/ izveidoto 
mācību un metodisko materiālu skaits skolēniem un 
diasporas skolotājiem  1/2  1/3

  
 Organizēto starptautisku diasporas speciālistu 
semināru skaits 70 dalībniekiem  1 1

  
 Diasporas speciālistu skaits, kuri izglītoti 36 stundu 
tālākizglītības kursos  20 21
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2. ESF Nacionālās programmas projekts un tā izpildes 
rezultāti

Visos darbības virzienos būtisku papildinājumu valsts budžeta ietvaros 
īstenotajiem pasākumiem nodrošināja Eiropas Savienības struktūrfondu 
Nacionālās programmas “Latviešu valodas apguve” projekts “Latviešu valodas kā 
valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”. 
Līg. Nr. 2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.3/0001/0001/0432

1. Pedagogu tālākizglītība   –    skolotāju profesionālās meistarības pilnveide  

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo skolu vidusskolas skolotāji. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• nodrošināt  vidējās izglītības standarta 
un programmu projektu izvērtēšanu;

• nodrošināt katras atbilstošās 
mērķauditorijas profesionālās 
kompetences pilnveidi  latviešu 
valodas un literatūras metodikā;

• nodrošināt katras atbilstošās 
mērķauditorijas profesionālās 
kompetences pilnveidi  mācību satura 
un valodas integrētā apguvē;

• nodrošināt katras atbilstošās 
mērķauditorijas profesionālās 
kompetences pilnveidi  latviešu 
valodas kā otrās valodas (LAT2) 
mācību metodikā un bilingvālo mācību 
metodikā;

• nodrošināt katras atbilstošās 
mērķauditorijas izpratni par 
daudzkultūru sabiedrību un 
profesionālo kompetenci;

• nodrošināt pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidi  darbā ar 
attiecīgo mērķauditoriju;

• nodrošināt pedagogu pieredzes 
apmaiņu.

• vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāju metodikas un 
pieredzes skolas atbilstoši 
sagatavotajām tālākizglītības 
programmām „Latviešu valodas 
apguves process vidusskolā: mācību 
saturs un metodika” (programmas 
apjoms 60h) un „Literatūras mācīšana 
vidusskolā” (programmas apjoms 60h) 
(19 grupas);

• vidusskolas dažādu mācību priekšmetu 
skolotāju metodikas un pieredzes 
skolas mācību priekšmeta satura un 
valodas integrētā apguvē (1 grupa);

• vidusskolas dažādu mācību priekšmetu 
skolotāju  semināru cikli atbilstoši 
sagatavotajai tālākizglītības 
programmai „Bilingvāla mācību 
procesa organizācija vidusskolā” 
(programmas apjoms 80/45h) (4 
grupas);

• vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras, kā arī bilingvālo mācību 
tālākizglītotāju semināri (1 seminārs).

Rezultāti 2008. gadā: 
• 18 grupās visā Latvijā (Balvos, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Limbažos, 

Līvānos,  Madonā,  Ogrē,  Preiļos,  Rēzeknē,  Saldū,  Valmierā)  izglītoti  374 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji;

• 1 grupā Rēzeknē izglītoti 14 matemātikas skolotāji satura un valodas integrētā 
apguvē;
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• 4  grupās  (Jēkabpilī,  Rīgā,  2  Daugavpilī)  izglītoti  94  skolotāji  atbilstoši 
programmai „Bilingvāla mācību procesa organizācija vidusskolā”; 

• izglītoti  45 LAT2 un bilingvālo mācību multiplikatori  vienā divu dienu seminārā 
Jūrmalā 9./10.maijā; 

• 923 pedagogi  ir  saņēmuši  metodisko un informatīvo  atbalstu 47 konsultācijās 
Daugavpilī,  Gaujienā,  Gulbenē,  Jelgavā,  Liepājā,  Madonā,  Preiļos,  Rīgā, 
Rēzeknē, Rēzeknes rajonā, Talsos, Ventspilī.

3. LVAVA mācību līdzekļu veidošana un izdošana  
Mērķauditorijas: vispārizglītojošo un profesionālo skolu vidusskolas skolotāji un 
skolēni. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• nodrošināt skolotāju prasmju pilnveidi 
plānot un organizēt mācību procesu un 
izvērtēt mācību un metodiskos 
materiālus;

• nodrošināt atbalstu latviešu valodas un 
literatūras skolotājam atbilstoši 
izglītības satura reformas prasībām; 

• nodrošināt atbalstu skolotājam 
bilingvālā mācību procesā.

• metodisko līdzekļu izdošana 
bilingvālajām mācībām  (mācību satura 
un valodas integrēta apguve) 
vidusskolā;

• metodisko līdzekļu izdošana latviešu 
valodā un literatūrā vidusskolām.

Rezultāti 2008. gadā: 
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Sagatavoti un izdoti mācību un metodiskie līdzekļi bilingvālajām 
mācībām   vidusskolā  (mācību  satura  un  valodas  integrēta 
apguve):
• 6 mācību metodiskie  līdzekļi  skolotājiem (bioloģija,  fizika, 

ģeogrāfija,  ķīmija,  matemātika,  vēsture)  (katrs  500 
eksemplāros);

• Rokasgrāmata  „Bilingvālā  izglītība:  pasaules  un  Latvijas 
pieredze” (134 lpp.) (1000 eksemplāros); 

• 3  mācību  materiāli  skolēniem  (fizika,  ķīmija  un  vēsture) 
mazākumtautību vidusskolām (katrs 2000 eksemplāros).

Sagatavoti  un  izdoti  mācību  un  metodiskie  līdzekļi  latviešu  valodā  un  literatūrā 
vidusskolām:
• 3 metodiskie līdzekļi skolotājam: ”Rakstītprasmes pilnveide 

latviešu  valodas  apguvē”,   „Tematiskais  plānojums  un 
metodiski  ieteikumi  literatūrā” un   „Individualizēta  pieeja 
latviešu valodas apguvē” (katrs 900 eksemplāros); 

• metodikas  rokasgrāmata  „Latviešu  valodas  apguve 
mazākumtautību  izglītībā:  tendences,  attīstība,  ietekmes” 
(236 lpp.) (1000 eksemplāros);

• 3  mācību  metodiskās  filmas  DVD  formātā  “Ieskats 
jaunākajā  latviešu  dzejā”,  “Mīti  un  māksla”  un  “Latviešu 
valodas dialekti”  (katra 1000 eksemplāros) un Metodiskās 
vadlīnijas darbam ar filmām (1500 eksemplāros).

4.  Sabiedrības  integrācija    –    Latviešu  valodas  vides  veicināšana  (integrācijas  un   
starpkultūru komunikācijas  pasākumi)
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Mērķauditorijas: vispārizglītojošo un profesionālo skolu vidusskolas skolotāji un 
skolēni. 

Galvenie uzdevumi 2008. gadā Pasākumi uzdevumu īstenošanai

• veicināt sazināšanos, sapratni, 
sadarbību un draudzīgas attiecības 
starp Latvijas skolām (skolas 
administrāciju, skolotājiem, skolēniem 
un viņu vecākiem);

• veicināt netradicionālas skolotāju 
tālākizglītības formas, pilnveidojot 
vidusskolu skolotāju profesionālo 
meistarību;

• izstrādāt skolu sadarbības projektu 
metodisko materiālu;

• izstrādāt un prezentēt skolu 
sadarbības modeļus;

• izvērtēt skolu sadarbības projekta 
darbību un rezultātus.  

• skolu sadarbības komandu apmācība 
semināru ciklos un ekspertu 
konsultācijās;

• skolu sadarbības projektu pieredzes 
popularizēšana un savstarpējā atbalsta 
semināri;

• 1 skolu sadarbības projektu 
konference;

• skolu sadarbības projekta nometnes (3 
nometnes);

• socioloģiskās aptaujas „Valoda” 
II daļas īstenošana.

Rezultāti 2008. gadā: 
•  īstenoti 8 skolu sadarbības modeļi, kuros kopā tika iesaistīti 112 skolotāji no 16 

skolām, izglītoti/konsultēti  pedagogi (projektu, nometņu dalībnieki); 
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• notikuši  4  pieredzes 
popularizēšanas  semināri 
Liepājā  (04.02.08.);  Jēkabpilī 
(12.03.08.);  Ventspilī 
(18.03.08.); Sabilē (25.03.08.), 1 
savstarpējā  atbalsta  seminārs 
Rīgā (08.08.08.);

• Rīgā  25.04.2008.  notikusi 
konference „Valoda darbībai  un 
sadarbībai”,  kurā piedalījās  130 
skolu  sadarbības  projektu 
dalībnieki, pedagogi un izglītības 
speciālisti; 

• • 2008. gada vasarā notikušas 3 nometnes 
Jūrmalā,  Kurcumā,  Pērkonē,  kurās 
piedalījušies   60  pedagogi,  izstrādāts 
metodisko materiālu krājums; 

•  veikta socioloģiskās aptaujas  „Valoda” II 
daļa.                        
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3. Citi projekti un to izpildes rezultāti

LVAVA 6 darbības virzienus paplašināja vairāki citi projekti.

1. Pedagogu tālākizglītība   –    skolotāju profesionālās meistarības pilnveide  
LVAVA  piedalījās  un  uzvarēja  Izglītības  satura  un  eksaminācijas  centra 

organizētajā  iepirkumā,  saskaņā  ar  kuru  tika  izveidota  tālākizglītības  programma 
„Skolēnu  izziņas  aktivitāti,  patstāvību  un  radošumu  veicinoša  mācību  procesa 
īstenošana latviešu valodā mazākumtautību skolās vispārējā izglītībā” un izglītoti  152 
skolotāji 7 grupās. 

3.    LVAVA mācību līdzekļu veidošana un izdošana 
LVAVA sadarbībā ar a/s „Datorzinības centrs” un a/s „Tilde” piedalījās Eiropas 

Bēgļu  fonda  atbalstīta  projekta  „Interaktīva  elektroniska  latviešu  valodas  apguves 
mācību  kursa  izveide  bēgļu  un  patvēruma  meklētāju  integrācijas  veicināšanai” 
īstenošanā.  Projekta  mērķis  bija  veicināt  un  paātrināt  bēgļu  un patvēruma meklētāju 
integrācijas procesu Latvijas sabiedrībā, izstrādājot un ieviešot šai mērķauditorijai īpaši 
veidotu, mūsdienīgu, elektronisku mācību kursu latviešu sarunvalodas apguvei. Projektā 
izveidotais  latviešu  valodas  elektroniskais  mācību  kurss  tika   izvietots  Pilsonības  un 
migrācijas  lietu  pārvaldes  patvēruma  meklētāju  izmitināšanas  centra  „Mucenieki” 
elektroniskajā mācību sistēmā Rīgas rajona Ropažu pagastā. Finanšu administrēšanu 
veica a/s „Datorzinību centrs”. 
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6  .    Starptautisku profesionālās sadarbības tīklu veidošana  
LVAVA  piedalījās  Latvijas  Republikas  Ārlietu  ministrijas  atbalstītā  projektā 

„Atbalsts  bilingvālās  izglītības 
sistēmas  izveidei  Gruzijā”. 
Projekta  mērķis  bija  sniegt 
atbalstu  bilingvālās  izglītības 
koncepcijas  izveidē  un  izstrādāt 
bilingvālās izglītības multiplikatoru 
kursu saturu. Konkrētie mērķi bija 
iepazīstināt  Gruzijas  izglītības 
darbiniekus  ar  bilingvālās 
izglītības  ieviešanas  pieredzi 
Latvijā un  tālākizglītības sistēmu 
bilingvālās  izglītības  jomā, 
izstrādāt  Gruzijas  izglītības 
sistēmai  atbilstošu tālākizglītotāju 
sagatavošanas  programmu 

bilingvālo mācību kursiem, iesākt izstrādāt mācību materiālus un metodiskos ieteikumus 
tālākizglītotāju kursiem.

Projekta  laikā  tika  sagatavots  prezentācijas  materiāls  par  LVAVA  pieredzi 
bilingvālās izglītības jomā. Gruzijas speciālisti iepazinās ar Latvijas pieredzi bilingvālās 
izglītības  koncepcijas  izveidē  un  ieviešanā,  kā  arī  ar  LVAVA  pieredzi  skolotāju 
tālākizglītības  sistēmā  bilingvālās  izglītības  jomā.  Ir  izstrādāta  bilingvālās  izglītības 
multiplikatoru sagatavošanas programma (120 stundu apjomā) Gruzijas vajadzībām, ir 
iesākta  mācību  un  metodisko  materiālu  izveide  bilingvālo  mācību  kursiem  Gruzijā 
(vismaz 12 stundu kursiem).

No 7. līdz  13. maijam Rīgā bija ieradusies Gruzijas delegācija   –   Pilsoniskās 
integrācijas  un  starpetnisko  attiecību  centra  valdes  priekšsēdētājs  Šalva  Tabatadze, 
Gruzijas  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  Nacionālā  izglītības  satura  un  vērtēšanas 
centra  vērtēšanas  grupas  speciālists,  sociālo  zinātņu  eksperts  un  Pilsoniskās 
integrācijas  un  starpetnisko  attiecību  centra  eksperts  Georgi  Gakheladze,  Gruzijas 
Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  Nacionālā  izglītības  satura  un  vērtēšanas  centra 
tālākizglītības  speciāliste,  mācību  grāmatas  autore,  Pilsoniskās  integrācijas  un 
starpetnisko  attiecību  centra  eksperte  Maja  Inasaridze un Gruzijas  pārstāve  Eiropas 
Padomē valodas politikas jautājumos, Pilsoniskās integrācijas un starpetnisko attiecību 
centra eksperte dr. phil. Marika Odzeli.

Projekta finanšu administrēšanu veica LVAVA. Projektam piešķirtais finansējums 
bija LVL 16 919,75  saskaņā ar Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas plānā 
2008. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 
839) noteiktajām prioritātēm.
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4. Darbības kopsavilkums un izvērtējums

PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Lai  sekmīgi  realizētu Latvijas  izglītības  koncepcijas  izpildi  un izglītības  satura 

reformu,  Latviešu  valodas  apguves  valsts  aģentūra  2008.  gadā  aktīvi  turpinājusi 
skolotāju tālākizglītības programmu realizāciju. Profesionālās pilnveides kursos skolotāji 
ir  paaugstinājuši  savu  profesionālo  kompetenci  mācību  plānošanā,  organizēšanā  un 
izvērtēšanā, apguvuši prasmes, kā nodrošināt sava priekšmeta efektīvu mācību satura 
apguvi  latviešu valodā,  kā veidot  pozitīvu  attieksmi  pret  mācībām,  apguvuši  jaunāko 
mācību metodiku, jaunās programmas un pārbaudes formas, pilnveidojuši izpratni par 
kultūras daudzveidību Latvijas un pasaules kultūras vērtību kontekstā. 

2008.  gadā  īpaši  sekmīgi  ir  realizēta  profesionālās  pilnveides  programma 
„Literatūras  mācīšana  vidusskolā”  (60  stundas);  pedagogu  lielā  interese  par  šo 
programmu  norāda,  ka  pārejas  laiks  uz  jaunajiem  vispārējās  vidējās  izglītības 
standartiem,  kur  latviešu  literatūras  kā  mākslas  jomas  priekšmeta  saturs 
mazākumtautību  skolās  un skolās  ar  latviešu  mācību  valodu  būs  vienots,  daudziem 
mazākumtautību skolu latviešu valodas skolotājiem sagādā grūtības, jo trūkst padziļinātu 
zināšanu pasaules un latviešu literatūras vēsturē un teorijā.  

Pozitīvi vērtējama arī 2008. gadā nodrošinātā iespēja organizēt tālākizglītības
kursus pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kuru mērķis bija pilnveidot profesionālo 
kompetenci, lai mācītu bērnus bilingvāli un latviski jau pirmsskolā un sākumskolā. Tas 
atbilst  Eiropas  Komisijas  pamatnostādnēm,  kas  savā  2008.  gada  paziņojumā 
“Efektivitāte un vienlīdzīgums Eiropas izglītības  un apmācības sistēmās”  norāda,  „ka 
pirmsskolas izglītība nodrošina vislielākos ieguvumus bērnu sociālās adaptācijas ziņā. 
Dalībvalstīm ir vairāk jāinvestē pirmsskolas izglītībā kā efektīvā līdzeklī, kas nostiprina 
pamatu turpmākām mācībām[..]”
 Savukārt  multiplikatoru  semināros  mērķtiecīgi  ir  turpināts  pedagogu 
tālākizglītotāju profesionālās pilnveides darbs. LVAVA multiplikatori izvērtēja savu darbu, 
izveidotās programmas, apzināja nepilnības un izvirzīja uzdevumus turpmākai darbībai. 

Aģentūra  īpaši  atzinīgi  vērtē  visu  2008.  gadā  īstenoto  tālākizglītības  kursu 
vadītāju ieguldījumu. 

Domājot par nākotnes darbības virzieniem, turpmāk būtu nepieciešams izstrādāt 
un  realizēt  pedagogu  tālākizglītības   programmas,  lai  nodrošinātu  vienotu  pieeju 
kvalitatīvai latviešu valodas apguvei pēctecīgi visās vispārējās izglītības pakāpēs, sākot 
no pirmsskolas līdz vidusskolai.

Bet,  lai  padarītu  efektīvāku  un  elastīgāku  pedagogu  tālākizglītības  procesu, 
jāveido daudzveidīgas  un mobilākas (12 stundas) pedagogu profesionālās  pilnveides 
programmas  par  atsevišķiem  svarīgiem  izglītības  satura  un  metodikas  jautājumiem, 
piedāvājot  skolotājiem  plašākas  iespējas  izvēlēties  un  pilnveidot  savas  prasmes  un 
zināšanas mērķtiecīgāk – tieši tajos jautājumos, kas pedagogam visvairāk nepieciešami.

LAT2 APGUVE
LAT2 kursu skolēnu vecākiem mērķis bija uzlabot un pilnveidot latviešu valodas 

zināšanas  mazākumtautību  skolēnu  vecākiem,  informēt  vecākus  par  aktuālākajiem 
jautājumiem  izglītībā,  veidot  ciešāku  sadarbību  ar  skolu,  savukārt  LAT2  kursu 
priekšmetu skolotājiem mērķis bija pilnveidot latviešu valodas zināšanas tā, lai stundās 
būtu vieglāk strādāt bilingvāli. 

LAT2 kursi skolēnu vecākiem nodrošināja iespēju stiprināt izpratni par izglītībā 
notiekošajiem procesiem, kā arī veicināja ciešāku sadarbību starp skolu un vecākiem, 
konkrētie  uzdevumi  par  latviešu  valodas  zināšanu  uzlabošanu  tika  sasniegti,  bet 
jāatzīmē  atsevišķas  nepilnības,  jo  sasniegt  labākus  rezultātus  traucēja  grupu 
neviendabīgums, atšķirīgais zināšanu līmenis un kursu dalībnieku nepietiekama prasme 
patstāvīgi mācīties, dažās situācijās arī neregulārais nodarbību apmeklējums. 
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LAT2 kursos priekšmetu skolotājiem kursu dalībniekiem bija augsta motivācija 
mācīties valodu, jo valodas zināšanas ir nepieciešamas viņu tiešajā darbā, bet dažos 
gadījumos rezultātu kvalitāti negatīvi ietekmēja skolotāju lielā noslogotība pamatdarbā, 
kā arī kursa vadītāju ne vienmēr veiksmīgā komunikācija ar kolēģiem. Tomēr kopumā 
mērķis tika sasniegts un skolotāji ir uzlabojuši savas latviešu valodas prasmes. 

2008.  gadā  aģentūra  pirmo  reizi  praksē  izmantoja  jaunu  praktisku  līdzekli 
valodas prasmes līmeņa noteikšanai – Eiropas Valodu portfeli. Eiropas Valodu portfeļi 
(EVP) tika izsniegti  LAT2 kursos aprobācijai,  lai  novērtētu, vai un kā tie palīdz kursu 
dalībniekiem  noteikt  savu  valodas  prasmes  līmeni.  Vērtējot  iesniegtās  anketas,  bija 
jāsecina, ka skolēnu vecāku kursos EVP pilnībā nesasniedza mērķi, jo bērnu vecāki nav 
raduši novērtēt savas zināšanas, viņiem pietrūkst prasmes darbā ar EVP, iespējams, 
kursu vadītāji ir pārāk maz  skaidrojuši, kā izmantot EVP, jo tas ir jaunums ne tikai kursu 
dalībniekiem,  bet  arī  pedagogiem.   Tādējādi  acīmredzot  ir  nepieciešama  iepriekšēja 
sagatavošana darbam ar EVP, atsevišķas nodarbības. 

Turpretī LAT2 kursos priekšmetu skolotājiem EVP tika novērtēts atzinīgi, it īpaši 
kursu vadītāji uzsvēra, ka ir vieglāk plānot nodarbību norisi, jo kursu dalībnieki patstāvīgi 
vērtē savas zināšanas. 

Plānojot  nākotnes  darbu  LAT2  apguves  jomā,  lai  uzlabotu  kursu  kvalitāti, 
vajadzētu  vērtēt  kursu  vadītāju  valodas  mācīšanu  un  atjaunot  kursa  vadītāju  darba 
vērtēšanu.  Nepieciešami  arī  mērķtiecīgi  organizēti  semināri  LAT2  skolotājiem 
profesionālo  prasmju  uzlabošanai,  kā  arī  skolotāju  nodrošināšanai  ar  aktuālāko 
informāciju valodas apguvē.  

LVAVA MĀCĪBU UN METODISKIE LĪDZEKĻI
Vidusskolas skolotājiem ir sagatavoti jaunajiem priekšmetu standartiem atbilstoši 

mācību  metodiskie  līdzekļi,  kas  atvieglo  skolotāju  darbu,  gatavojoties  stundām  un 
skaidrojot jauno vielu. Ir uzsākts darbs pie jaunu mācību līdzekļu komplektu izveides 5.-
6.  klasei  atbilstoši  jaunajiem  mācību  priekšmeta  standartiem.  2008.  gadā  ir  iznācis 
skolotājiem,  pedagoģijas  fakultāšu  studentiem  un  pasniedzējiem  savs  profesionāls 
zinātniski  metodisks  žurnāls  „Tagad”,  kas  veidots  uz  līdz  šim  aģentūras  veidotā 
informatīvā  biļetena  pamata.  Arī  turpmāk  LVAVA  plāno  žurnālu  „Tagad”  veidot  ar 
praktisku  ievirzi,  tomēr  nezaudējot  izdevuma  zinātniskumu,  lai  skolotājs  varētu 
maksimāli izmantot stundās piedāvāto materiālu. 

Savukārt  ESF  Nacionālās  programmas  projektā  paveiktais  ir  vērtējams  kā 
būtisks ieguldījums skolēnu un skolotāju nodrošināšanā ar  mācību un metodiskajiem 
līdzekļiem,  kuros  ietvertais  mācību  saturs  un  izvēlētā  metodiskā  pieeja  nodrošina 
kvalitatīvu valodas apguvi un sekmē valodas izmantošanu mācību procesā. Izveidotās 
mācību filmas „Ieskats jaunākajā latviešu dzejā”,  „Mīti un māksla” un „Latviešu valodas 
dialekti” aizsāk mūsdienīgu mācību materiālu izveidi latviešu valodā un literatūrā. Pirmo 
reizi aģentūras darbības laikā ir tapis atskats uz paveikto pēdējo divdesmit gadu laikā 
LAT2 un bilingvālās izglītības jomā, kas apkopots divos izdevumos latviešu valodas un 
bilingvālo mācību skolotājam  –  Arvila  Šalmes un Sanitas Lazdiņas „Latviešu valodas 
apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekme” un Astras Visockas un 
Silvijas Mickēvičas „Bilingvālā izglītība: pasaules un Latvijas pieredze”. 

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
2008.  gadā  LVAVA  plānotie  sabiedrības  integrācijas  pasākumi  galvenokārt 

notika  ESF  Nacionālās  programmas  projekta  ietvaros,  un  konkrēti  tie  bija  skolu 
sadarbības projekti. Skolu sadarbības projekti ir vērtējami kā veiksmīgs piemērs tam, kā, 
atbalstot skolu sadarbību, var sekmēt kopīgu izpratni par Latvijas izglītībā notiekošajiem 
procesiem un kopīgi risināmajām problēmām un tādējādi  nostiprināt  izglītības reformu 
rezultātus,  kuru  viens  no  netiešajiem  mērķiem  ir  arī  sabiedrības  integrācija.  Skolu 
sadarbības projektiem ir būtiska nozīme mūžizglītības kontekstā, t.i., tie uzskatāmi atklāj 
izglītībā  salīdzinoši  nesen  mainīto  pamatpieeju  mācību  procesam,  no  struktūras  uz 
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procesu,  no  mācīšanas  uz  mācīšanos:  pamatideja  šādu  projektu  izveidei  ir  skolu 
savstarpējā mācīšanās un pieredzes paplašināšana, kas arī ir bijis skolotāju sadarbības 
nometņu, un vasaras pieredzes skolu mērķis. 

Veiksmīga sadarbības forma integritātes veicināšanai ir arī skolotāju nometnes 
ar konkrētu uzdevumu (piem., kopīga metodiska materiāla radīšana). 

Gan skolu sadarbība (piem., skolu tandēmu veidā), gan skolotāju un skolēnu un 
arī vecāku sadarbības nometnes būtu jāsaglabā un, ja iespējams, jāpaplašina kā būtiska 
metode sabiedrības integrācijas veicināšanā. 

Domājot  par  sabiedrības  stiprināšanu  bilingvālās  izglītības  un  LAT2  jomā, 
nākotnē LVAVA plānotajos pasākumos vairāk būtu jāiesaista arī  profesionālās skolas, 
kurām līdz šim ir pievērsta mazāka uzmanība nekā vispārizglītojošām skolām.

LATVIEŠU DIASPORA
LVAVA pamatuzdevumi ir  pilnveidot atbalsta sistēmu latviešu valodas apguvei 

diasporā, palīdzēt tautiešiem ārpus Latvijas latviešu valodas apguvē un saglabāšanā, 
nodrošinot profesionālu metodisko atbalstu, sniegt latviešu diasporai  atbalstu latviešu 
valodas apguvē un valodas saglabāšanā.

2008. gads šajā LVAVA darbības jomā iezīmējas ar vairākām inovācijām. Tā,
piemēram, skolotāji no Latvijas Krievijā strādā kopš 90. gadu sākuma. Kopš 2005. gada 
(1.pusgadā  –  7, 2.pusgadā   –  4) skolotāju darbu Krievijā ir  atbalstījusi  LVAVA, 2008. 
gadā atbalsts tika paplašināts, nodrošinot iespēju nodarbināt vēl vienu skolotāju, šoreiz 
Īrijā.  2008.  gadā  pirmo  reizi  gan  izveidota  un  saskaņota  ar  Izglītības  un  zinātnes 
ministriju 36 stundu profesionālās pilnveides programma diasporas speciālistiem, gan 
izdots mācību līdzeklis bērniem, gan organizēti profesionālās pilnveides kursi diasporas 
skolotājiem. Savukārt  2008.  gada  vasarā  notikušajā  otrajā  diasporas  speciālistu 
starptautiskajā  seminārā  „Kopīgais  ceļš  uz  valodu”  ir  panākta  kopīga  izpratne  un 
konkrēta darbības plāna (plašākā nozīmē) veidošana, ietverot virzīšanos uz mērķi, kas ir 
latviskās identitātes stiprināšana. Seminārā divu dienu gaitā tika gūta svarīga informācija 
par  Latvijas  Republikas  Izglītības  un zinātnes ministrijas  darbību diasporas  izglītības 
jautājumu risināšanā, notika savstarpēja iepazīšanās un dalīšanās pieredzē, kā arī tika 
apzinātas galvenās ārzemju latviešu skolu un to skolotāju vajadzības, kas saistītas ar 
mācību  materiālu  pieejamību,  metodiku,  skolotāju  tālākizglītību,  pieredzes  un 
informācijas apmaiņas iespēju nodrošināšanu un profesionālu latviešu valodas skolotāju 
nepieciešamību.  Skolotāju  semināra  dalībnieki  pozitīvi  novērtēja  LVAVA  ieguldījumu 
diasporas  izglītības  laukā,  kā  arī  aģentūras  sadarbību  ar  Pasaules  brīvo  latviešu 
apvienību.

Nākotnē  ir  nepieciešams  apzināt  citu  valstu  pieredzi  diasporas  skolu 
finansēšanā, lai veicinātu vienotu valsts politiku latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai  diasporā.  Nepieciešams  izstrādāt  tālmācības  materiālus  dažādiem 
līmeņiem (pieaugušajiem, bērniem) latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. Svarīgi ir 
turpināt  pilnveidot  tālākizglītības  kursus  diasporas  skolu  skolotājiem.  Nepieciešams 
turpināt  un  paplašināt  dažādu  nometņu  darbību  Latvijā,  kur  latviešu  bērni  no  visas 
pasaules varētu pilnveidot savas valodas prasmes. LVAVA uzdevums būtu nodrošināt 
šīs nometnes ar labi sagatavotiem skolotājiem. 

STARPTAUTISKA PROFESIONĀLĀS SADARBĪBAS TĪKLA VEIDOŠANA
2008.  gadā  LVAVA  bilingvālās  izglītības  jomā  pirmo  reizi  aktīvāk  iesaistījās 

starptautiskā sadarbībā, tika nostiprināta sadarbība ar  Gruzijas Pilsoniskās integrācijas 
un starpetnisko attiecību centru,  kas izvērtās ne tikai  kā teorētiska,  bet  arī  praktiska 
sadarbība, konkrētu formu iegūstot LR Ārlietu ministrijas atbalstītajā projektā „Atbalsts 
bilingvālās izglītības sistēmas izveidei Gruzijā”. Šī sadarbība varētu kalpot par piemēru 
līdzīgiem sadarbības projektiem ar citām valstīm. 

PĀRSKATS PAR VISIEM PASĀKUMIEM 2008. GADĀ
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Nr.p.k./
Finanšu 
avots

Darbības virziens/Pasākums Rezultāti

1. Pedagogu tālākizglītība – skolotāju profesionālās meistarības pilnveide

VB4 Semināri LVAVA mācību un metodisko līdzekļu 
ieviešanai 

Semināri pirmsskolas un sākumskolas skolotāju 
tālākizglītotājiem

Kursi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem 
LAT2 un bilingvālo mācību metodikā atbilstoši 
72 h tālākizglītības programmai  

3 semināri Daugavpilī, Liepājā un 
Rēzeknē; izglītoti 87 latviešu valodas 
un literatūras skolotāji 

2 semināri; izglītoti 30 pirmsskolas un 
sākumskolas skolotāju tālākizglītotāji 

7 grupas; izglītoti 149 pirmsskolas un 
sākumskolas skolotāji  (Daugavpilī, 
Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā) 

ESF5 Semināri vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras, kā arī bilingvālo mācību 
tālākizglītotājiem 

Kursi vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotājiem – metodikas un pieredzes skolas 
atbilstoši tālākizglītības programmām „Latviešu 
valodas apguves process vidusskolā: mācību 
saturs un metodika” (programmas apjoms 60h) un 
„Literatūras mācīšana vidusskolā” (programmas 
apjoms 60h)

Kursi vidusskolas dažādu mācību priekšmetu 
skolotājiem – metodikas un pieredzes skolas 
mācību priekšmeta satura un valodas integrētā 
apguvē 

Kursi vidusskolas dažādu mācību priekšmetu 
skolotājiem – semināru cikli atbilstoši 
sagatavotajai tālākizglītības programmai 
„Bilingvāla mācību procesa organizācija 
vidusskolā” (programmas apjoms 80/45h) 

Konsultācijas vidusskolu skolotājiem

2  semināri; izglītoti 45 LAT2 un 
bilingvālo mācību multiplikatori 

Kopā 18 grupas Balvos, Daugavpilī, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, 
Limbažos, Līvānos, Madonā, Ogrē, 
Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Valmierā; 
izglītoti 374  vidusskolas skolotāji

1 grupa Rēzeknē; izglītoti 14 
matemātikas skolotāji satura un 
valodas integrētā apguvē

Kopā 4 grupas – Jēkabpilī, Rīgā, 2 
Daugavpilī; izglītoti 94 skolotāji 

923 pedagogi saņēmuši metodisko 
un informatīvo atbalstu 47 
konsultācijās Daugavpilī, Gaujienā, 
Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Madonā, 
Preiļos, Rēzeknē, Rēzeknes rajonā, 
Rīgā, Talsos, Ventspilī

ISEC6 Tālākizglītības programma un kursi  „Skolēnu 
izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu 

7 grupas; izglītoti 152 skolotāji

4  Valsts budžeta dotācija.
5  ESF Nacionālās programmas projekts.
6  Izglītības satura un eksaminācijas centra organizētais iepirkums.
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veicinoša mācību procesa īstenošana latviešu 
valodā mazākumtautību skolās vispārējā izglītībā”

2. LAT2 apguve  – Latviešu valodas kā otrās valodas (LAT2) kursi pieaugušajiem

VB Kursi skolēnu vecākiem un skolotājiem 49 latviešu valodas apguves grupas 
(33 skolēnu vecākiem un 16 
skolotājiem); izglītoti 916 vecāki un 
skolotāji

VB Semināri LAT2 skolotājiem 2 semināri; izglītoti 90 LAT2 
pieaugušo skolotāji 

3. LVAVA mācību līdzekļu veidošana un izdošana

VB Darbu portfolio 

LVAVA mācību līdzekļi pamatskolai

LVAVA mācību līdzekļi pieaugušajiem 
elektroniskā formātā

LVAVA zinātniski metodiskais almanahs 
„Tagad”

2 sākumskolas un pirmsskolas 
skolotāju tālākizglītotāju pedagoģisko 
un metodisko darbu portfolio

Sagatavotas mācību līdzekļu 
koncepcijas 1. – 6. klasei un 
sagatavots LAT2 mācību komplekta 
mazākumtautību skolas 5. klasei 
manuskripts

Sagatavots LVAVA mācību līdzekļu 
pieaugušajiem saturs latviešu 
valodas apguves A1 un A2 prasmes 
līmenim (kopā 14 nodarbības), 
ilustrācijas un animācija, audiofaili 

„Tagad” (2 dubultnumuri, 
kopsavilkums krievu un angļu valodā; 
katrs numurs 3000 eksemplāros)

ESF LVAVA mācību un mācību metodiskie līdzekļi 
bilingvālajām mācībām  vidusskolā

LVAVA mācību un mācību metodiskie līdzekļi 

6 mācību metodiskie līdzekļi 
skolotājiem (bioloģija,  fizika, 
ģeogrāfija, matemātika, ķīmija, 
vēsture; katrs 500 eksemplāros)
 
Rokasgrāmata „Bilingvālā izglītība: 
pasaules un Latvijas pieredze” (134 
lpp.; 1000 eksemplāros)
 
3 mācību materiāli skolēniem (fizika, 
ķīmija un vēsture) mazākumtautību 
vidusskolām (katrs 2000 
eksemplāros)

3 metodiskie līdzekļi skolotājam: 
”Rakstītprasmes pilnveide latviešu 
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latviešu valodā un literatūrā vidusskolām valodas apguvē”,  „Tematiskais 
plānojums un metodiski ieteikumi 
literatūrā” un  „Individualizēta pieeja 
latviešu valodas apguvē” (katrs 900 
eksemplāros)

Metodikas rokasgrāmata „Latviešu 
valodas apguve mazākumtautību 
izglītībā: tendences, attīstība, 
ietekmes”  (236 lpp.; 1000 
eksemplāros)

3 mācību metodiskās filmas DVD 
formātā “Ieskats jaunākajā latviešu 
dzejā”, “Mīti un māksla” un “Latviešu 
valodas dialekti” (katra 1000 
eksemplāros) un Metodiskās 
vadlīnijas darbam ar filmām (1500 
eksemplāros)

EBF7 Elektroniska kursa izveide latviešu valodas 
apguvei 

Izveidots interaktīvs elektronisks 
latviešu valodas apguves mācību 
kurss bēgļiem un patvēruma 
meklētājiem. Mācību kurss ievietots 
PMIC „Mucenieki” elektroniskajā 
mācību sistēmā 

4. Sabiedrības integrācija - Latviešu valodas vides veicināšana (integrācijas un starpkultūru 
komunikācijas  pasākumi)

VB Konkurss skolēniem „Mana valoda” 704 dalībnieki; izdots gada kalendārs 
ar konkursa uzvarētāju darbiem

ESF Skolu sadarbības projekti (to ietvaros notikušas 
konsultācijas, pieredzes apmaiņas semināri, 
metodisku materiālu izveide, nometnes, 
konference)

īstenoti 8 skolu sadarbības modeļi, 
112 dalībnieki no 16 skolām, izglītoti/
konsultēti  pedagogi (projektu, 
nometņu dalībnieki) un izstrādāts 
metodisko materiālu krājums

4 pieredzes popularizēšanas 
semināri Liepājā (04.02.08.); 
Jēkabpilī (12.03.08.); Ventspilī 
(18.03.08.); Sabilē (25.03.08.), 1 
savstarpējā atbalsta seminārs Rīgā 
(08.08.08.);

Rīgā 25.04.2008 notikusi konference 
„Valoda darbībai un sadarbībai”; 130 
dalībnieki 

3 nometnes Jūrmalā, Kurcumā, 
Pērkonē; 60 dalībnieki

7  Eiropas Bēgļu fonds.
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Socioloģiskā aptauja „Valoda”

Veikta pētījuma II daļa (I daļa – 2007. 
gadā)

5. Latviešu diaspora - atbalsts latviešu diasporai
Skolotāju darbība ārvalstīs

Tālākizglītības programma diasporas 
speciālistiem (36 h)

Tālākizglītības kursi diasporas speciālistiem 
atbilstoši 36 h programmai

Starptautisks seminārs „Kopīgais ceļš uz 
valodu”

Mācību līdzeklis skolēniem 

Vārdnīca

10 latviešu valodas skolotāju darbība 
9 pastāvīgās mācību vietās Krievijas 
Federācijā un Baltkrievijā,  kā arī Īrijā 

Izveidoti 2 mācību un metodisko 
materiālu portfolio diasporas 
speciālistam latviešu valodas apguvei 
darbā ar 7 – 13  gadu veciem 
bērniem un ar 14 – 18 gadu veciem 
jauniešiem, kā arī pieaugušajiem 

1 grupa; izglītots 21 pedagogs 

70  speciālistiem

1 mācību līdzeklis skolēniem 
„Labdien! 1. Darba lapas latviešu 
valodas apguvei” 

Latgaliešu–latviešu–krievu 
sarunvārdnīca

6. Starptautiska profesionālās sadarbības tīkla veidošana
ĀM8 Tālākizglītotāju sagatavošanas programma

Mācību materiāli

Programma 120 stundām Gruzijas 
vajadzībām

Iesākta mācību un metodisko 
materiālu izveide bilingvālo mācību 
kursiem Gruzijā (vismaz 12 stundu 
kursiem)

8  LR Ārlietu ministrijas atbalstītais projekts.
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4. Informācija par budžetu 
5. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(latos)

Nr.
p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

1 688 149 966 356 882 220

1.1. dotācijas 1 537 557 808 306 808 306
1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi
630 97 120 000 56 518

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 87 495 38 050 17 396
2. Izdevumi (kopā) 1 670 595 1 003 044 864 611
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 664 587 997 323 862 404
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai 

skaitā iemaksas 
starptautiskajās
organizācijās

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 664 587 997 323 862 404
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 6 008 5 721 2 207

5.1.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
04.02.00 „Atbalsts latviešu valodas apguvei”
N. p.

k(latos)

Nr.
p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

459 652 493 408 494 132

1.1. dotācijas 367 627 343 197 343 197
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi
63 097 120 000 120 724

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 28 928 30 211 30 211
2. Izdevumi (kopā) 604 761 493 408 493 408
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 601 440 491 201 491 201
2.1.1. pārējie uzturēšanas izdevumi 601 440 491 201 491 201
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 3 321 2 207 2 207

. Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā gadā Pārskata gadā
Faktiskā izpilde Apstiprināts
likumā Faktiskā izpilde
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3.1.2.  Valsts  budžeta  finansējums  un  tā  izlietojums 
apakšprogrammas  28.01.00  „Eiropas  Sociālā  fonda  (ESF) 
izglītības  projektu  līdzfinansēšana,  priekšfinansēšana  un 
nodrošināšana”

Projekts: „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības 
pakāpē”.Līguma Nr.2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/NP3.2.5.3/0001/0001/0432

k(latos)

Nr.
p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

1 169 930 367 305 367 305

1.1. dotācijas 1 169 930 367 305 367 305
2. Izdevumi (kopā) 1 013 744     367 305 362 504
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 011 057 367 305 362 504
2.1.1. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 011 057 367 305 362 504
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 2 687 0 0

3.1.3.  Valsts  budžeta  finansējums  un  tā  izlietojums 
apakšprogrammas  28.07.00  „Eiropas  Sociālā  fonda  (ESF) 
izglītības  projektu  līdzfinansēšana,  priekšfinansēšana  un 
nodrošināšana”

Projekts: „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālai izglītībai”, 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
Nr.2008/003/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002

k(latos)

Nr.
p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

0 97 804 97 804

1.1. dotācijas 0 97 804 97 804
2. Izdevumi (kopā) 0 97 804 0
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 0 97 804 0
2.1.1. pārējie uzturēšanas izdevumi 0 97 804 0
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3.1.4.  Valsts  budžeta  finansējums  un  tā  izlietojums 
apakšprogrammas 33.02.00 Eiropas programmas „Leonardo da 
Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana

(latos)

Nr.
p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)

58 567 14 320 17 396

1.1. ārvalstu finanšu palīdzība 58 567 14 320 17 396
2. Izdevumi (kopā) 52 090 20 797 8 699
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 52 090 20 797 8 699
2.1.1. pārējie uzturēšanas izdevumi 52 090 20 797 8 699
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6. Personāls

LVAVA  2008. gada  sākumā pastāvīgie  darbinieki  bija  18,  no  tiem 2  darbinieki 
strādāja Latgales reģiona birojā Daugavpilī un 2 darbinieki – Kurzemes reģiona birojā 
Liepājā. Līdz 2008. gada 20. augustam strādāja reģionālie koordinatori līgumdarbinieki 
(kopā  6  darbinieki)  Jelgavā,  Krāslavā,  Ludzā,  Preiļos,  Rēzeknē  un  Ventspilī.  Šie 
darbinieki popularizēja LVAVA nostāju un izpratni par latviešu valodas kā otrās valodas 
apguvi,  metodiku,  sabiedrības  integrāciju,  bilingvālo  izglītību  un  sabiedriskās  dzīves 
demokratizāciju Kurzemes un Latgales reģionos. 

Ņemot  vērā  LR  Ministru  kabineta  2008. gada  23. septembra  sēdes 
protokollēmuma  (Nr. 68;  43. §)  3. punktā  dotā  uzdevuma  izpildi,  no  2008. gada 
29. decembra  veiktas  izmaiņas  LVAVA  struktūrā  –  slēgts  Latgales  reģiona  birojs 
Daugavpilī un Kurzemes reģiona birojs Liepājā. Šajā sakarā darba tiesiskās attiecības 
pārtrauktas ar 4 štata darbiniekiem. 

LVAVA personāls 2009.gadā

Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām
Sievietes 17 94%
Vīrieši 1 6%
Kopā 18  

Darbinieku sadalījums pa vecumu grupām
26 - 35 gadi 4 22%
36 - 50 gadi 8 33%
51 - 65 gadi 6 33%
Kopā 18  

Darbinieku izglītības līmenis
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Maģistra grāds 11 61%
Bakalaura grāds 4 22%
Vidējā izglītība 3 17%

Pārskata gadā darbinieki devušies komandējumos uz:
• Smoļensku  un  Omskas  apgabalu,  Ačinsku  un  Krasnojarsku  (Krievijas 

Federācija), lai koordinētu latviešu valodas apguvi diasporā un iepazītos ar skolu 
darbu;

• Londonu (Lielbritānija),  lai  piedalītos  konferencē „Starpkultūru dialogs”  (ICC – 
International Certificate Conference) un paaugstinātu kvalifikāciju;

• Tbilisi (Gruzija), lai piedalītos SFL projekta „Bilingvālās mācību sistēmas attīstība 
Gruzijas skolu izglītības sistēmā” izveidē;

LVAVA  darbinieku  delegācijas  Gruzijā  mērķis  bija  iepazīties  ar  Gruzijas  pieredzi 
izglītības  politikas  un  prakses  jautājumos.  Vizīti  Gruzijā  organizēja  Pilsoniskās 
integrācijas un starpetnisko attiecību centrs. Gruzijas vizītes laikā, tiekoties ar dažādām 
atbildīgajām amatpersonām un viesojoties izglītības iestādēs,  LVAVA darbinieki guva 
vispusīgu  priekšstatu  par  Gruzijas  izglītības  sistēmu,  kā  arī  par  Gruzijas  minoritāšu 
iespējām.  Ar   Gruzijas  izglītības  un  zinātnes  ministra  vietnieci  Annu  Žvaniju  tika 
pārrunātas  sabiedrības  integrācijas  problēmas  un  turpmākās  LVAVA  un  Pilsoniskās 
integrācijas un starpetnisko attiecību centra sadarbības iespējas:
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- Gruzijas metodiķu stažēšanās Latvijā;
- bilingvālās  izglītības  multiplikatoru  sagatavošanas  programmas  izstrāde  (120 

stundas), ar kuras palīdzību tiks sagatavoti skolotāji bilingvālai izglītībai Gruzijā;
- metodikas kursi un pieredzes apmaiņa Latvijā ar mērķi izglītot Gruzijas metodiķu 

grupu  un  kopā  ar  Latvijas  zinātniekiem,  metodiķiem  un  praktizējošiem 
skolotājiem  izveidot  tālākizglītības  plānu  bilingvālo  mācību  skolotājiem  – 
multiplikatoriem.

- starptautiska  semināra  organizēšana  par  satura  un  valodas  integrētu  apguvi, 
akcentējot Austrumeiropas pieredzi.

• Zalcburgu  (Austrija),  lai  piedalītos  Austrijas  Mācību,  mākslas  un  kultūras 
ministrijas organizētajā konferencē „CertiLingua 2008”;

„CertiLingua” ir 8 Eiropas dalībvalstu – Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Nīderlandes, 
Beļģijas,  Francijas,  Luksemburgas un Norvēģijas – iniciatīva.  Šīs  iniciatīvas mērķis ir 
ieviest  praksē  atzinības  zīmi  (excellence  label)  par  izcilību  valodu  un  starpkultūras 
prasmju apguvē vidējās izglītības pakāpē. Kritēriji tās iegūšanai ir:

- vismaz 2 valodu, kuras nav dzimtā valoda, prasme B2 valodas prasmes līmenī;
- minētās divas valodas ir izmantotas citu mācību priekšmetu apguvē;
- kandidātiem ir atbilstošas zināšanas un izpratne par Eiropas valstu un valstu, kas 

nav ES, kultūru un politiku; tam apliecinājums var būt līdzdalība starptautiskos 
projektos un pasākumos.

Skolām,  kuru  skolēni  vēlas  kandidēt  uz  atzinības  saņemšanu,  ir  jābūt  valstiski 
atzītām un tām ir  jānodrošina bilingvālās mācības.  Nākotnē plānots panākt  atzinības 
zīmes vērtības nostiprināšanu, cieši sadarbojoties ar darba tirgu un augstskolām. 

• Frankfurti (Vācija), lai apmeklētu Starptautisko grāmatu izstādi un ar LVAVA
darba specifiku saistītās zinātniskajās konferencēs.
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7. Komunikācija ar sabiedrību
8. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un 

izglītošanai

Informācija par LVAVA īstenotajiem pasākumiem regulāri tika sniegta Izglītības 
un  zinātnes  ministrijas  informatīvajam  biļetenam.  LVAVA  mājas  lapā  regulāri  tika 
ievietota aktuālākā informācija. 2008. gadā turpinājās mērķtiecīga sadarbība ar Latvijas 
Latviešu  valodas  un  literatūras  skolotāju  metodisko  apvienību  (LAT1  un  LAT2) 
vadītājiem,  kuri  regulāri  gan  Izglītības  satura  un  eksaminācijas  centra  rīkotajos 
semināros,  gan  elektroniski  tika  informēti  par  LVAVA  aktivitātēm  un  aktualitātēm 
tālākizglītības jomā. Arī LVAVA tālākizglītotāji nodrošināja informācijas apmaiņu ar kursu 
dalībniekiem.

23.04.2008.  LVAVA viesojās  EDSO Augstais   komisārs  nacionālo  minoritāšu 
jautājumos  Knuts  Vollebeks.  Vizītes  mērķis  –  iepazīties  ar  situāciju  pilsoniskās 
integrācijas  jomā  Latvijā,  novērtējot  arī  valsts  valodas  apguves  lomu  šajā  procesā, 
iepazīties ar LVAVA paveikto un iecerēm. Tikšanās izvērtās par konstruktīvu diskusiju, 
kurā  K.  Vollebeks  akcentēja  sekmīga  dialoga  un  sadarbības  nepieciešamību  visu 
integrācijas  procesā  iesaistīto  pušu   –  gan  politikas  veidotāju  un  īstenotāju,  gan 
pamatnācijas  un  nacionālo  minoritāšu   –  starpā.  Atzinīgi  tika  novērtēta  LVAVA 
bilingvālās izglītības pieredzes izmantošana Latvijas sadarbībā ar citām Autrumeiropas 
valstīm.  Sarunas  gaitā  tika  uzsvērta  arī  nepieciešamība  joprojām  veidot  modernus 
mācību līdzekļus, lai nodrošinātu iespēju apgūt valsts valodu tādām sociālajām grupām 
kā patvēruma meklētāji, bēgļi un jaunienācēji darba tirgū.

04./05.07.2008. organizētajā 2 dienu seminārā „Kopīgais ceļš uz valodu”, kurā 
piedalījās  70 izglītības darbinieku no 18 valstu latviešu svētdienas skolām un citām 
diasporas izglītības iestādēm – Austrālijas,  Anglijas,  Zviedrijas,  Kanādas,  ASV,  Īrijas, 
Krievijas u.c.,  semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
izglītības  politiku,  kas  saistīta  ar  diasporu  un  izglītības  iestādēm ārpus Latvijas,  kur 
apgūst latviešu valodu, un  IZM padotības iestādes  – Latviešu valodas apguves valsts 
aģentūra  – konkrēto darbību. LVAVA šajā seminārā gan piedāvāja padarīto, gan guva 
informāciju,  kas  palīdzēs  konkretizēt  turpmāko  darbību  un  sadarbību. Semināra 
atklāšanā piedalījās Oskars Kastēns, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas 
lietās, Juris Mauriņš, Valsts prezidenta padomnieks izglītības jautājumos, Ņina Linde, 
izglītības un zinātnes ministra padomniece, un Mārtiņš Sausiņš, Pasaules brīvo latviešu 
apvienības priekšsēdis. 

Informācija  par  ESF  Nacionālās  programmas  projektu  un  tā  rezultātiem  tika 
nodrošināta  ESF  Nacionālās  programmas  projekta  janvārī,  maijā  un  augustā  rīkoto 
semināru, kā arī 27.04.2008. Rīgā notikušās konferences laikā, uz to bija aicināti gan 
projekta  dalībnieki,  gan  plašāks  izglītības  speciālistu  loks,  kas  darbojas  bilingvālās 
izglītības un LAT2 mācību jomā.

9. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
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LVAVA izveidojušās  ciešas un darbīgas attiecības ar  PBLA.  To sekmē PBLA 
Izglītības  padomes  priekšsēdes  Daces  Koplendas  ieinteresētā  attieksme.  Regulāra 
sadarbība LVAVA ir  ar  PBLA IP priekšsēdes palīdzi  Dainu Grosu un  PBLA valdes 
locekli  Laumu  Vlasovu  (PBLA  pārstāvi  Krievijas  Federācijā).  2008.  gadā  LVAVA 
pārstāvji tika uzaicināti uz  PBLA valdes sēdi oktobrī Rīgā. 17.oktobrī sēdē pieņemtajā 
rezolūcijā  valde  aicina  valdību  un  Izglītības  un  zinātnes  ministriju  turpināt  iesākto 
sadarbību ar PBLA izglītības jomā, īpaši atbalstot latviešu valodas skolotājus ārzemēs.
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10. Plāni 2009. gadā
11. LVAVA prioritātes 2009. gadā 

Nr.
p.k.

Darbības virziens 
Valsts valodas 

politikas 
programmā

Pasākuma 
nosaukums

LVAVA darbības rādītāji

kvantitatīvie kvalitatīvie

1. Skolotāju tālākizglītība (skolotāju profesionālās meistarības pilnveide)

1.1. Organizēt latviešu 
valodas apguvi 
bilingvālās 
izglītības ietvaros

Bilingvālo mācību 
un mācību satura 
un valodas 
integrētas 
apguves kursi 
visās izglītības 
pakāpēs, īpaši 
pirmsskolā un 
sākumskolā

4 grupas, 36 
stundu 
programmā 
izglītoti 100 
skolotāji

• Pedagogi pilnveidojuši 
profesionālo kompetenci 
bilingvālo mācību, LAT2 
un mācību satura un 
valodas integrētas 
apguves metodikā.

• Ir nostiprinājusies 
pedagogu mobilitāte 
darba tirgū un 
pilnveidojusies iespēja 
nodrošināt mūsdienīgu 
izglītību.

1.2. Nodrošināt 
mūsdienīgas 
mācību 
(mācīšanas un 
mācīšanās) 
metodikas 
ieviešanu latviešu 
valodas apguvē

Latviešu valodas 
un literatūras 
metodikas kursi

10 grupas, 
12 stundu 
programmās 
izglītoti 250 
skolotāji 

• Pedagogi pilnveidojuši 
profesionālo kompetenci 
latviešu valodas kā otrās 
valodas un literatūras 
metodikā.

• Pedagogi ir saņēmuši 
informāciju par LVAVA 
mācību un metodiskajiem 
līdzekļiem.

• Pedagogi ir pilnveidojuši 
prasmes izvērtēt mācību 
un metodiskos līdzekļus.

• Pedagogi  iepazinušies 
un izvērtējuši  vidējās 
izglītības standarta un 
programmu projektus.

• Pedagogi apkopojuši 
savu pieredzi un 
piedalījušies pieredzes 
apmaiņā.

1.3. Nodrošināt 
mūsdienīgas 
mācību 
(mācīšanas un 
mācīšanās) 
metodikas 
ieviešanu latviešu 
valodas apguvē

LVAVA 
multiplikatoru 
tālākizglītība

1 divu dienu 
seminārs, 12 
stundu 
programmā 
izglītoti 80 
multiplikatori 
LAT2 un 
bilingvālo 

• Tālākizglītotāji 
pilnveidojuši profesionālo 
kompetenci darbā ar 
pieaugušajiem.

• Tālākizglītotāji 
pilnveidojuši profesionālo 
kompetenci mācību 
procesa plānošanā, 
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mācību jomā organizēšanā un 
izvērtēšanā.

2. LAT2 apguve pieaugušajiem 

2.1. Nodrošināt valsts 
valodas apguves 
pieejamību 
Latvijas 
iedzīvotāju 
mūžizglītības 
kontekstā

LAT2 kursi 
mazākumtautību 
skolotājiem 
profesionālās 
kompetences 
pilnveidei, 
īstenojot mācību 
procesu latviski 
vai bilingvāli

8 grupas, 60 
stundu 
programmā 
izglītoti 120 
mazākumtau 
tību 
pedagogi

• Kursu dalībnieki 
pilnveidojuši latviešu 
valodas prasmes.

• Kursu dalībnieki 
padziļinājuši izpratni par 
izglītības satura reformu 
un mūsdienīgu mācību 
procesa organizāciju.

• Kursu dalībniekiem 
paplašinājušās iespējas 
integrēties Latvijas darba 
tirgū.

2.2. Nodrošināt valsts 
valodas apguves 
pieejamību 
Latvijas 
iedzīvotāju 
mūžizglītības 
kontekstā

LAT2 kursi 
pirmsskolas un 
sākumskolas 
vecākiem

10 grupas, 
60 stundu 
programmā 
izglītoti 200 
vecāki

• Kursu dalībnieki 
pilnveidojuši latviešu 
valodas prasmes.

• Ir sekmēta sabiedrības 
daļas integrācija un 
vecāku iesaistīšana 
izglītošanās procesā.

2.3. Nodrošināt 
skolotāju 
profesionālās 
meistarības 
pilnveidi un 
sagatavot valodas 
pedagogus 
darbam ar 
pieaugušajiem

LAT2 metodikas 
kursi LAT2 
pieaugušo 
skolotājiem

1 grupa, 36 
stundu 
programmā 
izglītoti 35 
pieaugušo 
skolotāji

• Kursu dalībnieki 
pilnveidojuši izpratni par 
LAT2 metodiku 
pieaugušajiem.

• Kursu dalībnieki 
pilnveidojuši prasmi 
integrēt mācību saturu un 
valodas apguvi darbā ar 
pieaugušajiem.

3. Mācību līdzekļu izveide un izdošana

3.1. Atbalstīt 
nepieciešamo 
mācību līdzekļu 
un mācību 
metodisko 
līdzekļu 
sagatavošanu un 
izdošanu valsts 
valodā dažādu 
līmeņu un dažādu 
tipu izglītības 
iestādēm

Mācību materiāli 
valodas apguves 
1. līmenim e-vidē

Mācību 
materiāli 
e-vidē 7 
nodarbībām

• Izveidots mūsdienīgs 
atbalsta materiāls LAT2 
skolotājiem un valodas 
apguvējiem interneta 
vidē.

• Izveidota mācību kursa 
kopija uz CD-ROM datu 
nesēja.

3.2. Atbalstīt 
nepieciešamo 
mācību līdzekļu 
un mācību 

LAT2 mācību 
komplektu 
manuskripta 
izveide un 

2 mācību 
komplekti,
3000 eks. 
katrs

• Izveidoti un izdoti mācību 
komplekti 
mazākumtautības 5. un 
6. klasei  atbilstoši 
LVAVA izveidotajai 
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metodisko 
līdzekļu 
sagatavošanu un 
izdošanu valsts 
valodā dažādu 
līmeņu un dažādu 
tipu izglītības 
iestādēm

izdošana 
mazākumtautību 
skolas 5. un 6. 
klasei.

Atbalsta semināri 
mācību komplektu 
ieviešanai

10 semināri, 
izglītoti 250 
skolotāji

koncepcijai.

• Ir pilnveidota LAT2 
metodika.

• Ir nodrošināts atbalsts 
LAT2 skolotājiem un 
mazākumtautību 
skolēniem.

3.3. Atbalstīt 
nepieciešamo 
mācību līdzekļu 
un mācību 
metodisko 
līdzekļu 
sagatavošanu un 
izdošanu valsts 
valodā dažādu 
līmeņu un dažādu 
tipu izglītības 
iestādēm

Mācību materiāls 
pirmsskolai un 
sākumskolai 
runas prasmju 
attīstīšanai

1 mācību 
materiāls

• Ir pilnveidota LAT2 
metodika.

• Ir nodrošināts atbalsts 
LAT2 skolotājiem un 
mazākumtautību 
skolēniem.

3.4. Atbalstīt 
nepieciešamo 
mācību līdzekļu 
un mācību 
metodisko 
līdzekļu 
sagatavošanu un 
izdošanu valsts 
valodā dažādu 
līmeņu un dažādu 
tipu izglītības 
iestādēm

Zinātniski 
metodiskā žurnāla 
„Tagad” izdošana

Izdoti žurnāla 
3 Nr., 1000 
eks. katrs

• Nodrošināts atbalsts 
latviešu valodas un 
literatūras skolotājam 
atbilstoši izglītības satura 
reformas prasībām.

• Pedagogi informēti par 
valodas un bilingvālās 
izglītības teorētiskajiem 
un praktiskajiem 
aspektiem.

• Pedagogi informēti par 
LVAVA darbību.

3.5. Atbalstīt 
nepieciešamo 
mācību līdzekļu 
līdzekļu izdošanu

Mācību grāmatu 
papildmetieni

12 gab., 
katrs vid. 
2000 eks.

• Nodrošināts 
nepieciešamais mācību 
līdzekļu apjoms saskaņā 
ar pieprasījumu.

4.  Integrācijas un starpkultūru komunikācijas  pasākumi

4.1. Iesaistīt 
visplašāko 
sabiedrību 
valodas politikas 
īstenošanā, 
organizējot plašai 
sabiedrībai 
paredzētas 
konferences, 
seminārus un 
pārrunas par 
valodas 
jautājumiem, 
organizēt 

Konference
„Valoda darbībai 
un sadarbībai”

1 
konference, 
150 
dalībnieku

• Sabiedrība informēta par 
LVAVA darbību 
mazākumtautību izglītībā 
un citās LVAVA darbības 
jomās.

• Veicināta multikulturālas 
vides veidošanās un 
dažādības integrācija.

• Sekmēts sabiedrības 
integrācijas process un 
valsts valodas politikas 
rezultātu izvērtējums.

• Veicināta sazināšanās, 
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izstādes, 
festivālus, 
konkursus valsts 
valodas 
veicināšanai

sapratne, sadarbība un 
draudzīgas attiecības 
starp institūcijām, kas 
saistītas ar valsts 
valodas politiku.

4.2. Veidot diskusijas 
plašsaziņas 
līdzekļos par 
dažādiem valodas 
politikas 
jautājumiem

Diskusijas par 
valsts valodas 
politikas 
īstenošanu un 
rezultātiem

3 diskusijas, 
60 dalībnieku

• Sabiedrība informēta par 
LVAVA darbību 
mazākumtautību izglītībā 
un citās LVAVA darbības 
jomās.

• Veicināta multikulturālas 
vides veidošanās un 
dažādības integrācija.

• Sekmēts sabiedrības 
integrācijas process un 
valsts valodas politikas 
rezultātu izvērtējums.

• Veicināta sazināšanās, 
sapratne, sadarbība un 
draudzīgas attiecības 
starp institūcijām, kas 
saistītas ar valsts 
valodas politiku.

4.3. Nodrošināt 
metodiskā 
atbalsta 
pieejamību e-vidē

Zinātniski 
metodiskā žurnāla 
pielikums 
elektroniskā 
formā

2 pielikumi • Ir pilnveidojusies 
pedagogu pedagoģiskā 
un metodiskā 
kompetence.

• Ir nostiprināta saistība 
starp teoriju un praksi.

• Ir nodrošinātas pedagogu 
sadarbības iespējas.

4.4. Nodrošināt 
LVAVA pasākumu 
kvalitāti

LVAVA pasākumu 
izvērtējums

12 izvērtēti 
pasākumi

• Ir nodrošināta LVAVA 
pasākumu un citu 
aktivitāšu kvalitāte.

• Ir pilnveidojusies 
pedagogu analītiskā 
kompetence.

5. Atbalsts latviešu diasporai
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5.1. Nodrošināt 
pedagogu 
darbu diasporā

Latviešu valodas 
skolotāju darbības 
nodrošināšana līdz 
10 vietām diasporā

līdz 10 
speciālistiem 
8 – 10 vietās

• Ir nodrošināta līdz 10 
latviešu valodas skolotāju 
darbība 8 – 10 
pastāvīgās mācību 
vietās. 

• Sniegts atbalsts latviešu 
valodas apguvei un 
uzturēšanai diasporā, 
veidojot un nostiprinot 
tautiešu piederības 
sajūtu Latvijai, kā arī 
izpratni par Latvijas 
valodas politikas 
jautājumiem, kas 
savukārt pozitīvi 
ietekmēs sadarbību starp 
personām un institūcijām.

5.2. Nodrošināt 
pedagoģisko 
un metodisko 
atbalstu 
diasporai

Latviešu valodas 
mācību līdzekļu 
izpēte, pilnveide un 
sagatavošana 
diasporai

1 mācību 
materiāls 
3000 eks.

• Veikta latviešu valodas 
mācību līdzekļu 
izvērtēšana diasporas 
vajadzībām.

5.3. Nodrošināt 
diasporas 
speciālistu 
tālākizglītību

Diasporas speciālistu 
profesionālās 
meistarības pilnveide

2 grupas, 36 
stundu 
programmā 
izglītoti 70 
diasporas 
speciālistu

• Pilnveidojusies diasporas 
speciālistu profesionālā 
kompetence.

• Pilnveidojusies izpratne 
par skolotāju sadarbības 
nepieciešamību un 
praktiskām darba formām 
šīs sadarbības 
realizēšanā.

• Veicināta diasporas 
speciālistu pieredzes 
apmaiņa un apkopošana.

5.4. Nodrošināt 
latviešu 
valodas 
apguves 
iespējas 

Diasporas bērnu 
nometne

1 nometne 
20 bērniem 
10 dienu 
apjomā

• Sniegts atbalsts latviešu 
valodas apguvei, 
nostiprinot tautiešu 
piederības sajūtu.

39



6.2.LVAVA finanšu saistības 2009. gadā

2009.  gadā  plānotie  resursi  darbības  nodrošināšanai  ir  LVL  393 685,-  t.sk. 
ieņēmumi  no  maksas  pakalpojumiem  LVL  114 890,-  un  dotācija  no  vispārējiem 
ieņēmumiem LVL 278 795 (Valsts budžeta programma 04.00 Valsts valodas politika un 
pārvalde).

6.3.LVAVA starptautiskie projekti 2009. gadā

LVAVA 2008. gada nogalē sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un a/s 
„Datorzinību centrs” sagatavojusi divus projektu pieteikumus:  

• sadarbībā ar  Izglītības  un zinātnes ministriju  projekta  pieteikumu „Adaptācijas 
programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 
6 līdz 12 gadiem”  Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. 
gada  programmas  ierobežotai  projektu  atlasei,  1.4.1.  aktivitātes  „Izglītības 
programmu  un  materiālu  izstrāde  un  ieviešana  pusaudžu  –  trešo  valstu 
valstspiederīgo apmācībai” ietvaros; 

• sadarbībā ar a/s „Datorzinības centrs” projekta pieteikumu „Bēgļu un patvēruma 
meklētāju  interaktīvā  elektroniskā  latviešu  valodas  apguves  mācību  kursa 
papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai” Eiropas Bēgļu fonda projektu 
atlasei;

• 2008.  gada  17.decembrī  Latviešu  valodas  apguves  valsts  aģentūra  noslēdza 
vienošanos  ar  Valsts  izglītības  attīstības  aģentūru 
Nr.2008/0003/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 par Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” īstenošanu. Projekta 
mērķis  ir  sniegt  metodisku  atbalstu  pedagogiem  vispārējā  un  sākotnējā 
profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību 
sekmīgai  īstenošanai.  Projekta ietvaros tiks  pilnveidots  un diferencēts mācību 
saturs  un  programmas  valsts  valodas  un  literatūras  apguvē  pamatizglītības 
pakāpē,  latviešu  valodā  un  literatūrā  vidējās  izglītības  pakāpē  un  sākotnējā 
profesionālajā izglītībā, sagatavoti mācību un metodiskie līdzekļi valsts valodas 
apguvei un bilingvālajām mācībām, izstrādāti elektroniski mācību resursi valsts 
valodai 7. – 12.klasē un nodrošināta to ieviešana, pilnveidotas pedagogu studiju 
programmas, kas sagatavo latviešu valodas un literatūras skolotājus.  Projekta 
sadarbības  partneri  ir  Izglītības  satura  un  eksaminācijas  centrs,  Daugavpils 
Universitāte, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, 
Rīgas  Pedagoģijas  un  izglītības  vadības  augstskola.  Projekta  darbības 
paredzētais ilgums ir 29 mēneši, un tā īstenošanas vieta – visa Latvija.
Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 1 500000 lati: 85 % (1275000 lati) ir 
Eiropas  Sociālā  fonda  finansējums  un  15%  (225000  lati)  ir  valsts  budžeta 
finansējums. 
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