
 
 

    

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un 
to apguvei. Tie ir arī latviešu valodas – ne tikai kā dzimtās valodas un tautas gara vērtības, bet arī kā Eiropas Savienības oficiālās valodas – svētki. Šī ikgadējā pasākuma 
mērķis ir parādīt valodu dažādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī iedrošināt cilvēkus mācīties valodas visa mūža garumā. Latvijā gadu no gada arvien 
lielāku atsaucību gūst Eiropas Valodu dienas pasākumi, kuru norisē iesaistās plaša sabiedrība – skolēni, studenti, skolotāji, augstskolu pedagogi, valodnieki un daudzi citi. 
Arī šogad aicinām visus interesentus izvēlēties sev saistošākos pasākumus un piedalīties tajos! Atgādinām, ka visi pasākumi ir bezmaksas. Esiet laipni aicināti Eiropas 
Valodu dienā 2011! 

EEIIRROOPPAASS  VVAALLOODDUU  DDIIEENNAA  22001111  

N.p.
k.  

Datums Laiks  Pasākums Vieta Īsa anotācija  
 

1.  Pirmdiena,  
19. septembris  
 

13.00 Bilingvālie dzejas lasījumi  
 

Makašānu amatu 
vidusskola 
 Rēzeknes rajons,  
Vērēmu pagasts, 
Lugulova  

Bilingvālajos lasījumos Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē  
dzirdēsiet dzejas priekšlasījumus sešās dažādās valodās: grieķu – 
latviešu, itāļu – latviešu, čehu – latviešu, ungāru – latviešu, spāņu 
– latviešu un franču – latviešu valodā.  
Noskaņu palīdzēs radīt saksofonists Guntis Brancis.  
Līdzi jāņem labs un dzejisks noskaņojums!  
Bilingvālos dzejas lasījumus atbalsta Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā.  
 

2.  Otrdiena,  
20. septembris  
 

18.00 Bilingvālie dzejas lasījumi  
 

Mežotnes pils 
Bauskas novads, 
Mežotnes pagasts  

3.  Trešdiena, 
21. septembris 
 

14.00 Bilingvālie dzejas lasījumi  
 

Kuldīgas 
Galvenā 
bibliotēka, 
Kuldīga,  
Vakara iela 6 

4. Ceturtdiena,  
22. septembris  
 

18.00 Bilingvālie dzejas lasījumi  
 

Valmieras 
bibliotēka, 
Valmiera, Cēsu 
iela 4 
 



5.  Piektdiena,  
23. septembris  

13.00 Valodu darbnīcas  
 

ES māja,  
Rīga, Aspazijas 
bulvāris 28  

 
Valodu darbnīcās interesentiem būs iespēja atraktīvā un radošā 
veidā iepazīties ar 8 dažām valodām: islandiešu, franču, grieķu, 
itāļu, latviešu, spāņu, angļu un arī zīmju valodu. Nodarbības 
plānotas 15 minūšu garumā. Katrā no valodu darbnīcām varēs 
izdzirdēt šīs valodas skanējumu, uzzināt ko būtisku par šīs valsts 
kultūru, iemācīties pateikt kādas nozīmīgas frāzes un saprast, ka 
varbūt tieši šī valoda ir tā, kuru vēlos apgūt padziļināti.  

Ø Itāļu valodas darbnīcā tās vadītāja Inga Kalniņa 
iepazīstinās itāļu valodas interesentus ar pastas/makaronu 
nosaukumiem. 

Ø Islandiešu valodas darbnīcas vadītājs Edmunds Āķītis 
aicinās noskaidrot, kā un kāpēc Islande pievelk vai atgrūž, 
iepazīstinās ar izrunu un islandiešu valodas burvību un 
atklās to, ko neatklāj tūristu ceļveži. 

Ø Angļu valodas darbnīcu piedāvās Britu padome Latvijā. 
Tajā būs iespēja uzzināt visu par 2012. gada Olimpiskajām 
spēlēm Londonā. Šim tematam veltīta atsevišķa sadaļa 
Britu padomes LearnEnglish portālā English for 2012. 

Ø Francija institūts piedāvās franču valodas darbnīcu, kurā 
varēs iegūt pirmās iemaņas saziņai franču valodā un 
piedalīties viktorīnā "Ko es zinu par franču kultūru".  

Ø Latviešu valodas darbnīcā Dites Liepas vadībā būs iespēja 
atklāt maz zināmo par latviešu valodu un izspēlēt 
viktorīnu par valodu un kultūrvēsturi.  

Ø Vai zini, kā sveicinās īsti spāņi? Vai zini, cikos spāņi vēl 
saka "Labdien" un cikos jau "Labvakar"? Spāņu kultūras 
centrs „Seneca” spāņu valodas darbnīcā piedāvās 
iemācīties ne tikai sasveicināties, bet arī iepazīstināt ar 
sevi spāniski, kā arī pamēģināt izrunāt mēlesmežģus ātrāk, 
nekā to spēj paši spāņi. 

Ø Grieķu valodas darbnīcā Vinetas Kleines vadībā 
noskaidrosiet, kādus grieķu vārdus lietojam latviešu 
valodā, uzzināsiet, kā pareizi gatavot grieķu salātus un 
varēsiet ieklausīties grieķu mūzikā. 

Ø Šajā Eiropas Valodu dienā īpaša uzmanība ES dalībvalstīs 
tiek pievērsta zīmju valodai. Zīmju valodas darbnīcā 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-for-2012


uzzināsiet, kā komunicē cilvēki, kuriem ir dzirdes 
traucējumi. Viņi informācijas apmaiņai parasti izmanto 
vizuālu valodu, t.i., nedzirdīgo zīmju valodu. Šī saziņas 
sistēma atšķiras no verbālās valodas ar specifisku zīmju 
izmantojumu un noteiktu gramatisko struktūru. Minimālā 
nedzirdīgo zīmju valodas vienība ir žests jeb manuālā 
zīme, kas kalpo kā patstāvīga informācijas nesēja. Liela 
nozīme nedzirdīgo zīmju valodā ir arī nemanuālajiem 
līdzekļiem: sejas mīmikai, ķermeņa pozai, kustību 
intensitātei u. c. Šie komponenti komunikācijas praksē 
veic intonācijas funkcijas. Par to arī uzzināsiet zīmju 
valodas darbnīcā, kuru vadīs Lilita Jančevska. 

 
Dalībai Valodu darbnīcās lūdzam pieteikties pa tālruni 67201684 
vai e–pastu: velga.licite@valoda.lv 
Pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Latvijā, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātu, Spāņu 
kultūras centru „Seneca” un Francijas Institūtu.  
 

6.  Piektdiena,  
23. septembris 

18.00 Norvēģu valodas klubiņš Ziemeļvalstu 
valodu centrs 
„Nordisk” 

Rīga, Tērbatas 4-
2, (ieeja no 
pagalma, kods:2) 

Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk” sadarbībā ar Norvēģijas 
vēstniecību un Latviešu valodas aģentūru aicina uz NORVĒĢU 
VALODAS KLUBIŅU. Vakara tēma: 
“NORSK” 
Šoreiz klubiņā par norvēģu valodas īpatnībām. Kopā mācīsimies 
runāt dažādos norvēģu dialektos un iepazīsimies ar jaunnorvēģu 
(nynorsk) valodu. 
Ar  priekšlasījumiem uzstāsies mūsu pasniedzēji no Norvēģijas 
Gunnsteins Hūsa un Peuls Haukebē. Vakara gaitā grupu darbos 
mācīsimies valodu, iepazīsimies ar NORDISK jauno grāmatu 
“Norvēģu valodas gramatika”, baudīsim kādu īpašu norvēģu 
ēdienu un klubiņa noslēgumā skatīsimies norvēģu filmu. 
Pasākums notiks norvēģu valodā. Ieeja - bezmaksas. 
Līdzi ņemam groziņus. Vēlams pieteikties līdz 22. septembrim,  
rakstot uz e-pastu valoduklubs@nordisk.lv vai zvanot 2000 31 55. 
 

7. Pirmdiena,  
26. septembris 

13.00 Konference  
"Latviešu valoda pasaulē" 

Satori telpa  
Berga bazārs, 

Konference par latviešu valodas pieejamību un apguves iespējām 
pasaulē, problēmām un vēlamajiem risinājumiem. Piedalīsies 



  Dzirnavu          
iela 84 k-2 
 

Latviešu valodas lektorāta vadītāji: Pāvels Štolls (Čehija), Ilze 
Zagorska (Igaunija), Egle Žilinskaite (Lietuva), Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Izglītības padomes priekšsēdes vietniece  
Daina Grosa, speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe, 
Latviešu valodas aģentūras izglītības projektu vadītāja ar 
ārvalstīm Iveta Grīnberga un Fulbraita stipendiāts Džordans 
Kuks.  
 
  

   15.00 Eiropas Atzinības zīme  
valodu apguvē  
uzvarētāju apbalvošana                                                                        
 

 Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē ir Eiropas Savienības 
iniciatīva, kas dalībvalstīs tiek pasniegta kopš 1998. gada un to 
atbalsta Eiropas Komisija. Šīs iniciatīvas mērķis ir meklēt un 
atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas 
svešvalodu apguves metodes un paņēmienus. Pieteikties 
konkursam var jebkura iestāde vai persona, kas īsteno valodu 
apguves projektu. Atzinības zīme tiek piešķirta par veiksmīgu 
darbu valodu mācīšanas un apguves jomā. 
Pasākumu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
 

8. Pirmdiena,  
26. septembris 
 

16.00 "Pasaule t@vā bibliotēkā" 
 

LNB Bērnu 
bibliotēka  
Rīga, Tērbatas 
iela 75 
 

Pasākums sākumskolas skolēniem ar kopējām dziesmām, mēles 
mežģiem un radošām darbnīcām.   
Pasaule t@vā bibliotēkā norisinās pasaules kampaņas @your 
library ietvaros. Akcija Pasaule t@vā bibliotēkā plānota pasaules 
kultūras mantojuma izzināšanai bibliotēkās.  
         Akcijas mērķis ir izcelt Latvijas mantojuma daudzveidību 
un bagātību salīdzinājumā ar pasaules mantojuma vietām un 
objektiem. Būtiski ir, lai bērni un jaunieši akcijas laikā 
papildinātu savas prasmes bibliotēkā pieejamo resursu – grāmatu, 
periodikas, interneta un citu avotu izmantošanā.  
Pasākums notiek sadarbībā ar UNESCO LNK un LNB Bērnu 
literatūras centru.   

 
9. 
 

Otrdiena,  
27. septembris  
 

13.00 Diskusija "Citvalodu aizguvumi 
latviešu valodā"  
 

Ventspils 
Augstskola 
Ventspils, 
Inženieru iela 
101a 

 

Gūsiet ieskatu, cik vāciska vai angliska ir latviešu valoda. Būs 
ieskats valodu kontaktu formās un izpausmēs. Uzzināsiet par 
kontekstuālo jeb okazionāoā aizgūšanu mutiskajā tulkošanā. 
Referēs Eiropas Komisijas tulkotāja Ieva Zauberga  
un Ventspils augstskolas docenti Dzintra Lele Rozentāle un Juris 
Baldunčiks.    



 
10. Otrdiena,  

27. septembris  
 

17.00 Valodas spēle „Pielaiko 
valodas” 

Galerija Centrs 
Rīga, Audēju iela 
16  
 

Spēle „Pielaiko valodas!” t/c „Galerija Centrs”, 1. stāvā no 
Rīdzenes ielas. 
Iespēja pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas, jautrā un aktīvā 
veidā uzzināt ko jaunu un iegūt balvas!  
Pasākumu organizē valodu skola „Skrivanek Baltic”. 

 

 

11. Trešdiena,  
28. septembris 
 

 Nacionālo filmu diena  
 

  

12.  10.00 Latviešu filmas ES māja, 
Rīga,  
Aspazijas 
bulvāris 28 

Jaunākās mācību filmas latviešu valodā un literatūrā, tikšanās ar 
to režisoriem, scenāristiem, dalībniekiem.   
Iespēja noskatīties filmas: „LV ziņas”, „Viņš Viņa Valodiņa”, 
„Piebalgas kultūras mantojums”, „Latgales kultūras mantojums”, 
„Personības. Laiks. Vide”, kā arī filmas par rakstnieku muzejiem 
Latvijā. 

13.  14.00 Dāņu filma ”K-Suns”, 
Rīga, Elizabetes 
iela 83/85 

Filma „Neprātīgā mīla” 
/Vanvittig Forelsket/ 
 
Kategorija: jauniešu drāma 
Režisors: Mortens Gīze/Morten Giese/ 
Valsts: Dānija 
Gads: 2009 
Ilgums: 95min. 
Valoda: Dānu, angļu subtitri, latviešu valoda austiņās 
 
Daniels ir ļoti talantīgs klavierspēles students. Viņa mērķis ir 
starptautiska profesionālā karjera. Taču viss mainās, kad viņš 
iemīlas Sofijā un ievācās dzīvot pie viņas. Pirmo reizi Daniēla 
dzīvē mūzika neieņem galveno vietu. Viņi ar Sofiju plāno doties 
uz Ņujorku, un līdz ar viņa jūtām, pieaug arī neprātīga 
greizsirdība. Palēnām Daniēla pārspīlētās aizdomas par Sofijas 
iespējamo neuzticību pārvērš viņa maigo, sirsnīgo tēlu par 
neirotisku un bīstamu personu ar noslieci uz paranoju, kas, 
savukārt, neizbēgami ietekmē ne tikai viņa paša karjeru, bet arī 



apkārtējo dzīves. 
Pasākumu organizē Dānijas kultūras institūts.  

14.  16.00 Norvēģu filma  Ziemeļvalstu 
valodu centrs 
„Nordisk”  
Tērbatas 4-2, 
Rīga, LV-1050 
(ieeja no 
pagalma, kods: 2) 

Vakara gaitā uzzināsim vairāk par kurdu-norvēģu režisoru 
Hisham Zaman un skatīsimies viņa filmu "Vinterland". Stāsts par 
to, kā aukstajā Ziemeļnorvēģijā atrod mājas, mācās valodu un 
iemīlas. Stāsts par kādu kurdu bēgli Ziemeļos. 
 
Pasākumu organizē Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk”. 
 

15.  17.00 Franču filma 
 

Francijas 
Institūts,  
Rīga, Elizabetes 
iela 59 

Benuā Koena filma „Kas mani mīl, man seko” (2006) 
 
Savos 35 gados Maksims Maršals ir izcils mediķis, vada sakārtotu 
dzīvi laulībā ar advokāti, draugiem, kuri viņu apbrīno, un 
apmierināto ģimeni. Līdz dienai, kad viņš satiek Ķīnu, dziedātāju, 
kura izprovocēs Maksima tuvinieku tik ļoti apšaubīto elektrošoku. 
Makss izlemj sašūpot savu karjeru, lai izveidotu rokgrupu, 
tādējādi piepildot savu jaunības sapni. Tā nu viņš iesaista visus 
apkārtesošos savā nevaldāmajā skrējienā un, pēc paša izvēles, 
satricina te viena, te otra dzīvi. 
Valoda: franču, angļu subtitri 
 
Filmas garums 1 stunda 40 minūtes 
Pasākumu organizē Francijas Institūts.  
 

16. Trešdiena,  
28. septembris 
 

18.00 Valodas vakaru ciklā "Un es tieši 
gāju vārdu meklēt" tikšanās ar 
tulkotāju Leonu Briedi  
 

O. Vācieša 
muzejs,  
Rīga, O. Vācieša 
iela 19 
 

Par vārda meklējumiem un atradumiem, valodu un literatūru 
laikmetu griežos un valodu kultūrvēsturiskā skatījumā uzzināsit 
arī Jūs, ja piedalīsities valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju 
vārdu meklēt”, kur šoreiz uz tikšanos aicinām dzejnieku Leonu 
Briedi.  
Pasākumi sadarbībā ar O. Vācieša muzeju notiek katra mēneša 
pēdējā trešdienā plkst. 1800 O. Vācieša muzejā Rīgā, O. Vācieša 
ielā 19.  
 

17. Ceturtdiena,  
29. septembris 
 

18.00 Lībiešu kultūras vakars  
 

ES mājā 
Rīga, Aspazijas 
bulvāris 28  
 

Lībiešu kultūras vakars 
Kā katru gadu Eiropas Valodu dienās „Skrivanek Baltic” 
ielūdz uz kultūras vakaru! Šogad aicinām uzzināt un iepazīt 
lībiešu kultūru. Šis gads ir pasludināts par starptautisko lībiešu 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VVIISSII  PPAASSĀĀKKUUMMII  BBEEZZMMAAKKSSAASS  
 

Sadarbības partneri: 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, „Skrivanek Baltic”, Francijas Institūts, Valsts izglītības attīstības aģentūra, 
Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk”, Līvu kultūras biedrība, Dānijas kultūras institūts, UNESCO LNK, Galerija „Centrs”, draugiem.lv, Itāļu valodas un kultūras 
biedrība „Dante Alighieri”, Ungārijas Republikas vēstniecība, Britu padome, IZM, Spāņu kultūras centrs „Seneka”, Satori telpa, Mežotnes pils, Ventspils Augstkola.   

 
 

Precīzāka informācija: tālr. 67201684  
Kontaktpersona V. Līcīte, velga.licite@valoda.lv  

valodas un kultūras gadu, tāpēc sadarbībā ar lībiešu draugu 
biedrību un biedrību „Līvõ Kultūr sidām” (Lībiešu kultūras 
centrs), Skrivanek Baltic un Latviešu valodas aģentūra aicina 
uz Lībiešu kultūras vakaru 29. septembrī pl.18 „ES mājā”, 
Aspazijas bulv. 28, Rīgā.  
Lībiešu kultūras vakarā būs iespēja uzzināt interesantus faktus 
par lībiešiem, klausīties lībiešu mūziku, piedalīties lībiešu 
valodas meistarklasē, nobaudīt lībiešu tradicionālos ēdienus 
un baudīt mākslu, kā arī pašam piedalīties rokdarbu 
meistarklasē. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa e–pastu: 
velga.licite@valoda.lv vai tālruni 67201684. 

18.  Piektdiena,  
30. septembris  
 

17.00 Franču valodas klubiņš 
skolēniem no 7 līdz 16 gadiem 
 

Francijas Institūts  
Rīga, Elizabetes 
iela 59 

Franču valodas klubiņu ar dziesmām, spēlēm un rotaļām vadīs 
Noēmija Labrusa un Fransuā Rišārs. 
 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67201684 vai e–pastu: 
velga.licite@valoda.lv. 
Pasākumu organizē Francijas Institūts.  
 

19. 7. –21. 
septembris  

 Krustvārdu mīkla„Valodas 
pētnieks”                            

„Latvijas Avīzē” Erudīcijas viktorīna Latvijas iedzīvotājiem par valodām pasaulē. 
Darbu iesūtīšana Latviešu valodas aģentūrā līdz 21.septembrim. 
 

20.  26. 
septembris– 
18. novembris 

 Radošo darbu konkurss 
skolēniem "Starp tevi un mani ir 
valoda" 
 

Latvijas skolas Trīs labākos darbus no katra skolas gaidīsim Latviešu valodas 
aģentūrā līdz 18.novembrim. Nolikums 26. septembrī tiks 
publicēts mājaslapā www.valoda.lv. 
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