
DAŽĀDI PĒTĪJUMI

21,31 €

Mežs, I.
Latviešu uzvārdi arhīvu 
materiālos: Latgale. 
Priekšvārdu autori:
I. Mežs,
M. Auns,
O. Kovaļevska,
A. Stafecka.
Rīga: LVA, 2017. 344 lpp.
Uzvārdu vārdnīcā, 
balstoties uz 1935. gada 
tautas skaitīšanas datiem, 
apkopots ap 4000 uzvārdu 
ar to pieraksta variantiem, 
izplatību Latgales 
pagastos. Pēc iespējas 
skaidrota uzvārdu cilme 
un dots to reģistrējums 
vēsturiskajos avotos.

17,40 €

Baltiņš, M.,
Druviete, I.
Ceļavējš cilvēku ciltij: 
valoda sabiedrībā.
Rīga: LVA, 2017. 252 lpp.
Populārzinātniska grāmata 
par valodas un sabiedrības 
attiecībām, par valodu un 
tās lomu sabiedrībā.

20,32 €

Latviešu-arābu 
sarunvārdnīca
Sast. I. Kleinhofa,
S. Hašaba,
A. Lazareva.
Rīga: LVA, 2017. 276 lpp.
Latviešu-arābu sarunvārdnīca 
ar latviešu literārās valodas, 
arābu literārās valodas un 
arābu Levantes dialekta 
gramatikas apskatu.

14,29 €

Ablijs, M.
Tā viņi te runā.
Ceļojumi pa apdraudētām 
valodām.
Tulk. M. Poļakova. 
Rīga: LVA, 2017. 440 lpp.
Populārzinātniska grāmata 
par izzūdošām valodām, kas 
aplūkotas no socioloģiskā 
un lingvistiskā aspekta. 
Autora ceļojuma apraksts, 
izzinot valodas, liks 
lasītājam aizdomāties par 
savas valodas un kultūras 
sargāšanu un attīstīšanu.

LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS

IZDEVUMI
2015–2017

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11.
Rīga: LVA, 2016. 224 lpp.

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12.
Rīga: LVA, 2017. 212 lpp.
Ikgadējā rakstu krājuma 12. numurā iekļauti raksti par 
aktuālo leksikā, par pareizrunas, terminoloģijas, arī stila un 
didaktikas jautājumiem. Vispārīgo jautājumu sadaļā sniegts 
rakstu krājuma 11 laidienos iekļauto publikāciju apskats.

LVA nopērkams arī rakstu krājuma 5., 6., 7., 8., 9., 10. numurs.

10,62 € 11,67 €



12,72 €

Pieejami:
http://maciunmacies.valoda.lv/ par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

METODISKIE MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI

MĀCĪBU MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ

Lasāmgrāmata 
12–14 gadus jauniem 
latviešiem pasaulē 
[tiešsaiste].
Sast. I. Zvaigzne. 
Rīga: LVA, 2015.
Grāmatā skolēns iepazīst 
latviešu folkloru un dažādu 
latviešu rakstnieku darbus, 
kas tapuši gan pagājušajā 
gadsimtā, gan mūsdienās. 
Izdevumā ievietotie teksti 
rosina domāt par sevis 
meklējumiem, ģimeni, 
draugiem, latvisko 
dzīvesziņu, tēvzemi u. c. 
nozīmīgiem jautājumiem. 
Lasāmā grāmata sniedz 
iespēju papildināt 
vārdu krājumu, iepazīt 
valodas bagātību.
Pieejama:
http://maciunmacies.valoda.lv/
images/Maci/Diaspora_
MacibuMateriali/
e-DIA_LasGr.pdf

Sāksim runāt latviski! 
Attēlu kartīšu 
komplekts [tiešsaiste].
Proj. vad. Ē. Pičukāne. 
Rīga: LVA, 2016.
Komplekts ir adresēts 
pedagogam valodas 
mācīšanai gan bērniem, 
gan pieaugušajiem 
bez priekšzināšanām. 
Elektroniskajā versijā ir 
pieejamas 550 vārdu un 
frāžu kartītes. Mācību 
komplekta kartītes sakārtotas 
atbilstoši valodas mācību 
līdzekļa „Laipa A1” (Rīga: 
LVA, 2014) tematiem.
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/
metodiskie-materiali/
diasporai-un-
imigrantiem#tab4

Atvērsim vārtus!
Autoru kol.
Rīga: LVA, 2015. 148 lpp.
Papildināta un izdota 
latviešu valodas mācību 
grāmata jauniešiem un 
pusaudžiem, kuru 2011. gadā 
LVA izstrādāja ar Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda atbalstu.
Mācību līdzeklis sniedz 
iespēju pusaudžiem un 
jauniešiem sākt latviešu 
valodas apguvi, motivē 
mācīties latviešu valodu un 
sekmē interesi ne tikai par 
valodu, bet arī par Latviju.
Metodiskie ieteikumi 
skolotājam un e-kurss 
Atvērsim vārtus! (2011) 
jauniešiem no 13–18 gadiem
Pieejami:
http://maciunmacies.valoda.lv/
valodas-apguve/e-
nodarbibas?highlight#tab2

2,92 €
Briedis, R., Silova, L.
Ko pasaka pasaka?
Latviešu prozas tekstu krājums [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2015. 96 lpp.
Izdevums veidots kā latviešu prozas tekstu krājums, kas latviešu 
valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku 
ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā.
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/
Macies/Lasgramata%20KO%20PASAKA%20
PASAKA_gatavs14012016.pdf

Krājumu papildina skolotāja grāmata.
Pieejama:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/
Macies/E_Skolotaju%20gramata01032016.pdf

Krastiņa, L., Valdmane, L. 
Atver pasauli! Didaktisks 
izdales materiāls.
Rīga: LVA, 2016.
Mācību materiālā ir attēlu 
un vārdu kartītes darbības 
vārdu, īpašības vārdu, 
skaitļa vārdu apguvei 
(tematiski sakārtotas), 
4 valodas spēles, 7 puzles.
Mācību materiāls ir domāts 
5–8 gadus veciem bērniem 
latviešu valodas apguvei.

34,91 €

CLIL jeb mācību satura 
un valodas integrēta 
apguve: paradigmas 
maiņa. Krājums bilingvālo 
mācību skolotājam. Nr. 3.
Atb. red. S. Lazdiņa.
Rīga: LVA, 2015. 256 lpp.
Rakstu krājumā publicēti 
11 populārzinātniski raksti, 
kas sakārtoti trīs tematiskās 
grupās – CLIL pieeja un tās 
stratēģiskie, lingvistiskie un 
pedagoģiskie mērķi, Latvijas 
skolu pieredze CLIL pieejas 
izmantošanā un CLIL valodu 
daudzveidības kontekstā.

Integrācija sākas ar 
mācīšanos: Latvijas 
pieredze 21. gadsimtā. 
Rokasgrāmata skolotājam 
darbā ar migrantiem. Nr. 4.
Atb. red. S. Lazdiņa.
Rīga: LVA, 2016. 224 lpp.
Izglītības pētnieki, filozofi, 
valsts pārvaldes darbinieki, 
politikas analītiķi un skolotāji 
iepazīstina interesentus ar valsts 
pienākumiem pret migrantiem, 
sniedz informāciju par islāma 
vēsturi un mūsdienu tendencēm 
islāmā, rosina domāt par 
identitātes jautājumiem, skolas 
nozīmi etniskās un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanā, 
radošiem risinājumiem 
multilingvisma īstenošanā. 
Savukārt skolotāji stāsta par savu 
pieredzi darbā ar migrantiem.

Tagad.
2016 (10). Zinātniski 
metodisks izdevums.
Atb. red. Z. Rubene.
Rīga: LVA. 125 lpp.
Izdevumā ievietoti raksti 
par medijaudzināšanas 
problemātiku un mācību 
procesa digitalizāciju.

Tagad.
2015 (9). Zinātniski 
metodisks izdevums.
Atb. red. O. Lāms.
Rīga: LVA. 107 lpp.
Izdevums veltīts valodas 
dzīves sarežģītākajai un 
pilnīgākajai izpausmei – 
literatūrai – un ceļam 
uz to, resp., lasīšanai. 

8,12 €



Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A.
Laipa A 2. Latviešu valoda. 
Mācību grāmata.
Rīga: LVA, 2016. 200 lpp.

Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A.
Laipa A 2. Latviešu valoda.
Darba burtnīca.
Rīga: LVA, 2016. 64 lpp.
Mācību grāmatā pieaugušajiem ir 11 nodaļas, 
kas saturiski turpina un pilnveido „Laipa A 1” 
(Rīga: LVA, 2014) tematiku. Izdevumā ir arī 
gramatikas pielikums, vārdnīca, klausīšanās 
teksti un pārbaudes uzdevumu atbildes. Latviešu 
valodas mācību grāmata pieaugušajiem ir 
veidota atbilstoši izstrādātajiem latviešu valodas 
prasmes līmeņiem (autori A. Šalme, I. Auziņa. 
Rīga: LVA, 2016) un izmantojama kopā ar darba 
burtnīcu.

3,79 € 2,03 €

Sarma, I., Ābola, S.
Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums.
1. daļa.
Mācību grāmata ārvalstu studentiem.
Rīga: LVA, 2017. 196 lpp.
Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums ir 
veidots kā pielikums I. Klēveres-Velhli un 
N. Nauas mācību grāmatai „Latviešu valoda 
studentiem” (Rīga: LVA, 2012) latviešu 
valodas (kā svešvalodas) rakstpratības 
un tekstveides prasmju pilnveidei.

10,55 €

5,97 €

MĀCĪBU MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS 
APGUVEI PIEAUGUŠAJIEM 

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska, I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase.
Mācību grāmata.
I daļa.
Rīga: LVA,2016. 128 lpp.

II daļa.
Rīga: LVA, 2016. 136 lpp.

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska, I.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase.
Darba burtnīca.
I daļa.
Rīga: LVA, 2016. 64 lpp.

II daļa.
Rīga: LVA, 2016. 64 lpp.

Mācību līdzekļi ir domāti skolām, kurās īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas. Kā papildmateriālu 
to var izmantot skolās ar latviešu mācībvalodu.

Anspoka, Z., Tūbele, S. 
Lingvodidaktika. Latviešu 
valoda 1.–6. klasei.
Rīga: LVA, 2015. 176 lpp.
Monogrāfijā akcentēta 
latviešu valodas kā mācību 
priekšmeta kultūrvērtība, 
valodas un domāšanas 
attīstība mijsakarībās latviešu 
valodas apguves procesā, 
kā arī piedāvāti metodiskie 
ieteikumi latviešu valodas 
mācību procesa plānošanā, 
īstenošanā un vērtēšanā. 
Monogrāfija domāta 
sākumskolas un pamatskolas 
latviešu valodas skolotājiem 
un citiem interesentiem.

Šalme, A., Auziņa, I.
Latviešu valodas prasmes 
līmeņi: pamatlīmenis A1, 
A2, vidējais līmenis B1, B2.
Rīga: LVA, 2016. 231 lpp.

Šalme, A., Auziņa, I.
Latviešu valodas prasmes 
līmeņi: augstākais līmenis 
C1–C2. Vadlīnijas.
Rīga: LVA, 2016. 74 lpp.

Izdevumos aprakstīts latviešu valodas apguves process un 
valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai 
A1–B2 prasmes līmeņu satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā 
detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Apraksts 
ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba 
organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.
Pieejami:
http://maciunmacies.valoda.lv/
metodiskie-materiali/pieaugusajiem

Mācību līdzekļu komplektu 
papildina elektronisks 
[tiešsaistes] mācību 
palīglīdzeklis (Rīga: LVA, 
2016) klausīšanās, lasīšanas 
un rakstīšanas prasmju 
pilnveidei atbilstoši 3. klases 
apgūstamajiem tematiem 
un gramatikas likumībām. 
Materiāls ir veidots ar 
pašpārbaudes iespējām, 
tāpēc to var izmantot gan 
mācību procesā skolotāja 
vadībā, gan pašmācībai.
Pieejams:
http://speles.maciunmacies.
lv/3klase/

Darbības vārdu pamatformas. 
I konjugācija.
Red. B. Valkovska.
Rīga: LVA, 2015. 40 lpp.
Izdevumā ir atrodamas pamatformas 
vairāk nekā 2000 primāriem un ar 
priedēkli atvasinātiem I konjugācijas un 
nekārtnajiem darbības vārdiem. Ietvertas 
biežāk lietoto I konjugācijas un nekārtno 
darbības vārdu nenoteiksmes, tagadnes 
un pagātnes 3. personas un tagadnes 
vienskaitļa 2. personas formas.

2,65 €

Auziņa, I., Šiliņa, B.
Runāsim pareizi! [Tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2015.
Interaktīvais mācību līdzeklis runas 
prasmju pilnveidei pusaudžiem, jauniešiem 
un pieaugušajiem. Mācību materiālā ir 
vingrinājumi skaņu izrunas, vārda uzsvara un 
intonācijas pilnveidei, kā arī diktāti un t. s. 
mēles mežģi. Fonētikas vingrinājumi paredzēti 
darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai. 
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/
valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

http://maciunmacies.valoda.lv

Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A.
Latviešu valoda. Laipa A1 un A2.
Elektroniskie mācību materiāli [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2017.
Elektroniskie mācību materiāli ir 
papildlīdzeklis darbā ar mācību līdzekli 
„Laipa A1” (Rīga: LVA, 2014) un „Laipa A2” 
(Rīga: LVA, 2016). Piedāvāti klausīšanās 
teksti un pašpārbaudes uzdevumi.
Pieejami:
http://maciunmacies.valoda.lv/
valodas-apguve/e-nodarbibas

http://maciunmacies.valoda.lv/

Valodas portfelis: lasīšanas uzdevumi 
C1 un C2 līmenim [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2015.
Teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie 
uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa 
apguvei ir sakārtoti tematiski un sekmē ne 
tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt 
Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, 
kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un 
sasniegumus. Daļa uzdevumu izmantojami 
valodas prasmju pašpārbaudei un pašmācībai.
Pieejams:
http://www.sazinastilts.lv/
language-learning/language-portfolio/

www.sazinastilts.lv
6,85 € 7,18 € 1,89 € 124 €

5,65 €11,10 €



DAŽĀDI PĒTĪJUMI

Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. 
Sociolingvistisks pētījums.
Autoru kol.
Rīga: LVA, 2016. 270 lpp.

The Language Situation in Latvia: 
2010–2015. A sociolinguistic study.
Riga: LVA, 2017. 272 pgs.
Pētījumā līdzīgi kā valodas situācijas analīzē par iepriekšējo 
periodu (2004–2010) raksturota valodas situācijas dinamika no 
2010. gada līdz 2015. gadam, apskatot Latvijas iedzīvotāju valsts 
valodas prasmi un valodas lietojumu dažādās sociolingvistiskajās 
jomās, dažādu valodu prasmi un pozīcijas lingvistiskajā vidē. 
Pieejams:
http://valoda.lv/Petijumi/Sociolingvistika/mid_509
http://www.valoda.lv/en/wp-content/
uploads/2017/10/LSL_ENG_2017_web.pdf

28,97 € 34,67 €
Balode, L., Bušs, O. 
No Abavas līdz Zilupei. 
Vietvārdu cilmes īsā 
vārdnīca = From Abava 
to Zilupe. The Origin of 
Latvian Geographical 
Names: A Short Dictionary.
Rīga: LVA, 2015. 304 lpp.
Vārdnīcā latviešu un 
angļu valodā apkopota 
informācija par zināmāko 
Latvijas vietvārdu cilmi. 
Galvenā uzmanība 
pievērsta apdzīvoto vietu 
nosaukumiem – aplūkoti 
visu Latvijas pilsētu, 
arī vairāku ciemu un 
kultūrvēsturisko novadu 
nosaukumi, kā arī zināmāko 
kalnu, upju un ezeru vārdi. 

TĪMEKĻVIETNES

LVA mājaslapas apakšvietne Māci un mācies 
latviešu valodu regulāri tiek papildināta 
ar jauniem mācību un metodiskajiem 
materiāliem latviešu valodas apguvei.
Pieejama: http://maciunmacies.valoda.lv/ 

http://maciunmacies.valoda.lv

LVA tīmekļvietnē Saziņas tilts pieejams 
Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem 
valodas prasmju līmeņu noteikšanai, vispārīga 
informācija par Latviju, audiomateriāli un 
videomateriāli, kā arī dažādas vārdnīcas.
Pieejama: http://www.sazinastilts.lv/ 

http://www.sazinastilts.lv

ELEKTRONISKĀS VĀRDNĪCAS UN LIETOTNES 

Valodas konsultācijas (2017)
Elektroniskajā datubāzē apkopotas atbildes uz 
aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas 
pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku 
un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.
Pieejama:
http://www.valodaskonsultacijas.lv/

www.valodaskonsultacijas.lv

Citvalodu personvārdu atveide 
latviešu valodā (2018)
Datubāzē ietverta 28 valodu personvārdu 
atveide latviešu valodā ar atveides 
principu skaidrojumu. Apkopoti līdz šim 
izdotie personvārdu atveides ieteikumi, 
normatīvie akti un publikācijas par 
personvārdu atveidi latviešu valodā. 
Pieejama:
http://www.personvarduatveide.lv/

www.personvarduatveide.lv

Placinska, A. Portugāļu 
īpašvārdu atveide latviešu 
valodā: ieteikumi.
Rīga: LVA, 2015. 176 lpp.
Izdevumā sniegti ieteikumi, 
kā atveidot portugāļu 
īpašvārdus, ko galvenokārt 
lieto Portugālē un Brazīlijā. 
Portugāliski runājošo valstu 
īpašvārdi latviešu valodā 
atveidoti iespējami tuvāk 
izrunai oriģinālvalodā, 
ievērojot latviešu valodas 
gramatikas un pareizrakstības 
normas, kā arī tradīcijas.

Aičisone, Dž. Runātspējīgais 
zīdītājdzīvnieks: ievads 
psiholingvistikā.
Tulk. I. Druviete.
Rīga: LVA, 2015. 327 lpp.
Īss, viegli uztverams 
ceļvedis psiholingvistikā, 
kurā aplūkotas lingvistisko 
zināšanu un valodas 
lietojuma attiecības, runas 
sapratne un producēšana, kā 
arī teorētiskās un empīriskās 
metodes smadzeņu 
lingvistiskās darbības izpētei.

14,49 € 10,63 € 19,32 € 8,23 €

Rūmniece, I. Grieķu 
personvārdu atveide 
latviešu valodā: jaungrieķu 
valoda. Ieteikumi.
Rīga: LVA, 2015. 56 lpp.
Šī publicējuma uzdevums 
ir piedāvāt mūslaiku 
grieķu īpašvārdu atveides 
principus, iespējami tos 
sasaistot ar sengrieķu 
vārdu atveides tradīciju – 
norādot uz atšķirībām 
un paralēlvariantiem. 



Krājumos apkopoti ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu labākie domraksti (esejas, stāsti, tēlojumi) un zīmējumi.

RADOŠO DARBU IZDEVUMI

Atrasts tulkojumā. Rainis un Aspazija =
Found in Translation. Rainis 
and Aspazija [tiešsaiste].
Red. I. Lapinska, S. Kušnere. Rīga: 
UNESCO, 2015. 159 lpp.
Krājumā apkopoti ārvalstu augstskolu studentu 
tulkojumu un eseju konkursa laureātu darbi, 
kas tapuši UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas un Latviešu valodas aģentūras 
īstenotā projekta „Atrasts tulkojumā. Rainis 
un Aspazija” laikā. Projektā iesaistījās deviņas 
ārvalstu augstskolas. Izdevums tapis ar 
UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu. 
Pieejams:
http://unesco.lv/files/UNESCO_Rainis_Un_
Aspazija_Gadadiena_170x240mm_Q_
WEB_2c978c1f.pdf

Kā var mācīties
citu valodu?
Protot savu valodu 
(J. Peters).
Skolēnu radošo 
darbu krājums.
Sast. un red. M. Āboltiņa.
Rīga: LVA, 2016. 65 lpp.

7,90 €

Labi vārdi sirdi silda.
Skolēnu radošo 
darbu krājums.
Sast. un red. V. Rūmnieks.
Rīga: LVA, 2017. 140 lpp.

9,69 €

ELEKTRONISKĀS VĀRDNĪCAS UN LIETOTNES

Latviešu valodas vārdnīca E-pupa (2011–2018) 
par katru vārdu sniedz plašu lingvistisko 
informāciju, ieskicē tā lietojumu folklorā, 
literatūrā, publicistikā un dažādās zinātņu 
nozarēs, piedāvā simbolisko un kultūras 
kontekstu, kā arī ekstralingvistisko materiālu.
Pieejama:
http://epupa.valoda.lv/

www.epupa.valoda.lv

Mācību materiāls Vārdi, frāzes, termini: 
vārdnīca (2015) ir izveidots diasporas 
un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī 
skolotāju vajadzībām sekmīgai mācību 
satura apguvei matemātikā, fizikā, 
ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē un ķīmijā. 
Pieejams:
http://www.sazinastilts.lv/
language-learning/vocabulary/

www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Lībiešu-latviešu-igauņu vārdnīca 
(2012–2016, papildināta un pārstrādāta) ir 
tapusi Tartu Universitātē ar Lībiešu kultūras 
centra un Latviešu valodas aģentūras atbalstu.
Pieejama:
http://lingua.livones.net/lv

www.lingua.livones.net

Lingvistiskā karte (2016–2017) ir interaktīvs 
mācību līdzeklis un daudzpusīga datubāze 
par latviešu valodniecības attīstību Latvijā 
un pasaulē no 13. gadsimta līdz mūsdienām. 
Informācija sakārtota alfabēta secībā, pēc 
valodniecības nozaru un tematiskā (personības, 
darbi, notikumi un vietas) dalījuma, ievērojot 
hronoloģisko un ģeogrāfisko principu.
Pieejama:
http://www.lingvistiskakarte.lv/info/1

www.lingvistiskakarte.lv

Lietotne Lociņš: vingrinājumi latviešu 
valodas darbības vārdu apguvei piedāvā 
iespēju vingrināties latviešu valodas darbības 
vārdu lietošanā un gramatisko formu 
veidošanā. Vingrinājumos izmantots vairāk 
nekā 180 latviešu valodas darbības vārdu.
Pieejama:
http://maciunmacies.valoda.lv/
valodas-apguve/gramatika#tab2

maciunmacies.valoda.lv

Iepriekš izdoti krājumi:



Vairāk informācijas: WWW.VALODA.LV

IZDEVUMI NOPĒRKAMI
Latviešu valodas aģentūrā
Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā, LV-1011
Tālrunis: 67201680
E-pasts: agentura@valoda.lv

Dambe, Z., Zdanovska, I.
Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 
7–9 gadus veciem bērniem.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2016.
Darba lapas (141 lpp.) palīdzēs bērniem apgūt un pilnveidot prasmes 
latviski runāt, lasīt un rakstīt, iepazīt Latvijas dabu un tradīcijas.
Pieejamas:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/DL_berniem_7-9.pdf
Skolotāju lapas (106 lpp.) veidotas, lai latviešu valodas nodarbībās 
palīdzētu plānot un organizēt darbu grupās.
Pieejamas:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/SK_lapas_7-9.pdf

Dambe, Z., Zdanovska, I.
Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas 
nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2017.
Darba lapas (193 lpp.) latviešu valodas prasmju pilnveidei.
Pieejamas:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/DL_berniem_10-12.pdf
Skolotāju lapās (231 lpp.) piedāvātas idejas visu valodas prasmju apguvei latviešu valodas nodarbībās.
Pieejamas:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/SK_lapas_10-12.pdf

MĀCĪBU MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ

Grīnfelde, I.
Uzdevumi darbam ar latviešu 
tautas pasakām.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2017. 80 lpp.
Domāts 7–12 gadus veciem skolēniem 
klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un 
rakstīšanas prasmju pilnveidei.
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/
Diaspora_MacibuMateriali/kalend_pasakas.pdf

Dzene, I.
Zīmuļu pasakas.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste]. 
Rīga: LVA, 2017. 64 lpp. 
Darbs ar pasaku grāmatu domāts 7–12 gadus 
veciem skolēniem klausīšanās, lasīšanas, 
runāšanas un rakstīšanas prasmju 
pilnveidei. Uzdevumu sagatavošanā 
izmantota L. Valdmanes grāmata 
„Zīmuļu stāsti” (Rīga: LVA, 2013).
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/
Maci/Diaspora_MacibuMateriali/
Z%C4%ABmu%C4%BCu
Pasakas.pdf

Vallenberga, I.
Radošā rakstīšana diasporas 
skolās: romāns „Nams”.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste].
Rīga: LVA, 2017. 90 lpp. 
Mācību līdzekļa uzdevums ir palīdzēt 
latviešu bērniem diasporā pilnveidot 
latviešu valodas prasmes.
Pieejams:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/
Diaspora_MacibuMateriali/Radosa_rakstisana_
Vallenberga_makets_27%2012%2017.pdf

Tabulas gramatikas apguvei.
Elektronisks mācību materiāls [tiešsaiste]. 
Rīga: LVA, 2017. 19 lpp. 
Uzskates līdzekļi latviešu valodas 
gramatikas apguvei.
Pieejamas:
http://maciunmacies.valoda.lv/images/
Macies/LV%20PLAKATI%20links.pdf


