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Valsts aģentūra „Latviešu valodas aģentūra” 

Darba plāns 2012. gadam 

(IZM budžeta programma 04.00.00 „Valsts valodas politika un pārvalde”) 
 

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

9. panta pirmās daļas 2. punktu un  

LR Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr. 337 

 Valsts aģentūras “Latviešu valodas aģentūra” nolikums 
 

Nr. p. k. Uzdevums 

Pasākuma 

norises 

laiks 

Darbības rezultāti Darbības rādītāji 

2012. gadā 

plānotais 

finansējums 

(LVL) 

Uzdevums Nodrošināta Latviešu valodas aģentūras (turpmāk – LVA) darbības plānošana un sabiedrības informēšana par LVA īstenotajiem pasākumiem 

1. Nodrošināt informācijas pieejamību 

par LVA plānotajiem un īstenotajiem 

pasākumiem 

2012. gads Sabiedrībai nodrošināta informācijas pieejamība 

par LVA plānotajiem un īstenotajiem 

pasākumiem 

1. Uzturēta LVA mājaslapa – 1 

2. Informēti plašsaziņas līdzekļi, regulāri 

nosūtot informatīvos materiālus un 

publicējot informāciju par notikušajiem un 

plānotajiem pasākumiem utt.  līdz 12 

0 

Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un socioligvistisko procesu dinamika 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Organizēta un nodrošināta sociolingvistisko pētījumu veikšana par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs 

2. Informēt sabiedrību un iepazīstināt 

speciālistus Latvijā un ārvalstīs par 

sociolingvistisko pētījumu rezultātiem 

2012. gads 1. Latvijas sabiedrība un ārvalstu pētnieki 

informēti par valodas politikas rezultātiem, 

iepazīstināti ar valodas situācijas dinamiku  

2004.–2010. gadā 

2. Valodas politikas speciālistiem, 

sociolingvistiem un citu valodniecības nozaru 

speciālistiem Latvijā un pasaulē pieejami valodas 

politikas Latvijā īstenošanas rezultāti valsts 

valodas politikas tālākai plānošanai un 

salīdzināmu pētījumu īstenošanai 

 

1. Tulkots pētījums „Valodas situācija 

Latvijā: 2004–2010” angļu valodā – 1 

2. Organizēts informatīvu semināru cikls 

par pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 

2004–2010” rezultātiem – 1 

3. Tulkots pētījums „Migrācijas ietekme uz 

valodas vidi Latvijā” angļu valodā – 1 

8575 

3. Sociolingvistisko pētījumu 

īstenošanai organizēt datu 

apkopošanu 

2012. gads  Apzināti sākotnējie statistiskie rādītāji valodas 

situācijas analīzei 2011.–2015. gadā 

1. Veikta sociolingvistikas aptauja – 1 

2. Veiktas dziļās intervijas un aptauja 

lingvistiskās attieksmes jautājumu 

izpētei – 1 

10 042 
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Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs 

Uzdevums/

Politikas 

rādītājs 

Organizēta latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniegts atbalsts mazākumtautību izglītībai 

latviešu valodas apguvē 

4. Nodrošināt valsts valodas apguves 

pieejamību pirmsskolas un 

sākumskolas skolēnu vecākiem 

Latvijas iedzīvotāju mūžizglītības 

politikas kontekstā 

2012. gada 

otrais 

pusgads 

Mazākumtautību skolu pirmsskolas un 

sākumskolas vecāki pilnveidojuši latviešu valodas 

prasmi 

1. Organizētas valodas apguves grupas, 

(60 stundu programma), izglītoto bērnu 

vecāku skaits – apm. 40, 2 grupas 

2. Izstrādāti diagnosticējošie latviešu 

valodas prasmes A1, A2, B1 līmeņa  

testi –3 

1377 

5. Nodrošināt pieaugušajiem Latvijā un 

ārvalstīs iespēju tālmācībā apgūt 

latviešu valodu Eiropas valodas 

prasmes rādītāja A1-2 līmenī 

2012. gada 

marts 

Izveidots mūsdienīgs atbalsta materiāls visiem 

pieaugušajiem (pieejams LVA mājaslapā), kas 

apgūst latviešu valodu kā svešvalodu Latvijā un 

ārvalstīs 

Izstrādātas nodarbības Eiropas valodas 

prasmes A1 otrajam līmenim ar angļu un 

krievu starpniekvalodām – 7 nodarbības 

23 058 

 

6. Nodrošināt mūsdienīgas mācību 

(mācīšanas un mācīšanās) metodikas 

ieviešanu latviešu valodas apguvē 

pieaugušajiem 

2012. gada 

otrais 

pusgads 

Pēc 2011.gadā izstrādātās profesionālās 

pilnveides programmas pieaugušo latviešu 

valodas skolotājiem tiek organizēti kursi un 

semināri, t.sk. maksas, lai padziļinātu pedagogu 

kompetenci vairākās jomās. 

1. Latviešu valodas apguves procesa plānošana, 

organizēšana un izvērtēšana 

2. Latviešu valodas apguves metodikas izvēle un 

izmantošana konkrētai mērķauditorijai 

3. Runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveides 

iespējas, lasīšanas un klausīšanās prasmju 

pilnveide 

4. Valodas apguves prasmju vērtēšana līmeņos un 

pārbaudes uzdevumu veidošanā 

1. Kursi skolotājiem, kas māca pieaugušos 

– 1 

2. Izstrādāts skolotāja portfolio – 1 

1970 

7. Pedagogu profesionālajā pilnveides 

procesā veicināt citu Eiropas 

Savienības oficiālo valodu apguvi 

atbilstīgi Eiropas Savienības 

daudzvalodības veicināšanas 

programmām 

2012.gads Pedagogi ir izglītojušies CLIL,  mācību procesā 

izmanto vairākas valodas 

1. Organizēti tālmācības/tiešsaistes 

pedagogu profesionālās pilnveides kursi 

sadarbībā ar Lielbritānijas padomi – 2 

2. Profesionālās pilnveides kursos izglītoti 

pedagogi – apm. 30 

1813 

8. Nodrošināt latviešu valodas un 

bilingvālo mācību skolotāju 

profesionālās kompetences pilnveidi 

Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Latviešu valodas, literatūras un 

bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide” 

2012. gada 

janvāris – 

jūnijs 

Ir pilnveidojusies pirmsskolas un sākumskolas, 

latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību 

pedagogu profesionālā kompetence un prasmju 

atjaunošana atbilstīgi modernizētam mācību 

saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa 

prasībām 

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti 

pedagogi – apm. 715 

107 558 
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Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Organizēt un atbalstīt zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu  

9. Nodrošināt informācijas pieejamību 

Latvijas pedagogiem (īpaši latviešu 

valodas un literatūras skolotājiem), 

pedagoģijas studentiem, humanitāro 

zinātņu speciālistiem u.c. 

interesentiem par aktuāliem 

valodniecības, metodikas un 

pedagoģijas jautājumiem 

2012. gada 

maijs – 

novembris 

1. Pedagogiem, pedagoģijas u.c. humanitāro 

zinātņu studentiem nodrošināta iespēja iegūt 

informāciju par jaunākajam zinātniskajām 

atziņām valodu apguvē un pētniecībā 

2. Nodrošināta metodiskā atbalsta pieejamība 

latviešu valodas un literatūras skolotājiem, 

diasporas speciālistiem 

3. Sekmēta zinātnieku un praktiķu sadarbība 

1. Izdots zinātniski metodiskais žurnāls 

„Tagad” par aktualitātēm un jaunumiem 

literatūras teorijā, darbā ar tekstu un 

skolotāju labas prakses piemēriem – 1 

numurs 

2. Sagatavots manuskripts zinātniski 

metodiskajam žurnālam „Tagad” (veltīts 

latviešu valodas apguvei pirmsskolas 

vecuma bērniem Latvijā un diasporā) – 1 

3990 

10. Nodrošināt atbalstu LAT2 apguvei 

sākumskolā 

2012.gads Mazākumtautību skolēniem un pedagogiem 

nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei 

sākumskolā 

Sagatavots LAT2 1. klases mācību 

līdzekļu komplekta (mācību grāmata, 

darba burtnīca, skolotāja grāmata, CD 

disks skolēniem) manuskripts – 1 

komplekts 

12 872 

11. Nodrošināt mazākumtautību skolu 

skolotājiem un skolēniem, kā arī 

pieaugušajiem pieejamību LAT2 

mācību līdzekļiem 

2012.gada 

marts – 

augusts 

Mazākumtautību skolu skolēniem un 

pieaugušajiem nodrošināta pieejamība mācību 

līdzekļiem, t.sk. e-mācību vidē, LAT2 

skolotājiem nodrošināts metodisks un 

pedagoģisks atbalsts 

1. Izdoti mācību līdzekļi mazākumtautību 

skolēniem (5) un pieaugušajiem (4) 

(papildmetieni) – 9 

2. Izdoti 5. un 6. klases skolēnu 

pašmācības diski – 2 

23 662 

 

12. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas 

kā otrās valodas un kā svešvalodas 

apguvei pirmsskolas posmā 

2012.gada 

maijs 

Mazākumtautību pirmsskolas bērniem 

nodrošināts didaktiskais materiāls vārdu krājuma 

un runāšanas prasmju attīstībai 

Izdots didaktiskais materiāls latviešu 

valodas apguvei pirmsskolā – 1 

7000 

13. Nodrošināt atbalstu LAT2 

pamatskolās, resp., skolās, kas īsteno 

mazākumtautību izglītības 

programmas 

2012.gada 

jūnijs 

Nodrošināti mācību materiāli un metodiskie 

līdzekļi pamatskolām 

Izdoti mācību līdzekļu komplekti latviešu 

valodas apguvei (LAT2) 8. un 9. klasē 

(nodrošināta šo komplektu apstiprināšana 

IZM) – 2 komplekti 

7073 

14. Attīstīt latviešu valodas kā dzimtās 

valodas apguves metodiku (atbilstoši 

multilingvālajām izglītības 

programmām) 

2012.gada 

augusts 

Pilnveidojusies pedagogu izpratne par 

komunikatīvo pieeju un tās izmantošanu  

dzimtās valodas apguvē 

Izdots zinātniski metodiskais rakstu 

krājums „Komunikatīvā pieeja dzimtās 

valodas apguvē” – 1 

4300 

15. Nodrošināt metodisku atbalstu 

latviešu valodas apguvei diasporā 

2012.gada 

jūlijs 

Diasporas speciālistiem izstrādātas latviešu 

valodas apguves programmas 6–9 un 10–12 gadus 

veciem bērniem ar metodiskiem ieteikumiem, 

labas prakses piemēriem un norādēm uz 

izmantojamo mācību literatūru 

Izveidotas programmas un mācību 

materiāli latviešu valodas apguvei 

diasporā – 2 

1460 

16. Sekmēt Latvijas skolēnu 

daudzvalodību 

12.03. 

2012. 

Atbalstīts Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu 

publiskās runas konkurss, kurā skolēni uzstājas ar 

pašu veidotu runu divās valodās: latviešu, angļu, 

krievu, vācu, franču u. c. 

Organizēts publiskās runas konkurss „Es 

piedzimu laikā” sadarbībā ar Latvijas 

Valodu skolotāju asociāciju (LVASA) 

150 



4 

17. Nodrošināt mācību un metodiskos 

līdzekļus latviešu valodas kā 

svešvalodas apguvei 

2012. gads Valodas apguvējiem un studentiem ārvalstu 

augstskolās piedāvāta mācību grāmata latviešu 

valodas kā svešvalodas apguvei B1 valodas 

prasmes līmenī 

Izdots mācību līdzeklis – 1  4306 

18. Nodrošināt humanitāro zinātņu 

speciālistus, studentus un interesentus 

ar jauniem pētnieciskiem izdevumiem 

par valodas politikas u.c. jautājumiem 

2012. gads 1. Speciālistiem un interesentiem nodrošināta 

iespēja iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem 

valodniecībā un valodas politikas teorijā 

2. Pilnveidota sabiedrības izpratne par Latvijas 

teritorijas pirmiedzīvotāju lībiešu valodas 

situāciju mūsdienās 

3. Interesentiem nodrošināta iespēja bibliotēkās 

iepazīties ar izdotajām grāmatām 

1. Tulkots latviešu valodā valodnieka 

A. Holvūta (A.Holvoet) pētījums 

„Bendrosios sintaksės pagrindai”  1 

2. Grāmatas „Par latviešu valodu. Pret 

rusifikāciju. 1944–1989. Dokumenti” 

izdošana – 1 

3. Informatīvā materiāla par Eiropas valstu 

likumdošanu valodas jomā izstrāde – 1 

4. Atbalsts raktu krājuma „Lībieši: tauta, 

valoda, vēsture” publikāciju par valodas 

jautājumiem tulkošanai – 1 

4. Bibliotēkām nosūtīto eksemplāru skaits 

 3 x 100 

19 902 

Funkcija/ 

Politikas 

rezultāts 

Paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un pasaulē 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Plānoti, ieviesti un vadīti projekti (piemēram, semināri, kursi pedagogu tālākizglītībai) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru 

komunikācijas jomā 

19. Iepazīstināt sabiedrību ar valodu 

daudzveidību, radīt interesi par citu 

Eiropas Savienības valodu apguvi, 

popularizēt latviešu valodu kā ES 

oficiālo un LR valsts valodu 

24.–28.09. 

2012. 

1. Veidota izpratne par valodu vērtību un 

nozīmību kultūrsociālā kontekstā 

2. Sekmēta sabiedrības izpratne par latviešu kā 

valsts valodas lomu Latvijā un starpkultūru 

komunikācijā 

Organizēti izglītojoši informatīvi, kā arī 

valodas apguvi popularizējoši Eiropas 

Valodu dienas 2012 pasākumi  8 

6250 

20. Nodrošināt sabiedrības informētību 

par LVA veidotās latviešu valodas 

apguves atbalsta sistēmas pieejamību 

2012. gada 

janvāris  

decembris 

1. Latvijas pedagogi, metodiskā darba vadītāji un 

skolu administrācijas pārstāvji informēti par LVA 

atbalstu latviešu valodas apguvei un 

bilingvālajām mācībām 

2. Nodrošināta LVA un mērķauditorijas regulāra 

saziņa 

3. Nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem, 

vecākiem, valodas apguvējiem, tādējādi sekmējot 

LVA darbības izvērtējumu 

Izdoti informatīvie biļeteni  4 0 

21. Nodrošināt latviešu valodas apguves 

un bilingvālo mācību metodiskā 

atbalsta pieejamību e-vidē 

2012. gada 

februāris 

novembris 

Latvijas pedagogiem (LAT1, LAT2, bilingvālo 

mācību skolotājiem) un metodiskā darba 

vadītājiem pilnveidojusies pedagoģiskā un 

metodiskā kompetence, kā arī nodrošinātas 

pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņas 

iespējas 

1. LVA mājaslapā ievietoti skolotāju 

pieredzes materiāli – 4 komplekti 

2. Organizēti semināri un diskusijas, LVA 

metodiskajā kabinetā sniegtas individuālas 

konsultācijas grupām, t.sk. metodiskie 

ieteikumi diasporas speciālistiem – līdz 36 

3. Organizēti starpkultūru pasākumi – 4 

1200  
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22. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību 

valsts valodas politikas īstenošanā 

2012. gada 

marts 

decembris 

Latvijas pedagogi, metodiskā darba vadītāji, 

metodikas un pedagoģijas eksperti iesaistīti LVA 

darbības izvērtēšanā un plānošanā, informēti par 

pieejamo LVA atbalstu latviešu valodas apguvei 

un bilingvālajām mācībām, nodrošināta regulāra 

un precīza LVA darbības mērķauditorijas 

vajadzību apzināšana 

LVA ekspertu sanāksmes – vismaz 2 0 

 

 

 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Sniegtas konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas 

jautājumos, kā arī valodas apguves jautājumos 

23. Nodrošināt Valsts valodas likuma un 

ar to saistīto normatīvo aktu izpildi, 

sniedzot konsultācijas dažādos 

valodas pareizrakstības gramatikas, 

leksikas un stila jautājumos, kā arī 

īpašvārdu atveides jautājumos 

2012. gads Sniegtas valodas konsultācijas privātpersonām, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās 

nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām, tiesām, novadu 

padomēm, LR vēstniecībām, ES tulkošanas 

dienestiem u.c. institūcijām 

Sniegtas rakstveida un mutvārdu 

konsultācijas  apm. 13 000 

1320 

24. Nodrošināt LR MK noteikumu 

Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu 

rakstību un lietošanu latviešu valodā, 

kā arī to identifikāciju” (02.03.2004.) 

izpildi, pēc privātpersonu un juridisko 

personu lūguma sagatavojot un 

izsniedzot izziņas par citvalodu 

personvārdu atveidi latviešu valodā 

un personvārdu identifikāciju 

2012. gads Identificēti personvārdi, t.i., sniegti atzinumi par 

dažādās valodās (vai latviešu valodā dažādos 

laika posmos) rakstītu personvārdu identiskumu, 

resp., apliecinājumi par to, ka dažādās valodās 

(vai latviešu valodā dažādos laika posmos) 

atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un 

to pašu personu 

Izsniegtas rakstveida izziņas  apm. 1 400 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegti lingvistiskie atzinumi par konkrētu tekstu vai tā daļu 

25. Nodrošināt sabiedrības vajadzību 

izpildi, sniedzot neatkarīgu vārdu, 

teikumu vai teksta fragmentu 

lingvistisku analīzi 

2012. gads Skaidroti vārdi, teikumi vai teksta fragmenti no 

valodas viedokļa (veikta lingvistiskā ekspertīze) 

pēc Drošības policijas, tiesas un valsts institūciju 

(dzimtsarakstu nodaļu, PMLP) u.c. iestāžu 

lūguma 

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi un 

ekspertīzes – līdz 15 

0 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Sniegts atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicinātas latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 

26. Nodrošināt pedagogu darbu diasporā 2012. gads Sniegts atbalsts latviešu valodas apguvei un 

uzturēšanai diasporā gan formālajā, gan 

neformālajā izglītībā 

Nodrošināta latviešu valodas skolotāju 

darbība Krievijas Federācijā un Īrijā – 

9 vietās 

19 031 

 

27. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas 

apguvei ārvalstu augstskolās 

2012. gads Sniegts atbalsts ārvalstu augstskolu studentiem un 

pasniedzējiem latviešu valodas apguvei un 

kultūras studijām, popularizēta latviešu valoda un 

veidota izpratne par valsts valodas  

politiku Latvijā 

Nodrošināts latviešu valodas un kultūras 

studiju lektorāts ārvalstu augstskolās: 

Prāgā, Sietlā, Tartu, Vīnē, Tallinā, Brno, 

Ķīnā – 7 vietās 

43 252 
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Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Veicināta valsts valodas attīstība valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveides, terminoloģijas izstrādes un informācijas tehnoloģiju jomā, tai 

skaitā organizēti projektu konkursi latviešu valodas attīstībai, vadīta un uzraudzīta projektu īstenošana 

28. Apzināt situāciju vārdnīcu izstrādes 

un publicēšanas jomā Latvijā 

2012. gada 

1. pusgads 

Noskaidrotas galvenās problēmas un izvirzīti 

ieteikumi situācijas uzlabošanai vārdnīcu 

izstrādes jomā 

Izdots pētījums grāmatas formātā – 1, 

1800 eksemplāri 

1721 

29. Sekmēt vārdnīcu izstrādi Latvijā 2012. gads Turpināta skaidrojošo un tulkojošo vārdnīcu 

izstrāde latviešu valodā 

1. Izdota „Jaunā eponīmu vārdnīca” – 1, 

1500 eksemplāri 

2. Sākta terminu vārdnīcas izstrāde – 1 

3. Atbalsts lībiešu-igauņu-latviešu 

vārdnīcas izdošanai – 1 

10 897 

30. Nodrošināt likumdošanai un latviešu 

literārās valodas gramatiskajām 

normām atbilstošu personvārdu u.c. 

īpašvārdu rakstību un atveidi 

2012. gada 

marts  

augusts 

Rosināta īpašvārdu rakstības unifikācija, 

sabiedrība informēta par īpašvārdu rakstības 

vēsturi un ieteikumiem mūsdienu pareizrakstībā 

Sagatavots izdošanai un izdots pētījums 

„Lielo burtu lietojums latviešu valodā”  

1, 1200 eksemplāri 

2300 

31. Pilnveidot sabiedrības zināšanas par 

valodas prakses jautājumiem, tādējādi 

pozitīvi ietekmējot runāto un rakstīto 

tekstu kvalitāti 

2012. gads Izdots (Nr. 7) un sagatavots nākamais (Nr. 8) 

LVA populārzinātnisko rakstu krājums „Valodas 

prakse: vērojumi un ieteikumi”, informējot 

filoloģijas programmu studentus u.c. interesentus 

par jaunāko valodniecībā 

1. Izdots LVA populārzinātniskā rakstu 

krājuma 7. numurs  1, 1200 eksemplāri 

2. Sagatavots LVA populārzinātniskā 

rakstu krājuma 8. numura manuskripts 

(~12 publikācijas, 2 pielikuma sadaļas)  1 

6800 

32. Informēt sabiedrību par 

datorlingvistikas izmantošanu latviešu 

valodas izpētē, kā arī sekmēt latviešu 

valodas attīstību informācijas 

tehnoloģiju jomā 

2012. gada 

1. pusgads 

Studenti, pedagogi u.c. speciālisti informēti par 

datorlingvistikas attīstību Latvijā un dažādu 

valodas rīku izmantošanas iespējām, kā arī 

apkopota informācija par paveikto Latvijas 

augstskolās informācijas tehnoloģiju jomā 

Elektroniskā informatīvi izglītojošā rakstu 

krājuma publicēšana LVA mājaslapā  1 

0 

Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Īstenota sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 

33. Piedalīties ES valstu valodas politikas 

veidošanā un īstenošanā, turpinot 

darbu Eiropas Nacionālo valodu 

institūciju federācijā (European 

Federation of National Institutions 

for Language, EFNIL) 

2012. gads 1. Piedalīties Eiropas Nacionālo valodu institūciju 

federācijas ikgadējās deklarācijas izstrādē 

2. Piedalīties starpvalstu projektu plānošanā 

Darbs gadskārtējā konferencē un 

Ģenerālajā asamblejā  1 

2100 
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Uzdevums/ 

Politikas 

rādītājs 

Īstenoti pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

34. Sekmēt sabiedrības izpratni par 

valodu kā nacionālās pašapziņas 

būtisku sastāvdaļu un valsts valodas 

lomu sabiedrības integrācijā Latvijā 

2012. gada 

februāris-

novembris 

1. Apkopoti 5.12.klašu skolēnu literāro darbu 

konkursa „Starp tevi un mani ir valoda” un 

1.–4. klašu skolēnu zīmējumu konkursa „Mazs 

bij’ tēva novadiņš” rezultāti un apbalvoti 

uzvarētāji 

2. Popularizēta vispārējās izglītības iestāžu 

skolēnu izpratne par dzimtās valodas un valsts 

valodas nozīmību Starptautiskās dzimtās valodas 

dienas pasākumā 

3. Sabiedrība rosināta aktīvi iesaistīties valsts 

valodas atbalsta pasākumos 

1. Papildināta ikgadējā konkursa 

uzvarētāju un labāko darbu datubāze – 1 

2. Organizēti Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas pasākumi – 2 

3. Organizēts diskusiju cikls jauniešiem 

par valsts valodas jautājumiem – 1 

4. Organizēts informatīvi popularizējošu 

pasākumu cikls valsts valodas  

atbalstam – 4 

8305 

35. Aktualizēt valodu kā kultūras vērtību, 

satura atklāsmi un īstenības 

māksliniecisko atveidi daiļliteratūrā 

2012. gada 

1. pusgads 

(katra 

mēneša 

pēdējā 

trešdiena) 

1. Organizēts valodas vakaru cikls  

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O.Vācietis) 

sadarbībā ar O.Vācieša muzeju 

2. Sabiedrībai iespēja neklātienē iepazīties ar 

rakstnieku, dzejnieku un tulkotāju atziņām 

grāmatā „Un es tieši gāju vārdu meklēt” 

(pieejama arī elektroniski LVA mājaslapā)  

1. Organizētas tikšanās ar rakstniekiem, 

dzejniekiem un tulkotājiem  6  

2. Izdota grāmata „Un es tieši gāju vārdu 

meklēt”  1 

7170 

36. Atbalstīt skolēnu radošu valodisko 

darbību 

2012. gada 

februāris  

jūlijs 

Popularizēta un atbalstīta skolēnu radošā darbība, 

apkopojot un izdodot grāmatā skolēnu zīmējumu 

konkursa darbus un literāros darbus 

Apkopoti skolēnu zīmējumu konkursa un 

literārie darbi, izdota grāmata  1 

2700 

37. Informēt sabiedrību par LVA 

izstrādātajām un izdotajām grāmatām 

(mācību līdzekļiem valsts valodas 

apguvei, izdevumiem latviešu valodas 

prakses un lietojuma jautājumos u.c.) 

2012. gada 

marts, 

maijs 

Apmeklētāji informēti par LVA izstrādātajām, 

atbalstītajām un izdotajām grāmatām, kā arī 

informēti par LVA darbību 

1. Dalība grāmatu izstādē  1 

2. Organizēts informatīvi izglītojošs 

seminārs par LVA pētījumiem un 

izdevumiem – 1 

900 

 

 


