
5,92 €

Valoda tulkojumā. Ar audiopielikumu.
Sast. un red. A. Rožkalne. Rīga: LVA, 2015. 312 lpp. 

Grāmata iepazīstina lasītāju ar spilgtām, interesantām 
personībām (V. Bisenieku, S. Brici, P. Jankavu, 
G. Godiņu, D. Meieri, K. Skujenieku), kas atklājas 
literatūrzinātnieces A. Rožkalnes vadītajās sarunās.

Un es tieši gāju vārdu meklēt. 
24 sarunas ar rakstniekiem.
Sast. I. Ķīse, V. Mekša. Rīga: LVA, 2012. 336 lpp. 

Izdevums pieejams bez maksas: 
http://valoda.lv/images/banners/24_
sarunas_e_versija.pdf

LVA pieejami arī skolēnu radošo darbu krājumi:
Latvija, es esmu Tavs bērns (2014) 
Starp tevi un mani ir valoda (2013) 
Ko, Latvija, Tev varu dot? (2011)
Iededzies par savu tautu, valsti un valodu! (2010)
Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. 
Ma langue est mon honneur (2010)
Mana valoda ir mans gods (2009)

Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā. 
Skolēnu radošo darbu krājums.
Sast. un red. M. Āboltiņa. Rīga: LVA, 2014. 148 lpp. 

Krājumā apkopoti ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa labākie domraksti, esejas, 
stāsti, tēlojumi un zīmējumi. Skolēnu darbos plaši un daudzveidīgi atspoguļoti viņu 
dzimtas pirmsākumi, attīstība, tradīcijas, ētiskie un estētiskie priekšstati, saistība 
ar Latvijas kultūras mantojumu un tautas vēsturiskajām likteņgaitām.

VALODA LITERATŪRĀ UN TULKOJUMOS, RADOŠO DARBU IZDEVUMI

JAUNUMS

JAUNUMS

8,74 €

LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS

IZDEVUMI

18,00 €



MĀCĪBU UN METODISKIE LĪDZEKĻI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI PIRMSSKOLĀ UN PAMATSKOLĀ

Valodu mācības 
pirmsskolā un 
sākumskolā. 
Zinātnisko rakstu krājums.
Zin. red. Z. Anspoka. 
Rīga: LVA, 2013. 144 lpp. 

Rakstos apkopotas teorijas 
un empīrisko pētījumu dati 
par dzimtās valodas, otrās 
valodas un svešvalodas 
apguves problēmām, 
piedāvātas idejas valodu 
skolotāju praksei.

Valdmane, L.
Zīmuļu stāsti.
Mācību materiāls 6–10 gadus 
veciem bērniem. 
Rīga: LVA, 2013. 100 lpp. 

Pasaku krājumā ir apkopotas 
10 pasakas, kurās atdzīvojas 
kāda maza zēna zīmējumi. 
Zēns rada savu fantāzijas 
pasauli – tajā ir gan reālas 
būtnes, gan izdomāti tēli. 
Katrā pasakā noskaņu 
palīdz radīt zīmējumi.

Valdmane, L. 
Karuselis.
Mācību līdzeklis latviešu 
valodas apguvei. 6–8 gadi.
Rīga: LVA, 2012.

Valdmane, L. 
Kabata. 
Mācību līdzeklis latviešu 
valodas apguvei. 4–7 gadi.
Rīga: LVA, 2012. 

Tagad. 
2014 (8) Zinātniski 
metodisks izdevums.
Atb. red. A. Šalme. 
Rīga: LVA, 2014. 68 lpp. 

Izdevums veltīts latviešu 
valodas kā svešvalodas 
apguves aktuāliem 
jautājumiem. 

5,93 € 4,94 € 4,01 € 4,08 €

JAUNUMS

12,69 €

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska, I.
Latviešu valoda mazākumtautību 
skolā. 1. klase. Mācību grāmata.
Rīga: LVA, 2013. 256 lpp. 

Latviešu valoda mazākumtautību 
skolā. 1. klase. Skolotāja grāmata.
Rīga: LVA, 2013. 64 lpp. 
Pieejama: http://valoda.lv/media/
Latviesu-Valodas-Apmaciba-Gramatas/
Valoda-Latviesu-valoda-mazakumtautibu-
skola-1-klase-Skolotaja-gramata.pdf

Latviešu valoda mazākumtautību 
skolā. 1. klase. Darba burtnīca 1.
Rīga: LVA, 2013. 72 lpp.

Latviešu valoda mazākumtautību 
skolā. 1. klase. Darba burtnīca 2.
Rīga: LVA, 2013. 60 lpp.

Anspoka, Z., Dambe, Z., Marševska, I. 
Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 
2. klase. Mācību grāmata.
Rīga: LVA, 2014. 184 lpp. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 
2. klase. Darba burtnīca.
Rīga: LVA, 2013. 96 lpp. 

Mācību līdzekļu 
komplekti 4–9. klasei.

Latviešu valoda 4. klasei. 
Pašmācības disks. 
Mācies pats!

Mācību līdzekļu komplekti (mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata) LAT2 apguvē 4–9. klasei ir komunikatīvi orientēti 
mācību līdzekļi, kuros sasniedzamais rezultāts ir vērsts uz valodas un komunikatīvās, sociokultūras un mācību kompetences pilnveidi 
to savstarpējā mijiedarbībā. Saturā ir īstenota tematiskā pieeja, kas nodrošina motivāciju un iespēju lietot valodu. Valodas likumības 
ir pakārtotas saziņas prasmju apguvei. Paredzamais rezultāts ir funkcionāls un aptver visas 4 komunikatīvās prasmes – klausīšanos, 
runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Ir nodrošināta starppriekšmetu saikne ar literatūru, sociālajām zinībām un dzimto valodu.

Mācību līdzekļu komplekti saturiski un tematiski ir saistīti ar elektroniskajiem mācību līdzekļiem 
5.–6. klasei. Pieejami: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

JAUNUMS JAUNUMS

6,59 €1,78 €1,85 €7,07 € 2,49 €

Klēvere-Velhli, I., Naua, N. 
Latviešu valoda studentiem. 
Mācību grāmata un audiopielikums CD.
Rīga: LVA, 2012, 2013, 2014. 280 lpp.

Naua, N. 
Latviešu valoda studentiem. 
Skolotāja grāmata. 
Metodisks līdzeklis.
Rīga: LVA, 2014. 192 lpp. 

Mācību līdzeklis izmantojams bez valodas 
priekšzināšanām neatkarīgi no studentu 
dzimtās valodas un stundās lietotās 
starpniekvalodas. Izdevums paredzēts B1 
latviešu valodas prasmes līmeņa sasniegšanai.

Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. 
A1 Laipa. Latviešu valoda. Mācību grāmata.
Rīga: LVA, 2014. 184 lpp.

Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. 
A1 Laipa. Latviešu valoda. Darba burtnīca.
Rīga: LVA, 2014. 64 lpp. 

Mācību līdzekļu komplekts ir veidots, balstoties 
uz valodas funkcionālo līmeņu aprakstu, tajā 
ir ievērots tematiskais princips un galvenā 
uzmanība pievērsta valodas lietojumam 
privātajā un sabiedriskajā jomā. Mācību līdzekļu 
komplekts attīsta visas runas darbības prasmes, 
piedāvājot dažādus vingrinājumu tipus, 
ikdienas situācijas un sadarbības iespējas. 

Latviešu valodas 
darbības vārdu tabulas. 
Metodisks līdzeklis.
Red. I. Auziņa, G. Nešpore. 
Rīga: LVA, 2014. 272 lpp. 

Izdevumā 940 darbības 
vārdu locīšana ir atspoguļota 
142 tabulās, grāmatas 
otrajā daļā dots darbības 
vārdu pamatformu saraksts, 
kā arī tulkojums krievu un 
angļu valodā. Visi darbības 
vārdi ir sagrupēti atbilstoši 
darbības vārdu locīšanas 
paraugiem un sakārtoti 
alfabētiskā secībā. Izdevumā 
ir iekļauti arī metodiskie 
norādījumi latviešu, 
angļu un krievu valodā. 

Zagorska, I. 
Latviešu valoda 
igauņu studentiem.
Mācību uzdevumu krājums.
Rīga: LVA, 2014. 112 lpp. 

Mācību uzdevumu krājums 
izmantojams darbā ar 
studentiem, kuriem nav 
latviešu valodas priekšzināšanu. 
Tajā ir 13 nodaļas, latviešu-
igauņu vārdnīca un gramatikas 
pielikums. Katras nodaļas 
sākumā sniegts īss pārskats 
par nodaļā apgūstamo vielu. 
Krājumā iekļauti lasīšanas, 
rakstīšanas, runāšanas un 
tulkošanas uzdevumi. Savukārt 
gramatikas pielikumā aplūkoti 
tie latviešu valodas gramatikas 
jautājumi, kas ietverti krājumā.

Beridze, L, Gabunia, K. 
SALATVELO: 
Latviešu valoda 
gruzīnu studentiem.
Rīga: LVA, 2014. 208 lpp.

Latviešu valodas apguves 
materiāls (ar klausīšanās 
uzdevumiem CD) gruzīnu 
studentiem. Materiāla 
izveidē piedalījušies gruzīnu 
rakstnieks L. Beridze un 
latviešu rakstniece N. Ikstena, 
kā arī Tbilisi Universitātes 
profesors K. Gabunia.

9,28 € 12,30 € 7,55 € 2,14 € 7,70 € 7,72 € 13,63 €

JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS

MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI LATVIEŠU VALODAS APGUVEI PIEAUGUŠAJIEM VĀRDNĪCAS UN ROKASGRĀMATAS

Saziņas tilts ir informatīvi izglītojošs portāls, kas izmantojams 
latviešu valodas apguvējiem gan ar priekšzināšanām, gan bez tām. 
Starpniekvalodas – angļu un krievu valoda. Portālā pieejama vispārīga 
informācija par Latviju, plašs audiomateriālu un videomateriālu klāsts, 
kas papildināts ar interaktīviem pašpārbaudes uzdevumiem, vairākas 
vārdnīcas, kā arī Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem valodas 
prasmju līmeņu noteikšanai.
Pieejams bez maksas: http://www.sazinastilts.lv/

Portāls Māci un mācies latviešu valodu ir izveidots latviešu 
valodas apguves pieejamības nodrošināšanai. Tajā ir ievie-
toti mācību un metodiskie materiāli valodas apguvei da žā dām 
mērķauditorijām: skolēniem un skolotājiem Latvijā, pieaugu-
šajiem valodas apguvējiem, diasporas skolēniem un trešo valstu 
valsts piederīgajiem.
Pieejams bez maksas: http://maciunmacies.valoda.lv/

Elektroniska latviešu valodas vārdnīca „e-PUPA”. 
Vārdnīca 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 bez maksas: http://www.epupa.valoda.lv

Elektroniskā igauņu-latviešu valodas vārdnīca. Vārdnīca 
ir viens no Igauņu valodas institūta un Latviešu valodas aģentūras 
ar Igaunijas–Latvijas programmas finansējumu īstenotā projekta 
„Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” rezultātiem. 
Pašlaik elektroniski pieejama vārdnīcas testa versija.
Pieejama bez maksas: http://www.ee-lv.lv/lv/vardnica

JAUNUMS

Valodas viktorīna. Viktorīna veidota kā populārzinātnisks un 
interesants avots, kas dažādu informāciju par valodu piedāvā jau-
tājumu un atbilžu formā.
Pieejama bez maksas: http://www.valoda.lv/

JAUNUMS

PORTĀLI

Jaunā eponīmu vārdnīca. 
Prec., pap. izd. 
Sast. B. Bankava. Rīga: LVA, 
2012. 192 lpp. 

5,14 €
Laugale, V., Šulce, Dz. 
Lielo burtu lietojums 
latviešu valodā: ieskats 
vēsturiskajā izpētē, 
problēmas un risinājumi. 
Rīga: LVA, 2012. 88 lpp. 

4,17 €
Līvō Kultūr sidām. 
Lībieši 44 atbildēs. 
Rīga: LVA, 2011. 44 lpp. 

Līvō Kultūr sidām. 
Livs in 44 answers. 
Rīga: LVA, 2012. P. 44. 

1,75 € 1,72 €

Česko-latyšsko-litevská konverzace.
Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnīca.
Čekų-latvių-lietuvių kalbų vadovas.
Pap., prec. izd. D. Šeleliovas vad.; Čehu-latviešu klubs. Rīga: LVA, 2013. 218 lpp.

Sarunvārdnīcas tēmas papildinātas, precizētas un pielāgotas ne tikai čehu 
lietotāju vajadzībām: sarunvārdnīca noderēs arī latviešiem un lietuviešiem, 
kuri interesējas par pārējām šajā vārdnīcā aplūkotajām valodām.

8,49 €

http://maciunmacies.valoda.lv/

http://www.sazinastilts.lv/

http://www.ee-lv.lv/lv/vardnica

http://www.valoda.lv/

 http://www.epupa.valoda.lv



Literārā valoda un 
normas lingvistiskajā 
praksē: Eiropas pieredze 
un tradīcijas. 
Autoru kol. Rīga: LVA, 
2014. 256 lpp. 

Izdevumā apkopoti pētījumi 
par literārās valodas izveidi, 
attīstību un situāciju 
mūsdienās Zviedrijā, 
Somijā, Igaunijā, Lietuvā, 
Polijā, Čehijā, Slovākijā, 
Vācijā un Francijā. 

Valodas prakse: 
vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku 
rakstu krājums. Nr. 9.
Rīga: LVA, 2014. 215 lpp.

Ikgadējā rakstu krājuma 
9. numurā publicēti 13 
populārzinātniski raksti, 
kas sakārtoti vairākās 
tematiskajās grupās – 
vispārīgi jautājumi, valoda 
un vide, leksika, gramatika, 
fonētika un fonoloģija, stils.

Drīzumā tiks izdots 
krājuma 10. numurs.

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

Valodas ideoloģija 
un plašsaziņas 
līdzekļi (televīzija). 
Sociolingvistisks pētījums. 
Autoru kol. Rīga: LVA, 
2014. 70 lpp. 

Pieejams bez maksas: 
http://valoda.lv/
downloadDoc_1498/
mid_509 

Pētījuma interešu lokā ir 
valsts valodas ideoloģija jeb 
valsts valodai piedēvētais 
statuss un vērtība 
plašsaziņas līdzekļos, 
precīzāk – televīzijā.

Valsts valodas prasmes 
pārbaude Latvijā: rezultāti 
un to analīze (2009–2012). 
Autoru kol. Rīga: LVA, 
2013. 104 lpp. 

Pieejams bez maksas: 
http://valoda.lv/
downloadDoc_903/mid_509

Etniski heterogēnas 
pirmsskolas izglītības 
iestādes: lingvistiskā 
situācija un sagatavotība 
bilingvālās izglītības 
īstenošanai. 
Pētījuma rezultāti.
BISS. Rīga: LVA, 
2013. 174 lpp. 

Pieejams bez maksas: 
http://valoda.lv/
downloadDoc_934/mid_509

Vārdnīcu izstrāde 
Latvijā: 1991–2010. 
Pētījums J. Baldunčika vad. 
Rīga: LVA, 2012. 248 lpp. 
Izdevums bez maksas 
pieejams: http://valoda.lv/
downloadDoc_642/mid_622
Latvijā izdoto 
vārdnīcu (1991–2010) 
bibliogrāfiskais 
saraksts pieejams arī 
elektroniskā formā: 
http://www.valoda.lv/
downloadDoc_646/mid_622

Holvūts, A. 
Vispārīgās 
sintakses pamati. 
Rīga: LVA, 2012. 143 lpp. 

Sabaļausks, A. 
Mēs – balti.
Rīga: LVA, 2014. 192 lpp. 
Viena no populārākajām 
Aļģirda Sabaļauska (Algirdas 
Sabaliauskas) grāmatām 
īsi un intriģējoši iepazīstina 
ar baltu valodu izcelsmi, 
seno baltu apdzīvotām 
vietām, vēsturi, baltu valodu 
radniecību, pirmajiem 
rakstu avotiem, baltu valodu 
pētīšanu un studēšanu.

Valodas situācija Latvijā: 2004–2010.
Autoru kol. Rīga: LVA, 2011. 

Language situation in Latvia: 2004–2010.
P. Balodis, M. Baltiņš, V. Ernstsone 
etc. Rīga: LVA, 2012. P. 232. 

Pētījuma kopsavilkums bez maksas 
pieejams: http://www.valoda.lv/
downloadDoc_650/mid_510 

Angļu valodā: http://valoda.lv/
downloadDoc_755/mid_522

DAŽĀDI PĒTĪJUMI

7,15 € 5,39 € 7,64 €BEZMAKSAS

BEZMAKSAS BEZMAKSAS

10,90 € 13,63 €

Spoļskis, B. 
Valodas pārvaldība.
Rīga: Zinātne, 2011. 335 lpp. 

10,07 €

JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS JAUNUMS

10,24 € 10,89 €
Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju. 
1944–1989. Dokumenti. 
Sast. J. Riekstiņš. Rīga: LVA, 2012. 152 lpp. 

In Defence of the Latvian Language Against 
Russification. 1944—1989. Documents. 
Ed. J. Riekstiņš. Rīga: LVA, 2012. P. 160. 

Vēsturnieka J. Riekstiņa priekšvārdu sk.: http://
www.valoda.lv/downloadDoc_641/mid_510

11,04 €5,68 €
Ernštreits, V. 
Lībiešu rakstu valoda. 
Rīga: LVA, Līvō Kultūr 
sidām, 2011. 231 lpp. 

7,34 €

Izdevumi nopērkami Latviešu valodas aģentūrā:
Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā, LV-1011,
tālrunis 67201680, e-pasts: agentura@valoda.lv

Precīzāku informāciju sk. 
Latviešu valodas aģentūras mājaslapas
http://www.valoda.lv sadaļās 
Grāmatas, Aktualitātes, Pētījumi.


