
 
Latviešu valodas aģentūras darba plāns 2015. gadam 

  

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

  
  

 

Saskaņā ar 

  
 

 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta 1. daļu 

  
  

LR Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra 

  
 

noteikumiem Nr. 938 "Latviešu valodas aģentūras nolikums" 

       

N.p.k.  Uzdevumi  
Pasākumi uzdevuma 

izpildei 

Pasākuma 

norises laiks 

(plānotais 

izpildes 

termiņš) 

Plānotais darbības rezultāts 

un tā radītājs 

Finansējuma apjoms 

(EUR) 

VB 

programm

a 04.00.00 

cits 

finansējum

s 

1. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstisko sektoru Latvijā un 

ārvalstīs     

1.1.1. Nodrošināta Latviešu 

valodas aģentūras (turpmāk 

– LVA) darbības plānošana 

un sabiedrības informēšana 

par LVA īstenotajiem 

pasākumiem 

Dalība ES valstu valodas 

politikas veidošanā un 

īstenošanā, turpinot 

darbu Eiropas Nacionālo 

valodu institūciju 

federācijā (European 

Federation of National 

Institutions for 

Language) 

Visu gadu Dalība gadskārtējā konferencē 

un darbs Ģenerālajā asamblejā 

2999 0 

1.1.2. Regulāra LVA 

mājaslapas 

papildināšana ar jaunāko 

informāciju par darbības 

Visu gadu Sadaļas "Aktualitātes" u.c.  

sadaļu papildināšana - ~2 

informatīvās vienības mēnesī  

0 0 



rezultātiem un 

aktualitātēm 

1.1.3. Informācijas sniegšana 

plašsaziņas līdzekļiem 

un sabiedrībai informēta 

par jautājumiem, kas 

ietilpst LVA 

kompetencē, kā arī par 

LVA darbības 

rezultātiem 

Visu gadu ~ 12 preses relīzes un ~10 

citas informatīvās vienības 

(plašākas publikācijas, 

intervijas, komentāri u.tml. 

Presē, TV, radio) 

0 0 

1.1.4. 

Informatīvu semināru 

organizēšana 

2015.gada 

jūnijs 

Informatīvais seminārs par 

LVA jaunākajiem pētījumiem, 

izdevumiem  

300 0 

1.2.1. Īstenoti pasākumi, kas 

popularizē valsts valodas 

apguvi, veicina tās lietošanu 

un sekmē sabiedrības 

līdzdalību valsts valodas 

politikas īstenošanā (LVA 

nolikuma 4.9.uzd.) 

Informatīvi un  

izglītojoši pasākumi  

atbilstoši 

mērķauditorijas 

vajadzībām 

2015. gada 

februāris 

1. Ikgadējais Dzimtās valodas 

dienas pasākums 

2271 0 

2015. gada 

septembris-

oktobris 

2. Ikgadējie Eiropas Valodu 

dienas pasākumi 

4174 0 

1.2.2. Skolēnu radošo darbu 

konkursu īstenošana, 

rezultātu apkopošana 

2015. gada 

februāris 

1. Skolēnu radošo darbu 

konkursa 2014„Mani 

septiņjūdžu zābaki stāv kaktā 

ar putekļiem apklāti” 

(Aspazija) zīmējumu 

datubāzes izveide 

265 0 

2015. gada 

novembris 

2. 2014. gada skolēnu radošo 

darbu krājuma izstrāde 

3234 0 

1.2.3. Dalība grāmatu tirgos, 2015. gada 1. Dalība Latvijas grāmatu 1505 0 



izstādēs februāris izstādē, informatīvā bukleta 

izstrāde  

2015.gada 

februāris 

2. Atbalsts dalībai 

starptautiskajā valodu izstādē 

„Expolanguages” Parīzē 

(LLC) – samaksa veikta 

2014.gadā 

0 0 

2. Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un sociolingvistisko procesu dinamika (LVA 

nolikums 3.1.funkcija) 

    

2.1. Organizēta un nodrošināta 

sociolingvistisko pētījumu 

veikšana par latviešu 

valodas situāciju Latvijā un 

latviešu diasporas valstīs 

(LVA nolikuma 4.1.uzd.) 

Valodas situācijas 

dinamikas analīze 

2011.–2014. gadā 

2015. gada 

aprīlis 

1. Ziņojuma par VVPP 2005–

2014 precizēšana (2014. gada 

statistikas iestrāde) 

0 0 

Visu gadu 2. Valodas situācijas 

izvērtējums 2011–2014 

(pētījuma izstrāde un 

izdošana) 

9960 0 

3. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (LVA 

nolikums 3.2.funkcija)   

    

3.1. Organizēta latviešu valodas 

kā otrās valodas un 

svešvalodas apguve visās 

izglītības pakāpēs un 

mūžizglītībā, sniegts atbalsts 

mazākumtautību izglītībai 

latviešu valodas apguvē 

(LVA nolikuma 4.2.uzd.) 

Latviešu valodas kursi Visu gadu Latviešu valodas apguves 

kursi pirmsskolas pedagogiem 

un pedagoģiskajiem 

darbiniekiem (60 stundu 

programma, 8 grupas, 160 

dalībnieku) 

7200 0 

3.2.1. Plānoti, ieviesti un vadīti 

projekti (piemēram, 

semināri, kursi pedagogu 

 Latviešu valodas un 

bilingvālo mācību kursi 

pirmsskolas un latviešu 

Visu gadu 12 un 36 stundu kursi, 39 

grupas, izglītoti 825 pedagogi 

34209 0 



tālākizglītībai) latviešu 

valodas apguves, mācīšanas 

metodikas un starpkultūru 

komunikācijas jomā (LVA 

nolikuma 4.3.uzd.) 

valodas pedagogiem          

3.2.2. Pedagogu meistarklases Visu gadu Pedagogu meistarklases 

latvieršu valodas, pirmsskolas 

un sākumskolas pedagogiem, 

14 grupas, izglītoti 216 

pedagogi 

10581 0 

3.2.3. Tālākizglītotāju 

sagatavošana 

2015. gada 

augusts 

Nometne latviešu valodas 

kursu tālākizglītotājiem (3 

dienas, 30 pedagogi) 

8427 0 

3.2.4. Pieaugušo skolotāju 

sagatavošana 

2015. gada 

jūnijā un 

augustā 

Kursi skolotājiem, kas māca 

latviešu valodu pieaugušajiem, 

4 grupas, 100 pedagogu 

5208 0 

3.2.5. Eiropas trešo valstu 

valstspiederīgo 

integrācijas fonda 

projekts „Atbalsts Trešo 

valstu pilsoņiem pirms 

ieceļošanas un 

adaptācijas periodā 2” 

granta līgums Nr. 

IF/2013/1.a/2.  

2014.gada 

decembris- 

2015.gada 

30.jūnijs 

Projektā tiks piedāvāts trešo 

valstu pilsoņiem latviešu 

valodas apguves un 

sistemātiskas pilnveides 

iespējas, izstrādājot 

elektroniskajā vidē brīvi 

pieejamus mācību materiālus, 

organizējot valodas apguves 

kursus un integrācijas procesā 

iesaistot Latvijas sabiedrību 

0 168898 



3.2.6. Eiropas trešo valstu 

valstspiederīgo 

integrācijas fonda 

projekts „Starpkultūru 

mācības vecākiem, 

pedagogiem un 

skolēniem” granta 

līgums Nr. IF/2013/3/1.  

2014.gada 

decembris- 

2015.gada 

30.jūnijs 

Projektā paredzēts pilnveidot 

pedagogu, citu skolas 

speciālistu, vecāku un skolēnu 

starpkultūru dialoga prasmes, 

izmantojot izstrādātos brīvi 

pieejamus videomateriālus 

izpratnes par sabiedrības 

daudveidību padziļināšanai, 

informācijas ieguvei un 

praktiskai darbībai 

0 35 700 

3.2.7. 
  

Visu gadu Metodikas un valodu kursu 

vērtēšana 

563 0 

3.3.1. Sniegts atbalsts latviešu 

diasporai ārvalstīs latviešu 

valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā (LVA nolikuma 

4.4.uzd.) 

Pedagogu profesionālās 

kompetences kursi 

Pēc 

pieprasījum

a 

Reemigrējušo bērnu pedagogu 

tālākizzglītības kursi (36 

stundas, 60 pedagogi) 

4356 0 

2015. gada 

jūlijs 

Metodikas kursi diasporas 

nedēļas nogales skolu 

skolotājiem un ārvalstu 

augstskolu mācībspēkiem (3 

dienas, 50 pedagogi) 

25382 0 

2015. gada 

septembris 

Videolekcijas diasporas 

skolotājiem (5) no diasporas 

skolotāju pilnveides kursiem 

4800 0 

3.3.2. Atbalsts latviešu valodas 

apguvei un citiem 

pasākumiem diasporā 

Visu gadu 1. Atbalsts latviešu valodas 

apguvei Austrumu diasporā - 

latviešu valodas un tradīciju 

mācīšana Baškortostānā, 

Maskavā, Augšbebros 

Omskas apgabalā, 

47169 0 



Krasnojarskā, Omskā) 

Visu gadu 2. Atbalsts izglītojošiem 

pasākumiem latviešu valodas 

apguves un lietojuma 

veicināšanai (6 pasākumi, 120 

dalībnieku) 

21342 0 

Visu gadu 3. Atbalsts latviešu diasporas 

nedēļas nogales skolām 

(finansiāls atbalsts vismaz 20 

skolām) 

50000 0 

Visu gadu 4. Mācību līdzekļu un 

materiālu iegāde un nosūtīšana 

diasporas skolām (vismaz 80 

skolām) 

6015 0 

3.3.3. Atbalsts disporas 

bērniem un jauniešiem 

2015. gada 

augustā 

Vasaras nometne diasporas 

jauniešiem un bērniem( 30 

dalībnieku) 

12000 0 

3.3.4. Mācību, informatīvie un 

metodiskie materiāli 

2015. gada 

augusts 

1. Metodiskais pielikums 

Lasāmgrāmatai 12-14 gadus 

veciem diasporas pusaudžiem 

3437 0 

  2015. gada 

maijs 

2. Darba lapu izstrāde latviešu 

valodas prasmju 

nostiprināšanai un pārbaudei 

13-14 gadus veciem diasporas 

pusaudžiem (112 lapas) 

3732 0 



  2015. gada 

oktobris 

3. Informatīvo materiālu par 

mācību un metodiskajiem 

materiāliem izveide un 

pavairošana diasporas 

vecākiem un pedagogiem 

8824 0 

  Visu gadu Diasporas ekspertu 

konsultācijas 

800 0 

3.4.1. Veicinātas latviešu valodas 

studijas ārvalstu augstskolās 

(LVA nolikuma 4.4.uzd.) 

Atbalsts latviešu valodas 

apguvei ārvalstu 

augstskolās 

Visu gadu 1. Atbalsts latviešu valodas 

lektorāta darbībai Vašingtonas 

universitātē Sietlā, Prāgas 

Kārļa universitātē, I. Franko 

Ļvovas universitātē, Tartu un 

Tallinas universitātē, Pekinas 

Svešvalodu universitātē 

59981 0 

Pēc 

pieprasījum

a 

2. Atbalsts ārvalstu augstskolu 

pasākumiem un vieslekciju 

nodrošināšanai Lietuvas 

universitātē 

3155 0 

2015. gada 

oktobris 

3. Atbalsts latviešu valodas 

mācību vai metodisko līdzekļu 

izstrādei (1-2 projekti) 

4978 0 

Visu gadu 4. Atbalsts ārvalstu 

augstskolām latviešu valodā 

pieejamās literatūras krājumu 

papildināšanai. 

1129 0 

3.4.2. Mācību un metodisko 

materiālu izstrāde 

latviešu valodas apguvei 

ārvalstu augstskolās 

2015. gada 

oktobris 

1. Metodiskais pielikums 

mācību līdzeklim latviešu 

valodas un kultūras apguvei 

jauniešiem diasporā un 

3437 0 



ārvalstu studentiem. 

2015.gada 

jūnijs 

2. Beridze, L., Gabunia, K. 

Salatvelo: Latviešu valoda 

gruzīnu studentiem. Ar 

audiopielikumu CD. Rīga: 

LVA, 2014. (500 eks.) 

izdošana 

2492 0 

3.5.1. Organizēt un atbalstīt 

zinātniskās un mācību 

literatūras, izglītojošo un 

informatīvo materiālu 

izstrādi un izdošanu (LVA 

nolikuma 4.6.uzd.) 

Mācību līdzekļi 

pirmsskolai  

2015. gada 

aprīlis 

Č. Celitāne. Darba lapu 

runāšanas prasmju pilnveidei 

izdošana 

2226 0 

3.5.2. Mācību līdzekļi 

sākumskolai 

2015. gada 

jūlijs 

Mācību līdzekļu komplekts 3. 

klasei (mācību grāmata, darba 

burtnīca, skolotāja grāmata), 

MLK izdošana 

12527 0 

3.5.3. Mācību līdzekļi 

pieaugušajiem 

2015. gada 

decembris 

1. MLK Laipa A2: izstrāde un 

izdošana 

13000 0 

2015. gada 

decembris 

2. MLK Laipa B1: maketa 

izstrāde                                                             

18361 0 

2015. gada 

decembris 

3. MLK Laipa B2: 

manuskripta izstrāde 

5652 0 

3.5.4. Elektroniskie mācību 

līdzekļi 

2015. gada 

jūlijs 

1. Pašmācības disks 3. klasei. 

Diska digitalizācija 

8232 0 

2015. gada 

jūnijs, 

oktobris 

2. Elektronisko mācību 

materiālu pieaugušajiem A1 

un A2 līmenim digitalizācija 

7000 0 

2015. gada 
3. Videolekcijas latviešu 3360 0 



jūlijs valodas metodikā (6 

videolekcijas) 

2015. gada 

novembris 

4. Elektroniskās vārdnīcas e-

Pupa pilnveide un 

papildināšana (skaņu failu 

sagatavošana, 40 šķirkļu 

izstrāde u.c.) 

24945 0 

2015. gada 

februāris - 

novembris 

5. Portāla "Māci un mācies 

latviešu valodu" papildināšana 

(formatīvie un summatīvie 

pārbaudes darbi 7.,8.,9. klasē; 

funkcionālo frāžu vārdnīca) 

7913 0 

Visu gadu 6. Portāla "Māci un mācies 

latviešu valodu"  uzturēšana 

(līgums ar E-formu) 

4500 0 

3.5.5. Metodiskie līdzekļi 

latviešu valodas apguvei 

un bilingvālajai izglītībai 

2015. gada 

jūlijs 

1. Metodisko rakstu krājuma 

par CLIL izdošana 

3684 0 

2015. gada 

decembris 

2. Zinātniski metodiskā 

žurnāla "Tagad" izveide, 

izdošana elektroniski 

7521 0 

2015. gada 

maijs 

3. "Latviešu valodas didaktika 

1.-6. klasei", izdošana 

4839 0 

2015. gada 

decembris 

4. "Latviešu valodas 

didaktikas 7.-12. klasei" satura 

izstrāde 

4100 0 

3.6.1. Autortiesību tiesību 

kārtošana  

Visu gadu Autoratlīdzības piedrukām un 

jaunajiem izdevumiem 

1028 0 



3.6.2. Mācību līdzekļu 

pieejamības 

nodrošināšana: 

piedrukas mācību  

grāmatām, darba 

burtnīcām 

Visu gadu Piedrukas: mācību grāmatas 

1., 5., 8., 3.klasei; darba 

burtnīcas 1(1.), 4., 5., 7., 

8.klasei; "Laipa"  mācību 

grāmata un darba burtnīca 

pieaugušajiem 

33092 0 

3.6.3. Mājaslapas 

www.valoda.lv pilnveide 

Visu gadu  Mājaslapas www.valoda.lv 

papildināšana ar 

elektroniskajiem materiāliem 

11383 0 

3.6.4. LVA darbības un 

izdevumu 

popularizēšana, 

sabiedrības informēšana; 

LVA darbinieku 

līdzdalība semināros, 

kursos nodrošināšana 

Visu gadu Vietējie komandējumi (dienas 

nauda un viesnīcu 

pakalpojumi), konferenču 

dalības maksas 

1200 0 

4. Sekmēta latviešu valodas attīstība un kvalitatīvs lietojums, paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja 

Latvijā un pasaulē (LVA nolikums 3.3. funkcija). Sniegts atbalsts lībiešu valodas un kultūras attīstībai. 

    

4.1. Sniegtas konsultācijas 

latviešu valodas 

pareizrakstības, gramatikas, 

leksikas un valodas stila 

jautājumos (LVA nolikuma 

4.7.1.uzd.) 

Mutvārdu un elekronisko 

konsultāciju par 

dažādiem valodas 

jautājumiem sniegšana 

Visu gadu ~1400 konsultāciju 1884 0 

4.2. Sniegtas konsultācijas 

personvārdu atveides un 

identifikācijas jautājumos 

(LVA nolikuma 4.7.2.uzd.) 

Rakstveida izziņu 

sagatvošana un 

izsniegšana par citvalodu 

personvārdu atveidi un 

identifikāciju 

Visu gadu ~400 izziņas (~ 200 izziņu –
maksas pakalpojums) 

0 



4.3. Pēc tiesībaizsardzības 

iestāžu pieprasījuma sniegti 

lingvistiskie atzinumi par 

konkrētu tekstu vai tā daļu 

(LVA nolikuma 4.8.uzd.) 

Lingvistisko atzinumu 

un ekspertīžu īstenošana 

Visu gadu ~20 lingvistiskie atzinumi un 

ekspertīzes (~10 no tām – 

maksas pakalpojums) 

0 0 

4.4.1. Veicināta valsts valodas 

attīstība valodas normu 

avotu (vārdnīcu, 

rokasgrāmatu) izveides, 

terminoloģijas izstrādes un 

informācijas tehnoloģiju 

jomā, tai skaitā organizēti 

projektu konkursi latviešu 

valodas attīstībai, vadīta un 

uzraudzīta projektu 

īstenošana (LVA nolikuma 

4.5.uzd.) 

Eiropas Savienības 

struktūrfondu 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā 

sadarbība” Igaunijas–

Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

2007.–2013.gadam 

projekta „Igauņu-

latviešu un latviešu-

igauņu vārdnīcas 

izstrāde” (Projekta 

Nr.EU 43442) 

īstenošana 

2015.gada 

aprīlis 

Igauņu-latviešu valodas 

vārdnīcas izstrāde grāmatas un 

elektroniskā formātā (līdz 45 

000 šķirkļu) 

0 35290 

4.4.2. Dažādu 

populārzinātnisku 

izdevumu izstrāde par 

latviešu valodas 

jautājumiem, par valodas  

pilnveidi literatūras un 

mākslas līdzekļiem 

2015.gada 

jūlijs 

1. Populārzinātnisko rakstu 

krājuma "Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi" Nr.10 

izdošana  

1500 0 

2015. gada 

decembris 

2. Populārzinātnisko rakstu 

krājuma "Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi" Nr.11 

manuskripta izstrāde 

4730 0 

2014–2016 3. Populārzinātniskas 

izglītojošas vietvārdu cilmes 

vārdnīcas (latviešu un angļu 

3699   



valodā) 

2015.gada 

februāris 

4. Grāmatas "Valoda 

tulkojumā" ar audiopielikumu 

CD izdošana 

2562 0 

4.4.3. Pētījumu un informatīvi 

izglītojošu materiālu par 

sociolingvistikas 

jautājumiem izstrāde 

2015–2017 Izdevuma par 

sociolingvistikas jautājumiem 

izstrāde (sākumposms) 

4000 0 

4.4.4. Plašam interesentu 

lokam nozīmīgu 

pētījumu valodniecībā 

un valodas apguves jomā 

tulkošana latviešu 

valodā, pētījumu par 

latviešu valodas 

jautājumiem izstrāde un 

izdošana 

2015 Grāmatas "The Articulate 

Mammal: an introduction to 

psycholingvistics" tulkošana 

un izdošana 

12687 0 

2015.gada 

janvāris 

Literārā valoda un normas 

lingvistiskajā praksē: Eiropas 

pieredze un taradīcijas. 

Autoru kol. Rīga: LVA, 2014. 

256 lpp. izdošana (500 eks.) 

1720 0 

4.4.5. Ieteikumu par citvalodu 

īpašvārdu atveidi 

izstrāde un izdošana 

Visu gadu 1. Placinska, A. Portugāļu 

īpašvārdu atveide latviešu 

valodā. Rīga: LVA 

sagatvošana izdošanai, 

izdošana 

3310 0 

2. Rūmniece, I. Grieķu 

personvārdu atveide latviešu 

valodā : jaungrieķu valodas 

materiāls. Rīga: LVA izstrāde 

0 



4.4.6. Elektronisku informatīvi 

izglītojošu un izglītojošu 

lietotņu izstrāde par 

latviešu valodas 

jautājumiem 

2014–2017  1. "Latviešu valodniecības 

attīstība: informatīvi 

izglītojošas elektroniskās 

kartes (mācību palīglīdzekļa 

internetā)" izstrāde 

45317 0 

2014–2017 2. "Latviešu valodas 

gramatika: elektroniska 

rokasgrāmata pamatskolas 

skolēnam" izstrāde  

26169 0 

4.5. Sniegts atbalsts lībiešu 

valodas un kultūras attīstībai 

Pasākumi lībiešu valodas 

tradicionālās kultūrvides 

ilgtspējas 

nodrošināšanai, izpētei 

un apguvei 

2015. gada 

augusts–
oktobris  

Starptautiskas zinātniskas 

konferences "Livonica V" par 

lībiešu valodas un kultūras 

pētniecības jautājumiem   

organizēšana 

3200 0 

 


