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Pamatinformācija

LVAVA statuss

Latviešu valodas apguves valsts programma (LVAVP) 
tika apstiprināta 1995. gada 1. novembrī ar LR 
Ministru kabineta rīkojumu nr. 616. Programmas 
īstenošanai tika izveidota LVAVP projekta vadības 
vienība ar valsts uzņēmuma bezpeļņas organizācijas 
statusu. 
Saskaņā ar valsts pārvaldes reformu 2004. gada 
oktobrī LVAVP projekta vadības vienība oficiāli mainīja 
statusu un kļuva par valsts aģentūru ar nosaukumu 
Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA).  

LVAVA mērķis

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra īsteno 
Latviešu valodas apguves valsts programmu, 
kas ir izglītības pasākumu kopums labprātīgai 
un mūsdienīgai latviešu valodas kā otrās valodas 
apguvei. Veicot izdevējdarbību un organizējot 
latviešu valodas apguves, metodikas un sabiedrības 
integrācijas kursus, seminārus; un citus pasākumus, 
aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt iespējas 
apgūt latviešu valodu tām personām, kurām 
trūkst latviešu valodas zināšanu vai kurām tās ir 
nepietiekamas.

LVAVA darbības fāzes  

1. fāze:  1996.–1998. gads 
Izstrādāt LAT2 (latviešu valoda kā otrā valoda) 
pasniegšanas metodiku, apmācīt pirmos pedagogus 
multiplikatorus, plānot programmas attīstības un 
darbības ilgtspēju.
2. fāze:  1999.–2000. gads 
Pilnveidot LAT2 mācīšanas metodiku, saturā 
iekļaujot sabiedrības integrācijas jautājumus.
3. fāze:  2001.–2002. gads 
Nostabilizēt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā, 
valodas kursu piedāvājumā aptverot tās 
mērķauditorijas, kuras sākumā nebija prioritāras.
4. fāze:  2003.–2004. gads 
Latviešu valodas kā valsts valodas un LAT2 ieviešanas 
neatgriezeniskuma nostiprināšana. Pabeigt LAT2 
mācību līdzekļu izdošanu visām pamatskolas 
klasēm un sagatavot mācību līdzekļus vidusskolai. 
Mazākumtautību izglītības reformas skaidrošana un 
atbalsts tās ieviešanai.

5. fāze:  2005.–2006. gads 
Nostiprināt valsts institūciju, kas veicina latviešu 
valodas apguvi un latviešu valodas vidi, lai 
nodrošinātu LAT2 apguvi visiem interesentiem 
neatkarīgi no vecuma, profesijas un tautības. 
6. fāze: 2006.–2009. gads
Īstenot Latvijas valsts politiku latviešu valodas 
jautājumos, nodrošinot mūsdienīgu latviešu valodas 
kā otrās valodas apguvi un sekmējot latviešu valodas 
kā svešvalodas apguvi gan izglītojamiem visās 
izglītības pakāpēs, gan pieaugušajiem.

LVAVA darbības principi

Valodas apguve LVAVA ietvaros notiek tikai pēc  �

brīvprātības principa.
LVAVA darbība galvenokārt vērsta uz Latvijas  �

iedzīvotājiem, kam trūkst latviešu valodas 
zināšanu, kuri vēlas apgūt latviešu valodu un 
piedalīties Latvijas attīstībā.
Valodas apguvē LVAVA īsteno pakāpenisku un  �

motivētu pieeju, kuras centrā ir indivīds, kas 
apgūst valodu kā komunikācijas līdzekli.
LVAVA mācību līdzekļos latviešu valoda atklājas kā  �

mūsdienīga valoda, kas lietojama visās dzīves jomās.  
LVAVA piedāvāto kursu pamatā ir atziņa, ka valoda  �

jāmācās, lai to lietotu.

LVAVA svarīgākās funkcijas

Veikt izdevējdarbību Latviešu valodas apguves  �

valsts programmas ietvaros.  
Sniegt fiziskajām un juridiskajām personām  �

publiskus pakalpojumus – organizēt seminārus, 
kursus, nometnes un citus izglītības pasākumus 
latviešu valodas apguves metodikas, kā arī starp-
kultūru komunikācijas jomā. 
Sniegt konsultācijas latviešu valodas apguves  �

jautājumos.
Pārdot un izplatīt LVAVA mācību materiālus un  �

citus izdevumus. 
Sniegt latviešu diasporai ārvalstīs atbalstu latviešu  �

valodas apguvē un valodas saglabāšanā.
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Latviešu valodas apguves valsts aģentūras struktūrshēma

Kopējais amata vietu skaits 18, tai skaitā 0 vakances
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Iestādes darbības rezultāti 
Valsts budžeta finansēto prioritāšu rezultāti

Latviešu valodas kā otrās valodas (LAT2) kursi 
pieaugušajiem

LVAVA 2007. gadā organizēja 122 LAT2 kursus gan 
mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem, gan 
atsevišķām profesionālajām grupām – skolotājiem, 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājiem, medicīnas 
darbiniekiem. 60 kursiem finansējums tika saņemts ar 
Eiropas Savienības atbalstu TF programmas ietvaros. 
62 kursiem finansējums tika saņemts no Valsts 
budžeta. Katra kursa ilgums bija 2x60 mācību stundas. 
Kopumā 122 LAT2 kursos dažādos Latvijas reģionos ir 
mācījušies 2089 kursanti.
LAT2 kursu sadalījums Latvijas reģionos:
Rīga un Rīgas rajons   - 35
Jelgava     -   6
Liepāja     - 18
Ventspils    -   9
Jēkabpils    -   1
Preiļu rajona Līvāni   -   2
Ludza un Ludzas rajons   -   5

Latviešu valodas apguve

Pedagogu tālākizglītība
LAT2 metodikas kursi pieaugušo skolotājiem

2007. gadā LVAVA tika organizēti divi LAT2 metodikas 
kursi skolotājiem, kas māca pieaugušos. LAT2 metodiku 
apguva 37 skolotāji. Šie kursi notiek semināru veidā – 
seši divu dienu semināri pa 16 mācību stundām un 
kursanta patstāvīgais darbs, kursa ilgums ir 120 
mācību stundas. Kursos LAT2 skolotāji pilnveido šādas 
prasmes:

pārzināt valodas apguves darba metožu, paņē- �

mienu un formu daudzveidību;
praktiski plānot mācību darbu pa tematiskiem  �

lokiem, integrējot satura un valodas apguvi, 
organizēt mācību darbu, lai stiprinātu pozitīvu 
attieksmi pret mācību darbu un īpaši pret latviešu 
valodas apguvi;
veidot mācību uzdevumus dažādu valodas prasmju  �

apguves nodrošināšanai;
patstāvīgi strādāt ar jauniem mācību metodiskiem  �

materiāliem, tos vērtēt un analizēt;

Krāslava un Krāslavas rajons  -   8
Rēzekne un Rēzeknes rajons  -   8
Daugavpils un Daugavpils rajons - 30
Šajā skaitā skolotāji Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Krāslavā, 
Daugavpilī, Ludzas rajona Zilupē mācījās 13 grupās, 
bērnudārzu audzinātāji Rīgā - 2 grupās, medicīnas 
darbinieki Daugavpilī – 1 grupā, pašvaldību institūciju 
darbinieki Daugavpilī – 4 grupās.
LVAVA organizētie LAT2 kursi vēl joprojām ir 
pieprasīti mazākumtautību skolu skolēnu vecāku 
vidū, aģentūra pat nespēj apmierināt pieprasījumu 
nepietiekamā finansējuma dēļ. Kursi tiek organizēti 
galvenokārt skolās, arī pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kur bērnu vecāki, mācoties latviešu valodu, veido 
ciešāku sadarbību ar skolu. LVAVA nosacījums LAT2 
skolotājiem ir iekļaut kursu mācību programmā tēmu 
par izglītības sistēmu, par izglītības reformu Latvijā. 
Tādējādi vecākiem veidojas izpratne, kā viņu bērni 
apgūst latviešu valodu un ko tas dod bērnu turpmākajā 
dzīvē. 

izvēlēties un lietot mācību darbam atbilstošas  �

vērtēšanas formas. 

LAT2 skolotāju skolotāju profesionālās 
pilnveides semināri 

2007. gadā LAT2 skolotājiem tika organizēts viens 
profesionālās meistarības pilnveides seminārs, kurā 
piedalījās 110 skolotāji. Šajā seminārā skolotāji 
pilnveidoja savu prasmi valsts valodas līmeņa 
noteikšanā, ieguva zināšanas par Eiropas valodu 
portfeļa izmantošanu mācību procesā, kā arī dalījās 
pieredzē ar saviem kolēģiem par sekmīgu mācību 
darbu.
Tāpat LAT2 skolotājiem tika organizēti 4 reģionālie 
semināri Daugavpilī (2), Rēzeknē un Liepājā, kur 
skolotāji uzzināja, gan kā psiholoģiski veiksmīgi 
organizēt mācību darbu ar pieaugušajiem, gan kā 
veiksmīgi darboties ar tekstu, mācot latviešu valodu 
3. zināšanu līmenī. 
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Nr. Kursu nosaukums Laiks Vieta
Dalībnieku 

skaits
Kursu vadītāji

1.
metodikas kursi sākumskolas un 

pirmsskolas skolotājiem
Septembris Rīga 21 Iveta Marševska, Ērika Pičukāne

2.
metodikas kursi sākumskolas 

skolotājiem
Septembris Jūrmala 23 Astra Jansone, Inguna Varakāja

3. 
metodikas kursi sākumskolas 

skolotājiem
Septembris Daugavpils 25 Lidija Plociņa, Alīna Šumilo

4.
metodikas kursi pirmsskolas 

skolotājiem
Septembris Daugavpils 21 Inguna Teilāne, Sandra Zariņa

5. metodikas kursi LAT2 skolotājiem Janvāris Rīga 23 Ināra Greivule, Skaidrīte Vigule

6. metodikas kursi LAT2 skolotājiem Aprīlis Rīga 14 Ināra Greivule, Skaidrīte Vigule

Pārskats par LAT2 metodikas kursiem

Latviešu valodas apguves valsts aģentūras 
aktivitātes darbā ar diasporu 2007. gadā

LVAVA uzdevums ir sniegt atbalstu latviešu valodas 
apguvei diasporā, nodrošinot latviešu valodas kā otrās 
un kā svešvalodas metodikas izstrādi, sagatavojot 
skolotājus un mācību materiālus.
Tradicionāli tiek atbalstīta Austrumu diaspora, 
nodrošinot mācību vietas Krievijas Federācijā, t.i., 
tiek sagatavoti un kontraktēti skolotāji. 2007. gadā  
nodrošinātas skolotāju vietas Maskavā – skolotājas 
Rota Vizule, Rita Štekerhofa, Guna Goluba, Pleskavā – 
Rota Vizule, Rūta Beļgesova, Sibīrijā Omskas apgabala 

metodikas kursi pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājiem

2007. gada septembrī, oktobrī, novembrī tika 
organizēti 4 kursi pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājiem pēc 72 mācību stundu programmas, lai 
skolotāji pilnveidotu savu profesionalitāti šajās jomās.  
Kursu laikā pirmsskolas skolotāji guva iespēju iepazīties 
ar jaunākajām metodikas atziņām pirmsskolas vecuma 
bērnu mācīšanā, pilnveidoja prasmes latviešu valodas 
kā otrās valodas mācīšanā un bilingvālās izglītības 
pamatprincipu plānošanā un organizēšanā pirms-
skolā. Viena pirmsskolas skolotāju grupa mācījās 
Daugavpilī.
Kursu laikā sākumskolas skolotāji iepazinās ar 
jaunākajām metodikas nostādnēm sākumskolas  
posma bilingvālajā izglītībā un latviešu valodas kā 
otrās valodas mācīšanā. Dalībnieki guva izpratni 
par komunikatīvo pieeju otrās valodas mācīšanā 
un pilnveidoja prasmes bilingvāla mācību procesa 
plānošanā un organizēšanā sākumskolas posmā. 

Augšbebos – Baiba Asmiņa, Kurzemes Ozolainē – Liene 
Salmiņa,  Krasnojarskā – Santa Cīrule, Baškortostānā  – 
Una Veinberga, 2. pusgadā – Ieva Breidaka, Vitebskā 
(Baltkrievija) – Ilona Ignatoviča. 2007. gada vasarā tika 
rīkoti metodikas kursi diasporas skolotājiem, kursos 
mācījās 11 speciālistu.
LVAVA uzdevums ir sekmēt pedagoģiskā un 
metodiskā atbalsta nodrošināšanu latviešu diasporai 
latviešu valodas apguvei ne tikai Krievijas Federācijā 
(Austrumu diasporā), bet arī Rietumu diasporā, tādēļ 
finansējums tiek paredzēts arī mācību programmas 
izvērtēšanai un papildināšanai, mācību līdzekļu 
pieejamības nodrošināšanai, to izvērtēšanai un jaunu 

Viena sākumskolas skolotāju grupa mācījās Daugavpilī,  
viena – Jūrmalā, viena – Rīgā. Kursus vadīja 
LVAVA sagatavotie pirmsskolas un sākumskolas 
tālākizglītotāji.

Sākumskolas un pirmsskolas tālākizglītotāju 
profesionālās pilnveides semināri 
LVAVA 2007. gadā organizēja divus seminārus 
sākumskolas un pirmsskolas multiplikatoru tālāk-
izglītībai. Seminārā 2007. gada jūnijā multiplikatori 
iepazinās ar sākumskolas izglītības satura doku-
mentiem, kā ar tiem strādāt, apguva Rīgas 234. 
pirmsskolas izglītības iestādes pieredzi, mācot otro 
valodu, veica iestrādi jaunu mācību programmu 
veidošanā. 
Seminārā 2007. gada 30. novembrī un 1. decembrī 
iepazinās ar „Clil” programmu sākumskolā, kā arī 
ar psihologa vērtējumu par bērniem, kam ir mācību 
grūtības, kā strādāt ar šādiem bērniem. 

  

Diaspora
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mācību līdzekļu veidošanai un metodisko ieteikumu 
izstrādāšanai, kursu un semināru organizēšanai 
izglītības darbiniekiem kā Austrumu, tā Rietumu 
diasporā.
2007. gadā tika izveidots diasporas speciālista 
portfolio (materiāli par latviešu kultūru), pilnveidotas 
latviešu valodas mācību programmas trīs līmeņos, 
sagatavotas darba lapas latviešu valodas apguvei 
bērniem, atbalstīta divu mācību filmu uzņemšana 
par latviešu diasporu Baltkrievijā un Ziemas skolu 
Ačinskā, kā arī, sadarbojoties ar ekspertiem no Ārlietu 
ministrijas, IZM, Latvijas institūta, Valsts valodas 
komisijas, Akadēmiskās bibliotēkas, PBLA, izveidota 
koncepcija par mācību literatūras un audiovizuālo 
materiālu komplektu diasporas bibliotēkām. 
2007. gada novembrī notika 2 dienu starptautisks 
seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Igaunijas 
izglītības ministrijas un Lietuvas Viļņas Vītauta Dižā 
universitātes, kā arī Latvijas valsts valodas politikas 
veidotāji.  Rosināta sadarbība ar ministrijām un 
institūcijām, notikusi pieredzes apmaiņa, tā apkopota 
un izanalizēta. 
2007. gadā tika nosūtītas mācību grāmatas un 
daiļliteratūra uz Īriju: latviešu svētdienas skolai 
„Saulgriezīte”, bērnu aktivitāšu centram Lukanā, 
latviešu svētdienas skolai Limerikā.
Kopš 2007. gada februāra apmeklētas latviešu 
skolas Baškortostānā un LR vēstniecības Maskavas 
svētdienas skolā. Komandējumu laikā Baškortostanā 
paplašināti un nostiprināti kontakti ar skolas un rajona 
administrācijas pārstāvjiem, kā arī Krievijas latviešu 
organizāciju vadītājiem. Komandējuma laikā Maskavā 
paplašināti kontakti ar diasporas speciālistiem 
un Latvijas vēstniecības Krievijas Federācijā 
darbiniekiem.
2007. gadā no valsts budžeta līdzekļiem tika 
nodrošināts latviešu valodas lektora atbalsts 
Vašingtonas universitātē Sietlā ASV (11 700 LVL). Starp 
IZM, Vašingtona universitāti un PBLA tika noslēgta 
vienošanās. 2008. gadā šo atbalstu sniegs VVA, kas 
ir atbildīga par latviešu valodas apguvi akadēmiskajā 
līmenī. Šajā sakarā IZM ministre B. Rivža, LVAVA 

direktore D. Dalbiņa apmeklēja Vašingtonas Latviešu 
skolu, Vašingtonas universitātes  Sietlā Baltijas studiju 
katedru, tikās ar diasporu Vašingtonā un Sietlā, 
apbalvoja labākos skolotājus un izglītības darba 
organizatorus, kā arī uzklausīja latviešu diasporas ASV 
vajadzības un problēmas.
LVAVA izveidojušās ciešas un uzticības pilnas attiecības 
ar Pasaules brīvo latviešu apvienību. Regulāra sadarbība 
LVAVA ir ar PBLA pārstāvēm Dainu Grosu (PBLA 
Izglītības padomes priekšsēdes palīdzi) un Laumu 
Vlasovu (Krievijas Latviešu kongresa vadītāju un PBLA 
valdes locekli). 2007. gada nogalē LVAVA vadība tikās 
ar Daci Koplendu (Izglītības padomes priekšsēdi), lai 
konkretizētu turpmāko sadarbību. 
2007. gadā nostiprināta un pilnveidota diasporas 
speciālistu kontraktēšana, darba pārraudzība, kon-
taktu uzturēšana ar diasporas speciālistiem un viņu 
darba vietām, informācijas par latviešu diasporas 
jautājumiem apkopošana un aktualizēšana. Paplaši-
nāti un nostiprināti kontakti ar Austrumu un Rietumu 
diasporu organizāciju vadītājiem un darbiniekiem. 
2007. gada 20. augustā Rīgā Itas Kozakevičas  
Latvijas nacionālajā kultūras biedrībā notika seminārs 
”Latvieši Sibīrijā – sibīrieši Latvijā”. Tajā piedalījās 
LVAVA diasporas projektu vadītāja D. Laganovska, 
uzrunājot dalībniekus, kā arī atbildot uz jautājumiem 
par atbalstu diasporai latviešu valodas apguvē. 
Raidījumu cikla "Dzīvā valoda" ietvaros sniegta intervija 
Latvijas televīzijai. Raidījums veidots četrās daļās un 
meklē atbildes uz jautājumiem, vai latviešu valoda ir 
dzīva, kā tā izdzīvojusi trimdā – Rietumos un Sibīrijā.
2007. gadā daļēji nodrošināta informācijas apmaiņa 
saistībā ar LVAVA kompetencē esošajiem jautājumiem. 
Nepieciešams paplašināt un uzlabot informācijas 
apmaiņas sistēmu, lai veicinātu līdzatbildīgo 
institūciju un nevalstisko sektoru koordinētāku ar 
latviešu diasporu saistīto jautājumu risināšanu, lai 
precīzāk varētu plānot darbu kopumā, kā arī sagatavot 
priekšlikumus par eventuālo mācību procesa organi-
zēšanu latviešu viesstrādnieku bērniem, kā arī šim 
procesam nepieciešamajām izmaksām, lai sekmētu 
bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

Latviešu valodas mācību līdzekļa elektroniskā formātā 
„Latviešu valoda pieaugušajiem” mērķauditorija ir 
jebkurš pieaugušais ārpus Latvijas un Latvijā bez 
latviešu valodas priekšzināšanām, kurš vēlas apgūt 
latviešu valodu un latviešu kultūru. 

2007. gadā ir izveidotas Latviešu valodas mācību 
līdzekļa elektroniskā formātā „Latviešu valoda pieau-
gušajiem A1 valodas prasmes līmenim” 7 nodarbības. 

„Latviešu valodas mācību līdzekļa pieaugušajiem  
A1-A2 valodas prasmes līmenim izstrāde”.
(Sākumā bija plānots izveidot mācību līdzekli pieaugušajiem „Palīgā 1” elektroniskā formātā, taču 
tā kā pēc recenzentu vērtējuma tika secināts, ka materiāls ir novecojis un, ievērojot to, ka modernu 
latviešu valodas materiālu vēlas saņemt arī latviešu diaspora, tika nolemts veidot jaunu mācību 
līdzekli, paplašinot mērķauditoriju.)
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Iestādes darbības rezultāti

Valsts valodas zināšanu nodrošinājums, kas paver 
jauniešiem līdzvērtīgas iespējas Latvijas darba 
tirgū, skolotāju profesionalitātes pilnveide – lūk, 
galvenie uzdevumi, ko realizē LVAVA, īstenojot 
ESF finansēto nacionālās programmas projektu 
„Latviešu valodas kā valsts valodas apguve 
vidējās izglītības pakāpē”.
Latviešu valodas prasmju pilnveide īpaši 
nozīmīga ir mazākumtautību skolotājiem, kuri 
strādā vidusskolā. Otrās valodas (šai gadījumā – 
latviešu valodas) apguves kvalitāte skolās ir 
atkarīga ne tikai no latviešu valodas stundu skaita 
un mācīšanas kvalitātes, bet arī (un galvenokārt) 
no citu mācību priekšmetu skolotāju prasmes 
integrēt konkrēto mācību saturu un valodas 
apguvi.
LVAVA Phares projektu ietvaros līdz šim ir 
nodrošinājusi mazākumtautību skolotāju 
tālākizglītību un cita veida atbalstu LAT2 un     
bilingvālo mācību metodikā pamatizglītības 
pakāpē, un šī darbība saistījās ar bilingvālās 
izglītības ieviešanu. 2003. gadā un 2004. gadā 
pieņemtie Izglītības likuma grozījumi noteica 
pāreju uz daļējām mācībām latviski, tāpēc arī 
nacionālās programmas projekta „Latviešu 
valodas kā valsts valodas apguve vidējās 
izglītības pakāpē” mērķis ir – nodrošināt  skolu, 
kas realizē vispārējo vidējo izglītību (tai skaitā arī 
profesionālo), skolotājiem metodiskā atbalsta 
sistēmu mācību satura un latviešu valodas 
integrēšanai.

Projekta uzdevumi:

izveidot metodiskās palīdzības sistēmu un  �

nodrošināt daudzveidīgas tālākizglītības iespējas 
atbilstoši skolotāju iespējām un vajadzībām;
sekmēt skolotāju pieredzes apkopošanu un  �

popularizēšanu;
veicināt skolotāju sadarbību, izveidojot  �

daudzveidīgus sadarbības modeļus, popularizējot 
tos un nodrošinot to ilgtspējīgu darbību;
nodrošināt skolotājus ar metodisko un mācību  �

literatūru;
sekmēt skolotāju mobilitātes iespējas, veicinot viņu  �

konkurētspēju darba tirgū.

Projekta virzieni un aktivitātes:

vidusskolas skolotāju tālākizglītība – skolotāju  �

tālākizglītības vajadzību apzināšana un izvērtēšana, 
tālākizglītības programmu izstrāde dažādos mācību 
priekšmetos, skolotāju tālākizglītība „Metodikas un 
pieredzes skolās”;
vidusskolas skolotāju sadarbības modeļi –  �

skolu sadarbības projekti, skolotāju sadarbības 
nometnes;
mācību un metodiskie līdzekļi – tematiskie plāni  �

dažādos mācību priekšmetos mācību satura un 
valodas integrētai apguvei, metodiskie ieteikumi 
skolotājiem mācību satura un valodas integrētai 
apguvei, mācību līdzekļi skolēniem, metodikas 
rokasgrāmatas. 

mērķi, uzdevumi, aktivitātes

Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Latviešu valodas apguve”  
projekts „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”
Līg. Nr. 2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.3/0001/0001/0432
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Pedagogu tālākizglītība
2007. gadā Latviešu valodas apguves valsts aģentūra 
turpina realizēt 2006. gadā sākto ESF finansēto 
Nacionālās programmas projektu „Latviešu valodas 
apguve kā valsts valodas apguve vidējās izglītības 
pakāpē”. Projekta ietvaros radīta nopietna metodiskā 
atbalsta sistēma vidusskolu skolotājiem, kur īpaša 
vieta atvēlēta skolotāju tālākizglītībai, lai stiprinātu  
un atbalstītu pedagogus jaunā izglītības satura 
ieviešanas procesā. Pedagogu profesionālās 
kompetences paaugstināšanai Latviešu valodas 
apguves valsts aģentūra izstrādājusi 12 tālākizglītības 
kursu programmas, kuras izvēlējušies vairāk kā 
tūkstotis skolotāju visā Latvijā. 
2007. gadā projekta ietvaros noorganizēti tālāk-
izglītības kursi 35 pedagogu grupām visā Latvijā, 
pavisam apmācīti 638 vidusskolas dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji.
Jaunajās tālākizglītības programmās tiek turpinātas 
Latviešu valodas apguves valsts aģentūras metodikas 
kursu tradīcijas: interaktīvo metožu izmantošana 
nodarbību organizācijā, skolotāju pieredzes apmai- 
ņa. Ne velti savus tālākizglītības kursus esam 
nodēvējuši par skolotāju metodikas un pieredzes  
skolām, jo lielākā daļa latviešu valodas un literatūras  
skolotāju strādā radoši, ir uzkrājuši lielu darba  
pieredzi, un šī ir iespēja dalīties tajā ar kolēģiem,  
rast domubiedrus un atbalstu. 
Mūsu kursu vadītāji arī ir pieredzes bagāti pedagogi,  
labi sava mācību priekšmeta speciālisti. Latviešu 
valodas apguves valsts aģentūra regulāri rīko 
izglītojošus seminārus arī tālākizglītotājiem, viņi tiek 
rosināti pastāvīgi apgūt jaunāko informāciju izglītības 
sistēmā. Mums izveidojusies laba sadarbība ar IZM  
Izglītības satura un eksaminācijas centra speciālis-
tiem, arī ar Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes 
mācību spēkiem. 

Skolotāju tālākizglītība norit galvenokārt divos 
virzienos. 

Pirmkārt, metodikas un pieredzes skolas  �

mācību satura un valodas integrētā apguvē. 
Šie tālākizglītības kursi tiek piedāvāti visu vidējās 
izglītības iestāžu skolotājiem, īpaši tiem, kas 
realizē mazākumtautību izglītības programmu. 
Šo kursu mērķis ir  pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide, īstenojot mācību 
priekšmeta apguvi latviešu valodā vidējās izglītības 
pakāpē. Piedāvāto mācību  priekšmetu skaits ir plašs: 
fizika, matemātika, vēsture, ķīmija, bioloģija, sports, 
biznesa ekonomiskie pamati, politika un tiesības, 

ģeogrāfija. Metodikas un pieredzes skolas jau 
notikušas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Sabilē, Liepājā, 
Jēkabpilī. Nozīmīgi, ka interesi par bilingvālo mācību 
procesu sāk izrādīt arī skolas ar latviešu mācību 
valodu. Šajās skolās ir skolotāji, kuri vēlas savu 
mācību priekšmetu pasniegt bilingvāli, piemēram, 
latviešu un angļu valodā. Nacionālās programmas 
projekta ietvaros kursus vadījuši skolotāji Anita 
Šaltāne, Dace Anstrate, Inga Pelcmane, Ruta Puida, 
Margarita Ribakova, Lidija Pilecka, Uldis Švinks, Inta 
Budviķe, Ilga Freimane, Karīna Brikmane, Gaļina 
Voskresenska, Inesa Zameteļska, Ingrīda Vanaga,  
Velta Ločmele, Sofija Kozlovska, Marika Aņisko, 
Valentīna Jefimova, Lilija Meinerte, Irina Matule, 
Lidija Plociņa, Larisa Dubovska, Sergejs Zabarovskis, 
Silva Kucina, Larisa Koroševska, Iraīda Kavinska, 
Marina Milaša, Ērika Pičukāne, Jeļena Veligurska, 
Valentīna Andersone, Alisa Cvetkova.
Otrkārt, metodikas un pieredzes skolas vidusskolas  �

latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Kursos 
akcentēta mazākumtautību un skolu ar latviešu 
mācību valodu sadarbība un savstarpējs atbalsts, 
lai pilnveidotu latviešu kā valsts valodas prasmes 
un apzinātos multikulturālos procesus sabiedrībā, 
veicinātu integrāciju un toleranci. Kursu dalībnieki 
iepazīstas ar vidusskolas standartiem un programmu 
prasībām gan latviešu valodā, gan literatūrā, ar 
mācību un metodisko līdzekļu aktualitātēm, ar 
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, 
literārā teksta interpretācijas iespējām literatūras 
stundās un citiem būtiskiem jautājumiem. Interese 
par šīm tālākizglītības programmām ir ļoti liela. 
Metodikas un pieredzes skolas vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotājiem notikušas Jūr-
malā, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, 
Talsos, Jelgavā, Gulbenē, Aizkrauklē, Ventspilī, 
Balvos, Ludzā, Līvānos. Kursu vadītāji ir skolotāji, 
ISEC speciālisti un augstskolu mācību spēki Inese 
Auziņa, Maija Burima, Diāna Magone, Aiva Neimane, 
Kaspars Špūle, Baiba Lāma, Līga Talberga, Zaiga 
Dzene, Skaidrīte Ivanišaka, Astra Jansone, Sandra 
Kivleniece, Zinaīda Ķedere, Sanita Lazdiņa, Inga 
Sokolova, Valentīns Lukaševičs, Inese Millere, Rita 
Petrova, Vineta Vaivade, Dzintra Knokenfelde.

Mēs ļoti priecājamies par iespēju palīdzēt un atbalstīt 
skolotājus viņu nebūt ne vieglajā darbā, par skolotāju 
atsaucību un labajiem vārdiem, kas tiek veltīti aģentūrai 
un mūsu multiplikatoriem par labi padarītu darbu, 
par Eiropas Sociālā fonda finansējumu, palīdzību un 
ieinteresētību.
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Nr. Kursu nosaukums
Grupu 
skaits

Dalībnieku 
skaits

Kursu vadītāji – multiplikatori

1.

Vidusskolas skolotāju kursi 
„Latviešu valodas apguves 
process vidusskolā: mācību 

saturs un metodika”.

16 301

Zaiga Dzene, Skaidrīte Ivanišaka, Astra Jansone, 
Sandra Kivleniece, Zinaīda Ķedere, Sanita Lazdiņa, 
Inese Millere, Rita Petrova, Vineta Vaivade, Ērika 
Pičukāne, Valentīna Andersone, Marika Aņisko

2.
Vidusskolas skolotāju kursi 

„Literatūras mācīšana 
vidusskolā”

10 195

Inese Auziņa, Maija Burima, Diāna Magone, Rudīte 
RinkevičaAiva Neimane, Kaspars Špūle, Baiba Lāma, 
Līga Talberga, Inga Sokolova, Valentīns Lukaševics, 
Dzintra Knokenfelde, Vineta Vaivade

3. 
Vidusskolas skolotāju kursi 
”Bilingvāla mācību procesa 

organizācija vidusskolā”
6 108

Anita Šaltāne, Dace Anstrate, Inga Pelcmane,  
Ruta Puida, Margarita Ribakova, Lidija Pilecka,  
Karīna Brikmane, Gaļina Voskresenska, Inesa 
Zameteļska,  Lidija Plociņa, Larisa Dubovska,  
Sergejs Zabarovskis, Iraīda Kavinska, Ērika Pičukāne, 
Jeļena Veligurska, Valentīna Jefimova, Silva Kucina

4.

Vidusskolas skolotāju kursi 
„metodikas un pieredzes skola 
vēstures un valodas integrētā 

apguvē”

1 10 Valentīna Andersone, Alisa Cvetkova, Valentīna 
Lazareva

5.

Vidusskolas skolotāju kursi 
„metodikas un pieredzes skola 

fizikas un valodas integrētā 
apguvē”

1 12 Silva Kucina, Larisa Koroševska,

6.

Vidusskolas skolotāju kursi 
„metodikas un pieredzes skola 
ķīmijas un valodas integrētā 

apguvē”

1 13 Valentīna Jefimova, Lilija Meinerte, Irina Matule

Kopā 35 639

Nr. Semināru tēmas Laiks Vieta Skaits

1.
Pedagogu tālākizglītības kursu programmu satura aprobēšana un 

pilnveide
09., 10. 02.07. Lielupe 50

2. Literārā teksta analīzes un interpretācijas prasmju attīstīšana 09., 10. 03.07. Rīga 18

3. 
Latviešu valodas un literatūras mācību un metodisko līdzekļu 

veidošana
30., 31.03.07. Saulkrasti 23

4.
jaunas pedagogu tālākizglītības iespējas un darba formas 

mūžizglītības kontekstā 
01., 02.06.07. Lielupe 49

5.

mācību priekšmeta satura un valodas integrētā apguve (CLIL). 
ārzemju eksperti Stokholmas Pedagoģijas institūta pasniedzēja 

Helena Frisella, Lietuvas Izglītības ministrijas Izglītības satura 
centra speciāliste Irma Neseckiene, Itālijas Izglītības ministrijas 

svešvalodu departamenta inspektore Žizella Lange

09., 10.11.07. Rīga 61

Pedagogu talākizglītība projekta ietvaros

Talākizglītotāju profesionālā pilnveide projekta ietvaros
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Skolu sadarbības modeļi
ESF finansētā nacionālās programmas projekta 
„Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās 
izglītības pakāpē” ietvaros turpina savu darbību  16 skolu 
sadarbības projekti vienotam metodiskajam atbalstam 
mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās, 
kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas 
(t.sk. profesionālajās), kuru mērķis ir veicināt 
multikulturālu vidi un dažādības integrāciju skolās, 
kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas 
(t.sk. profesionālās). Projekta īstenošanas laikā tiks 
veicināta izpratne par kopīgām problēmām latviešu un 
mazākumtautību skolās izglītības reformas īstenošanas 
laikā, veicināta skolotāju profesionālā meistarība un 
izveidots metodisks materiāls tālākajam darbam.
Pārskata laikā skolu sadarbības projektu dalībniekiem 
tika organizēti divi semināri, kur skolotāji uzzināja par  
daudzveidības nepieciešamību sabiedrības integrācijā 
un mūsdienīgā mācību procesā, kā arī guva ieskatu par 
augstas kvalitātes vidējo  izglītību Latvijā, izmantojot 
mācību satura un integrētās valodu apguves pieeju. 

Projekta īstenošanas laikā tiek veicināta izpratne              
par kopīgām problēmām latviešu un mazākumtautību 
skolās izglītības satura reformas īstenošanas laikā, 
veicināta skolotāju profesionālā izaugsme un veidoti 
metodiskie materiāli tālākajam darbam. Regulāri notiek 
skolu sadarbības komandu pieprasīto konsultāciju 
apzināšana un nodrošināšana.
Projekta ietvaros notika deviņas skolu reģionālās 
konferences, kuru mērķis bija veicināt izpratni par 
kopējām problēmām un sadarbības iespēju latviešu un 
mazākumtautību skolām, kuras īsteno vispārējās vidējās 
izglītības programmas, un viena noslēguma konference, 
kuras mērķis bija veicināt latviešu valodas mācīšanu 
un apguvi, lai sekmētu un uzlabotu savstarpējo 

sazināšanos, sapratni, sadarbību un draudzīgas 
attiecības starp Latvijas skolām. Tika organizēti skolu 
sadarbības projektu komandu savstarpējie atbalsta 
semināri Zilupes vsk., Krāslavas vsk., Jēkabpils 2.vsk. un 
Jēkabpils 3.vsk. 
Pārskata periodā ir notikušas divas nometnes, 
kuru mērķis bija pilnveidot latviešu valodas un 
literatūras skolu skolotāju profesionālo kompetenci 
vispārējās vidējās izglītības pakāpē, sadarbojoties 
LAT1 (latviešu valoda kā dzimtā valoda) un LAT2 
skolotājiem, aktualizējot problēmas un veidojot 
metodisko materiālu mācību priekšmetā. Pārskata 
periodā ir notikušas trīs nometnes, kuru mērķis bija 
sekmēt latviešu valodas un literatūras skolu skolotāju 
pieredzes apmaiņu, veidojot metodisko materiālu 
vidusskolai par tēmu „Runas prasmju izmantošanas 
apguve publiskās runas procesā”. Skolotāju tālāk- 
izglītības veiksmīgas norises nepieciešamie priekšno-
sacījumi ir nodrošināti, organizējot dažādus pasākumus, 
kas palīdz apgūt prasmi strādāt multikulturālā vidē, 

izveidot vienotu metodisko atbalstu mazākumtautību 
un latviešu mācībvalodas skolās. Notika arī desmit 
mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes, 
kuru mērķis bija veicināt skolu, kas īsteno latviešu 
mācību valodas izglītības programmas, un skolu, 
kas īsteno mazākumtautību valodas programmas, 
vidusskolas mācību priekšmetu skolotāju sadarbību 
satura un valodas integrētā apguvē.
Skolotāju tālākizglītības veiksmīgas norises nepiecie-
šamie priekšnosacījumi ir nodrošināti, organizējot 
dažādus pasākumus, kas palīdz apgūt prasmi strādāt 
multikulturālā vidē, izveidot vienotu metodisko atbalstu 
mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās.
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Nr. Pasākuma veids Pasākums Vieta
Dalībnieku 

skaits
1.

Pasākumi 
nometņu 

vadītājiem un 
dalībniekiem

Sagatavošanās seminārs nometņu vadītājiem Rīga 32

2. Noslēguma seminārs nometņu vadītājiem Rīga 31

3. Seminārs metodisko darbu autoriem Rīga 19

4. Seminārs metodisko darbu autoriem Lilaste 25

5. Seminārs metodisko darbu autoriem Rīga 13

6.

Skolotāju 
sadarbības 
nometnes

Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Preiļi 20

7. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Jūrmala 20

8. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Kurcumi 20

9. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Jūrmala 20

10. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Rēzekne 20

11. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Bernāti 20

12. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Jūrmala 20

13. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Ventspils rajons 20

14. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Rēzeknes rajons 20

15. Mācību priekšmetu skolotāju sadarbības nometnes Krāslavas rajons 20

16. Latviešu valodas un literatūras skolotāju sadarbības nometnes Daugavpils rajons 20

17. Latviešu valodas un literatūras skolotāju sadarbības nometnes Aglona 20

18. Skolotāju vasaras pieredzes skolas Preiļi 20

19. Skolotāju vasaras pieredzes skolas Daugavpils 20

20. Skolotāju vasaras pieredzes skolas Daugavpils 20

21.

Skolu  
sadarbības  

projekti

Seminārs skolu sadarbības projektu dalībniekiem Lielupe 90

22. Seminārs skolu sadarbības projektu dalībniekiem Lielupe 89

23. Skolu sadarbības projektu savstarpējā atbalsta seminārs Liepāja 60

24. Skolu sadarbības projektu savstarpējā atbalsta seminārs Zilupe 93

25. Skolu sadarbības projektu pieredzes popularizēšanas seminārs Liepāja 60

26. Sadarbības projektu skolu reģionālās konferences (9)

Jelgava, Ludza, 
Krāslava, Daugavpils, 
Ventspils, Rēzekne, 
Liepāja, Salaspils, 
Jēkabpils

875

27. Skolu sadarbības projektu gada noslēguma konference Rīga 122

Pārskats par skolu sadarbības modeļu aktivitātēm
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LVAVA mācību un metodiskie līdzekļi skolotāju 
un skolēnu atbalstam

Mūsdienīga izglītība ir ļoti plašs jēdziens, un katrs 
tajā ieliek savu saturu. Protams, mūsdienīgu izglītību 
raksturo gan jauns mācību saturs, gan jauni standarti 
un programmas, gan iespējas izmantot jaunas un 
modernas tehnoloģijas, gan moderni mācību kabineti. 
Un tomēr pedagoģiskajā procesā visbūtiskākā nozīme 
ir skolēnam un skolotājam, viņu izpratnei, kas jādara, 
lai mācību process būtu veiksmīgs. Šajā savstarpējā 
mijiedarbībā tieši skolotāja profesionālā kompetence 
nosaka, vai izglītība patiešām būs mūsdienīga, vērsta 
uz skolēnu un paša izaugsmi.
Lai nodrošinātu skolotāja profesionālo kompetenci, 
protams, jāveic daudz un dažādi pasākumi, bet viens 
no tiem ir mācību un metodisko līdzekļu izveide. 
LVAVA jau no pirmajiem pastāvēšanas gadiem 
darbojas mācību līdzekļu izdošanas jomā un lielā mērā 
nodrošina tos gan LAT2 apguvē, gan bilingvālajās 
mācībās. Arī Eiropas struktūrfondu Nacionālās 
programmas projekta „Latviešu valodas apguve” 
ietvaros tiek veidoti mācību un metodiskie līdzekļi. 
LVAVA mērķauditorija, protams, joprojām ir skolas, 
kuras realizē mazākumtautību izglītības programmas, 
tomēr, ņemot vērā, ka izglītības satura reforma 
vidusskolā paredz kopīgus standartus visām skolām, 
šie mācību un metodiskie līdzekļi ir paredzēti un tos 
var izmantot arī vidusskolās ar latviešu mācībvalodu.
LVAVA savā darbībā un mācību un metodisko līdzekļu 
izveidē balstās uz sekojošām nostādnēm:

jāapzinās, ka valoda ir apkārtējās pasaules un sevis  �

izzināšanas līdzeklis;
vajadzētu izmantot tēmas, kuras interesē skolēnus  �

vai pieaugušos. Interesanta tēma, par kuru diskutēt, 
par kuru izteikt savu viedokli vai par kuru gribas kaut 
ko uzzināt, ir lielisks motivators valodas apguvei un 
šīs apguves saistībai ar reālo nepieciešamību;
nepieciešams modelēt dzīves situācijas vai organizēt  �

valodas apguves procesu autentiskā vidē;
jāizmanto interaktīvas mācību metodes, lai nodroši- �

nātu saziņu kā valodas apguves priekšnosacījumu;
vajadzētu izmantot kooperatīvās mācīšanās  �

metodes;

jāaktualizē skolēnu un pieaugušo praktisko valodas  �

mācīšanās un dzīves pieredzi.
Lai pilnībā apgūtu valodu visās tās funkcijās (un LAT2 
apguves mērķis ir tieši tāds), nepietiek ar valodas 
mācīšanos tikai latviešu valodas stundās, lai arī cik 
daudz stundu nebūtu un cik kvalitatīvi nenotiktu 
mācību process. Valodu mācās, lietojot to vidē, 
un skolā šī vide ir arī citi mācību priekšmeti, kur 
skolēniem ir iespēja runāt, klausīties, lasīt, rakstīt 
latviešu valodā, apgūstot mācību materiālu vēsturē, 
ģeogrāfija, bioloģijā utt. Skolēns nevis vispār apgūst 
valodas likumības, bet saista savas zināšanas, prasmes 
un iemaņas ar konkrēto mācību priekšmetu un mācās 
izmantot visus savus valodas resursus, lai „tiktu galā” 
konkrētajā mācību situācijā. Vēlēšanās apgūt mācību 
priekšmetu motivē valodas apguvi, savukārt valodas 
apguvē cita mācību priekšmeta saturs ir kā „prakse”, 
kur lietot savas zināšanas.
Šī virzība uz valodas un satura integrētu pieeju 
tiek realizēta arī visos LVAVA izdotajos mācību un 
metodiskajos līdzekļos – gan latviešu valodas apguvē, 
gan bilingvālajās mācībās.
2007. gadā ir izdoti metodiskie līdzekļi „Mācību satura 
un valodas apguve” vēsturē, bioloģijā, ģeogrāfijā, 
ķīmijā, fizikā, matemātikā, biznesa ekonomiskajos 
pamatos.
LVAVA darbību vienmēr ir virzījusi sadarbības ideja, 
kura nosaka arī mācību un metodisko līdzekļu izveidi. 
Jebkuru no tiem veido autoru kolektīvs – latviešu 
valodas skolotāji no mazākumtautību un „latviešu 
skolām”; latviešu valodas skolotāji un dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji. Mūsu izdevumu autori ir skolotāji, 
kuri apzina savu pieredzi un dalās tajā ar pārējiem 
skolotājiem.
Īpašs izaicinājums ir mācību un metodisko līdzekļu 
sagatavošana latviešu valodā un literatūrā vidusskolai. 
Ir tapis vienots vidusskolas standarta projekts visām 
skolām gan latviešu valodā, gan literatūrā. Mācību 
saturā ir jaunas tēmas, mainās mācīšanas pieeja, ir 
nepieciešami jauni, moderni mācību līdzekļi. 

mācību un metodiskie līdzekļi
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Nr. Autori Nosaukums

1. Jeļena Azareviča,  Svetlana Radionova, Ingrīda Vanaga. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve matemātikā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

2. Larisa Koroševska, Irina Maslabojeva , Silva Kucina. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve fizikā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

3. Valentīna Jefimova, Irina Matule, Lilija Meinerte. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve ķīmijā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

4. Jeļena Builo, Lonija Bergina.  
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

5. Larisa Dubovska, Sergejs Zabarovskis, Lidija Plociņa. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve bioloģijā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

6. Alisa Cvetkova, Inese Zameteļska, Karīna Brikmane. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve vēsturē.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

7. Gaļina Skorobogatova, Anita Šaltāne, Dace Anstrate. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve ekonomikā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam.1. daļa

8. Gaļina Skorobogatova, Anita Šaltāne, Dace Anstrate. 
Metodisks līdzeklis

Mācību satura un valodas apguve ekonomikā.  
Metodiskie ieteikumi vidusskolas skolotājam. 2. daļa

9. Valentīns Lukaševics, Silvija Mickeviča, Inga Sokolova. 
Metodisks līdzeklis

Aktuāli literatūras teorijas jautājumi

10. Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Vija Sakova.  
Mācību līdzeklis vidusskolēnam

Antīkā literatūra un renesanse

11. Maija Burima,  Rudīte Rinkeviča, Inga Baltace.  
Mācību līdzeklis vidusskolēnam

Literārā teksta interpretācija

12. Dzintra Knohenfelde, Dace Cekula, Marika Aņisko. 
Mācību līdzeklis vidusskolēnam

Uzdevumi latviešu valodas mācībā 

13. Sanita Plātere, Iveta Strode.  
Mācību līdzeklis vidusskolēnam

Romantisms un reālisms 

14. Sandra Kivleniece, Dace Lielanse, Irēna Pizāne.  
Mācību līdzeklis vidusskolēnam

Modernisms un postmodernisms 

15. Larisa Dubovska un Sergejs Zabarovskis Filma „Bioloģija latviski” DVD

16. Jeļena Builo un Kira Milča Filma „Ģeogrāfija latviski” DVD

17. Alisa Cvetkova un Inese Zameteļska Filma „Vēsture latviski” DVD

18. Larisa Koroševska un Irina Maslobojeva Filma „Fizika latviski” DVD

19. Valentīna Jefimova un Irina Matule Filma „Ķīmija latviski” DVD

20. Jeļena Azareviča un Svetlana Radionova Filma „Matemātika latviski” DVD

21. Tatjana Grencione un Gaļina Skorobogatova Filma „Ekonomika latviski” DVD

22. Vadlīnijas darbam ar mācību filmām

Projekta ietvaros izdotie mācību un metodiskie līdzekļi skolotāju un skolēnu atbalstam
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Tematiskie plāni dažādos mācību priekšmetos 
un to aprobācija

Līdzās mācību un metodiskajiem līdzekļiem LVAVA ESF 
finansētā nacionālās programmas projekta ietvaros 
ir  izveidoti tematiskie plāni gan latviešu valodā un 
literatūrā, gan fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā, 
vēsturē, ģeogrāfijā, biznesa ekonomiskajos pamatos 
un politikā un tiesībās.
Tematiskie plāni ietver satura plānojumu, paredzamo 
rezultātu, atgriezenisko saikni, izmantojamo mācību 
un metodisko literatūru.
Līdztekus mācību prasmēm šajos tematiskajos plānos 
kā paredzamais rezultāts ir definētas arī valodas un 
sadarbības prasmes. Tāpat kā metodiskos un mācību 
līdzekļus, arī tematiskos plānus ir veidojuši 3 autori – 
latviešu valodas skolotājs un priekšmetu skolotāji.

Ir notikusi arī šo tematisko plānu aprobācija Liepājā, 
Daugavpilī, Zilupē, Rīgā. Aprobācijā piedalījās 
mazākumtautību skolu skolotāji, kuri pēc aprobācijas 
izvērtēja piedāvātos tematiskos plānus un apkopoja 
aprobācijas procesā radušās atziņas. Pēc tematisko 
plānu aprobācijas notiks atbalsta semināri skolotājiem, 
lai informētu par tematiskajiem plāniem un mācītos 
strādāt ar tiem.
Tematiskos plānus veidoja Silvija Mickeviča, Raisa 
Stunžāne, Iveta Marševska, Inga Vītuma – Brūvere, 
Daina Tauriņa, Vera Kalniņa, Diāna Šķēle, Ināra Pastare, 
Juta Bernāne, Anita Šaltāne, Gaļina Skorobogatova, 
Valentīna Andersone,  Kira Milča, Tatjana Grencione, 
Aija Stanke, Alisa Cvetkova, Baiba Lāma, Sandra 
Kivleniece, Rita Bērziņa, Dace Lielanse, Zinaida Ķedere, 
Irēna Pizāne, Zaiga Dzene.

Projekta ietvaros 2007. gadā veikts ikgadējais 
pētījums Valoda. Projekta izpildītājs – Baltijas 
Sociālo zinātņu institūts. 
Pētījuma aptauja tika veikta no 2007. gada 6.augusta 
līdz 2007. gada 10.septembrim.  
Aptaujā piedalījās 2000 respondenti visā Latvijā. 
Izmantotā metode – tiešās intervijas respondentu 
dzīvesvietās. Izlase ir veidota pēc vairākpakāpju 
stratificētās nejaušās metodes, kas nodrošina izlases 
reprezentativitāti Latvijas iedzīvotāju kopumam 
vecumā no 15-74 gadiem. Iegūtie rezultāti ir papildus 
svērti pēc dzimuma, vecuma, tautības, dzīvesvietas 
tipa un reģiona atbilstoši LR Centrālās Statistikas 
pārvaldes jaunākajiem datiem. 
No visiem aptaujātajiem 1370 respondentiem dzimtā 
valoda ir latviešu, 569 respondentiem – krievu valoda 
un 61 respondentam – cita valoda. Kopējais izlases 
lielums ir 2000 respondenti. 
Pētījuma rezultāti ir salīdzināti ar iepriekšējos gados 
veikto aptauju datiem, kas iegūti kopš 1996.gada jūnija 
un kuru izlase katrā no posmiem ir bijusi aptuveni 
2000 respondentu. 

Galvenie secinājumi

2007. gada aptauja veikta pēc triju gadu pārtraukuma, 
tāpēc nav nejaušība, ka šajā aptaujā atklājas lielākas 
izmaiņas nekā pētījumos ar viena gada intervālu, 
jāuzsver arī, ka šo triju gadu laikā ir noticis pagrieziens 
tendenču virzībā. Ja tūkstošgades pirmajos gados 
attieksmēm pret valsts valodu bija raksturīgas 
lejupslīdošas tendences, tad tikko veiktās aptaujas 
rezultāti liecina par pretējo. 

Kopumā vērtējot aptaujas rezultātus, jāuzsver virkne 
pozitīvu pārmaiņu, kas liecina par latviešu valodas 
statusa nostiprināšanos mazākumtautību iedzīvotāju 
vidū: ir palielinājies valsts valodas zinātāju skaits, 
paplašinājusies latviešu valodas lietošanas vide, 
labvēlīgāka kļuvusi attieksme pret runāšanu latviski.  
Vai šīs aptaujas rezultāti liecina par pagriezienu 
krievvalodīgo attieksmēs pret valsts valodas apguvi, 
lietošanu un prestižu, to parādīs nākamā aptauja, 
kas plānota 2008. gada pavasarī, jo katrā aptaujā ir 
jārēķinās gan ar mērījuma kļūdām, gan ar konkrētajiem 
aptaujas apstākļiem, kas var ietekmēt rezultātus.   
Pētījums parāda, ka latviešu valodas prasmes 
cittautiešu vidū pakāpeniski pieaug. Labas latviešu 
valodas zināšanas ir 57% cittautiešu (2004. gadā 
bija 47%). Pakāpeniski samazinās grupa, kas latviešu 
valodu nezina gandrīz nemaz (2004.gadā - 10%, 2007. 
gadā - 7%). Viskrasākās izmaiņas latviešu valodas 
apguvē notikušas jauniešu vidū. Ievērojami pieaudzis 
to skaits, kas labi pārvalda latviešu valodu. Ja 90-to 
gadu beigās ap 40% savas latviešu valodas zināšanas 
vērtēja kā labas, tad 2007. gadā šādu savu zināšanu 
pašnovērtējumu snieguši 74% jauniešu (15-34 gadi). 
Pārējās vecuma grupās izmaiņas ir mazākas, tomēr arī 
tajās vērojama valsts valodas zināšanu uzlabošanās.  
No otras puses, krievu valodas zinātāju skaits latviešu 
vidū pakāpeniski sarūk, īpaši tas jūtams pēdējo gadu 
laikā: ja 2003. gadā 83% savas krievu valodas zināšanas 
vērtēja kā labas, tad 2007. gadā krietni mazāk – 67%. 
Vājākas krievu valodas zināšanas ir jauniešu vidū, 
vecuma grupā no 15-34 gadiem krievu valodu labi 
pārvalda 54%, visai vājas zināšanas ir 39% jauniešu, 
bet 7% krievu valodu nezina.  Jāuzver, ka pakāpeniski 

Pētījums Valoda
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izlīdzinās valodu zināšanu asimetrija: 67% latviešu ir 
labas krievu valodas zināšanas, bet no cittautiešiem 
latviešu valodu labi pārzina 57%.  Jauniešu grupā šo 
valodu zināšanu asimetrija jau mainījusies pretējā 
virzienā, jo 74% nelatviešu jauniešu labi pārvalda 
latviešu valodu, bet no latviešu jauniešiem krievu 
valodu labi pārzina - 54%.    
Redzamas ir izglītības politikas sekas: krievvalodīgo 
jauniešu vidū uzlabojas latviešu valodas zināšanas, 
bet, no otras puses, latviešu jauniešu vidū sarūk krievu 
valodas zinātāju loks. Fakts, ka Latvijas sabiedrībā 
pakāpeniski mazinās krievu valodas zināšanas, būtu 
pelnījis lielāku vērību un diskusijas, lai izvērtētu, cik 
lielā mērā tas ir ieguvums vai zaudējums, ja sabiedrībā 
mazinās kādas valodas zinātāju loks.  
Pētījums liecina, ka nostabilizējas latviešu valodas 
statuss, paplašinās latviešu valodas lietošana. Pēdējos 
gados samazinājies to cilvēkus skaits, kas publiskajā 
telpā lieto tikai krievu valodu, piemēram, darba vietā 
tikai krieviski runā vairs tikai 29% krievvalodīgo, līdzīgi 
arī uz ielas, veikalā (32%). Bet pārējos gadījumos 
(aptuveni 60%) līdztekus krievu valodai tiek lietota 
arī latviešu valoda. Raksturīgi, ka pirms desmit 
gadiem valodu lietošana darbā bija apgriezti pretējās 
proporcijās: ap 60% krievvalodīgo darbā runāja vienīgi 
krieviski. 
Līdzīgi fakti atklājas arī par latviešu valodā veidotajiem 
masu medijiem (radio un televīziju), kurus patērē 
krievvalodīgie. Ja visās iepriekšējās aptaujās, kas 
veiktas kopš deviņdesmito gadu vidus, bija vērojama 
pastāvīga tendence mazināties latviešu valodas 
izplatībai masu medijos, tad 2007. gada aptauja 
atklāj zināmu pagriezienu: palielinās latviešu valodas 
izplatība krievvalodīgo radio klausītāju un televīzijas 
skatītāju auditorijās. Tiesa skaidrojumi aptaujā 
iegūtajiem faktiem par latviešu valodas izplatību masu 
medijos varētu būt dažādi. Ņemot vērā jau iepriekš 
konstatēto, ka krievvalodīgo vidū pēdējo gadu laikā 
latviešu valodas zināšanas ir uzlabojušās, varam 
pieņemt, ka līdz ar valodas zināšanu uzlabošanos 
palielinās krievvalodīgo spējas dzirdēt latviešu valodu. 
Bet šie dati neļauj izdarīt secinājumus par to, ka 
samazinātos masu mediju izmantošana citās, tai 
skaitā krievu valodā. 
Par latviešu valodas statusa nostiprināšanos liecina 
arī tas, kas gandrīz 100% latviešu un ap 90% krievu 
uzskata, ka katram Latvijas iedzīvotājam ir brīvi 
jāpārvalda latviešu valoda.
Tai pašā laikā redzam, ka pēdējo gadu laikā visu 
Latvijas etnisko grupu skatījumā pieaugusi arī krievu 

valodas nozīmība. Pētījums atklāj, ka pakāpeniski 
katru gadu ir pieaudzis gan to latviešu skaits, kas 
uzskata, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi 
zināt krievu valodu (2002. gadā – 56%, bet 2007. gadā 
70%), gan to krievvalodīgo skaits, kas atzīst latviešu 
valodas zināšanu nepieciešamību (2002. gadā 87%, 
bet 2007. gadā 91%). Šo datu interpretācija nevarētu 
būt viennozīmīga, no vienas puses, tie liecina par 
valodu konkurenci, jo iedzīvotajiem šķiet, ka ir svarīgi 
zināt gan krievu, gan latviešu valodu. No otras puses, 
šie dati mudina izteikt hipotēzi par valodu uztveres 
tolerances pieaugumu, jo abu etnolingvistisko grupu 
piederīgo vidū vērojama pieaugoša tendence atzīt 
otras valodas nozīmīgumu.  
 Par tolerances pieaugumu valodu lietošanā liecina arī 
citi aptaujā iegūtie dati, piemēram, tieši pēdējo gadu 
laikā pieaudzis to skaits, kas latviski runā labprāt un 
ar prieku, bet mazinājies ir to skaits, kam runāšana 
latviski sagādā nepatīkamas emocijas.     
Iepriekš minētie dati par pozitīvajām pārmaiņām 
krievvalodīgo attieksmēs pret latviešu valodu izvirza 
arī jautājumu – kā skaidrojamas šīs pārmaiņas. 
No vienas puses, ievērojot piesardzību, varētu 
teikt, ka tikai nākošā aptauja apstiprinās, vai šoreiz 
novērojamās pārmaiņas iegūs stabilu tendenču 
raksturu. Taču, ja aplūkojam visu aptauju rezultātus 
kopš 1996. gada, tad redzam, ka šie attieksmju trendi 
veido it kā vilni, kas cēlās deviņdesmitajos gados līdz 
pat tūkstošgades mijai, pēc tam sekoja kritiens, kas 
turpinājās vairākus gadus, līdz 2007. gada aptaujas 
rezultātus varētu uzskatīt par jauna viļņa sākumu. 
Šāds attieksmju trenda zīmējums mudina domāt, ka 
izglītības reformas īstenošanas problēmas, politiskā 
kņada politikas veidotāju līmenī,  plašie protesti 
pret reformu, vairoja arī negatīvas attieksmes pret 
latviešu valodu. Iespējams, politiskās dienas kārtības 
maiņa ļāvusi pierimt arī negatīvajiem noskaņojumiem 
latviešu valodas kontekstā un mudināt krievvalodīgos 
izvēlēties dažādas stratēģijas valodas problēmu 
risināšanā. Pētījums, piemēram, atklāj, ka palielinās 
to krievvalodīgo vecāku skaits, kas saviem bērniem 
izvēlas skolas ar latviešu mācību valodu, uzskatot, ka 
mācības latviešu skolā ļaus bērnam labāk pārvaldīt kā 
dzimto, tā latviešu valodu. Biežāk to dara vecāki, kam 
pašiem ir labas latviešu valodas zināšanas. 
Nobeigumā varētu piebilst, ka, kopumā ņemot, gan 
zināšanās, gan arī nostādnēs par latviešu valodu ar 
pozitīvāku attieksmi atšķiras sievietes, viņas biežāk 
apmeklē kursus, labāk zina valodu un arī labprātāk 
lieto latviešu valodu kā saziņas līdzekli. 
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170 mazākumtautību vidusskolas, 22 arodskolas 
un 8 ieslodzījuma vietas visā Latvijā ESF nacionālās 
programmas „Latviešu valodas apguve” projektā 
„Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās 
izglītības pakāpē” ietvaros ir saņēmušas vērtīgus 
mācību un uzziņu literatūras komplektus (sk. tabulu), 

170 mazākumtautību vsk. 51680 grāmatas

22 arodskolām 7546 grāmatas

8 izglītības iestādēm ieslodzījuma vietās 2240 grāmatas un audiokasetes

ar mērķi – veicināt mācību priekšmetu un latviešu 
valodas apguvi. Enciklopēdijas, mācību grāmatas, 
uzziņu literatūra u.c. materiāli, tostarp arī LVAVA 
izdoti – tika izvēlēti, strādājot ekspertu komisijai un 
izvērtējot katra izdevuma pielietojuma nozīmību 
minētajās izglītības iestādēs.

mācību grāmatu un uzziņu literatūras mērķtiecīgs iepirkums
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Projekta mērķis bija stiprināt nelatviski runājošo 
iedzīvotāju latviešu valodas zināšanas un veicināt 
sabiedrības integrāciju, stimulējot saprašanos un 
sadarbību Latvijā dzīvojošo dažādu tautību cilvēku 
starpā. Projekts bija vērsts uz integrācijas procesa 
veicināšanu Latvijā, jo īpaši ar prioritāru pasākumu 
palīdzību nepilsoņu un etnisko minoritāšu jomā, kas 
iekļauti Integrācijas programmā, kā arī uz atbalstu 
skolotājiem, lai tie varētu īstenot Latvijas Republikas 
likumus. Galvenā mērķauditorija projekta aktivitātēs 
bija latviski nerunājošie pieaugušie, tai skaitā 
mazākumtautību skolu skolotāji un vecāki. Projekta 
laikā tika ieviestas šādas aktivitātes: 

latviešu valodas apguves kursi mazākumtautību  �

skolēnu vecākiem;
pieaugušo LAT2 skolotāju kvalifikācijas celšana; �

latviešu valodas vides veicināšana; �

LVAVA informatīva biļetena „Tagad” latviešu un krie- �

vu valodā sagatavošana, izdošana un izplatīšana; 
bilingvālas avīzes „Atslēgas” iedzīvotājiem, kas  �

nerunā latviešu valodā, sagatavošana, izdošana un 
izplatīšana.

Projekta laikā 1458 mazākumtautību skolēnu vecāki 
ir uzlabojuši savas latviešu valodas zināšanas (valodas 
prasmes 2. un 3. līmenī). Kursu vadītāju izstrādātajās 
mācību programmās ir ņemtas vērā katras attiecīgās 
grupas specifiskās mācību vajadzības. Kursu dalīb- 
nieku vidū tika veikta aptauja par dalībnieku 
apmierinātību ar kursiem un 80% kursu dalībnieku 
ir izteikušies pozitīvi un īpaši atzinīgi novērtējuši 
skolotāju darbu. Tieši skolotāju profesionalitāte lielā 
mērā ir veicinājusi labvēlīgu attieksmi mazākum-
tautību skolēnu vecāku vidū un motivāciju turpināt 
latviešu valodas apguvi. Turklāt projektā sniegtā 
iespēja apgūt latviešu valodu ir ļāvusi skolēnu 
vecākiem justies vairāk iesaistītiem mācību procesā. 
Analogi iepriekšējos gados īstenotajiem Phare pro-
jektiem arī šajā projektā lielākā daļa kursu ir notikusi 
skolā, tādējādi skolēnu vecāki ir varējuši labāk iepazīt 
skolas vidi, attīstīt izpratni par notiekošo skolā un 
uzlabot sadarbību ar skolu un skolotājiem. 

Savukārt 168 sešos reģionālos un 106 vienā 
visiem kopīgā seminārā pieaugušo LAT2 skolotāji 
paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un 
dalījušies pieredzē, bet 27 latviešu valodas skolotāji 
ir cēluši savu kvalifikāciju LAT2 mācīšanas metodikas 
kursā.
Lai turpinātu mazināt informatīvās telpas sašķeltību 
starp krieviski runājošo Latvijas sabiedrības daļu un 
valsts ierēdniecību, projekta laikā tika izdota bilingvālā 
avīze „Atslēgas” (24 numuri x 50 000 eksemplāri) 
izplatīta A un B kategorijas pasta nodaļās visās Latvijas 
teritoriālās vienībās, kā arī dažādās sabiedriskās 
iestādēs (bibliotēkās, pagastu padomēs u.tml.), 
kas kalpoja kā informatīvs tilts. Avīzes publikāciju 
atlase ir tikusi veikta, ievērojot dažādu sociālo un 
etnisko grupu intereses, īpaši izceļot aktuālo visiem 
Latvijas iedzīvotājiem. Šajā projektā pirmo reizi vienu 
reizi mēnesī avīze ietvēra informāciju par jaunāko 
naturalizācijas procesa norisē Latvijā un ziņas no 
Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas.
Savukārt LVAVA biļetens (izdoti 4 LVAVA biļetena 
„Tagad” numuri latviešu (katrs numurs – 2000 
eksemplāri) un krievu valodā (katrs numurs – 500 
eksemplāri) ir nodrošinājis atgriezenisko saikni starp 
LVAVA ar LAT2 skolotājiem, bilingvālās izglītības 
ekspertiem u.c. Biļetena „Tagad” numuros ir aplūkotas 
skolotājiem aktuālas metodiskas problēmas. Šī gada 
biļetena tēmas: 

Latviešu valoda vidusskolā; �

Latviešu valoda ārpus Latvijas; �

LVAVA darbība ārpus Rīgas; �

LVAVA mācību un metodiskie līdzekļi. �

Šāds mērķis bija arī jaunajai projekta aktivitātei nr. 
3.2 „Apaļie galdi”. Tika organizēti 4 apaļie galdi, kuros 
piedalījušies latviešu un mazākumtautību jaunieši 
no dažādu Latvijas reģionu/pilsētu skolām (Rīgas, 
Salaspils, Jelgavas, Daugavpils, Jēkabpils, Zilupes, 
Ventspils, Liepājas, Limbažiem), kas pulcināja uz 
diskusiju par jauniešiem aktuālām tēmām latviešu 
skolu un mazākumtautību skolu skolēnus.

Sabiedrības integrācijas fonda administrētās  
Grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”  
projekts „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai”. 
Granta līgums Nr.: TF 2005/017-495-03-01/01.
Projekta darbības periods: 2006. gada 1. septembris – 2007. gada 31. augusts.

Iestādes darbības rezultāti 
Citu projektu aktivitāšu rezultāti
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Projekta rezultāts 2007. gadā: 

Datorprogrammas MOODLE ietvaros projektam ir   
specifiski izveidotā e–vide jeb t.s. ALTSOLEM māja. 
2007. gadā ir notikušas 3 prezentācijas, 1 informatīvs 
un 3 apmācības semināri LVAVA darbiniekiem. Atskaite 
ir nodota 06.03.2008.

ALTSOLEm māja 

2005.–2007. gada periodā Latviešu valodas apguves 
valsts aģentūra un privāta izglītības organizācija „ICD 
Rīga” kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem no 
četrām dažādām valstīm:

no Lielbritānijas – Kembridžas Mācību un attīstības  �

centrs (CTAD);
no Bulgārijas – Valsts profesionālās izglītības centra  �

Pernikas nodaļa; 
no Itālijas – privāta mācību organizācija „Amitie”,  �

kuras profils ir informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju izglītība;

no Vācijas – Hamburgas Vācijas Arodbiedrību  �

apvienības un Hamburgas Tautas augstskolas 
finansēta tālākizglītības iestāde Arbeit und Leben D 
GB/VHS Hamburg e.V.

LEONARDO DA VINCI programmas ietvaros īstenoja 
projektu „Elektronisko un mobilo mācību izmantošana 
valodu apguves procesā – ALTSOLEM”.
LVAVA ALTSOLEM māju ir, pirmkārt, paredzējusi kā 
vietu, kur aicināt uz diskusijām visus, kuri māca valodu 
un kuri vēlas apvienot tradicionālo mācīšanu klasē ar 
mācīšanu e-vidē, kā arī visus, kuri interesējas par jauno 
tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā, bet ne tikai. 
Altsolem māja var nākotnē kļūt arī par LVAVA e-vidi 
plašākām diskusijām, pieredzes apmaiņai un jaunu 
ideju izmēģināšanai un ieviešanai praksē latviešu 
valodas kā otrās valodas, kā svešvalodas un bilingvālās 
izglītības jomā.

LEONARDO DA VINCI programmas projekts „„E-” un „m-”  
mācību izmantošana valodu apguves procesā”.
(ALTSOLEm (Applied Language Training for Speakers of Other Languages through E- and m-learning))
Līguma Nr. 2005 - Nr. LV/05/B/F/PP 172.010.
Projekta darbības periods: 01.10.2005-30.12.2007
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Budžeta informācija

N. p. 
k. Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā Pārskata gadā

Faktiskā izpilde Apstiprināts 
likumā Faktiskā izpilde

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 483331 529795 459652

 1.1. Dotācijas 220968 367627 367627

 1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70007 120000 63097

 1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 206761 42168 28928

 2. Izdevumi (kopā) 559359 725371 604671

 2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 559359 715371 601350

 2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās

  

 2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi   

 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   10000 3321

N. p. 
k. Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā Pārskata gadā

Faktiskā izpilde Apstiprināts 
likumā Faktiskā izpilde

 1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 27857 54000 58566

 1.1. Dotācijas   

 1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi   

 1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 27857 54000 58566

 2. Izdevumi (kopā) 27857 54000 52090

 2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 27857 54000 52090

 2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās

      

 2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi       

 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem       

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)  04.02.00 „Atbalsts latviešu valodas apguvei”

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) apakšprogrammas 33.02.00 Eiropas 
programmas „Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana.    
Projekts LV/05/B/F/PP-172.010.    
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N. p. 
k. Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā Pārskata gadā

Faktiskā izpilde Apstiprināts 
likumā Faktiskā izpilde

 1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 109697 1169930 1169930

 1.1. Dotācijas 109697 1169930 1169930

 1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi   

 1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   

 2. Izdevumi (kopā) 109697 1169930 1013744

 2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 109697 1167230 1011057

 2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās

  

 2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi       

 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   2700 2687

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) apakšprogrammas 28.01.00 „Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana”. 

Projekts: „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”.  
Līguma Nr.2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/NP3.2.5.3/0001/0001/0432.  
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Personāls

Darbinieku iedalījums pēc dzimuma

Darbinieku iedalījums pēc vecuma  

Darbinieku izglītības līmenis  

Darbinieki ar augstāko izglītību  

Sievietes 17 94%

Vīrieši 1 6%

kopā 18

Darbinieki ar 
augstāko izglītību

15 83%

Darbinieki ar 
vidējo izglītību

3 17%

kopā 18

Maģistra grāds 9 60%

Bakalaura grāds/ 
augstākā izglītība

6 40%

kopā 18

18 - 25 gadi 1 6%

26 - 35 gadi 4 22%

36 - 50 gadi 6 33%

51 - 65 gadi 6 33%

vairāk par 65 1 6%

kopā 18
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Komunikācija ar sabiedrību

LVAVA ka valsts valodas politikas un IZM izglītības 
attīstības pamatnostādņu īstenotājai ļoti nozīmīgs 
ir dialogs ar sabiedrību. Esam definējuši vairākas 
mērķgrupas, atlasījuši mediju kanālus atbilstoši 
katrai mērķgrupai un uzturam regulāru interaktīvu 
saikni, nodrošinot atgriezeniskumu jebkurai no 
LVAVA veiktajām aktivitātēm.
Mērķgrupas:

skolotāji mazākumtautību  izglītības programmā; �

skolēni mazākumtautību  izglītības programmā; �

skolēnu vecāki un plašāka sabiedrība. �

2007. gada aktivitātes dialoga veicināšanai

1. Interaktīvas mājas lapas izstrāde (ieliekam 
screen shoot).

2. Regulāras preses konferences, lai informētu 
medijus un plašāku sabiedrību par LVAVA 
aktivitātēm (aizsutisu kadu bildi).

3. Korporatīvo materiālu izstrāde, izplatīšana par 
LVAVA darbu, paveikto (ieliekam Ieliktna bildi).

4.  Mācību un metodisko līdzekļu ieviešanas 
semināri visā Latvijā.

5. LVAVA reģionālo koordinatoru darbs – 
informēšana par LVAVA darbību, mērķiem, 
aktivitātēm.

6. Konkurss skolēniem „Mana Latvija” –  2008. gada 
kalendārs ar skolēnu zīmējumiem, esejām.

7. Konference „Valodai darbībai un sadarbībai”.
8. Avīze Tagad un Atslēgas. 

LVAVA ikgadējā konference „Valoda darbībai 
un sadarbībai”

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra 25. aprīlī 
Rīgas Kongresu namā organizēja konferenci, kas 
veltīta valodas lomas aktualizēšanai izglītības 
procesā.

 Konference notika Eiropas Savienības struktūrfondu 
Nacionālās programmas “ Latviešu valodas apguve” 
projekta “Latviešu valodas kā valsts valodas apguve 
vidējās izglītības pakāpē”  ietvaros.
Konferences mērķis bija sekmēt izpratni par valodas 
lomu izglītībā un veicināt dažādu viedokļu apmaiņu 
par otrās valodas apguvi un bilingvālās izglītības 
iespējām  Latvijā.
Ziņojumos, paneļdiskusijā un darba grupās valodas 
apguve tika skatīta filozofiskā, psiholoģiskā, 
pedagoģiskā un metodiskā aspektā:

Valoda un identitāte kultūrsocioloģijas skatījumā   �

(Dr. sc.soc. Dagmāra Beitnere)
Paneļdiskusija  „Mazākumtautību izglītība Latvijas  �

izglītības sistēmas kontekstā”  (Diskusijas vadītāja 
dr. phil. Anita Jākobsone)
Latviešu valoda: apguve, attieksmes, lietošana  �

(Dr.soc. Brigita Zepa)
Darbs tematiskās grupās: �

1. darba grupa – Bilingvālās izglītības attīstības 
tendences vidusskolā. Vadītāja – dr.paed. Liesma 
Ose
2. darba grupa – Valodas un mācību priekšmeta 
integrēta apguve vidusskolā. Vadītāja-  dr.philol. 
Sanita Lazdiņa
3. darba grupa - Vai latviešu valoda ir moderna 
Eiropas valoda? Vadītājs – dr.philol. Arvils Šalme
4. darba grupa – Skolotāju, skolēnu un vecāku 
sadarbības iespējas bilingvālās izglītības kontekstā. 
Vadītāja –Raisa Stunžāne.
Sīkāk ar konferences materiāliem varat iepazīties 
www.lvava.gov.lv
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2008. gada plāni

 Sekmēt latviešu valodas apguvi visās izglītības pakāpēs 
un mūžizglītībā.

1. Latviešu valodas apguves pēctecīgs nodrošinā-
jums 1. – 12. klasēs un mūžizglītībā.

2. Mācību un metodisko līdzekļu izveide un IT 
izmantošana atbilstīgi jauno izglītības standartu 
prasībām un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm 
valodu apguvē.

3. Latviešu valodas kā otrās un kā svešvalodas 
metodikas attīstība.

4. Latviešu valodas un bilingvālo mācību skolotāju 

1. Nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu 
pedagogu tālākizglītību latviešu valodas kā otrās 
valodas metodikā.visās izglītības pakāpēs.

2. Nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu 
pedagogu tālākizglītību bilingvālo mācību (mācību 
satura un valodas integrēta apguve) metodikā 
visās izglītības pakāpēs

3. Pilnveidot bilingvālo mācību un latviešu valodas 
kā otras un kā svešvalodas apguves metodiku un 
nodrošināt tālākizglītotāju profesionālo pilnveidi.

4. Sekmēt sadarbību ar zinātniekiem un augstskolām 
bilingvālo mācību un latviešu valodas kā otras un 
kā svešvalodas apguves teorijā un metodikā.

5. Izveidot mūsdienīgu informatīvi metodisko centru 
kā atbalstu latviešu valodas apguvei.

profesionālās meistarības pilnveide.
5. Atbalsta sistēmas izveide latviešu valodas apguvei 

diasporā. 
6. Sabiedrības integrācijas procesu veicināšana, 

paplašinot latviešu valodas lietojumu sabiedrībā. 
7. Starptautiska profesionālās sadarbības tīkla 

izveide otrās valodas apguves metodikas un 
bilingvālās izglītības jomā.

6. izveidot un izdot metodiskos un mācību līdzekļus 
latviešu valodas apguvei un bilingvālajām 
mācībām (mācību satura un valodas integrētai 
apguvei).

7. Organizēt LAT2 kursus Latvijas iedzīvotājiem, kas 
neprot latviski, bet vēlas apgūt valodu.

8. Sākt LAT2 pieaugušo skolotāju sertifikācijas 
mehānisma izstrādi.

9. Sniegt atbalstu latviešu diasporām ārvalstīs 
latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā.

10. Vadīt un īstenot citus valsts un starptautiskas 
nozīmes projektus un programmas.

11. Pilnveidot un attīstīt LVAVA struktūru un celt 
administratīvo kapacitāti.

LVAVA stratēģiskais mērķis

LVAVA darbības virzieni 2008. gadam

LVAVA darbības uzdevumi atbilstoši darbības virzieniem
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N. p. 
k.

Darbības 
virziens

Pasākuma 
nosaukums

Pasākuma 
norises laiks

Finansējums 
(LVL) *

LVAVA darbības rādītāji

kvantitatīvie kvalitatīvie

 1. Skolotāju tālākizglītība (skolotāju profesionālās meistarības pilnveide)

1.1. 
VB

Skolotāju 
tālākizglītība 
(pieaugušajiem)

LAT2 skolotāju, 
kas māca 
pieaugušos, 
metodiskie 
tālākizglītības 
semināri

1. seminārs 
2008. gada 
jūlijs – 
septembris. 
2. seminārs 
oktobris – 
novembris

2113 Ls 2 semināri, 
izglītoti 25 
pedagogi

Pedagogi paaugstinājuši savu  �
profesionālo kompetenci  darbā 
ar pieaugušajiem.
Pedagogi pilnveidojuši  �
profesionālo kompetenci latviešu 
valodas kā otrās valodas mācību 
metodikā.
Pedagogi pilnveidojuši prasmes  �
strādāt ar  Eiropas valodas 
portfeli.
Pedagogi pilnveidojuši prasmes  �
darbā ar LVAVA mērķauditoriju – 
vecākiem un skolotājiem.

1.2. 
VB

Vidusskolas 
skolotāju 
tālākizglītība

Mācību un 
metodikas 
līdzekļu 
ieviešanas 
semināri 

2008.gada 
augusts – 
oktobris

841 Ls 5 semināri, 
izglītoti 100 
pedagogi

Pedagogi pilnveidojuši  �
profesionālo kompetenci latviešu 
valodas kā otrās valodas mācību 
metodikā.
Pedagogi ir saņēmuši  �
informāciju par LVAVA mācību 
un metodiskajiem līdzekļiem.
Pedagogi ir pilnveidojuši prasmes  �
izvērtēt mācību un metodiskos 
līdzekļus.

1.3. 
NP 
1. akt.

Vidusskolas 
skolotāju 
tālākizglītība

Vidusskolas 
latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāju 
metodikas 
un pieredzes 
skolas

2008.gada 
janvāris – 
augusts

47487 Ls 19 grupas visā 
Latvijā, 60 st. 
programma, 
izglītoti 380 
vidusskolas 
pedagogi

Pedagogi  iepazinušies un  �
izvērtējuši  vidējās izglītības 
standarta un programmu 
projektus
Pedagogi pilnveidojuši  �
profesionālo kompetenci latviešu 
valodas un literatūras metodikā.
Pedagogi apkopojuši savu  �
pieredzi un piedalījušies 
pieredzes apmaiņā.

1.4. 
NP 
1. akt.

Vidusskolas 
skolotāju 
tālākizglītība 
dažādos 
priekšmetos

Vidusskolas 
dažādu mācību 
priekšmetu 
skolotāju 
metodikas 
un pieredzes 
skolas mācību 
priekšmeta 
satura un 
valodas 
integrētā 
apguvē 

2008. gada 
janvāris – 
augusts

4300 Ls 1 grupa 
Rēzeknē 
matemātikas 
skolotājiem,  
80 st. 
programma, 
izglītoti 20 
vidusskolas 
pedagogi

Pedagogi iepazinušies un  �
izvērtējuši  vidējās izglītības 
standarta un programmu 
projektus.
Pedagogi pilnveidojuši  �
profesionālo kompetenci mācību 
satura un valodas integrētā 
apguvē.
Pedagogi apkopojuši savu  �
pieredzi un piedalījušies 
pieredzes apmaiņā.

LVAVA 2008. gada darbības plāns un budžets
VB – valsts budžeta dotācija – 04.02.00. Atbalsts latviešu valodas apguvei.
NP – Vienotā programmdokumenta aktivitātes 3.2.5.3. nacionālās programmas „Latviešu valodas apguve” 
projekts 
„Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē” (Līguma Nr.2006/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/
NP/3.2.5.3/0001/0001/0432).  
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1.5. 
NP 
1. akt.

Vidusskolas 
skolotāju 
tālākizglītība 
dažādos 
priekšmetos

Vidusskolas 
dažādu mācību 
priekšmetu 
skolotāju  
semināru cikli 
„Bilingvāla 
mācību procesa 
organizācija 
vidusskolā” 

2008. gada 
janvāris – 
augusts

13300 Ls 3grupas - Rīgā, 
2 Daugavpilī, 80 
st. Programma 
1 grupa 
Jēkabpilī 45 st. 
programma, 
kopā izglītoti 
80 vidusskolas 
pedagogi

Pedagogi iepazinušies un izvērtējuši   �
vidējās izglītības standarta un 
programmu projektus.
Pedagogi pilnveidojuši profesionālo  �
kompetenci mācību satura un 
valodas integrētā apguvē.
Pedagogi apkopojuši savu pieredzi  �
un piedalījušies pieredzes apmaiņā.

1.6. 
NP 
1. akt.

Multiplikatoru 
tālākizglītība

Vidusskolas 
latviešu valodas 
un literatūras, 
kā arī bilingvālo 
mācību 
tālākizglītotāju 
semināri

2008. gada 
9., 10. maijs

9370 Ls 4 semināri, 
izglītoti 60 
tālākizglītotāji

Pedagogi paaugstinājuši savu  �
profesionālo kompetenci  darbā ar 
pieaugušajiem.
Pedagogi pilnveidojuši profesionālo  �
kompetenci latviešu valodas kā 
otrās valodas mācību metodikā un 
bilingvālo mācību metodikā.
Pedagogi pilnveidojuši izpratni  �
par daudzkultūru sabiedrību un  
profesionālo kompetenci.

1.7. 
VB

Skolotāju 
tālākizglītība

Kvalitātes 
vadības audits

2008.gada 
janvāris – 
jūnijs

4000 Ls LVAVA darbības 
izvērtējums 

Izvērtēta kvalitātes vadība un  �
atsevišķu LVAVA darbības jomu 
kvalitāte.
LVAVA darbinieki izvērtējuši savu  �
profesionālo darbību.
Izstrādāti ieteikumi LVAVA darbības  �
uzlabošanai.

1.8. 
VB

(2004. – 2007.
gads)

Vidusskolas 
latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāju 
metodikas 
un pieredzes 
skolas

2008. gada 
janvāris – 
augusts

47487 Ls 19 grupas visā 
Latvijā, 60 st. 
programma, 
izglītoti 380 
vidusskolas 
pedagogi

Pedagogi pilnveidojuši profesionālo  �
kompetenci LAT2 metodikā un 
bilingvālo mācību metodikā.
Pedagogi pilnveidojuši profesionālo  �
kompetenci pedagoģijā un 
didaktikā.
Pedagogi pilnveidojuši izpratni  �
par daudzkultūru sabiedrību 
un  profesionālo kompetenci 
starpkultūru izglītībā.

1.9. 
VB.

Sākumskolas 
un pirmskolas 
pedagogu 
tālākizglītība

LAT2 metodikas 
un bilingvālo 
mācību 
metodikas kursi 
sākumskolas 
un pirmsskolas 
skolotājiem 

2008. gada 
februāris –  
aprīlis; 
septembris – 
novembris

18580 Ls 7 metodikas 
kursi, 72 st. 
programma, 
izglītoti 80-100 
pedagogi

Pedagogi ir paaugstinājuši savu  �
profesionālo kompetenci  darbā ar 
pieaugušajiem.
Pedagogi ir pilnveidojuši  �
profesionālo kompetenci latviešu 
valodas kā otrās valodas mācību 
metodikā un bilingvālo mācību 
metodikā.
Pedagogi ir  pilnveidojuši izpratni  �
par daudzkultūru sabiedrību 
un  profesionālo kompetenci 
starpkultūru izglītībā.

2. LAT2 kursi pieaugušajiem

2.1. 
VB

Valsts valodas 
pieejamības 
nodrošināšana

LAT2 kursi 
pieaugušajiem

2008. gada 
janvāris –  
maijs un 
septembris – 
decembris

9370 Ls 35 grupas,  
663 pieaugušie 
14 grupas,  
238 pieaugušie, 
kopā apmācīti 
901 pieaugušie

Kursanti pilnveidojuši latviešu  �
valodas prasmes.
Kursanti padziļinājuši izpratni par  �
izglītības satura reformu.
Kursantiem iespēja integrēties  �
Latvijas darba tirgū.
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3. mācību līdzekļu izveide un izdošana

3.1. 
VB

Portfolio 
izveide

Portfolio izveide 
sākumskolas 
un pirmskolas 
skolotāju kursiem 
un tā pilnveide

2008. gada 
jūnijs – 
septembris

3000 Ls 200 eks. Pedagogi saņēmuši metodisku  �
materiālu profesionālās 
kompetences pilnveidei  LAT2 
un bilingvālo mācību metodikā.
Portfolio veidotāji ir pilnveidojuši  �
prasmes iveidot mācību un 
metodiskos materiālus.

3.2. 
VB

Mācību 
līdzekļu 
izveide skolām

LVAVA mācību 
līdzekļu 
koncepcijas 
izstrāde 1.–6. 
klasei un LAT2 
mācību komplekta 
mazākumtautību 
skolas 5. klasei 
manuskripta 
izveide

2008. gada 
marts – 
decembris

12000 Ls 1 mācību 
komplekts

Izveidota LAT2 mācību līdzekļu  �
koncepcija 1.–6. klasei.
Izveidots mācību komplekta  �
manuskripts mazākumtautības 
5. klasei  atbilstoši LVAVA  
izveidotajai koncepcijai.

3.3. 
VB

Mācību 
līdzekļu 
izveide 
pieaugušajiem

A1 un A2 līmeņa 
mācību līdzekļa 
pieaugušajiem 
pilnveide

2008. gada 
marts – 
novembris

29000 Ls 1 CD Izveidots mūsdienīgs atbalsta  �
materiāls LAT2 skolotājiem un 
valodas apguvējiem interneta 
vidē.
Izveidota mācību kursa kopija uz  �
CD-ROM datu nesēja.

3.4. 
NP 
3.akt.

Mācību un 
metodiskie 
līdzekļi 
vidusskolas 
skolotājam

Metodisko 
līdzekļu izdošana 
bilingvālajām 
mācībām  (mācību 
satura un valodas 
integrēta apguve) 
vidusskolā

2008. gada 
janvāris – 
aprīlis

7070.46 Ls 10 metodiskie 
līdzekļi

Nodrošināts atbalsts skolotājam  �
bilingvālā mācību procesā.
Pedagogi pilnveidojuši prasmes  �
plānot un organizēt mācību 
procesu.
Mācību procesā skolēniem  �
nodrošināta mācību satura un 
valodas integrēta apguve.

3.5. 
NP 
3.akt.

Mācību un 
metodiskie 
līdzekļi 
vidusskolas 
skolotājam

Metodisko līdzekļu 
izdošana latviešu 
valodā un literatūrā 
vidusskolām

2008. gada 
janvāris – 
aprīlis

13234.68 Ls 4 metodiskie 
līdzekļi

Nodrošināts atbalsts latviešu  �
valodas un literatūras skolotājam 
atbilstoši izglītības satura 
reformas prasībām 
Pedagogi pilnveidojuši prasmes  �
plānot, organizēt mācību 
procesu un izvērtēt mācību un 
metodiskos materiālus.
Mācību procesā skolēniem  �
nodrošināta mācību satura un 
valodas integrēta apguve.

3.6. 
NP 
3.akt.

Informatīvi 
izdevumi

Zinātniski 
metodiskā 
almanaha 
„Tagad” izveide 
(kopsavilkums 
krievu un angļu 
valodā)

2008.gada 
februāris – 
decembris

21345 Ls 2 dubultnumuri 
krievu un angļu 
valodā

Pedagogi informēti par  �
valodas un bilingvālās izglītības 
teorētiskajiem un praktiskajiem 
aspektiem.
Pedagogi informēti par LVAVA  �
darbību.
Pedagogiem iespēja dalīties  �
pieredzē par savu pedagoģisko 
un metodisko darbību.
Sekmēta un veicināta LVAVA  �
un pedagogu sadarbība 
ar valodniekiem un citiem 
zinātniekiem.
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4. Latviešu valodas vides veicināšana (integrācijas un starpkultūru komunikācijas  pasākumi)

4.1. 
VB

Informējoši 
pasākumi

Preses 
konferences 
„LVAVA darbība 
valodas apguvē”

2008. gada 
jūnijs – 
novembris

3966 Ls 2 preses 
konferences, 
kopā 60 cilvēki

Sabiedrība informēta par LVAVA  �
darbību mazākumtautību 
izglītībā un citās LVAVA darbības 
jomās.

4.2. 
NP 
2.akt.

Skolu 
sadarbības 
pasākumi

Skolu sadarbības 
komandu 
apmācība 
semināru ciklos 
un ekspertu 
konsultācijās

2008. gada 
janvāris – 
augusts

3536 Ls Īstenoti 
16 skolu 
sadarbības 
projekti, 
apmācīti 450 
pedagogi 
(ieskaitot 
nometņu, 
konsultāciju 
dalībniekus)

Veicināta multikulturālas vides  �
veidošanās un dažādības 
integrācija skolās, kuras īsteno 
vispārējās vidējās izglītības 
programmas.
Sekmēts sabiedrības integrācijas  �
process.
Veicināta sazināšanās, sapratne,  �
sadarbība un draudzīgas 
attiecības starp Latvijas skolām. 
Izstrādāti un prezentēti skolu  �
sadarbības modeļi.

4.3. 
NP 
2.akt.

Skolu 
sadarbības 
pasākumi

Skolu sadarbības 
projektu 
pieredzes 
popularizēšanas 
un savstarpējā 
atbalsta semināri

2008. gada 
janvāris – maijs

1900 Ls 4 semināri, 
16 sadarbības 
skolas, kopā 
112 cilvēki

Pilnveidojusies dažādu skolas  �
kopienas pārstāvju – skolas 
administrācijas, skolotāju, 
skolēnu un vecāku sadarbību.
Izstrādāts skolu sadarbības  �
projektu metodiskais materiāls.
Sekmēta vidusskolu pedagogu  �
profesionālā meistarība.

4.4. 
NP 
2.akt.

Skolu 
sadarbības 
pasākumi

Skolu sadarbības 
projektu 
konference

2008. gada 
augusts

6000 Ls 130 cilvēki Izvērtēta skolu sadarbības  �
projekta darbība un rezultāti.  
Sekmēta skolas administrācijas,  �
pedagogu, skolēnu un vecāku 
sadarbība.

4.5. 
NP 
2.akt.

Skolu 
sadarbības 
pasākumi

Skolu sadarbības 
projekta 
nometnes

2008. gada 
jūnijs – jūlijs

17370 Ls 3 nometnes, 
kopā izglītoti  
60 pedagogi

Veicinātas netradicionālas  �
pedagogu tālākizglītības formas.
Pilnveidojusies profesionālā  �
kompetence.
Pilnveidojusies izpratne  �
par pedagogu sadarbības 
nepieciešamību un praktiskām 
darba formām šīs sadarbības 
realizēšanā.
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5. Atbalsts latviešu diasporām

5.1. 
VB

Pedagogu 
nodrošināšana 
darbam 
diasporā

Latviešu valodas 
skolotāju darbības 
nodrošināšana 
Krasnojarskā, 
Maksima Gorkija 
ciema vidusskolā 
(Baškortostāna), 
Augšbebru 
sākumskolā un  
Kurzemes Ozolaines 
ciema skolā (Omskas 
apgabals), 
LR vēstniecības 
Maskavā Svētdienas 
skolā, Svētdienas 
skolā Pleskavā, 
Latviešu svētdienas 
skolā Vitebskā un 
Smoļenskā.

visu 2008. gadu 63 065 Ls 9 speciālisti  
8 vietās

2008. gadā nodrošināta   �
9 latviešu valodas skolotāju 
darbība 8 pastāvīgās mācību 
vietās Krievijas Federācijā un 
Baltkrievijā.
Sniegts atbalsts latviešu  �
valodas apguvei un 
uzturēšanai diasporā, 
veidojot un nostiprinot 
tautiešu piederības sajūtu 
Latvijai, kā arī izpratni par 
Latvijas valodas politikas 
jautājumiem, kas savukārt, 
pozitīvi ietekmēs sadarbību 
starp personām un 
institūcijām.

5.2. 
VB

Diasporas 
speciālistu 
tālākizglītība

Diasporas speciālistu 
kursu programmas 
sagatavošana, 
skolotāju darba 
mapes izveide un 
pilnveide. Latviešu 
valodas mācību 
līdzekļu izpēte, 
pilnveide un 
sagatavošana.

2008.gada 
aprīlis – 
decembris

7190 Ls 1 mācību 
programma, 
2 mācību 
materiālu 
portfolio

Veikta latviešu valodas  �
mācību līdzekļu izvērtēšana 
diasporas vajadzībām.
Pēc izstrādātajiem  �
ieteikumiem pilnveidota 
un precizēta mācību 
programma.
Izveidoti metodiskie  �
ieteikumi skolotājiem un 
divi mācību materiālu 
portfolio.

5.3. 
VB

Diasporas 
speciālistu 
tālākizglītība

Diasporas speciālistu 
profesionālās 
meistarības 
pilnveide.

2008. gada  
jūlijs – augusts

7359 Ls 1. starptautisks 
seminārs,
izglītoti 60 
speciālisti.

2. seminārs, 
izglītoti 20 
speciālisti

Pilnveidojusies diasporas  �
speciālistu profesionālā 
kompetence.
Pilnveidojusies izpratne  �
par skolotāju sadarbības 
nepieciešamību un 
praktiskām darba formām 
šīs sadarbības realizēšanā.
Veicināta diasporas  �
speciālistu pieredzes 
apmaiņa un apkopošana.


