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Šim gadam raksturīgāks ir bijis darbs ar īsā laikā īstenojamiem projektiem 
un mēģinājums ielikt pamatus tam, ko saņemsim šajā gadā vai vēl tālākā 
nākotnē. 

Vispirms, protams, jāmin nākotnes plānu juridiskais nodrošinājums – 
2006. gada 4. oktobrī Ministru kabinetā apstiprinātā Valsts valodas 
politikas programma 2006.–2010. gadam. Ar šo soli Latvija ir pievienojusies 
tām valstīm, kas valsts valodas mērķtiecīgas uzturēšanas un attīstīšanas 
nepieciešamību ir atzinušas ne tikai par svarīgu, bet šajā virzienā arī veic 
mērķtiecīgu darbību. 

Aģentūra ir gandarīta, ka ir izdevies ielikt noteiktus pamatakmeņus visos 
trijos Programmā noteiktajos virzienos. 

Pirmkārt, ir veicināta valsts valodas kopšana un attīstība.  

Apzinoties vārdnīcu izstrādes aktualitāti un leksikogrāfiskās kultūras 
nepietiekamu  attīstību Latvijā, Aģentūra ir turpinājusi strādāt, lai vārdnīcu 
izstrādes procesu (savu iespēju robežās) virzītu atbilstoši 21. gadsimta 
prasībām. Jau 2005. gadā pēc Aģentūras pasūtījuma tika veikts pētījums 
„Latviešu valodas korpusa koncepcija”, jo bez tekstu korpusa izveides 
elektroniskā formā par mūsdienīgām vārdnīcām nevarētu pat domāt. Valsts 
valodas politikas programmā 2006. — 2010. gadam trīs sadaļās ir paredzēts 
darāmais leksikogrāfijas jomā: nodrošināt zinātnisko pētījumu bāzi, izstrādāt 
un izdot dažādas latviešu valodas vārdnīcas, veidot terminu datubāzes 
un vārdnīcas. Pārskata gadā Aģentūra ir veicinājusi dažādu vārdnīcu klajā 
nākšanu, vairāku elektronisko vārdnīcu tapšanu, neoficiālās situācijās lietoto 
neliterāro vārdu (jeb slenga) vārdnīcas publicēšanu, ar Aģentūras atbalstu 
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pie lietotājiem nonākušas vairākas terminu vārdnīcas, kā arī trīs latviešu 
zīmju valodas vārdnīcas nedzirdīgajiem. 

Valodas attīstība ir veicināta būtiski svarīgajā informāciju tehnoloģiju 
jomā, padarot pieejamas vairākas elektroniskās vārdnīcas, gan saziņai 
ar tuvākajiem kaimiņiem lietuviešiem, gan atbalstot tiešsaistes latviešu-
angļu un angļu-latviešu valodas personvārdu vārdnīcas izveidi, kā arī vēl 
īstenošanas procesā esošo „Mazo igauņu-latviešu interneta vārdnīcu”.

Vārdnīcu izveides veicināšana arī 2007. gadā, protams, tiks uzskatīta par 
aktualitāti. 

Otrkārt, īstenojot izglītības politiku, ir izdevies sagatavot vairākus 
metodiskos materiālus. Sagatavots pirmskolai paredzētais latviešu valodas 
mācību līdzekļu komplekts, izstrādāts „Palīgs matemātikas skolotājiem 
latviešu valodas pilnveidošanā”, gan rokasgrāmatu, gan vingrinājumu 
krājumu skolotājiem, kas strādā bilingvāli, sagatavoti arī vairāki mācību 
līdzekļu manuskripti, kurus laidīs klajā tuvākajā laikā. Un, protams, nedrīkst 
aizmirst Eiropas Valodu portfeli.

Un visbeidzot, tā kā sekmes valodas politikas īstenošanā ir lielā mērā 
atkarīgas no sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas, Aģentūra 
ir informējusi interesentus par sociolingvistiskajā pētījumā iegūtajiem 
rezultātiem „Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti”. 

Turklāt Aģentūras Konsultāciju daļā veikts vērienīgs darbs valodas kvalitātes 
uzlabošanā, sniedzot tūkstošiem konsultāciju gan mutvārdos, gan rakstveidā 
par visdažādākajiem latviešu valodas jautājumiem.   
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VALSTS VALODAS AĢENTŪRA,
TĀS FUNKCIJAS

Valsts valodas aģentūra (VVA) ir valsts iestāde, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un atrodas 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā. Tās mērķis ir valsts valodas statusa nostiprināšana un valsts valodas 
ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Saskaņā ar LR MK 25.11.2003. rīkojumu Nr. 728 Par Valsts valodas aģentūras izveidi un Valsts valodas aģentūras 
nolikumu (MK noteikumi Nr. 667) Valsts valodas aģentūras uzdevumi ir:

 analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;

 izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts valodas jautājumos; 

 sekmēt valsts valodas apguvi un lietošanu;

 organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;

 veicināt valsts valodas attīstību informācijas tehnoloģiju jomā;

 sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas normu avotu (piemēram, 
vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveidi un izdošanu, kā arī izdot tos;

 īstenot projektu „Eiropas Valodu portfelis Latvijā”;

 nodrošināt valsts valodas terminoloģijas attīstību, veidojot terminu datubāzes un apkopojot 
esošās valsts institūciju tulkojumu datubāzes.

2005. gada 2. martā ar MK rīkojumu Nr. 137 tika apstiprinātas Valsts valodas politikas pamatnostādnes un atbilstoši 
tām 10.10.2006. ar MK rīkojumu Nr. 770 apstiprinātā Valsts valodas politikas programma 2006.—2010. gadam ir 
paplašinājusi Valsts valodas aģentūras uzdevumu loku un darba apmēru. Programmas rezultātu sasniegšanai ir 
noteikti šādi galvenie uzdevumi, kuru īstenošanā Aģentūrai ir paredzēta būtiska loma:

 valsts valodas juridiskā statusa nostiprināšana;

 valsts valodas izglītības politika;

 valsts valodas zinātniska izpēte, kopšana un attīstīšana; 

 sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā.
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Valsts valodas aģentūras finanšu līdzekļi

Kā norādīts Pārvaldes līgumā, kas 2004. gada 16. februārī noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju un 
Valsts valodas aģentūru, Aģentūras finansējumu veido valsts budžeta dotācija no valsts budžeta programmas 
„2700 Valsts valodas attīstība”: 
 apakšprogramma „2701 Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana”,
 apakšprogramma „2702 Valsts valodas attīstības projektu īstenošana”.

2700 Valsts valodas 
attīstība

2701 Valsts valodas 
aģentūras darbības 

nodrošināšana

2702 Valsts valodas 
attīstības projektu 

īstenošana

2004. gada budžets (Ls) 167 629, 00 97 629, 00 70 000, 00

2005. gada budžets (Ls) 202 483,00 101 483, 00 101 000, 00

2006. gada budžets (Ls) 231 615,00 131 615, 00 100 000, 00

Lai īstenotu budžeta apakšprogrammu 2702, 2006. gadā tika izsludināti 2 projektu konkursi 
(15.02.2006. un 15.10.2006.). 

Projektu konkursa „Valsts valodas attīstība” kārtībā atbalstīti

2004. gadā 2005. gadā 2006. gadā

14 projekti 18 projekti 21 projekts

Ārpus konkursa, īstenojot Valsts valodas aģentūras funkcijas, papildus atbalstīti

2004. gadā 2005. gadā 2006. gadā

4 projekti 10 projekti 4 projekti
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Valsts valodas aģentūras struktūra

Konsultāciju daļa Projektu daļa Administratīvā daļa

Konsultāciju daļas vadītāja

Konsultante

Konsultante

Projektu daļas vadītāja

Projektu vadītāja

Projektu vadītāja

Projektu vadītāja, preses sekretāre

Direktora vietniece

Juriste

Galvenā grāmatvede

Sekretāre lietvede

DIREKTORS
KONSULTATĪVĀ
PADOME

Valsts valodas aģentūras darbinieki
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VALSTS VALODAS AĢENTŪRAS
DARBĪBAS REZULTĀTI

Sadarbība Latvijā un ārzemēs

Valsts valodas aģentūras darbinieki 2006. gadā ir piedalījušies vairākās starptautiskās konferencēs ārzemēs 
un Latvijā.

9.01.
Rīga

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Valsts valodas komisijas organizētajā publiskajā 
diskusijā ar latviešu valodas skolotājiem par latviešu valodas stundās mācāmo saturu. 

18.01.
Rīga

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Valsts valodas komisijas organizētajā publiskajā 
diskusijā „Latviešu valodas stratēģiskā attīstība” ar Valsts valodas politikas īstenošanā iesaistīto 
institūciju pārstāvjiem. 

26.01.—27.01. 
Daugavpils

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Daugavpils Universitātes organizētajā 
starptautiskajā konferencē „XVI Zinātniskie lasījumi” ar referātu „Mūsdienu lingvistikas lietišķie 
aspekti”. 

8.02.—11.02. 
Grāca (Austrija)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Eiropas Moderno valodu centra 15. Padomes 
sanāksmē un 32. Padomes biroja sanāksmē.

15.02.
Rīga

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītāja Daiga Joma piedalījās Valsts prezidentes 
Valsts valodas komisijas un Vēsturnieku komisijas kopīgi organizētajā diskusijā par padomju 
režīma ietekmi uz latviešu valodu “Valoda. Vēsture. Politika”. 

08.—12.03.
Grāca (Austrija)

Projektu daļas vadītāja Inita Vītola un projektu vadītāja Vineta Ernstsone piedalījās Eiropas 
Padomes projektā VALEUR: informatīvā ziņojuma izstrāde par minoritāšu valodu apguvi Latvijā. 

16.—19.03.
Nīderlande

Projektu vadītāja Vita Ruduša piedalījās Nīderlandes Nacionālās mācību programmas 
attīstības institūta rīkotajā konferencē „Digitālais Eiropas Valodu portfelis praksē”.

11.05.—14.05. 
Kauņa (Lietuva)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītāja Vineta Ernstsone piedalījās Bristoles 
Universitātes koordinētajā projekta „Baltic Language and Integration Network” konferencē 
„Language, Diversity and Integration in the Enlarged Europe: Challenges and Opportunities”. 

20.09.
Rīga

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītāja Daiga Joma piedalījās Valsts valodas 
komisijas organizētajā publiskajā diskusijā „Valsts valoda augstākajā izglītībā un zinātnē”. 

27.09.
Rīga

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītāja Daiga Joma piedalījās Valsts valodas 
komisijas organizētajā starptautiskajā seminārā „Bilingvisms psiholingvistikas aspektā”. 

27.—30.09.
Viļņa (Lietuva)

Projektu daļas vadītāja Inita Vītola piedalījās VII Starptautiskajā seminārā par Eiropas Valodu 
portfeļa jautājumiem. 

05.—08.10.
Grāca (Austrija)

Projektu daļas vadītāja Inita Vītola piedalījās Eiropas Padomes projekta VALEUR nacionālo 
ekspertu seminārā Moderno valodu centrā. 

18.10.—22.10. 
Berlīne (Vācija) 

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Valsts valodas komisijas organizētajā seminārā 
„Vārdnīcas Latvijā”, kurā apspriedās vārdnīcu izstrādātāji, izdevēji, lietotāji, LU Latviešu valodas 
institūta pētnieki, LU Filoloģijas fakultātes un LU Moderno valodu fakultātes mācību spēki, 
izdevniecības „Norden AB”, „Avots”, „Zvaigzne ABC” pārstāvji, vārdnīcu galvenie redaktori, Latvijas 
grāmatu izdevēju asociācijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Skolotāju asociācijas 
pārstāvji, laikrakstu un televīzijas žurnālisti. 

18.10.—22.10.
Berlīne (Vācija)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Berlīnes Universitātes organizētajā seminārā 
„Valodas paplašinātās iespējas Eiropas darba tirgū”.
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Valsts valodas politikas dokumentu izstrāde

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2005. gada 2. martā apstiprinātajām „Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 
2005–2014. gadam” Valsts valodas aģentūra izstrādāja „Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010. gadam”, 
kas 2006. gada 10. oktobrī tika apstiprināta LR Ministru kabinetā (rīkojums Nr. 770). 

Valsts valodas politikas programma 2006.–2010. gadam

Programmas mērķis
   Nodrošināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas 
Savienības oficiālās valodas – ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju 
Latvijas un pasaules valodu tirgū.

Programmas apakšmērķi

  Pilnveidot valsts valodas funkcionēšanas juridisko pamatojumu un nodrošināt 
koordināciju starp iestādēm, kas īsteno  valodas politiku.

   Veicināt latviešu valodas kvalitatīvu apguvi kā latviešu, tā Latvijas mazākumtautību 
pārstāvju vidū.

  Sekmēt latviešu valodas izpēti, literārās valodas standartizāciju un normu 
kodifikāciju.

  Attīstīt sabiedrības lingvistisko un sociolingvistisko kompetenci.

2.11—3.11. 
Ventspils

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītājas Daiga Joma un Vineta Ernstsone 
piedalījās Valsts valodas komisijas organizētajā konferencē „Zinātnes valoda” Ventspils 
Augstskolā. J. Valdmanis nolasīja referātu „Terminoloģijas metaforizācija”.

5.11.—8.11. 
Brisele (Belģija)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās seminārā „Language in a Network of European 
Excellence”, ko organizēja Briseles Katoļu universitātes Multilingvisma izpētes centrs 
un kurā apsprieda astoņu valstu projekta organizatoriskos, zinātniskos un metodoloģiskos 
jautājumus. Projektā ir 12 sadaļas, no kurām Latvijai svarīgākās un interesantākās ir: Eiropas 
kultūras un identitātes simbolika un tās iemiesotāji; valoda un nacionālā identitāte;  eiropeiskais 
multilingvisma un multikulturālisma diskurss; valoda, valodas politika, migrācija, pilsonība. 

18.11.—22.11. 
Madride (Spānija)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas 
rīkotajā seminārā, kas apvieno institūcijas, kuras atbildīgas par valsts (oficiālo) valodu attīstību 
Eiropas Savienības dalībvalstīs rīkoto semināru. 

24.11.
Rīga 

Projektu daļas vadītāja Inita Vītola piedalījās Francijas vēstniecības rīkotajā XIV Latvijas 
franču valodas skolotāju seminārā un nolasīja referātu „Eiropas Valodu portfelis. Praktiskais 
pielietojums”. 

30.11.—01.12. 
Liepāja

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis un projektu vadītāja Vineta Ernstsone piedalījās Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijas rīkotajā gadskārtējā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. 
J. Valdmanis nolasīja referātu „Naturālisma metaforas mūsdienu valodniecībā”. 

6.12.—11.12. 
Milāna (Itālija)

Aģentūras direktors Jānis Valdmanis piedalījās 19. starptautiskajā lietišķās angļu valodas 
konferencē, ko organizēja Britu Padome un atbalstīja tādas izdevniecības un grāmatu 
apgādi kā Cambridge University press, Macmillan, Oxford University press, Delta Publishing u.c. 
Konferences darbā, kas tika organizēts 10 sekcijās, tika aplūkotas lietišķās angļu valodas 
ietekmes paplašināšanās izpausmes, lietišķās angļu valodas lingvistiskie aspekti un jaunākās 
tendences šajā valodas variantā, jaunākās tendences (speciālo) vārdnīcu sagatavošanā, skolotāju 
sagatavošana darbam dažādu kultūru vidē, lietišķās angļu valodas mācīšanas metodes un daudzi 
citi jautājumi. 

Valsts valodas aģentūras darbinieki regulāri piedalās arī citās konferencēs un semināros.
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Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai

1. Valsts valodas juridiskā statusa stiprināšana

  Sniegt administratīvu un finansiālu atbalstu valodas politikas 
koordinētājām, valsts valodas normatīvo aktu pilnveidotājām, 
uzraudzības un kontroles institūcijām.

  Nodrošināt Valsts valodas likuma un atbilstošo normatīvo aktu 
pilnvērtīgu izpildi un kontroli.

  Sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām saskaņot Latvijas 
lingvistisko tiesību aktus ar Eiropas Savienības standartiem atbilstoši 
Latvijas valsts  nacionālajām interesēm. Nodrošināt latviešu valodas 
aizsardzības sistēmu starptautiskajā informācijas telpā. 

  Izstrādāt Vietvārdu likumu, kas aizsargātu Latvijas vietvārdus kā 
nacionālo bagātību, nodrošinot Latvijas kultūrvidei atbilstošu 
vietvārdu lietošanu, saglabāšanu, atjaunošanu un jaunu vietvārdu 
veidošanu, nepieļaujot to nepamatotu mainīšanu, sagrozīšanu.

2. Valsts valodas izglītības politika

  Realizēt mūsdienīgu, koordinētu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu 
valsts valodas politiku izglītībā. 

  Nodrošināt mūsdienīgas mācību (mācīšanas un mācīšanās) metodikas 
ieviešanu latviešu valodas apguvē.

• Organizēt latviešu valodas apguvi bilingvālās izglītības programmas 
ietvaros.

• Sniegt finansiālu un administratīvu atbalstu latviešu valodas 
apguves metodikas izstrādē un ieviešanā.

• Nodrošināt pēctecīgu, pastāvīgu, uz indivīda vajadzībām un 
sabiedrības attīstības perspektīvām balstītu latviešu valodas 
apguves metodikas izstrādes sistēmu.

• Turpināt izstrādāt un pilnveidot satura un valodas integrētas 
apguves metodiku un sekmēt tās ieviešanu.

  Pilnveidot valodas pedagogu un citu valodas speciālistu izglītošanas 
un novērtēšanas sistēmu.

• Nodrošināt valodas izpētes, kopšanas un datorlingvistikas 
speciālistu sagatavošanu Latvijas augstskolās pēc valsts pasūtījuma.

• Nodrošināt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi un 
sagatavot valodas pedagogus darbam ar pieaugušajiem.

  Izveidot sistēmu (apzināt un īstenot nepieciešamos pasāku mus) 
latviešu valodas apguvei visos izglītības līmeņos un vecumposmos, 
kas nodrošinātu latviešu valodas prasmes pilnveidi atbilstoši 
sabiedrības vajadzībām.

• Attīstīt valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un privātā sektora 
sadarbību latviešu valodas apguves organizēšanā.

• Nodrošināt valsts valodas apguves pieejamību Latvijas iedzīvotāju 
mūžizglītības kontekstā.

• Veicināt latviešu valodas apguvi un izplatību citās valstīs, 
iesaistoties Eiropas Savienības lingvistiskā profila izglītības 
programmās un studentu apmaiņas programmās.

• Sagatavot mācību programmas un mācību līdzekļus, televī zijas 
raidījumus, radioraidījumus, audio un video materiālus.

  Nodrošināt latviešu valodas izglītības kvalitāti un pilnveidot tās 
novērtēšanas sistēmu.

• Sekmēt latviešu valodas pedagogu mūsdienīgu izglītošanu un 
mācību un metodisko materiālu veidošanu.

• Pilnveidot valsts valodas zināšanu pārbaudes sistēmu.

  Atbalstīt nepieciešamo mācību līdzekļu un mācību metodisko līdzekļu 
sagatavošanu un izdošanu valsts valodā dažādu līmeņu un dažādu 
tipu izglītības iestādēm.
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3.  Valsts valodas zinātniska izpēte, kopšana un 
attīstīšana  

  Noteikt prioritātes latviešu valodas zinātniskai izpētei saistībā ar 
aktuāliem uzdevumiem sabiedrības integrācijā. Regulāri veikt 
sociolingvistiskus valodas situācijas un valodas attieksmju pētījumus 
teritoriālā, demogrāfiskā un sociālā aspektā; analizēt citu valstu 
pieredzi valodu funkcionēšanas un mijiedarbības regulēšanas jomā.

  Veidot zinātniski praktisko bāzi latviešu valodas kā valsts valodas 
funkciju nodrošināšanai: izstrādāt un izdot dažāda tipa latviešu 
vārdnīcas, dažādas gramatikas, valodniecības enciklopēdijas un 
rokasgrāmatas latviešu valodas lietotājiem.

  Finansiāli un administratīvi nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu 
mūsdienu latviešu valodas fonētiskās, gramatiskās un leksiskās 
sistēmas un valodas funkcionēšanas zinātnisku izpēti; latviešu 
datorlingvistikas un sociolingvistikas attīstību un salīdzināmās 
valodniecības pētījumus.

  Turpināt apzināt Latvijas vēsturiskos vietvārdus, nodrošināt 
zinātnisku pamatojumu mūsdienu vietvārdu sistēmas sakārtošanai 
un standartizācijai atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām, 
respektējot vietējā lietojuma tradīciju novados.

  Organizēt un izveidot mūsdienām atbilstošu datorizētu mūsdienu 
latviešu valodas datubāzi, nodrošināt tās plašu izmantošanu. 

  Izveidot latviešu valodas tekstu un runas elektronisko korpusu, 
nodrošināt tā izveidošanai un uzturēšanai nepieciešamās 
programmatūras attīstību. 

  Nodrošināt zinātnisko pētījumu bāzi un izstrādāt programmlīdzekļus 
leksikogrāfiskajam darbam ar datubāzi un valodas korpusu.

  Nodrošināt latviešu terminoloģijas attīstību, veidot terminu datubāzes 
un vārdnīcas, saskaņot Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās 
lietotos terminus; veicināt starptautisko sadarbību terminoloģijas 
attīstības jomā.

  Administratīvi un finansiāli nodrošināt normatīvo dokumentu 
tulkošanas problēmu risinājumu Latvijas un Eiropas Savienības 
institūcijās.

4.  Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana 
valsts valodas politikas īstenošanā

  Plašsaziņas līdzekļos un speciāli izdotos materiālos informēt 
Latvijas sabiedrību par valodas politikas pamatprincipiem, Latvijas 
valodas situāciju un valsts valodas jautājumus reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī par ārvalstu pieredzi valodas situācijas 
valstiskā regulēšanā. Veidot diskusijas plašsaziņas līdzekļos par 
dažādiem valodas politikas jautājumiem.

  Apzināt Latvijas sabiedrības lingvistiskās integrācijas procesa gaitu, 
apkopot un popularizēt pozitīvo pieredzi un sasniegumus valsts 
valodas apguvē un lietošanā. Popularizēt latviešu valodas prasmi un 
lietojumu.

  Iesaistīt visplašāko sabiedrību valodas politikas īstenošanā, 
organizējot plašai sabiedrībai paredzētas konferences, seminārus 
un pārrunas par valodas jautājumiem, organizēt izstādes, festivālus, 
konkursus valsts valodas apguves veicināšanai.

  Informēt par Latvijas lingvistisko situāciju un valodas politiku 
starptautiskos pasākumos; sagatavot un plaši izplatīt informatīvus 
materiālus svešvalodās. Veicināt kopēju informācijas telpu Baltijas 
reģionā, ikgadējos pasākumos informējot par Baltijas valstu valodu 
attīstības tendencēm.

  Izglītot sabiedrību valodas kultūras jautājumos. Izcelt un popularizēt 
labākos sasniegumus un veiksmīgāko pieredzi valsts valodas 
politikas īstenošanā, tai skaitā latviešu valodas kvalitatīva lietojuma 
nodrošināšanā.
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2006. gadā 20. un 21. jūnijā VVA sadarbībā 
„Data Serviss” rīkoja informatīvu semināru p
sociolingvistiskā pētījuma ī „Valodu prasmes 
uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves k
rezultātiem. Semināra laikā notika diskusija pa
zināšanu atbilstību Latvijas valodas vides prasī

Īstenotais valsts valodas attīstībai*

1. FUNKCIJA. Analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku

1.  Pēc Valsts valodas aģentūras (VVA) pasūtījuma 2005. gadā pētījumu un konsultāciju firma SIA „Data 
Serviss” veica sociolingvistisku pētījumu „Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti”. 

* Sk. arī pārskata tabulu Valsts valodas aģentūras darbības rezultāti (29.lpp.)

20. jūnija seminārā tika aicināti piedalīties Saeimas komisiju pārstāvji, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Izglītības satura un eksaminācijas centra un ISEC Atestācijas daļas, Latviešu valodas apguves valsts aģentūras, 
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadošie darbinieki un speciālisti, Valsts 
valodas centra darbinieki, Valodas komisijas locekļi, LR Naturalizācijas pārvaldes, LU Latviešu valodas institūta, 
Nodarbinātības valsts aģentūras un lielāko Latvijas pilsētu pašvaldību pārstāvji, kā arī Valodu skolotāju asociācijas 
un preses pārstāvji.

Savukārt 21. jūnijā rīkotajā seminārā un diskusijā tika aicināti piedalīties Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta, Latvijas nozaru asociāciju, NVO, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Darba devēju konfederācijas speciālisti, kā arī Latvijas lielāko uzņēmumu 
personāla daļu vadītāji un biznesa preses pārstāvji.

Semināru laikā tika diskutēts par vairākiem sociolingvistiskajā pētījumā aplūkotajiem jautājumiem:
1) par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju apmierinātību ar valodas vidi Latvijā (darbinieku, pircēju un pakalpojumu 

saņēmēju vērtējumā);
2) par tirgus pieprasījumu pēc valodu lietošanas dažādu nozaru uzņēmumu iekšējā un ārējā komunikācijā; 
3) par valodu prasmes pilnveides iespējām un perspektīvām (darbinieku materiālajiem un laika resursiem).

„Neatkarīgās Rīta Avīzes Latvijai” korespondents V. Hermanis publikācijā „Valoda un vide” (30.06.2006.) 
atzinis: 
Diskusija bija atklāta, ieinteresēta, reizēm paskarba. Latvijā valsts valodas pozīcijas nostiprinās, bet ne tādā 
mērā, kā varētu vēlēties. Ir vairākas nozares (celtniecība, transports, loģistika, pakalpojumi u.c.), kas saglabājas 
kā sava veida bastioni. Tā sauktie intravertie uzņēmumi ar krievu valodas vidi. Šajās jomās daudz atkarīgs no 
pasūtītāja un partnera spējas piedāvāt savu saziņas valodu. 
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2005. gadā veiktā pētījuma rezultāti plaši tika atspoguļoti arī vairākās publikācijās Latvijas lielākajos laikrakstos.

 Ernstsone, V. Valodu prasme un dzīves kvalitāte. 
 Latvijas Avīze, 20.03.2006, 8. lpp.

 Āboliņš, V. Kā valodu prasme ietekmē algu un 
nākotnes iespējas? Republika, 2006, Nr. 39.

 Аболиньш, В. Инако говорящие рядом – наши 
партнёры, конкуренты или просто „не наши”? 

 Карьера: biznesa žurnāls, 2006, Nr. 4–44.

2007. gadā tiks publicēts sociolingvistiskā pētījuma „Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti” kopsavilkums latviešu un angļu valodā. Ar pētījuma rezultātiem būs iespējams iepazīties 
VVA mājaslapā www.valoda.lv sadaļā „Valodas politika”.

2. FUNKCIJA. Izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts valodas 
jautājumos

Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļa pārskata periodā sniegusi 10 075 mutvārdu konsultācijas un 
1353 rakstveida izziņas – tātad kopā 11 428 konsultācijas. 

Mutvārdu konsultāciju loks joprojām ir ļoti plašs – bez jau ierastajiem un bieži vien ļoti elementārajiem 
jautājumiem par vārdu pareizrakstību, gramatiku, latviešu valodas terminoloģiju, iederīgāku stila konstrukciju, 
interpunkciju, tiek aktualizēti arī sarežģīti latviešu valodas problēmjautājumi. 

Aktuāli ir jautājumi par amatu un profesiju rakstību. Izrādās ir grūti nošķirt amata nosaukumu no iestādes 
nosaukuma, piemēram, finanšu ministrs (amats), bet Finanšu ministrija (iestāde) – ar lielo sākumburtu ir 
jāraksta iestādes, nevis amata nosaukums. Te gan jāpiebilst, ka Valsts prezidents un Ministru prezidents kā 
vienīgo augstāko amatpersonu nosaukumus varētu rakstīt ar lielo burtu.

Pārskats par 2006. gadā sniegtajām konsultācijām
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VVA Konsultāciju daļa visai tieši izjuta arī 2006. gada novembra galotņu tikšanos Rīgā. Tā kā Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Terminoloģijas komisija ir apstiprinājusi angļu vārdam summit latvisko terminu galotņu tikšanās, 
galotņu sanāksme, īpaša uzmanība netika pievērsta atbilstošā angliskā aizguvuma rakstībai latviešu valodā, bet 
tā kā daudzi kā pasākuma nosaukumu izvēlējās tieši šo anglismu, radās problēma par tā rakstību – ar vienu vai 
diviem līdzskaņiem m saknē – samits vai sammits. VVA Konsultāciju daļa šajā gadījumā akceptēja viedokli, 
ka angļu valodā rakstītais substantīvs summit latviešu valodā atveidojams respektīvi rakstāms ar vienu līdzskani 
m – samits, jo tas atbilst šī svešvārda izrunai angļu valodā un tādējādi arī svešvārdu atveides principiem latviešu 
valodā, kas nosaka, ka tie atveidojami pēc iespējas tuvāk izrunai, nevis rakstībai oriģinālvalodā. 

Konsultāciju daļa, sniedzot gan mutvārdu, gan rakstveida konsultācijas, nodrošina Valsts valodas likuma un ar to 
saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu izpildi, proti, citās valodās rakstītu personvārdu atveidi latviešu valodā saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī 
to identifikāciju”. Jāatzīmē, ka pasaulē ir daudz un dažādas rakstības sistēmas, piemēram, kirilica, arābu raksts, un 
to atšķirības objektīvi nosaka, ka precīza oriģināla atspoguļojums, pārejot no vienas rakstības sistēmas uz citu, nav 
iespējams. Pilnīga atbilstība nav panākama pat arī starp latīņalfabētiskās rakstības valodām tieši atšķirīgo alfabētu 
dēļ, jo kaut arī šo valodu rakstības pamatā ir latīņu alfabēts, tas ir modificēts atbilstoši katras valodas fonētiskajai 
sistēmai. Saistībā ar šo noteikumu izpratni ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Pašvaldību mācību centru, kur 
kopā ar dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem tiek izrunāti neskaidrākie jautājumi (D. Liepa). Tāpat  šie noteikumi ir 
skaidroti arī vienā no populārākajiem iknedēļas žurnāliem “Ieva” (2006. gada 9. augusta numurs Nr. 32 (460)).

Svešās valodās rakstīto vārdu atveide skar ne tikai personvārdus, bet arī vietvārdus. Tāpēc ļoti pozitīvi vērtējami 
Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas apstiprinātie un „Latvijas Vēstnesī” (19.07.2006.) 
publicētie pasaules valstu un teritoriju nosaukumi latviešu valodā. Piemēram, viens no jaunievedumiem ir 
Īslande (ar garu sākuma patskani I – Ī), tāpat Olandes salas agrāko Ālandu salu vietā. Ir apstiprināti un „Latvijas 
Vēstnesī” (19.07.2006.) publicēti arī pasaules valodu un valodu grupu nosaukumi latviešu valodā, kur tika atrisināti 
daži sen aktuāli jautājumi, piemēram, itāļu valoda atzīta par latviešu valodai atbilstošu šīs valodas nosaukumu 
kādreizējās itāliešu valodas vietā. 

Joprojām nākas saskarties ar dokumentiem, kuros dažādos laikos un dažādās valodās rakstītie priekšvārdi un 
uzvārdi atšķiras, radot problēmas gan mantojumu lietu kārtošanā, gan identitātes noteikšanā. Konsultāciju daļa 
var līdzēt ar skaidrojumu no valodas viedokļa, piemēram, izziņas paraugs:

sievietes priekšvārdu Mīle un Emīlija pamatā ir vīrieša priekšvārds Emīlijs, kas cēlies no romiešu patriciešu dzimtas vārda 
Aemelius. Visticamāk, priekšvārds Mīle uzskatīts par priekšvārda Emīlija sadzīvē lietoto saīsināto formu. Šādā sakarā 
priekšvārdu atšķirīgie rakstījumi dokumentos no valodas viedokļa var tikt atzīti par identiem un attiecināti uz vienu un 
to pašu personu.

Arvien vairāk konsultāciju tiek atbildēts e-pastā. E-pasta jautājumi ir ļoti dažādi – no vienkāršiem, bet aktuāliem 
latviešu valodas prakses jautājumiem, līdz pat neatrisinātiem un tāpēc arī konkrēti neatbildamiem jautājumiem. 
Meklējot atbildes uz e-pastā iesūtītajiem jautājumiem, arī pašas konsultantes bieži vien uzzina ko jaunu un pilnīgo 
savas zināšanas. Tā, piemēram, e-pastā ir saņemts šāds jautājums:

Vai var lietot teikumu Gatavojot mīklu, kļuva skaidrs, ka beigās nepieciešami ekstra milti? Vai latviešu valodā ir 
lietojams vārds ekstra ar nozīmi ‘papildu’?

Valodas materiāli liecina, ka vārds ekstra mūsdienu latviešu valodā lietojams divās funkcijās – kā priedēklis ar 
nozīmi ‘ārpus.., ār-,’ , piemēram, ekstralingvistisks, ekstraordinārs, un sarunvalodā kā substantīvs ar nozīmi ‘sevišķs’, 
piemēram, ekstra klase, ekstra mašīna. Nozīme ‘papildu, papildus’, kas savā laikā realizējās nelokāmajā formā ekstrā, 
mūsdienās, šķiet, ir zudusi, tāpēc, ja teikumā rakstīts vārdu savienojums ekstra milti, visticamāk, apzīmējums 
miltiem ekstra varētu tikt uztverts ar nozīmi ‘sevišķs, īpašs’.  
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2. 2006. gadā tika atbalstīts SIA „Komin” pieteiktais projekts „Tiešsaistes latviešu-angļu un angļu-latviešu 
valodas personvārdu vārdnīcas izveide”. Rezultātā izveidota un mājaslapā www.personvardi.lv publiskota 
bezmaksas tiešsaistes personvārdu vārdnīca, kuras pamatā ir A. Ahero grāmata „Angļu īpašvārdu atveide 
latviešu valodā” (Rīga: Zinātne, 2006. 224 lpp.). Elektroniskajā versijā ir ievietots 770 vīriešu personvārdu, 497 
sieviešu personvārdi, 1080 uzvārdu angļu valodā un tiem atbilstošs 3521 latviskais analogs. Vārdnīca ir vērtīga 
arī ar pievienotajiem angļu valodas personvārdu atveides un pareizrakstības noteikumiem latviešu valodā, kas 
mājaslapā ievietoti kā atsevišķs dokuments.

Tiešsaistes personvārdu vārdnīcas veidotāji atzīst: 
Tieši personvārda rakstveida forma (pasē, dzimšanas, laulības apliecībā, dažādu veidu reģistros, īpašuma 
un mantisko tiesību dokumentos, autovadītāja apliecībā u.c.) kalpo par pamatu personas identifikācijai. 
Neprecīzi atveidots personvārds visos vai kādā no šiem dokumentiem var radīt visai nepatīkamas sekas.
Latviešu valodā citvalodu personvārdus tradicionāli atveido pēc attiecīgā vārda izrunas oriģinālvalodā, 
vajadzības gadījumā (identificēšanai) ierakstot iekavās vārdu oriģinālvalodā. 
Tas nozīmē, ka latviešu valodā citvalodu personvārdi atšķiras no to skanējuma un rakstības oriģinālvalodā. 
Atveidojot personvārdus latviešu valodā, tiem tiek pievienotas galotnes, nereti pārveidoti divskaņi, koriģēts 
patskaņu garums (tiek izmantoti garie patskaņi), līdzskaņu dubultojumi aizvietoti ar vienu līdzskani, 
pārveidota virkne latviešu valodai neraksturīgu līdzskaņu kombināciju utt. Rezultātā personvārdi vairāk 
vai mazāk atbilst latviešu valodas skaņu un gramatiskajai sistēmai, bet reizēm tos vairs neatpazīst paši 
personvārdu "īpašnieki". 

3. FUNKCIJA. Veicināt valsts valodas attīstību informāciju tehnoloģijās

* Šeit un turpmāk tekstā citēti fragmenti no ekspertu atzinumiem. Recenziju oriģināli glabājas Valsts valodas aģentūrā.

   Tiešsaistes latviešu-angļu un angļu-latviešu 
valodas personvārdu vārdnīca, 

 www.personvardi.lv 

1. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts 2006. gadā ar VVA atbalstu turpina 2003. gadā iesākto 
„Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” izstrādi. Rezultātā internetā (www.ailab.lv/LVV) publicēts vēl 2850 
šķirkļu ar burtiem E, F, G, H. Līdz ar to lietotājiem jau ir pieejama Latviešu valodas vārdnīcas sākumdaļa no 
burta A līdz burtam I. 

Kā atzīts atsauksmē*: 
..Vārdnīcas daļā (šķirkļi no E līdz H) ir ietverti dažādi leksikas slāņi – līdzās latviešu literārās valodas vārdu 
pamatfondam ir doti jauni vārdi, kas latviešu valodā ienākuši pēdējo 10–15 gadu laikā; tie galvenokārt ir 
aizgūti vārdi, kas apzīmē jaunus jēdzienus dažādās jomās, piem., .. eirozona, eirokrāts .., frīstails, .. hārdroks .. 
u.c. Ir dotas norādes par vārdu cilmi. Vārdnīcā ir iekļautas un atšifrētas biežāk lietotās abreviatūras, piem., ECT, 
EDSO, FIB, GSM. Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Vārdnīcā ir iekļauti arī plašāk lietotie neliterārās leksikas vārdi, 
barbarismi, piem., eksis, ellīgs, .. , grebene .. Līdz ar to Vārdnīca rāda pašreiz lietojamās leksikas patieso ainu, 
valodas dzīvumu un dinamiku saistībā ar ekstralingvistiskiem faktoriem.
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Izveidotās elektroniskās vārdnīcas mērķis ir piedāvāt citvalodu personvārdus un to atveides iespējas 
(pareizrakstību) latviešu valodā.*

3. SIA „Tilde” izveidojusi un publicējusi mūsdienīgu bezmaksas latviešu-lietuviešu valodas elektronisko 
vārdnīcu (www.letonika.lv/lvlt). Vārdnīcas saturu izstrādājis Vītauta Dižā Kauņas Universitātes (Lietuva) 
Letonikas centra vadītājs Alvīds Butkus (Alvydas Butkus). Vārdnīcā ir ap 43 000 vārdu, un tās pamatā ir 2003. gadā 
Kauņā izdotā latviešu-lietuviešu vārdnīca, kuras sagatavošanā izmantota J. Balkeviča (J. Balkevičius) un J. Kabelkas 
(J. Kabelka) sastādītā latviešu-lietuviešu vārdnīca (Viļņa, 1977), kā arī skaidrojošās un terminoloģiskās latviešu 
valodas vārdnīcas.

 Analizējot statistikas datus, „Tildes” speciālisti secinājuši:
 2006. gada 6 mēnešos (jūnijs–novembris) lietotāji apskatījuši 318 423 šķirkļus, turklāt statistika liecina, ka 

interese par vārdnīcu ar katru mēnesi aug. Lielāks lietotāju skaits ir Latvijā (48% no visu aplūkoto šķirkļu 
skaita), Lietuvā – 43%, bet ārpus šīm teritorijām – 9% no visiem aplūkotajiem šķirkļiem. Aktīvajā darba dienas 
periodā vidēji tiek skatīti 148,9 šķirkļi vienas stundas laikā.* *

*  Komin, SIA. Personvārdi [tiešsaiste]. Rīga: SIA Komin, 2006 [skatīts 2007. gada 7. martā]. Pieejams: http://www.personvardi.lv/parprojektu.html

* *  Tilde. Statistiskā un analītiskā informācija par „Latviešu-lietuviešu valodas vārdnīcas” lietošanas biežumu, apjomu un apmeklējumu izmaiņām laika 
gaitā un pa lietotāju segmentiem. Rīga, 2006, 15 lpp.

* * *  Vārdnīcas pamatā: Krievu-latviešu vārdnīca. 2 sēj. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. (Sk. arī: http://www.letonika.lv/dictionary)

4.  SIA „Tilde” ar VVA atbalstu īstenojusi vēl vienu projektu – izstrādājusi krievu-latviešu valodas vārdnīcu 
mobilo sakaru lietotājiem.***

 Elektroniskā krievu-latviešu valodas vārdnīca ir piemērota mobilo sakaru WAP tehnoloģijām. Bezmaksas vārdnīca 
(maksa tiek iekasēta tikai par mobilo sakaru izmantošanu atbilstoši mobilo operatoru tarifiem) nodrošina 
iespēju ikvienam mobilā telefona lietotājam ērti un ātri atrast krievu valodas vārda tulkojumu latviešu valodā. 
Lai lietotu krievu-latviešu valodas vārdnīcu, mobilajā tālrunī ir jāatver WAP lapa wap.letonika.lv/rulv un tālāk 
jārīkojas pēc norādījumiem. Vārdnīcā integrēts krievu valodas morfoloģiskās analīzes rīks, kas vārdus ļauj tulkot 
arī tad, ja tie ir kādā no locījuma formām. Ņemot vērā to, ka lietotājiem bieži vien var būt tehniskas problēmas 
ar krievu alfabētu burtu ievadīšanu, izmantojot mobilo iekārtu, sistēma nodrošina iespēju tulkojamo vārdu 
rakstīt arī ar latīņu burtiem. 

 2006. gadā atbalstīts SIA „Tilde” projekta pieteikums tulkojošās „Mazās igauņu-latviešu interneta vārdnīcas” 
izstrādei. Plānots izveidot elektronisku bezmaksas vārdnīcu, kas ikvienam tās lietotājam nodrošinātu iespēju 
ērti, ātri un bez starpniekvalodas atrast igauņu valodas vārdu tulkojumus latviešu valodā. Vārdnīcas mērķis: 
nostiprināt latviešu valodas pozīcijas Baltijas reģionā, veicināt kultūras un ekonomiskos sakarus starp Latviju un 
Igauniju un pilnveidot sabiedrības kopējo lingvistisko kompetenci.

  Elektroniskā latviešu-lietuviešu 
valodas vārdnīca, 

 www.letonika.lv 
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4. FUNKCIJA. Īstenot projektu “Eiropas Valodu portfelis Latvijā”

   Valodas politikas nodaļa. Eiropas Valodu portfelis (EVP). 
Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0. Rīga: 
Talsu tipogrāfija, 2006. 16 lpp. ISBN 9984-9836-3-3

  VMC. Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem: 3 daļas. 
Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga: Talsu tipogrāfija, 2006. 
ISBN 9984-9836-4-1

   EP Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības 
direktorāta Valodas politikas nodaļa. Eiropas kopīgās 
pamatnostādnes valodu apguvei : mācīšanās, mācīšana, 
vērtēšana (tulkojuma manuskripts latviešu valodā). 
Rīga, 2006. 227 lp. 

   LAVSA. My English Language Portfolio (manuskripts). 
Rīga, 2006. 
28 lp.; LAVSA. Mans latviešu valodas portfelis 
(manuskripts). Rīga, 2006. 28 lp.; LAVSA. Eiropas Valodu 
portfeļa lietotājiem. (manuskripts). Rīga, 2006. 6 lp.

*  Tulkojumā lietotā terminoloģija izskatīta un apstiprināta EVP Akreditācijas komisijas (Latvija) sēdē, protokols Nr. 4.

* *  European Language Portfolio (ELP). Principles and Guidelines with Explanatory Notes (Version 1.0) [online]. Council of Europe. Language Policy 
Division. Strasbourg, 2004. 

 Available: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Principles%20and%Guidelines%20rev20June%202004%20-%2027%20juillet%202004.doc. 
Sk arī: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/keyrefdocs.doc

***   Eiropas Valodu portfelis: akreditētais modelis Nr. 84.2006. Akreditācija piešķirta SIA “Valodu mācību centrs” sadarbībā ar valsts aģentūru “Valsts 
valodas aģentūra”.

1. 2006. gadā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī valsts aģentūru „Tulkošanas un terminoloģijas 
centrs” (tulkojums*) Valsts valodas aģentūra sagatavoja izdošanai latviešu valodā Eiropas Padomes dokumentu 
„European Language Portfolio (ELP). Principles and Guidelines with Explanatory Notes (Version 1.0)” * * 
(tirāža: 500 eks.).

 Dokumentā „Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0” ir 
izklāstītas viena no mūsdienu valodu apguves līdzekļiem – Eiropas Valodu portfeļa – izstrādes pamatnostādnes. 
Šie principi tiek ievēroti jau no 2000. gada un joprojām ir obligāti EVP izveidē un apstiprināšanā.

 2004. gadā šis dokuments tika papildināts ar paskaidrojumiem un komentāriem EVP veidotājiem. Skaidrojumus 
Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komiteja (Strasbūra) veidojusi, ņemot vērā gūto pieredzi EVP vērtēšanā un 
EVP izstrādātāju jautājumus, kas izskanējuši starptautisko semināru laikā.

2.  2006. gadā Valsts valodas aģentūra izdevusi Valodu mācību centra izstrādāto un 2006. gadā Eiropas Valodu 
portfeļa Akreditācijas komitejā (Strasbūra) apstiprināto * * *  „Eiropas Valodu portfeli pieaugušajiem” 
(tirāža: 1500 eks.). Eiropas Valodu portfeli veidojusi darba grupa, kuras sastāvā ir gan valodnieki, gan metodiķi, 
gan pedagogi praktiķi (D. Dalbiņa, I. Grīnberga, I. Jundze, S. Kārkliņa, S. Ostrovska, I. Zuicena).

 Šo moderno valodu apguves mācību līdzekli veido trīs daļas: Valodu pase, Valodu biogrāfija un Dosjē. Šīm daļām 
obligāti jābūt jebkurā Eiropas Valodu portfelī.

 Valodu pase ir dokuments, kurā tiek sniegta informācija par tā īpašnieka valodas prasmes līmeni. Pasē ievietota 
arī vispārējā valodas prasmes pašnovērtējuma tabula, kas ir standartveida un kopēja visiem EVP.
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*   Council of Europe. Modern Language Division. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 
 Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 260.; pieejams arī: http://www.coe.int/portfolio/documentation.

** Little, D., Perclová, R. European Language Portfolio for Teachers and Teacher Trainers. Strasbourg, 2001. P. 103.

 Valodu biogrāfijā tiek atspoguļots valodu apguves process. Valodas apguvējs nosaka savus mācību mērķus, 
plāno mācību gaitu un novērtē sasniegtos mācību rezultātus. Pašnovērtējuma lapās doti valodas prasmju 
noteikšanas kritēriji „es varu”, „es protu” formā, kas valodas apguvēju pozitīvi motivē mācībām.

 Dosjē ir trešā Eiropas Valodu portfeļa daļa, kurā ievieto dažādu ar valodas prasmi saistītu oficiālu dokumentu 
(sertifikātu, apliecību, diplomu u.c.) kopijas, kā arī atsevišķus portfeļa īpašnieka radošos darbus, piemēram, 
referātus, domrakstus, esejas u.c. Dosjē dokumentāli un praktiski apliecina EVP īpašnieka valodu prasmes 
līmeni.

 Eiropas Valodu portfelis ir mācību līdzeklis, kas veicina daudzvalodības un kultūras daudzveidības izpratni un 
ir domāts jebkuram, kas gatavojas apgūt kādu valodu vai novērtēt valodas prasmes līmeni.

3. Eiropas Valodu portfelī iestrādātie valodu prasmes līmeņi izvērstā veidā skaidroti Eiropas Padomes dokumentā  – 
„Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (EKP)*. 
2006. gadā darba grupa (apgāds „Jaunā Daugava”), kuras sastāvā bija gan svešvalodu pedagogi, gan 
eksaminētāji, gan valodnieki un metodiķi, sagatavoja izdošanai dokumenta tulkojumu latviešu valodā 
(pēc Eiropas Padomes Valodas politikas nodaļas datiem, dokuments pašlaik ir tulkots 36 valodās).

 Eiropā EKP ir viens no valodu apguvē visvairāk citētajiem un praksē izmantotajiem avotiem. Eiropas Savienības 
Padome 2001. gada novembra rezolūcijā šo dokumentu, ko varam saukt par valodas apguves politikas 
programmu, dalībvalstīm ieteica izmantot, veidojot valodu kompetenču novērtēšanas sistēmas.

 EKP rosina valodas pedagogus, apguvējus un lietotājus domāt par vairākiem nozīmīgiem jautājumiem. Vispirms 
jau par to, kā valoda funkcionē un tiek izmantota saziņā;  kādi iekšējie un ārējie faktori ietekmē komunikācijas 
procesu; kā mēs rīkojamies dažādās saziņas situācijās; kā izmantot jau esošās valodas prasmes, lai saziņa būtu 
sekmīga; kas motivē cilvēkus apgūt valodas; kas jāzina un jāprot, lai mēs varētu sākt sazināties kādā valodā; 
kādas vispārīgās kompetences veicina lingvistiskās komunikācijas sekmīgu norisi; kā valodu apguvē izvirzīt 
mērķus un konstatēt sasniegto; kā no pilnīgas nezināšanas nonākam līdz valodas prasmes meistarībai utt.

 Detalizētāka informācija par EKP atrodama:
  Vītola, I. Eiropas kopīgās pamatnostādnes  valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana un vērtēšana. 
Tagad: LVAVA informatīvs biļetens. 2.2006, 9.–10. lpp.

 Eiropas Padomes dokuments „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, 
vērtēšana” 2007. gadā tiks publicēts.

4. 2006. gadā Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA) ar Valsts valodas aģentūras atbalstu turpināja 
izstrādāt Eiropas Valodu portfeli skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem) latviešu un angļu valodā. Aprobēts 
latviešu valodas varianta modelis, iestrādāti nepieciešamie labojumi EVP manuskriptā, kā arī papildus izveidoti 
metodiskie ieteikumi EVP lietotājiem darbam ar izstrādāto mācību un valodu prasmju pašpārbaudes līdzekli. 
Gala variants iesniegts novērtēšanai un priekšlikumu izteikšanai Eiropas Padomes Eiropas Valodu portfeļa 
akreditācijas komitejai Strasbūrā. 

 Pēc Valsts valodas aģentūras iniciatīvas un Latvijas Eiropas Valodu portfeļa akreditācijas komisijas ieteikuma 
2006. gadā ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu tulkota Eiropas Padomes Valodas politikas 
nodaļas izdotā D. Litla (D. Little) un R. Perclovas (R. Perclová) grāmata „Eiropas Valodu portfelis: rokasgrāmata 
skolotājiem un skolotāju sagatavotājiem” * *. 2007. gadā plānots darbu turpināt, sagatavojot grāmatu 
izdošanai.
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1.  SIA „Norden AB”, izpildot pieteikto projektu, izdevis „Latviešu valodas slenga vārdnīcu” ar aptuveni 
8000 šķirkļiem, kuros sniegta informācija ne vien par vārda vai izteiciena nozīmi, bet arī cilmi un lietojuma 
kontekstu, kas atspoguļots interesantos piemēros. (Vārdnīcas kopējā tirāža: 1000 eks.).

 Vārdnīcā atrodami slengismi, kas lietoti gan vispārējā slengā, gan speciālajā slengā jeb žargonos mūsdienu 
latviešu valodā aptuveni pēdējo sešdesmit gadu laikā. Vārdnīcas materiāls atspoguļo valodas procesus 
mūsdienu latviešu sabiedrībā.

 Valodniece Dz. Hirša recenzijā, kas publicēta laikraksta „Diena” pielikumā „Kultūras Diena” (Nr. 25, 
30.06.2006), atzinusi: 

 Pirmā zinātniskā slenga vārdnīca Latvijā ir iznākusi. 2006. gadā beidzot varam teikt – arī pie mums. Tagad varam 
to lasīt, kritizēt un „študierēt”. Bet vai kādam tā vārdnīca ir vajadzīga? Vispirms atbildot uz šo jautājumu, var uzdot 
citu jautājumu, vai mēs esam vienīgie, kas atkal grib „briesmot” Eiropu ar savām īpatnībām? Laikam jau nē. 
Pasaulē slenga vārdnīcas iznāk kopš jau kopš XVIII gadsimta, pēdējos 70 gados īpaši bieži. Var tikai pabrīnīties, 
ka mūsu tuvākie kaimiņi – igauņi, zviedri un somi – savu valodu slengu ir apkopojuši ne vienreiz vien.

5. FUNKCIJA.  Nodrošināt valsts valodas terminoloģijas attīstību, veidojot terminu 
datubāzes un apkopojot esošo valsts institūciju tulkojumu datubāzes

2006. gadā Valsts valodas aģentūra atbalstījusi aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” iesniegto 
pieteikumu pētījumam „Latviešu valodas terminoloģijas resursu kvalitātes un pieejamības apzināšana dažādās 
zinātnes un praktiskas darbības nozarēs”. Pētījumā plānots apzināt esošos latviešu nozaru terminoloģijas resursus 
(vārdnīcas, publikācijas, augstskolu mācību grāmatas u.c.); izvērtēt to aktualitāti, terminu ekvivalentu esamību 
citās valodā un, atbilstību nozares pašreizējām vajadzībām; kā arī identificēt būtiskākās jomas, kurās ir vai būs 
nepieciešams aktualizēt latviešu terminoloģijas izstrādes vai esošās terminoloģijas resursus. Izstrādātais publiskais 
pētījums par latviešu valodas terminoloģijas resursu kvalitāti un pieejamību dažādās zinātnes un praktiskās 
darbības nozarēs izveidots, lai informētu sabiedrību (pēc projekta izpildes tas tiks publicēts elektroniski un izdots 
arī grāmatā). Pētījums tiks pabeigts 2007. gadā.

6. FUNKCIJA.  Sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas 
normu avotu (piemēram, vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveidi un izdošanu

  Bušs, O., Ernstsone, V. 
 Latviešu valodas slenga vārdnīca. 
 Rīga: Norden AB, 2006, 574 lpp. 
 ISBN 9984-713-25-3

* Sk. informāciju arī: Janševska, L. Attīstību latviešu zīmju valodai. Kopsolī: Latvijas Nedzirdīgo savienības izdevums, Nr. 16/17 (915/916),  2006. g. sept., 7. lpp.

2.  SIA „LNS Zīmju valodas centra” īstenotā projekta mērķis ir sekmēt latviešu zīmju valodas apguvi un lietošanu, 
pilnveidot latviešu nedzirdīgo zīmju valodu un veicināt vienotu zīmju lietošanu gan tulku, gan nedzirdīgo 
jauniešu vidū. Projekta izpildes laikā tika rīkoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodas minimuma apguves 
kursi pedagogiem Latvijas izglītības iestādēs un semināri arodizglītības iestāžu nedzirdīgo zīmju valodas 
tulkiem. Sagatavotas un izdotas arī 3 vārdnīcas, kas izmantojamas kā rokasgrāmatas nedzirdīgo zīmju 
valodas minimuma apguvei arodapmācībā (katras vārdnīcas tirāža: 360 eks.) *.
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3.  SIA „Rozes apgāds”, īstenojot 2006. gadā atbalstīto projektu, izdevis grāmatu par ķīniešu īpašvārdu atveidi 
latviešu valodā (tirāža: 440 eks.). J. Staburovas grāmata sniedz nepieciešamāko informāciju par ķīniešu valodu 
un kultūru, kā arī Ķīnas vēsturi; tā iepazīstina ar ķīniešu īpašvārdu atveides principiem latviešu valodā, ķīniešu 
personvārdu sistēmu un imperatoru valdīšanas devīzēm. Izdevumā iestrādātas praktiskā darbā noderīgas, 
viegli pārskatāmas tabulas ar ķīniešu un latviešu valodas zilbju atbilsmēm, kā arī saraksti ar ķīniešu ievērojamo 
personību vārdiem, ģeogrāfiskajiem  nosaukumiem, imperatoru valdīšanas devīzēm un pēcnāves vārdiem un 
Ķīnas vēstures posmu nosaukumiem piņjiņ sistēmā un latviešu valodā.

 Izdevums ir noderīgs valodniekiem, tulkotājiem, redaktoriem, korektoriem, žurnālistiem, docētājiem, 
studentiem, skolotājiem, kā arī visiem, kas interesējas par Ķīnas kultūru.

 Kā atzīsts atsauksmēs par grāmatu:
 Darbā piedāvātā ķīniešu īpašvārdu atveides sistēma ir loģiska un teorētiski pamatota; tai pašā laikā tā ir 

rūpīgi izsvērts, saprātīgs kompromiss starp atveides adekvātumu ķīniešu valodai un latviešu valodas iespējām 
un līdzšinējo stihiski veidojušos atveides tradīciju (no tā izriet, ka atsevišķos jautājumos ir iespējami arī citi 
risinājumi). Jāuzsver arī darbā realizētais skaņu atbilsmju sistēmas atspoguļojums vairākos līmeņos – ne 
tikai zinātniski argumentētā teorētiskā aprakstā, bet arī elementāri lietojamās tabulās, kas aptver visas 
iespējamās ķīniešu oficiālās valodas zilbes. Līdz ar to ķīniešu valodas īpašvārdu praktiskā atveidē šīs darbs 
viegli izmantojams arī nespeciālistam.

   LNS ZVC. Mākslas izglītība: latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
vārdnīca. Rīga: LNS ZVC, 2006, 32 lpp. ISBN 9984-9889-0-2

LNS ZVC. Būvniecība: latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 
vārdnīca. Rīga: LNS ZVC, 2006, 40 lpp. ISBN 9984-9889-2-7

LNS ZVC. Ēdiena gatavošana: latviešu nedzirdīgo zīmju 
valodas vārdnīca. Rīga: LNS ZVC, 2006, 44 lpp. 
ISBN 9984-9889-1-9 

 Tie ir pirmie tematiskie izdevumi, kuros apkopoti celtniecībā un kokapstrādē, ēdienu gatavošanā un mākslas 
nozarē biežāk lietotie vārdi, jēdzieni un termini.
Vārdnīcās ievietoti:

  rokas formu attēli, 
 vārdu attēlojums zīmēs un tā apraksts, 
  vārdu alfabētiskais rādītājs, 
  latviešu nedzirdīgo zīmju valodas alfabēts, 
  papildus izmantojamo latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcu un citu izmantoto materiālu saraksts.

   Staburova, J. Ķīniešu valodas īpašvārdu atveide latviešu valodā: 
 teorētiskie un praktiskie aspekti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 
 2006, 112 lpp. ISBN 9984-23-223-9
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4. Ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” 
izstrādātajā rokasgrāmatas manuskriptā apkopota Tulkošanas un terminoloģijas centra plašā pieredze 
Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošanā, kā arī  sniegts vispārīgs priekšstats par Eiropas Savienības 
tiesību principiem, lēmumu pieņemšanas procedūrām un tiesību aktu uzbūvi. Izdevums ir praktisks ceļvedis 
konkrētu tulkošanas problēmu risināšanā, reizē veicinot latviešu valodas lietojuma kvalitāti un zināmu formas 
un terminoloģijas standartizāciju, kas savukārt ļaus nodrošināt tulkojumu precizitāti un sekmēs šo dokumentu 
izpratni. Ar rokasgrāmatu var iepazīties Tulkošanas un terminoloģijas centra mājaslapā www.ttc.lv. Tulkošanas 
un terminoloģijas centrs pēc manuskripta pabeigšanas darbu ir arī publicējis.

 Kā atzīts atsauksmē par izstrādāto manuskriptu:
 Rokasgrāmata ir laikmetīgs darbs, kas ņem vērā .. tulkotāja darba spriedzi – salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

izdevumiem rokasgrāmata sadalīta precīzākās nodaļās, kas ļauj tulkotājam ātri atrast nepieciešamo norādi 
un atstāt sīkāku skaidrojumu lasīšanu mierīgākam brīdim. Rokasgrāmata respektē arī mūsdienu telpas 
plašumu – viens projekts var apvienot tulkotājus, kas atrodas dažādās valstīs, tāpēc dažas norādes ir ļoti sīkas 
un palīdz novērst pat tehniskas kļūmes darbā ar datorprogrammām..

5.  2006. gadā karšu izdevniecība „Jāņa sēta” ar Valsts valoda finansiālu atbalstu sagatavojusi krājuma „Vadlīnijas 
citvalodu īpašvārdu transkripcijai latviešu valodā” manuskriptu, kurā īsu instrukciju formā apkopoti 
ieteikumi 26 valodu – armēņu, birmiešu, čamorro, grieķu, hindi, horvātu, ivrita, khmeru, korejiešu, laosiešu, 
maltiešu, mariešu, nepāliešu, persiešu, serbu, singāļu, somāliešu, tadžiku, taju, tamilu, tibetiešu, turkmēņu, 
turku, ukraiņu, urdu un vjetnamiešu īpašvārdu (galvenokārt vietvārdu) – atveidei latviešu valodā pēc iespējas 
tuvāk oriģinālajam vārda skanējumam. Rakstu autori – V. Salmiņa, G. Pētersons, I. Rūmniece, S. Ankrava, O. Bušs, 
J. Kavacs, L. Vaba, M. Gasūns, B. Jēgere, A. Baltgalve un N. Kalna. I. Auziņa sagatavojusi fonētiskā pieraksta 
sistēmu apskatu un ieteikumus, kā starptautiski pieņemtās fonētiskā pieraksta zīmes pārcelt latviešu valodā. 
Krājums pēc manuskripta sagatavošanas izdošanas būs lielisks palīgs redaktoriem, žurnālistiem un visiem 
interesentiem, kam ikdienā jāsastopas ar cittautu vietu nosaukumu vai personvārdu atveidi latviešu valodā.

6. Latvijas Policijas akadēmija 2006. gadā par piešķirto finansējumu pabeigusi kriminālistikas un operatīvās 
darbības terminoloģijas skaidrojošās vārdnīcas manuskripta izstrādi. Autoru grupa (L. Makans, 
O. Teteris, V. Skujiņa un J. Baldunčiks) strādāja Dr.hab.iur. A. Kavaliera vadībā. Vārdnīcas sastādītāji konsultējušies 
arī ar Valsts Policijas Galveno kriminālpolicijas pārvaldi un Drošības policiju. Vārdnīca domāta augstskolu 

  TTC. Rokasgrāmata tiesību 
aktu tulkošanai latviešu valodā 
(manuskripts). Rīga, 2006, 124 lpp.

   Jāņa sēta. Vadlīnijas citvalodu 
īpašvārdu transkripcijai latviešu valodā 
(manuskripts). Rīga, 2006, 194 lp.

   Latvijas Policijas akadēmija. 
Kriminālistikas un operatīvās darbības 
latviešu, angļu un krievu terminu 
un jēdzienu skaidrojošā vārdnīca 
(manuskripts). Rīga, 2006, 275 lp. 

  Bankava, B. Latviešu eponīmu vārdnīca: 
1000 eponīmu. (manuskripts). 
Rīga, 2006.



23

studentiem un kvalifikācijas kursu klausītājiem, kuri studē kriminālistiku, kriminālizmeklēšanu vai operatīvās 
darbības teoriju, kā arī policijas un citu operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras 
darbiniekiem un tiesnešiem, kuri veic pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvo darbību vai izvērtē šo darbību 
rezultātus.

 Kā norādīts vārdnīcas ievadā: 
 Tajā ietverti aptuveni 2000 apzinātie kriminālistikā un operatīvajā darbībā latviešu valodā pašreiz biežāk 

lietotie termini un jēdzieni, dots īss to skaidrojums un atbilstošie termini angļu un krievu valodā.
 Tā kā šāda veida izdevums Latvijā ir izstrādāts pirmo reizi, apsveicama autoru vēlme vienuviet sakopot 

kriminālistikā un operatīvajā darbībā biezāk lietotos terminus un jēdzienus, kas sastopami ne tikai speciālajā 
literatūrā un nozares tiesību aktos, bet tiek izmantoti arī profesionālajā darbībā – šāds darba novērtējums 
izteikts recenzenta atsauksmē par pabeigto manuskriptu.

7.  Pavisam jauns un ļoti vajadzīgs pieteikums (projekta pieteicējs – Latvijas Universitātes Latviešu valodas 
institūts) – latviešu valodas eponīmu * vārdnīca (manuskripts). Darba iniciatore un sastādītāja ir LU 
doktorante B. Bankava. 

 Vārdnīcā iekļauta daļa šobrīd latviešu valodā sastopamo eponīmu, līdz ar to ir dots pirmais pienesums 
turpmākiem pētījumiem eponīmikā (nozarē, kurai līdz šim bijusi pievērsta nepelnīti maza nozīme). Vārdnīcā ir 
apkopots apmēram 1000 eponīmu. Tas līdz šim ir plašākais faktoloģiskais pētījums latviešu eponīmikā. Vārdnīcā 
iekļauti vispārlietojamās leksikas eponīmi, izvairoties fiksēt tādus eponīmus, kuri pieskaitāmi pie specializētās 
jeb t.s. nozaru (medicīnas, fizikas, ķīmijas u.c.) terminoloģijas, kā arī retākus zoonīmus (dzīvnieku nosaukumus) 
vai preču zīmes. Līdz ar to vārdnīca domāta iespējami plašākai mērķauditorijai kā populārzinātnisks izziņas 
avots. Vārdnīca pēc tās publicēšanas būs palīgs valodniekiem, tulkotājiem, kā arī atjautības spēļu mīļotājiem –  
ikvienam, kurš vēlēsies precizēt vārda rašanās vēsturi un tā semantisko attīstību.

 Kādas ir vārda algoritms nozīmes, kāpēc specializētās augstākās mācību iestādes saucam par akadēmiskajām, 
kādā vārdā var dēvēt vientiesīgus, aprobežotus cilvēkus – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem būs 
atrodamas vārdnīcā. 

2007. gadā plānots pabeigt vairākus iepriekšējos gados sāktus nozīmīgus projektus:

  izdot V. Ernstsones un L. Tidriķes grāmatu „Jauniešu valoda”;

  izstrādāt un izdot preses lasītāja svešo vārdu vārdnīcu („Nordik”);

  izstrādāt zinātnisku publikāciju par armēņu īpašvārdu atveidi latviešu valodā (LU LaVI);

  izstrādāt tulkojošo „Mazās latviešu-ķīniešu sarunvalodas vārdnīcu” (LU);

  izdot A. Bankava un I. Jansones izveidoto enciklopēdiju „Latviešu valodniecība: fakti un biogrāfijas” 
(LU LaVI);

  pabeigt izstrādi un izdot valodniecības terminu skaidrojošo vārdnīcu (LU LaVI).

* Eponīms [gr. epōnymos < onyma vārds] – tas, kura vai kā vārdā kaut ko nosauc. (Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots, 2005, 208. lpp.)
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1. SIA „Divi Putni” ar Valsts valodas aģentūras atbalstu 2006. gadā izveidoja 26 minūšu garu videofilmu „Runā 
ar mani. Latviski”, kas tika pārraidīta 2006. gada 18. novembrī Latvijas Televīzijas 1. programmā.

 Videofilmas izstrādē piedalījās producente un scenārija autore D. Leimane, režisore un videoinženiere L. Olte, 
režisora asistente un administratore I. Meiere, operatori A. Sarma, H. Vecvagars u.c. 

 Videofilmas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16 līdz 28 gadiem. Filmas mērķis ir latviešu valodas 
popularizēšana, izceļot tās savdabību un vērtību citu valodu kontekstā. Tādēļ videofilmā akcentēta valodas 
kā neformālas komunikācijas līdzekļa nozīme ikdienā (izsekojot dokumentālam romantisku attiecību stāstam). 
Uzsvērts, ka starp dažādu tautību jauniešiem Eiropā saziņa var notikt ne tikai kādā no svešvalodām, bet arī 
latviešu valodā. Arī šī informācija atklāta dialogos ar raidījuma varoņiem – latvieti Agnesi un spāni Havjēru.

2. Ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu īstenotās „Valodas lappušu” publikācijas „Latvijas Avīzē” jau 
kļuvušas par tradicionālām un sabiedrībā gaidītām. 2006. gadā  iznāca pavisam 26 šādas valsts valodas 
jautājumiem veltītas lappuses. 

 Šoreiz vairāk uzmanības veltīts vārdnīcu izstrādei Latvijā un latviešu valodas saglabāšanas iespējām diasporā. 
Runāts par latviešu kā valsts valodas lietojumu ikdienas saziņā pakalpojumu sfērā, kā arī par bērnu valodas 
īpatnībām un bērnu runas attīstību. Piedāvāts ārvalstu filologu viedoklis par latviešu valodas bagātību un 
attīstības problēmām. Arvien aktuālāks kļūst jautājums par valodu apguves nepieciešamību, par izglītības 
sistēmas lomu svešvalodu un dzimtās valodas prasmju pilnveidē. Lasītāji regulāri tiek iepazīstināti ar 
aktualitātēm valodas politikā un ar valsts valodas attīstību saistīto institūciju darbībā.

 Sadarbība ar SIA „Lauku Avīze” turpinās arī 2007. gadā.

3.  2006. gadā atbalstīts biedrības „Latvijas Valodu skolotāju asociācija” pieteikums rīkot republikas skolēnu 
publiskās runas konkursu dažādās valodās „Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī”. Kā norādīts konkursa 
nolikumā, tā mērķis ir rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un pārliecību par valodu apguves nozīmi 
starpkultūru saziņā, kā arī mīlestības, savstarpējās izpratnes, iejūtības un humānisma ideju īstenošanā; attīstīt 
skolēnu prasmi mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu vai svešvalodu, demonstrējot un pilnveidojot savas 
publiskās runas iemaņas; un, visbeidzot, novērtēt skolēnu publiskās runas iemaņas.

7. FUNKCIJA.  Veicināt un popularizēt valsts valodas apguvi un lietošanu

   Divi Putni. Runā ar mani. Latviski: videofilma. Rež. L.Olte. 
Rīga : Divi Putni, 2006. 1 videokasete (VHS) (26 min.), 

 1 DVD disks (26 min.)

   28 tematiskās lappuses laikrakstā „Latvijas Avīze” 
(publicētas laikā no 2006. gada 28. novembra līdz 22. 
maijam un no 5. jūnija līdz 21. novembrim)

   Republikas skolēnu publiskās runas konkurss dažādās 
valodās „Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī!”, fināls – 
2006. gada 24. martā (LVSA)
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 Konkurss notika 2005./2006. mācību gada laikā – 1. kārta Latvijas reģionu, pilsētu un skolu līmenī, bet valsts 
fināls – 2006. gada 24. martā Rīgas 3. vidusskolā. Konkursa dalībnieki bija Latvijas vispārizglītojošo skolu 
8.–12. klašu skolēni un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi. Katrs skolēns uzstājās ar paša veidotu 4 
minūtes garu publisko runu par sev nozīmīgu tematu, kurš atbilda devīzei. Uzstāšanās valoda – latviešu, krievu, 
vācu, franču un angļu (pēc dalībnieka izvēles).

 Konkursa finālā piedalījās 214 skolēni. Uzvarētāju apbalvošana notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā 2006. 
gada 25. aprīlī (rezultātus sk. Latvijas Valodu skolotāju asociācijas mājaslapā www.lvasa.lv).

4. Eiropas Valodu dienas programmā tika organizēta starptautiska konference Rīgas Latviešu biedrības namā 
ar dažādu valodas speciālistu un ekspertu piedalīšanos. 26. septembra pēcpusdienā Vērmanes dārza estrādē 
notika dažādu valodu priekšnesumi „Valodu karuselis Vērmaņdārzā” ar skolu jaunatnes piedalīšanos. Savukārt 
Latvijas Radio 1. programmā raidījumā „Kultūras rondo” izskanēja sižetu cikls „Eiropas Valodu diena”. 

2006. gadā Valsts valodas aģentūra atbalstījusi arī VBS „Latvijas Radio” projekta pieteikumu par 38 radio 
raidījumu cikla „Latviešu sarunas” sagatavošanu un pārraidi Latvijas Radio raidījumā „Kultūras rondo”, kā arī VB 
SIA „Latvijas Televīzija” 4 raidījumu ciklu „Dzīvā valoda”, kura izstrāde turpinās 2007. gadā. Ētera laiks paredzēts 
2007. gada decembrī.
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8. FUNKCIJA.  Organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu

   Kaže, N., Renigere, D. Palīgs matemātikas skolotājam 
latviešu valodas pilnveidošanā: 1. daļa. Rokasgrāmata. 

 Rīga: Retorika A, 2006, 112 lpp. ISBN 9984-791-13-0

 Kaže, N. Palīgs matemātikas skolotājam latviešu valodas 
pilnveidošanā:  2. daļa. Vingrinājumi. 

 Rīga: Retorika A, 2006, 144 lpp. ISBN 9984-791-14-9

1. Rīgas Klasiskā ģimnāzija beigusi 2005. gadā konkursā atbalstīto projektu „Latviešu valoda eksakto 
priekšmetu skolotājam un skolēnam”. Rezultātā izdots mācību līdzekļa komplekts, ko veido 2 
grāmatas (katra izdevuma tirāža: 400 eks.).

 Grāmatas domātas matemātikas skolotājiem, kam dzimtā valoda nav latviešu valoda un kas bilingvāli 
māca matemātiku mazākumtautību pamatskolās. Saistot latviešu valodas gramatikas un leksikas apguvi ar 
matemātikas saturu, skolotājiem un skolēniem tiek dota iespēja paaugstināt savu latviešu valodas kompetenci. 
Matemātikas skolotāji šo līdzekli var izmantot gan strādājot patstāvīgi, gan sadarbojoties ar latviešu valodas 
skolotājiem. To var izmantot arī fizikas skolotāji un skolēni, kā arī eksakto disciplīnu studenti, lai paaugstinātu 
savu latviešu valodas kompetenci.

 Rokasgrāmatā (1. daļa) latviešu valodas kursa izklāsts piemērots eksakto priekšmetu skolotāju un skolēnu 
vajadzībām, uzsverot atšķirīgo un līdzīgo latviešu un krievu valodā. Rokasgrāmatā īpaša uzmanība veltīta 
I konjugācijas darbības vārdiem, svešvārdu izmantošanai, prievārdu lietojumam u.c. jautājumiem. Rokasgrāmatas 
saturu papildina pārskatāmas tabulas, kas palīdz pilnveidot latviešu valodas prasmes.

 2. daļā dažādu tipu produktīvie un reproduktīvie vingrinājumi latviešu valodā ir izkārtoti, ievērojot matemātikas 
apguves programmu pamatskolā (algebra, ģeometrija, trigonometrijas pamati), un tie ir iedalīti tēmu grupās.

 Atbilstoši aplūkojamām tēmām sakārtoti jēdzieni un piedāvātas definīcijas ar tulkojumiem, kā arī dotas atsauces 
uz rokasgrāmatu, norādot lapaspusi vai sadaļu. Vingrinājumu tematisko grupu beigās atrodamas pareizās 
atbildes, kas skolotājiem ļauj veikt pašpārbaudi, tā sagatavojoties priekšmeta mācīšanai latviešu valodā vai 
bilingvāli.

2.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2005. gadā pieteica projektu mācību līdzekļu latviešu 
valodas apguvei pirmsskolā izstrādei.

 RPIVA Pirmsskolas pedagoģijas katedras darba grupa docētājas R. Purmales vadībā 2006. gadā beigusi mācību 
līdzekļu komplekta „Nāc ar mani parunāt...” manuskripta izstrādi. Komplektu veido grāmata skolotājiem (49 
lp.), darba mape bērniem (46 lp.) un audiopielikums (6 dziesmas bērniem). Mācību materiālu izstrādē ievērota 
veseluma pieeja valodas apguvē, kā arī humānās pedagoģijas pamatprincipi. 
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  RPIVA. Nāc ar mani parunāt...: grāmata skolotājiem 
 (manuskripts). Rīga, 2006, 49 lp.

 RPIVA. Nāc ar mani parunāt...: darba mape bērniem 
 (manuskripts). Rīga, 2006, 46 lp. 

 RPIVA. Nāc ar mani parunāt...: audiopielikums 
 (6 dziesmas bērniem, audiokasete). Rīga, 2006

   Gavriļina, M., Vulāne, A. Sociokultūras kompetences 
veidošana skolēniem latviešu valodas apguves procesā 
(manuskripts). Rīga, 2006, 213 lp. 

   LU LaVI. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2 
(manuskripts). Rīga, 2006

 Saņemtajā atsauksmē norādīts: 
 Latviešu valodā pirmsskolas vecuma bērnu valodas un runas attīstībai veltītu pētījumu ir maz. Vairāk tie skar 

ar logopēdiju saistītus jautājumus, t.i., pareizrunu. Tiek izstrādāti materiāli un metodiskie līdzekļi lasītprasmes, 
rakstītprasmes veidošanai, bet šie materiāli nekādā ziņā nav saistīti ar bērnu valodas attīstības visiem aspektiem. 
Bet, uzsākot pamatizglītības apguvi, ļoti svarīgi, kādā līmenī bērns pārvalda savu dzimto valodu: cik precīza un 
gramatiski pareiza ir runa, kāds ir vārdu krājums, kā arī prasme pastāstīt, analizēt, argumentēt, pierādīt.

 Tādēļ .. izstrādātajam latviešu valodas mācību līdzeklim ir ļoti būtiska un aktuāla nozīme, jo tas pilnībā aptver 
visas valodas un runas attīstības virzienus.

3.  Apgāds „Atēna” 2005. gadā saņēma Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu lingvodidaktiska metodiska 
materiāla „Sociokultūras kompetences veidošana latviešu valodas apguves procesā” izstrādei 
(autores – M. Gavriļina un A. Vulāne). 

 Grāmata (manuskripts) ir palīglīdzeklis latviešu valodas skolotājiem, metodiķiem un latviešu valodas mācību 
līdzekļu autoriem. Tā palīdzēs saprast, kā latviešu valodas stundās organizēt skolēnu mācību darbību, lai 
izpildītu Pamatizglītības standartā latviešu valodā (1.–9. klase) izvirzītās prasības sociokultūras kompetences 
satura īstenošanai. Materiāls ir pirmreizējs, tajā aplūkots viens no būtiskiem valodas apguves aspektiem – 
iespēja apgūt latviešu valodu kā kultūras sastāvdaļu, izzināt tajā atspoguļoto etnosa pasaulainu un attīstīt 
prasmi iesaistīties starpkultūru dialogā. Piedāvātais materiāls nav mācību līdzeklis šī vārda pierastajā izpratnē, 
t.i., tāds līdzeklis, kas paredzēts konkrētas klases skolēniem un kuru, neko nemainot, iespējams izmantot 
mācību procesā. Autoru iecere ir tikai parādīt ceļu, iespējamo risinājumu, bet skolotājs, iepazinies ar piedāvāto 
materiālu, pats izlems, kā un kādā veidā to ietvert konkrētu gramatikas tematu apguvē, skolēnu runas attīstīšanā 
vai valodas un literatūras integrētajās stundās.

 Atsauksmē dots pozitīvs darba vērtējums: 
 Autores pievērsušās tādiem aktuāliem jautājumiem kā lingvālas personības modelis komunikatīvās kultūras 

aspektā, skolēnu sociokultūras kompetences attīstīšanas virzieni dzimtās valodas stundās, iekškultūras dialogs 
un starpkultūru dialogs u.c. Interesants un novatorisks, līdz šim metodikā maz aplūkots jautājums par mākslas 
darbu un mākslas zinātnes tekstu izmantošanu latviešu valodas mācībās.

 Darbs rada priekšstatu par vārda izjūtas veidošanu skolēniem.
 Materiāls īpaši vērtīgs ar daudzo jēdzienu skaidrojumiem, definīcijām un uzskatāmajiem piemēriem, jo katram 

lasītājam iespējams iesaistīties līdzvērtīgā diskusijā par sociokultūras tēmu un ar to saistītajiem jautājumiem. 
Tādējādi autores paudušas patiesu ieinteresētību par aplūkojamo jautājumu, cieņu pret zinātni un šī darba 
lasītāju.
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5. 2006. gadā izstrādāts populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 
2. numurs (manuskripts), ko nu jau otro gadu pēc Valsts valodas aģentūras pasūtījuma veica LU Latviešu 
valodas institūts un atbildīgā redaktore Dr.philol. S. Lagzdiņa.

 Populārzinātnisko rakstu krājuma 2. numurā ievietoti 12 raksti, kuros mēģināts vieglā un saprotamā formā 
pastāstīt par aktuāliem jautājumiem un problēmām latviešu valodas praksē – gan rakstu valodā, gan mutvārdu 
runā.

 Manuskripts iesniegts izdevniecībā publicēšanai.

2006. gadā Valsts valodas aģentūra atbalstījusi arī vairāku citu metodisko un informatīvo materiālu materiālu 
izstrādi:

 rakstu krājuma „Onomastica Lettica” 3. laidiena izstrādi un izdošanu (LU LaVI);
 pētījuma „Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidnē latviešu valodas un literatūras centralizētajā 

eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi” izstrādi (LVLSA);
   D. Markus grāmatas „Bērns runā kultūras pasaulē” sagatavošanu izdošanai, izdošanu un semināra 

rīkošanu (apgāds „Rasa ABC”).
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Aģentūras funkcijas *
Darbības rezultāti 

2006. gadā īstenotais darbs tiek turpināts 2007. gadā

1.  Analizēt valsts valodas 
situāciju un sociolingvistisko 
procesu dinamiku

  2 informatīvi semināri par sociolingvistiskā 
pētījuma Valodu prasmes ietekme uz eko no miski 
aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti rezultātiem, 20., 
21.06.2006 (VVA, „Data Serviss”)

  Data Ser viss .  Valodu prasmes ietekme uz 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti: 
sociolingvistiskā pētījuma kopsa vilkums. Rīga, 
2006, 17 lpp. (sk. www.valoda.lv) 

  informatīvie bukleti Valodu prasmes ietekme 
uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Rīga: Talsu tipogrāfija. (150 + 150 eks.) 

  publicēti 3 informatīvi raksti par socio-
lingvistiskā pētījuma rezultātiem (Āboliņš, V. 
Kā valodu prasme ietekmē algas un nākotnes 
iespējas? Republika, 2006, Nr.39.; 
Ernstsone, V. Valodu prasme un dzīves kvalitāte. 
Latvijas Avīze, 20.03.2006. 8. lpp.
Аболиньш¸ В. Инако говорящие рядом – наши 
партнёры, конкуренты или просто „не наши”? 
Карьера: biznesa žurnāls, 2006, Nr. 4–44.) 

  iesniegtas publicēšanai 2 grāmatas:
Data Serviss. Valodu prasmes ietekme 
uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves 
k valitāti :  sociol ingvistiskā pētī juma 
kopsavilkums. Rīga, Talsu tipogrāfija, 
2006, 32 lpp. ISBN 9984-9836-5-X
Data Serviss. The Influence of Language 
Proficiency on the Standard of Living of the 
Economically Active Part of Population: 
Survey of the Sociolinguistic Research. 
Riga, Talsu tipogrāfija, 2006, 24 lpp. 
ISBN 9984-9836-6-8

2.  Izveidot konsultāciju dienesta 
tīklu un sniegt konsultācijas 
valsts valodas jautājumos

 10 075 mutvārdu konsultācijas

 1 353 rakstveida konsultācijas 

  regulāras konsultācijas pareizrakstības, 
pareizrunas, gramatikas, leksikas un 
valodas stila jautājumos; 

  atzinumi par personvārdu atveidi, pareiz-
rakstību un identitāti;

  slēdzieni par konkrētiem valodas vienību 
lietojumiem un tekstiem

3.  Veicināt valsts valodas 
attīstību informāciju 
tehnoloģiju sfērā

  „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” šķirkļi ar 
E—H interneta portālā
www.ailab.lv (LaVI)

  elektroniskā latviešu-lietuviešu valodas vārdnīca 
portālā www.letonika.lv („Tilde”)

  tiešsaistes latviešu-angļu un angļu-latviešu  
valodas personvārdu vārdnīcas izveide, portāls 
www.personvardi.lv („Komin”) 

  krievu-latviešu valodas vārdnīca mobilo sakaru 
lietotājiem, WAP lapa
wap.letonika.lv/rulv („Tilde”)

  tulkojošās „Mazās igauņu-latviešu 
interneta vārdnīcas” izstrāde („Tilde”)

 Valsts valodas aģentūras darbības rezultāti
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Aģentūras funkcijas *
Darbības rezultāti 

2006. gadā īstenotais darbs tiek turpināts 2007. gadā

4.  Īstenot projektu „Eiropas 
Valodu portfelis Latvijā” (EVP)

  L AVSA . My English Language Por t fol io 
(manuskripts). Rīga, 28 lp.

L AVSA .  Mans lat v iešu valodas por t fel is 
(manuskripts). Rīga, 28 lp.

LAVSA. Eiropas Valodu portfeļa lietotājiem 
(manuskripts). Rīga, 2006, 6 lpp.

  Valodas politikas nodaļa. Eiropas Valodu portfelis 
(EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. 
Versija 1.0. Rīga: Talsu tipogrāfija, 2006, 16 lpp. 
ISBN 9984-9836-3-3 (dokumenta tulkojums 
latviešu valodā)

  VMC. Eiropas Valodu portfelis pieaugu šajiem: 
3 daļas. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga: Talsu 
tipogrāfija, 2006. ISBN 9984-9836-4-1

  Kultūras sadarbības padomes Izgl īt ības 
komitejas Moderno valodu nodaļa. Eiropas 
kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei : 
mācīšanās, mācīšana, vērtēšana (rediģēts, 
saskaņots tulkojuma manuskripts latviešu 
v a l o d ā ) .  R ī g a ,  2 27  l p .  (A p g ā d s  „ J a u n ā 
Daugava”)

   tipogrāfijā izdošanai iesniegts doku-
ments

Kultūras sadarbības padomes Izglītības 
komite jas Moderno valodu nodaļa. 
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 
apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtē-
šana (rediģēts, saskaņots tulkojuma 
manuskripts latviešu valodā). Rīga, 
227 lp. ISBN 978-9984-9836-7-7

  EP Valodas politikas nodaļas izdotās 
D. Litla un R. Perclovas grāmatas Eiropas 
Valodu portfelis: rokasgrāmata skolotā-
jiem un skolotāju tālāksagatavotājiem 
tulkošana un izdošana (sadarbībā ar 
IZM)

5.  Nodrošināt valsts valodas 
terminoloģijas attīstību, 
veidojot terminu datubāzes 
un apkopojot esošo valsts 
institūciju tulkojumu 
datubāzes

—

  pētījuma „Latviešu valodas termi no-
loģijas resursu kvalitātes un pieejamības 
a pz i n ā š a n a  d a ž ā d ā s  z i n āt n e s  u n 
praktiskas darbības nozarēs” izstrāde 
(TTC)

6.  Sekmēt mūsdienu prasībām 
atbilstošu un atjauninātu 
valsts valodas normu 
avotu (piem., vārdnīcu, 
rokasgrāmatu) izveidi un 
izdošanu 

  TTC. Rokasgrāmata tiesību aktu tulkošanai latviešu 
valodā (manuskripts). Rīga, 2006, 124 lpp. (TTC 
rokasgrāmatu 2006. gadā izdevusi)

  Bušs, O., Ernstsone, V. Latviešu valodas slenga 
vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2006, 574 lpp. 
ISBN 9984-713-25-3

  LNS ZVC. Mākslas izglītība: latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas vārdnīca. Rīga : LNS ZVC, 2006, 
32 lpp. ISBN 9984-9889-0-2

  LNS ZVC. Būvniecība:  latviešu nedzirdīgo zīmju 
valodas vārdnīca. Rīga : LNS ZVC, 2006, 40 lpp. 
ISBN 9984-9889-2-7

  LNS ZVC. Ēdiena gatavošana: latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas vārdnīca. Rīga : LNS ZVC, 2006, 
44 lpp. ISBN 9984-9889-1-9 

  Jāņa sēta .  Vadlīnijas cit valodu īpašvārdu 
transkripcijai latviešu valodā (manuskripts). Rīga, 
2006, 194 lp.

  Latvijas Policijas akadēmija. Kriminālistikas un 
operatīvās darbības terminoloģijas skaidrojošā 
vārdnīca (manuskripts). Rīga, 2006, 275 lp. 

  Staburova, J. Ķīniešu valodas īpašvārdu atveides 
latviešu valodā: teorētiskie un praktiskie aspekti. 
Rīga: „Jāņa Rozes apgāds”, 2006, 112 lpp. 
ISBN 9984-23-223-9

  Bankava, B. Latviešu eponīmu vārdnīca: 1000 
eponīmu. (manuskripts). Rīga, 2006. (LU LaVI)

  izdevniecībā iesniegts manuskripts: 
Bankavs, A., Jansone, I. Latviešu valod-
niecī ba: fakti un biogrāfijas. Rīga : LU 
Akadēmiskais Apgāds, 2006. 

  valodniecības terminu skaidrojošās 
vārdnīcas izstrāde (LaVI)

  iesniegta izdošanai tipogrāfijā: Tidriķe, L., 
Ernstsone, V. Jauniešu valoda. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006.

  preses lasītāja svešo vārdu vārdnīcas 
manuskripta izstrāde un sagatavošana 
iespiešanai („Nordik”)

  zinātniskās publikācijas par armēņu 
īpašvārdu atveidi latviešu valodā izstrāde, 
mater iālu vāk šana un apkopošana 
rokasgrāmatas izstrādei (LU LaVI)

  tulkojošās vārdnīcas „Mazā latviešu-
ķīniešu sarunvalodas vārdnīca” manu-
skripta izstrāde (LU)
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Aģentūras funkcijas *
Darbības rezultāti 

2006. gadā īstenotais darbs tiek turpināts 2007. gadā

7.  Veicināt un popularizēt valsts 
valodas apguvi un lietošanu

  laikrakstā „Latvijas Avīze” (28.11.05, 5.12.05., 
19.12.05., 5.01.05., 9.01.06., 23.01.06., 6.02.06., 
20 .02 .0 6 . ,  6 .03 .0 6 . ,  20 .03 .0 6 . ,  10 .0 4 .0 6 . , 
24.04.06., 3.05.06., 22.05.06.) publicētas 14 
tematiskās lappuses, kas veltītas valsts valodas 
jautājumiem („Lauku Avīze”)

  laikrakstā „Latvijas Avīze” (Nr. 151, Nr. 158, 
Nr. 165, Nr., 177, Nr. 191, Nr. 205, Nr. 219, Nr.233, 
Nr. 248, Nr. 261, Nr. 275, Nr. 289, Nr. 303, Nr. 317) 
publicētas 14 tematiskās lappuses, kas veltītas 
valsts valodas jautājumiem („Lauku Avīze”)

  Republikas skolēnu publiskās runas konkurss 
dažādās valodās „Es sveikšu šo dienu ar 
mīlestību sirdī!”, fināls – 2006. gada 24. martā 
(LVSA)

  uzņemta 26 min. videofilma „Runā ar mani. 
Latviski” ( „Divi Putni” ) ,  demonstrēta LT V 
1. programmā 18. novembrī

  Eiropas Valodu dienas. Konference Rīgas 
Latviešu biedrības namā, „Valodu karuselis” 
Vērmanes dārzā 26. septembrī

  valsts valodas jautājumiem veltītu 
tematisko valodas lappušu (14) izstrāde 
un ievietošana laikrakstā „Latvijas Avīze” 
(„Lauku Avīze”)

  38 radio raidī jumu cik la „Latviešu 
sarunas” sagatavošana un pārraide 
Latvijas Radio 1 raidījumā „Kultūras 
rondo”  – atskaņojums pirmdienās plkst. 
14.20–14.50 (VBS „Latvijas Radio”)

  4 televīzijas raidī jumu cik la „Dzīvā 
valoda”  izveide un pārraidīšana LTV1 
(VB SIA „Latvijas Televīzija”). Ētera laiks – 
2007. gada decembrī.

8.  Organizēt metodisko un 
informatīvo materiālu izstrādi 
un izdošanu

  izstrādāts latviešu valodas mācību līdzekļu 
pirmsskolai komplekts

R P I VA .  Nā c  a r  m a ni  p a r u n āt . . .  :  g rā m a ta 
skolotājiem (manuskripts). Rīga, 2006, 49 lp.

RPIVA. Nāc ar mani parunāt... : darba mape 
bērniem (manuskripts). Rīga, 2006, 46 lp. 

RPIVA. Nāc ar mani parunāt...: audiopielikums 
(6 dziesmas bērniem, audiokasete). Rīga, 2006. 
(RPIVA)

  Kaže, N., Renigere, D. Palīgs matemātikas 
skolotājam lat viešu valodas pilnveidošanā : 
1. daļa. Rokasgrāmata. Rīga : Retorika A, 2006, 
112 lpp. ISBN 9984-791-13-0

  Kaže, N. Palīgs matemātikas skolotājam latviešu 
valodas pilnveidošanā: 2.daļa. Vingrinājumi. Rīga : 
Retorika A, 2006, 144 lpp. ISBN 9984-791-14-9

  Gavr i ļ ina ,  M . ,  Vu lāne,  A .  So ciokultūras 
kompetences veidošana skolēniem lat viešu 
valodas apguves procesā (manuskripts). Rīga, 
2006, 213 lpp. 

  LaVI. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. Nr. 2 
(manuskripts). Rīga, 2006. 

 iesniegta izdevniecībā
L aV I .  Va l o d as  p ra k s e  :  vē ro j u mi  u n 
ieteikumi. Nr. 2 (manuskripts). Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006.

  rakstu krājuma „Onomastica Lettica” 
3. laidiena izstrāde un izdošana (LU 
LaVI)

  p ē t ī j u m a  „ S k o l ē n u  s a s n i e g u m u 
analīze tekstveidnē latviešu valodas 
un literatūras centralizētajā eksāmenā: 
situācijas izpēte un ieteikumi” izstrāde 
(LVLSA)

  D .  M a r k u s  g r ā m a t a s  B ē r ns  r u n ā 
kultūras pasaulē. Rīga : Rasa ABC, 2006 
sagatavošana izdošanai ,  izdošana, 
semināra rīkošana (apgāds „Rasa ABC”)

Ar grāmatām, kuru izstrādi un izdošanu atbalstījusi Valsts valodas aģentūra, interesenti var iepazīties lielākajās 
Latvijas pilsētu un  rajonu bibliotēkās. Izdoto grāmatu un citu materiālu bezmaksas eksemplāri tiek sadalīti valsts 
un pašvaldību mācību iestādēm, institūcijām un nevalstiskajām organizācijām darba pienākumu veikšanai, kā 
arī latviešu valodas pētniecības un mācību iestādēm ārzemēs un citām ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar 
valodu politikas jautājumiem valsts vai starptautiskā līmenī.

* Saskaņā ar VVA Gadskārtējo darbības plānu 2006. gadam
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