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SAĪSINĀJUMU UN AVOTU SARAKSTS 

 

AM – Aizsardzības ministrija 

ANO –  Apvienoto Nāciju organizācija 

ĀM – Ārlietu ministrija 

CLARIN ERIC 

– 

humanitāra Eiropas pētniecības infrastruktūra "Vienota Eiropas valodas 

resursu un tehnoloģiju infrastruktūra" (Common Language Resources and 

Technology Infrastructure – angļu val.) 

CLIL – mācību metode integrētai valodas un mācību priekšmeta satura apguvei  

(Content and language integrated learning – angļu val.) 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

ECML – Eiropas Moderno valodu centrs (European Centre of Modern Languages 

–anglu val.) 

EFNIL – Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācija (European Federation of 

National Institutions for Language – angļu val.) 

EKP – Eiropas Padomes dokuments “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

EVP – Eiropas Valodu portfelis 

IAP – Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 

IeM – Iekšlietu ministrija 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KM – Kultūras ministrija 
Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LiepU – Liepājas Universitāte 

LM – Labklājības ministrija 

LNerB – Latvijas Neredzīgo bibliotēka 

LU – Latvijas Universitāte 

LU LVI – Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Latviešu valodas 

institūts” 

LU MII – Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūts” 

LVA – Latviešu valodas aģentūra 

LVLKSA – Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija 

LZA TK – Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 

META – Daudzvalodīgās Eiropas tehnoloģiskā savienība (Multilingual Europe 

Technology Alliance – angļu val.) 
META SHARE – projekta META daļa, valodu tehnoloģijas domēna infrastruktūra 

NAP2020 – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam 

NIPSIPP – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

pamatnostādnes 2012.–2018.gadam 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – nevalstiska organizācija 

NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstis (Armēnija, Azerbaidžāna, 

Baltkrievija, Gruzija (sākot ar 2009. gada septembri, vairs neietilpst 

NVS), Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievija, Moldovas Republika, 

Tadžikistāna, Turkmenistāna (asociētā locekle), Ukraina, Uzbekistāna) 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Radošā Latvija – Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija” 
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TM – Tieslietu ministrija 

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – angļu val.) 

UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja 

UNGEGN – ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (United Nations Group of 

Experts on Geographocal Names – angļu val.) 

VB – valsts budžets 

VeA – Ventspils Augstskola 

VISC – Valsts izglītības satura centrs 

VVC – Valsts valodas centrs 

 

LVA aptauja 2009 – pētījumu “Valodas situācijas sociolingvistiskā izpēte 2009” pēc Latviešu 

valodas aģentūras pasūtījuma veica SIA “Data Serviss”. Pētījuma aptauja tika veikta 2009.gada 

11.–26.maijā. Izmantotā metode – tieša intervēšana respondentu dzīvesvietās. Aptaujā 

piedalījās 924 respondenti (t.sk. 557 ar latviešu dzimto valodu un 367 ar krievu dzimto valodu) 

vecumā no 17 līdz 74 gadiem. 

LVA aptauja 2012 – kvalitatīvo pētījumu “Valodas situācijas sociolingvistiskā izpēte 2012” 

pēc Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma veica SIA “Aptauju aģentūra”. Pētījuma mērķis bija 

iegūt datus, izvērtēt un salīdzināt valodas sociolingvistisko situāciju latviešu valodā un krievu 

valodā runājošo mērķa grupās. Pētījuma aptauja tika veikta no 2011.gada 1.decembra līdz 

2012.gada 24.februārim. Aptaujā piedalījās 1109 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji (t.sk. 689 

respondenti, kuriem dzimtā valoda ir latviešu, un 420 respondenti, kuriem dzimtā valoda ir 

krievu) vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 

Valoda 2008 – ilggadējo pētījumu “Valoda” pēc Latviešu valodas apguves valsts aģentūras 

pasūtījuma īstenoja BISS (Baltic Institute of Social Sciences) no 1996. līdz 2008.gadam. Pēdējā 

šī pētījuma aptaujā 2008.gadā piedalījās 2002 respondenti (1425 ar latviešu dzimto valodu, 456 

ar krievu dzimto valodu un 121 ar citu dzimto valodu) vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 

VVPPL 2013 – kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu “Valsts valodas prasmes pārbaude Latvijā: 

rezultāti un tā analīze 2009–2012” veica LVA sadarbībā ar VISC Valsts pārbaudījumu 

departamenta Valsts valodas prasmes nodaļu. Pētījuma rezultāti un to analīze publicēti 

2013.gadā. Pētījums ir īstenots 2012.gada nogalē. Pētījumā sniegti dati par valsts valodas 

apguvējiem, kuri daļēji vai galvenokārt latviešu valodu apguvuši un valodas prasmi 

pilnveidojuši ārpus formālās izglītības sistēmas. Pētījumā sniegti arī dati par valsts valodas 

apguvējiem, kuri valsts valodu apguvuši formālās izglītības sistēmā, respektīvi, dati par skolu, 

kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, absolventiem atbilstoši viņu valodas 

prasmes līmenim centralizētajā eksāmenā. 

 

 

IEVADDAĻA 

1. Ievads 

 

Lingvodiversitātes attīstības tendences pasaulē, strauji lingvistiskās asimilācijas tempi, 

multilingvisms kā nākotnes cilvēka iezīme, globālās informācijas apmaiņas sistēmas, 

ekonomiskās integrācijas tendences mūsdienu pasaulē rada aizvien lielāku valodu konkurenci 

un izzušanas draudus pat valodām ar samērā lielu runātāju skaitu. Saskaņā ar 21.gadsimta 

domāšanu ikviena valoda ir unikāls cilvēces kultūras mantojums, etnosu identitātes pamats. 

Tomēr valodu kā etnosa identitātes pamatelementu teorētiska atzīšana realitātē spiesta konkurēt 

ar augstas tirgus vērtības valodu prioritāti. Valodu konkurences apstākļos lielākas izredzes 

saglabāties būs valodām, kas spēs sekot mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstībai, pilnveidos 

mašīntulkošanas un valodu apguves metodiku, kurās varēs izteikt domu un jūtu nianses. 
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Valodas saglabāšana un attīstība mūsdienās nenotiek stihiskā pašplūsmā, bet valstīm jāizstrādā 

konsekventa valodas politika un jāveic mērķtiecīgi pasākumi valodu saglabāšanai un 

attīstīšanai. 

Latvijas Republikā īstenotās valsts valodas politikas būtiskākais sasniegums mūsdienu 

ātri mainīgajā pasaulē, no vienas puses, ir pati latviešu valoda: moderna, kopta un 

konkurētspējīga, valoda, kas tiek lietota gan visā valsts teritorijā visās oficiālās valodas 

pastāvēšanas nozīmīgajās sociolingvistiskajās jomās, gan Eiropas politiskajā centrā – Briselē. 

No otras puses – tas apliecina arī nepieciešamību pēc stabilas, konstantas, secīgas un 

ilgtspējīgas valsts valodas politikas. Latviešu valodā runā pietiekams runātāju skaits, tai ir 

attīstīta standarta forma, tai ir oficiāls statuss, taču Latvijas vēsturiskie un sociālpolitiskie 

apstākļi, kā arī mūsdienu pasaules tehnoloģiju attīstības tendences un valodu asā konkurence ir 

pamats lingvistiskām un sociolingvistiskām problēmām un izaicinājumiem. Tieši tāpēc latviešu 

valodas tagadne un nākotne ir atkarīga ne tikai no runātāju skaita, bet arī no zinātniski pamatotas 

un ilgtspējīgas valodas pārvaldības un rīcībpolitikas. 

Latviešu valoda tagadnē ir stabils latviešu identitātes elements, tā kļūst par neatņemamu 

Eiropas Savienības lingvistiskās identitātes daļu, bet pagaidām vēl nepietiekami veic Latvijas 

sabiedrības vienotājas funkciju. Kā būs nākotnē? Vai vispār iespējams prognozēt un ietekmēt 

valodas likteni? Saskaņā ar 21.gadsimta domāšanas ievirzi valodu un kultūru dažādība ir 

cilvēces un civilizācijas bagātība. Valodas vairs netiek uztvertas tikai kā saziņas kods, bet gan 

kā kultūras tradīciju depozitārijs, nacionālās identitātes pamats. Tādēļ jebkurai valodai ir vieta 

humāno vērtību sistēmā un ikviena valoda tiek atzīta par saudzējamu vērtību neatkarīgi no tās 

runātāju skaita un ekonomiskās vērtības. 

Valsts valodas politikas pamatnostādnes ir nepieciešama iekšpolitikas stratēģijas 

sastāvdaļa Latvijā, lai sekmētu latviešu valodas lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju, 

nodrošinātu valsts valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu, saglabātu,  aizsargātu un attīstītu latviešu 

valodas tradicionālo kultūrvidi, veicinātu valodas vispusīgu izpēti un zinātniski pamatotu 

literārās valodas standartizāciju un normu kodifikāciju, kā arī nodrošinātu latviešu valodas 

kvalitatīvu apguvi gan izglītības sistēmā, gan mūžizglītībā un veicinātu zinātnisku un 

populārzinātnisku materiālu veidošanu un izplatīšanu par latviešu valodu un valodas politiku 

Latvijā. 

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam (turpmāk – 

Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka valsts valodas 

politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem sešiem gadiem. Ievērojot to, 

ka valsts valodas politikas procesi tieši skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tā uzskatāma par 

caurviju politiku un attiecināma uz visām Latvijas demogrāfiskajām grupām. 

Pamatnostādnes ir politikas plānošanas dokuments, kas īstenojams tikai ciešā daudzu 

institūciju sadarbībā. Pamatnostādnes izstrādātas, lai noteiktu veicamos uzdevumus, izvirzītu 

darbības prioritātes un precīzi sadalītu dažādu valsts pārvaldes iestāžu kompetenci un noteiktu 

to sadarbības principus. Valsts valodas politikas īstenošanā, tai skaitā Pamatnostādnēs noteikto 

virzienu rezultātu sasniegšanā, ir iesaistītas valsts pārvaldes institūcijas, augstskolas un 

zinātniskās institūcijas, kuru līdzdalība noteikta pamatnostādņu uzdevumu un pasākumu 

īstenošanā. Atsevišķus pamatnostādņu pasākumus īsteno arī nevalstiskās organizācijas. 

Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītās institūcijas Pamatnostādņu virzienu un uzdevumu 

īstenošanu nodrošina par tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (sk. Pamatnostādņu 

VI.nodaļu). 

Valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas 

attīstību un ilgtspēju. Veiksmīgai valodas politikas izvirzīto mērķu sasniegšanai valstī tā 

jārealizē vienlaicīgi, saskaņoti un vienoti valodas politikas īstenošanas pamatvirzienos: 

tiesiskajā, lingvistiskajā, pedagoģiskajā un sabiedrības līdzdalības aspektā. 

 

2. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam 
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sasaiste ar nozīmīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem 

 

“Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” (apstiprināta Saeimā 

2010.gada 10.jūnijā) ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa ilgtermiņa dokuments. Šī 

dokumenta prioritārajā ilgtermiņa rīcības virzienā “Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai 

stiprināšana” par latviešu valodas saglabāšanu un valodu daudzveidības potenciāla izmantošanu 

ir noteikts, ka valodu daudzveidības saglabāšana ir viens no ES pamatnosacījumiem. Modernas, 

daudzpusīgi lietotas latviešu valodas attīstība ir Latvijas valsts atbildība Eiropas un pasaules 

kultūras daudzveidības un mantojuma saglabāšanas kontekstā. Valodu daudzveidība jāizmanto 

kā valsts attīstības resurss, saglabājot un attīstot latviešu valodas un citu valodu 

līdzāspastāvēšanu. “Latvija 2030” ietver atziņu, ka nākotnē reģioni un valstis, kas nostiprinās 

un attīstīs savu identitāti, iegūs svarīgu salīdzinošo priekšrocību globālajā sacensībā, jo arvien 

lielāka vērtība būs atšķirīgajam un savdabīgajam. Šādā kontekstā Latvijai ir svarīgi saglabāt un 

attīstīt savu identitāti, valodu, nacionālās kultūras vērtības un tās kultūras telpai raksturīgo 

dzīvesveidu, lai, radoši izmantojot citu kultūru auglīgo ietekmi un veicinot atvērtību, stiprinātu 

valsts konkurētspējas potenciālu. 

 

“Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam” (apstiprināts Saeimā 

2010.gada 10.jūnijā) ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa vidējā termiņa attīstības 

plānošanas dokuments, kura rīcības virziens “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības Latvijai pamats” nosaka: “Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var 

pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra, bet ārpus Latvijas ir vēl plašs 

cilvēku loks ar piederības apziņu Latvijai, kas kopā veido globālu tīklu. Latviešu valoda un 

kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats, tāpēc sabiedrības, kā arī valsts mērķis 

ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības 

integrācijas vērtībām ilgtermiņā”. 

NAP2020 nosaka mērķus un uzdevumus, kas saistīti ar valsts valodas politiku. 

NAP2020 uzsver nepieciešamību palielināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā, stiprinot 

latviešu valodas pozīciju ikdienas saziņas situācijās. Kā nozīmīgs mērķis izvirzīts veicināt 

reemigrāciju un ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšanu, t.sk. izglītības un 

kultūras pieejamības ārzemēs un atbalsta pasākumu nodrošināšanu, kas ietver latviešu valodas 

prasmes uzturēšanu diasporā. NAP2020 uzsver nepieciešamību paplašināt sabiedrības 

integrācijas iespējas, attīstot saistošas latviešu valodas apguves formas. Par prioritāru izvirzīta 

arī mūsdienīgas, koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveidošana bērniem un 

pieaugušajiem, kas veicina latviešu valodas lietošanu sabiedrībā. 

 

“Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

pamatnostādnes 2012.–2018.gadam” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 

20.oktobra rīkojumu Nr.542)  valsts valodas politikai ir nozīmīgas ar NIPSIPP 2.rīcības virzienā 

“Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa” definētajiem politikas mērķiem: 

 Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā; 

 Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, 

mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem; 

 Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un piederību Latvijai. 

NIPSIPP paredz stiprināt latviešu valodas lomu publiskajā telpā un nodarbinātībā, 

veicinot latviešu valodas prasmes integrācijas mērķa grupām – Latvijas mazākumtautībām, 

jaunajiem imigrantiem, nepilsoņiem, ārzemēs dzīvojošiem latviešiem. NIPSIPP ietver arī 

latviešu valodas apguves atbalsta sistēmas veidošanu mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

iestādēs bērniem, kuriem nav pietiekamu latviešu valodas prasmju, lai varētu mācīties skolās ar 

latviešu mācību valodu. NIPSIPP paredz arī stiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrības 

integrācijas platformu.  
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NIPSIPP ietver pasākumus atbalsta sniegšanai bērniem, kuri mācās nedēļas nogales 

skolās diasporas mītnes zemēs, un šo skolu skolotājiem viņu profesionālās kompetences 

pilnveidei.  

 

“Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016.gadam” (apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.356) ir izstrādāts ar mērķi noteikt konkrētus 

atbalsta pasākumus tiem ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes 

locekļiem, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā, vai vēlas dibināt 

savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju. Valsts valodas kompetence ir 

nepieciešams nosacījums šīs mērķa grupas integrācijai Latvijas sabiedrībā, tāpēc plānā iekļauti 

pasākumi latviešu valodas apguves nodrošināšanai reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. 

Ar Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam kompetenci sakļaujas uzdevumi 

par elektronisko un cita veida latviešu valodas apguves līdzekļu izstrādi, par atbalsta pasākumu 

nodrošināšanu izglītības iestādēs, lai skolēniem palīdzētu integrēties Latvijas izglītības sistēmā. 

 

“Rīcības plāns “Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.–2017.gadam”” (projekts 

izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2014.gada 17.jūlijā) ir Ārlietu ministrijas izstrādāts 

starpnozaru politikas plānošanas dokuments. Plāna mērķis ir vienuviet apkopot tos pasākumus, 

kas tiks veikti, lai sadarbotos ar diasporu, un kuru īstenošana ietilpst Ārlietu ministrijas un citu 

ministriju, kā arī valsts pārvaldes iestāžu kompetencē. Tādēļ plānā ir ietverti arī Valsts valodas 

politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam pasākumu plānā iekļautie uzdevumi, kas atbilst 

diasporas politikas mērķim – nodrošināt ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas izcelsmes cilvēkiem 

iespējas veidot, uzturēt un paplašināt saites ar Latviju un, saglabājot piederības apziņu mūsu 

valstij, sekmēt Latvijas valstiskuma ilgtspēju.  

Rīcības plāns uzsver nepieciešamību saglabāt latviešu valodu diasporā, jo īpaši nesen 

emigrējušajiem jauniešiem, kas saskaras ar integrēšanās un asimilēšanās procesiem mītnes 

valstīs. Tādēļ latviskās identitātes un saiknes ar Latviju uzturēšana un latviešu valodas un 

kultūras izplatības veicināšanā pasaulē pieder pie plāna prioritārajiem pasākumiem. Plāns 

iezīmē vairākus darba virzienus – atbalsta sniegšanu nedēļas nogales skolām, skolu pedagogiem 

viņu profesionālās kompetences pilnveidē, mācību materiālu, t.sk. elektronisko, izstrādi īpaši 

diasporas vajadzībām, latviešu valodas nometņu organizēšana diasporas un reemigrējušiem 

bērniem, ko nodrošina IZM no budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”. 

Tādejādi tiek nodrošinātas latviešu valodas un kultūras apmācību ilgtspēja un iespējas tiem 

diasporas pārstāvjiem, kuri to vēlas, apmācību procesā iesaistot arvien plašāku ieinteresēto 

personu loku.  

 

“Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam” (apstiprinātas Saeimā 

2014.gada 22.maijā) par virsmērķi izglītības attīstības politikai izvirza kvalitatīvu un iekļaujošu 

izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.  

Ar Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam kompetenci sakļaujas 

IAP rīcības virziena “Ārpus formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem 

paplašināšana”, kas paredz īstenot atbalsta pasākumus diasporai latviešu valodas un kultūras 

apguvē. Ar valsts valodas politiku saistīts izglītības virziens “Izglītības iespēju paplašināšana 

pieaugušajiem”, kura ietvaros paredzēts atbalsts mūsdienīgu latviešu valodas kā otrās un kā 

svešvalodas apguves mācību metodisko līdzekļu izstrādei un pedagogu, kuri māca 

pieaugušajiem, profesionālās pilnveides sistēmas izveidei un uzturēšanai. Par aktuālu izvirzīts 

arī uzdevums nodrošināt tālākizglītotāju profesionālās pilnveides un metodisko atbalstu 

latviešu valodas kā otrās un kā svešvalodas prasmes paaugstināšanai pieaugušajiem. 

IAP ietver atbalsta sniegšanu diasporai latviešu valodas un kultūras apguvei, nodrošinot 

mācību un metodisko materiālu veidošanu, pedagogu profesionālo pilnveidi, vecāku izglītošanu 

un informēšanu, valodas apguves nometnes bērniem, kā arī atbalstu diasporas skolām un 
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atbalsta/adaptācijas materiālu izstrādi, lai palīdzētu iekļauties Latvijas izglītības sistēmā 

reemigrējušajiem skolēniem.  

Par nepieciešamu izvirzīta Eiropas Kopīgajām pamatnostādnēm (EKP) atbilstošu 

latviešu kā svešvalodas prasmju līmeņu aprakstu pilnveide un ES valodas politikā balstītu 

mūsdienīgu latviešu valodas kā svešvalodas apguves mācību metodisko līdzekļu pieaugušajiem 

izveide un pedagogu, kuri māca pieaugušajiem, profesionālās pilnveides sistēmas izveide/ 

uzturēšana. IAP paredz veicināt latviešu valodas kā svešvalodas apguves atbalsta sistēmas 

izveidi ārvalstu augstskolu studentiem, kā arī tālmācības sistēmas izveidi un uzturēšanu.  

Darbības virziens “Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolās” 

ietver finansiālu atbalstu latviešu valodas lektorijiem, mācību līdzekļu izstrādi, profesionālās 

pilnveides kursus mācību spēkiem un pieredzes apmaiņas tīkla veidošanu. 

 

“Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”” 

(apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.41) izvirza virsmērķi: 

Latvija ir zeme ar bagātu un koptu kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, 

radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgām radošajām industrijām un augšupejošu dzīves kvalitāti 

ikvienam. Pamatnostādnes paredz kultūras institūcijām, apzinoties kultūras lomu nacionālās 

identitātes un vērtīborientācijas veidošanā, kā arī latviešu valodas saglabāšanā, nodrošināt 

iespēju savā darbībā saglabāt līdzsvaru starp vērtību uzturēšanas misiju un sekmīgu 

ekonomisko darbību. Pamatnostādnes uzsver mūsdienu tehnoloģiju nozīmi radošajā procesā, 

t.sk. nepieciešamību mūsdienu tehnoloģijas nodrošināt kultūras digitālā satura un pakalpojumu 

pieejamību visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporā un interesentiem ārpus Latvijas. Piekļūt 

vēstures gaitā radītajām kultūras vērtībām bieži traucē valodu barjeras – to mazināšanā un 

valodu daudzveidības saglabāšanā nozīmīga ir dabiskās valodas apstrādes tehnoloģiju, tostarp 

mašīntulkošanas sistēmu, attīstīšana un iekļaušana e-pakalpojumos. Valodu tehnoloģiju 

attīstība stiprinās arī latviešu valodas statusu un nostiprinās latviešu valodas lietojumu digitālajā 

vidē. 

Pamatnostādņu sadaļā “Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un 

aktivitātes” ietverts uzdevums “Attīstīt dabiskās valodas tehnoloģiju risinājumus un resursus 

(tostarp valodas korpusa, tezauru, vārdnīcu un saistīto datu izveide, u.c. latviešu valodai 

digitālajā vidē obligāti nepieciešamās komponentes)”, kas saskan ar Valsts valodas politikas 

pamatnostādņu 2015.–2020.gadam uzstādījumiem. 

 

 

I. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN RISINĀMĀS PROBLĒMAS  

 

Latviešu valoda ir lielas tautas valoda. Tikai 250 no pasaules 6700 valodām runā vairāk 

par miljonu cilvēku. Latviešu valodas tagadni nodrošina valsts un ES oficiālās valodas statuss, 

tomēr tās konkurētspēja un nākotne atkarīga no vairāku objektīvu un subjektīvu faktoru 

mijiedarbības. 

Izvērtējot Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2005.–2014.gadam īstenošanas 

rezultātus, no iepriekšējā plānošanas perioda mantoto problemātiku, kā arī ņemot vērā valsts 

valodas politiku ietekmējošos faktorus, demogrāfiskās tendences un migrācijas prognozes, ir 

noteiktas pamatnostādņu ietvaros risināmās problēmas. 

Latviešu valodai nelabvēlīga valodu konkurence. Latviešu valodas vides 

nepietiekamā un nevienmērīgā paplašināšanās. Satversmes 4.panta iespējamā 

pārkāpšana. Aizvien pieaugošā valodu konkurence Latvijas lingvistiskajā telpā mazina 

latviešu valodas aktīvu lietošanu un rada nepieciešamību veikt mērķtiecīgus pasākumus valodas 

attīstībai. Etnodemogrāfiskā situācija lielākajās Latvijas pilsētās aktualizē nepieciešamību veikt 

sociolingvistiskus pasākumus, kas paātrinātu latviešu valodas vides paplašināšanos. Neieviešot 

efektīvāku valodas politikas instrumentāriju, kas nodrošinātu valsts valodas statusu un 
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ilgtspējīgas attīstības perspektīvas, sociālajā praksē aizvien biežāk tiks ignorēts Latvijas 

Republikas Satversmes 4.pants, kas nosaka, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu 

valoda. 

Valsts valodas nepilnvērtīga funkcionēšana. Nelabvēlīga lingvistiskā attieksme. 

Nesakritība starp valsts valodas un minoritātes (krievu) valodas nominālajām un 

faktiskajām sociolingvistiskajām funkcijām. Latvijas sabiedrībā joprojām pastāvošie 

emocionālie stereotipi traucē reāli uztvert valodas situāciju un rada nesakritību starp latviešu 

valodu kā valsts valodu un Latvijas iedzīvotāju lingvistisko uzvedību. Valsts valoda 

nepietiekamā mērā tiek izmantota par latviešu un Latvijas minoritāšu pārstāvju saziņas līdzekli 

neformālajā komunikācijā. Šāda situācija rada krievu valodas kolektīva lingvistisko 

pašpietiekamību, kura jūtami apgrūtina sabiedrības integrāciju. 

Latviešu valodas kvalitātes pazemināšanās profesionālajā darbībā. Latviešu 

valodas kvalitātes neuzlabošanās/pakāpeniska kvalitātes samazināšanās konstatējama to fizisko 

un juridisko personu darbā, kas saistītas ar mūsdienu valodas normām atbilstošas 

terminoloģijas, pareizrakstības, gramatikas lietošanu un dažādo valodas variantu un stilu izvēli. 

Latviešu valodas kultūrvides sašaurināšanās Latvijā un diasporā. Iespējamā 

sabiedrības sociālā dezintegrācija. Globalizācijas apstākļos (interneta kā informācijas avota 

un saziņas līdzekļa iekļaušanās un izplatība ikdienas komunikācijā, darbaspēka brīva kustība, 

biežāk lietoto svešvalodu un dažādu pasaules kultūru ietekme uz latviešu valodu un kultūru 

u.c.) nepietiekami aktīvas valsts politikas un sabiedrības inertuma apstākļos tiek apdraudēta 

valsts valodas lietošana un kvalitāte, tādējādi sašaurinot tradicionālo latviešu valodas kultūrvidi 

un apdraudot latviešu valodas kā stabila Latvijas identitātes pamatelementa noturību. Bez viena 

vienojoša kvalitatīva lingvistiskās saziņas līdzekļa atsevišķas Latvijas sabiedrības grupas par 

identitātes komponentu var pakāpeniski izvēlēties globālās subkultūras un citu valstu 

informācijas telpas, tādējādi veicinot sabiedrības sociālo dezintegrāciju. Lingvistiskā un 

komunikatīvā aspektā sašķelta sabiedrība negatīvi ietekmēs investīciju piesaisti, mazinot 

tautsaimniecības izaugsmes iespējas. 

Atsevišķos valsts valodas politikas virzienos ir panākti ievērojami pozitīvi rezultāti, 

piemēram, latviešu valodas prasmes paaugstināšanās sabiedrības daļai, kurai latviešu valoda 

nav dzimtā valoda. To sekmējusi izglītības satura reformas veiksmīga īstenošana. 

Latviešu valodas prasmes uzlabošanās mazākumtautību pārstāvjiem ir būtisks Latvijā 

īstenotās valodas politikas sasniegums, tomēr turpmāk pievēršama uzmanība: 

• valsts valodas lietojuma paplašināšanai,  

• valsts valodas statusa stiprināšanai.  

Latviešu valodas prasmes ekonomiskā nepieciešamība un valodu lietojuma aspekts ir 

nozīmīgs rādītājs, kurš atspoguļo reālo valodu hierarhiju un tās dinamiku Latvijā. Latvijā valsts 

valodas statusa pilnvērtīgai nodrošināšanai jānovērš sabiedrībā novērotā tendence prast, bet 

nelietot valsts valodu.  

Kā negatīva pastiprinoša tendence identificēta krievu valodas izplatības dinamika 

Latvijā, agresīva krievu valodas informatīvās telpas ienākšana latviešu valodas vidē. 

Pastarpināta ietekme uz valsts valodu ir darba tirgum un darba devējiem, kuri kā prasību 

potenciālajiem darbiniekiem nepamatoti izvirza svešvalodu prasmes, turklāt nereti 

diskriminējot tos, kuri neprot krievu valodu. Šādā aspektā krievu valodai ir negatīva ietekme 

uz latviešu valodas konkurētspēju. 

Latviešu valodas apguvi un pilnveidi līdz šim sekmējusi galvenokārt administratīvā 

sistēma, t.i., juridiskie un izglītības politikas pasākumi, kas cieši saistīti ar valsts valodas 

politikas pasākumiem un kas noteikti valsts valodas politikas plānošanas dokumentos. Latvijas 

lingvistiskajā situācijā valodas prasmes pilnveide kā vienīgais valsts valodas politikas 

īstenošanas pasākums nevar nodrošināt pilnvērtīgu latviešu valodas lietojumu sabiedrībā. 

Tendence valodas prasmi cieši saistīt ar lojalitāti valstij ir bijusi arī līdzšinējās valsts valodas 
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politikas pamatā. Tomēr izmaiņas lojalitātē notiek vēl lēnāk nekā izmaiņas valodu lietojumā, jo 

ir virkne citu faktoru, kas ietekmē sabiedrības lojalitāti valstij. 

Latviešu valodas prestižu un attieksmi pret latviešu valodu spēcīgi grauj viedokļu līderu, 

piemēram, Latvijas publisko personu (politiķu, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju, kultūras 

jomas pārstāvju u.tml.), saziņa ar plašsaziņas līdzekļiem krievu valodā. Eksperti norādījuši, ka 

pašlaik šī ir viena no svarīgākajām neatrisinātajām problēmām. 

Sasniegumi valsts valodas politikā: 

• latviešu valodas kvalitāte ir augsta,  

• valsts valodas juridiskā statusa nostiprināšanās notiek lēni, bet ar pozitīvu tendenci, 

• valsts valodas pozīcijas ir nostiprinājušās valstiski svarīgās jomās, 

• latviešu valodas prasme un valodas lietotāju skaits ir pieaudzis, 

• veiksmīgi realizēta izglītības satura reforma,  

• palielinājusies mazākumtautību tolerance pret valsts valodu un gatavība to apgūt. 

 

Valodas situācijas attīstības tendences no 2010. līdz 2013.gadam parāda valsts īstenotās 

valodas politikas rezultātus un izvirza nākotnē īstenojamos uzdevumus: 

• latviešu valodas lietojuma un vides pilnvērtīga nodrošināšana un palielināšana visās 

nozīmīgajās sociolingvistiskajās jomās, īpaši pievēršot uzmanību plašsaziņas 

līdzekļiem un publisko pakalpojumu jomai, resp., nodrošināt pilnvērtīgu latviešu 

valodas funkcionēšanu visā valsts teritorijā; 

• tālāka valodas statusa nostiprināšana normatīvajos aktos visās jomās, kas ir saistītas ar 

valodas vides lietojuma paplašināšanu, t.sk. plašsaziņas līdzekļu, publisko 

pakalpojumu, visu līmeņu izglītības un uzņēmējdarbības regulējumu; 

• latviešu valodas apguves resursu nodrošināšana dažādām mērķa grupām;  

• latviešu valodas apguves pētījumu veikšana; 

• latviešu valodas pedagogu profesionālā pilnveidošana;  

• terminu izstrāde un to pieejamības nodrošināšana; 

• pietiekama atbalsta latviešu valodas zinātniskajai izpētei nodrošināšana; 

• latviešu valodas prestiža celšana. 

 

Valodas situācijas etnodemogrāfiskais aspekts. Pārskata periodā ir samazinājies 

Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaits (sk. 1.attēlu). 2014.gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 

1468 iedzīvotāju jeb par 22,4 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. 2014.gadā iedzīvotāju skaits 

Latvijā turpina samazināties – maija sākumā valstī dzīvoja 1 miljons 997,5 tūkstoši 

iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskā pieauguma (mirušo skaita pārsvars pār 

dzimušo skaitu), gan migrācijas dēļ. 
1.attēls 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2009.–2014.gadā  

 Iedzīvotāju skaits 

2009.g. sākumā 2 162 834 

2010.g. sākumā 2 120 504 

2011.g. sākumā 2 074 605 

2012.g. sākumā 2 044 813 

2013.g. sākumā 2 023 825 

2014.g. sākumā 2 001 468 

2014.g. maija sākumā 1 997 500 
AVOTS: CSP dati 

2011.gada tautas skaitīšanas dati liecina, ka Latvijā dzīvo vairāk nekā 160 tautību 

iedzīvotāji. Pēc 2013.gada 1.janvāra datiem 61,1% Latvijas iedzīvotāju ir latvieši, bet 38,9% – 
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citu tautību iedzīvotāji, no visiem iedzīvotājiem 84% ir Latvijas pilsoņi, 13% – Latvijas 

nepilsoņi, 3% – citu valstu pilsoņi. 

Kopš 2000.gada tautas skaitīšanas visu skaitliski lielāko tautību pārstāvju skaits ir 

samazinājies. 1989.gada tautas skaitīšanas laikā Latvijā bija 1,39 miljoni latviešu, 2000.gada 

tautas skaitīšanas laikā – 1,37 miljoni, un 2011.gada tautas skaitīšanas laikā tikai 1,26 miljoni 

latviešu. 

Lai gan latviešu skaits Latvijā līdzās citām tautībām katru gadu ir samazinājies, 

latviešu īpatsvars Latvijas sabiedrībā lēnām pieaug. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 

Latvijā ir pieaudzis no 57,7% 2000.gadā līdz 61,1% 2013.gadā (sk. 2.attēlu). Neraugoties uz 

iepriekšminētajām izmaiņām, Latvijas pamattautības skaita rādītāji joprojām ir zemākie ES 

valstu vidū (LR CSP dati). 
2.attēls 

Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2013.gadā 

 2013 % 

Kopā 2 023 825 100% 

latvieši 1 237 463 61,1% 

krievi 530 419 26,2% 

baltkrievi 70 273 3,5% 

ukraiņi 46 335 2,3% 

poļi 44 457 2,2% 

lietuvieši 25 593 1,3% 

ebreji 5 761 0,3% 

čigāni 5 906 0,3% 

vācieši 2 782 0,1% 

igauņi 1 938 0,1% 

citas tautības, iesk. 

neizvēlētu un nenorādītu 

tautību 

52 898 2,6% 

AVOTS: CSP dati 

Krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies no 29,9% 2000.gadā uz 26,2% 

2013.gadā, baltkrievu – no 4,1% 2000.gadā uz 3,5% 2013.gadā, ukraiņu – no 2,7% uz 2,3%, 

poļu – no 2,5% uz 2,2%, lietuviešu – no 1,4% uz 1,3%. Pārējo tautību iedzīvotāju īpatsvars 

kopumā ir palielinājies no 2,0% līdz 2,6% (CSP dati). 

2009.gadā no Latvijas emigrēja 38 208 iedzīvotāji, 2010.gadā – 39 651, 2011.gadā – 

30 311, un 2012.gadā – 25 163. Lai gan pēdējos gados emigrācija ir samazinājusies, pirms 

2008.gada emigrācijas līmenis bija izteikti zemāks. Tā kā liela daļa emigrantu nereģistrē savu 

aizbraukšanu un paliek reģistrēti Latvijas pašvaldībās, CSP datubāzē šie cilvēki joprojām tiek 

uzskaitīti kā Latvijas iedzīvotāji. No 2009. līdz 2012.gadam visvairāk cilvēku no Latvijas 

emigrējuši uz ES valstīm (2009.gadā 73% no visiem emigrantiem, 2010.gadā 72%, 2011.gadā 

76%, 2012.gadā 80%) (CSP dati). 

Savukārt visvairāk imigrantu laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam Latvijā 

ieradušies no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, piemēram, NVS valstīm. Latvijas migrācijas 

saldo 2012.gadā bija negatīvs -11860. Jāņem vērā, ka no 2009.gada līdz 2012.gadam iebraucēju 

skaits Latvijā ir trīskāršojies (2009.gadā iebrauca 3731 cilvēks, 2010.gadā – 4011 cilvēki, 

2011.gadā – jau 10 234 cilvēku un 2012.gadā – 13 303 cilvēku). Tik daudz iebraucēju kā 

2012.gadā pēdējo reizi Latvijā tika reģistrēti 1991.gadā (14 684) (CSP dati). 

Latvijas iedzīvotāju valodu prasme un lietojums. 2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti 

liecina, ka mājās pārsvarā lietotā valoda Latvijas iedzīvotāju vidū ir latviešu valoda, ko lietoja 

1164 894 cilvēku jeb 56,3% Latvijas iedzīvotāju (sk. 3.attēlu). Valodas lietotāju skaits būtiski 

ietekmē valodas situāciju, jo tas ir nozīmīgs valodas konkurētspējas nodrošināšanai.  
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Latviešu valodas galvenā konkurentvaloda Latvijā ir krievu valoda, kura pēc 2011.gada 

tautas skaitīšanas datiem ir mājās pārsvarā lietotā valoda 33,8% Latvijas iedzīvotāju. Savukārt 

0,7% iedzīvotāju mājās runā citās valodās, kā, piemēram, baltkrievu, ukraiņu, poļu un lietuviešu 

valodā (CSP dati). 
3.attēls 

Mājās pārsvarā lietotā valoda 

 

Valoda Lietotāju skaits % 

Latviešu 1 164 894 56,3% 

Krievu 698 757 33,8% 

Lietuviešu 2 164 0,1% 

Poļu 1 774 0,1% 

Ukraiņu 1 664 0,1% 

Baltkrievu 637 <0,1% 

Cita valoda 6 922 0,3% 

Nav norādīts 193 559 9,4% 

AVOTS: CSP dati, 2011.gada tautas skaitīšana 

 

Latvijas lielākajās pilsētās – Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā, Jūrmalā un Ventspilī – latviešu 

valodu mājās lieto mazāk nekā puse šo pilsētu iedzīvotāju. Turklāt Daugavpilī, Rēzeknē un 

Rīgā iedzīvotāji mājās krievu valodu lieto vairāk nekā latviešu valodu. Latviešu valoda mājās 

pārsvarā tiek lietota Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī un visvairāk Valmierā (CSP dati, 2011.gada 

tautas skaitīšana). 

Savas tautības valodas lietojums mājās latviešiem un krieviem lielākoties sakrīt ar 

piederību tautībai. Latvieši pārsvarā mājās lieto latviešu valodu (85,2%) un mazāk krievu 

valodu (7,0%). Krievi mājās lieto galvenokārt krievu valodu (86,2%) un mazāk latviešu valodu 

(5,9%). Savukārt Latvijā dzīvojošie lietuvieši un igauņi mājās pārsvarā runā latviešu valodā 

(respektīvi, 54,3% un 44,7%), mazāk krievu valodā (respektīvi, 26,7% un 37,7%). Turpretī 

Latvijā dzīvojošie poļi, ukraiņi un baltkrievi mājās galvenokārt lieto krievu valodu – attiecīgi 

68,2%, 76,4% un 79,7%. Tikai 17,8% poļu, 8,0% ukraiņu un 9,3% baltkrievu mājās lieto 

latviešu valodu. (CSP dati, 2011.gada tautas skaitīšana). 

Valsts valodas prasme mazākumtautību vidū. 2011.gada tautas skaitīšanas dati liecina, 

ka aptuveni 9% no Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem mājās pārsvarā lieto latviešu valodu 

(krievu valodu mājās lieto aptuveni 78% no mazākumtautību pārstāvjiem) (CSP dati, 2011.gada 

tautas skaitīšana). 2000.gadā aptuveni 3% no Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem kā dzimto 

valodu lietoja latviešu valodu (CSP dati, 2000.gada tautas skaitīšana). 

LVA aptauja 2012 liecina, ka 90% respondentu, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, prot 

latviešu valodu vismaz pamatprasmju līmenī. LVA aptaujas 2009 dati uzrādīja līdzīgu rezultātu.  

Pētījuma Valoda 2008, LVA aptaujas 2009 un  LVA aptaujas 2012 dati uzrāda iedzīvotāju 

valsts valodas prasmes uzlabošanos cittautiešu latviešu valodas prasmju pašnovērtējumā. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, pieaudzis ir to krievvalodīgo skaits, kuri latviešu valodu prot viduvēji 

(no 27% uz 33%) un samazinājies to skaits, kuriem valsts valodā ir tikai pamatzināšanas (no 

16% uz 12%). 

Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti. Mazākumtautību valsts valodas prasmes 

pārbaude, kuru kārto pieaugušie, ir viens no būtiskākajiem latviešu valodas apguves procesa 

kontroles mehānismiem Latvijā. Pārbaudē jebkurš pretendents var novērtēt savu latviešu 

valodas prasmes līmeni un iegūt valsts atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu 

dokumentu. Pētījumā VVPPL 2013 norādīts, ka valsts valodas prasmes pārbaudi no 2001.gada 

līdz 2012.gada beigām kārtojuši 90 883 cilvēku. Vērtējot valsts valodas prasmes pārbaudes 

statistiku pēdējos desmit gados, redzams, ka laika posmā no 2001.gada līdz 2008.gadam 

pretendentu skaits samazinājies, taču pēdējos piecos gados ir pieaudzis (salīdzinot 2009.gada 

un 2010.gada rādītājus, redzams, ka pretendentu skaits ir divkāršojies). Šis pieaugums ir cieši 
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saistīts ar Latvijas ekonomisko situāciju, kā arī ar jaunu normatīvo regulējumu. Ekonomiskā 

krīze un augstais bezdarba līmenis atklāj tiešu sakarību starp personu konkurētspēju darba tirgū 

un valsts valodas prasmes nepieciešamību, jo lielākā daļa valsts valodas prasmes pārbaudes 

pretendentu no 2009.gada līdz 2012.gada ir bijuši bezdarbnieki. 

VVPPL 2013 rāda, ka kopumā no 2001.gada līdz 2012.gadam lielākais valsts valodas 

prasmes pārbaudes pretendentu skaits ir bijis pamata līmenī, toties pēdējos gados ir palielinājies 

vidējā un augstākā līmeņa pretendentu skaits un samazinājies to personu skaits, kas kārto 

pārbaudi pamata līmenī. 2011.gads bija pirmais gads, kad pamata līmenī nokārtojušo skaits bija 

mazāks nekā vidējā līmenī nokārtojušo skaits. Secināms, ka pēdējos gados valsts valodas 

prasmes pārbaudes pretendentu valodas prasme nedaudz uzlabojusies. 

Arī salīdzinot LVA aptaujas 2009 datus ar LVA aptaujas 2012 datiem, redzams, ka 

palielinājies to respondentu īpatsvars, kuri nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi vidējā 

prasmes līmenī (respektīvi, no 45% uz 39% un no 38% uz 48%).  

No 2009.gada līdz 2012.gadam valodas prasmes pamata līmeņa un vidējā līmeņa 

vērtējumu ieguvis gandrīz vienāds skaits pretendentu (34%). Savukārt valsts valodas prasmes 

pārbaudi nenokārtojušo skaits ir gandrīz vienāds ar pretendentu skaitu, kas ieguvuši valodas 

prasmes augstāko līmeni (16–17%). 

Pētījums VVPPL 2013 arī rāda pozitīvu faktu, ka daļa valsts valodas prasmes pārbaudes 

pretendentu pārbaudi kārto atkārtoti un kopš 2001.gada aptuveni 8% pretendentu ir nokārtojuši 

valodas pārbaudi atkārtoti un saņēmuši augstāku valodas prasmes apliecinājumu. 

Valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentu skaita korelāciju ar ekonomisko situāciju 

valstī apliecina arī tas, ka no 2009.gada līdz 2012.gadam 74% pretendentu ir bijušas personas 

vecumā no 31–50 gadiem, t.i., ekonomiski aktīvie cilvēki. Šajā grupā ir arī daļa to personu, 

kuras latviešu valodu nav apguvušas formālajā izglītības procesā.  

Vecāki cilvēki kārto pārsvarā pamata līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi. Daļu no 

šīs grupas veido ārvalstnieki, kuri vēlas iegūt pamata līmeņa valsts valodas prasmes apliecību, 

lai pretendētu uz Latvijas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu.  

Kopumā 97% personu vēlas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi darba vajadzībām 

un tikai 3% – pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. 

Līdz ar to secināms, ka valsts valodas prasme un tās dokumentārs apliecinājums nepieciešams 

galvenokārt profesionālo un amata pienākumu veikšanai. 

Krievu un latviešu valodas prasmju līmeņu asimetrija. LVA aptauja 2012 parāda, ka 

77% latviešu runā labi krieviski, kamēr tikai 45% krievvalodīgo runā labi latviski. Tas nozīmē, 

ka pilnvērtīga komunikācija latviešu valodā iespējama tikai ar katru otro Latvijas iedzīvotāju, 

kura dzimtā valoda ir krievu valoda. Šī asimetrija nav attiecināma uz jauniešu grupu. 

Valodas izvēle saziņā. LVA aptauja 2012 liecina, ka 36% respondentu ar dzimto krievu 

valodu, uzrunājot latviešus, izmanto galvenokārt vai tikai latviešu valodu, savukārt valsts 

iestādēs – 25% šīs grupas respondentu un pašvaldību iestādēs – 22%. Tas liecina (sk. 4.attēlu), 

ka respondentiem ar dzimto krievu valodu nav problēmu ikdienas situācijās iztikt tikai ar krievu 

valodu.  
4.attēls 

Respondentu, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, saziņas valodas izvēle 
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AVOTS: LVA aptauja 2012 

 

 

 

II. VALSTS VALODAS POLITIKAS PAMATPRINCIPI UN VIRSMĒRĶIS  

 

Latvijas Republikas Satversmes 4.pantā noteikts, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir 

latviešu valoda. 2000.gada 1.septembrī stājās spēkā Valsts valodas likums, kura mērķi ir 

nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, latviešu tautas 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas 

sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas, kā arī nodrošināt 

latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūrvidē, veicinot ātrāku sabiedrības 

integrāciju. 

Latvijas valodas politikas pamatā jau kopš 1989.gada ir šādi pamatprincipi: 

 

1) valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda; 

2) valsts garantē iespēju saglabāt, attīstīt un noteiktās funkcijās lietot Latvijas nacionālo 

minoritāšu valodas; 

3) veicināt un uzturēt ikviena Latvijas iedzīvotāja bilingvismu un multilingvismu, pozitīvu 

attieksmi pret latviešu valodu un valodu daudzveidību. 

 

Šie pamatprincipi ietver ideju par valodu koeksistenci un valodu juridisko hierarhiju ar 

valsts valodas prioritāti. Tādējādi tiek nodrošinātas gan latviešu, gan Latvijas nacionālo 

minoritāšu pārstāvju lingvistiskās cilvēktiesības. 

Latvijas Republikas Valsts valodas likuma 24.pants nosaka, ka “valsts nodrošina valsts 

valodas politikas izstrādi, ietverot tajā latviešu valodas zinātnisku izpēti, aizsardzību un 

mācīšanu, sekmējot latviešu valodas lomas palielināšanu tautsaimniecībā, kā arī veicinot 

indivīda un sabiedrības izpratni par valodu kā nacionālu vērtību”. 

Atbilstoši likumā noteiktajam ir izstrādātas Pamatnostādnes – uz konkrētu, valstij 

nozīmīga mērķa sasniegšanu vērsts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, definējot 

valsts valodas politikas mērķi, uz mērķa sasniegšanu vērstus četrus rīcības virzienus, kā arī 
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rīcības virzieniem tematiski un saturiski atbilstošus uzdevumus (kopskaitā 12) un pasākumus 

(kopskaitā 104). 

Pamatnostādnēs ir definēts valsts valodas politikas mērķis: NODROŠINĀT 

LATVIEŠU VALODAS – LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS VALODAS UN EIROPAS 

SAVIENĪBAS OFICIĀLĀS VALODAS – ILGTSPĒJU, TĀS LINGVISTISKO KVALITĀTI 

UN KONKURĒTSPĒJU LATVIJAS UN PASAULES VALODU TIRGŪ, iezīmējot 

atslēgvārdus, uz kuriem tiek balstīta valsts valodas politika nākamajā periodā – “ilgtspēja”, 

“lingvistiskā kvalitāte” un “konkurētspēja”. Mērķis atspoguļo Latvijas Republikas Satversmes 

4.pantā noteikto, proti, ka “Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda”. Tas paredz 

latviešu valodas statusa stiprināšanu gan Latvijas, gan Eiropas Savienības un globālajā telpā, 

tās attīstīšanu, vienlaikus nodrošinot latviešu valodas apguves iespējas, pilnvērtīgu lietojumu 

un to sekmējošu vidi. Kaut arī mērķa definīcija kopš iepriekšējā plānošanas perioda ir palikusi 

nemainīga, ņemot vērā vēl aizvien aktuālos problēmjautājumus un izaicinājumus, tā tieši 

sasaucas ar hierarhiski nozīmīgākos Latvijas politikas plānošanas dokumentos (sk. Ievaddaļas 

2.punktu) atrunāto valodas pastāvēšanas, attīstības, nacionālās identitātes stiprināšanas un 

latviešu valodas kultūrvides sekmēšanas kontekstā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1178 „Attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, sagatavojot politikas 

plānošanas dokumentu, ir jāveic ietekmes novērtējums ar mērķi prognozēt plānoto lēmumu 

sociāli ekonomisko ietekmi un noteiktu pieņemto lēmumu radītās sekas. Tomēr šajā kontekstā 

jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar citām valsts politikas jomām, valsts valodas politika ir īpaša, 

ņemot vērā gan tās kā valsts simbola un nacionālās identitātes pamatelementa nozīmi, gan 

apsvērumu, ka valodas pastāvēšana, attīstība un ilgtspēja ir tieši atkarīga gan no tās lietotājiem, 

gan faktoriem, kas savstarpējā mijiedarbībā var būtiski iespaidot politikas ietvaros plānotos 

rezultātus (sk. 5.attēlu).  
5.attēls  

Valodas situācijas specifiku noteicošie faktori 

 

 

 

 

Īstenotās politikas rezultātā sasniegto jeb faktisko situāciju valsts valodas lietojuma 

kontekstā ir iespējams konstatēt, galvenokārt pamatojoties uz situācijas pētījumiem, kas ietver 

būtisku sabiedrības (pētījumu mērķa grupu) subjektīvā novērtējuma par valsts valodas prasmi 

un tās pielietošanu komponenti. 

Valsts valodas politikas mērķis ir sasniedzams: 

1) ieviešot latviešu valodas attīstības pamatprincipus juridiskajā, pedagoģiskajā un 

lingvistiskajā sfērā; 

2) pilnveidojot valsts valodas funkcionēšanas juridisko pamatojumu; 

3) veicinot latviešu valodas kvalitatīvu apguvi kā latviešu, tā Latvijas   

mazākumtautību pārstāvju vidū, kā arī ārvalstīs; 

4) veicot latviešu valodas vispusīgu izpēti, zinātniski pamatotu literārās valodas 

standartizāciju un normu kodifikāciju, attīstot daudzveidīgas izteiksmes iespējas 

latviešu valodā visās sabiedrības dzīves jomās; 

EKONOMISKIE 

FAKTORI

VĒSTURISKIE

FAKTORI

KULTŪRAS 

FAKTORI LINGVISTISKIE 

FAKTORI

POLITISKIE
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5) paplašinot un aizsargājot latviešu valodas kultūrvidi, kā arī kopjot un nostiprinot 

latviešu valodas kvalitāti Latvijas informācijas telpā, jo īpaši plašsaziņas līdzekļos 

un elektroniskajā vidē; 

6) atbalstot un sekmējot latviešu valodas attīstību un popularizēšanu ar literatūras un 

mākslas līdzekļiem. 

 

Valsts valodas politikas mērķa kontekstā, valodas ilgtspējas un konkurētspējas 

nodrošināšanas pamatā ir indivīds – valodas lietotājs, kurš valodu apgūst, izmanto un pilnveido 

personiskajā, izglītības, profesionālajā un publiskajā vidē. Pilnveidota valodas lingvistiskā 

kvalitāte, ko papildina pieaugošs latviešu valodas pratēju un lietotāju skaits, nodrošinās tās 

tālāko attīstību dinamiski mainīgajā un informācijas pārsātinātajā vidē. Iepriekš norādītajos 

nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos saistībā ar valsts valodu ir definēti 

indikatori, kas kā būtisku iezīmē latviešu valodas prasmi un lietojumu Latvijas sabiedrībā un 

apliecina definētā valsts valodas politikas mērķa atbilstību un ir uzrādīti arī Pamatnostādņu 

IV.nodaļā minētajos valodas politikas rezultātos, darbības rezultātos un rezultatīvajos radītājos 

to sasniegšanai. 

Pamatnostādnes ir izstrādātas, pamatojoties uz iepriekšējā perioda noslēgumā 

apzinātajām problēmām un izaicinājumiem latviešu kā valsts valodas pastāvēšanas un attīstības 

kontekstā, kuri, salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu, nav būtiski mainījušies. Ir 

atzīts, ka latviešu valodas pozīcijas pēdējo gadu laikā stipri ietekmējušas globalizācijas 

tendences, informācijas sabiedrības straujā attīstība, kā arī latviešu lingvistiskā attieksme un 

uzvedības īpatnības, iezīmējot tendenci, ka valodas prasme neatbilst valsts valodas lietojumam, 

tādējādi mazinot latviešu valodas faktisko sociolingvistisko funkciju. Tāpat aizvien aktuāla ir 

latviešu valodas funkcionēšana asas valodu konkurences apstākļos, kuros krievu un angļu 

valodai ar tās ievērojamo runātāju skaitu aizvien ir būtiska ekonomiskā vērtība. Tāpat tiek 

atzīmēta latviešu valodas kultūrvides sašaurināšanās gan Latvijā, gan diasporā, kā arī 

sabiedrības attieksmes nozīme attiecībā uz valsts valodas lietojumu. Atzīmējama ir arī valsts 

valodas situācijas pakļautība dažādu iekšējo un ārējo faktoru ietekmei, kas aktualizē valsts 

valodas politikas īstenošanas nepārtrauktības nepieciešamību. 

 

 

III. RĪCĪBAS VIRZIENI IDENTIFICĒTO PROBLĒMU RISINĀŠANAI 

 

Nākamajam periodam noteiktajā valsts valodas politikas definētā mērķa sasniegšanai ir 

noteikti četri rīcības virzieni: 

1) valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana; 

2) valsts valodas izglītības politika;  

3) latviešu valodas zinātniskā  izpēte un attīstīšana 

4) sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu 

valodas attīstībā. 

Norādītie rīcības virzieni ir savstarpēji saistīti un papildinoši, un katrs kā prioritāru skar 

kādu no valsts valodas politikas aspektiem – juridisko, pedagoģisko, lingvistisko un līdzdalības 

aspektu. 

Četru rīcības virzienu ietvaros Pamatnostādnēs atbilstoši identificētajām problēmām un 

situācijas novērtējumam ir definēti uzdevumi – saturiski saistītu pasākumu kopums un to 

izpildei atbilstoši pasākumi – atsevišķas darbības vai rīcības, kas vērstas uz uzdevumu izpildi 

(sk. 6.attēlu; attēlā norādīti būtiskākie uzdevumus raksturojošie atslēgvārdi, uzdevumu pilno 

formulējumu sk. Pamatnostādņu V.nodaļā). 
6.attēls 
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Valsts valodas politikas ietvaros paredzētie uzdevumi 

 

 

 

Pirmais rīcības virziens Valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana skar valsts 

valodas politikas juridisko aspektu, un tā ietvaros ir definēti kopumā divi uzdevumi, kas vērsti 

uz Valsts valodas likuma un citu saistīto normatīvo aktu izpildi un starptautisko sadarbību, t.sk. 

normatīvo dokumentu tulkošanu Latvijas un ES institūcijās.  

Normatīvo aktu izpilde un kontrole. Uzdevuma ietvaros valsts valodas politikā 

iesaistītās institūcijas īstenos savas, ar valsts valodas politiku saistītās funkcijas. Tā kā valsts 

valodu ietekmējošā mainīgā vide rada nepieciešamību atbilstoši reaģēt, atrunājot valsts valodas 

zināšanu apmēru un lietojumu visās būtiskajās sociolingvistiskajās jomās, kā arī prasmju 

pārbaudi, tādējādi ietekmējot maksimāli plašu sabiedrības loku, gan tieši, gan pastarpināti 

vairojot ieinteresētību un motivāciju, tiks nodrošināta nepieciešamo normatīvo aktu projektu un 

grozījumu izstrāde.  

Starptautiskā sadarbība, normatīvo dokumentu tulkošana. Ņemot vērā apsvērumu, ka 

ES dalībvalstu nacionālo valodu jautājumi ir pašu dalībvalstu kompetencē, uzdevuma ietvaros 

tiek paredzēti pasākumi, kas vērsti uz latviešu valodas kā ES oficiālās valodas pilnvērtīgu 

funkcionēšanu, Latvijas nacionālo interešu pārstāvību starptautiskajā vidē, tajā skaitā dalību 

starptautiska mēroga organizācijās, kuras ir iesaistītas lingvistisko tiesību aktu un 

rekomendāciju lingvistiskās likumdošanas jomā izstrādē. Tāpat tiks nodrošināta tiesību aktu 

tulkošana, kā arī tiks īstenotas ikgadējās konferences saistībā ar ES tulkošanas jautājumiem. 

Otrajā virzienā Valsts valodas izglītības politika tiek plānoti pasākumi, kas ir saistīti 

ar latviešu valodas izglītības jautājumiem un skar valsts valodas politikas pedagoģisko aspektu, 

četru uzdevumu ietvaros, aktualizējot latviešu valodas mācību metodikas, mācību materiālu 

atbilstības, pieejamības, pievilcības, kā arī jomas speciālistu un pedagogu sagatavošanas nozīmi 

valsts valodas pozīciju stiprināšanā. 

Latviešu valodas apguves un pilnveides pieejamība. Latviešu valodas apguves un 

pilnveides pieejamības sekmēšanas nolūkos tiks nodrošināti valodas apguves kursi 

mazaizsargātām personu grupām – bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī valodas 

apguves iespējas nepilsoņiem, reemigrantiem, trešo valstu valstspiederīgajiem, patvēruma 

meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Tāpat ar nolūku vairot izpratni un 

interesi par latviešu valodu un Latvijas kultūrvidi, tiks nodrošinātas valodas apguves iespējas 

Latvijā studējošiem ārvalstu studentiem. Ņemot vērā jo īpaši pēdējos gados aktuālās iedzīvotāju 

mobilitātes tendences un latviskās identitātes saglabāšanas un kultūrvides sekmēšanas 

aktualitāti, tiks nodrošināts tiešais atbalsts diasporai. Atzīstot izglītības pieejamības aktualitāti, 

nodrošinot latviešu valodas apguves iespējas un pieejamību plašākam interesentu lokam, tāpat 

  RĪCĪBAS VIRZIENS    RĪCĪBAS VIRZIENS     RĪCĪBAS VIRZIENS     RĪCĪBAS VIRZIENS

JURIDISKAIS ASPEKTS PEDAGOĢISKAIS ASPEKTS LINGVISTISKAIS ASPEKTS LĪDZDALĪBAS ASPEKTS

VALSTS VALODA POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2015.-2020.GADAM

1.1. Normatīvo aktu izpilde un 
kontrole

UZDEVUMI

1.2. Starptautiskā sadarbība, 
normatīvo dokumentu tulkošana

2.1. Latviešu valodas apguves un 
pilnveides pieejamība

2.2. Speciālistu sagatavošana, 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide

2.3. Mācību metodikas pilnveide, 
atbalsts valodas prasmes 
vērtēšanā

2.4. Mācību līdzekļu un mācību 
metodisko līdzekļu sagatavošana

3.1. Valodas situācijas analīze

3.2. Valodas zinātniskā izpēte

3.3. Korpuslingvistikas attīstība

3.4. Latviešu terminoloģijas 
attīstība

4.1. Sabiedriskās domas veidošana 
un sabiedrības iesaiste

4.2. Latviešu valodas kultūras 
attīstīšana, latviešu un lībiešu 
valodas kultūrvides ilgtspēja
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sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm tiks izstrādāts latviešu valodas kā svešvalodas 

apguves tālmācības kurss e-studiju vidē. 

Speciālistu sagatavošana, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. Atzīstot 

vispārējās izglītības lomu, uzdevuma ietvaros tiks stiprinātas visu vispārējās izglītības līmeņu 

pedagogu valsts valodas prasmes, nodrošinot pilnveides kursus, valodas apguves vietnes “Māci 

un mācies” darbību, kā arī organizējot izglītojošus un metodiskus seminārus. Tāpat tiks 

organizēti letonistu semināri latviešu valodas docētājiem, kas strādā ārvalstu augstskolās un ar 

ārvalstu studentiem. Augstākās izglītības iestāžu iesaiste ir plānota gan pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidei, gan atbilstošu programmu latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā 

pieaugušajiem izstrādei. Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu kultūrvides stiprināšanai 

ārvalstīs, pilnveidojot diasporas pedagogu profesionālās kompetences, kā arī sniedzot atbalstu 

saistībā ar reemigrējušo bērnu valsts valodas apguvi. Ar nolūku sekmēt starpaugstskolu 

sadarbību, kā arī latviešu valodas studiju programmu pieejamību interesentiem, atbalstīta tiks 

starpaugstskolu doktora līmeņa studiju programmu izstrāde un īstenošana. 

Mācību metodikas pilnveide, atbalsts valodas prasmes vērtēšanā. Uzdevuma ietvaros 

tiks izstrādātas latviešu valodas apguves metodikas un metodiskie līdzekļi, kā arī izdots latviešu 

valodas didaktikai veltīts metodiskais žurnāls. Tāpat tiks izstrādāti valodas prasmes līmeņu 

apraksti, mācību līdzekļi latviešu valodas kā svešvalodas apguvei, kā arī, atbilstoši aktualitātēm 

un tendencēm valodu apguvē, ir plānota elektronisko mācību kursu izstrāde. Lai sekmētu 

latviešu valodas kā svešvalodas apguvi, tiks izstrādātas paraugprogrammas un metodiskie 

materiāli pedagogiem. Turpinot aizsāktās pozitīvās iestrādnes mazākumtautību izglītības 

programmu kontekstā, tiks izstrādāts gan pirmsskolas izglītības mācību satura programmas 

paraugs, gan arī latviešu valodas un literatūras programmas paraugs pamatizglītības līmenī 

iesaistītajiem. Nodrošinot valodas prasmju pārbaudes iespējas ikvienam interesentam atbilstoši 

mūsdienu tehnoloģisko risinājumu sniegtajām iespējām, tiks izstrādāts elektroniskais 

pašpārbaudes tests. Lai laicīgi diagnosticētu latviešu valodas attīstību pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiem, ir paredzēts izstrādāt atbilstoša satura uzdevumus un testus. 

Mācību līdzekļu un mācību metodisko līdzekļu sagatavošana. Latviešu valodas apguves 

sekmēšanas vajadzībām tiks izstrādāti elektroniskie mācību līdzekļi un palīglīdzekļi dažādām 

lietotāju grupām (skolēniem, valodas lietotājiem), kā arī tiks pilnveidota elektroniskā vārdnīca. 

Tāpat, lai nostiprinātu latviešu valodas zināšanas un prasmes diasporas bērniem un jauniešiem, 

tiks izstrādāti atbilstoši mācību līdzekļi valodas apguvei tālmācības formātā. Popularizējot un 

sekmējot latviešu valodas akadēmiskās studijas ārpus Latvijas robežām, tiks izstrādāti mācību 

līdzekļi valodas apguvei ārvalstu augstās izglītības iestādēs. Lai iedrošinātu un dotu plašākas 

sagatavošanās iespējas tiem iedzīvotājiem, kas vēlas nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, 

tiks izstrādāti atbilstoša satura mācību metodiskie materiāli. 

Trešajā virzienā Latviešu valodas zinātniskā  izpēte un attīstīšana, skarot valsts 

valodas politikas lingvistisko aspektu, četru uzdevumu ietvaros tiek paredzēts atbalsts latviešu 

valodas situācijas analīzei un zinātniskajai izpētei, t.sk. datubāžu un korpusu izveidei, 

terminoloģijas attīstībai, kā arī akadēmisku un populārzinātnisku publikāciju izdošanai. 

Valodas situācijas analīze. Ar mērķi apzināt latviešu valodas situāciju, kas, cita starpā, 

dotu iespēju novērtēt sasniegtos latviešu valodas politikas mērķus, tiks veikti dažādi, ar latviešu 

valodas prasmi un lietojumu saistīti nacionāla un reģionāla līmeņa pētījumi, kā, piemēram, par 

valsts valodas lietojumu Latvijā profesionālajā vidē, par valsts valodas prasmi pieaugušajiem, 

par latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā otrās valodas apguvi vispārējās izglītības sistēmā. 

Tāpat tiks veikts kārtējais valodas situācijas monitorings. Vienlaikus tiks izstrādāta metodika 

pētījuma īstenošanai par valsts valodas lietojumu publiskajā telpā un pakalpojumu jomā. 

Valodas zinātniskā izpēte. Atbalstot latviešu valodas politikas lingvistisko aspektu, tiks 

īstenoti ar latviešu valodu saistīti nacionāla un reģionāla mēroga pētījumi. Vienlaikus tiks 

atbalstīta latviešu valodas pētījumu rezultātu publiskošana starptautiska mēroga zinātniskajās 

konferencēs un kongresos, publikācijas starptautiski recenzējamos žurnālos, rakstu krājumos 
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u.c. Ar nolūku sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu valodniecībā vai valodas apguvē 

pieejamību, tiks nodrošināta to tulkošana. Atbalsts tiek paredzēts arī akadēmiskajai sadarbībai 

latviešu valodas kā svešvalodas apguves izpētē un aprakstīšanā. 

Korpuslingvistikas attīstība. Ņemot vērā latviešu valodas tekstu un runas elektroniskā 

korpusa – tekstu un citu valodas resursu krājumu elektroniskā formā – izveides aktualitāti 

latviešu valodas zinātniskās izpētes un attīstīšanas kontekstā, uzdevuma ietvaros tiks īstenoti 

pasākumi, kas vērsti uz valodas korpusa attīstību un uzturēšanu. 

Latviešu terminoloģijas attīstība. Tā kā terminoloģija ir būtiska valodas attīstības 

komponente, uzdevuma ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas vērsti uz terminoloģijas vēstures, 

literatūrzinātnes terminoloģijas izpēti, terminoloģijas datubāzes attīstību, publikāciju veidošanu 

par tehniskās tulkošanas un terminoloģijas jautājumiem, kā arī uz Latvijā un ES institūcijās 

lietoto terminu saskaņošanu. 

Ceturtā rīcības virziena Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas 

politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā divu uzdevumu ietvaros tiks īstenoti 

pasākumi, kas vērsti uz sabiedriskās domas veidošanu, sabiedrības iesaisti un līdzdalību, kā arī 

latviešu valodas kultūras attīstīšanu un latviešu valodas un lībiešu valodas kultūrvides 

veicināšanu.  

Sabiedriskās domas veidošana un sabiedrības iesaiste. Definētā uzdevuma ietvaros ar 

mērķi veidot sabiedrisko domu, aktualizēt sabiedrības lingvistisko uzvedību un nodrošināt tās 

līdzdalību, saistībā ar valsts valodas politiku, iesaistīto institūciju darbu, kā arī valodas situāciju 

tiks sniegta informācija, skaidrojumi un publikācijas plašsaziņas līdzekļos, kā arī tiks 

nodrošināta sabiedrības iesaiste, organizējot diskusijas, seminārus un tematiskās akcijas. Tāpat 

tiks rīkoti ikgadēji informatīvi izglītojoši pasākumi skolēniem, studentiem un pieaugušajiem, 

kā arī īstenoti valsts valodas popularizēšanas pasākumi.  

Latviešu valodas kultūras attīstīšana, latviešu valodas un lībiešu valodas kultūrvides 

ilgtspēja. Uzdevuma ietvaros tiks organizēti pasākumi lībiešu valodas un kultūras apguvei, 

pētniecībai un tulkošanai. Stiprinot kultūrvidi, atbalstīta tiks kultūras pieejamība diasporas 

centros ārvalstīs. Sekmējot interesi par valodu un literatūru tiks īstenota bērnu lasīšanas 

veicināšanas programma kā Latvijā, tā arī diasporā, kā arī tiks organizētas latviešu valodas un 

literatūras olimpiādes un konkursi dažādām skolēnu grupām. Sabiedrības mazaizsargāto grupu 

– neredzīgo personu interesēs tiks nodrošināta audiogrāmatu un audiožurnālu ieskaņošana, 

grāmatu Braila rakstā un informatīvo materiālu Braila rakstā izdošana. Tāpat zināms pasākumu 

kopums tiks vērsts uz teātra izrāžu veidošanu un izrādīšanu, Latvijas filmu veidošanu, kā arī 

starptautiskā mēroga notikumu atzīmēšanas pasākumiem. Reģionālā kontekstā, tāpat tiks 

organizēti skatuves runas konkursi un literatūras, valodas un kultūrvēstures olimpiādes un 

skolotāju un studentu vasaras nometnes. 

Lai konspektīvi atspoguļotu nākamajam plānošanas periodam uzstādītā mērķa, tā 

sasniegšanai identificēto rīcības virzienu un uzdevumu kopsakarības, kā arī ietekmes objektus, 

7.attēlā ir dota valsts valodas politikas ietekmes ceļa karte 2015.–2020.gadam. 1.tabulā sniegts 

skaidrojums par valsts valodas politikas bāzes komponentēm. 
  



 

20 

 

IZMPamn_22082014_VVPP; Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam 

7.attēls 

Valsts valodas politikas ietekmes ceļa karte 2015.-2020.gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.tabula 

Valsts valodas politikas bāzes komponenšu izvērsums 

 

N.p.k. KOMPONENTE IZVĒRSUMS 

1. MĒRĶIS Atspoguļo atslēgvārdus, kas raksturo valsts valodas politikas 

2015.–2020.gadam mērķi. 

2. RĪCĪBAS VIRZIENI Norāda valsts valodas politikas 2015.–2020.gadam mērķa 

sasniegšanai definēto rīcības virzienu atslēgvārdus. 

3. NORMATĪVAIS 

IETVARS 

Norāda normatīvo ietvaru, t.i. Valsts valodas likuma un ar to 

saistīto normatīvo aktu izpildi un kontroli, kā arī paredz 

jebkādu nepieciešamo grozījumu veikšanu, jo valodas statuss, 

kas tiek nostiprināts normatīvajā regulējumā, nodrošina 

valodas vides lietojuma paplašināšanu. 

4. VALSTS VALODAS 

POLITIKAS 

VEIDOTĀJI UN 

ĪSTENOTĀJI 

Atbilstoši normatīvajā regulējumā noteiktajam, valsts valodas 

politikas veidotāji un īstenotāji ir IZM, tās un citas pakļautības 

iestādes, t.sk. Latviešu valodas aģentūra, Valsts valodas 

centrs, Latviešu valodas ekspertu komisija, Valsts valodas 

komisija, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas 

komisija, Valsts izglītības satura centrs, Nodarbinātības valsts 

aģentūra u.c. ieinteresētās puses. 

5. VIDE UN SADARBĪBA Norāda vidi, kurā pastāv, funkcionē un attīstās latviešu valoda, 

proti, Latviju (iekšējo) un ārējo vidi. Ārējās vides sasaiste ar 

valsts valodas politiku skatāma Latvijas kā ES dalībvalsts, 

latviešu diasporas un ārvalstīs dzīvojošo ārvalstnieku, kuri 

apgūst vai ir iesaistīti latviešu valodas pētniecībā, kontekstā. 

Tāpat šī komponente ietver sadarbības aspektu gan vietējā, gan 
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starptautiskā mērogā, īpaši uzmanību veltot Latvijas pārstāvībai 

ES institūcijās.  

6. ATTĪSTĪBA Ietver resursus, kas nepieciešami latviešu valodas attīstīšanas 

vajadzībām, proti, cilvēkresursus un intelektuālos un materiālos 

resursus. 

CILVĒKRESURSI Atspoguļo cilvēkresursus, kuri iegūst kvalifikāciju un kuri 

darbojas valsts valodas jomā un kuriem ir būtiska un 

nepastarpināta loma valsts valodas politikas īstenošanā valsts 

valodas pedagoģiskajā aspektā (pedagogi), valsts valodas 

statusa nostiprināšanas, lietojuma un attīstīšanas aspektā 

(valodas speciālisti), kā arī valodas situācijas un attīstības 

izpētes aspektā (valodas pētnieki). 

Valsts valodas politikas īstenošanas izpratnē, cilvēkresursi sevi 

pilnveido ar intelektuālo un materiālo resursu palīdzību, kā arī 

piedalās to radīšanā un izmantošanā ar mērķi uzlabot 

sabiedrības latviešu valodas kompetences un tās lietojumu. 

INTELEKTUĀLIE UN 

MATERIĀLIE RESURSI 

Norāda resursus, kas tiek radīti, izveidoti, attīstīti un izmantoti 

valsts valodas politikas īstenošanas gaitā un sekmē valsts 

valodas funkcionēšanu un attīstību, t.i. valsts valodas apguves 

metodikas, metodiskos un mācību līdzekļus situācijas un 

valodas pētījumus, valodas korpusu un terminoloģiju. Radītie 

intelektuālie un materiālie resursi tāpat tiek izmantoti, lai 

vairotu cilvēkresursu (pedagogu, speciālistu, pētnieku) 

profesionālo kompetenci un sabiedrības valsts valodas 

zināšanas un prasmes. 

7. SABIEDRĪBA UN 

LĪDZDALĪBA 

Identificē valsts valodas politikas kodolu – sabiedrības locekļus 

– valsts valodas nesējus, kā arī iezīmē to sadarbības un 

līdzdalības izšķirošo nozīmi valsts valodas politikas īstenošanā. 

LATVIJĀ:      latvieši un cittautieši, t.sk. imigranti, trešo 

valstu valstspiederīgie, nepilsoņi, patvēruma meklētāji, bēgļi, 

personas ar alternatīvo statusu, ārvalstu studenti, u.c. 

ĀRVALSTĪS: latvieši ārvalstīs, t.sk. ārvalstīs diasporā 

dzīvojošie, ārvalstu augstskolās studējošie un cittautieši, t.sk. 

latviešu valodu studējošie ārvalstu augstskolās, valodu 

speciālisti u.c. 

8. KOMPETENCES Norāda sabiedrības locekļu valsts valodas kompetenci, uz kuras 

pilnveidi un attīstību ir vērsta valsts valodas politika un kura ir 

atkarīga no piederības konkrētajai sabiedrības grupai, proti, 

dzimtās valodas kompetenci, latviešu valodas kā otrās valodas 

kompetenci un latviešu valodas kā svešvalodas kompetenci. 

Valsts valodas kompetence un lietojums dažādām sabiedrības 

grupām ir būtiskākais valsts valodas politikas ietekmes objekts. 

9. VALSTS POLITIKAS 

JOMAS 

Parāda valsts politikas jomas, t.sk. tieslietas, ekonomiku, 

iekšlietas, ārlietas, izglītību, labklājību, kultūru un sabiedrības 

integrāciju, kuras iespaido vispārējo valsts valodas politikas 

īstenošanas gaitu un sagaidāmos rezultātus. 

 

Būtiskākie 2015.–2020.gada periodā valsts valodas politikas ietvaros plānoto uzdevumu 

un pasākumu ietekmes objekti (cilvēkresursi un sabiedrība) ir atspoguļoti 8.attēlā. 
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8.attēls 

Valsts valodas politikas ietekmes objekti 

APZĪMĒJUMI: 

* Īpašās mērķa grupas: bezdarbnieki, darba meklētāji, nepilsoņi, trešo valstu valstspiederīgie, 

reemigranti, patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu. 

** Cittautieši, neskaitot  norādītās īpašās mērķa grupas. 

*** Cittautieši - latviešu valodas studenti ārvalstu augstskolās, valodu speciālisti, pētnieki u.c. 

X Intelektuālie un materiālie resursi, kas tiek izmantoti/nodrošināti konkrētajai mērķa grupai vai kuru 

izstrādē/izmantošanā ir tieši iesaistīta attiecīgā mērķa grupa. 

X Intelektuālie un materiālie resursi, kas tiek netieši izmantoti/nodrošināti konkrētajai mērķa grupai vai 

kuru izstrādē/izmantošanā ir netieši iesaistīta attiecīgā mērķa grupa. 

 

 

  

PEDAGOGI

VALODAS 

SPECIĀLISTI

VALODAS 

PĒTNIEKI LATVIEŠI

RE-

EMIGRANTI

ĪPAŠĀS MĒRĶA 

GRUPAS*

CIT-

TAUTIEŠI**

ĀRVALSTU 

STUDENTI

LATVIEŠI 

(diaspora)

CIT-

TAUTIEŠI***

KURSI, PROGRAMMAS X X X X X X X X X X

VALODAS APGUVES METODIKAS X X X X X X X X X X

METODISKIE UN MĀCĪBU LĪDZEKĻI X X X X X X X X X X

SITUĀCIJAS PĒTĪJUMI X X X X X X X X X X

VALODAS PĒTĪJUMI X X X X X X X X X X

ELEKTRONISKAIS KORPUSS X X X X X X X X X X

TERMINOLOĢIJA X X X X X X X X X X

SABIEDRĪBA UN LĪDZDALĪBA X X X X X X X X X X

NORMATĪVAIS IETVARS X X X X X X X X X X

ATTĪSTĪBA VIDE UN SADARBĪBA
IEKŠĒJĀ (LATVIJA) ĀRĒJĀ (ES, citviet)

SABIEDRĪBA UN LĪDZDALĪBACILVĒKRESURSI

INTELEKTUĀLIE UN 

MATERIĀLIE RESURSI
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IV. VALODAS POLITIKAS REZULTĀTI, DARBĪBAS REZULTĀTI UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI TO SASNIEGŠANAI 

 

Politikas rezultāts un darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 2014.gads 2017.gads 2020.gads 

 

Politikas rezultāts 1. Panākta saskaņota valsts institūciju 

darbība valodas politikas īstenošanā, valsts valodas likuma un ar 

to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgā izpildē un kontrolē. 

Izskatīto administratīvā pārkāpuma lietu 

skaits pieaugums %. 10 5 5 

Darbības rezultāts 1.1. Nodrošināta valsts valodas prasmes 

pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas 

Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam 

nodrošināto valsts valodas prasmes 

pārbaudi kārtojušo personu skaits.  
3000 3000 3000 

Darbības rezultāts 1.2. Nodrošināta starptautiskā un Latvijas 

institūciju sadarbība ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības 

nodrošināšanai un publiski pieejamo vietvārdu datubāzu 

uzturēšana un aktualizēšana. 

Publiski pieejamo vietvārdu datubāzu 

un katalogu skaits. 
1 2 2 

Darbības rezultāts 1.3. Uzlabota latviešu valodas lietojuma 

kvalitāte. 

Pēc tiesībaizsardzības iestāžu 

pieprasījuma sniegto lingvistisko 

atzinumu skaits. 

20 20 20 

Sniegto ieteikumu skaits citvalodu 

personvārdu atveides un identifikācijas 

jautājumos. 

800 800 800 

Sniegto konsultāciju skaits latviešu 

valodas lietojuma kvalitātes 

nodrošināšanai. 

14 000 14 000 14 000 

Darbības rezultāts 1.4. Nodrošināta izstrādātās un saskaņotās 

terminoloģijas vispārēja pieejamība. 

Uzturēto un papildināto terminoloģijas 

datu bāzu skaits.  

2 2 2 

Izstrādāto specializēto terminu vārdnīcu 

un mācību materiālu skaits. 

1 2 1 

Politikas rezultāts 2. Veicināta latviešu valodas pilnvērtīga 

funkcionēšana Eiropas Savienības institūcijās un nodrošināta 

Latvijas pārstāvība Eiropas Savienības valodas resursu 

struktūrās. 

Pasākumu skaits tulkošanas kvalitātes 

nodrošināšanai ES institūcijās. 

3 3 3 
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Darbības rezultāts 2.1. Atbalstīta Eiropas valstu zinātnisko 

atziņu ieviešana un informācijas apmaiņa valodas pedagogu 

darbā. 

Pasākumu skaits sadarbībai ar 

starptautiskajām organizācijām valodu 

apguves jomā.  

6 6 6 

Darbības rezultāts 2.2. Latviešu valoda iekļauta Eiropas 

vienotajā valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūrā 

Latvijā izveidoto valodas resursu centru 

skaits. 
0 0 2 

Politikas rezultāts 3. Palielinājies atbalsts latviešu valodas 

pedagogiem profesionālās kompetences pilnveidē un metodikā. 

Atbalstu saņēmušo latviešu valodas kā 

otrās valodas un kā svešvalodas 

pedagogi, kuri strādā ar pieaugušajiem, 

skaits. 

116 70 90 

Izstrādājamo EKP atbilstošo latviešu 

valodas prasmes līmeņu aprakstu skaits. 
4 1 0 

Pedagogu kompetences pilnveides 

kursus apmeklējušo diasporas nedēļas 

nogales skolu pedagogu skaits. 

(2013) 

225  
200 200 

Vasaras kursu (“letonistu semināru”) 

apmeklētāju skaits latviešu valodas 

docētājiem, kuri strādā ārvalstu 

augstskolās. 

15 15 15 

Darbības rezultāts 3.1. Nodrošināts finansiāls atbalsts latviešu 

valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstu augstskolās; sekmēta 

sadarbība starp Latvijas un ārvalstu augstskolām latviešu 

valodas apguvē. 

 

Lektorātu skaits, kuriem nodrošināts 

finansiāls atbalsts latviešu valodas un 

kultūras apguvei. 

6 6 6 

Finansiāli atbalstīto izglītojošo 

pasākumu skaits ārvalstu augstskolās, 

kurās apgūst latviešu valodu. 

5 5 5 

Vasaras kursos piedalījušos ārvalstu 

studentu skaits. 
25 25 25 

Mācību līdzekļu skaits ārvalstu 

studentiem. 
1 1 1 

Darbības rezultāts 3.2. Sniegts atbalsts diasporai. Nedēļas nogales skolu skaits diasporā, 

kurām sniegts finansiālais atbalsts. 
15 40 45 
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Izstrādāto mācību līdzekļu, t.sk 

elektronisko, latviešu valodas apguvei 

diasporas bērniem un jauniešiem skaits. 

4 6 3 

Darbības rezultāts 3.3. Nodrošināta starpaugstskolu doktora 

studiju valodniecības nozarē programmu  izstrāde un īstenošana. 

Doktorantu skaits, kuri studē par valsts 

budžeta līdzekļiem starpaugstskolu 

programmās valodniecības nozarē. 

8 8 8 

Darbības rezultāts 3.4. Nodrošināta mācību un metodisko 

materiālu pieejamība latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. 

Atbilstoši EKP izstrādāto latviešu 

valodas prasmes līmeņu aprakstu skaits. 
1 1 0 

Izstrādāto latviešu valodas apguves 

elektronisko mācību kursu skaits. 
1 1 2 

Izstrādāto mācību līdzekļu komplektu 

skaits latviešu valodas kā svešvalodas 

apguvei. 

1 1 2 

Izstrādāto mācību un metodisko 

materiālu komplektu latviešu valodas 

apguvei e–studiju vidē skaits. 
1 2 2 

Izstrādāto elektronisko latviešu valodas 

prasmes pašpārbaudes testu skaits. 
2 2 2 

Politikas rezultāts 4. Uzlabojusies to iedzīvotāju, kuru dzimtā 

valoda nav latviešu valoda, latviešu valodas prasme. 

Latviešu valodas prasmi apliecinājušo 

ārzemnieku īpatsvars valsts valodas 

prasmes pārbaudē (%). 

6 14 20 

Personu, kuras valsts valodas prasmes 

pārbaudē uzrāda augstāku valsts 

valodas prasmes līmeni salīdzinājumā 

ar iepriekšējo novērtējumu, īpatsvars 

(%). 

4 4 5 

Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda un kuri saziņā ar 

latviešiem lieto galvenokārt vai tikai 

latviešu valodu, īpatsvars (%). 

(2012) 

36 
43 50 



 

26 

 

IZMPamn_22082014_VVPP; Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam 

Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda ir 

latviešu valoda un kuri saziņā ar 

cittautiešiem lieto galvenokārt vai tikai 

latviešu valodu, īpatsvars (%). 

(2012) 

31 
50 68 

Darbības rezultāts 4.1. Nodrošināta latviešu valodas apguves 

un pilnveides pieejamība bezdarbniekiem un darba meklētājiem. 

NVA neformālās izglītības programmas 

“Valsts valodas apguve” kursos dalību 

uzsākušo personu skaits. 

3500 3500 3500 

Darbības rezultāts 4.2. Nodrošināta iespēja apgūt latviešu 

valodu tiem, kam tā nav dzimtā vai ģimenes valoda. 

Reemigrantu un viņu ģimenes locekļu, 

nepilsoņu, ārvalstnieku skaits, kuri 

uzsākuši apgūt vai pilnveidot latviešu 

valodas prasmi. 

(2014) 

4670 
4700 4700 

Politikas rezultāts 5. Pilnveidots Latvijas skolēnu vidējais 

sniegums lasītprasmē. 

Skolēnu ar zemiem mācību rezultātiem 

lasītprasmē īpatsvars (%). 

(2012) 

17 
16 13 

Darbības rezultāts 5.1. Nodrošināts atbalsts reemigrējušajiem 

bērniem, iekļaujoties Latvijas izglītības sistēmā. 

Pedagogu skaits, kuri pilnveidojuši 

profesionālās prasmes darbā ar 

reemigrējušajiem bērniem. 

25 25 25 

Darbības rezultāts 5.2.  Nodrošināta sistēmiska iespēja mācīt 

latviešu valodu un literatūru izglītības iestādēs, kas īsteno 

mazākumtautības izglītības programmas 

Izstrādāto mazākumtautību izglītības 

programmu latviešu valodas apguvei 

paraugu skaits. 

2 2 0 

Darbības rezultāts 5.3.  Nodrošināta latviešu valodas un 

pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Metodikas kursos latviešu valodas 

skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem 

izglītoto skaits. 

800 800 800 

Pedagogu skaits, kuri papildinājuši 

zināšanas par latviešu valodas apguves 

vietnes „Māci un mācies valodu” 

elektroniskajiem materiāliem. 

100 100 100 

Informatīvo un metodisko semināru par 

aktuāliem latviešu valodas un literatūras 

jautājumiem un valsts valodas prasmes 

pārbaudi skaits. 

2 7 7 

Darbības rezultāts 5.4. Nodrošināta elektronisko mācību 

materiālu latviešu valodas apguvei pieejamība 

Izstrādāto elektronisko mācību līdzekļu 

latviešu valodas apguvei skaits.  
2 5 1 
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Elektroniskās vārdnīcas e-pupa 

pilnveide (šķirkļu skaits). 
25 50 50 

Politikas rezultāts 6. Latvijas iedzīvotāji, kuri publiskajā vidē 

izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu. 

 

Latviešu valodas lietojums saziņas 

situācijās (latvieši/cittautieši) (%). 
96/32 96/36 96/40 

Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda ir 

latviešu valoda un kuri darbā un saziņā 

ar kolēģiem lieto galvenokārt vai tikai 

latviešu valodu, īpatsvars (%), 

(2012) 

51 
61 70 

Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda un kuri darbā un saziņā 

ar kolēģiem lieto galvenokārt vai tikai 

latviešu valodu, īpatsvars (%) 

(2012) 

5 
14 20 

Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav 

latviešu valoda un kuri valsts 

iestādēs/pašvaldības iestādēs lieto 

galvenokārt vai tikai latviešu valodu, 

īpatsvars (%) 

(2011) 

25/22 
34/31 43/40 

Darbības rezultāts 6.1. Nodrošināta sabiedriskās domas 

veidošana un sabiedrības iesaiste valodas politikas īstenošanā 

Pasākumu skaits sabiedrības izglītošanai 

un informēšanai par valsts valodas 

politiku un politikas īstenošanas 

aktualitātēm. 

23 23 23 

Interneta vietņu skaits, kas nodrošina 

aktuālās informācijas pieejamību par 

kultūru latviešu valodā.  

2 2 2 

Darbības rezultāts 6.2. Uzturēta interese par interneta vietnēs 

latviešu valodā publicēto valodas un kultūras informāciju 

Apmeklētāju skaits interneta vietnē 

www.kultūra.lv. 

190 585 190 000 190 000 

Apmeklētāju skaits interneta vietnē 

www.valoda.lv.  

169 267 169 000 169 000 

Politikas rezultāts 7. Risinātas latviešu valodas attīstības un 

lietojuma problēmas, izstrādāti priekšlikumi turpmākai valodas 

politikas plānošanai un īstenošanai. Veikta latviešu valodas 

Pētījumu skaits valodniecības nozarē. 5 11 11 

http://www.valoda.lv/
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vispusīga izpēte. Veicināta latviešu valodas pētījumu rezultātu, 

īpaši normu avotu publicēšana. Aktualizēta pasaules zinātniskā 

doma valodniecības nozarē. 

Citu valstu zinātnieku latviskoto 

pētījumu skaits.  

1 1 1 

Latviešu valodas apguves pētījumu 

skaits. 

1 4 4 

Darbības rezultāts 7.1. Veikts valodas situācijas monitorings un 

iegūtās informācijas analīze. 

Publicēto pētījumu skaits par latviešu 

valodas prasmi un lietojumu Latvijā. 

1 6 3 

Darbības rezultāts 7.2. Izstrādāti un publiskoti ar latviešu 

valodas izpēti saistīti zinātniskie pētījumi. 

Rakstu krājumu, monogrāfiju, 

akadēmisko un specializēto izdevumu 

valodniecībā, t.sk. populārzinātnisko 

izdevumu par valodu, skaits.  

8 9 9 

Darbības rezultāts 7.3. Nodrošināta latviešu valodas noturība 

daudzvalodīgā vidē. 

Tulkojošo vārdnīcu skaits. 3 2 2 

Darbības rezultāts 7.3. Nodrošināta latviešu valodas 

terminoloģijas attīstība. 

Pētījumu skaits latviešu terminoloģijā.  1 2 3 

Politikas rezultāts 8. Sekmēta latviešu valodas tekstu un runas 

elektroniskā korpusa izveide, nodrošināta tā izveidošanai un 

uzturēšanai nepieciešamās programmatūras attīstība un 

zinātnisko pētījumu bāze.  

Pasākumu skaits vispārīga mūsdienu 

latviešu valodas korpusa (tekstu un 

runas) izveidei. 

2 20 20 

Darbības rezultāts 8.1. Nodrošināta mūsdienu latviešu valodas 

korpusa izveide un darbība.  

Pasākumu skaits latviešu valodas 

korpusa uzturēšanai un metodiskā darba 

ar korpusu nodrošināšanai. 

2 5 5 

Specializēto korpusu skaits.  2 2 3 

Politikas rezultāts 9. Atbalstīta un sekmēta latviešu valodas 

attīstība un popularizēšana ar literatūras un mākslas līdzekļiem. 

Pasākumu skaits latviešu teātra mākslas 

attīstības nodrošināšanai (atbalstīto 

teātru skaits). 

7 7 7 

Pasākumu skaits Latvijas filmu 

veidošanas, t.sk. filmu Latvijas 

simtgadei, nodrošināšanai. 

(2012)  

24 

 

24 24 

Pasākumu skaits latviešu valodas 

reģionālo tradīciju savdabības 

saglabāšanai.  

3 3 3 
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Pasākumu skaits Latvijas kultūras 

pieejamības nodrošināšanai Latvijas 

diasporas mītnes zemēs.  

10 10 10 

Darbības rezultāts 9.1. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas 

kultūrvides aizsardzībai un attīstībai. 

Pasākumu skaits bērniem un jauniešiem 

lasīšanas veicināšanai Latvijā un 

latviešu diasporas centros.  

1 1 1 

Atbalstītie pasākumi latviešu literatūras 

darbu tapšanai un popularizēšanai  

2 2 2 

Pasākumu skaits izcilu latviešu 

literatūras  klasiķu daiļrades mantojuma 

aktualizēšanai. 

4 2 2 

Darbības rezultāts 9.2. Nodrošināts izziņas un atmiņas 

institūciju (bibliotēku) resursu piedāvājums un pieejamība visām 

sabiedrības grupām. 

LNB krājumu papildināšana ar 

jaunieguvumu eksemplāriem. 

(2013)  

52 812 

52 000 52 000 

LNerB krājumu papildināšana ar 

jaunieguvumu eksemplāriem 

(2013) 

2807 

2800 2800 

Politikas rezultāts 10. Paplašināta un aizsargāta lībiešu valodas 

kultūrvide. 

Publicēto izdevumu skaits lībiešu 

valodas apguvei un saglabāšanai  

1 1 1 

Darbības rezultāts 10.1. Nodrošināts atbalsts lībiešu valodai un 

kultūrvides attīstībai. 

Pasākumu skaits ar mērķi nodrošināt 

kultūrvidi lībiešu valodas saglabāšanai 

un attīstībai. 

2 2 2 

 
 

V. PAMATNOSTĀDNĒS PAREDZĒTO UZDEVUMU UN PASĀKUMU PLĀNS  

 

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības 

oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū. 

1.rīcības virziens: Valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana 

Uzdevums: 1.1. Nodrošināt Valsts valodas likuma un citu saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu izpildi un kontroli, atbilstoši valodas 

situācijas pārmaiņām veikt grozījumus valsts valodas apguvi, lietojumu un prasmes pārbaudi reglamentējošos normatīvajos aktos. 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

Nepieciešamais finansējums un tā 

avoti euro 
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1.1.1. Valsts valodas lietojumu reglamentējošo normatīvo 

aktu ievērošanas pārbaužu veikšana un administratīvā 

pārkāpuma lietu izskatīšana. 

 

2015.-2020.g. TM  VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros; 

2015. – 785 541 

2016. – 815 989 

2017. – 815 989 

2018. – 861 661 

2019. – 876 885 

2020. – 892 109 

(Kopā – 5 048 174) 

Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 30 448 

2016. – 30 448 

2017. – 15 224 

2018. – 15 224 

2019. – 15 224 

2020. – 15 224 

(Kopā – 121 792) 

1.1.2. Mācību līdzekļu manuskriptu izvērtēšana un 

atzinumu sniegšana. 

2015.-2020.g. TM  VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros; 

Papildu nepieciešamais VB: 

katru gadu 2000 (kopā 6 gados – 24 

000) 

1.1.3. Institūciju sadarbības nodrošināšana Latvijas 

vietvārdu statusa noteikšanā un Vietvārdu datubāzes satura 

aktualizēšana. 

2015.-2020.g. TM  VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros; 

Papildu nepieciešamais VB: 

5000 katru gadu (kopā 6 gados – 30 

000) 
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1.1.4. Vietvārdu datubāzē esošo dabas objektu nosaukumu 

statusu izvērtēšana un priekšlikumu par oficiālo nosaukumu 

piešķiršanu dabas objektiem iesniegšana VVC. 

2015.-2020.g. AM LĢIA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

 2015. – 118 825 

2016. – 118 932, 

no 2017. līdz 2020.gadam katru gadu 

118 610 (kopā 6 gados – 712 107) 

1.1.5. Latvijas Vietvārdu datubāzes uzturēšana un 

attīstīšana. 

2015.-2020.g. AM LĢIA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.1.6. Elektroniska Latvijas lielo dabas objektu oficiālo 

vietvārdu kataloga sagatavošana un publicēšana. 

2015.-2020.g AM LĢIA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.1.7. Valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana 

atbilstoši pieprasījumam. 

2015.-2020.g IZM  VISC VB 

2015. – 75 000 

2016. – 75 000 

2017. – 75 000 

2018. – 65 000 

2019. – 65 000 

2020. – 65 000 

(Kopā – 42 000) 

1.1.8. Konsultāciju sniegšana par valsts vispārējās izglītības 

mācību priekšmeta „Latviešu valoda”, „Latviešu valoda un 

literatūra” un „Literatūra” standarta prasību atspoguļošanu 

mācību līdzekļos. 

2015.-2020.g IZM  VISC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.1.9. Citvalodu personvārdu atveide un identifikācija 

atbilstoši latviešu literārās valodas normām pēc valsts un 

pašvaldību iestāžu un privātpersonu pieprasījuma, kā arī 

lingvistisko atzinumu sniegšana pēc tiesībaizsardzības 

iestāžu pieprasījuma. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: katru gadu: 3000  

(kopā 6 gados – 18 000) 
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1.1.10. Valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un 

privātpersonu konsultēšana par latviešu valodas lietojuma 

jautājumiem. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.1.11. Starpinstitūciju sadarbībā nodrošināt latviešu zīmju 

valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem 

cilvēkiem. 

2015.–2020.g. IZM, KM, 

LM, TM 

 Papildu nepieciešamais VB: 50 000 

katru gadu (kopā 6 gados – 300 000) 

1.1.12. Nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrāde 

atbilstoši valodas situācijas pārmaiņām. 

2015.-2020.g IeM, IZM, 

TM, LM,  

VVC, 

VISC, 

NVA, TK, 

PMLP,  

LZA TK  

Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros (LZA TK):  

2015. – 28 000 

2016. – 28 000 

2017. – 29 000 

2018. – 29 000 

2019. – 30 000 

2020. – 30 000 

(kopā 6 gados – 174 000) 

Uzdevums: 1.2. Īstenot sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, nodrošināt normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšanu 

Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. 

1.2.1.Latvijas iestāžu pieprasījumu koordinēšana ES 

Ministru Padomes darba grupu sanāksmju mutiskā 

tulkojuma nodrošināšanai. 

2015.-2020.g ĀM  Eiropas Komisijas līdzfinansējums 

Katru gadu: 3000  

(kopā 6 gados – 18 000) 

1.2.2. ES tulkošanas jautājumiem veltīto ikgadējo 

konferenču organizēšana. 

2015.-2020.g ĀM, TM VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.2.3. Dalība Eiropas Nacionālo valodas institūciju 

federācijā (European Federation of National Institutions for 

Language, EFNIL). 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros katru gadu: 3000  

(kopā 6 gados – 18 000) 

1.2.4. Starptautisko tiesību aktu tulkošana latviešu valodā 

un  Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana ES 

dalībvalstu valodās. 

2016.gads TM  VVC Papildu nepieciešamie VB izdevumi: 

2016. – 50 000 
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1.2.5. Priekšlikumu izvērtēšana kļūdu labojumiem 

(corrigendum) publicētajos Eiropas Savienības tiesību 

aktos; konsultāciju sniegšana ES iestāžu tulkošanas 

dienestiem un atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu 

projektiem terminoloģijas jomā. 

2015.-2016.g. TM  VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 2015. – 785 541 

2016. – 800 666 

Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 15 125 

2016. – 15 125 

1.2.6. Eiropas Moderno valodu centra (European Centre of 

Modern Languages, ECML) Nacionālās nominēšanas 

institūcijas un Nacionālā  kontaktpunkta Latvijā darbības 

nodrošināšana. 

2015.-2016.g. IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB: 

19 500 katru gadu (kopā 6 gados – 

117 000) 

1.2.7. Latvijas pārstāvība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu 

ekspertu grupā (United Nations Group of Experts on 

Geographical Names, UNGEGN) un dalība UNGEGN 

sesijās un ANO 11.Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas 

konferencē. 

2015.-2016.g. AM LĢIA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.2.8. UNGEGN Baltijas nodaļas sanāksmes Latvijā 

organizēšana. 

2017.gads AM LĢIA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

1.2.9. CLARIN ERIC un META-SHARE centru izveide 

Latvijā. 

2015.-2020.g LU MII  Papildu nepieciešamais VB: 

2015.g. – 60 000 

katru gadu no 2016. līdz 2020.gadam 

– 50 000 

 (kopā 6 gados – 310 000) 

2.rīcības virziens: Valsts valodas izglītības politika 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcija

s 

Nepieciešamais finansējums un tā 

avoti 

Uzdevums: 2.1. Nodrošināt latviešu valodas kā dzimtās, kā otrās un kā svešvalodas apguves un pilnveides pieejamību Latvijā un ārvalstīs. 

2.1.1. Latviešu valodas apguves kursu bezdarbniekiem un 

darba meklētājiem organizēšana, neformālās izglītības 

programmas „Valsts valodas apguve” īstenošana. 

2015.-2020.g LM NVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 2015. –1 876 000 
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(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 2016. – 1 876 000 

2017. – 1 768 800 

2018. – 1 768 800 

2019. – 1 768 800 

2020. – 1 768 800 

(Kopā – 10 827 200); 

63.07.00 apakšprogramma „Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti 

labklājības nozarē (2014.-2020.)” 

2015. – 111 247 

2016. – 120 064 

2017. – 120 064 

2018. – 60 032 

 (Kopā – 411 407) 

2.1.2. Patvēruma meklētāju, bēgļu, personu ar alternatīvo 

statusu, nepilsoņu, reemigrantu un trešo valstu piederīgo 

valsts valodas apguves nodrošināšana. 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

 

2015.-2020.g KM, IZM, 

SIF 

 KM Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas 

fonds (2015.gadā), 

apakšprogramma 70.08.00; 

ES Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonds (2016-

2020) 2015. – 1 926 280 

 katru gadu no 2016. līdz 

2020.gadam – 150 000 

 (kopā 6 gados – 2 676 280) 

SIF  

VB 

2015.-

2016.gadam – 

410 106 

 

2016.-

2020.gadam – 1 

288 596 

 

2.1.3. Latviešu valodas vasaras kursu ārvalstu studentiem 

organizēšana. 

2015.-2020.g IZM LVA Papildu nepieciešamais VB: 

35 000 katru gadu (kopā 6 gados –                                                                                                                                                                                                                                      

210 000) 

2.1.4. Izglītojošu pasākumu ārvalstu augstskolās 

atbalstīšana. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2655 katru gadu (kopā 6 gados –                                                                                                                                                                                                                                      

15 930) 

2.1.5. Latviešu valodas un kultūras apguves diasporā 

atbalstīšana. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam 

gadam paredzēto 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 
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(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

(Rīcības plāna projekts “Par sadarbību ar Latvijas 

diasporu 2015.-2017.g.”) 

finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 131 620 

2016. – 134 000 

2017. – 72 000 

2018. – 72 000 

2019. – 72 000 

2020. – 72 000 

(Kopā – 553 620) 

2015. – 95 000 

2016. –95 000 

2017. – 95 000 

2018. – 105 000 

2019. – 105 000 

2020. – 105 000 

(Kopā – 600 000) 

Uzdevums: 2.2. Nodrošināt mācību metodikas pilnveidi latviešu valodas apguvē un sniegt atbalstu valodas prasmes vērtēšanā. 

2.2.1. Valsts valodas prasmes pilnveides kursi profesionālās 

kompetences stiprināšanai pirmsskolas, sākumskolas 

pedagogiem, pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

12 000 katru gadu (kopā 6 gados – 72 

000)                                                                                                                                                                                                                               

2.2.2. Vasaras kursu (letonistu semināru) organizēšana 

latviešu valodas docētājiem, kas strādā ārvalstu augstskolās. 

2015.-2020.g IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB: 

10 000 katru gadu (kopā 6 gados – 60 

000)                                                                                                                                                                                                                               

2.2.3. Latviešu valodas apguves vietnes „Māci un mācies 

valodu” sistemātiska pilnveide un pedagogu izglītošana. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu 

kārtējam gadam paredzēto 

finanšu līdzekļu ietvaros: 

2015. – 10 000 

2016. – 10 000 

2017. – 15 000 

2018. – 15 000 

2019. – 15 000 

2020. – 15 000 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

10 000 no 

2016.gada katru 

gadu – kopā 5 

gados – 50 000 

 

2.2.4. Pedagogu, kuri strādā ar reemigrējušajiem bērniem, 

profesionālās kompetences pilnveide. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

(Rīcības plāna projekts “Par sadarbību ar Latvijas 

diasporu 2015.-2017.g.”) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

4000 katru gadu (kopā 6 gados – 24 

000)                                                                                                                                                                                                                               

 2.2.5.Diasporas pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 
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(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

(Rīcības plāna projekts “Par sadarbību ar Latvijas 

diasporu 2015.-2017.g.”) 

2015. – 30 382 

2016. – 30 500, no 2017. līdz 

20120.gadam katru gadu 32 000 

(kopā 6 gados – 1888 882)                                                                                                                                                                                                                               

2.2.6. Atbalsta sniegšana latviešu valodas lektorātiem 

ārvalstu augstskolās, Latvijas un ārvalstu augstskolu 

sadarbības latviešu valodas apguvē sekmēšana. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

2015.-2020.g IZM  Augstskolas

, LVA 

Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

70 000 katru gadu (kopā 6 gados – 

420 000)                                                                                                                                                                                                                               

2.2.7. Starpaugstskolu doktora studiju programmu  

valodniecības nozarē izstrāde un īstenošana. 

2015.-2020.g IZM  LiepU, VeA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

27 040 katru gadu (kopā 

6 gados – 162 240)     

ESF projekts 

„Doktora 

studiju 

attīstība 

Liepājas 

Universitātē”    

2015.g. – 10 

000                                                                                                                                                                                                                     

2.2.8. Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm un latviešu 

valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

2015.-2020.g IZM  Augstskolas

, LVA 

Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

42 000 katru gadu (kopā 6 gados – 

252 000)                                                                                                                                                                                                                               

2.2.9. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveides 

programmas latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā 

pieaugušajiem izstrāde un tās īstenošana. 

2015.-2020.g IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 20 000 

2016. – 20 000, no 2017. līdz 

2020.gadam ik gadu – 10 000 (kopā 6 

gados – 80 000) 

2.2.10. Ikgadēju metodisku semināru latviešu valodas 

pedagogiem par valsts valodas prasmes pārbaudes 

jautājumiem organizēšana. 

2015.-2020.g IZM  VISC Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

1000 katru gadu (kopā 6 

gados - 6000) 

Papildu 

nepieciešama

is VB: 

2015. – 3000 

2016. – 3000, 

no 2017. līdz 

2020.gadam 
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ik gadu – 

1500 (kopā 6 

gados – 12 

000) 

2.2.11. Ikgadēju latviešu valodas un literatūras skolotāju 

metodisko apvienību  vadītāju semināru  par aktuāliem 

latviešu valodas un literatūras jautājumiem organizēšana. 

2015.-2020.g IZM  VISC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

Uzdevums: 2.3. Nodrošināt latviešu valodas speciālistu sagatavošanu Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī latviešu valodas pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi, t.sk. darbam ar pieaugušajiem un diasporā. 

2.3.1. Latviešu valodas apguves metodikas rokasgrāmatas 

izstrāde. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

2015. – 1300,  

1500 katru gadu sākot 

no 2016.g. (kopā 6 

gados – 88 000)  

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

1500 katru 

gadu no 

2016.g. (kopā 

5 gados - 75 

000) 

2.3.2. Zinātniski metodiskā žurnāla „Tagad” izstrāde un 

izdošana. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

600 katru gadu (kopā 6 gados – 36 

000) 

2.3.3. Pedagogu izglītošana mācību metodikā svešvalodas 

izmantojumam mācību satura apguvei (Content and 

language integrated learning, CLIL). 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

1600 katru gadu (kopā 6 gados – 96 

000) 

2.3.4. Eiropas Kopīgajām pamatnostādnēm (EKP) 

atbilstošu latviešu valodas prasmes B2 un C1 līmeņu 

aprakstu izstrāde, mācību līdzekļu komplektu latviešu 

valodas kā svešvalodas apguvei un elektronisko mācību 

kursu B1, B2 līmenim izstrādāšana. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 
2015. – 32 000 

2016. – 32 000 

2017. – 30 000 
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2018. – 30 000 

2019. – 5000 

2020. – 5000 (kopā 6 gados – 134 000) 

2.3.5.Latviešu valodas kā svešvalodas apguves 

paraugprogrammas C1 un C2 līmenim izstrāde un 

metodisko materiālu pedagogiem latviešu valodas kā 

svešvalodas apguvē sešu valodas prasmes līmeņu sistēmā 

sagatavošana. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020) 

2017.-2018.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

6000 katru gadu (kopā 2 gados – 12 

000) 

2.3.6. Latviešu valodas kā svešvalodas apguves tālmācības 

kursa (mācību un pārbaudes materiālu) e-studiju vidē 

izstrāde atbilstoši sešiem valodas prasmes līmeņiem. 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

2015.-2017.g IZM Augstskolas

, LVA, 

VISC 

Papildu nepieciešamais VB: 

20 000 katru gadu (kopā 3 gados –                                                                                                                                                                                                                                      

60 000) 

2.3.7. Izstrādāt latviešu valodas prasmes elektroniskos 

pašpārbaudes testus sešos valodas prasmes līmeņos. 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

2015.-2017.g. IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 3000 

2016. – 4000 

2017. –  5000 (kopā 3 gados – 12 

000) 

2.3.8. Izstrādāt mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmas paraugu. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020) 

2015.-2017.g. IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 10 000 

2016. – 75 000 

2017. –  6000 (kopā 3 gados – 91 

000) 

2.3.9. Izstrādāt mācību priekšmeta “Latviešu valoda un 

literatūra” programmas paraugu 7.-9.klasei (skolām, kas 

īsteno mazākumtautību izglītības programmu). 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020) 

2015.-2017.g. IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 15 000 

2016. – 95 000 

2017. –  12 000 (kopā 3 gados – 122 

000) 

2.3.10. Uzdevumu un testu izstrāde latviešu valodas 

attīstības diagnosticēšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

2015.-2020.g IZM augstskolas Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 30 382 
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2016. – 30 500, no 2017. līdz 

2020.gadam ik gadu – 32 000 

(kopā 6 gados – 188 882) 

Uzdevums: 2.4. Atbalstīt latviešu valodas apguvei un pilnveidei nepieciešamo mācību līdzekļu un mācību metodisko līdzekļu, t.sk. 

elektronisko, sagatavošanu un izdošanu. 

2.4.1. Elektroniska mācību palīglīdzekļa „Latviešu 

valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniska 

karte” izstrāde, 2., 3. posms. 

2015.-2019.g. 

 

IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 
2015. – 8000 

2016. – 25 000 

2018. – 15 000 

2019. – 15 000 

(kopā 4 gados – 63 000) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2015. – 15 000 

2016. – 15 000 

2017. – 5000 

(kopā 3 gados 

– 35 000) 

2.4.2. Elektroniska mācību palīglīdzekļa „Latviešu valoda: 

elektroniska rokasgrāmata pamatskolas skolēnam un 

latviešu valodas lietotājam” izstrāde. 

2015.-2017.g. 

 

IZM  LU LVI, 

LVA 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 
2015. – 20 000 

2016. – 20 000 

2017. – 5000 

 (kopā 3 gados – 45 000) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2015. – 10 000 

2016. – 20 000 

2017. – 5000 

(kopā 3 gados 

– 35 000) 

2.4.3. Elektronisku mācību līdzekļu komplektu izstrāde 

latviešu valodas mācībām 10.–12. klasē – 3 mācību līdzekļu 

komplekti; elektroniskās vārdnīcas e-PUPA pilnveide. 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 
2015. – 15 000, no 2016. 

līdz 2020.gadam ik gadu –  

45 000  

(kopā 6 gados – 240 000) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

 15 000 katru 

gadu no 

2016.gada 

(kopā 5 gados 

– 75 000) 

2.4.4. Mācību līdzekļu latviešu valodas apguvei diasporas 

bērniem un jauniešiem izstrāde. 

 (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

2015.-2020.g IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

2015. – 33 643 

Papildu 

nepieciešama

is VB: 

2015. – 68 

000 
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(Rīcības plāna projekts “Par sadarbību ar Latvijas 

diasporu 2015.-2017.g.”) 

2016. – 35 500, no 2017. 

līdz 2020.gadam ik gadu 

– 30 000 

(kopā 6 gados – 189 

143) 

2016. un 

2017.gadā ik 

gadu – 83 

000 (kopā 3 

gados – 234 

000) 

2.4.5. Bilingvāla mācību materiāla ārvalstu studentiem par 

latviešu valodu un Latvijas kultūru izstrāde. 

(Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.g.) 

2015.-2020.g IZM  LVA Papildu 

nepieciešamais VB: 

no 2015. līdz 

2017.gadam ik gadu  – 

30 000, no 2018. līdz 

2020.gadm ik gadu – 

25 000 

(kopā 6 gados – 165 

000) 

 

2.4.6. Mācību metodisko materiālu izstrāde latviešu valodas 

apguvējiem, kuri gatavojas valsts valodas prasmes 

pārbaudei. 

2016.-2017.g IZM  VISC Papildu nepieciešamais VB:  

2016. – 4000 

2017. – 4000 

(kopā 2 gados – 8000) 

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: 

3.rīcības virziens: Latviešu valodas zinātniska izpēte un attīstīšana 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

Nepieciešamais finansējums un tā 

avoti 

Uzdevums: 3.1. Analizēt Latvijas valodas situāciju un lingvistiskās attieksmes teritoriālā, demogrāfiskā, sociālā aspektā un citu valstu 

pieredzi valodas politikas īstenošanā.  

3.1.1. Sociolingvistiska pētījuma par latviešu valodas 

prasmi un lietojumu Kurzemes reģionā izstrāde. 

(NIPSIPP īstenošanas plāna 2014.-2016.g. projekts) 

 

2015.-2017.g. IZM  LU LVI, 

LVA 

ETVVPF,  

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 

10 000 katru gadu no 2015. līdz 2017.gadam 

(kopā 3 gados – 30 000) 

3.1.2. Pētījuma veikšana par valsts valodas lietojumu 

Latvijā profesionālo pienākumu veikšanai un iegūtās 

informācijas analīze. 

2015.-2016.g. TM  VVC Papildu nepieciešamais VB (JPI):  

2015. – 5000 

2016. – 5000 

(kopā 2 gados – 10 000) 
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3.1.3. Valodas situācijas monitoringa (2011–2014) izstrāde 

(LVA veikto pētījumu un sociolingvistisko aptauju 

rezultātu apkopošana, analīze) un izdošana, pētījuma 

kopsavilkuma izstrāde un publicēšana LVA mājaslapā. 

2015.-2017.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 9700 

2016. – 5300 

2017. –3600 

(kopā 3 gados – 18 600) 

3.1.4. Pētījuma par valsts valodas prasmi pieaugušajiem 

veikšana. 

2016.-2018.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2016. – 10000 

2017. – 8000 

2018. – 7000 

(kopā 3 gados – 25 000) 

3.1.5. Pētījuma par latviešu valodas kā dzimtās valodas un 

latviešu valodas kā otrās valodas apguvi Latvijas vispārējās 

izglītības sistēmā (attieksme, situācijas raksturojums un 

ieteikumi) īstenošana. 

2017.-2020.g. IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB: 

2017. – 8000 

2018. – 20 000 

2019. – 20 000 

2020. – 8000 

(kopā 4 gados – 56 000) 

3.1.6. Sociolingvistiskas aptaujas par valodas situāciju 

Latvijā monitoringa (2015–2020) veikšanai izstrāde. 

2019.-2020.g. IZM  LVA Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 
2019. – 7000 

2020. – 8000 

(kopā 2 gados – 15 000) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2019. – 7000 

2020. – 8000 

(kopā 2 gados 

– 15 000) 

3.1.7. Valodas situācijas kārtējā monitoringa (2015–2020) 

manuskripta izstrāde. 

2020.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2020. – 15 000 
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3.1.8. Metodikas izstrāde pētījumam par valodas lietojumu 

publiskajā telpā un pakalpojumu jomā. 

2020.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2020. – 10 000 

3.1.9.Valodas situācijas monitoringa (2011-2015) tulkošana 

angļu valodā un izplatīšanas sociolingvistikas speciālistiem 

un valodas politikas īstenotājiem Eiropas valstīs, pētījuma 

kopsavilkuma angļu valodā izstrāde un publicēšana LVA 

mājaslapā. 

2016.-2017.g. IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2016. – 5000 

2017. – 7900 

(kopā 2 gados – 12 900) 

Uzdevums: 3.2. Veicināt latviešu valodas, t.sk. latviešu valodas apguves un latviešu valodas, zinātnisku izpēti, latviešu valodas pētījumu 

rezultātu publiskošanu un normu avotu pieejamību. 

3.2.1. Pētījumu projektu par latviešu valodas izloksnēm 

īstenošana, sociolingvistikas, vispārīgās  un salīdzināmās 

valodniecības jautājumu analīze. 

2015.–2020.g. IZM, TM LU LVI, 

VVC, 

augstskolas 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

(IZM) 

2015. – 220 000 

2016. – 220 000 

Papildu nepieciešamais 

VB: 

2015. – 55 000 

2016. – 55 000 

TM papildu 

nepieciešamais 

VB: 4998 

katru gadu no 

2015.gada 

(kopā 6 gados 

– 29 988) 

 

3.2.2. Mūsdienu latviešu valodas pētījumu projektu 

aktuālajos tematiskajos virzienos īstenošana un to rezultātu  

publicēšana. 

2015.–2020.g. IZM, TM LU LVI, 

VVC, 

augstskolas 

Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

IZM): 

2015. – 151 000 

2016. – 150 000 

Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 75 000 

2016. – 75 000 

3.2.3. Latviešu valodas pētījumu reģionālistikā veikšana un 

valodniecisku izdevumu sagatavošana. 

2015.–2020.g. IZM augstskolas Likumā par valsts 

budžetu kārtējam 

Papildu 

nepiecieš

ESF: 
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gadam paredzēto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros: 
2015. – 17 500 

2016. – 17 000 

2017. -8000 

2018. – 8000 

2019. – 8000 

2020. – 8000 

(kopā 6 gados – 60 

000) 

amais 

VB: 

2015. – 

11 000 

2016. – 

21 000 

2017. -

6000 

2018. – 

6000 

2019. – 

6000 

2020. – 

6000 

(kopā 6 

gados – 

56 000) 

2017. – 

28 000 

2018. – 

58 000 

2019. – 

80 000 

2020. – 

80 000 

(kopā 4 

gados – 

246 000) 

 

3.2.4. Pētījumu un publikāciju latviešu valodas gramatikā 

nodrošināšana.  

2015.–2020.g. IZM augstskolas Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: ik 

gadu – 10 000 (kopā 6 

gados – 60 000) 

Papildu 

nepieciešamai

s VB: ik gadu  

- 4000 (kopā 

6 gados – 24 

000) 

3.2.5. Bērna valodas un lasītprasmes attīstības pētījumu 

veikšana. 

2015.–2020.g. IZM augstskolas Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 29 000 

2016. – 57 000 

2017. – 52 500 

2018. – 43 000 

2019. – 47 500 

2020. – 54 000 

(kopā 6 gados – 283 000) 

3.2.6. Latviešu valodas pētījumu rezultātu publiskošana 

zinātniskās konferencēs un kongresos, starptautiski 

recenzējamos žurnālos, rakstu krājumos, monogrāfijās, 

plašsaziņas līdzekļos. 

2015.–2020.g. IZM, TM  Augstskolas

, LVA, 

VVC 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 
2015. – 110 600 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2015. –106 

000 

2016. – 61 000 
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2016. – 60 400 

2017. – 10 600, no 2018. 

līdz 2020.gadam ik gadu – 

10 000 

(kopā 6 gados – 211 600) 

2017. – 91 000 

2018. – 91 000 

2019. – 91 000 

2020. – 91 000 

(kopā 6 gados 

– 425 000) 

 

Citi avoti:  

2015. – 4000 

2016. – 2200 

2017. – 3600 

2018. – 2200 

2019. – 2600 

2020. – 2200 

(kopā 6 gados – 16 800) 

ESF: 

2015. – 50 000 

2016. – 52 

800, no 2017. 

līdz 

2020.gadam ik 

gadu – 2800 

(kopā 6 gados 

– 114 000) 

3.2.7. Pētījumu un publikāciju onomastikā nodrošināšana. 2015.–2020.g. IZM, AM LU LVI, 

LĢIA 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

2015. – 50 000 

2016. – 50 000 

2017. – 12 000 

2020. – 12 000 

(kopā 4 gados – 124 

000) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2015. un 

2016.gadā ik 

gadu –  150 

000 (kopā 2 

gados – 30 

000) 

3.2.8. Plašam interesentu lokam nozīmīgu pētījumu 

valodniecībā un valodas apguves jomā tulkošana latviešu 

valodā. 

2017.g. 

2020.g. 

IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2017. – 12 000 

2020 – 12 000 

(kopā 2 gados – 24 000) 

3.2.9. Tulkojošo vārdnīcu izstrāde.  2015.–2020.g. IZM LVA, LZA 

TK 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

ESF: 

2015 – 35 290; 

papildu 

nepieciešamais 

VB: 



 

45 

 

IZMPamn_22082014_VVPP; Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam 

4000 no 2016.g. katru 

gadu (kopā 5 gados – 20 

000) 

50 000 katru 

gadu (kopā 6 

gados – 300 

000) 

3.2.10. Akadēmiskās sadarbības nodrošināšana latviešu 

valodas kā svešvalodas apguves izpētē. 

2015.–2020.g. IZM augstskolas Papildu nepieciešamais VB: 

2015.g. – 15 000, 

10 000 katru gadu no 2016.g. (kopā 6 gados 

– 65 000) 

Uzdevums: 3.3. Nodrošināt latviešu korpuslingvistikas attīstību, sekmēt līdzsvarota (sabalansēta) latviešu valodas tekstu un runas 

elektroniskā korpusa izveidi. 

3.3.1. Vispārīga mūsdienu latviešu valodas (tekstu un runas) 

korpusa izveide un publiskošana tīmeklī. 

2015.–2016.g. LU MII  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 35 000  

3.3.2. Korpusa uzturēšana un metodiskais darbs ar korpusu. 2015.–2020.g. IZM, TM LU MII, 

VVC, 

augstskolas 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam 

gadam paredzēto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 110 600 

2016. – 60 400 

2017. – 10 600, no 

2018. līdz 2020.g. ik 

gadu – 10 000 

(kopā 6 gados – 211 

600) 

Papildu 

nepieciešamais 

VB: 

2015. – 5000 

2016. – 71 000 

2017. – 45 000 

2018. – 87 000 

2019. – 92 000 

2020. – 92 000 

(kopā 6 gados 

– 392 000) 
 

Citi avoti: 

2015. – 400 

2016. – 400 

ESF: 

2017. – 25 000 

2018. – 10 000 

2019. – 25 000 

2020. – 10 000 

10 000 (kopā 4 

gados – 70 000) 

3.3.3. Izlokšņu un seno tekstu materiāla iesaiste korpusā. 2015.–2016.g. IZM LU LVI, 

LU MII 

Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 
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2015. – 50 000 

2016. – 50 000 

Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 50 000 

2016. – 50 000 

3.3.4. Latviešu valodas apguvēja korpusa izveide. 2015.2016.g. IZM VISC, LU 

MII, 

augstskolas 

 

Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

4000 katru gadu (kopā 6 

gados – 24 000) 
 

Papildu 

nepieciešamais 

VB:  

2015. – 143 

300 

2016. – 125 

000 

2017. – 125 

000 

2018. – 125 

000  

2019. – 85 000 

2020. – 85 000 

(kopā 6 gados 

– 688 300) 

ESF: 36 000 katru gadu (kopā 6 gados – 216 

000) 

Uzdevums: 3.4. Nodrošināt latviešu terminoloģijas attīstību 

3.4.1. Latviešu valodas terminoloģijas vēstures izpēte. 2015.–2016.g. IZM LU LVI  Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

2015. – 80 000 

2016. – 80 000 

(kopā 2 gados – 160  

000) 

Papildu 

nepieciešamai

s VB: 

2015. – 50 

000 

2016. – 50 

000 

(kopā 2 gados 

– 100 000) 

3.4.2. LZA TK mājaslapas un datubāzes „AkadTerm” 

uzturēšana un papildināšana. 

2015.–2020.g. IZM LZA TK Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 
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5000 katru gadu (kopā 6 gados – 30 

000) 

3.4.3. Starptautiskas  konferences par jaunākajām 

tendencēm terminoloģijas teorijā un praksē (sakarā ar LZA 

TK 70.gadadienu) organizēšana. 

2016.g. IZM LZA TK Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 2016.g. – 3000 

3.4.4. Terminu datubāzu un vārdnīcu izstrāde, saskaņojot 

Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās lietotos terminus. 

2015.–2016.g. TM  VVC Papildu nepieciešamais VB: 

2015. – 25 002 

2016. – 25 002  

(kopā 2 gados – 50 004) 

3.4.5. Latviešu literatūrzinātnes terminu vārdnīcas izstrāde. 2015.–2016.g. IZM augstskolas Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

3.4.6. Mācību grāmatas par tehniskās tulkošanas un 

terminoloģijas jautājumiem izstrāde. 

2015.–2020.g. IZM augstskolas Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

4.rīcības virziens: Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā   

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

Nepieciešamais finansējums un tā 

avoti 

Uzdevums: 4.1. Mērķtiecīgi veidot sabiedrisko domu un nodrošināt sabiedrības iesaisti latviešu valodas aizsardzības, apguves, lietojuma 

un attīstības jautājumos. 

4.1.1. Interviju, komentāru, skaidrojumu, publikāciju 

Latvijas plašsaziņas līdzekļos par Latvijas valodas politikas 

pamatprincipiem, diskusiju, semināru un akciju 

organizēšanu, iesaistot sabiedrību valsts valodas politikas 

īstenošanā un iepazīstinot ar jaunāko pētījumu rezultātiem, 

valodas attīstības un valodas apguves jautājumiem. 

2015.–2020.g IZM, TM  LVA, VVC Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2000 katru gadu (kopā 6 gados – 12 

000) 

Papildu nepieciešamais VB: 2500 

katru gadu (kopā 6 gados – 15 000) 

4.1.2. Ikgadēju informatīvi izglītojošu pasākumu 

skolēniem, studentiem un pieaugušajiem organizēšana 

(Eiropas Valodas dienas pasākumu un Dzimtās valodas 

dienas pasākuma, radošo konkursu u.c.) un dalība 

starptautiskos informatīvos pasākumos (piem., grāmatu 

2015.–2020.g IZM  LVA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

37 000 katru gadu (kopā 6 gados – 

222 000) 
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izstādēs u.tml.) latviešu valodas popularizēšanai un tās 

apguves sekmēšanai. 

4.1.3. Portāla www.kultura.lv darbības nodrošināšana. 2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 31 000 katru gadu (kopā 6 

gados –186 000) 

4.1.4. Mājaslapas www.kulturaskanons.lv darbības 

nodrošināšana. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 40 000 katru gadu (kopā 6 

gados – 240 000) 

4.1.5. Latviešu valodas un literatūras olimpiāžu un 

konkursu dažādām skolēnu grupām organizēšana sadarbībā 

ar Latvijas reģionālajām latviešu valodas un literatūras 

skolotāju metodiskajām apvienībām. 

2015.–2020.g IZM augstskolas Citi avoti: 70 katru gadu (kopā 6 

gados – 420) 

Uzdevums: 4.2. Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem, veicināt latviešu valodas un lībiešu valodas 

tradicionālās kultūrvides ilgtspēju. 

4.2.1. “Vasaras universitāties” lībiešu valodas apguvei 

organizēšana sadarbībā ar Tartu Universitāti, Starptautisko 

lībiešu draugu biedrību, Getingenes Universitāti, Oulu 

Universitāti, Viļņas Universitāti, Helsinku Universitāti. 

2015.g. 

2017.g. 

2019.g. 

IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB: 4800 par 

vienu gadu (kopā 3 gados – 14 400) 

4.2.2. Semināra lībiešu valodas un kultūras pētniecības 

iestāžu zinātniekiem, doktorantiem organizēšana. 

2016.g. 

2018.g. 

2020.g. 

IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB: 1200 par 

vienu gadu (kopā 3 gados – 3600) 

4.2.3. Lībiešu valodas gramatikas tulkošana un izdošana 

sadarbībā ar Tartu Universitāti. 

2019.g. 

2020.g. 

IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB:  

2019. – 9500 

2020. – 5500 (kopā 2 gados – 15 

000) 

4.2.4. Lībiešu valodas rokasgrāmatas latviešu valodā 

izstrāde sadarbībā ar Tartu Universitāti un zinātniskas 

konferences organizēšana sadarbībā ar Igaunijas Institūtu. 

2015.g. 

2016.g. 

IZM  LVA Papildu nepieciešamais VB:  

2015. – 3000 

2016. – 5700 (kopā 2 gados – 8700) 
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4.2.5. Latvijas kultūras pieejamības Latvijas diasporas 

centros ārvalstīs nodrošināšana. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam 

paredzēto finanšu 

līdzekļu ietvaros: 

49 800 katru gadu (kopā 

6 gados – 298 800) 

Papildu 

nepieciešama

is VB: 

60 000 katru 

gadu (kopā 6 

gados – 360 

000) 

4.2.6. Ikgadējā literatūras festivāla „Prozas lasījumi” 

organizēšana. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

12 000 katru gadu (kopā 6 gados – 72 

000) 

4.2.7. Bērnu lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” pašvaldības publiskajās un skolu 

bibliotēkās, kā arī Latvijas diasporas centros īstenošana. 

(Pamatnostādnes Radošā Latvija) 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 113 000 

2016. – 303 000, no 2017. līdz 

2020.g. ik gadu – 378 (kopā 6 gados 

– 1 928 000) 

4.2.8. Latviešu literatūras tapšanas un tulkošanas 

atbalstīšana, Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas 

Ventspilī darbības nodrošināšana. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

85 000 katru gadu (kopā 6 gados – 

510 000) 

4.2.9. LNB un LNerB krājumu papildināšana ar 

jaunieguvumu eksemplāriem. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 387 869 

2016. – 401 456 

2017. – 403 891 

2018. – 405 124 

2019. – 406 784 

2020. – 408 239  
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(kopā 6 gados – 2 413 363) 

4.2.10. LNerB grāmatu Braila rakstā un  informatīvo 

materiālu Braila rakstā izdošana. 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

4.2.11. LNerB audiogrāmatu un  audiožurnālu ieskaņošana. 2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros 

4.2.12. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas gada 

programmas norises nodrošināšana. 

2015.g. KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

 2015.g. – 700 000 

4.2.13. Teātra izrāžu veidošana un izrādīšana, jaunrades 

veicināšana teātra žanrā un latviešu dramaturģijas attīstība 

(latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu īpatsvars 

kopējā jauniestudējumu skaitā – 20 %), 7 valsts dotētu teātru 

finansējuma nodrošināšanu. 

2015.g. KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015.g. – 7 583 221 

4.2.14. Latvijas filmu veidošanas, t.sk. filmu Latvijas 

simtgadei nodrošināšana. 

(Pamatnostādnes Radošā Latvija) 

2015.–2020.g KM  Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

2015. – 2 759 594, 

3 759 594 katru gadu no 2016.gada 

(kopā 6 gados – 21 557 564) 

4.2.15. UNESCO un ANO starptautisko dienu atzīmēšanas 

pasākumi. 

2015.–2020.g UNESCO 

LNK, 

UNESCO 

Asociēto 

skolu 

sadarbības 

tīkls 

Latvijā, 

UNESCO 

LNK tīkls 

 Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

700 katru gadu (kopā 6 gados – 

4200) 
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“Stāstu 

bibliotēka” 

4.2.16. Skatuves runas konkursus („Vuolyudzāni”) un 

latgaliešu literatūras, valodas un kultūrvēstures olimpiāžu 

organizēšana. 

2015.–2020.g NVO  LVLKSA Likumā par valsts budžetu kārtējam 

gadam paredzēto finanšu līdzekļu 

ietvaros: 

1000 katru gadu (kopā 6 gados – 

6000) 

Citi avoti:  

1500 katru gadu (kopā 6 gados – 

9000) 

4.2.17. Skolotāju un studentu vasaras nometņu (kursu) 

„Vosoruošona” organizēšana. 

2015.–2020.g NVO 

 

LVLKSA Citi avoti:  

3000 katru gadu (kopā 6 gados – 18 

000) 
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VI. PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAS IETEKME UZ VALSTS UN PAŠVALDĪBU 

BUDŽETIEM 

 

Pamatnostādņu īstenošanai plānotie finanšu avoti ir valsts un pašvaldību budžets, kā arī 

starptautiskais finansējums. 

Lielākā daļa Pamatnostādnēs paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta 

Pamatnostādnēs minētajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Savukārt 

jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Pamatnostādnēs minētajām 

institūcijām izskatāms Ministru kabineta likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un 

likumprojekta par valsts budžetu nākamajiem saimnieciskajiem gadiem sagatavošanas procesā 

kopā ar visu ministriju un citu valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši 

valsts budžeta iespējām. 

 
 Turpmākie trīs gadi (milj. euro) 

2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: 0 0 0 

izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos 0 0 0 

izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos 0 0 0 

Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.:  + 15, 31 + 8,38 + 6, 85 

izmaiņas valsts budžeta izdevumos  + 15, 31 + 8,38 + 6, 85 

izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos  0 0 0 

Kopējā finansiālā ietekme: -15, 31 -8,38 -6, 85 

Finansiālā ietekme uz valsts budžetu -15, 31 -8,38 -6, 85 

Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu 0 0 0 

Cita informācija 

Izmaiņas budžeta izdevumos no 2018. līdz 

2020.gadam 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 

+ 6,34 + 6,36 + 6,39 

izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos + 6,34 + 6,36 + 6,39 

izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos 0 0 0 

 

 

Cita informācija Izmaiņas budžeta izdevumos no 2015.gada līdz 2020.gadam, euro 

Rīcības virziena nr. 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

AM (LĢIA) – 

kopā 118 825 euro 

118 932 

euro 

118 610 

euro 

118 610 

euro 

118 610 

euro 

118 610 

euro 

1.rīcības virziens 118825 118932 118610 118610 118610 118610 

IZM – kopā 1 246 640 

euro  

1 351 595 

euro 

676 895 

euro 

628 595 

euro 

603 395 

euro 

611 595 

euro 

1.rīcības virziens 109000 109000 110000 100000 101000 101000 

2.rīcības virziens 474340 527695 430695 440695 409695 394695 

3.rīcības virziens 618800 675200 91700 48200 48200 76200 

4.rīcības virziens 44500 39700 44500 39700 44500 39700 

KM – kopā 12 209 684 

euro 

5 130 050 

euro 

5 207 485 

euro 

4 760 518 

euro 

4 762 178 

euro 

4 763 633 

euro 

4.rīcības virziens 12209684 5130050 5207485 4760518 4762178 4763633 

LM (NVA) –  

kopā 

1 876 000 

euro 

1 876 000 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

2.rīcības virziens 1876000 1876000 1768800 1768800 1768800 1768800 

SIF – kopā 

165 053 euro 

165 053 

euro 0 0 0 0 

2.rīcības virziens 165053 165053 0 0 0 0 
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TM (VVC) – kopā 1 571 082 

euro 

1 616 655 

euro 

846 437 

euro 

861 661 

euro 

876 885 

euro 

892 109 

euro 

1.rīcības virziens 1571082 1616655 846437 861661 876885 892109 

LM (NVA) –  

kopā 

1 876 000 

euro 

1 876 000 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

1 768 800 

euro 

2.rīcības virziens 1876000 1876000 1768800 1768800 1768800 1768800 

PAVISAM: 15 311 284 

euro 

8 382 285 

euro 

6 849 427 

euro 

6 339 384 

euro 

6 361 068 

euro 

6 385 947 

euro 

 

 

VII. PĀRSKATU SNIEGŠANA UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izglītības un zinātnes ministrija sniedz Ministru kabinetam informāciju par 

Pamatnostādņu īstenošanu divas reizes Pamatnostādņu darbības periodā: informatīvo ziņojumu 

par Pamatnostādņu vidusposma izvērtējumu 2018.gadā un gala ziņojumu par pamatnostādņu 

īstenošanu 2021.gadā. 

Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītās institūcijas līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz 

Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par Pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildes 

gaitu un rezultātiem iepriekšējā gadā. 

 

 
Izglītības un zinātnes ministre       I.Druviete 

 

 

Vīza: 

Valsts sekretāre        S.Liepiņa 

 

 
22.08.2014. 13:00 

14 703 

Vineta Ernstsone 

Izglītības un zinātnes ministrijas  

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  

direktora vietniece valsts valodas politikas jomā 

tālrunis: 67047987, fakss 67223905, 

e-pasts: vineta.ernstsone@izm.gov.lv 

 

Zaiga Sneibe 

Izglītības un zinātnes ministrijas  

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  

vecākā eksperte valsts valodas politikas jomā 

tālrunis: 67047907, fakss 67223905, 

e-pasts: zaiga.sneibe@izm.gov.lv 

 

Alla Pūķe  

Izglītības un zinātnes ministrijas  

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  

vecākā referente 

tālrunis: 67047758, fakss 67223905, 

e-pasts: alla.puke@izm.gov.lv 
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