
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS 

 

2012. gada darbības pārskats 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra 

 

Adrese: Lāčplēša iela 35–5, Rīga, LV-1011 

Tālrunis: 67201680 

Fakss: 67201683 

e-pasts: agentura@valoda.lv 

www.valoda.lv 

 

Pārskatu izstrādājusi 

© Latviešu valodas aģentūra 

 

 

 

© LVA 2013 

mailto:agentura@valoda.lv
http://www.valoda.lv/


3 

Saturs 

 

 

LVA direktora uzruna          4 

Pamatinformācija          5 

LVA darbības rezultāti 

Sociolingvistiskie pētījumi par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu  

diasporu mītnes valstīs        8 

 

Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības  

pakāpēs un mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu  

valodas apguvē         9 

Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā,  

pedagogu tālākizglītībā un starpkultūru komunikācijā    12 

 

Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas  

saglabāšanā, latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās    21 

 

Atbalsta pasākumi valsts valodas normēto avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) 

 izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijās   23 

 

Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu  

izstrāde un izdošana         26 

 

Konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un  

valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas  

jautājumos, kā arī valodas apguves jautājumos. Pēc tiesībaizsardzības  

iestāžu pieprasījuma sniegtie lingvistiskie atzinumi.     29 

 

Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietojumu  

un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā   30 

 

Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā   34 

Budžeta informācija          34 

Personāls           36 

Komunikācija ar sabiedrību         39 

LVA darba plāns 2013. gadam        41 



4 

Cienījamais pārskata lasītāj! 

 

Latviešu valoda tāpat kā valsts karogs, himna un ģerbonis ir valsts simbols. Latviešu 

valodas statuss ir noteikts konstitucionāli LR Satversmes 4. pantā. 

 

Pēc padomju režīma, jau Atmodas pirmajos gados, Satversmē vēsturiski noteiktais 

valsts valodas statuss tika atjaunots 1988. gadā, un latviešu valoda tika noteikta par vienīgo 

valsts valodu Latvijā. Taču kopš tiem gadiem ik pa laikam ir meklēti iegansti un ir bijuši 

dažādi mēģinājumi apšaubīt un apstrīdēt latviešu valodas prioritāti valodu lietojumā. Šie 

antikonstitucionālie mēģinājumi izvērtās vēl nebijušā visatļautības izpausmē 2011. gada otrajā 

pusē un sasniedza kulmināciju 2012. gada 18. februārī, kad Latvijas pilsoņiem vairāk nekā 

20 gadus pēc valsts neatkarības oficiālās atjaunošanas bija jāizsaka sava attieksme pret 

likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, tādējādi vēlreiz apliecinot latviešu 

valodas kā vienīgās valsts valodas statusu. 

 

Referendums parādīja, pirmkārt, zināmo un tomēr nereti apšaubīto faktu, ka latviešu 

valodas pozīcijas mūsu valstī tomēr nav tik stabilas, lai kāds tās neiedomātos apstrīdēt. 

Otrkārt, referendums vēl skaidrāk parādīja Krievijas ārpolitikas „humanitārās dimensijas” 

ietekmi un rezultatīvos rādītājus. Treškārt, apliecināja to, par ko sociolingvisti ir runājuši un 

rakstījuši gadiem, diemžēl līdz pat pēdējam laikam gandrīz nesadzirdēti, proti, lingvistiskā 

attieksme (ar to saprotot attieksmi pret savu dzimto valodu, valsts valodu un citām valodām, 

kuras pamatā ir tautas mentalitāte, konkrētā valodas vide un situācija un kas var būtiski 

ietekmēt valodas uzvedību) ir ar būtiskiem defektiem. Defektīva lingvistiskā attieksme 

izpaužas neadekvātā lingvistiskajā uzvedībā. Vēršanās pie cittautiešiem un atbilžu sniegšana 

krievu valodā – vienas, kaut arī lielākās, mazākumtautības valodā – ir neadekvāta lingvistiskā 

uzvedība. Pat valsts amatpersonu, politiķu, ierēdņu un vienkārši sabiedrībā pazīstamu cilvēku 

lingvistiskā uzvedība ir neadekvāta tam, ka valstī ir viena valsts valoda. Šis šķērslis – 

sabiedrības attieksme pret latviešu valodu kā valsts valodu ir jāpārvar mums pašiem.  

 

2012. gadā Latviešu valodas aģentūras darbs ir bijis saistīts un vērsts uz pozitīvas 

lingvistiskās attieksmes veidošanu un adekvātas lingvistiskās uzvedības veicināšanu gan 

latviešiem kā valstsnācijai, gan mazākumtautību grupas pārstāvjiem vairākos virzienos un 

veidos, ir bijis vērsts uz pašas latviešu valodas attīstību un kvalitatīvu lietojumu, vienlaikus 

sociolingvistiskajiem procesiem sekojot līdzi valodas situācijas pētījumos. 

 

 

 

 Jānis Valdmanis, 

Latviešu valodas aģentūras direktors 
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Pamatinformācija 
 

LVA juridiskais statuss un izveidošana. Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) 

izveidota 2009. gada 1. jūlijā saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 21. aprīļa noteikumiem 

Nr. 337 „Valsts aģentūras „Latviešu valodas aģentūra” nolikums”. 

2010. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Publisko aģentūru likums, kura pārejas 

noteikumu 1. punktā noteikts, ka spēku zaudē iepriekš spēkā esošais Publisko aģentūru 

likums. Pārejas noteikumu 2. punkts paredz, ka ministrijas izvērtē to valsts aģentūru, kas 

izveidotas līdz brīdim, kad stājās spēkā šis likums, darbības atbilstību minētā likuma prasībām 

un Ministru kabinets līdz 2013. gada 1. janvārim pieņem lēmumu par attiecīgās aģentūras 

darbības turpināšanu, likvidēšanu vai reorganizēšanu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 15. pantā noteiktās prasības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, bija jāveic LVA darbības izvērtējums un jāapstiprina 

jauns aģentūras nolikums, jo Ministru kabineta 2009. gada 21. aprīļa noteikumi 

Nr. 337 „Valsts aģentūras „Latviešu valodas aģentūra” nolikums” ir izdoti saskaņā ar spēku 

zaudējušā Publisko aģentūru likuma 8. panta trešo daļu un atbilstoši jaunā Publisko aģentūra 

likuma pārejas noteikumu 5. punktam piemērojami ne ilgāk kā līdz 2013. gada 1. janvārim.  

Jaunā Publisko aģentūru likuma un tā pārejas noteikumu mērķis ir valsts aģentūru 

statusu saglabāt tikai tām aģentūrām, kuras darbojas uz saimnieciskā aprēķina principiem, 

savukārt aģentūrām, kas pamatā veic tādus valsts pārvaldes uzdevumus, kuri nav saistīti ar 

pakalpojumu sniegšanu privātpersonām, publiskās aģentūras statuss ir jāpārskata 

(sk. likumprojekta „Publisko aģentūru likums” anotācijas I sadaļas 2. punktu). 

Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” LVA tika pārveidota no izglītības un 

zinātnes ministra pārraudzībā esošas valsts aģentūras par izglītības un zinātnes ministra 

pakļautībā esošu tiešās valsts pārvaldes iestādi. Tādējādi tika mainīts institūcijas tiesiskais 

statuss un padotības forma, savukārt esošās funkcijas un nosaukums tika saglabāts. Tā kā 

valsts aģentūras uzdevumi un struktūrvienības netiek deleģētas citām institūcijām, konkrētajā 

gadījumā LVA tiesiskā statusa maiņa nav uzskatāma par reorganizāciju Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 15. panta trešās daļas izpratnē. 

 

LVA politikas jomas un darbības virzieni. LVA īsteno valsts valodas politiku, kas 

formulēta valodas politikas plānošanas dokumentā „Valsts valodas politikas pamatnostādnes 

2005.–2014. gadam” (Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.03.2005. rīk. Nr. 137). 

 

LVA darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un 

Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.  

 

LVA funkcijas 

1. Analizēt latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu 

dinamiku.  

2. Nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.  

3. Paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē. 
 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LVA veic šādus uzdevumus: 

o organizē un nodrošina sociolingvistisko pētījumu veikšanu par latviešu valodas 

situāciju Latvijā un latviešu diasporu valstīs; 

o organizē latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvi visās izglītības 

pakāpēs un mūžizglītībā, sniedz atbalstu mazākumtautību izglītībai latviešu valodas 

apguvē; 

o plāno, ievieš un vada projektus (piem., seminārus, pedagogu tālākizglītības kursus) 

latviešu valodas apguvē, mācīšanas metodikā un starpkultūru komunikācijā; 

http://www.valoda.lv/data/2.Pamatnostadnes.pdf
http://www.valoda.lv/data/2.Pamatnostadnes.pdf
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o sniedz atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas 

saglabāšanā, veicina latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās;  

o organizē valsts valodas atbalsta pasākumus valodas normēto avotu (vārdnīcu, 

rokasgrāmatu) izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijā, tai skaitā 

projektu konkursus latviešu valodas attīstībai, vada un uzrauga minēto projektu 

īstenošanu;  

o organizē un atbalsta zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo 

materiālu izstrādi, izdošanu un realizāciju;  

o sniedz konsultācijas šādos latviešu valodas jautājumos:  

   - pareizrakstība, gramatika, leksika un valodas stils;  

   - personvārdu atveide un identifikācija;  

   - latviešu valodas apguve;  

o pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniedz lingvistiskus atzinumus par 

konkrētu tekstu vai tā daļu;  

o veic pasākumus, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietojumu un sekmē 

sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā;  

o sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām valsts valodas 

lietojuma jautājumos;  

o sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā;  

o sniedz publiskus pakalpojumus atbilstīgi kompetencei;  

o veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

LVA struktūrshēma 
Kopš 2009. gada 1. jūlija LVA ir divas daļas, kas ir tieši pakļautas direktoram.  

 
 

Izglītības daļa 
 

1. Nodrošina atbalstu latviešu valodas apguves metodikas izstrādei. 

2. Izstrādā un īsteno pedagogu tālākizglītības programmas latviešu valodas apguves metodikā 

un bilingvālajās mācībās. 

3. Sniedz atbalstu latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguvei visās izglītības 

pakāpēs un mūžizglītībā. 

4. Atbilstīgi daļas kompetencei sniedz konsultācijas latviešu valodas apguves jautājumos 

valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām. 

5. Dibina, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas 

jomā. 

6. Sniedzot metodisku atbalstu, organizē skolotāju darbu latviešu diasporas valstīs. 

7. Sniedz atbalstu latviešu valodas studijās ārvalstu augstskolās. 

 

IZGLĪTĪBAS 

DAĻA 

VALODAS 

ATTĪSTĪBAS 

DAĻA 

 

DIREKTORS Galvenais 

grāmatvedis 
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8. Apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par latviešu valodas apguvi ārvalstīs, tās 

saglabāšanu un lietojumu. 

9. Īsteno pasākumus latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru 

komunikācijā (nometnes, diskusijas, konferences u.c.) valodas apguves un pilnveides jomā. 

10. Izstrādā un izdod mācību un metodiskos līdzekļus latviešu valodas apguvē un bilingvālajā 

izglītībā. 

11. Piedalās Eiropas Sociālā fonda un citu starptautisku izglītības projektu īstenošanā. 

12. Atbilstīgi Eiropas Padomes dokumentam „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” sniedz atbalstu Eiropas Valodu portfeļa ieviešanai 

Latvijā. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei veic informatīvo un metodisko resursu apkopojumu. 

14. Atbilstīgi daļas kompetencei uztur un papildina datubāzi par aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

15. Atbilstīgi daļas kompetencei sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras 

iekšējo normatīvo aktu projektus. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbildes. 

17. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 

 

 

Valodas attīstības daļa 

 

1. Analizē latviešu valodas  valsts valodas  situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku.  

2. Apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par latviešu valodas situāciju Latvijā. 

3. Izstrādā aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu, sagatavo 

gada pārskatu un apkopo informāciju par veiktajiem pasākumiem latviešu valodas kā valsts 

valodas politikas plānošanas dokumentu īstenošanā sadarbībā ar Izglītības daļu.  

4. Vada un uzrauga projektus latviešu valodas attīstības jomā. 

5. Veic pasākumus, kas nodrošina latviešu valodas attīstību informācijas tehnoloģiju jomā. 

6. Veic pasākumus, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas 

normu avotu (piemēram, vārdnīcu, rokasgrāmatu u. c.) izveidi un izdošanu. 

7. Atbilstīgi aģentūras kompetencei piedalās Eiropas Sociālā fonda un citu starptautisku 

projektu īstenošanā.  

8. Dibina, attīsta un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām. 

9. Atbilstīgi aģentūras kompetencei sniedz konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskām organizācijām, privātpersonām un īsteno izglītojoši informatīvus seminārus 

latviešu valodas attīstības jautājumos. 

10. Sniedz lingvistiskos atzinumus, izziņas par personvārdu atveidi un rakstību latviešu 

valodā, kā arī par dažādi rakstītu personvārdu identifikāciju dokumentos. 

11. Sagatavo aģentūras pārvaldes lēmumu, līgumu, aģentūras iekšējo normatīvo aktu 

projektus atbilstīgi daļas kompetencei. 

12. Koordinē un nodrošina aģentūras pārstāvību tiesvedības procesos, kurā aģentūra ir lietas 

dalībnieks. 

13. Atbilstīgi daļas kompetencei izskata iesniegumus un sagatavo atbilžu projektus. 

14. Atbilstīgi daļas kompetencei veic informatīvo un metodisko resursu apkopojumu. 

15. Atbilstīgi daļas kompetencei uztur un papildina datubāzi par aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem un mērķauditoriju. 

16. Atbilstīgi daļas kompetencei veic citus uzdevumus. 
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LVA 2012. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Sociolingvistiskie pētījumi par 

latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporu mītnes valstīs 

 

2012. gadā izdots pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010” tulkojums angļu 

valodā „Language situation in Latvia: 2004–2010”. Pētījuma tulkojums veikts, lai 

iepazīstinātu ārvalstu interesentus un valodas politikas jomas pārstāvjus ar valodas situāciju 

Latvijā. Šajā pētījumā ir konstatēts ne tikai sasniegtais, bet arī apzinātas galvenās problēmas 

valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas kā valsts valodas konkurētspējas stiprināšanā. 

Regulāra valodas situācijas izpēte ir vienīgais veids, kā izvērtēt valodas politikas rezultātus un 

plānot nākamos uzdevumus. 

 

 

 

 

 

 

 

Language situation in Latvia: 2004–2010.  

Ed. by Druviete, I. 

Rīga : LVA, 2012. P. 232. (500 eks.) 

ISBN 978-9984-815-79-4 

 

2012. gadā izveidoti un ievietoti LVA mājaslapā arī pētījuma „Valodas situācija 

Latvijā: 2004–2010” latviešu valodā un „Language situation in Latvia: 2004–2010” 

angļu valodā kopsavilkumu elektroniski izdevumi. Kopsavilkumos konspektīvi atspoguļoti 

dati un fakti par Latvijas valodas situāciju no 2004. gada līdz 2010. gadam. Tie pieejami LVA 

mājaslapā http://valoda.lv/Petijumi/Valodas_situacijas_izpete/mid_510. 

 

LVA mājaslapā lasīšanai pieejams arī 2009. gadā izdotā pētījuma „Migrācijas 

ietekme un valodas vidi Latvijā” pārstrādāts un papildināts kopsavilkuma elektronisks 

izdevums latviešu un angļu valodā. Autoru izstrādātais darbs ir zinātnisks pētījums, kas skata 

imigrācijas jautājumus galvenokārt valodas un integrācijas aspektā. Pētījumā aprakstīti 

migrācijas procesi Latvijā vēsturiskā skatījumā, kā arī analizētas mūsdienu Latvijas problēmas 

un izaicinājumi valodas un integrācijas politikā, ko rada dažādie migrācijas procesi. 

 

 

 

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. 

Pētījuma kopsavilkums.  

Baltiņš, M., Hirša, Dz., Kļava, G. u.c. 

Red. Kļava, G.  

Rīga : LVA, 2012. 64. lpp. 

ISBN: 978-9984-815-74-9 

Pieejams: http://valoda.lv/Petijumi/Valodas_situacijas_izpete/mid_510 

 

 

 

The Influence of Migration on the Language Environment in Latvia. 

Research summary.  

Ed. by Kļava, G. 

Rīga : LVA, 2012. P. 64. 

ISBN: 978-9984-815-70-1  

Available: 

http://valoda.lv/en/Research/Study_of_the_Linguistic_Situation/mid_675 

http://valoda.lv/Petijumi/Valodas_situacijas_izpete/mid_510
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Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un 

mūžizglītībā, atbalsts mazākumtautību izglītībai latviešu valodas apguvē 

 

2012. gadā LVA izstrādāti diagnosticējošie testi un valodas prasmes pārbaudes 

darbi A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmenim. Testi un pārbaudes darbi ir aktuāli 

pieaugušo valodas kursu organizētājiem, tie pēc pieprasījuma pieejami LVA. 

Saskaņā ar pieaugošo pieprasījumu pēc latviešu valodas kursiem pēdējos divos gados 

2012. gadā izstrādātas jaunas paraugprogrammas A1, A2, B1, B2 valodas prasmes 

līmenim. Programmas veidotas, pamatojoties uz valodas prasmju līmeņu raksturojumu un 

prasībām, kas definētas šādos dokumentos: ,,Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: 

mācīšanās, mācīšana, vērtēšana (2006); ,,Eiropas valodu portfelis pieaugušajiem” (2006); 

,,Latviešu valodas prasmes līmenis” (1997). 

LAT2 kursu mazākumtautību skolēnu vecākiem mērķis ir veicināt 

mazākumtautību skolēnu vecāku izpratni par Latvijas skolu sistēmu un izglītības procesiem, 

paralēli pilnīgojot mazākumtautību skolēnu vecāku latviešu valodas prasmi. LVA ik gadu ar 

valsts, pašvaldības (Rīgas Domes) vai dažādu projektu finansiālu atbalstu organizē valsts 

valodas apguves vai valodas prasmes pilnveides kursus. 2012. gadā LVA ar Rīgas Domes 

atbalstu īstenoja divus projektus. 

Projekts „Latviešu valodas kursi Rīgas mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem 

un pilsētas iedzīvotājiem” (Rīgas Domes līguma numurs DIKS-12-515, īstenots 

06.02.2012.–30.11.2012.). Latviešu valodas prasmi saskaņā ar 60 stundu programmu apguva 

vai valodas prasmi pilnīgoja 131 cilvēks (10 grupas). 

 

LAT2 kursi mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem (60 stundas) 

Kursu norises periods Kursu norises vieta 
Kursantu skaits  

(tiesības saņemt apliecinājumu) 

maijs − jūnijs Rīgas Purvciema vidusskola 12 

maijs − jūnijs Rīgas 92. vidusskola 11 

maijs − jūnijs Rīgas 95. vidusskola (2 grupas) 33 

maijs − jūnijs Rīgas 72. vidusskola 16 

maijs − jūnijs Rīgas 68. vidusskola 12 

septembris − novembris Rīgas Purvciema vidusskola 10 

septembris − novembris Rīgas 92. vidusskola 9 

septembris − novembris Rīgas 95. vidusskola 13 

septembris − novembris Rīgas 72. vidusskola 15 

Kopā: 131 

 

Izvērtējot kursus mazākumtautību skolēnu vecākiem, var secināt, ka skolēnu vecāku 

valodas prasme saglabājusies līdzīga kā 2010. un 2011. gadā. Nereti dalībnieku aptauju 

anketās norādīts, ka kursu dalībniekiem ir valodas apguves pieredze (atsevišķos gadījumos pat 

10 vai 15 gadus), tomēr faktiski valodas zināšanas neatbilst norādītajam valodas prasmes 

apguves laikam. Arī 2012. gadā kursu dalībnieku latviešu valodas priekšzināšanas (arī starp 

vienas grupas dalībniekiem) ievērojami atšķīrās. Šāda situācija izskaidrojama, jo grupu 

izveidē LVA nemainīgi primārs ir bijis integratīvais aspekts. Tomēr, pateicoties skolotāju 

meistarībai, valodas apguves process noritējis sekmīgi, mācību gaitā respektējot katra 

dalībnieka individuālās vajadzības. Kursu noslēguma pārbaudījumu rezultāti apliecina, ka 

aptuveni puse dalībnieku sasnieguši vidējo jeb B valodas prasmes līmeni. 

Kopumā kursos tika novērota labvēlīga attieksme un ieinteresētība valodas apguvē. 

Kursu vadītāji savos pārskatos joprojām kā vienu no galvenajiem faktoriem minējuši vecāku 

vēlmi palīdzēt saviem bērniem mājasdarbu izpildē. Vislielākā interese tika izrādīta par 

izglītības tematiem, skolas dzīvi, bērnu un vecāku attiecībām. 
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Viena no LVA prioritātēm 2012. gadā – pedagogu valodas prasmes pilnveide, kas 

noteikta, atsaucoties uz pedagogu vajadzībām un izprotot, ka mazākumtautību skolās, kur 

skolotāji pasniedz mācību priekšmetus bilingvāli vai latviski, nepieciešamas augsta līmeņa 

latviešu valodas prasmes gan mācību stundās, gan ārpusstundu darbā. 2012. gadā tika 

sagatavoti 80 stundu programmas kursi „Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku valodas 

prasmes un profesionālās kompetences pilnveide”, kuros valodas prasmi pilnīgoja galvenokārt 

pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu audzinātāji. 

 

Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku valodas prasmes un 

profesionālās kompetences pilnveide” (Rīgas domes līguma numurs DIKS-12-2491, 

īstenots 15.06.2012.–30.11.2012.). Latviešu valodas prasmi pēc 80 stundu programmas 

apguva vai valodas prasmi pilnīgoja pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki – kopā 

109 cilvēki (7 grupas). 

 
LAT2 kursi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem (80 stundas) 

Kursu norises periods Kursu norises vieta 
Kursantu skaits  

(tiesības saņemt apliecinājumu) 

septembris − novembris Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde 17 

septembris − novembris Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde 15 

septembris − novembris Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde 19 

septembris − novembris Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde 13 

septembris − novembris Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde 17 

septembris − novembris LVA (grupa no individuāliem pieteikumiem) 15 

septembris − novembris LVA (grupa no individuāliem pieteikumiem) 13 

Kopā: 109 

 

2012. gadā LVA par valsts budžeta līdzekļiem papildus organizēja trīs kursus 

pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kuros latviešu valodas prasmi pēc 80 stundu 

programmas apguva vai valodas prasmi pilnīgoja pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki – 

kopā 45 cilvēki (3 grupas). 
 

LAT2 kursi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem  

(80 stundas) 

Kursu norises periods Kursu norises vieta 
Kursantu skaits (tiesības 

saņemt apliecinājumu) 

septembris − novembris Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde 17 

septembris − novembris Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde (2 grupas) 28 

Kopā: 45 

 

Līdzīgi kā iepriekšējos kursos, kas tika organizēti vecākiem, arī šajos novērotas 

atšķirības latviešu valodas zināšanās, kas izskaidrojams ar kursu dalībnieku atšķirīgo valodas 

apguves pieredzi. Taču visās grupās bija vērojama liela ieinteresētība un pozitīva attieksme 

programmas apguvē, par to liecināja augstie kursu apmeklējuma rādītāji un uzdoto uzdevumu 

godprātīga izpilde noteiktajā laikā. Vislielāko interesi dalībnieces izrādīja par tēmām: brīvais 

laiks un vaļasprieki; pirmsskolas vecuma bērnu attīstība un audzināšana; darbs ar bērniem, 

kuriem ir īpašas vajadzības; pirmsskolas ikdiena un skolas sadarbība ar vecākiem; veselīgs 

dzīvesveids un veselība. Kursos īpaša uzmanība tika veltīta runātprasmes un rakstītprasmes 

uzlabošanai, kā arī tika pilnīgota dalībnieku latviešu valodas prasme kopumā.  

Kursu normatīvais pamatojums 

o Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014.gadam  

(5. sadaļas 5.2. apakšpunkts). 

o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (7. sadaļas 7.5. apakšpunkts). 
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LVA 2012. gadā turpināja pedagogu tālākizglītību, lai sekmīgi realizētu Latvijas 

izglītības koncepcijas izpildi un izglītības satura reformu. Pedagogu tālākizglītības kursu 

mērķis ir pilnveidot latviešu valodas un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 431 

„Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” un saskaņā ar LVA nolikumu. 

2012. gada pirmajā pusē pedagogu tālākizglītība daudzveidīgās formās tika īstenota 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo 

mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IP

IA/VIAA/002) (sk. 16. lpp.). 

2012. gada otrajā pusē LVA organizēja metodikas kursus vairākām pedagogu grupām. 

 

o Lai kvalitatīvi nodrošinātu profesionālās pilnveides kursus pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem, LVA vispirms sagatavoja šo kursu vadītājus. 

 

Programmas nosaukums 
Kursu norises datums 

(no/līdz) 

Kursu norises 

vieta 

Kursantu 

skaits 

Tālākizglītotāju profesionālās 

kompetences pilnveide darbam ar 

skolotājiem, kuri īsteno bilingvālu 

pedagoģisko procesu pirmsskolā 

(48 stundas) 

26.10.2012.−15.12.2012. LVA 

18 

Bilingvāls pedagoģiskais process 

pirmsskolā (36 stundas) 

02.11.2012.−30.11.2012. Rīgas 141. PII 

„Kastanītis” 
20 

13.11.2012.−11.12.2012. 182. Rīgas PII 16 

14.11.2012.−12.12.2012. Rīgas 

75. vidusskola 
22 

06.11.2012.−11.12.2012. LVA 15 

Kopā: 91 

 

 

o Sadarbībā ar Lielbritānijas padomes pārstāvniecību Latvijā tika īstenoti 4 mācību 

priekšmeta satura un valodas integrētas apguves (CLIL) metodikas kursi bilingvālo mācību 

skolotājiem tālmācības formā. 
 

Programmas nosaukums 
Kursu norises datums 

(no/līdz) 

Kursu 

norises vieta 

Kursantu 

skaits 

Mācību satura un valodas integrētas apguves  

(CLIL) metodika (50 stundas) 
20.09.2011.−06.01.2012. e-vide 13 

10.01.2012.−12.03.2012. e-vide 12 

02.02.2012.−20.04.2012. e-vide 13 

28.08.2012.−21.11.2012. e-vide 10 

Kopā: 48 

 

 

o Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā „Latviešu valodas, literatūras un 

bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” latviešu valodas 

skolotājiem tika piedāvātas 12 stundu programmas par noteiktiem valodniecības un 

metodikas jautājumiem, savukārt latviešu valodas mācību līdzekļu autoriem tika izveidota 

jauna 24 stundu programma. Turpinot pagājušajā gadā sākto tālākizglītību latviešu valodas 

apguves kursu vadītājiem, darbā ar pieaugušajiem izveidota jauna 36 stundu programma. 
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Programmas nosaukums 

Kursu norises 

datums 

(no/līdz) 

Kursu norises vieta 
Kursantu 

skaits 

Mācīšanās un domāšanas prasmju 

attīstīšana latviešu valodas stundās 

(12 stundas) 

23.11.2012.− 

24.11.2012. 
Balvu Valsts ģimnāzija 

36 

30.11.2012.− 

01.12.2012. 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 

35 

14.12.2012.− 

15.12.2012. 
Ludzas 2. vidusskola 

31 

10.12.2012. 

13.12.2012. 

17.12.2012. 
LVA 21 

Mūsdienīga latviešu valodas stunda 

(12 stundas) 

07.12.2012.− 

08.12.2012. 
Daugavpils izglītības pārvalde 

28 

Latviešu valodas mācību līdzekļu 

autoru profesionālās kompetences 

pilnveide (24 stundas) 

13.12.2012.– 

25.01.2013. 
LVA 19 

Latviešu valodas kā svešvalodas 

apguves didaktika darbā ar 

pieaugušajiem (36 stundas) 

07.09.2012.− 

02.11.2012. 
Rīgas 15. vidusskola 23 

Kopā: 193 

 

 

Projekti un pasākumi latviešu valodas apguvē, mācību metodikā un 

starpkultūru komunikācijā 
 

LVA sniedz atbalstu latviešu valodas un bilingvālo mācību skolotājiem un pirmsskolu 

skolotājiem, kā arī īsteno starpkultūru komunikācijas projektus. Lai nodrošinātu pedagogiem 

metodisko atbalstu, LVA 2012. gada 27. februārī atklāja informatīvi metodisko kabinetu 

„Tīne”. 

Informatīvi metodiskā kabineta „Tīne” darbība  

o Izstrādāts un LVA mājaslapā ievietots „Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu 

izstrādes teorētiskais pamatojums” (autore: Dr. habil. paed. profesore Irina Maslo, pieejams 

LVA mājaslapā: http://www.valoda.lv/Izglitiba/Pirmsskolas_skolotajiem/1145/mid_723). 

 

o Izstrādātas divas pirmsskolas izglītības mācību programmas. 
 

Mērķauditorija Programmas nosaukums / autors Programmas autori 

Pirmsskolas 

skolotāji  

Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību 

satura apguvei 4−6 gadus veciem bērniem 

M. Milaša 

D. Škutāne 

Ž. Zeikate 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Pirmsskolas izglītības mācību programma latviešu valodas 

apguvei 4−6 gadus veciem bērniem 

I. Eglīte 

J. Buboviča 

Z. Zača 
 

o Organizētas divas meistarklases pirmsskolas izglītības darbiniekiem, dalībnieku 

kopējais skaits – 38. 

 

Meistarklases nosaukums Datums 
Norises 

vieta 

Programmas 

autore/ 

meistarklases 

vadītāja 

Dalībnieku 

skaits 

Rotāsim telpu un sevi (bērnu un 

pieaugušo gatavoti telpu rotājumi, 

dizaina priekšmeti un rotaslietas) 

07.11.2012. 

21.11.2012. 

05.12.2012. 

19.12.2012. 

Rīgas 

76. PII 

I. Gludīte 

14 

http://www.valoda.lv/Izglitiba/Pirmsskolas_skolotajiem/1145/mid_723
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Meistarklases nosaukums Datums Norises vieta 

Programmas 

autore/ 

meistarklases 

vadītāja 

Dalībnieku 

skaits 

Bilingvālas, integrētas mazākumtautības 

valodas, matemātikas, mājturības un 

tehnoloģijas rotaļnodarbības pirmsskolā 

07.11.2012. 

14.11.2012. 

28.11.2012. 

05.12.2012. 

12.12.2012. 

Rīgas 

37. vsk. 

J. Buboviča 

24 

Kopā: 38 

 

o Organizētas konsultācijas un semināri pirmsskolu un skolu pedagogiem, 

dalībnieku kopējais skaits – 83. 

 

Datums Norises vieta Mērķauditorija Īss apraksts 

Vadītājs  

(vārds, 

uzvārds) 

Dalībnieku 

skaits 

02.03.2012. LVA 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

skolotāji 

LAT 2 mācību līdzekļi 

sākumskolai un 

pirmsskolai;  

jaunumi sociolingvistikā 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 

A. Otomere 

9 

06.03.2012. LVA 

Rīgas pilsētas 

un Latvijas 

novadu latviešu 

valodas skolotāji 

LVA jaunākie 

metodiskie līdzekļi, 

metodiskā kabineta  

pieejamie resursi un to 

izmantošana 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 

A. Otomere 

17 

07.03.2012. 
Purvciema 

vidusskola 

Latviešu valodas 

skolotāji 

LAT 2 mācību līdzekļu 

izvēle 
V. Vaivade 12 

12.03.2012. LVA 

Rīgas pilsētas 

un Latvijas 

novadu latviešu 

valodas skolotāji 

LVA jaunākie 

metodiskie līdzekļi, 

metodiskā kabineta  

pieejamie resursi un to 

izmantošana 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 
12 

24.04.2012. LVA 

Valsts un 

sabiedrisko 

institūciju 

pārstāvji 

LVA jaunākie 

metodiskie līdzekļi, 

metodiskā kabineta  

pieejamie resursi un to 

izmantošana 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 

A. Otomere 

L. Valdmane 

9 

20.10.2012. LVA 

Ukraiņu 

vidusskolas 

skolotāji 

Informatīvi metodiskais 

seminārs 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 
5 

13.11.2012.  LVA 
Latviešu valodas 

skolotāji 

LAT 2 mācību līdzekļu 

izvēle 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 
19 

Kopā: 83 

 

o 2012. gadā organizēti informatīvi metodiskie semināri pedagogiem par aktualitātēm 

izglītībā, konsultācijas pirmsskolas un skolas pedagogiem, organizēti pieci pirmsskolas 

bērnu vecāku klubi, dalībnieku kopējais skaits – 252. 
 

Datums Norises vieta Mērķauditorija Īss apraksts 
Vadītājs  

(vārds, uzvārds) 

Dalībnieku 

skaits 

07.05.2012. LVA 
Latviešu valodas 

skolotāji 

Informatīvi 

metodiskais 

seminārs  

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 
13 

08.05.2012. LVA 
Līvānu latviešu 

valodas skolotāji 

Informatīvi 

metodiskais 

seminārs 

V. Vaivade 

Ē. Pičukāne 
10 
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Datums Norises vieta Mērķauditorija Īss apraksts 
Vadītājs  

(vārds, uzvārds) 

Dalībnieku 

skaits 

19.05.2012. LVA 
Pirmsskolas 

skolotāji 

Mācību līdzekļi 

latviešu valodas 

apguvei 

L. Valdmane 6 

28.09.2012. LVA 
Pirmsskolas 

skolotāji 

Mācību līdzekļi 

latviešu valodas 

apguvei 

L. Valdmane 6 

15.11.2012. 

Liepājas 

A. Puškina 

2. vidusskola 

Pirmsskolu 

bērnu vecāki 

Vecāku klubiņš 

„Mācīsimies 

kopā!” 

T. Aņisimova 30 

21.11.2012. 
Daugavpils 

14 PII 

Pirmsskolu  

bērnu vecāki 

Vecāku klubiņš 

„Mācīsimies 

kopā!” 

S. Mickeviča 25 

23.11.2012. 
Rīgas 192 

PII 

Pirmsskolu  

bērnu vecāki 

Vecāku klubiņš 

„Mācīsimies 

kopā!” 

N. Švarcburga 17 

27.11.2012. 

Krāslavas 

Varavīksnes 

skola 

Pirmsskolu  

bērnu vecāki 

Vecāku klubiņš 

„Mācīsimies 

kopā!” 

J. Strogonova 18 

01.10.2012. 
Baldones PII 

„Vāverīte” 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 
L. Valdmane 20 

28.11.2012. 
Stopiņu 

pagasta PII  

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 
L. Valdmane 29 

03.12.2012. 
Daugavpils 

(1) 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 

L. Valdmane 

V. Vaivade 
15 

03.12.2012. 
Daugavpils 

(2) 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 

L. Valdmane 

V. Vaivade 
14 

05.12.2012. 
Ludzas PII 

„Pasaciņa” 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 
L. Valdmane 29 

12.12.2012. 
Liepājas PII 

„Pasaciņa” 

Pirmsskolas 

skolotāji 

Konsultācija PII 

darbiniekiem 
L. Valdmane 20 

Kopā: 252 

 

 

 

 

2012. gadā LVA īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 

2010. gada programmas projektu „Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem un jauniešiem” (IF/2010/1.1./15) (turpmāk – projekts). Līgums par 

projekta īstenošanu noslēgts ar Kultūras ministriju, un tas īstenots no 19.04.2012. līdz 

30.06.2012. sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. 

Projekta mērķis – nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo bērnu un jauniešu iespēju apgūt 

latviešu valodu un integrēties Latvijas sabiedrībā, īstenojot inovatīvas pieejas latviešu valodas 

apguvē un veicinot sabiedrības līdzdalību. Projekta mērķauditorija – visi trešo valstu 

valstspiederīgo bērni un jaunieši, kuri Latvijā ir ieradušies pēdējo 10 gadu laikā, kā arī 

bezvalstnieku bērni un jaunieši, bērnu vecāki, brīvprātīgie, žurnālisti.  

Projekta laikā īstenotās aktivitātes nodrošināja pilnvērtīgu trešo valstu valstspiederīgo 

iesaistīšanos sabiedrībā. Katra darbība tika vērsta uz projekta rezultātu praktisko lietderību 

mērķgrupai, nodrošinot gan tūlītēju, gan ilgtermiņa projekta rezultātu efektivitāti.  
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Projekta rezultāts: 

o izdots „Izglītības tilts” – informatīvs materiāls par izglītības iespējām Latvijā trešo 

valstu valstspiederīgajiem; 
 

 

 

 

 

 

Izglītības tilts. 

Informatīvs materiāls par izglītības iespējām Latvijā 

trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Rīga : LVA, 2012. 12 lpp. (5000 eks.) 

 

o izveidots informatīvi izglītojošs valodas apguves portāls www.sazinastilts.lv, 

nodrošinot informācijas pieejamību par trešo valstu valstspiederīgo tiesībām un iespējām 

Latvijā, par Latvijas kultūrvidi, par valodas apguves iespējām; 
 

 

 

Saziņas tilts. 

Informatīvi izglītojošais portāls. 

Pieejams: www.sazinastilts.lv 

 

Informatīvi izglītojošais portāls Saziņas tilts 

paredzēts trešo valstu valstspiederīgo jauniešiem, 

lai apgūtu latviešu valodu un iegūtu aktuālo 

informāciju, tādējādi īstenojot veiksmīgu 

integrāciju Latvijā. 

 

o atbilstoši mērķgrupas īpatnībām, vajadzībām, vecumam, attīstot latviešu valodas 

prasmes un apguves pieejamību, izstrādāti inovatīvi materiāli valodas apguvei. Autori cer, ka 

informatīvi izglītojošā valodas apguves portāla www.sazinastilts.lv izveide sekmēs trešo 

valstu valstspiederīgo dialogu ar Latvijas sabiedrību, informācijas pieejamību un interaktīvu 

valodas apguvi, arī pašmācības ceļā. Izveidotie audioieraksti klausīšanās prasmju pilnveidei, 

videoklipi saziņas situāciju izpratnei un valodas modeļu apguvei ir piemēroti jauniešu 

auditorijai, taču tos var izmantot citi interesenti – mazākumtautību pārstāvji Latvijā, kā arī 

diasporā dzīvojošie latvieši; 
 

o dažādu pasākumu plānošanā un organizēšanā iesaistīti trešo valstu valstspiederīgie. 

Projekta aktivitātēs kopā darbojās mērķgrupas jaunieši un latviešu jaunieši, notika nemitīga 

pieredzes apmaiņa, dialogs, kas mērķgrupas jauniešiem ļāva justies līdzatbildīgiem par 

notiekošo; 
 

o izveidota inovatīva jauniešu platforma „Jaunietis jaunietim”, sekmējot sabiedrības 

līdzdalību un problēmas izpratni. Desmit brīvprātīgie – pedagoģijas studenti tika izglītoti 36 

stundu programmā par dažādām pieejām valodas apguvē un integrācijas iespējām valodas 

apguves procesā. Kursu laikā studenti izveidoja četras valodas apguves un integrācijas 

programmas. Sagatavotā brīvprātīgo komanda palīdzēja trešo valstu valstspiederīgo 

jauniešiem apgūt latviešu valodu un integrēties Latvijas vidē. Tika organizēta valodas 

apguves un integrācijas nometne trešo valstu valstspiederīgo bērniem un sabiedrības 

vienaudžiem. 
 

o Projekts sniedzis ieguldījumu latviešu valodas apguves iespēju un metodikas jomā. 

Projektā izstrādātie materiāli (audiomateriāli ar uzdevumiem, videointervijas, situatīvie 

videoklipi, videostundas bērniem) ir pieejami www.sazinastilts.lv, youtube.com un materiālā 

„Izglītības tilts”. 

http://www.sazinastilts.lv/
http://www.sazinastilts.lv/
http://www.sazinastilts.lv/
http://www.sazinastilts.lv/
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2012. gadā LVA turpināja 2010. gadā sākto Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto 

projektu „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide” (Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) (turpmāk – 

projekts) īstenošanu. Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru. Projekts tika īstenots no 19.04.2010. līdz 31.07.2012. visos Latvijas plānošanas 

reģionos. Projekta mērķis – nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, 

literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu 

atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām. 

1. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālākizglītības kursos. Šajā aktivitātē latviešu valodas un literatūras, pirmsskolas 

un sākumskolas, kā arī bilingvālo mācību pedagogi profesionālās pilnveides klātienes kursos 

pēc savas izvēles varēja apgūt kādu pirmsprojekta un projekta periodā izstrādāto programmu. 

 

Mērķauditorija Programmas nosaukums 
Stundu 

skaits 

Mazākumtautību skolu 

bilingvālo mācību skolotāji 

Mazākumtautību skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveide mācību satura īstenošanai latviešu valodā 
60 

Pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāji, kas strādā 

lingvistiski neviendabīgā 

vidē 

Latviešu valodas (LAT2)  

mācības pirmsskolā un sākumskolā 
36 

Bilingvālās mācības pirmsskolā un sākumskolā 
36 

Latviešu valodas un  

literatūras skolotāji 

Tekstveide un darbs ar tekstu latviešu valodas stundās 

vidusskolā 
12 

Daudzveidīgas metodiskas pieejas literatūras virzienu 

apguvē 
12 

Leksikoloģijas un frazeoloģijas apguve pamatskolā un 

vidusskolā 
12 

Mūsdienu ārzemju literatūra un mācīšanas metodika 12 

Mūsdienīga latviešu valodas stunda 12 

Latviešu literatūras apguves veicināšana 

mazākumtautību izglītības programmās  pamatskolā 
12 

Tekstveides jautājumi pamatskolā 12 

Mūsdienīga literatūras stunda 12 

Mācīšanās un domāšanas prasmju attīstīšana latviešu 

valodas stundās 
12 

Teātris kā līdzeklis dramaturģijas mācībās 12 

Valodas kultūras aktuālie jautājumi 12 

Atjaunotā LAT2 mācību satura apguve pamatskolā 12 

Individualizēta pieeja latviešu valodas apguvei 12 

Aktuālas tendences jaunākajā latviešu literatūrā 12 

Literārā teksta interpretācija skolā 12 

Skola un bibliotēka: izglītības partneri lietpratīga lasītāja 

veidošanā 

(2012. gadā izstrādāta un īstenota programma) 

36 

„Informācijas tehnoloģiju risinājumu un e-mācību 

materiālu komplektu efektīva izmantošana LAT un LIT 

7., 8. un 9. klasē” (A) 

(2012. gadā piedāvājumā iekļauta programma) 

8 
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2. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide tālmācības formā. Saskaņā ar programmām šajā aktivitātē tika sagatavoti 

skolotāju tālākizglītotāji latviešu valodas apguves un bilingvālo mācību metodikā. Kursi abās 

programmās notika gan klātienes, gan tālmācības formā. Programmu īstenošanā notika cieša 

sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas nodrošināja mācību telpas un vietni 

elektroniskajai mācību videi „MOODLE”.  
 

Mērķauditorija 2012. gadā izstrādātā un īstenotā programma 
Stundu 

skaits 

Bilingvālo mācību skolotāju 

tālākizglītotāji 

Mācību satura un valodas integrētas apguves metodika 36 

 

 3. Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences 

pilnveide inovatīvās formās. Šajā aktivitātē latviešu valodas un literatūras, kā arī bilingvālo 

mācību pedagogiem 2012. gadā tika piedāvātas divas iespējas. 

o Piedalīšanās radošajās darbnīcās pedagogu vasaras nometnēs. 
 

Mērķauditorija 2012. gadā izstrādātā un īstenotā programma  
Stundu 

skaits 

Latviešu valodas, 

literatūras un 

mākslas jomu 

skolotāji 

Skolotāju – tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide 

latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetu satura 

īstenošanai (A programma) 

Programmu veido 6 radošās darbnīcas 

o Izglītība kā veselums un cilvēces kultūras daļa 

o Literatūra un māksla skolā 

o Lingvodidaktikas vispārīgie jautājumi 

o Runas māksla 

o Radošas domāšanas vizualizēšana 

o Skolotāju konstruktīvas komunikācijas sekmēšana mācību 

procesā: problēmas un risinājumi 

36 

 

o Piedalīšanās kolēģu vadītās meistarklasēs, kurās īpaša uzmanība tika veltīta 

meistarklašu vadītāju praktiskajai pieredzei konkrētu mācību aspektu mācīšanā. 
 

Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, 

bilingvālo mācību skolotāji 

Nr. 

p.k. 
2012. gadā īstenotās programmas 

Skolotājs/ 

programmas autors 
Skola 

Stundu 

skaits 

1. Literatūra kā mākslas apguve  Anita Bogačkova Rīgas  

Dizaina un 

mākslas 

vidusskola 

36 

2. Pieredzes skola: lasītāja prasmju 

veidošana un attīstīšana pamatskolā 

Alda Miķe Smiltenes 

ģimnāzija  

36 

3. Metodiskie paņēmieni leksikas slāņu 

apguvē latviešu valodas un literatūras 

stundās pamatskolā un vidusskolā 

Skaidrīte Odiņa 

Inguna Varakāja 

Rīgas  

Klasiskā 

ģimnāzija  

36 

4. Prezentācija – skolēna un skolotāja 

radošās sadarbības un emocionālās 

gaisotnes veidotāja latviešu 

literatūras stundās  

Silvija Avišāne Jēkabpils 

2. vidusskola 

36 

5. Daudzveidīga, skolēnu izziņas 

aktivitāti un radošumu veicinoša 

bilingvālā mācību procesa īstenošana 

sākumskolā 

Ilona Mihailova Rīgas 

53. vidusskola  

36 
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Mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras, mākslas, pirmsskolas un sākumskolas, 

bilingvālo mācību skolotāji 

Nr. 

p.k. 
2012. gadā īstenotās programmas 

Skolotājs/ 

programmas autors 
Skola 

Stundu 

skaits 

6. Moderno tehnoloģiju izmantošana un 

interaktīvās iespējas mācību 

sasniegumu vērtēšanā latviešu 

valodas un literatūras stundās 

Ingūna Hitrova  

Liene Juhņevska 

Rīgas  

Zolitūdes 

ģimnāzija 

36 

7. Mācību metodes un paņēmieni visu 

valodas prasmju attīstīšanai 

pirmsskolā un sākumskolā 

Inta Trukšāne 

Anžela Rutkovska 

Ludzas 

2. vidusskola 

36 

8. Integrēta pieeja radošai literatūras 

apguvei vidusskolā 

Gita Pohevica 

Regīna Bondere 

Dzintra Rubene 

Rīgas  

Purvciema 

vidusskola  

36 

9. Integrēta pieeja literāra darba analīzē 

vairākos mācību priekšmetos 

Marina Šķilvalte 

Simona Stalidzāne 

Juta Birzniece 

Draudzīgā 

aicinājuma 

Liepājas pilsētas 

5. vidusskola 

36 

10. Integrēta runas un sistemātiskās 

domāšanas attīstība valodas un 

sociālo zinību jomas priekšmetos 

pamatskolā 

Ingrīda 

Muraškovska 

Jelgavas 

2. pamatskola  

36 

11. Radošās rakstīšanas paņēmienu 

izmantošana latviešu valodas un 

literatūras stundās pamatskolā un 

vidusskolā 

Solveiga Raginska 

Kristīna Voiteka 

Rīgas  

Puškina licejs 

36 

12. Radošās svešvalodas kursa 

integrācija skolas mācību programmā 

Laura Katkeviča 

Baiba Kačanova 

Liepājas Raiņa 

6. vidusskola  

36 

13. Aleksandra tehnikas integrēšana 

mākslas jomas mācību priekšmetu 

nodarbībās 

Ginta Rūse Ziemeļkurzemes 

profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs „Ventspils 

profesionālā 

arodvidusskola” 

36 

14. Skolēnu kreativitātes veicināšana, 

izmantojot laikmetīgas mācību 

metodes literatūras stundās 

pamatskolā un vidusskolā 

Daiga Muižule 

Sigita Stefana 

Liepājas  

Raiņa 

6. vidusskola 

36 

15. Aktivitātes rakstītprasmes 

veicināšanai sākumskolā 

Kristīne Pjasecka Privātā vidusskola 

„Klasika” 

36 

16. Mūsdienu prasības fizikas 

pasniegšanai pamatskolā un 

vidusskolā, īstenojot mācību 

priekšmeta saturu latviešu valodā. 

Larisa Koroševska Daugavpils 

3. vidusskola  

36 

17. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāja loma labvēlīgas 

psiholoģiskas vides veidošanā 

mācību procesā  

Ilga Stikute Krāslavas  

Valsts ģimnāzija 

36 
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2012. gadā projektā sasniegtie rezultāti 
 

Lietotie saīsinājumi: 

BI – bilingvālo mācību skolotāji 

PI – pirmsskolas skolotāji 

SK – sākumskolas skolotāji 

LAT1 – latviešu valodas kā dzimtās valodas skolotāji 

LAT2 – latviešu valodas kā otrās valodas skolotāji 

 

Aktivitātes 

Nr. 

Profesionālās pilnveides 

forma 

Programmas 

apjoms 

Programmu 

skaits 

(projektā 

plānotais) 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2010. gadā 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2011. gadā 

Izstrādāto 

programmu 

skaits 

2012. gadā 

1. aktivitāte   

1.1. Kursi tradicionālā 

formā (BI) 
60 stundas 1* - - - 

1.2. Kursi tradicionālā 

formā (PI un SK) 
36 stundas 2 2 

- 
- 

1.3. Kursi tradicionālā 

formā (LAT1, LAT2) 
12 stundas 15* 14 

- 
- 

1.3.1. Kursi tradicionālā 

formā (LAT1, LAT2) 
36 stundas - - - 1 

1.3.2. Kursi tradicionālā 

formā (LAT1, LAT2) 
8 stundas - - - 1* 

2. aktivitāte   

2.1. Kursi klātienes/ 

tālmācības formā 

(MOODLE vidē) 

(LAT1, LAT2) 

120 

stundas 
1 1 - - 

2.2. Kursi 

klātienes/tālmācības 

formā (MOODLE 

vidē) (BI) 

60 stundas 1 1 - - 

2.3. Kursi 

klātienes/tālmācības 

formā (MOODLE 

vidē) (BI) 

36 stundas - - - 1 

3. aktivitāte   

3.1. Radošo darbnīcu 

nometnes (LAT1, 

LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 1 1 - - 

3.1.1. Radošo darbnīcu 

nometnes (LAT1, 

LAT2, mākslas jomu) 

36 stundas 1 1 - 1 

3.2. Pedagogu 

meistarklases 

(LAT1, LAT2, PI un 

SK, BI) 

36 stundas 35 18 17 - 

 

* t.sk. programma (-s), kas izstrādāta (-s) pirmsprojekta periodā. 
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Pedagogu skaits aktivitātēs. Vispārējas izglītības pedagogu skaits, kas pilnīgojuši 

kompetenci un kvalifikāciju (vairākas reizes uzskaitīto pedagogu skaits – pedagogiem ir 

neierobežotas tiesības apmeklēt visu aktivitāšu kursus). 

 

Aktivitātes 

Nr. 
Mērķgrupa 

Pedagogu 

skaits 

(projektā 

plānotais pēc 

grozījumiem) 

Pedagogu 

skaits 

2010. gadā 

(precizēts) 

Pedagogu 

skaits 

2011. gadā 

Pedagogu 

skaits 

2012. gadā 

1. aktivitāte 

1.1. Mazākumtautību skolu skolotāji 
435 126 338 

108 

1.2. Pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāji 
1050 343 689 

258 

1.3. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji 
865 752 552 588 

1.3.1. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji 
- - - 19 

1.3.2. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāji 
- - - 66 

2. aktivitāte 

2.1. Latviešu valodas un literatūras 

skolotāju tālākizglītotāji 
32 - 32 - 

2.2. Bilingvālo mācību skolotāju 

tālākizglītotāji 
50 - 49 - 

2.3. Bilingvālo mācību skolotāju 

tālākizglītotāji 
- - - 34 

3. aktivitāte 

3.1. Latviešu valodas un literatūras, 

mākslas jomas skolotāji 
400 224 211 - 

3.1.1. Latviešu valodas un literatūras, 

mākslas jomas skolotāji 
- - - 23 

3.2. Latviešu valodas un literatūras, 

mākslas jomas, bilingvālo 

mācību skolotāji 

590 - 321 288 

3.3. Visi projekta dalībnieki - - - 111 

 

 

Pedagogu skaits reģionos. Vispārējas izglītības pedagogu skaits, kas pilnīgojuši 

kompetenci un kvalifikāciju (vienu reizi uzskaitīto pedagogu skaits). 

 

Plānošanas 

reģions 

Pedagogu skaits 

(projektā 

plānotais pēc 

grozījumiem) 

Pedagogu skaits 

2010. gadā 

Pedagogu skaits 

2011. gadā 

Pedagogu skaits 

2012. gadā 

Kurzeme 450 186 226 148 

Latgale 900 401 680 234 

Zemgale 450 253 180 99 

Vidzeme 400 193 145 48 

Rīga 800 289 596 209 

Kopā 3000 1322 1827 739 
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Atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, 

latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās 

 

Latviešu diaspora ārvalstīs. LVA 2012. gadā turpināja sniegt atbalstu latviešu valodas 

apguvei diasporā. Skolotāju darbība tika nodrošināta 5 vietās Krievijas Federācijā (5 skolotāju 

vietas) un 5 vietās Īrijā (8 skolotāju vietas). 2012. gadā zināšanas un prasmes latviešu valodā 

pilnīgojuši 240 skolēni un pieaugušie. 

 

Valsts Pilsēta Skola, mācību vieta Īstenotie pasākumi 

Krievijas 

Federācija 

Krasnojarska 
Krasnojarskas latviešu kultūras biedrība 

„Dzintars” 

Skolotāji vadīja 

latviešu valodas, 

kultūras un folkloras 

nodarbības, kā arī 

pasākumus 

Ačinska 
Krasnojarskas apgabala Ačinskas 

biedrība „Latgales kultūras centrs” 

Baškortostānas 

Republika 

M.Gorkija  

vispārizglītojošā vidusskola 

Maskava 
Latvijas Republikas vēstniecības 

Krievijas Federācijā svētdienas skola 

Maskava Maskavas Latviešu kultūras biedrība 

Īrija 

Longforda 
Latviešu nedēļas nogales skola 

„Vinnijpūks” 

Limerika 
Biedrības „Latvian Children & Women 

Assosiation” bērnu un jauniešu centrs 

Korka 
Biedrības „Latviešu sabiedrība Korkā” 

nedēļas nogales skola 

Dublina 
Biedrības „Latviešu biedrība Īrijā” 

nedēļas nogales skola „Saulgriezīte” 

Dublina 
Biedrības „Latviešu apvienība 

latviešiem Īrijā” nedēļas nogales skola 

 

Pēc LVA ierosinājuma 37 latviešu diasporā strādājošie izglītības darbinieki tika 

apbalvoti ar IZM atzinības rakstiem un 81 latviešu diasporas bērns – ar IZM pateicības rakstu. 

LVA ir atbalstījusi arī citus pasākumus diasporā: latviešu valodas prasmes pārbaudi Maskavā 

un Pasaules Brīvo latviešu apvienības organizēto diasporas skolotāju semināru Latvijā. 

Iegādāti un nosūtīti mācību materiāli un metodiskie līdzekļi 73 diasporas nedēļas 

nogales skolām visā pasaulē. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu, izmantojot diplomātisko pastu, 

mācību materiāli nogādāti nedēļas nogales skolām Īrijā, Lielbritānijā un Maskavā. 

Sistemātiski sniegtas metodiskās konsultācijas diasporas nedēļas nogales skolu 

skolotājiem un bērnu vecākiem gan klātienē, gan elektroniski. Diasporas skolotājiem 

izveidota informatīva vietne www.twitter.com/LVA_DIASPORA. 

Darbs ar nedēļas nogales skolām, plānojot un īstenojot atbalsta pasākumus, noritējis 

ciešā sadarbībā ar diasporas latviešu organizācijām – Pasaules Brīvo latviešu apvienību, 

Eiropas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo padomi Lielbritānijā un Īrijas Latviešu 

nacionālo padomi. 

 

Latviešu valodas apguve ārzemju augstskolās. 2012. gadā LVA finansiāli atbalstīja 

septiņus latviešu lektorātus ārzemju universitātēs: Sietlas Vašingtona Universitātē (ASV), 

Vīnes Universitātē (Austrijā), Prāgas Kārļa Universitātē (Čehijā), Brno Masarika Universitātē 

(Čehijā), Tallinas Universitātē (Igaunijā), Tartu Universitātē (Igaunijā), Pekinas Svešvalodu 

universitātē (Ķīnā).  

Minētajās universitātēs studentiem ir pieejami latviešu valodas, latviešu kultūras 

vēstures un arī citu priekšmetu kursi, ir iespējams apgūt latviešu valodu pilna laika 

programmā gan bakalaura, gan arī maģistra studiju programmā. 

 

http://www.twitter.com/LVA_DIASPORA
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2011./2012. gadā LVA finansiāli atbalstīto universitāšu studentu skaits un docētie kursi 

 

Augstskola Fakultāte 
Studiju 

programma 
Docētie kursi 

Studentu 

skaits 

(kopā) 

Vašingtonas 

Universitāte 

(Sietla, 

ASV) 

Skandināvijas 

studiju 

departaments 

Baltijas 

studiju 

programmas 

obligātās 

izvēles kursi 

- Latviešu valoda (5 studenti) 

(A1 valodas prasmes līmenis, 3 studenti) 

- Latviešu valoda  

(A2–B1 valodas prasmes līmenis) 

- Individuālās studijas lasītprasmes un 

rakstītprasmes attīstīšanai (4 studenti) 

8 

Vīnes 

Universitāte 

(Austrija) 

Filoloģijas un 

kultūrzinātnes 

fakultāte 

Skandināvijas studiju 

bakalaura programmas 

obligātās izvēles kurss 

Latviešu valoda un kultūra  

(A1 valodas prasmes līmenis) 
7 

Kārļa 

Universitāte 

(Prāga, 

Čehija) 

Filozofijas 

fakultāte 

Austrumeiropas studiju bakalaura programmas kursi 

14 

Obligātie 

kursi 

- Valodas vingrinājumi V (4 studenti) 

- Valodas vingrinājumi VI (4 studenti) 

- Tekstu rakstīšana (4 studenti) 

- Bakalaura semināri (4 studenti) 

Obligātās  

izvēles kursi 

- Valodas vēsture (4 studenti) 

- Sarunvaloda (4 studenti) 

- Valoda I (B valodas prasmes līmenis, 

6 studenti) 

- Valoda II (B valodas prasmes līmenis, 

4 studenti) 

Brno 

Masarika 

Universitāte 

(Čehija) 

Humanitāro 

zinātņu fakultāte 

Baltu valodu 

studiju 

bakalaura 

programmas 

obligātās un 

brīvās 

izvēles kursi 

- Praktiskā latviešu valoda I (1 students) 

- Praktiskā latviešu valoda II (4 studenti) 

- Praktiskā latviešu valoda III (8 studenti) 

- Latviešu sarunvaloda (A1–A2 valodas 

prasmes līmenis, 12 studenti) 

- Latviešu sarunvaloda (A1–A2 valodas 

prasmes līmenis, 9 studenti) 
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Pekinas 

Svešvalodu 

universitāte 

(Ķīna) 

Eiropas valodu un 

kultūru fakultāte 

Bakalaura 

programmas 

brīvās 

izvēles kurss 

- Latviešu valoda un kultūra 1  

(A1–A2 valodas prasmes līmenis, 

4 studenti) 

- Latviešu valoda un kultūra 1  

(B1–B2 valodas prasmes līmenis, 

4 studenti) 

8 
 

(2012./ 
2013. 

mācību 

gads) 

Tallinas 

Universitāte 

(Igaunija) 

Valodu centrs 
Brīvās 

izvēles kursi 

- Latviešu valodas kurss (A1 valodas 

prasmes līmenis, 18 studenti) 

- Latviešu valodas kurss (A2 valodas 

prasmes līmenis, 15 studenti) 

33 

Tartu 

Universitāte 

(Igaunija) 

Filozofijas 

fakultāte  

Valodu 

centra kursi 

- Latviešu valodas sākumkurss I (A1 

valodas prasmes līmenis, 37 studenti) 

- Latviešu valodas sākumkurss II (A2 

valodas prasmes līmenis 12 studenti) 

49 Baltijas 

studiju 

programmas 

obligātais 

kurss 

Latvijas reģionālās studijas (5 studenti) 
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LVA 2012. gadā turpināja regulāri sūtīt ārzemju universitāšu lektorātiem jaunākās 

grāmatas, DVD filmas un citus materiālus valodas, literatūras un kultūras vēstures apguvei.  

Pagājušajā gadā grāmatas tika nosūtītas uz Viļņas, Vītauta Dižā Kauņas, Klaipēdas un 

Šauļu Universitātēm Lietuvā, Tartu un Tallinas Universitātēm Igaunijā, Helsinku Universitāti 

Somijā, Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Vīnes Universitāti Austrijā, Minsteres, 

Greifsvaldes, Maincas, Ķelnes un Bonnas Universitātēm Vācijā, Kārļa Universitāti Prāgā un 

Brno Masarika Universitāti Čehijā, Varšavas un Ādama Mickēviča Universitāti Polijā, 

Rietumungārijas Universitāti un Budapeštas Etveša Lorānda Universitāti Ungārijā, 

Sanktpēterburgas Valsts universitāti Krievijā, Vašingtona Universitāti Sietlā ASV, Bergenas 

Universitāti Norvēģijā un Ivana Franko Ļvovas Nacionālo universitāti Ukrainā – kopumā tika 

atbalstītas 27 ārzemju universitātes. 

Normatīvais pamatojums 

o Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam 

(MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137); 

o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (MK 27.09.2006. rīk. Nr. 742). 

 

 

 

Atbalsta pasākumi valsts valodas normēto avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) 

izveidē, terminoloģijas izstrādē un informācijas tehnoloģijās 

 

 

  

 

 

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 7 

Populārzinātnisku rakstu krājums. 

Atb. red. Bušs, O. 

Rīga : LVA, 2012. 198 lpp. (1200 eks.) 

ISSN 1691-273X  
 

Ikgadējā populārzinātniskā rakstu krājuma 7. numurā publicēti 12 raksti gan par 

aktuāliem latviešu valodas prakses jautājumiem, gan arī par latviešu valodas vietu citu valodu 

starpā, kā arī par latviešu valodas apguvi ārzemēs. Izdošanai sagatavots populārzinātniskā 

rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 8. numurs. 

 

 

  

 

 

Holvūts, A. 

Vispārīgās sintakses pamati. 

Tulk.  Sirmule, L. 

Red. Lokmane, I. 

Rīga : LVA, 2012. 117 lpp. (700 eks.) 

ISBN 978-9984-815-75-6  
 

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar galvenajiem mūsdienu sintaktiskās analīzes 

jēdzieniem un līdzekļiem. Pirmo reizi latviešu valodā izdota grāmata, kurā aplūkotas galvenās 

divu konkurējošo sintakses teoriju – atkarību sintakses un frāzes struktūras sintakses – 

nostādnes.  
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Latviešu valoda digitālajā vidē: datorlingvistika. 

Informatīvi izglītojoša semināru cikla materiāli [tiešsaiste]. 

Rakstu krājums.  

Rīga : LVA, 2012. 186 lpp.  

ISBN 978-9984-815-57-2 

Pieejams: http://www.valoda.lv/downloadDoc_648/mid_622 
 

Krājumā sniegts ieskats datorlingvistikas attīstībā Latvijā, runāts par aktuālām 

tulkošanas un terminoloģijas problēmām, aplūkoti jautājumi par valodas funkcionēšanu 

digitālajā vidē, skatīti korpuslingvistikas jautājumi, kā arī lasītājs tiek iepazīstināts ar 

datorprogrammu izstrādi un to lietošanu pētnieciskos nolūkos. 

 

 
  

 

Vārdnīcu izstrāde Latvijā: 1991–2010 

Pētījums. [tiešsaiste]. 

vad. Baldunčiks, J. 

Atb. red. Lauzis, A. 

Rīga : LVA, 2012. 248 lpp. (500 eks.) 

ISBN 978–9984–815–58–6  

Pieejams: http://www.valoda.lv/downloadDoc_642/mid_622 

 

Izdevums ir noderīgs visiem, kuri vēlas iegūt vai paplašināt savas zināšanas par 

Latvijā izdotajām vārdnīcām. Pētījumā detalizēti norādīts uz līdzšinējo vārdnīcu trūkumiem, 

kā arī sniegti ieteikumi vārdnīcu uzlabošanai. Krājumā iekļauts arī pilnīgs 1991.–2010. g. 

Latvijā izdoto vārdnīcu bibliogrāfiskais saraksts. 

 

 
  

 

 

 

Laugale, V., Šulce, Dz.  

Lielo burtu lietojums latviešu valodā: 

vēsturiska izpēte, problēmas un ieteikumi.  

Rīga : LVA, 2012. 88 lpp. (1000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-68-8  
 

Pētījumā pievērsta uzmanība lielo sākumburtu lietošanai mūsdienu latviešu valodā, īpaši 

nosaukumos. Tiek piedāvāti vairākvārdu nosaukumu rakstības ieteikumi, kas apspriesti un 

akceptēti Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijā. 

 

 

Tartu Universitāte Igaunijā un LVA Latvijā 2012. gadā izdevušas līdz šim lielāko 

lībiešu valodas vārdnīcu – „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca”.  

Tās sastādītājs ir Tartu Universitātes emeritētais profesors Tīts Reins Vītso, redaktors – 

Tartu Universitātes pētnieks Dr.phil. Valts Ernštreits. Vārdnīcā atbilsmēm pirmo reizi lietota 

igauņu un latviešu valoda, šī vārdnīca atšķirībā no iepriekšējām izmanto lībiešu literārās 

valodas rakstību un visiem vārdiem pievienota gramatiskā informācija, tādējādi ļaujot 

izmantot grāmatu ne tikai zinātniskiem mērķiem, bet arī ikdienas valodas apguvē. Pievienoti 

arī apraksti par izrunu un vārdu locīšanu, turklāt vārdnīcā atrodams bagātīgs piemēru 

materiāls. 
 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_642/mid_622
http://www.valoda.lv/downloadDoc_600/mid_605
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Viitso, T.R., Ernštreits, V. 

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz 

Tartu, Rīga : Tartu Ülikool,  

LVA, 2012. 415 lpp. (800 eks.)  

ISBN 978-9984-815-76-3  

 

 

 

 

2012. gadā LVA un Igauņu valodas institūts (Igaunija) ar Igaunijas – 

Latvijas programmas finansējumu sāka īstenot projektu „Igauņu-

latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde”. Šis projekts tiks 

īstenots no 01.10.2012. līdz 30.04.2015. Lai sastādītu jaunu, 

mūsdienīgu, leksikogrāfijas prasībām atbilstošu un plaši pieejamu vārdnīcu, LVA un Igauņu 

valodas institūts ir piesaistījuši līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība”, kas iekļauts Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā 2007.–2013. gadam.  

Šī projekta laikā tiks izstrādāta jauna igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīca 

(grāmatu un elektroniskā formātā), tādējādi nodrošinot interesentiem iespējami plašāku 

piekļuvi vārdnīcai un veicinot efektīvu ilgtermiņa sadarbību, nostiprinot saliedētību un 

starpvalstu informācijas nepastarpinātu plūsmu starp Latviju un Igauniju. Igauņu valodas 

institūts ir galvenā igauņu valodas pētniecības iestāde ar senām tradīcijām un galvenais 

igauņu valodas leksikogrāfijas avotu (pareizrakstības vārdnīcu, tulkojošo vārdnīcu) veidotājs, 

kas izstrādā arī igauņu valodas leksikogrāfisko avotu sastādīšanai nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu. 

Līdz šim sabiedrībai bijušas pieejamas tikai divas K. Abena sastādītās latviešu-igauņu 

vārdnīcas: „Latviešu-igauņu vārdnīca” (1959. gadā) un „Igauņu-latviešu vārdnīca” 

(1967. gadā). Tā kā valodas vārdu krājums visātrāk un plašāk reaģē uz pārmaiņām visās 

sabiedriskās dzīves sfērās, pagājušā gadsimta vidū izdotās vārdnīcas ir lielā mērā novecojušas, 

tāpēc nepieciešamas jaunas – plašākas, tulkojošas un mūsdienu valodas pārmaiņām 

atbilstošas. 

 

Lai papildinātu līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu, LVA noslēdza 

līgumu (izpildes laiks 15.10.2012.–15.03.2013.) ar Latvijas Universitātes aģentūru „Latvijas 

Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (finansējums piešķirts atbilstoši  

Izglītības un zinātnes ministrijas Rīcības plānam sabiedrības saliedētības sekmēšanai 

izglītības nozarē 2012.–2014. gadā). 3,5 milj. vārdlietojumu korpuss tiks papildināts ar 1 milj. 

vārdlietojumu, kā arī veikti citi korpusa datu pārbaudes un datu ievades metodikas pilnveides 

darbi. 

 

Aktualizējot tālākas attīstības un finanšu atbalsta nepieciešamību, LVA pēc Rīgā 

notikušās starptautiskās konferences „Valoda, tehnoloģijas un Eiropas nākotne” 

(21.09.2012.) saskaņā ar organizatoru (Meta−Net u.c.) un dalībnieku ierosinājumu tika rīkota 

diskusija (01.11.2012.). Sarunā piedalījās to Latvijas augstskolu pārstāvji, kas ir īstenojuši vai 

īsteno dažādus projektus par latviešu valodas jautājumiem digitālajā vidē. Diskusijā iesaistījās 

valsts iestāžu pārstāvji, valsts valodas politikas veidotāji un uzņēmēji. Pēc diskusijas tika 

sagatavota vēstule „Par atbalstu datorlingvistiskas attīstībai Latvijā”, kas tika izsūtīta valsts 

politikas un finanšu plānošanas institūcijām, valsts valodas politikas veidotājiem un 

īstenotājiem ar rosinājumiem un ieteikumiem tālākai datorlingvistikas attīstībai.  
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2012. gada 20. jūnijā LVA Eiropas Savienības mājas Konferenču zālē rīkoja semināru 

„Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie izdevumi un 

nozīmīgākie pasākumi”, lai informētu plašsaziņas līdzekļus, valodniecības un izglītības 

speciālistus, kā arī citus interesentus par jaunākajiem izdevumiem un nozīmīgākajiem 

pasākumiem. 

1

Latviešu valodas aģentūra

valsts valodai un izglītībai: 

jaunākie izdevumi un 

nozīmīgākie pasākumi

2012. gada 20. jūnijā

 
 

Ikgadējā informatīvajā seminārā LVA iepazīstināja ar pirmajā pusgadā izdotajām un 

izdošanai sagatavotajām grāmatām lingvistikā, izstrādātajiem latviešu valodas mācību 

līdzekļiem (t.sk. digitālajiem) un metodiskajiem materiāliem.  

Speciālistu, studentu un interesentu īpaši pieprasīti ir elektroniskie izdevumi un 

mācību materiāli (sk. LVA mājaslapas sadaļas „Pētījumi” un „Valodas apguve / e-mācību 

līdzekļi”, „e-PUPA”). 2012. gadā LVA valodas apguvējiem piedāvāja arī vairākus inovatīvus 

valodas apguves līdzekļus tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā (par to vairāk portālā 

www.sazinastilts.lv).  

 

 

 

Zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu  

izstrāde un izdošana 

 

 

 

 

 

 

Klēvere-Velhli, I., Naua, N.  

Latviešu valoda studentiem.  

Mācību grāmata un CD.  

Red. Auziņa, I.  

Rīga : LVA, 2012. 279 lpp. (1500 eks.) 

ISBN 978-9984-815-65-7  
 

Grāmata un tai pievienotais audiopielikums ir paredzēts studentiem, kas apgūst 

latviešu valodu. Mācību līdzeklis izmantojams bez valodas priekšzināšanām, neatkarīgi no 

studentu dzimtās valodas un stundās lietotās starpniekvalodas. Izdevums paredzēts B1 

latviešu valodas apguves līmeņa sasniegšanai. 

 

http://www.sazinastilts.lv/
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Bankava, B.  

Jaunā eponīmu vārdnīca.  

Red. Treimane, I. 

Rīga : LVA, 2012. 192 lpp. (1500 eks.) 

ISBN 978-9984-815-56-5  

 

Vārdnīcā iekļauti mūsdienu latviešu valodas vispārlietojamās leksikas eponīmi (sugas 

vārdi, kas radušies no īpašvārdiem), kā arī atsevišķi specializētajā, piemēram, ķīmijas, 

medicīnas, fizikas, mūzikas u. tml., nozares leksikā lietotie eponīmi. 

 

  

Riekstiņš, J.  

Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju.  

1944–1989. Dokumenti.  

Riekstiņa, J., un Ozoliņa, U. priekšvārdi 

Atb. red.  Liepa, D.  

Rīga : LVA, 2012. 152 lpp. (850 eks.) 

ISBN 978-9984-815-55-8  

J.Riekstiņa priekšvārds grāmatai pieejams: 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_641/mid_510 
 

  

Riekstiņš, J.  

In defence of Latvian Language. Against Russification. 

1944–1989. Documents.  

Translated by Brūns, U., Kramēns, J. 

Rīga : LVA, 2012. 158 pages. (500 eks.) 

ISBN 978-9984-815-77-0  

J.Riekstiņa priekšvārds grāmatai angļu valodā pieejams: 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_689/mid_510 

 

Dokumentu krājums atspoguļo attieksmi pret latviešu valodu padomju okupācijas 

periodā no 1944. gada līdz 1989. gadam. Izdevums ir unikāls ar to, ka daudzi krājumā 

ievietotie dokumenti ir publicēti pirmoreiz. 
 

Ar biedrību „Česko-lotyšský klub” („Čehu-latviešu klubs”) Latviešu valodas aģentūra 

ir vienojusies par „Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnīcas” (2008. gada izdevuma) 

precizēšanu un papildināšanu (izpildes laiks 01.11.2013.–18.06.2013.). Vārdnīca tiks 

papildināta ar sadaļu „Svētki”, tiks precizētas un papildinātas sadaļas „Pasts, telefons”, 

„Banka, valūtas maiņa”, „Pie ārsta” u.c. 

 

LVA mācību un metodisko līdzekļu izdošana. Kopš 2009. gada LVA uzsāka jaunu 

mācību līdzekļu komplektu izveidi latviešu valodas apguvei skolās, kurās īsteno 

mazākumtautību izglītības programmas. Kopš 2009. gada ir izdoti četri mācību līdzekļu 

komplekti (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata) 4., 5., 6. un 7. klasei.  

2012. gadā tika izdots mācību līdzekļa komplekts „Latviešu valoda mazākumtautību 

skolā 8. klasei” (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata). Mācību līdzekļu 

komplekts ir veidots ar komunikatīvi orientētu pieeju. 

http://www.valoda.lv/downloadDoc_641/mid_510
http://www.valoda.lv/downloadDoc_689/mid_510
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Marševska, I., Neilande, S. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

Mācību grāmata. 8.klase. 

Rīga : Dardedze hologrāfija, 2012. 128 lpp. (3000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-61-9  

 

 

 

 

Marševska, I., Neilande, S. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

Darba burtnīca. 8.klase. 

Rīga : Dardedze hologrāfija, 2012. 76 lpp. (5000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-62-6  

 

 

 

Marševska, I., Neilande, S. 

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.  

Skolotāja grāmata. 8.klase. 

Rīga : LVA, 2012. 123 lpp. (5000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-64-0  

Pieejama: http://www.valoda.lv 

 

2012. gadā LVA turpina zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” izveidi un 

izdošanu. Septītā izdevuma „Tagad” atbildīgā redaktore – Dr. philol. Anna Vulāne. Žurnāla 

redkolēģija piedāvā lasītājiem rakstus par literatūras jautājumiem. Izdevuma rakstu autori ir 

A. Skalberga, O. Lāms, A. Helviga, V. Lukaševičs, I. Šuplinska, M. Burima, A. Rožkalne, 

K. Vērdiņš, M. Grudule, L. Silova, I. Sokolova. 
 

 

 

 
Zinātniski metodisks izdevums „TAGAD” 1.2012 (7). 

Atbildīgā redaktore: Dr. paed. Vulāne, A. 

Rīga : Latgales druka, 2012. 96 lpp. (800 eks.) 

ISSN 1407-6284 

 

Latviešu valodas mācību līdzeklis „Kabata” ir didaktisks izdales materiāls latviešu 

valodas apguvei 4 7 gadus veciem bērniem. Mācību līdzeklī „Kabata” iekļauti daudzveidīgi 

mācību materiāli, kuri sekmē klausīšanās un runāšanas prasmju attīstību četru piecu gadu 

vecumā, sagatavo bērnu lasīšanai un rakstīšanai piecu sešu gadu vecumā, kā arī pilnīgo visas 

runas darbības prasmes sešu septiņu gadu vecumā. 
 

 

 

 

Valdmane, L. 

Kabata. 

Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4 7 gadi. 

Rīga : Talsu tipogrāfija, 2012. (3000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-78-7  

http://www.valoda.lv/
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Latviešu valodas mācību līdzeklis „Karuselis” ir didaktisks izdales materiāls 

latviešu valodas apguvei 6 8 gadus veciem bērniem. Mācību līdzekļa mērķis ir attīstīt šī 

vecuma bērnu valodas prasmes un radīt pamatu valodas sistemātiskai apguvei. Tematiskā 

pieeja sekmē apkārtējās pasaules izzināšanu un tādu latviešu valodas prasmju attīstību, kas 

dod iespēju sazināties daudzveidīgās komunikatīvās situācijās.  

 

 

 

 

 

Valdmane, L. 

Karuselis. 

Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6 8 gadi. 

Rīga : Talsu tipogrāfija, 2012. (5000 eks.) 

ISBN 978-9984-815-60-2  

 

 

 

Konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas stila 

jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos, kā arī valodas apguves 

jautājumos. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegtie lingvistiskie atzinumi. 

 

Valodas attīstības daļas lingvistes, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida 

konsultācijas, nodrošina Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu 

izpildi, proti, citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumiem Nr. 144 „Noteikumi par personvārdu 

rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”. Izziņas par personvārdu atveidi 

sniegtas privātpersonām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās nodaļām, 

Dzimtsarakstu nodaļām, pagastu padomēm, Latvijas Republikas vēstniecībām ārvalstīs, 

Latvijas Republikas Saeimai, Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem u. c.  

Valodas attīstības daļas lingvistes sniegušas konsultācijas latviešu valodas 

pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas kultūras jautājumos. Lai gan LZA 

Terminoloģijas komisijas darbība pēdējo gadu laikā nav bijusi aktīva, atsaucīgas valodas 

prakses jautājumos un terminu lietojumā bijušas atsevišķu nozaru terminoloģijas 

apakškomisijas (Botānikas, Ekonomikas, Enerģētikas, Ģeoloģijas, Medicīnas, 

Tekstilrūpniecības, Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas) un to 

speciālisti. 

2012. gadā paplašinājusies sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem: ne tikai dažādās 

valodas akcijās, bet arī pēc žurnālistu iniciatīvas sniegti skaidrojumi par vārdu, terminu un 

jēdzienu lietojumu mūsdienu latviešu valodā. 2012. gada maijā un jūnijā „Neatkarīgajā Rīta 

Avīzē” publicēti vairāk nekā 20 aģentūras lingvistu rakstīti komentāri par dažādiem valodas 

kultūras jautājumiem, bet Latvijas Radio 1 2012. gadā šiem jautājumiem veltījis divas 

raidījuma „Kā labāk dzīvot” tiešraides.  

Sabiedrībā arvien pieaug pieprasījums un uzticēšanās lingvistiskajiem atzinumiem – 

neskaidrās un pārprotamās izteiksmes dēļ fiziskām un juridiskām personām sniegti 

skaidrojumi par atsevišķu vārdu, teikumu un teksta fragmentu skaidrojumu no valodas 

viedokļa. 

 
Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi Skaits 

Lingvistiskie 

atzinumi 

kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojums  

no valodas viedokļa 
34 
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Valodas konsultācijas un lingvistiskie atzinumi Skaits 

Izziņas par 

personvārdu atveidi 

un rakstību, 

par personvārdu 

identifikāciju 

personvārdu atveide un pareizrakstība; atzinums par dažādās 

valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) rakstītu 

personvārdu identiskumu, resp., apliecinājums par to, ka dažādās 

valodās (vai latviešu valodā dažādos laika posmos) atšķirīgi 

rakstītie personvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu 

1 115 

Konsultācijas 

(mutvārdu un 

elektroniskās) 

personvārdu pareizrakstība, citvalodu īpašvārdu atveide latviešu 

valodā atbilstoši literārās valodas normām; pareizrakstības, 

pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumi; 

atveidoti personvārdi un vietvārdi 

14 321 

konsultācijas elektroniski (konsultacija@valoda.lv) 2 290 

 

 

Pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu 

un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā 

 

LVA organizēja pasākumus latviešu kā vienīgās valsts valodas statusa 

apliecināšanai. 2012. gada 18. februārī Latvijā notika t.s. valodu referendums. LVA 

2012. gada februārī rīkoja vairākus pasākumus, lai informētu sabiedrību par latviešu valodas 

statusa nozīmi Latvijas kā suverēnas valsts pastāvēšanā. 

Sabiedrības informēšanai un aicinājumam iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties un paust 

referendumā viedokli par vienu valsts valodu Latvijā, LVA sadarbībā ar mediju speciālistiem 

izveidoja 3 audio un videoklipus ar Ivara Cinkusa, Havjera Fernandesa un Kertu Kibermanes 

piedalīšanos, kas tika pārraidīti Radio 101 FM, Radio SWH, Radio Skonto, Latvijas Radio, kā 

arī panākta vienošanās ar Latvijas Televīziju par klipu pārraidīšanu LTV1 ēterā pirms 

referenduma. Videoklipi ievietoti LVA mājaslapā www.valoda.lv 

(http://www.valoda.lv/Valsts_valoda/Referendums_18_02_2012_/mid_620).  

Pasākumi latviešu kā vienīgās valsts valodas statusa apliecināšanai un 

sabiedrības informēšanai: 

o Bernarda Spolska grāmatas „Valodas pārvaldība” atvēršana (07.02.2012.), 

o LVA pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010” prezentācija (13.02.2012.), 

o Dzimtās valodas diena (16.02.2012.), 

o Valodnieces Dites Liepas grāmatas „Latvijas preses valoda” atvēršana (17.02.2012.). 

 

Grāmatas „Starp tevi un mani ir valoda” izstrāde. Manuskriptā iekļauti 2011. gada 

Eiropas Valodu dienas konkursu dalībnieku labāko darbu fragmenti, kas tika apkopoti pēc 

Latvijas vispārizglītojošo skolu 1. 12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Starp tevi un 

mani ir valoda”. 

 

Grāmatas „Un es tieši gāju vārdu meklēt” izstrāde un izdošana. Grāmatā 

apkopotas valodas vakaru cikla 24 sarunas ar rakstniekiem, dzejniekiem un tulkotājiem. 

Grāmata pieejama arī elektroniski LVA mājaslapā www.valoda.lv. 

 

  

 

 

 

 

Un es tieši gāju vārdu meklēt. 

24 sarunas ar rakstniekiem. 

Red. Āboltiņa, M. 

Rīga : LVA, 2012. 335. lpp. (700 eks.) 

mailto:konsultacija@valoda.lv
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/Valsts_valoda/Referendums_18_02_2012_/mid_620
http://www.valoda.lv/downloadDoc_385/mid_543
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/downloadDoc_404/mid_543
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LVA sadarbībā ar O. Vācieša muzeju trešo gadu turpināja rīkot valodas vakaru ciklu 

„Un es tieši gāju vārdu meklēt”. Pasākumi notika O. Vācieša muzejā pirmajā pusgadā katra 

mēneša pēdējā trešdienā. Sarunu galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu griežos, 

valoda kultūrvēsturiskā skatījumā.  

2012. gadā 6 tikšanās reizēs piedalījās Jānis Rokpelnis, Jānis Elsbergs, Sergejs 

Moreino, Maira Asare, Guntis Berelis un Jānis Streičs. Pasākumos ieeja bija bez maksas. 

 

  

 

Starptautisko dzimtās valodas dienu pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 

visā pasaulē atzīmē 21. februārī jau 13 gadus. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību 

valodu daudzveidībai un dzimtās valodas skaistumam. Lai svinētu Dzimtās valodas dienas 

svētkus, LVA 2012. gada 16. februārī Eiropas Savienības mājā bija aicinājusi uz tikšanos 

skolēnus no visas Latvijas. Vairāk nekā simts pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem bija 

iespēja piedalīties literārajā un zīmēšanās meistardarbnīcā, kuras vadīja dzejnieks Guntars 

Godiņš un mākslinieks Jānis Anmanis, savukārt kopā ar folkloristi Ilgu Reiznieci skolēni 

mācījās veidot tradīcijas. 

Pasākumā tika apbalvoti arī Eiropas Valodu dienā 2011 izsludinātā radošo darbu 

konkursa „Starp tevi un mani ir valoda” uzvarētāji. Konkursā piedalījās jaunieši ne vien no 

Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Melburnas, Briseles, Stokholmas, 

Bostonas, Adelaides un Hamiltonas. Kopā iesūtīti 334 literārie darbi, 101 zīmējums, starp 

kuriem bija arī audiovizuāli darbi un komiksi.  

Dzimtās valodas dienā – 21. februārī – Raiņa un Aspazijas muzejā aicinājām 

interesentus uz tikšanos ar literatūrzinātnieci Ievu Kolmani, kultūras programmas „Literārā 

akadēmija” vadītāju Ronaldu Briedi un rakstnieci Ingu Žoludi, kas sarunājās par valodas 

kultūrtelpu, vārdu spēlēm un jauno rakstnieku iespējām izglītoties. 

 

 

        
 

Eiropas Valodu dienas 2012 pasākumi. 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. Ikgadējo 

pasākumu mērķis ir parādīt valodu dažādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī 

iedrošināt cilvēkus mācīties valodas visa mūža garumā. Eiropas Valodu dienas pasākumi 

Latvijā katru gadu gūst arvien lielāku atsaucību, un to norisē iesaistās plaša sabiedrība – 

skolēni, studenti, skolotāji, augstskolu pedagogi, valodnieki un daudzi citi.  

LVA ir Eiropas Komisijas apstiprinātā atbildīgā institūcija, kas Latvijā organizē 

Eiropas Valodu dienu. Pasākumi notiek sadarbībā ar daudzām citām institūcijām, kuru skaits 

katru gadu pieaug, arī svētki izvēršas arvien plašāki. Eiropas Valodu dienas 2012 norisinājās 

divu nedēļu garumā, un interesentiem bija iespēja piedalīties 19 pasākumos, kuros ieeja bija 

bez maksas. 
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Eiropas Valodu dienas 2012 sadarbības partneri: Eiropas Komisijas pārstāvniecība 

Latvijā, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, „Skrivanek Baltic”, Francijas 

Institūts, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Britu padome, Valmieras Pārgaujas 

ģimnāzija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Ziemeļvalstu valodu centrs „Nordisk”, Lībiešu 

kultūras centrs, Dānijas Kultūras institūts, UNESCO LNK, Norvēģijas Republikas 

vēstniecība, Izglītības un zinātnes ministrija, spāņu kultūras centrs „Seneca”, Viļņas 

Universitāte, Turaidas muzejrezervāts, Valmieras teātris, picērija „Liepziedi un rozmarīns”, 

Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija, Valmieras bibliotēka, Vidzemes Augstskola. 

o Pasākumu cikls sākās 21. septembrī ES mājā ar valodu darbnīcām, kur interesentiem 

bija iespēja atraktīvā un radošā veidā iepazīties ar spāņu, latviešu, angļu, zīmju, norvēģu, 

lietuviešu, igauņu un itāļu valodu. Katrā valodas darbnīcā varēja dzirdēt šīs valodas 

skanējumu, uzzināt par to ko būtisku, iemācīties pateikt kādas frāzes un saprast, kuru valodu 

vēlotos apgūt padziļināti.  

o Interaktīvajā spēlē „Atmini leģendu” kopā ar valodu centru „Skrivanek Baltic” 

Latvijas Dzelzceļa stacijā varēja pārbaudīt savu intuīciju un valodas zināšanas. 

o 24. septembrī notika britu kinovakars, kurā ar lekciju uzstājās kinoeksperts Viktors 

Freibergs. Pasākumā tika rādīta 2012. gada britu īsfilmu programma.  

o 25. septembrī Raiņa un Aspazijas muzejā notika diskusija „Valodas spēles 

tulkojumos”, kurā piedalījās tulkotāja Dace Meiere. 

o 26. septembrī par jaunumiem mācību līdzekļu izveidē varēja uzzināt konferencē 

„Inovatīvie un tradicionālie latviešu valodas apguves līdzekļi”. Konferences laikā tika 

pasniegta arī Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē, kuru Valsts izglītības attīstības 

aģentūra piešķir par jaunām un oriģinālām pieejām svešvalodu apguvē.  

o ES mājā notika diskusija „Valodas tevi ved tālāk”, kurā atbildi uz jautājumu, kāpēc 

Latvijas mediju telpā un literatūrā sliktā ziņa ir labā ziņa, meklēja rakstniece Inga Žolude, 

antropoloģe Dagmāra Beitnere, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un žurnālists Arno Jundze. 

o Francijas Institūtā notika pasaku pēcpusdiena bērniem un franču valodas klubiņš 

jauniešiem „Klausies, uzmini, izmēģini pats!”, savukārt pieaugušajiem franču kinoklubā 

tika demonstrēta spēlfilma „Šambona jaunkundze”. 

o 27. septembrī Vidzemes reģiona skolu jaunieši varēja sacensties konkursā Valmieras 

Pārgaujas ģimnāzijā. Skolēnu komandām bija jāsagatavo mājasdarbs – valodas reklāmas 

klips, kuru vērtēja žūrija, savukārt pieredzē, kā efektīvāk ar mediju starpniecību uzrunāt 

auditoriju, dalījās dzejnieks Andris Akmentiņš. Vairākās konkursa kārtās tika pārbaudītas 

skolēnu zināšanas un erudīcija. 

o 28. septembrī notika itāļu valodas klubiņš ar picu cepšanas sacensībām Valmieras 

picērijā „Liepziedi un rozmarīns”. 

   

o Turaidas muzejrezervātā Lībiešu dzejas vakarā „Jõvā ȭdõg” tikās radoši cilvēki, kas 

ieskandināja lībiešu valodu vārdos un mūzikā, rosināja diskusiju un dalījās savās sajūtās par 

lībiešu valodas klātbūtni mūsdienu latviešu valodā. Dzejas vakarā piedalījās Gundega 

Blumberga, Baiba Damberga, Kārlis Vērdiņš, mūziķi Raimonds Tiguls un Kristīne Kārkle. 

o Spāņu kultūras centrā „Seneca” notika pasākums „Spānija: mīti un patiesība”. 

Pasākumā varēja noskaidrot mītus un patiesību par Spāniju, spāņu valodu un kultūru kopā ar 

Havjeru Fernandesu Krusu. 
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o 2. oktobrī notika zviedru valodas klubiņš iesācējiem „Kā zviedri gaida autobusu”. 

Atraktīvo vakaru zviedriskā gaisotnē varēja piedzīvot gan tie, kas vēl nebija dzirdējuši, kā 

skan zviedru valoda, gan tie, kuriem jau bija nelielas zviedru valodas priekšzināšanas. Varēja 

uzzināt, kādi ir izplatītākie stereotipi par zviedriem un kādus jokus viņi stāsta paši par sevi.  

o 3. oktobrī Ziemeļu Ministru padomes birojā kinolektorijā „Kādā valodā runā 

kino?” Viktors Freibergs iepazīstināja ar kinovalodu, ar atšķirīgo mēmajā un skaņu kino. 

o 4. oktobrī Viļņas Universitātē notika Baltu valodu diena ar Valda Muktupāvela 

vieslekcijām, folkloras grupu „Skandinieki” un „Laukis” piedalīšanos. 

o Dānijas Kultūras centrā notika dāņu valodas darbnīca. 

o Kinoteātrī „K-Suns” bija iespēja noskatīties dāņu spēlfilmu „Labākā pasaulē”. 

o 5. oktobrī Viļņas Universitātē notika Baltijas studentu konference „Aktuālie 

baltistikas jautājumi”.  

o Eiropas Valodu dienās jau tradicionāli tika izsludināts jauns konkurss skolu 

jaunatnei, šoreiz ar tematu: „Latvija, es esmu tavs bērns”.  

   

o LVA piedalījās Baltijas Grāmatu svētkos 2012, informējot sabiedrību par LVA 

izdotajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, vārdnīcām u.c. grāmatām, kā arī konsultējot 

par aktuāliem valodas situācijas izpētes jautājumiem. 

o LVA sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku 22. un 23. martā Valmieras 

bibliotēkā rīkoja semināru skolotājiem un bibliotekāriem „Identitāte, valoda un 

starpkultūru komunikācija”, kurā notika Noras Ikstenas, Valta Ernštreita, Zanes 

Ernštreitas, Zanes Daudziņas un Indras Vīlisteres lekcijas un tikšanās ar Oļģertu Kroderu. 

o 23. novembrī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā norisinājās Rēzeknes 

novada skolu konkurss, kurā skolēniem bija iespēja iestudēt Andreja Pumpura eposu 

„Lāčplēsis” mūsdienu noskaņās. Konkursā piedalījās skolēnu komandas no Makašānu Amatu 

vidusskolas, Kalnezeru Katoļu pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, kā arī divas komandas no 

Maltas 1. vidusskolas. Lai iedvesmotu skolēnus radīt pēc iespējas interesantākus literāros 

mākslas darbus, katrai komandai palīgā tika aicināti radoši cilvēki: rakstniece Nora Ikstena, 

rokmūziķis un filologs Ingars Gusāns, rakstnieks un Daugavpils Universitātes pasniedzējs 

Valentīns Lukaševičs, Latvijas Televīzijas redaktore Dace Leimane, aktieris Pēteris Vilkaste 

un dzejnieks Guntars Godiņš. 

o LVA izdoto grāmatu popularizēšanai tika sagatavotas publikācijas laikrakstos 

„Ieva”, „Mans Mazais”, „Santas Ziemassvētki”, „Annas Psiholoģija” un „Klubs”. 
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Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā 
 

LVA ir Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (European Federation of 

National Institutions for Language, EFNIL) biedrs kopš 2004. gada.  

2012. gada 24.–28. oktobrī Budapeštā (Ungārijā) notika Eiropas Nacionālo valodas 

institūciju federācijas gadskārtējā konference „Problēmjautājumi leksikas attīstībā 

multilingvālajā Eiropā”, kurā piedalījās LVA direktors J. Valdmanis. Konferences diskusijās 

tika pieņemta Budapeštas rezolūcija par leksikas resursu un tehnoloģiju izaicinājumiem 

daudzvalodu Eiropā, lai sekmētu bilingvālo digitālo vārdnīcu attīstību un pieejamību, 

veicinātu inovatīvu leksikas apstrādes tehnoloģiju attīstību. Rezolūcijā aicināts izveidot 

Eiropas mēroga daudzvalodu infrastruktūru kā pamata nosacījumu patiesi daudzvalodīgai 

Eiropai un daudzvalodīgiem pilsoņiem. 
 

Budžeta informācija 
 

LVA sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 8. marta 

noteikumiem Nr. 179 „Noteikumi par valsts aģentūras „Latviešu valodas aģentūra” sniegto 

publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.  

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 539 310 664 574 689 110 

1.1. Dotācijas 411 447 529 574 529 558 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 128 341 182 840 207 392 

2. Izdevumi (kopā) 494 001 712 414 712 398 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 490 001 707 914 707 914 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  490 001 707 914 707 914 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 500 4 484 
 

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanas projekta 

Nr. IF/2010/1.1/15 „Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo bērniem un 

jauniešiem” finansējums un tā izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 128 996 120 085 

1.1. Dotācijas - 128 996 120 085 

1.2. Ieņēmumi - 128 996 120 085 

2. Izdevumi (kopā) - 128 996 120 085 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 128 996 120 085 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 128 996 120 085 

 

ESF līdzfinansētā projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, 

vienošanās Nr.2008/0003/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 finansējums un izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 725 953 11 737 11 737 

1.1. Dotācijas 725 953 11 737 11 737 

2. Izdevumi (kopā) 725 953 11 737 11 737 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 725 953 11 737 11 737 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi 725 953 11 737 11 737 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
http://www.likumi.lv/doc.php?id=227012
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ESF līdzfinansētā projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”,  

vienošanās Nr. 2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002 finansējums un izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 215 901 107 558 97 463 

1.1. Dotācijas 215 901 107 558 97 463 

2. Izdevumi (kopā) 215 901 107 558 97 463 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 215 901 107 558 97 463 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi 215 901 107 558 97 463 

 

3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programma, projektu un 

pasākumu īstenošana. Projekts „Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izveide/ 

Dictionary”, līgums Nr. EU43442 finansējums un izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) - 11 991 11 991 

1.1. Dotācijas - 11 991 11 991 

2. Izdevumi (kopā) - 11 991 11 991 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) - 10 726 10 726 

2.1.1. Pārējie uzturēšanas izdevumi - 10 726 10 726 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem - 1 265 1 265 

 

 

Valsts budžeta un ES projektu līdzfinansējuma izlietojuma kopsavilkums 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 522 766 924 856 930 386 

1.1. Dotācijas 1 394 903 789 856 770 834 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu  

ieņēmumi 
127 863 135 000 159 552 

 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

2. Izdevumi (kopā) 1 477 457 972 696 953 674 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 473 457 966 931 947 925 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 473 457 966 931 947 925 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 5765 5765 

 

 

 

 

 



36 

LVA personāls 

 

2012. gadā LVA nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus saskaņā ar amatu sarakstu 

īstenoja 22 darbinieki, viens darbinieks atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 2012. gadā 

darbā tika pieņemti 2 darbinieki, vienlaikus darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 

2 darbiniekiem. 

21 darbiniekam jeb 95 % no LVA strādājošajiem ir augstākā izglītība, tajā skaitā trīs 

darbiniekiem ir doktora grāds, 16 – maģistra grāds, diviem – bakalaura grāds, diviem – otra 

augstākā izglītība (iegūts maģistra un bakalaura grāds, papildinot izglītību citā jomā), vienam 

darbiniekam ir vidējā speciālā izglītība.  

 

 

LVA darbinieku izglītība 
 

Doktora grāds 3 14% 

Maģistra grāds 16 73% 

Bakalaura grāds 2 10% 

Vidējā izglītība 1 5% 

Maģistra grāds 2x 1 4% 

Bakalaura grāds 2x 1 4% 
 

 
 

 

 

Trīs LVA darbinieki turpina studijas doktorantūrā.  

o Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Valodniecības doktora studiju 

programma, promocijas darba tēma „Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti”. 

o Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 

doktora studiju programma, promocijas darba tēma „Mazākumtautību izglītības potenciāla 

izmantošana trešo valstu valstspiederīgo izglītībā”. 

o Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) Pedagoģijas fakultāte. 

Pedagoģijas doktora studiju programma, promocijas darba tēma „Skolēna mācīšanas un 

skolotāja mācīšanās kompetences mijsakarības”. 

 

 

 

LVA darbinieku vecums 

 

 

25–35 gadi 6 27% 

36–50 gadi 10 46% 

51–65gadi 6 27% 
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LVA darbinieku zinātniskajās konferencēs nolasītie referāti  

o Valodas jautājumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 2011.gadā. (Liepa, D. 

akadēmiķa J. Endzelīna 139. dzimšanas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konference 

„Literārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā”, 

23.02.2012.) 

o Latviešu un lietuviešu identitātes raksturojums: attieksme pret savas valsts valodu 

(Liepa, D. Klaipēdas Universitātes konference „Baltu valodas un kultūra”, 8.–9.06.2012.) 

o Virsrakstu lietojums preses tekstos. (Liepa, D. Liepājas Universitātes 17. starptautiskā 

zinātniskā konference, 29.–30.11.2012.) 

o Valodu kontakti un gramatiskās pārmaiņas. (Kļava, G. Latvijas Universitātes 

70. konference, Latviešu un vispārīgās valodniecības stenda referātu sekcija „Gramatiskā un 

leksiskā semantika”, 09.02.2012.) 

o Dažas gramatiskas pārmaiņas lībiešu valodā latviešu valodas ietekmē. (Kļava, G., 

Ernštreits, V. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes seminārs „Gramatizēšanās 

un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā”, 12.04.2012.) 

o Lībiešu valodas ietekme latviešu valodā. (Kļava, G., Ernštreits, V. Starptautiskā 

zinātniskā konference Livonica II, 14.–15.09.2012.) 

o Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās Latvijas izglītības vidē (Pičukāne, Ē. 

Rēzeknes Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība”, 24.–25.05.2012.) 
 

Zinātniskas publikācijas  
o Liepa, D. Valodas lietojums Latvijas Radio. Liepājas Universitātes rakstu krājums 

„Vārds un tā pētīšanas aspekti” 15 (2), Liepāja : 2012, 189.–200. lpp. 

o Liepa, D. Sociolingvistikas aspekti latviešu valodas konsultāciju sniegšanā. 

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, 

sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 

2012, 375.–384. lpp. 

o Sjomkāne, I. Par ko un ar ko – no prepozicionālas konstrukcijas līdz locījumam. 

Liepājas Universitātes rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 16 (1), Liepāja : 2012, 

261.–266. lpp. 

o Kļava, G., Valdmanis, J. Valsts valoda un svešvalodas Latvijā: tendences un 

ieteikumi. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress 

„Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. Rīga : LU Latviešu 

valodas institūts, 2012. 363.–374. lpp. 

o Pičukāne, Ē. The integration of young third-country nationals into educational setting 

of Latvia. Rēzeknes Universitātes rakstu krājums „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”   

Rēzekne : 2012, 132.–144.lpp. 
 

Populārzinātniskas publikācijas 
o Liepa, D. Lēmumi. Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas (LVEK) 

lēmumi un ieteikumi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi (Nr. 7). Rīga : LVA, 2012, 181.–

183. 

o Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I. Valodas konsultācijas. Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi (Nr. 7). Rīga : LVA, 2012, 166.–180. lpp.  
 

Tēzes  
o Liepa, D. Valodas jautājumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 2011. gadā. Literārā 

valoda (standartvaloda) vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā. Akadēmiķa Jāņa 

Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rīga : LU Latviešu valodas institūts. 2012. gada 22.–23. februāris, 27.–28.lpp. 
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Apmeklētie semināri un konferences profesionālai pilnveidei un kvalifikācijas 

paaugstināšanai  

o LVA informatīvi izglītojošs seminārs Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un 

izglītībai: jaunākie izdevumi un nozīmīgākie pasākumi. (19.06.2012.) 

o LVA organizētā konference „Inovatīvie un tradicionālie latviešu valodas apguves 

līdzekļi” (26.09.2012.) 

o 17. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, 29.–

30.11.2012. (Liepa, D., Purviņa, M., Sjomkāne, I.). 
 

LVA darbinieku profesionālo zināšanu pilnīgošana kursos 

o „Amatu apvienošana – darba laika uzskaite un samaksa. Piemaksas un materiālā 

stimulēšana 2012. un 2013. gadā. Uzņēmumu līgumi un ārpakalpojumi iestādē un 

kapitālsabiedrībā. Likumdošanas aktualitātes ar 2013. gadu”, Valsts administrācijas skola, 

09.11.2012. 
 

2012.gadā profesionālās zināšanas un prasmes LVA darbinieki papildināja ārvalstu 

pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, konferencēs, darba grupu sanāksmēs un 

citās mācībās 

o 2012. gada 24. 27. februāris, Bredforda (Lielbritānija). Dalība Latviešu nacionālās 

padomes Lielbritānijā LNPL organizētajā seminārā latviešu skolu skolotājiem Lielbritānijā un 

Īrijā; pārrunāti iespējamie sadarbības virzieni, kā arī sniegts atbalsts latviešu valodas apguves 

jautājumos. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no 

apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

o 2012. gada 30. 31. marts, Tartu (Igaunija). Dalība Tartu Universitātes Baltistikas centra 

atklāšanas pasākumā; sniegts atbalsts latviešu valodas apguves jautājumos; tikšanās ar 

pasniedzēju I.Zagorsku. Pasākumu apmeklēja četri darbinieki, visi komandējuma izdevumi 

segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

o 2012. gada 28. aprīlis 7. maijs, Leipciga (Vācija). Ziņojums Leipcigas Universitātes 

starptautiskajā doktorantu konferencē „Pedagoģijas zinātnes perspektīvas: inovatīvie 

risinājumi” par LVA ieguldījumu darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem; pēc konferences 

Leipcigas Universitātes rakstu krājumam iesniegts raksts „Iecietības kritēriji dažādās 

izglītības teorijās darbam ar trešo valstu valstspiederīgo skolēniem” („Criteria of Tolerance 

in Different Educational Theories Integrating Young Third Country Nationals”). Pasākumu 

apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no Latvijas Universitātes 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” finanšu 

līdzekļiem. 

o 2012. gada 23. 27. maijs, Maskava (Krievijas Federācija). Dalība valsts valodas prasmes 

pārbaudē; tikšanās ar latviešu valodas pasniedzējiem Krievijā un Maskavas Latviešu kultūras 

biedrības pārstāvjiem, lai pārrunātu līdzšinējo, kā arī nākotnes sadarbību. Pasākumu 

apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. 

„Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 22. maijs, Šauļi (Lietuva). Lietišķa tikšanās ar Šauļu Baltu centra biedriem; 

sniegta informācija par LVA darbu un pārrunāti iespējamie sadarbības virzieni. Pasākumu 

apmeklēja četri darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. 

„Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 29. 31. maijs, Helsinki (Somija). Dalība Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonda 2010. gada programmas 4.1. aktivitātes projektā „Labās prakses pieredzes 

apmaiņas braucieni par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas ieviešanu Igaunijā, 

Somijā un Lielbritānijā”. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi 

segti no Kultūras ministrijas īstenotā projekta finanšu līdzekļiem. 
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o 2012. gada 8. 9. jūnijs, Klaipēda (Lietuva). Dalība starptautiskajā konferencē „Baltu 

kalbos un kultūros” („Baltu valodas un kultūras”) ar referātu „Lietuviešu un latviešu 

identitātes atspoguļojums: attieksme pret savas valsts valodu”. Pasākumu apmeklēja viens 

darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas 

attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 20.–22. septembris, Helsinki (Somija). Iepazīšanās ar Somijas un citu Eiropas 

valstu pieredzi un jaunākajiem pētījumiem par krievvalodīgo imigrantu ģimeņu veiksmīgu 

sociālo un kulturālo integrāciju. Pasākumu apmeklēja trīs darbinieki, visi komandējuma 

izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 4.–5. oktobris, Viļņa (Lietuva). Organizēts Eiropas valodu dienas pasākums – 

studentu konference „Aktuāli baltistikas jautājumi” un Baltu valodas dienas. Pasākumu 

apmeklēja četri darbinieki, visi komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. 

„Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 22. oktobris, Viļņa (Lietuva). Iepazīšanās ar Lietuvas izglītības politiku 

diasporā. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi segti no 

apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

o 2012. gada 24.–28. oktobris, Budapešta (Ungārija). Dalība Eiropas Nacionālo valodas 

institūciju federācijas gadskārtējā konferencē „Problēmjautājumi leksikas attīstībā 

multilingvālajā Eiropā”. Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma izdevumi 

segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

o 2012. gada 14.–17. novembris, Prāga (Čehija). Dalība Britu padomes sadarbībā ar Gētes 

institūtu un Čehijas Izglītības ministriju rīkotajā konferencē „CLIL Integrated Instruction of 

Foreign Language and Subject Content”. Pasākumu apmeklēja divi darbinieki, visi 

komandējuma izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” 

komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

o 2012. gada 16.–20. novembris, Helsinki (Somija). Nodrošināta projekta „Literārās valodas 

normas lingvistiskajā praksē: pasaules pieredze un tradīcijas” īstenošana: informācijas atlase 

Helsinku bibliotēkās (Helsingin yliopiston kirjasto Kaisa, Kotimaisten kielten keskuksen 

kirjasto, Kansalliskirjasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto); tikšanās ar Vietējo 

valodu centra (Kotimaisten kielten keskus) Valodu uzraudzības nodaļas vadītāju Salli 

Kankānpē (Salli Kankaanpää). Pasākumu apmeklēja viens darbinieks, visi komandējuma 

izdevumi segti no apakšprogrammas 04.00. „Valsts valodas attīstība” komandējumiem 

paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

Komunikācija ar sabiedrību 
 

Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērķis – regulāri nodrošināt sabiedrībai 

informāciju par LVA darbību – vispirms jau ar mājaslapas www.valoda.lv starpniecību, 

ieviešot tajā gan vizuālas pārmaiņas, gan strukturālus uzlabojumus.  

LVA mājaslapā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, iespējams apgūt valodu, 

pasūtīt grāmatas, iepazīties ar skolotāju pieredzes materiāliem, uzzināt par valodas apguves 

iespējām ārzemēs, saņemt konsultācijas valodas jautājumos un izmantot daudzas citas 

iespējas. Mājaslapā regulāri ievietota informācija plašsaziņas līdzekļiem u.c. interesentiem, kā 

arī uzdoti iknedēļas jautājumi. 2012. gadā LVA mājaslapa apmeklēta 142 816 reizes – 44 423 

reizes (31,11 %) no latviešu valodā lietotajām mobilajām ierīcēm, savukārt 19 034 (13,33 %) 

no krievu valodā lietotajām ierīcēm u.c., visvairāk mājaslapas apmeklējumu – 77 022 bijuši 

no angļu valodā lietotajām mobilajām ierīcēm (53,93%). 

http://www.valoda.lv/
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LVA un valsts valodas kvantitatīvajā publicitātes analīzē (balstās uz kvantitatīvajā 

analīzē apkopotajiem datiem, veicot to satura detalizētāku izpēti) konstatēts, ka 2012. gadā 

informācija par valodu un tās lietojumu Latvijas medijos bijusi 20 281 reizes. No tiem 

692 gadījumos minēta LVA, bet 19 961 reizes aplūkoti ar valsts valodu saistīti jautājumi. Šie 

dati iegūti no SIA „LETA” kvantitatīvās publicitātes analīzes „Latviešu valodas aģentūra un 

valsts valoda”. 

 

  
 

Iedzīvotāju informēšanai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sagatavotas un ziņu 

aģentūrām nosūtītas 34 preses relīzes. Šajā gadā notika aktīva sadarbība ar nacionālajiem un 

reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – presi, radio, televīziju, interneta portāliem, kuros 

popularizēta un atspoguļota ar valodas politiku saistīto pasākumu norise, veikta valsts valodas 

politikas un valodas kultūras jautājumu analīze.  

Pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju pieprasījumu un sadarbībā ar Valsts valodas 

centru (VVC), no LVA puses tika aktualizēti dažādi pareizrakstības jautājumi, kas apspriesti 

VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs: 18.01.2013., 15.02.2012.; 21.03.2012.; 

16.05.2012.; 12.09.2012.; 10.10.2012.; 14.11.2012.  

Valodas aktualitātes un biežāk uzdotos interesentu jautājumus LVA lingvistes regulāri 

apkopo LVA mājaslapā sadaļā „Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi” un 

„Konsultācijas”. 

 

 

Turpinās veiksmīga sadarbība ar skolotājiem, metodiskajām apvienībām, 

izglītības u.c. iestādēm, piem.,:  

o 05.01.2012. dalība Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra rīkotajā pasākumā 

„Inovāciju diena valodu jomā”; lekcija Īpašvārdu atveide un pareizrakstība (D. Liepa); 

o 01.02.2012. tikšanās Salaspils novada bibliotēkā. Lekcija Īpašvārdu atveide. 

(D. Liepa); 

o 22.03.2012. tikšanās Valmieras novada bibliotēkā. Lekcija Valoda publiskajā telpā. 

(D. Liepa); 

o 11.01.2012., 24.10.2012., 2.11.2012., 06.11.2012. Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta kursi „Valoda un komunikācija mācību procesā”; lekcijas par valodas 

aktualitātēm (D. Liepa); 

o 28.08.2012. tikšanās ar Valmieras un Valmieras novada skolotājiem. Lekcija Valodas 

kultūras aktualitātes un īpašvārdu pareizrakstība (D. Liepa); 

o 24.09.2012. Rīgas 15. vidusskolā uzstāšanās par latviešu valodas aktualitātēm kursos 

„Latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodika darbā ar pieaugušajiem” (D. Liepa); 

o 13.11.2012. lekcija par valodas aktualitātēm Gulbenes skolotājiem (D. Liepa); 
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o 03.10.2012., 26.11.2012. RD IKSD kursi „Mūsdienu latviešu valodas lietojums un 

aktuāli valodas kultūras jautājumi”; lekcijas par valodas aktualitātēm (D. Liepa); 

o 12.04.2012. tikšanās ar studenšu korporāciju „Staburadze” un „Varavīksne” 

pārstāvēm, diskusija par aktuālo latviešu valodā (D. Liepa). 

Sadarbība ar radio 

o 31.10.2012. Latvijas Radio 1 un Radio II žurnālistu valodas kļūdu analīze (D. Liepa); 

o 29.03.2012., 06.11.2012. Latvijas Radio 1 raidījums „Kā labāk dzīvot?” veltīts 

valodas aktualitātēm un vārdu skaidrojumam tiešajā ēterā. 

 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtās intervijas 

o komentāri laikrakstam „Diena” par latviešu valodas aktualitātēm un jēdzienu 

drošumspēja (24.02.2012.; D. Liepa); 

o „Latviski lamāties būtu smalki” – intervija laikrakstam „Diena” par žurnālistu valodu 

(06.03.2012.; D. Liepa); 

o komentāri laikrakstam „Latvijas Avīze” par Zaļo atpūtas telpu (02.2012.); par 

atsevišķiem leksikas jautājumiem (04.04.2012.); 

o komentāri laikrakstam „Kurzemes Vārds” par valodas aktualitātēm (02.2012.); 

o LTV 1 raidījumā „100 g kultūras” intervija ar Diti Liepu (29.03.2012.); 

o LTV portālam www.diena.lv komentārs par personvārdu atveides tradīcijām un 

nepieciešamību (04.04.2012.; D. Liepa, M. Purviņa, I. Sjomkāne); 

o vairāk nekā 20 komentāru „Neatkarīgajai Rīta Avīzei” par atsevišķu vārdu un jēdzienu 

skaidrojumu un lietojumu (aprīlī jūnijā);  

o komentārs „Neatkarīgajai Rīta Avīzei” par diakritisko zīmju būtisko nozīmi latviešu 

valodā „Īsziņu izmaksas diskriminē latviešu valodu” (02.05.2012.; M. Purviņa); 

o intervija Rīgas Stradiņa universitātes radio „Runā skaļāk!” par valodas aktualitātēm 

(01.06.2012.; D. Liepa); 

o komentārs „Neatkarīgajai Rīta Avīzei” par vārdu „produkts” (07.2012.; D. Liepa); 

o komentārs TV 3 „Bez tabu” par personvārdiem (18.07.2012.; M. Purviņa, 

I. Sjomkāne); 

o komentārs LTV 1 par terminiem paraolimpisks, paralimpisks (27.08.2012.; D. Liepa); 

o Rīgas apriņķa avīzei komentārs par eiro (28.11.2012.; D. Liepa); 

o portālam www.precos.lv  komentārs par uzvārdu atveidi (12.2012.) 

 

Citi 
o 17., 22.02.2012. D. Liepas grāmatas Latvijas preses valoda atklāšana; 

o grāmatas „Latvijas preses valoda” prezentācija. Tikšanās ar „Latvijas Avīzes” 

žurnālistiem 07.03.2012.; D. Liepa); 

o Dzimtās valodas dienas pasākums un grāmatas „Latvijas preses valoda” prezentācija. 

Tikšanās ar Staiceles vidusskolas skolēniem un iedzīvotājiem Staiceles bibliotēkā 

(06.03.2012.; D. Liepa) 

o Eiropas Valodas dienas 2012 pasākumi – Latviešu valodas darbnīca (21.09.2012.; 

D. Liepa); 

o 22.–24.11.2012. mācības tulkotājam Briselē par aktuāliem latviešu valodas lietojuma 

jautājumiem (D. Liepa). 

 

 

LVA darba plāns 2013. gadam  
 

Sk. pielikumu: 

LVA gada darbības pārskats (2012). Pielikums (Darba plāns 2013) 

http://www.valoda.lv  

http://www.diena.lv/
http://www.precos.lv/
http://www.valoda.lv/downloadDoc_269/mid_499
http://www.valoda.lv/

