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Valsts valodas aģentūra	savu	darbību	2007.	gadā	turpināja	divos	no	trim	valodas	
politikas	pamatvirzieniem	–	lingvistiskajā	un	izglītojošajā	(pedagoģiskajā).

Lai	 iespējami	 precīzāk	 un	 detalizētāk	 noteiktu	 sabiedrības	 vajadzības	 un	 sa-
sniegtu	efektīvākus	rezultātus	valodas	politikas	īstenošanā,	Aģentūras	darbība	jau	no	
pirmsākumiem	bijusi	pamatota	uz	situācijas	izpēti.	Tāpēc	pārskata	periodā	ir	īstenoti	
vairāki	 apjomīgi	 pētījumi,	 no	 kuriem	 vispirms	 atzīmējams	 “Situācijas	 apzināšana	
vārdnīcu	izstrādes	un	publicēšanas	jomā”.	Šis	darbs	ir	veikts,	lai	izveidotu	sistēmisku	
plānu	(vismaz	tuvākajai	nākotnei)	trūkstošo	vārdnīcu	izstrādei.	Tāpat	noteikti	jāpiemin	
arī	darbs	“Valsts	valodas	likums:	vēsture	un	aktualitāte”	un	pētījums	par	latviešu	valo-
das	studijām	un	zinātnisko	pētniecību	ārzemju	augstskolās,	lai	precīzi	apzinātu	studijām	
nepieciešamo	un	tad	palīdzētu	to	sagādāt.

Valodas	pamatfonds	–	vārdi	tiek	uzkrāti	un	aprakstīti	vārdnīcās.	Ar	Aģentūras	atbals-
tu	ir	publicētas	divas	vārdnīcas	–	plašākai	sabiedrībai	paredzētā	“Eponīmu	vārdnīca”,	
kas	ir	pirmā	šāda	tipa	vārdnīca	latviešu	leksikogrāfiskajā	kultūrā,	un,	nolīdzinot	senu	
“parādu”,	 ir	 sagatavota	 un	 klajā	 nākusi	 ilgi	 gaidītā	 “Valodniecības	 pamatterminu	
skaidrojošā	vārdnīca”	ar	terminiem	četrās	valodās.	Aģentūra	ir	atbalstījusi	arī	“Latviešu		–	
ķīniešu	 sarunvalodas	 vārdnīcas”	 manuskripta	 tapšanu.	 Vēl	 noteikti	 gribētu	 pievērst	
uzmanību	divām	elektroniskajām	vārdnīcām,	proti,	elektroniskajai	“Igauņu	–	latviešu	
vārdnīcai”	un	“Lietuviešu	–	latviešu	vārdnīcai”.	Valodas	attīstībai	ir	ļoti	nozīmīgi,	kā	tā	
tiks	 lietota	mūsdienu	 informācijas	 tehnoloģiju	 vidē.	 Gandarījumu	 sagādā	Aģentūras	
pagājušajā	gadā	izdotie	informatīvie	līdzekļi	nedzirdīgajiem	cilvēkiem,	proti,	trīs	zīmju	
vārdnīcas:	“Ēdienu	gatavošana”,	“Mākslas	izglītība”,	“Būvniecība”.

Lai	 varētu	 tapt	modernas,	 21.	 gadsimta	 prasībām	 atbilstošas	 vārdnīcas,	 kas	 vei-
dotas,	 izmantojot	 mūsdienu	 informācijas	 tehnoloģiju	 iespējas,	 ir	 nopietni	 jāstrādā	
pie	 valodas	 tekstu	 korpusa	 izveides.	 Tāpēc	 Aģentūra	 ir	 atbalstījusi	 LU	Matemātikas	
un	 informātikas	 institūtā	veidoto	 teksta	metadatu	 sagatavošanu	un	programmatūras	
pirmā	posma	izstrādi.

Cienījamie pārskata lasītāji!
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Apzinoties,	ka	valodas	politikas	īstenošana	nevar	būt	sekmīga	bez	aktīva	sabiedrības	
atbalsta,	 liels	 darbs	 ir	 ieguldīts	 sabiedrības	 izglītošanā.	 Vērienīgākais	 pasākums	 bija	
valsts	 valodas	 apguves	 un	 lietošanas	 veicināšana	 un	 popularizēšana,	 veidojot	 radio	
reklāmas	 un	 organizējot	 reklāmas	 kampaņu	 “Latvieti,	 neesi	 kūtrs,	 –	 runā	 ar	 mani	
latviski!”
Valodas	 kvalitātes	 paaugstināšanā	 ievērojamu	 darbu	 ir	 ieguldījusi	 Aģentūras	

Konsultāciju	 daļa.	 Pārskata	 periodā	 sabiedrība	 ir	 saņēmusi	 vairāk	 nekā	 10	 000	
mutvārdu	konsultāciju	par	dažādiem	latviešu	valodas	jautājumiem,	vairāk	nekā	1300	
rakstveida	konsultāciju	un	500	skaidrojumu	pa	e-pastu.	Valodas	konsultācijas	ir	lūgusi	
Pilsonības	un	migrācijas	pārvalde,	dzimtsarakstu	nodaļas,	juridiskie	biroji,	tiesas,	pa-
gastu	padomes	un	citas	iestādes,	atzinumi	ir	sūtīti	arī	Latvijas	vēstniecībām	ārzemēs,	
Saeimai	un	tulkotājiem,	kas	strādā	Eiropas	Savienības	institūcijās.

Daudz	ir	ticis	darīts,	lai	latviešu	valodu	popularizētu	arī	ārzemēs.	Tikai	pagājušajā	gadā	
radās	iespēja	sniegt	tik	ievērojamu	atbalstu	ārzemju	augstskolām	ar	visdažādākajiem	
mācību	materiāliem	un	palīglīdzekļiem.	Turklāt	Prāgas	Kārļa	Universitātē	tika	atvērts	
Latviešu	 valodas	 lektorāts.	 Tas	 viss	 darīts,	 apzinoties,	 ka	 esam	Eiropas	 Savienībā	 un	
mūsu	valodas	ilgtspēja	zināmā	mērā	ir	atkarīga	arī	no	tā,	cik	tā	populāra	Eiropā,	cik	
mūsu	valodu	studēs	un	mācīsies	citās	valstīs,	un	arī	no	tā,	ka	to	darīs	ne	tikai	filologi,	
nākamie	tulki	un	tulkotāji,	bet	arī	cilvēki,	kas	grib	studēt	un	pētīt	valodu,	lai	strādātu	
Latvijā	vai	Latvijas	labā.

Jāpateicas	mūsu	sadarbības	partneriem,	 jo	darbs,	kas	pagājušajā	gadā	 ir	bijis	pa	
spēkam	Aģentūrai,	 nav	paveicams	bez	 stabiliem	 sadarbības	partneriem	gan	Latvijā,	
gan	ārzemēs.	Būtisku	konceptuālu	atbalstu	sniedz	Eiropas	Nacionālo	valodu	institūciju	
federācija	(EFNIL),	īpaši	gadskārtējo	konferenču	laikā,	diskutējot	par	Eiropas	Savienības	
kopīgajām	valodas	politikas	vadlīnijām	un	dalībvalstu	individuālo	valodas	politiku,	lai	
nodrošinātu	maksimāli	labvēlīgus	apstākļus	katras	dalībvalsts	oficiālās	jeb	valsts	valo-
das	attīstībai.

Jānis Valdmanis
Valsts valodas aģentūras direktors,

Latvijas Universitātes profesors
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Valsts valodas aģentūra (VVA)	ir	valsts	iestāde,	kas	darbojas	saskaņā	ar	Pub-
lisko	aģentūru	likumu	un	atrodas	Izglītības	un	zinātnes	ministrijas	pārraudzībā.	
Tās	mērķis	ir	valsts	valodas	statusa	nostiprināšana	un	valsts	valodas	ilgtspējīgas	
attīstības	 veicināšana.	 Valsts	 valodas	 aģentūra	 ir	 izveidota	 2003.	 gada	 25.	
novembrī.

Darbību reglamentējošie normatīvie akti

Normatīvie akti par Valsts valodas aģentūru:

	 22.10.2003.	MK	rīkojums	Nr.653	“Par	Valsts	valodas	aģentūras		 	
	 izveidošanas	koncepciju”;
	 25.11.2003.	MK	noteikumi	Nr.667	“Valsts	valodas	aģentūras	noli-		
	 kums”;
	 25.11.2003.	MK	rīkojums	Nr.728	“Par	Valsts	valodas	aģentūras	iz-		
	 veidi”.

Politikas plānošanas dokumenti:

	 04.10.2006.	MK	rīkojums	Nr.770	“Par	Valsts	valodas	politikas	pro	 	
	 grammu	2006.–2010.gadam”;
	 02.03.2005.	MK	rīkojums	Nr.137	“Par	Valsts	valodas	politikas		 	
	 pamatnostādnēm	2005.–2014.gadam”.

Pārējie:

	 Valsts	valodas	likums;
	 13.11.2007.	MK	noteikumi	Nr.775	“Pasu	noteikumi”;
	 26.07.2005.	MK	noteikumi	Nr.564	“Noteikumi	par	Eiropas	Savienības		
	 vienotās	valūtas	vienības	nosaukuma	atveidi	latviešu	valodā”;
	 15.02.2005.	MK	noteikumi	Nr.130	“Noteikumi	par	valodu	lietošanu		
	 informācijā”;
	 02.03.2004.	MK	noteikumi	Nr.114	“Noteikumi	par	personvārdu		 	
	 rakstību	un	lietošanu	latviešu	valodā,	kā	arī	to	identifikāciju”;
	 22.08.2000.	MK	noteikumi	Nr.294	“Noteikumi	par	vietu	nosaukumu,		
	 iestāžu,	sabiedrisko	organizāciju,	uzņēmumu	(uzņēmējsabiedrību)	no	
	 saukumu	un	pasākumu	nosaukumu	veidošanu	un	lietošanu”.

VALSTS	VALODAS	AĢENTŪRA
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Valsts valodas aģentūras mērķis ir nostiprināt valsts valodas statusu un 
veicināt tās ilgtspējīgu attīstību.

VALSTS	VALODAS	AĢENTŪRAS	UZDEVUMI:

•	 analizēt	valsts	valodas	situāciju	un	sociolingvistisko	procesu	dinamiku;

•	 izveidot	konsultāciju	dienesta	tīklu	un	sniegt	konsultācijas	valsts	valo-	
	 das	jautājumos;

•	 veikt	pasākumus,	kas	veicina	un	popularizē	valsts	valodas	apguvi	un		
	 lietošanu;

•	 organizēt	metodisko	un	informatīvo	materiālu	izstrādi	un	izdošanu;

•	 veikt	pasākumus,	kas	veicina	valsts	valodas	attīstību	informācijas		 	
	 tehnoloģiju	jomā;

•	 veikt	pasākumus,	kas	veicina	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.	

																																																								(25.11.2003.	MK	noteikumi	Nr.	667)	

DARBĪBAS	MĒRĶIS	UN	UZDEVUMI

VVA darbinieku kolektīvs
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VALSTS	VALODAS	AĢENTŪRAS	STRUKTŪRA

Valsts	valodas	aģentūrā	ir	4	daļas	ar	18	štata	vietām.

Konsultāciju daļa

•	 sniedz	konsultācijas:		 	 	
	 personvārdu	pareizrakstības	un		
	 identifikācijas	jautājumos;
	 citvalodu	īpašvārdu	atveides		 	
	 jautājumos	latviešu	valodā;		 	
	 pareizrakstības,	pareizrunas,	
	 gramatikas,	leksikas	un		 	
	 valodas	stila	jautājumos;

•	 sniedz	lingvistiskos	atzinumus.

Sociolingvistikas daļa

•	 veic	sociolingvistiskos	pētījumus		
	 un	analizē	valsts	valodas	situāciju		
	 Latvijā;

•	 organizē	pētījumu	rezultātu		 	
	 publicēšanu	un	veic	sabiedrības		
	 iepazīstināšanu	ar	tiem;	

•	 atbalsta	latviešu	valodas		 	 	 	
	 popularizēšanas	pasākumus		 	 	
	 ārzemēs,	organizē	sadarbību	ar		 	
	 ārzemju	augstskolām;

•	 organizē	starptautiskus	un		 	 	 	
	 reģionālus	pasākumus		 	 	 	 	 	
	 (konferences,	kongresus,	seminārus		
	 u.c.).

Projektu daļa

•	 rīko	projektu	konkursus	un		 	
	 vada	atbalstīto	projektu	norisi;

•	 organizē	EP	projekta	“Eiropas		 	
	 Valodu	portfelis”	ieviešanu		 	
	 Latvijā;

•	 rīko	informatīvus	un		 	 	
		 izglītojošus	seminārus,		 	
		 latviešu	valodas	popularizēšanas		
		 pasākumus.

Administratīvā daļa

nodrošina	VVA	darbību
•	 juridiskajā;
•	 lietvedības;
•	 personāla;
•	 saimnieciskajā;
•	 finanšu;
•	 sabiedrisko	attiecību	jomā.
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VALSTS	VALODAS	AĢENTŪRAS	FINANŠU	LĪDZEKĻI

Aģentūras	finansējumu	veido	valsts	budžeta	dotācija	no	valsts	budžeta	pro-
grammas	04.00	“Valsts	valodas	Valsts	politika	un	pārvalde”	apakšprogramma	
04.01	“Valsts	valodas	attīstība”.

2007. gada Valsts valodas aģentūras finansējums

(apakšprogramma	04.01	“Valsts	valodas	attīstība”)

Ls 560 384

Prioritārie pasākumi un 
pārējie projekti

Ls 357 395

Valsts valodas aģentūras 
darbības nodrošināšana

Ls 202 989
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VALSTS	VALODAS	AĢENTŪRAS	2007.	GADA	DARBĪBAS	REZULTĀTI

1.1.1.	 Izdots	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 un	 firmas	 SIA	 “Data	 Serviss”	 2005.	
gadā	veiktā	sociolingvistiskā	pētījuma	“Valodu prasmes ietekme uz ekono-
miski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti”	kopsavilkums.	Pētījumā	aplūkotie	
jautājumi:

•	 ikdienas	saziņa	starp	pakalpojuma	sniedzēju	un	patērētāju	/klientu/,	
	 kā	arī	starp	uzņēmuma	darbiniekiem;	

•	 valodu	prasmes	loma	un	vērtība	darba	tirgū;	

•	 valodas	vides	atbilstība	ekonomiski	aktīvo	iedzīvotāju	valodu	prasmei.

1.1.2.	 Valsts	 valodas	 aģentūra	 sadarbībā	 ar	 LU	 Latviešu	 valodas	 institūtu	
un	 SKDS	 speciālistiem	 veica	 pētījumu	 “Valsts valodas likums: vēsture un 
aktualitāte”.	 Pētījumā	 detalizēti	 tika	 analizēts	 Valsts valodas likuma izstrādes	
un	 pieņemšanas	 process,	 kā	 arī	 likuma	 atbilstība	 starptautiskajām	 prasībām,	
normām	un	līgumiem.	Pētījumā	tika	veiktas	dziļās	intervijas	ar	valodas	politikā	
strādājošiem	ekspertiem,	politiķiem,	valodniekiem,	deputātiem,	ministriem,	kā	
arī	 veikta	 Latvijas	 iedzīvotāju	 aptauja.	 Ekspertu	 intervijās	 tika	 apzinātas	Valsts 
valodas likuma	darbības	problēmas	un	apkopoti	viedokļi	par	Valsts valodas liku-
ma	 atvēršanas	 riska	 faktoriem.	Nozīmīga	 sadaļa	 intervijās	 tika	 veltīta	 valodas	
politikas	problēmām	Latvijā.	 Savukārt	 Latvijas	 iedzīvotāju	aptauja	 tika	veikta,	
lai	 noskaidrotu	 iedzīvotāju	 attieksmi	 pret	 Valsts valodas likumu,	 tā	 aktualitāti,	
problēmas	un	respondentu	ierosinājumus	un	prasības	saistībā	ar	valsts	valodas	
lietošanu.	Pētījums	sniedz	visaptverošu	Valsts valodas likuma normu	izvērtējumu		–	
tā	 efektivitāti	 un	 atbilstību	 sociolingvistiskajai	 situācijai	 2007.	 gadā.	 Sniegts	
arī	 detalizēts	 Valsts valodas likuma	 “atvēršanas”	 riska	 faktoru	 izvērtējums	 un	
iespējamie	konceptuālie	risinājumi.

Data	Serviss.
Valodu prasmes ietekme 
uz ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti: 
sociolingvistiskā pētījuma 
kopsavilkums. 
Rīga: Talsu tipogrāfija, 
2006. 32 lpp. 
ISBN 9984-9836-5-X 
(500 eks.)

Data	Serviss.	
The influence of language 
proficiency on the standard of 
living of economically active 
part of population: Survey of 
the Sociolinguistic Research.	
Riga: Talsu tipogrāfija,
2006. 24 lpp. 
ISBN 9984-9836-6-8 
(500 eks.)

1.1.	 FUNKCIJA.	Analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu   
  dinamiku
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1.1.3. Valsts	 valodas	 aģentūra	 sadarbībā	 ar	 LU	 Moderno	 valodu	 fakultāti	
veica	pētījumu	“Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs”,	
lai	 apzinātu	 situāciju	 latviešu	 valodas	 kā	 svešvalodas	 apguvē	 Eiropā,	 tai	
skaitā	Latvijā.	Pētījuma	gaitā	 izveidojusies	 sadarbība	ar	dažādu	Eiropas	valstu	
akadēmiskajām	 un	 zinātniskajām	 institūcijām,	 kurās	 iespējams	 apgūt	 latviešu	
valodu	 kā	 svešvalodu,	 apzināta	 un	 reģistrēta	 latviešu	 valodas	 kā	 svešvalodas	
apguves	 vēsture	 attiecīgajā	 mācību	 iestādē,	 apkopotas	 un	 analizētas	 studiju	
programmas	un	privāto	kursu	apraksti,	apgūtais	valodas	prasmes	līmenis,	stu-
dentu	skaits	programmā/kursos,	finansējuma	avots	un	apjoms,	docētāji,	mācību	
materiāli.	Pētījumā	izstrādāti	ieteikumi	latviešu	valodas	kā	svešvalodas	apguves	
atbalstam	augstākajā	 izglītībā	Eiropas	valstīs	un	docētāju	kadru	sagatavošanas	
jautājums,	 kā	 arī	 noskaidrotas	 ārvalstu	 augstskolu	 vajadzības	 studiju	 procesa	
sekmēšanā.

1.1.4.	 Valsts	 valodas	 aģentūra	 sadarbībā	 ar	 Ventspils	 Augstskolu	 veica	
pētījumu	“Situācijas apzināšana vārdnīcu izstrādes un publicēšanas jomā”	
no	1991.	līdz	2007.	gadam.	Pētījums	veikts,	lai	noskaidrotu,	kādas	vārdnīcas	ir	
nepieciešamas	un	kas	varētu	būt	to	potenciālie	sastādītāji.	Pētījumā	tika	noteik-
tas	10-15	prioritārās	vārdnīcas,	izveidota	pilna	vārdnīcu	bibliogrāfija,	apkopota	
kaimiņvalstu	 leksikogrāfijas	pieredze,	kā	arī	 cita	aktuāla	 informācija	 (vārdnīcu	
apjoms	 un	 šķirkļu	 skaits,	 vai	 vārdnīca	 ir	 pirmais	 vai	 papildinātais	 izdevums	
utt.).

1.1.5. Latviešu	valodas	un	literatūras	skolotāju	asociācija	sadarbībā	ar	Valsts	
valodas	aģentūru	un	IZM	Izglītības	un	satura	eksaminācijas	centru	veica	pētījumu	
“Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras 
centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi”.	Pētījumā	aktualizēta	
tekstveides	 kā	 valodas	 apguves	 rezultāta	 nozīme	 skolēna	 dzīves	 kvalitātes	
sekmēšanā	un	personības	 attīstībā.	 Izvērtējot	pētījuma	 rezultātus,	 ir	 izstrādāti	
priekšlikumi	 skolēnu	 tekstveides	 prasmju	 uzlabošanai	 un	metodiski	 ieteikumi	
skolotājiem,	kā	arī	rekomendācijas	vidējās	izglītības	standarta,	atbilstošu	mācību	
līdzekļu	un	valsts	pārbaudes	darbu	izveidei	latviešu	valodā.
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1.2. FUNKCIJA.	Izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt      
  konsultācijas valsts valodas jautājumos

1.2.1.	 Valsts	valodas	aģentūras	Konsultāciju	daļa	2007.	gadā	sniedza	10092 
mutvārdu	konsultācijas,	1305 rakstveida	izziņas	un	535 atbildes	uz	e-pastā	uz-
dotajiem	jautājumiem	–	kopā	11932	konsultācijas.

Visvairāk	konsultāciju	sniegts	par	īpašvārdu	rakstību	un	atveidi	latviešu	valodā.	
Tas	saistīts	ar	ārzemnieku	laulību	skaita	palielināšanos	un	ārzemēs	dzimušajiem	
LR	 iedzīvotājiem.	 Izziņas	 sniegtas	 LR	 Dzimtsarakstu	 nodaļām,	 Pilsonības	 un	
migrācijas	lietu	pārvaldei	un	tās	nodaļām,	reliģisko	konfesiju	baznīcām,	kā	arī	
LR	 vēstniecībām	 ārvalstīs.	 Pensijas	 un	mantojumu	 lietu	 kārtošanā,	 apliecinot	
dažādās	 valodās	 rakstīto	 īpašvārdu	 identitāti,	 visvairāk	 izziņu	 sniegts	Krievijas	
Federācijas	pilsoņiem.

Lai	 sniegtu	 vienotu	 izpratni	 par	 īpašvārdu	 atveidi	 un	 sekmētu	 sadarbību,	
VVA	Konsultāciju	daļas	darbinieces	Pašvaldību	mācību	centrā	vadīja	nodarbības	
Latvijas	Dzimtsarakstu	nodaļu	darbiniekiem.	

2007.	gadā	tika	sniegti	vairāki	lingvistiski	atzinumi	par	konkrētu	vārdu,	ter-
minu,	pieturzīmju	skaidrojumu	un	izpratni	attiecīgajā	kontekstā	gan	juridiskām	
personām	(piem.,	LR	Augstākajai	tiesai,	Rīgas	apgabaltiesai	u.	tml.),	gan	fiziskām	
personām	(juristiem,	notāriem,	advokātiem,	atsevišķām	privātpersonām).

Par	 sabiedrības	 ieinteresētību	 un	 valodas	 jautājumu	 aktualitāti	 liecina	 arī	
sniegtās	intervijas	Latvijas	Neatkarīgajai	televīzijai	raidījumā	“Tautas	balss”,	TV3	
raidījumā	“Bez	 tabu”	un	Latvijas	Radio	 I	programmā.	 Intervijās	 tika	 skaidroti	
jautājumi	par	vietvārdu	pareizrakstību	un	politiķu	valodas	atbilstību	politiskās	
retorikas	principiem.	

2007. gadā sniegtās konsultācijas
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1.3.	 FUNKCIJA. Veicināt valsts valodas attīstību informāciju tehnoloģiju  
  sfērā

1.3.1.	 Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 SIA	 “Tilde”	 izveidojusi	 un	 ievie-
tojusi	internetā	mūsdienīgu	bezmaksas	“Igauņu-latviešu valodas elektronis-
ko vārdnīcu”	(www.letonika.lv)	ar	25	400	šķirkļiem.	Tās	pamatā	ir	1967.	gadā	
izdotā	 K.	 	Abena	 sastādītā	 vārdnīca,	 kurā	 veikta	mūsdienu	 leksikai	 atbilstoša	
šķirkļu	atlase:	vārdnīcā	nav	padomju	gadu	terminoloģijas,	taču	saturs	papildināts	
ar	mūsdienu	leksikai	un	terminiem	atbilstošiem	šķirkļiem.

1.3.2.	 Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 2007.	 gadā	 īstenots	 Lietuvas	
uzņēmuma	“Tilde	Informacinės	Technologijos”	projekts,	kurā:

•	 Izveidota	 un	 interneta	 portālā	www.letonika.lv	 publicēta	“Lietuviešu-
latviešu elektroniskā vārdnīca”	ar	60	000	vārdu	un	izteicienu.	Tās	pamatā	
ir	1995.	gadā	izdotā	autoru	kolektīva	sastādītā	lietuviešu-latviešu	vārdnīca;

•	 Sniegts atbalsts latviešu valodas mācību resursu nodrošināšanā 
Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centram,	 radīta	 iespēja	
piekļūt	 interneta	portāla	www.letonika.lv maksas	 resursiem,	 izmantojot	20	
darba	stacijas	laikā	no	29.06.2007.	līdz	29.06.2010.

1.3.3.	 2007.	gadā	Valsts	valodas	aģentūra	atbalstījusi	divus	Latvijas	Universitātes	
aģentūras	“LU	Matemātikas	un	informātikas	institūts”	projektus,	kurus	plānots	
pabeigt	2008.	gadā:

1) Latviešu valodas korpusa tekstu metadatu sagatavošana	–	2007.	
gadā	 ir	apzināti	LU	Matemātikas	un	 informātikas	 institūta	valodas	resursi,	
uzkrāti	 nepieciešamie	dati	 sabalansēta	 tekstu	 korpusa	 izveidei,	 uzsākta	 šo	
datu	manuāla	pārbaude	un	metadatu	pievienošana;

2)	 Latviešu valodas korpusa programmatūras izstrādes pirmais 
posms	 	–	 2007.	 gadā	 ir	 izstrādāti	 programmrīki	 teksta	 segmentācijai	 un	
morfoloģiskajai	marķēšanai,	 iesākta	daudznozīmīgo	vārdformu	–	 lietvārdu	
un	īpašības	vārdu	homoformu	–	daļēji	automatizēta	analīze.

www.letonika.lv 
sadaļa	“Vārdnīcas”
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1.4.	FUNKCIJA.	Īstenot projektu “Eiropas Valodu portfelis Latvijā” (EVP)

1.4.1.	 Izdots	Eiropas	Padomes	Valodu	politikas	nodaļas	izstrādātā	dokumenta	
“Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, 
vērtēšana”	tulkojums	latviešu	valodā.	Tajā:

1)	 sniegts	ieskats	Eiropas	Padomes	valodas	politikā,	skaidrots	tās	mērķis		
un	uzdevumi,	īpaši	par	daudzvalodības	veicināšanu	Eiropas	lingvistiskās	un	
kultūras	daudzveidības	apstākļos;	

2)	 skaidrota	starptautiskas	ekspertu	grupas	izstrādātā	valodas	prasmes			
	 līmeņu	sistēma;	

3)	 detalizēti	aprakstīts	valodas	lietošanas	konteksts	un	ar	to	saistītā	valo-	
	 das	lietotāja/apguvēja	mērķi,	intereses,	kompetences	u.c.;	

4)	 raksturots	valodu	apguves	process,	lingvistiskās	dažādības	ietekme	uz		
	 mācību	programmu	veidošanu,	vērtēšanas	mērķi	un	tiem	atbilstoši		
	 vērtēšanas	veidi.

1.4.2.	 Izdota	 D.	 Litla	 (D. Little)	 un	 R.	 Perclovas	 (R. Perclova)	 grāmatas	
“Eiropas Valodu portfelis: rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju 
tālāksagatavotājiem”	tulkojums	latviešu	valodā.	Izdevums	ir	paredzēts	ikvie-
nam	pedagogam,	kurš	izmanto	Eiropas	Valodas	portfeli	mācību	darbā,	kā	arī	tas	
kalpos	kā	palīglīdzeklis	dažādu	kursu	programmu	veidošanai.

1.4.3.	 Atkārtoti	 aprobācijas	 veikšanai	 izdots	 SIA	 “Valodu	 mācību	 centra”	
izstrādātais	 mācību	 līdzeklis	 “Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem”.	
Mācību	 līdzekļa	 aprobāciju	 līdz	 2009.	 gadam	 veic	 Valodu	 mācību	 centrs,	
Latviešu	valodas	apguves	valsts	aģentūra	un	Latvijas	Tautas	skola.	Aprobācijas	
rezultāti	tiks	iesniegti	Eiropas	Padomes	Valodu	politikas	nodaļā.

1.4.4. Latvijas	 Angļu	 valodas	 skolotāju	 asociācija	 sadarbībā	 ar	 Valsts	 valo-
das	aģentūru	pabeidza	mācību	līdzekli	“Mans valodu portfelis. Eiropas Va-
lodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem)”.	Komplektā	ir	darba	mape	
skolēniem	un	metodiskie	norādījumi	skolotājiem.	2008.	gadā	mācību	līdzeklis	
tiks	aprobēts	18	Latvijas	skolās	Daugavpils,	Liepājas,	Aizkraukles,	Ogres	un	Baus-
kas	rajonā,	Rīgā	un	Rīgas	rajonā.	Aprobācijas	rezultāti	tiks	iesniegti	Eiropas	Pa-
domes	Valodu	politikas	nodaļā.

Eiropas	Padome.	
Eiropas kopīgās 
pamatnostādnes valodu apgu-
vei: mācīšanās, mācīšana, 
vērtēšana. 
Rīga: Madonas poligrāfists, 2006.
220 lpp. 
ISBN 978-9984-9836-7-7 
(700 eks.)

Litls	D.,	Perclova	R.		
Eiropas Valodu portfelis: 
rokasgrāmata skolotājiem un 
skolotāju tālāksagatavotājiem.
Rīga: Dardedze hologrāfija, 2007.
112 lpp. 
ISBN 978-9984-9836-8-4 
(1500 eks.)
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VMC.	
Eiropas Valodu portfelis 
pieaugušajiem. 
3	daļas.	Akreditētais	modelis	
Nr.	84.2006.	
Rīga: Talsu tipogrāfija, 2006. 
ISBN 9984-9836-4-1 
(1500 eks.)

LAVSA.	
Mans valodu portfelis. Eiropas 
Valodu portfelis skolēniem	
(no	7	līdz	12	gadiem).	
Akreditētais	modelis	
Nr.	92.2007.
Rīga, 2007.
ISBN 978-9984-9958-1-6 
(2500 eks.)

1.4.5. 2007.	gada	23.	janvārī	Valsts	valodas	aģentūra	sadarbībā	ar	SIA	“Va-
lodu	 mācību	 centrs”	 organizēja	 mācību	 līdzekļa	 “Eiropas	 Valodu	 portfelis	
pieaugušajiem”	atvēršanas	svētkus	un	tikšanos	ar	Eiropas	Moderno	valodu	cent-
ra	direktoru	A.	Batleru	(A. Butler).	Pasākumā	piedalījās	LR	Izglītības	un	zinātnes	
ministrijas,	 Latviešu	 valodas	 apguves	 valsts	 aģentūras,	 Valsts	 valodas	 komisi-
jas,	 Latvijas	 Valodu	 skolotāju	 asociācijas	 pārstāvji,	 kā	 arī	 Latvijas	 augstskolu	
mācībspēki.

LAVSA.	
Mans valodu portfelis. Eiropas 
Valodu portfelis skolēniem	
(no	7	līdz	12	gadiem).	
Norādījumi	skolotājiem. 
Rīga, 2007. 
32 lpp. 
ISBN 978-9984-9958-2-3 
(1500 eks.)

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

1.5.1. Valsts	aģentūra	“Tulkošanas un terminoloģijas centrs” sadarbībā ar 
Valsts valodas aģentūru veikusi pētījumu “Latviešu valodas terminoloģijas 
resursu kvalitātes un pieejamības apzināšana dažādās zinātnes un prak-
tiskas darbības nozarēs”.	Pētījumā	noskaidroti	nozaru	terminoloģijas	 resursi	
no	20.	gadsimta	sākuma	līdz	2007.	gadam	(vārdnīcas,	publikācijas,	augstskolu	
mācību	grāmatas	u.c.),	vērtēta	to	aktualitāte,	terminu	ekvivalentu	esamība	citās	
valodās,	atbilstība	nozares	pašreizējām	vajadzībām	un	 identificētas	būtiskākās	
jomas,	 kurās	 ir	 (vai	 prognozējams,	 ka	 būs)	 nepieciešamība	 pēc	 latviešu	
terminoloģijas	izstrādes	vai	esošās	terminoloģijas	resursu	aktualizācijas.	
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1.6.	 FUNKCIJA.	Sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu   
  valsts valodas normu avotu (piem., vārdnīcu, rokasgrāmatu) iz-   
  veidi un izdošanu, kā arī izdot tos

1.6.1. Izdota	 V.	 Ernstsones	 un	 L.	 Tidriķes	 grāmata “Jauniešu valoda”.	
Izdevumā	sniegtas	atbildes	uz	jautājumiem,	kā	runā	mūsdienu	jaunieši	un	kāpēc	
viņi	 tā	 runā,	 kas	 raksturīgs	 jauniešu	 valodai,	 vai	 jauniešu	 valoda	 ātri	mainās,	
kur	un	kādā	nolūkā	jaunieši	 lieto	atšķirīgu	runas	stilu,	ko	par	 jauniešu	valodu	
domā	skolēni	un	skolotāji,	kā	jaunieši	vērtē	valodas	normas,	kā	jauniešu	valodu	
izmanto	reklāmu	veidotāji	un	plašsaziņas	līdzekļi.

1.6.2.	 Ar	Valsts	valodas	aģentūras	atbalstu	Latvijas	Universitātes	aģentūrā	“LU	
Latviešu	 valodas	 institūts”	 tika	 izstrādāta	 zinātniskā	 publikācija	 par armēņu 
īpašvārdu atveides problēmām latviešu valodā	(lietvedībā,	uzziņu	literatūrā,	
kartogrāfijā,	 presē,	 daiļliteratūrā)	 un	 apkopots	 praktiskais	 materiāls	 tālākai	
norādījumu	izstrādei	par	armēņu	īpašvārdu	atveidi	latviešu	valodā.

1.6.3.	 Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 Latvijas	Universitātē	 ir	 izstrādāts	
“Mazās latviešu-ķīniešu sarunvārdnīcas”	 manuskripts.	 Darba	 publicēšana	
veicinās	sinoloģijas	attīstību	Latvijā	un	atvieglos	ķīniešu	valodas	studijas,	samazi-
not	nepieciešamību	valodas	apguves	procesā	izmantot	starpniekvalodas	(krievu	
un	angļu).	Sarunvārdnīcas	 izstrāde	 ir	 simbolisks	veltījums	2008.	gada	Pekinas	
Olimpiskajām	spēlēm	un	2010.	gada	Pasaules	izstādei	Šanhajā.	

1.6.4. Izdota	B.	Bankavas	 sastādītā	“Eponīmu vārdnīca”,	 kurā	 iekļauts	 ap-
tuveni	 tūkstotis	 īpašvārdu,	 kas	 veidoti	 galvenokārt	 no	 personvārdiem	 vai	
vietvārdiem.	 Vārdnīca	 noderēs	 valodniekiem,	 tulkotājiem,	 kā	 arī	 prāta	 spēļu	
cienītājiem,	ikvienam,	kas	vēlas	vārdus	ne	tikai	lietot,	bet	arī	padziļināti	izprast	
to	leksiski	semantisko	dinamiku	un	kultūrvēsturi.

1.6.5. Ar	Valsts	valodas	aģentūras	atbalstu	2007.	gadā	uzsākti	arī	divi	nozīmīgi	
projekti,	kurus	plānots	pabeigt	2008.	gadā:

1)	 “Latviešu-poļu vārdnīcas”	manuskripta	izstrāde	–	2007.	gadā	izstrādāti	
vārdnīcas	uzbūves	pamatprincipi,	sagatavotas	–	220	lpp.	vārdnīcas	teksta.	
Projekta	īstenotājs	–	Latvijas	Republikas	vēstniecība	Polijas	Republikā;

2)	 “Pasta terminu vārdnīcas (en-lv-ru-fr)”	manuskripta	 izstrāde	četrās	
valodās.	 Pārskatot	 “Pasaules	 pasta	 savienības	 daudzvalodu	 vārdnīcu”	
u.c.	 avotus,	 atlasīts	 un	 iekļaušanai	 vārdnīcā	 apstiprināts	 761	 termins	 no	
plānotajiem	1500	šķirkļiem.	Projekta	īstenotājs	–	VAS	“Latvijas	Pasts”.

Ernstsone	V.,	Tidriķe	L.	
Jauniešu valoda. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2006. 
193 lpp. 
ISBN 978-9984-802-41-8 
(1000 eks.)

Sastādītāja	B.	Bankava.	
Eponīmu vārdnīca. 
Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.
176 lpp. 
ISBN 978-9984-9836-7-7 
(1500 eks.)
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1.6.6.		 Latvijas	Universitātes	aģentūra	“LU	Latviešu	valodas	institūts”	pabeigusi	
un	Valsts	valodas	aģentūra	izdevusi	autoru	kolektīva	izstrādāto	“Valodniecības 
pamatterminu skaidrojošo vārdnīcu”.	Tās	galvenais	uzdevums	ir	apkopot	un	
skaidrot	 aktuālus	 latviešu	 valodniecības	 pamatterminus,	 lai	 sekmētu	 vienotas	
valodniecības	 terminoloģijas	 izplatību	un	 jēdzienisko	 skaidrību.	Vārdnīcas	ap-
joms	–	2111	šķirkļu.	

1.6.7.	 Atkārtoti	izdotas	trīs	zīmju	valodas	vārdnīcas	–	“Ēdiena gatavošana”, 
“Būvniecība”	 un “Mākslas izglītība”.	Vārdnīcas	 izstrādātas	2006.	 gadā	SIA	
“LNS	 Zīmju	 valodas	 centrs”	 projektā	 “Attīstību	 zīmju	 valodai!”,	 lai	 sekmētu	
latviešu	valodas	zīmju	valodas	apguvi	un	lietošanu,	pilnīgotu	latviešu	nedzirdīgo	
zīmju	 valodu	 un	 veicinātu	 vienotu	 zīmju	 lietošanu	 gan	 tulku,	 gan	 nedzirdīgo	
vidū.	Jaunajiem	izdevumiem	ir	uzlabota	attēlu	kvalitāte,	kas	ļauj	vēl	labāk	apgūt	
zīmju	formu	un	semantiku.

Atbildīgā	redaktore	V.	Skujiņa
Valodniecības pamatterminu 
skaidrojošā vārdnīca.  
Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.
623 lpp. 
ISBN 978-9984-9836-9-1 
(2000 eks.)

LNS	ZVC.
Ēdiena gatavošana: latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas 
vārdnīca.
Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.
44 lpp. 
ISBN 978-9984-9889-5-5 
(1000 eks.)

LNS	ZVC.
Mākslas izglītība: latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas 
vārdnīca. 
Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.
32 lpp. 
ISBN 978-9984-9889-4-8 
(1000 eks.)

LNS	ZVC.
Būvniecība: latviešu 
nedzirdīgo zīmju valodas 
vārdnīca.
Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.
40 lpp. 
ISBN 978-9984-9889-6-2 
(1000 eks.)
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1.7. FUNKCIJA. Veicināt un popularizēt valsts valodas apguvi un lietošanu

1.7.1. Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 īstenots	 projekts,	 kurš	 jau	 kļuvis	
par	 tradīciju	 –	 laikrakstā	 “Latvijas	 Avīze”	 no	 04.12.2006.	 līdz	 17.12.2007.	
publicētas	26	valodas	jautājumiem	veltītas	lapaspuses	rubrikā	“Mūsu valodas 
zaļais koks”.	2007.	gadā	vairāk	uzmanības	tika	veltīts	latviešu	valodas	apguves	
kvalitātei	 vispārizglītojošās	 skolās,	 sniegts	 ieskats	 svarīgākajās	 problēmās,	 lai	
veicinātu	pozitīvu	attieksmi	pret	valsts	valodas	lietošanu	jebkurā	dzīves	situācijā,	
aktualizēts	jautājums	par	valodu	prasmju	ietekmi	uz	cilvēku	konkurētspēju	dar-
ba	tirgū,	valodu	lietojumu	jauktās	ģimenēs	u.c.	jautājumiem.

1.7.2. Eiropas Valodu diena – 2007

Katru	gadu	26.septembrī	Eiropas	Padomes	dalībvalstīs	atzīmē	Eiropas	Va-
lodu	dienu.	Pasākuma	mērķis	ir	apliecināt	valodu	prasmes	nozīmi,	veicināt	va-
lodu	mācīšanos,	informēt	sabiedrību	par	Eiropas	valodām	un	to	daudzveidību	
un	iedrošināt	cilvēkus	mācīties	valodas	visa	mūža	garumā.	

26	tematiskās	lapaspuses	
laikrakstā	“Latvijas Avīze”
(publicētas laikā no 2006. gada 
4. decembra līdz 2007. gada 31. 
maijam un no 2007. gada 9. jūlija 
līdz 2007. gada 17. decembrim).

Eiropas Valodu diena – 2007
Valodu	darbnīcas
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Eiropas Valodu dienas 2007	 pasākumi	 Latvijā	 notika	 no	 17.	 līdz	 22.	 sep-
tembrim,	 un	 to	 laikā	 Valsts	 valodas	 aģentūra	 sadarbībā	 ar	 Latvijas	 Kultūras	
akadēmiju	un	Latvijas	Valodu	skolotāju	asociāciju	rīkoja	dažādas	aktivitātes	ar	
noslēguma	pasākumu	sestdienā,	22.	 septembrī,	Latvijas	Universitātē	un	Rīgas	
Valsts	 1.	 	ģimnāzijā,	 ko	 apmeklēja	 vairāk	 nekā	 300	 cilvēku.	 Programmā	 bija	
iekļautas:	

•	 valodu	darbnīcas	skolēniem	un	studentiem	dāņu,	īslandiešu,		 	
norvēģu,	somu,	zviedru,	angļu,	vācu,	krievu,	franču	valodā;

•	konference	“Mūsdienu	skola	un	augstskola:	mācām	valodu	vai	par	
valodu?”	ar	skolotāju,	augstskolu	mācībspēku	un	valodas	speciālistu	
piedalīšanos;

•	dažādu	tautu	māksliniecisko	kolektīvu	teatralizēts	priekšnesums	“Valodu 
karuselis”	ar	skolēnu,	studentu	un	kultūras	biedrību	pārstāvju	piedalīšanos;	

•	konkurss	radio	“Skonto”	un	“Latvijas	Avīzē”.		

1.7.3.	 Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 SIA	 “Ienesīga	 vieta.	 Production”	
uzņēmusi	26	minūšu	garu	videofilmu “Vienā valodā?”	par	mazākumtautības	
pārstāvju	 pieredzi	 latviešu	 valodas	 apguvē	 un	 lietošanā.	 Viens	 no	 videofil-
mas	mērķiem	ir	kliedēt	uzskatu,	ka	Latvijā	 ierobežo	mazākumtautību	tiesības.	
Videofilmas	 varoņi	 (krievu,	 ebreju,	 armēņu	 un	 citu	 Latvijas	 mazākumtautību	
pārstāvji)	pauž	viedokli,	ka	viņi	ir	pateicīgi	Latvijai	un	latviešiem	par	atsaucību	
un	pretimnākšanu	integrācijas	procesā.

1.7.4. Latvijas	 Universitātes	 aģentūra	 “LU	 Matemātikas	 un	 informācijas	
institūts”	sadarbībā	ar	Valsts	valodas	aģentūru	no	12.	līdz	18.	augustam	organizēja	
3.  Starptautisko letonistu semināru.	Seminārā	piedalījās	12	dažādu	valstu	
augstskolu	pārstāvji.	Dalībnieki	informēja	kolēģus	par	saviem	pētījumiem	un/vai	
pieredzi	latviešu	valodas	mācīšanā	–	mācību	programmām,	mācību	līdzekļiem,	
projektiem	baltistikā	un	letonikā,	kā	arī	par	problēmām,	kas	saistītas	ar	latviešu	
valodas	mācīšanu	citu	valstu	studentiem.	Semināra	laikā	notika	arī	izglītojošas	
lekcijas	 par	 Latviju,	 tās	 kultūru	 un	 vēsturi,	 par	 latviešu	 valodas	 pētniecību,	
aktuāliem	valodniecības	un	literatūras	jautājumiem.
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1.7.7. Sižetu cikla par valodu LTV1 raidījumā “Viss notiek”	sagatavošana. 
Lai	pievērstu	sabiedrības	uzmanību	latviešu	valodas	lietojumam	ikdienā,	tika	sa-
gatavoti	astoņi	sižeti	par	valodas	lietojumu	dažādās	situācijās,	kurus	2008.	gadā	
plānots	pārraidīt	LTV	1	raidījumā	“Viss	notiek”.

1.7.8.	 Radio reklāmu Latvijas iedzīvotājiem sagatavošana – mācīties un 
saziņā lietot latviešu valodu.	Lai	stiprinātu	latviešu	valodas	pozīcijas,	tika	iz-
gatavotas	trīs	reklāmas,	kas	adresētas	latviešu	auditorijai,	aicinot	saziņā	izmantot	
latviešu	valodu,	un	trīs	reklāmas,	kas	adresētas	Latvijā	dzīvojošajiem	cittautiešiem	
–	ar	aicinājumu	mācīties	un	 lietot	 latviešu	valodu.	Reklāmas	plānots	pārraidīt	
2008.	gadā,	organizējot	plašu	 reklāmas	kampaņu.	Aktivitātes	nepieciešamību	
noteica	VVA	veiktie	sociolingvistiskie	pētījumi,	kuros	secināts,	ka	latviešu	valoda	
saziņā	ar	cittautiešiem	aizvien	tiek	izmantota	pārāk	reti,	savukārt	cittautiešiem	
valodu	neprasme	apgrūtina	saziņu	un	ierobežo	darba	iespējas.	

1.7.9.	 Lai	 informētu	 sabiedrību	 par	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 darbu,	 2007.	
gadā	 tika	 izveidots	 jauns	 informatīvs	 VVA buklets,	 kurā	 īsā	 un	 koncentrētā	
veidā	 sniegta	 informācija	 par	 aģentūras	 mērķiem,	 uzdevumiem	 un	 sniegta-
jiem	pakalpojumiem.1.7.10. Informācijas	 sniegšana	 par	 Aģentūras	 darbu	
un	 veiktajām	 aktivitātēm.	 Pārskata	 periodā	 sabiedrisko	 attiecību	 speciālists	
regulāri	 informēja	sabiedrību	par	VVA	veiktajām	un	atbalstītajām	aktivitātēm,	
organizēja	pasākumus,	preses	konferences,	intervijas	presē,	radio	un	televīzijā,	
kā	arī	sniedza	informāciju	plašsaziņas	līdzekļiem.

1.7.5.	 Valsts	 valodas	 aģentūra	 22.10.2007.,	 25.10.2007.	 un	 22.11.2007.	
organizēja	 informatīvi izglītojošus seminārus izdevniecību un periodisko 
izdevumu literārajiem redaktoriem	 par	 problēmgadījumiem	 morfoloģijā,	
īpašvārdu	 atveidē	 un	 rakstībā,	 svešvārdu	 rakstībā,	 interpunkcijā,	 stilistikā	 un	
bibliogrāfijas	 noformēšanā.	 Interesi	 par	 semināriem	 izrādīja	 arī	 Latvijas	 Re-
publikas	Finanšu	ministrijas,	Latvijas	Republikas	Aizsardzības	ministrijas,	Valsts	
ieņēmumu	dienesta,	Latvijas	Nacionālās	bibliotēkas,	banku	u.c.	iestāžu	valodas	
speciālisti.	Seminārus	kopā	apmeklēja	81	klausītājs.

1.7.6.	 VBS	 “Latvijas	Radio”	 ar	Valsts	 valodas	 aģentūras	 atbalstu	 veidoja	 ra-
dio raidījumu ciklu “Latviešu sarunas”	 (38	 raidījumus).	 Raidījumus	 varēja	
klausīties	 Latvijas	 Radio	 1	 programmā	 “Kultūras	 rondo”	 no	 08.01.2007.	 līdz	
22.10.2007.,	tajos	tika	aplūkoti	un	saistošā	veidā	ilustrēti	valodas	lietotāju	iera-
dumi,	akcentējot	pārmaiņas	valodā.

Jaunais VVA buklets
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1.7.11.	Atbalsts lektorāta izveidei Prāgas Kārļa Universitātē Čehijas 
Republikā 

Lektorāts	 Prāgas	 Kārļa	 Universitātē	 ir	 pirmais,	 ko	 Latvijas	 valsts	 pilnībā	
finansē	no	saviem	līdzekļiem.	Prāgas	Kārļa	Universitātē	darbojas	Slāvu	un	Aus-
trumeiropas	 studiju	 institūts,	 kurā	 latviešu	 valodu	 māca,	 pēta	 un	 popularizē	
Pāvela	Štolla	vadībā.	Studentiem	ir	iespējas	apgūt	ne	tikai	latviešu	valodu,	bet	
arī	latviešu	literatūras	vēsturi,	folkloru	un	kultūras	vēsturi.

1.7.12. Videofilmas “Runā ar mani. Latviski.”	 tulkošana	 angļu	 un	 franču	
valodā,	 subtitru	 veidošana,	pavairošana	un	 izsūtīšana	 latviešu	 valodas	 studiju	
centriem	ārzemēs,	Latvijas	vēstniecībām	u.c.	interesentiem.

Videofilma	“Runā	ar	mani.	Latviski”	tika	veidota	2006.	gadā	ar	Valsts	valodas	
aģentūras	atbalstu,	un	tās	scenārija	pamatā	ir	patiess	stāsts	par	latviešu	meiteni,	
kura	Spānijā	iepazīstas	ar	spāņu	puisi.	Kad	meitenei	jādodas	atpakaļ	uz	Latviju,	
spāņu	puisis	nolemj	mācīties	latviešu	valodu	un	pārceļas	uz	dzīvi	Latvijā.

Nacionālās	 radio	 un	 televīzijas	 padomes	 rīkotajā	 konkursā	 “Gadskārtējās	
prēmijas	televīzijā	un	radio”	2006.	gadā	videofilma	godalgota		ar	speciālbalvu	
par	neordināru	skatījumu.	

1.7.13.	Valsts	 valodas	 aģentūra	 atbalstīja	“Letonikas centra” izveidi Viļņas 
Universitātē,	 kur	darbojas	Baltu	filoloģijas	un	 vispārīgās	 lingvistikas	 katedra,	
kas	 studiju	programmā	studentiem	piedāvā	 iespēju	apgūt	arī	 latviešu	valodu.	
2008.	 gada	28.	martā	Viļņas	Universitātē	 tika	 atvērts	 Letonikas	 kabinets,	 kas	
izveidots	ar	Valsts	valodas	aģentūras	atbalstu.

Nepieciešamību	 veidot	 Letonikas	 kabinetu	 (Latvistikos kabinetas)	 veicināja	
ilggadējās	letonikas	tradīcijas	Viļņas	universitātē	un	vēlme	darboties	zinātniskajā	
pētniecībā.	Kabineta	zinātniskās	darbības	objekts	būs	letonika	gan	kā	atsevišķa,	
gan	kā	starpdisciplināra	nozare,	kas	vieno	valodas,	literatūras,	kultūras,	vēstures,	
arheoloģijas	 un	 politoloģijas	 priekšmetus.	 Jaundibinātā	 institūcija	 sadarbosies	
ar	citām	baltistikas	akadēmiskajām	nodaļām	Lietuvā,	Latvijā	un	citur	ārzemēs,	
veicinās	studentu	mobilitāti,	organizēs	un	nodrošinās	kvalitatīvas	letonikas	stu-
dijas,	rīkos	zinātniskus	pasākumus.	Kabinetā	darbosies	arī	letonikas	bibliotēka,	
kurā	būs	pieejami	materiāli	par	latviešu	valodu	un	kultūru.

Videofilma 
“Runā ar mani. Latviski.” 
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1.7.14. Atbalsts ārzemju augstskolām

Lai	 veicinātu	 latviešu	 valodas	 apguvi	 ārzemēs,	 Valsts	 valodas	 aģentūra	
īsteno	 atbalsta	 programmu,	 kurā	 ārvalstu	 augstskolām	 tiek	 piegādāti	 latviešu	
valodas	apguves	mācību	līdzekļi.	Tieši	mācību	līdzekļu,	grāmatu,	enciklopēdiju	
un	vārdnīcu	trūkums	ir	galvenā	problēma	ārvalstu	augstskolām,	kuras	piedāvā	
iespēju	studentiem	apgūt	latviešu	valodu.	Pašlaik	latviešu	valodu	iespējams	apgūt	
deviņās	 valstīs,	 bet	 aktivitātes	 saistībā	 ar	 latviešu	 valodu	 norisinās	 14	 valstīs.	
Valsts	valodas	aģentūra	atbalstījusi	un	nosūtījusi	mācību	līdzekļus	un	grāmatas	
Vīnes	Universitātes	 Baltijas	 studiju	 programmai,	 Viļņas	Universitātei,	 Sombat-
hejas	augstskolai,	Lietuviešu	valodas	institūtam	Viļņā,	Pēterburgas	Universitātei,	
Ķelnes	 Universitātei,	 Helsinku	 Universitātei,	 Šauļu	 Universitātei,	 Stokholmas	
Internacionālajai	bibliotēkai,	Poznaņas	Adama	Mickēviča	Universitātei,	Vītauta	
Dižā	 Universitātei,	Maincas	 Universitātei,	 Baltijas	 studiju	 institūtam	Minsterē,	
Greisvaldes	Universitātei,	Vašingtonas	Universitātei,	Stokholmas	Universitātei	un	
Varšavas	Universitātei.
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1.8. FUNKCIJA. Organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi  
 un izdošanu

1.8.1. Angļu	un	franču	valodā	tulkota	“Valsts Valodas politikas programma 
2006.–2010. gadam”.

1.8.2.	 Atkārtoti	 izdots	 valsts	 valodas	 politikas	 dokuments	 “Valsts valodas 
politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam”.

1.8.3.		 Apgāds	 “Rasa	 ABC”	 sadarbībā	 ar	 Valsts	 valodas	 aģentūru	 izdevis	
D.		Markus	grāmatu “Bērns runā kultūras pasaulē”.	Monogrāfija	ir	zinātniski	
nozīmīgs,	latviešu	valodniecībā	oriģināls	pētījums,	kas	nepieciešams	pirmsskolas	
iestāžu	darbiniekiem,	auklītēm,	sākumskolas	skolotājiem,	attiecīgo	programmu	
studentiem,	 kā	 arī	 valodniekiem.	 Grāmata	 ir	 saistoša	 lasāmviela	 visiem,	 kas	
interesējas	par	bērna	pasauli.

1.8.4.	 Latvijas	Universitātes	aģentūra	“LU	Latviešu	valodas	institūts”	sadarbībā	
ar	Valsts	valodas	aģentūru	sagatavojusi	un	izdevusi	rakstu krājuma “Onomas-
tica Lettica” 3. laidienu.	Krājumā	publicēti	10	autoru	raksti	par	onomastikas	
teorētiskajiem	jautājumiem,	etimoloģiju,	pētījumi	par	latviešu	personvārdiem,	
vietvārdiem	 un	 itāļu	 antroponīmiju.	 Grāmatā	 publicēts	 “Eiropas	 Cilvēktiesību	
tiesas	Ceturtā	departamenta	lēmums	lietā	“Juta	Metzen	alias	Mencena	pret	Latvi-
ju””	pilns	teksts.

Markus	D.	
Bērns runā kultūras pasaulē.
Rīga: RASA ABC, 2007.
159 lpp. 
ISBN 9984-653-74-9 
(2000 eks.)

Sastādītāja	Dz.	Hirša.		
Onomastica Lettica. 
3.	laidiens.	
Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2007.
367 lpp. 
ISBN 978-9984-742-30-4 
(500 eks.)
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1.8.5.	 Izstrādāts	 un	 izdots	 populārzinātniskā	 rakstu krājuma “Valodas 
prakse: vērojumi un ieteikumi” 2. numurs.	Krājumā	aplūkotie	temati	–	valo-
das	 kultūra	 studentu	 interpretācijā,	 pūrisma	 izpausmes	 latviešu	 valodas	 vidē,	
pārmērīgi	lietotie	ģermāniskie	barbarismi	un	citi	modes	vārdi,	nepamatots	kursīva	
un	 pēdiņu	 lietojums	 presē,	 atvasināto	 īpašības	 vārdu	 sinonīmijas	 problēma,	
nevēlami	 aizguvumi	 no	 krievu	 valodas	 plašsaziņas	 līdzekļos,	 apšaubāms	 div-
dabju	 salīdzināmo	 pakāpju	 lietojums,	 sintaktisko	 struktūru	 veidojuma	 kļūdas	
publicistiskā	u.c.	jautājumi.	Ievietoti	arī	uzziņu	materiāli	un	humora	lappusīte.	

1.8.6.		 Atsaucoties	 uz	 sabiedrības	 pieprasījumu,	 2007.	 gadā	 papildus	 izdots	
Latvijas	 Universitātes	 aģentūrā	 “LU	 matemātikas	 un	 informātikas	 institūts”	
izstrādātais	mācību	palīglīdzeklis	“Latviešu valoda sākumskolai” CD formātā.	
Tajā	 ir	 piecas	 nodaļas:	 “Burti	 un	 skaņas”,	 “Vārdu	 daļas”,	 “Vārdu	 mācības”,	
“Vārdu	nozīmes”,	“Teikums	un	teksts”.	Materiālā	iekļautas	40	animācijas	filmas,	
180	interaktīvi	teksti	un	uzdevumi,	kā	arī	norādījumi	skolotājiem,	strādājot	ar	šo	
materiālu.

1.8.7.	 Ar	 Valsts	 valodas	 aģentūras	 līdzdalību	 uzsākti	 arī	 citi	 projekti,	 kurus	
plānots	pabeigt	2008.	gadā:

•	 rakstu	 krājuma	 “Valodas	 prakse:	 vērojumi	 un	 ieteikumi”	 3.	 numura	
manuskripts;

•	latviešu	valodas	popularizācijas	programma	Čehijas	Republikā;

•	mācību	 līdzekļa	 komplekts	 latviešu	 valodas	 apguvē	 ārzemju	 augstskolu	
studentiem;

•	vingrinājumu	krājums	“Latviešu	valoda	1.–	6.	klasē”;

•	mācību	palīglīdzeklis	latviešu	valodas	apguvei	pirmsskolā	“Spicītes	darba	
burtnīcas”;

•	grāmatas	“Latviešu	valodas	pareizruna	un	pareizrakstība”	manuskripts.

LU	Latviešu	valodas	institūts.	
Atbildīgā	redaktore	S.	Lagzdiņa.	 
Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi. Nr.	2.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2006.
128 lpp. 
ISSN 1691-273X 
(1000 eks.)

Jankovska	A.,	Auziņa	I.,	
Krauze-Krūze	B.	 
Latviešu valoda sākumskolai. 
(CD)	
Rīga, 2005.
ISBN 9984-9836-1-7 
(2000 eks.)
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2.1. Sadarbība ar iestādēm un organizācijām Latvijā

•	 Regulāra	sadarbība	ar	Valsts	prezidenta	Valsts	valodas	komisiju	(VVA	direk-
tors	J.	Valdmanis	ir	komisijas	loceklis).

•	 Pašvaldību	mācību	centrā	vadītas	nodarbības	Latvijas	Dzimtsarakstu	nodaļu		
darbiniekiem	par	īpašvārdu	atveidi	un	rakstību.	

•	 Sniegtas	atbildes	uz	jautājumiem	un	komentāri	LNT	raidījumā	“Tautas	balss”,	
TV3	raidījumā	“Bez	tabu”	un	Latvijas	Radio	I	programmas	ziņu	raidījumam	par	
vietvārdu	pareizrakstību	un	politiķu	valodas	atbilstību	politiskās	retorikas	prin-
cipiem.	

•	 Sadarbībā	ar	Tieslietu	ministriju	tika	organizēts	informatīvs	seminārs	par	valo-
das	jautājumiem	Satversmes	aizsardzības	biroja	darbiniekiem.	

•	 Neretas	vidusskolā	projektā	“Lietuviešu	un	 latviešu	stundu	cikls	pierobežas	
reģionos”	piedalījās	VVA	darbinieki	ar	priekšlasījumu	“Valodas	aktualitātes”	un	
referātu	“Valodas	situācija	Latvijā”.

•	 Regulāra	sadarbība	ar	dažādām	valsts	 institūcijām	(Ārlietu	ministriju,	Ties-
lietu	 ministrijas	 Valsts	 valodas	 centru),	 augstskolām	 Latvijā,	 nevalstiskajām	
organizācijām	(piemēram,	Latvijas	Valodu	skolotāju	asociāciju).

•	 Regulāra	sadarbība	sociolingvistisko	pētījumu	izstrādē	ar	Latvijas	Universitātes	
Latviešu	 valodas	 institūta	 pētniekiem,	 kā	 arī	 ar	 sabiedriskās	 domas	 pētījumu	
centru	SKDS.

•	 Regulāra	sadarbība	ar	Latviešu	valodas	apguves	valsts	aģentūru.	

•	 Regulāra	sadarbība	ar	Tulkošanas	terminoloģijas	centru.

•	 Sadarbība	 LU	 pētniecības	 projektā	 “Latviešu	 valoda	 mūsdienu	 kultūras	
situācijā”	2007.	gadā.

•	 Sadarbība	ar	Valodu	mācību	centru.

•	 Atbalsts	Valsts	pētījumu	programmas	“Letonika”	īstenošanā.	

2. Sadarbība ar iestādēm un organizācijām
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2.2. Sadarbība ar iestādēm un organizācijām ārzemēs

•	 Regulāra	sadarbība	ar	Eiropas	Nacionālo	valodu	institūciju	federāciju	
(EFNIL).	2007.	gada	12.	un	13.	novenbrī	pirmo	reizi	Latvijā	tika	rīkota	EFNIL	
gadskārtējā	konference	un	Ģenerālā	asambleja.

•	 Atbalsts	Latvijas	vēstniecībai	Francijā	starptautiskās	valodu	izstādes	“Expo-
langues”	stenda	iekārtošanā	Parīzē	2007.	gada	24.–27.	janvārī.

•	 Atbalsts	Latvijas	vēstniecībai	Čehijas	Republikā	starptautiskās	valodu	
izstādes	“Expolangues”	stenda	iekārtošanā	Prāgā	2007.	gada	9.	un	10.	
novembrī.

•	 Sadarbība	ar	UNESCO	(piemēram,	piedalīšanās	seminārā	par	nemateriālo	
kultūras	mantojumu).

•	 Sadarbība	ar	Francijas	Kultūras	ministrijas	Valodas	politikas	departamentu.

•	 Regulāra	sadarbība	ar	Eiropas	Padomes	Valodu	politikas	nodaļu	(Strasbūrā)	
un	Moderno	valodu	centru	(Grācā).

•	 Regulāra	sadarbība	un	informācijas	apmaiņa	ar	augstskolām	ārzemēs,	kurās	
tiek	organizētas	latviešu	valodas	studijas	un/vai	pētniecība.	

•	 Regulāra	sadarbība	ar	LR	vēstniecībām	ārzemēs.
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•	 Piedalīšanās	EP	Valodu	politikas	nodaļas	rīkotajā	starptautiskajā	forumā	
“The	Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages	and	the	De-
velopment	of	Language	Policies:	Challenges	and	Responsibilities”	Strasbūrā	no	
2007.	gada	5.	līdz	8.	februārim.	(D.	Joma).

•	 Piedalīšanās	EK	EQUAL	projekta	“Soli	pa	solim”	organizētā	konferencē	“Imi-
grantu	integrācijas	aspekti	Latvijas	sociāli	ekonomiskajā	vidē”	(D.	Joma).

•	 Piedalīšanās	5.	Starptautiskajā	simpozijā	”The	Bilingualism	Controversy”	no	
2007.	gada	18.	līdz	21.	oktobrim	Hamburgā	(K.	Motivāne,	D.	Joma).	

•	 Piedalīšanās	 Īpašu	 uzdevumu	 ministra	 sabiedrības	 integrācijas	 lietās	
sekretariāta	 rīkotajā	 mācību	 ciklā	 par	 lībiešu	 valodu	 un	 kultūrvēsturi	 Latvijā	
29.03.2007.	“Valodu	prasmju	vērtība	Eiropā	un	Eiropas	Valodu	portfelis	valodu	
un	kultūru	apguvei”.

•	 Velsas	skolotāju	pārstāvju	vizīte	VVA	12.03.2007.	

•	 Piedalīšanās	 J.	 Endzelīna	 134.	 dzimšanas	 dienas	 atceres	 starptautiskajā	
konferencē	 “Mūsdienu	 valoda	 mūsdienu	 sabiedrībā”	 ar	 referātu	 “Vārdnīcas	
sociolingvistiskā	skatījumā	un	ne	tikai...”	(J.	Valdmanis)	un	“Latvijas	preses	valo-
da	no	3.	atmodas	līdz	mūsdienām”	(D.	Liepa)	23.02.2007.	

•	 Aģentūras	pārstāvju	piedalīšanās	Letonikas	2.	kongresā	ar	referātiem	“Valo-
das	lietojuma	sociālie	varianti”	(J.	Valdmanis)	un	“9.	Saeimas	vēlēšanu	reklāmu	
atspoguļojums	presē”	(D.	Liepa)	30.10.2007.	

•	 Piedalīšanās	 Eiropas	 Valodu	 dienas	 2007	 konferencē	 “Mūsdienu	 skola	
un	 augstskola:	 mācām	 valodu	 vai	 par	 valodu?”	 ar	 priekšlasījumu	 “Valoda,	
valodniecība,	 izglītība”	 (J.	 Valdmanis)	 un	 “Latviešu	 valoda	 ārpus	 Latvijas:	
pieredze	un	problēmas”	(I.	Vasiļjeva)	22.09.2007.

•	 Piedalīšanās	Dišlera	biedrības	tiesībpolitikas	konferencē	“Valsts	valodas	sta-
tuss	un	tā	juridiskās	sekas”	08.12.2007.	(J.	Valdmanis,	D.	Joma).

•	 Piedalīšanās	 Liepājas	 Pedagoģijas	 akadēmijas	 konferencē	 “Vārds	 un	 tā	
pētīšanas	aspekti”	ar	referātiem:	“Tradicionālā	stilu	sistēma	un	valodas	lietojuma	
reģistrs”	(J.	Valdmanis),	“Starptautiskās	rekomendācijas	“Valsts	valodas	likuma”	
izstrādes	 un	pieņemšanas	 procesā”	 (G.	 Kļava),	 “Latvijas	 iedzīvotāju	 attieksme	
pret	 “Valsts	 valodas	 likumu””	 (D.	 Joma)	no	2007.	 gada	29.	 līdz	30.	novem-
brim.	

3. Cita informācija, kas raksturo VVA darbību 2007. gadā


