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Cienījamais pārskata lasītāj!  
 
 

Pārlūkojot Valsts valodas aăentūras piektā darbības gada veikumu, var konstatēt, 
ka esam spējuši strādāt visos „Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010. 
gadam” noteiktajos četros virzienos. Un rezultāti ir acīmredzami. Viss paveiktais ir 
bijis vērsts uz galveno mērėi – latviešu valodas kā valsts valodas statusa 
nostiprināšanu un tās attīstības veicināšanu.  

Ja kāds patiesi domā par nākotni, tad šīm domām jāsaistās ar izglītību, tāpēc 
viens no virzieniem ir valsts valoda izglītībā. Šajā virzienā ir strādāts gan ar Latvijas 
skolām un augstskolām, gan augstskolām un pētniecības centriem ārzemēs. Fakts, ka 
latviešu valodu mācās un studē daudzviet pasaulē un ārzemnieki interesējas par mūsu 
kultūru, stiprina arī latviešu pašapziĦu, un tas nav mazsvarīgi.  

Vēl viens virziens Valsts valodas aăentūras darbībā ir bijis valsts valodas 
zinātniska izpēte, kopšana un attīstīšana. Ir veikti vairāki samērā plaši un darbietilpīgi 
pētījumi, kuru rezultāti ir publiskoti. Ir tapuši vairāku pirmreizīgu vārdnīcu 
manuskripti, arī Ĝoti plašam lasītāju lokam paredzētā „Sporta terminu vārdnīca” četrās 
valodās un jau trešais populārzinātnisko rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, turpinās latviešu valodas pilnīgošana mūsdienu informācijas tehnoloăijās.  

Būtisks darba virziens ir sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valodas politikas 
īstenošanā, jo bez sabiedrības aktīvas iesaistīšanās latviešu valodas kā valsts valodas 
nostiprināšanās nenotiks. Un tas ir ne tikai jāatzīst vārdos, bet patiešām jāsaprot un 
jārīkojas. Tāpēc ir organizēts pasākumu cikls „Eiropas Valodu dienas – 2008”, valsts 
valodas pozīciju stiprināšanas kampaĦa „Runāsim latviski!” un īstenotas citas 
aktualitātes.  

Valsts valodas aăentūra atbilstīgi savai kompetencei ir arī strādājusi, lai 
nodrošinātu to, kas noteikts „Valsts valodas likumā”, sākot ar personvārdu atveidi un 
beidzot ar konsultācijām valodas kvalitātes jautājumos.  

Ar kādu skatu varam raudzīties nākotnē? Nebūt ne ar mierīgu un pārliecinātu. 
Līdz šim esam izpildījuši visus valdības lēmumus par finanšu un štata darbinieku 
samazinājumu. Valsts valodas aăentūras darbinieki skaidri apzinās valsts sarežăītās 
ekonomiskās problēmas un taupības režīma nepieciešamību. Tomēr negribētos ticēt, 
ka ekonomiski grūtos apstākĜos valsts būtu gatava atteikties no valodas pozīciju 
stiprināšanas tieši tāpat kā no lielāka gabala maizes un biezākas gaĜas šėēles. Valsts 
taču neatteiksies arī no sava karoga un himnas! Bet valoda tautai ir pats būtiskākais, 
kam ir vairāk nekā simbola nozīme. Valoda ir viens no nācijas un valsts identitātes 
stūrakmeĦiem. Sagrautu ekonomiku tauta īsākā vai garākā laikā var atjaunot, bet 
valodas pozīcijas atgūt ir daudz grūtāk vai pat neiespējami. Tāpēc Valsts valodas 
aăentūra nākotnē nespēj raudzīties mierīgi un pārliecināti, un tomēr vēl joprojām – ar 
cerībām. 
 

 
 

Jānis Valdmanis 
Valsts valodas aăentūras direktors 
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Valsts valodas aăentūra 

 
Valsts valodas aăentūra (VVA) ir valsts iestāde, kas darbojas saskaĦā ar Publisko 

aăentūru likumu un atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā. Tās mērėis 
ir valsts valodas statusa nostiprināšana un valsts valodas ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana. Valsts valodas aăentūra ir izveidota 2003. gada 25. novembrī. 

 
 

 
Darbību reglamentējošie normatīvie akti 

 
 
Normatīvie akti par Valsts valodas aăentūru: 

� 22. 10. 2003. MK rīkojums Nr. 653 „Par Valsts valodas aăentūras 
izveidošanas koncepciju”; 

� 25. 11. 2003. MK noteikumi Nr. 667 „Valsts valodas aăentūras nolikums”; 
� 25. 11. 2003. MK rīkojums Nr. 728 „Par Valsts valodas aăentūras izveidi”. 
 

  
 
Politikas plānošanas dokumenti: 

� 04. 10. 2006. MK rīkojums Nr. 770 „Par Valsts valodas politikas programmu 
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, uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) nosaukumu 
un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu”. 
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Valsts valodas aăentūras darbības mērėis un uzdevumi 

Valsts valodas aăentūras mērėis ir stiprināt valsts valodas statusu un veicināt tās 
ilgtspējīgu attīstību. 

Valsts valodas aăentūras uzdevumi: 
• analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku; 
• izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts valodas 

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 tehnoloăiju 

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 terminoloăijas attīstību, veidojot terminu datubāzes un 

apkopojot esošās valsts institūciju tulkojumu datubāzes.  
                                                                          (25. 11. 2003. MK noteikumi Nr.  667)  

 
 
 

Valsts valodas aăentūras struktūra 
 
Valsts valodas aăentūrā ir 4 daĜas, kas atrodas tiešā VVA direktora pakĜautībā.  
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Konsultāciju daĜa sniedz konsultācijas personvārdu pareizrakstības un 
identifikācijas jautājumos, citvalodu īpašvārdu atveides jautājumos latviešu valodā, 
pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos, kā arī 
veic lingvistiskās ekspertīzes un sniedz lingvistiskos atzinumus. 

 
Sociolingvistikas daĜa veic sociolingvistiskos pētījumus un analizē valsts valodas 

situāciju Latvijā, publisko pētījumu rezultātus, informē sabiedrību par to rezultātiem,  
piedāvā problēmsituāciju risinājumus un sniedz ieteikumus produktīvas valsts valodas 
politikas realizācijai, atbalsta latviešu valodas popularizēšanas pasākumus ārzemēs, 
organizē sadarbību ar ārzemju augstskolām un pētniecības centriem, organizē 
starptautiskus un reăionālus pasākumus (konferences, kongresus, seminārus u. c.). 

 
Projektu daĜa rīko projektu konkursus un vada atbalstīto projektu norisi, organizē 

EP projekta „Eiropas Valodu portfelis” ieviešanu Latvijā, rīko informatīvus un 
izglītojošus seminārus un citus latviešu valodas popularizēšanas pasākumus. 

 
Administratīvā daĜa nodrošina VVA darbību juridiskajā, lietvedības, personāla, 

saimnieciskajā, finanšu un sabiedrisko attiecību jomā.  
 

2008. gada sākumā VVA bija 18 štata vietas, kuras, izpildot LR Ministru kabineta 
rīkojumus par izdevumu un iestādes darbinieku skaita samazināšanu, tika samazinātas 
līdz 17 vietām. 
 

Aăentūras darbiniekiem ir dažāda līmeĦa augstākā izglītība (dati uz 
31. 12. 2008.): 3 darbiniekiem – doktora grāds, 9 – maăistra grāds, 3 – otrā līmeĦa 
profesionālā augstākā izglītība, 2 – nepabeigta augstākā. Studijas dažāda līmeĦa un 
specializācijas studiju programmās turpināja 5 Aăentūras darbinieki: 3 darbinieki 
studēja bakalaura studiju programmās, apgūstot filozofiju un tiesību zinātnes,              
1 darbinieks turpināja studijas maăistrantūrā – Baltijas jūras reăiona studiju 
programmā, 2 darbinieki studēja doktorantūrā – valodniecības studiju programmā. 

Aăentūras darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus 
tālākizglītības kursus, pieredzes apmaiĦas pasākumus, tāpat darbinieki ir iesaistījušies 
dažādos projektos un darba grupās. Aăentūra atbalsta un veicina darbinieku 
izglītošanos, un motivē darbiniekus ieguldīt savas zināšanas un prasmes Aăentūras 
tālākā attīstībā.  
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Valsts valodas aăentūras saziĦa ar sabiedrību 
 

2008. gadā VVA uzlaboja un pilnīgoja informācijas apriti un saziĦu ar sabiedrību. 
Sabiedrisko attiecību darbības pamatmērėis bija nodrošināt sabiedrības informēšanu 
par Aăentūras darbību. Tika pilnveidota Aăentūras mājaslapa, kurā regulāri un 
operatīvi papildināta informācija. Aăentūras mājaslapā www.valoda.lv ievietotas arī 
preses relīzes un informācija plašsaziĦas līdzekĜiem u.c. interesentiem, tika sagatavota 
un izplatīta informācija ziĦu aăentūrām, notika aktīva sadarbība ar nacionālajiem un 
reăionālajiem plašsaziĦas līdzekĜiem – presi, radio, televīziju, interneta portāliem, 
kuros popularizēta un atspoguĜota ar valodas politiku saistīto pasākumu norise.  

2008. gadā par Aăentūras pasākumiem, pētījumiem un darbību plašāka sabiedrība 
tika informēta 22 rakstos dažādos interneta portālos, 68 rakstos un intervijās preses 
izdevumos, 4 intervijās televīzijā un 4 intervijās radio, ko sniedza gan Aăentūras 
direktors, gan citi Aăentūras darbinieki.  

Jānorāda, ka par VVA paveikto interesējās ne tikai oficiāli uzrunātie plašsaziĦas 
līdzekĜi, kuriem tika piedāvāts atspoguĜot konkrētu informāciju. Bieži vien par VVA 
veikumu vai nozīmi valodas politikas īstenošanā tika rakstīts arī bez īpaša 
uzaicinājuma, jo valsts valodas politikas īstenošanai neapšaubāmi ir svarīga nozīme 
valsts dzīvē.  

To apliecina arī VVA veiktā plašsaziĦas līdzekĜos atspoguĜotās informācijas par 
VVA, valsts valodas politikas un valodas kultūras jautājumiem analīze. Par valsts 
valodas jautājumiem runāja un rakstīja gan latviešu, gan citvalodu plašsaziĦas 
līdzekĜos, t.i., presē, televīzijā, radio un interneta vidē. 

 
Informācijas par VVA atspoguĜojums plašsaziĦas līdzekĜos 
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Valsts valodas aăentūras 2008. gada  
finanšu un rezultatīvie (kvantitatīvie) rādītāji 

 
 

Valsts valodas aăentūras finansējumu veido valsts budžeta dotācija no valsts 
budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. 

 
 

2004. gads 2005. gads 2006. gads 2007. gads 2008. gads 
Ls 167 629 Ls 202 483 Ls 231 615 Ls 560 384 Ls 527 698 

 
 
 

2008. gada budžeta izlietojums 

 

Kopā Ls 527 698 
Projekti un pasākumi  Ls 227 666 

Ārštats (ieskaitot soc. nod.) Ls 31 366  

Komandējumi Ls 4 715 

Pamatkapitāla veidošana Ls 5 000 

Uzturēšanas izdevumi Ls 51 477 

Atlīdzība (ieskaitot soc. nod.) Ls 207 474 

 
 
 

Lai īstenotu budžeta programmu „Valsts valodas politika un pārvalde”, Valsts 
valodas aăentūra regulāri izsludina projektu konkursus „Valsts valodas attīstība”. 
Papildus konkursā atbalstītajiem projektiem Valsts valodas aăentūra veic dažādus 
pasākumus, īstenojot „Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010. gadam”. 
 
 
 

 2004. gads 2005. gads 2006. gads 2007. gads 2008. gads 
Īstenotie 

projekti un 
pasākumi 

 18 28 25 72 86 
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Nozīmīgākie Valsts valodas aăentūras 
2008. gada darbības rezultāti 

 
 

Funkciju un uzdevumu izpilde 
 
1. funkcija. Analizēt valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu 

dinamiku 
 

1.1. Nozīmīgs pētījums par Valsts valodas likuma izstrādi un tā normu darbību 
Latvijā 2008. gadā izdots grāmatā „Valsts valodas likums: vēsture un 
aktualitāte”. Kā norādīts priekšvārdā: „Šajā pētījumā Valsts valodas 
aăentūras darbinieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas 
institūta un SKDS pētniekiem detalizēti analizējuši valsts valodas likuma 
izstrādes un pieĦemšanas procesu, kā arī atbilstību starptautiskajām 
prasībām, normām un līgumiem. Pētījums atspoguĜo Valsts valodas likuma 
ilgo un sarežăīto izstrādes un pieĦemšanas procesu.” Autori analizē arī 
Valsts valodas likuma normu atbilstību Latvijas sociolingvistiskajai 
situācijai 2007. gadā. Turklāt grāmatā apkopoti dokumenti, kas var būt 
bagātīgs materiāls salīdzināmajā pētniecībā. 

 

 

Valsts valodas likums: vēsture un 
aktualitāte. Autoru kolektīvs. Rīga: 
Zinātne, 2008. 397 lpp. ISBN 978-
9984-808-41-3 
 

 
1.2. Turpinājās pētījuma „Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā” izstrāde un 

sagatavošana publicēšanai. Migrācijas politika mūsdienu pasaulē kĜūst aizvien 
komplicētāka, jo valstīm ir jābalansē starp demogrāfiskiem apsvērumiem, spēju 
integrēt minoritātes un saglabāt nacionālo identitāti, kas Latvijai ir īpaši būtiski. 
Latviešu nacionālās identitātes nozīmīgākā sastāvdaĜa ir nacionālā valoda, tādēĜ 
pētījumā tiek aktualizēta migrācijas procesu ietekme uz valodas vidi.  
 
Tāpat pētījuma gaitā noskaidrota Latvijas iedzīvotāju attieksme pret migrācijas 
procesiem un to sekām. Veiktas t.s. dziĜās intervijas, kurās atspoguĜota Latvijas 
imigrācijas politika viesstrādnieku skatījumā. Raksturota arī citu Eiropas valstu 
pieredze migrācijas jautājumu risināšanā. Pētījumā iegūtie dati Ĝauj secināt, ka 
laba mītnes valsts valodas prasme ieceĜotājam ir galvenā atslēga viĦa 
integrācijai sabiedrībā. Tikai valsts valodas prasme nodrošina migrantam 
pilnvērtīgu viĦa tiesību realizāciju. Pētījumu plānots izdot 2009. gadā. 
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1.3. Veicot aptauju „Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības 

iestādēs”, tika pētīti 2004. gadā realizētās izglītības reformas rezultāti un 
ietekme. Aptaujā, kas īstenota sadarbībā ar pētījumu centru „SKDS”, tika 
noskaidrotas to skolēnu latviešu valodas prasmes, kuri skolā izglītību apguvuši 
bilingvāli un 2007. vai 2008. gadā iestājušies kādā no Latvijas lielākajām 
augstskolām. Aptaujas rezultāti liecina, ka šo studentu latviešu valodas prasme 
ir pietiekama studijām un viĦi var aktīvi iesaistīties valsts sabiedriskajā un 
ekonomiskajā dzīvē. DaĜēji to apliecina arī respondentu atbildes uz jautājumu: 
„Kā Jūs vērtējat savu latviešu valodas prasmi? Vai tā ir pietiekama, lai studētu 
augstskolā, kur mācības notiek latviešu valodā?” (sk. attēlu zemāk). 

 
Pētījums publicēts VVA mājaslapā http://www.valoda.lv/lv/news/239 
 

 
1.4. Lai mērėtiecīgi varētu atbalstīt latviešu valodas apguvi ārzemēs, tika veikts 

pētījums „Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas augstskolās: 
situācijas apzināšana”. Pētījumā iegūtie dati un atziĦas Ĝāvušas novērtēt 
latviešu valodas nozīmi Eiropas daudzvalodu lietojuma telpā un sekmējušas 
jaunas, sabiedrībai nozīmīgas izglītības un zinātnes nozares – latviešu valodas 
kā svešvalodas – izveidošanos Latvijā. Apzinātas tās Eiropas valstu 
augstskolas, kur latviešu valodu apgūst kā svešvalodu, noskaidrota jaunu 
mācību līdzekĜu nepieciešamība, kā arī Latvijas un citu Eiropas valstu 
augstskolu iespējas sagatavot latviešu valodas kā svešvalodas speciālistus. 
Pētījuma rezultāti publicēti grāmatā un VVA mājaslapā 
http://www.valoda.lv/lv/petijumi/veiktiepetijumi. 
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Latviešu valodas kā svešvalodas 
apguve Eiropas augstskolās. Rīga: 
Valsts valodas aăentūra, 2008. 60 lpp. 
ISBN 978-9984-9958-8-5 

 
 
2. funkcija. Izveidot konsultāciju dienesta tīklu un sniegt konsultācijas valsts 

valodas jautājumos 
 
2.1. Valsts valodas aăentūras Konsultāciju daĜas galvenais uzdevums – sniegt 

konsultācijas par dažādiem latviešu valodas jautājumiem.  
 

2008. gadā Konsultāciju daĜa sniegusi 14 119 mutvārdu konsultācijas par 
dažādiem latviešu valodas jautājumiem – pareizrakstību, gramatiku, stilistiku, 
īpašvārdu atveidi, latviešu valodas terminoloăiju, 1487 rakstveida 
konsultācijas un 1139 konsultācijas pa e-pastu konsultacija@valoda.lv.  

 
Valodas konsultācijas: salīdzinājums 2004.–2008. gadā 

 

 
 

2008. gadā ievērojami palielinājās izsniegto rakstveida atzinumu skaits par 
dažādās valodās un atšėirīgos laikos rakstīto īpašvārdu identitāti, kas būtu 
izskaidrojams ar īpašumu lietu kārtošanu Valsts zemes dienestā.  
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Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ceĜošanai, darba iespējām ne tikai 
Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē, palielinājusies arī atveidojamo īpašvārdu 
daudzveidība. Latvijas iedzīvotāji laulājas ar ārzemniekiem, uz Latviju studēt 
un strādāt brauc ne tikai tuvāku un tālāku Eiropas valstu pilsoĦi: konsultantēm 
ikdienā jāatveido arī tālu un eksotisku valstu iedzīvotāju īpašvārdi. Kopā 
2008. gadā atveidoti 1535 personvārdi un vietvārdi. 
 
Lai sniegtu vienotu izpratni par īpašvārdu atveides problēmgadījumiem un 
sekmētu sadarbību, Konsultāciju daĜas darbinieces par šiem jautājumiem 
vadījušas nodarbības un uzstājušās semināros Latvijas dzimtsarakstu 
nodaĜu darbiniekiem, LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Migrācijas politikas nodaĜas darbiniekiem, literārajiem redaktoriem, 
kā arī Rīgas un Rīgas rajona vispārizglītojošo skolu skolotājiem sarīkojumā 
„Metodiskās dienas 2008”. 
 
Sadarbībā ar Valsts valodas centra (VVC) Latviešu valodas ekspertu komisiju 
aktualizēti atsevišėi pareizrakstības jautājumi, kas tikuši apspriesti VVC 
Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs (februārī, martā, aprīlī). Šīs 
aktualitātes un biežāk uzdotie jautājumi apkopoti VVA mājaslapas sadaĜā 
„Biežāk uzdotie jautājumi”  
(sk. http://www.valoda.lv/lv/konsultacijas/biezakuzdotiejaut). 
 

 
 
Vairākos gadījumos Konsultāciju daĜai ir bijis jāizšėir jautājums par teikuma 
jēgas izpratni noteiktā kontekstā. Iesniegtie teksti ir pārprotami, jo tiek 
sastādīti nekonkrēti un no valodas viedokĜa tik neprofesionāli, ka tie ir grūti 
saprotami arī valodniekiem. Konsultāciju daĜas padoms ir lūgts, lai izvērtētu 
atsevišėu vārdu un to formu lietošanu tiesību aktos, izstrādājot likumus un MK 
noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. 
 
Atšėirībā no iepriekšējiem gadiem 2008. gadā par visai ierastu praksi kĜuva arī 
juristu lūgumi VVA speciālistiem sniegt skaidrojumus par tekstu un teksta 
fragmentiem no leksikas, stilistikas, sintakses un tekstveides viedokĜa. Par 
dažādiem apvainojumiem presē un interneta portālos 2008. gadā veikti 46 
lingvistiskie atzinumi un 5 lingvistiskās ekspertīzes. 
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Konsultācijas un lingvistiskie atzinumi sniegti gan privātpersonām, gan 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās nodaĜām, dzimtsarakstu 
nodaĜām, tiesām, pagastu padomēm, LR vēstniecībām ārvalstīs, LR Saeimai, 
Eiropas Parlamenta latviešu valodas tulkotājiem u.c.  
 
Par sabiedrības ieinteresētību valodas jautājumos liecina sniegtie komentāri 
plašsaziĦas līdzekĜiem – Latvijas Neatkarīgajai televīzijai raidījumā „900 
sekundes” (janvārī), TV3 raidījumam „Bez tabu” (februārī), Latvijas Radio I 
raidījumā „Kultūras rondo” (janvārī), radio „Skonto” (jūnijā, augustā, 
septembrī), laikrakstam „Diena” (jūnijā) u.c. 

 
2.2. „Kā rakstīt...?”, „kad lietot...”, „kāda ir atšėirība vārdu nozīmēs?”, „kā 

saīsināt...?”, „kā atveidot...?” – tā ir tikai neliela daĜa jautājumu, ar kuriem 
ikdienā sastopas Valsts valodas aăentūras Konsultāciju daĜas darbinieces. 
Atbildes uz šiem jautājumiem apkopotas informatīvi izglītojošajā materiālā 
„Valodas aktualitātes”.  

 

 

Valsts valodas aăentūra. 
Valodas aktualitātes. Rīga: 
Madonas poligrāfists, 2008. 48 
lpp. ISBN 978-9984-9958-3-0 

 
Lai novērstu praksē vērojamās nekonsekvences īpašvārdu atveides jautājumos, 
brošūrā atrodami arī tulkotājas V. SalmiĦas ieteikumi armēĦu īpašvārdu atveidē  
un tulkotājas Dr. philol. G. Eglītes ieteikumi japāĦu valodas skaĦu kopu  

atveidē 
 

2.3. Lai sekmētu vienotību ukraiĦu valodas īpašvārdu atveidē, Dr. philol. 
J. Sadlovskis ir izstrādājis „UkraiĦu-latviešu personvārdu un Ukrainas 
pilsētu nosaukumu vārdnīcas” manuskriptu (38 lpp.). Šis materiāls pēc 
apstiprināšanas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijā Ĝaus 
novērst neprecizitātes, kas radušās ukraiĦu valodas īpašvārdu atveidē, kā 
starpniekvalodu izmantojot krievu valodu. 

 
2.4. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu 2008. gadā tika rīkoti arī vairāki semināri 

un diskusijas par aktuāliem latviešu valodas jautājumiem, piemēram: 
 

• semināru cikls (28. 05., 03. 06., 16. 06. 2008.) redaktoriem un 
korektoriem sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju – par tiesību 
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aktu rediăēšanas jautājumiem, lielo sākumburtu lietošanas problēmām, kā 
arī par korektora un redaktora darba ētiku, strādājot ar dažādu autoru un stilu 
tekstiem; 

• seminārs un diskusija „Valoda un reklāma” (04. 11. 2008.) preses 
izdevumu redaktoriem sadarbībā ar Latvijas Preses izdevēju asociāciju. 
Seminārā galvenokārt tika aplūkoti interpunkcijas un ortogrāfijas jautājumi. 
Dalībnieki aktīvi diskutēja par redaktora sadarbību ar reklāmas veidotājiem 
un maketētājiem, par interpunkciju reklāmās (piemēram, izsaukuma zīmju 
lietojumu) un vietniekvārdu lietojumu (tu un/vai jūs, sieviešu un/vai vīriešu 
dzimtes vietniekvārdiem), par salikto nosaukumu pierakstu (lielo burtu 
izmantojumu), jaundarinājumiem, svešvārdiem, hibrīdvalodu, slēptajiem 
tulkojumiem, valodas spēĜu elementiem, sarunvalodas un literārās valodas 
lietojuma samēru reklāmās, kā arī par valodas līdzekĜu izmantojumu 
asociāciju veidošanā, par reklāmtekstu atbilsmi etnosa pasaules ainai u. c. 
jautājumiem. 

 

 
 
2.5. Kopš 2008. gada jūnija VVA mājaslapa papildināta ar informatīvi izglītojošu 

rubriku „NedēĜas jautājums”. 
 

 

Katru nedēĜu mājaslapas 
apmeklētājiem ir bijusi iespēja 
atbildēt uz dažādiem ar valodu 
saistītiem jautājumiem. 7 mēnešu 
laikā uz šiem jautājumiem atbildējuši 
aptuveni 3750 interesentu. 
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3. funkcija. Veicināt valsts valodas attīstību informācijas tehnoloăiju sfērā 
 
Viens no „Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010. gadam” minētajiem 
uzdevumiem – organizēt un izveidot datorizētu mūsdienu latviešu valodas datubāzi, 
nodrošināt tās plašu izmantošanu, izveidot latviešu valodas tekstu un runas 
elektronisko korpusu, nodrošināt tā izveidei un uzturēšanai nepieciešamās 
programmatūras attīstību, nodrošināt zinātnisko pētījumu bāzi un izstrādāt 
programmlīdzekĜus leksikogrāfiskajam darbam ar datubāzi un valodas korpusu. 
 
2008. gada jūlijā latviešu valodas korpusa izveidē ieinteresētās organizācijas (Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Valsts valodas komisija, Valsts valodas aăentūra, Latvijas 
Universitāte, Ventspils Augstskola, SIA „Tilde”, Vidzemes Augstskola, Daugavpils 
Universitāte, Liepājas Universitāte) Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadībā ir 
parakstījušas nodomu protokolu par sadarbību. 
 
3.1. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu 2008. gadā Latvijas Universitātes aăentūra 

„LU Matemātikas un informātikas institūts” (LU MII) ir pabeigusi 3 projektus 
latviešu valodas korpusa izveidē. 

 
• Latviešu valodas korpusa tekstu metadatu sagatavošana 

Analizējot LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas valodas resursus, ir atlasīti 
dati sabalansēta korpusa izveidei (~1 miljons vārdlietojumu). Avotu un datu 
analīzes rezultātā iegūtie secinājumi ir pamats metodikas izveidei valodas 
korpusa izstrādes nākamajiem posmiem. 

 
• Latviešu valodas korpusa programmatūras izstrāde: pirmais posms 

Projektā izstrādāta teksta segmentēšanas programma un daĜēji automatizēta 
morfoloăiskās marėēšanas programma, kas interaktīva darba režīmā spēj 
precīzi diferencēt visas vārdšėiras saskaĦā ar esošo morfoloăiskās marėēšanas 
shēmu, atsevišėos gadījumos izmantojot vienkāršotu sintaktisko analīzi. 

 
• Latviešu valodas korpusa programmatūras izstrāde: otrais posms 

Īstenojot projektu, LU Matemātikas un informātikas institūtā izstrādāti vairāki 
homonīmisko vārdformu atšifrēšanas algoritmi, kas izmanto datorizētās 
teikumu sintaktiskās analīzes elementus, kā arī izveidoti prepozicionālo un 
nominālo frāžu algoritmi, kas daĜēji automatizētās morfoloăiskās marėēšanas 
programmas darbību palielina 2 līdz 3 reizes. Tāpat izveidots segmentēts 
tekstu krājums un veikta pilnīgotās datorprogrammas testēšana, vairāku 
korpusa failu marėēšana. Projekta laikā izstrādātais korpusa indekss Ĝauj atrast 
un uzkrāt failā atsevišėus vārdus un to kontekstus. 



 19 

 

Projektu rezultāti aplūkojami 
interneta vietnē 
www.korpuss.lv 
„Līdzsvarots miljons 
vārdlietojumu liels mūsdienu 
latviešu valodas tekstu 
korpuss”. 

 
 
 
3.2. Latvijas Universitātes aăentūra „LU Latviešu valodas institūts” (LU LaVI) ar 

Valsts valodas aăentūras atbalstu ir turpinājusi darbu, papildinot Mūsdienu 
latviešu valodas vārdnīcas elektronisko versiju ar 5212 šėirkĜiem (J–ě). 

 
 

 

Jaunie mūsdienu latviešu valodas 
skaidrojošās vārdnīcas (MLVV) 
šėirkĜi ir ievietoti portālā 
www.ailab.lv. 
 

 
 
3.3. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu SIA „Tilde” ir īstenojusi projektu 

„Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā: personvārdu vārdnīcas 
izstrāde un publicēšana internetā”. 

 
 

 

Projektā izveidotā „Citvalodu 
personvārdu vārdnīca latviešu valodā” 
ievietota interneta portālā 
www.letonika.lv.  
Vārdnīcā ir iekĜauts vairāk nekā 4260 
vācu, itāĜu, čehu un franču personvārdu. 
Līdztekus populārākajiem vīriešu un 
sieviešu vārdiem un uzvārdiem te 
atrodama arī kultūrvēsturē un politikā 
(ieskaitot mūsdienas) zināmu personu 
vārda un uzvārda, arī pseidonīma atveide 
latviešu valodā.  
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4. funkcija. Īstenot projektu „Eiropas Valodu portfelis (EVP) Latvijā”  
 
 
4.1. 2008. gada 4. aprīlī Valsts valodas aăentūra sadarbībā ar LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centru (LR IZM ISEC) un 
Latvijas AngĜu valodas skolotāju asociāciju (LAVSA) vispārizglītojošo skolu 
angĜu valodas skolotājiem un metodiėiem rīkoja izglītojoši informatīvu 
semināru „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei un Eiropas 
Valodu portfelis Latvijā”. Savukārt 2008. gada 10. oktobrī Valsts valodas 
aăentūra sadarbībā ar LR IZM ISEC šādu semināru rīkoja krievu valodas kā 
svešvalodas skolotājiem un metodiėiem.  
 
 
Semināros tika aplūkoti šādi jautājumi: 

• ieskats EVP attīstībā Eiropā un Latvijā;  
• Eiropas kopīgo pamatnostādĦu valodas teorētiskais modelis un tā 

izmantošanas iespējas valodu mācību programmu un pārbaudes darbu 
veidošanā;  

• EVP izveides pamatprincipi un ieteikumi darbam ar EVP jaunākā 
skolas vecuma bērniem Latvijā;  

• EVP kā mācību grāmatas sastāvdaĜa; 
• EPOSTL − Eiropas Valodu portfelis skolotājiem; 
• praktiski ieteikumi darbam ar EVP mācību stundās. 
 
 
 

 
 
 
 
4.2. Valsts valodas aăentūra sadarbībā ar Latviešu valodas apguves valsts aăentūru  

(LVAVA) 2008. gada 25. jūnijā un 19. novembrī organizēja diskusiju Eiropas 
Valodu portfeĜa attīstības perspektīvas Latvijā, apspriežot šādus jautājumus:  

• EVP ieviešana Latvijā;  
• EVP un valodu apguves sistēma;  
• EVP pieejamība mācību procesā;  
• EVP izstrādes perspektīvas u. c.  
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5. funkcija. Nodrošināt valsts valodas terminoloăijas attīstību, veidojot terminu 
datubāzes un apkopojot esošo valsts institūciju tulkojumu datubāzes 

 
5.1. Valsts valodas aăentūras informē, ka 2008. gadā Latvijas Universitātes aăentūra 

„LU Latviešu valodas institūts” interneta vietnē www.termini.lza.lv/akadterm 
publicēja 2007. gadā izstrādāto un publicēto „Valodniecības pamatterminu 
skaidrojošo vārdnīcu” (LU LaVI. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 
vārdnīca. Atb. red. V. SkujiĦa. Izdevums sagatavots un izdots ar Valsts valodas 
aăentūras finansiālu atbalstu. Rīga: Madonas poligrāfists, 2007. 623 lpp. ISBN 
978-9984-9836-9-1).  

 
 

 

Tā ir pirmā latviešu valodā izstrādātā 
skaidrojošā latviešu valodniecības 
terminu vārdnīca, kas ar LU LaVI un 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas atbalstu 
interesentiem tagad pieejama arī 
elektroniskā formātā (vārdnīcā apkopoti 
un skaidroti 2111 aktuālākie latviešu 
valodniecības termini). 

 
 
 
6. funkcija. Sekmēt mūsdienu prasībām atbilstošu un atjauninātu valsts valodas 

normu avotu (piem., vārdnīcu, rokasgrāmatu) izveidi un izdošanu, kā arī 
izdot tos 

 
Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu 2008. gadā izstrādāti 2 terminu tulkojošo 
vārdnīcu manuskripti. 
 
6.1. VAS „Latvijas pasts” sadarbībā ar valsts aăentūru „Tulkošanas un terminoloăijas 

centrs” ir izstrādājis „Pasta terminu vārdnīcas (EN-LV-RU-FR)” 
manuskriptu (193 lpp.). Vārdnīcā iekĜauti pasta darbībā lietojami finanšu, 
filatēlijas, muitas, juridiskie, kvalitātes mērījumu un ar tehnoloăiju izmantojumu 
saistīti termini. Tulkojošajā vārdnīcā iekĜauts 1500 šėirkĜu ar angĜu, franču un 
krievu valodas terminu atbilsmēm. Vārdnīcas beigās ievietots terminu rādītājs 
latviešu, franču un krievu valodā. 

 
6.2. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija (LSPA) savukārt ir izstrādājusi „Sporta 

terminu vārdnīcu (angĜu, latviešu, vācu, krievu valodā)”. Šāda vārdnīca ir 
izveidota pirmo reizi Latvijā un aptver vairāk nekā 190 sporta veidos lietoto 
leksiku (vairāk nekā 61 000 leksikas vienību, ~ 1000 lpp.). Vārdnīca sniegs 
atbalstu LSPA valodu, teorētisko un praktisko katedru docētājiem, kā arī būs 
izmantojama studentu profesionālo kompetenču pilnveidē. Pēc vārdnīcas 
publicēšanas materiāls tiks ievietots arī LSPA mājaslapā un būs pieejams visiem 
interneta lietotājiem. 
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6.3. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu Liepājas Universitātes docētājas Dr. philol. 
Dz. Šulce un Dr. philol. V. StrautiĦa ir sagatavojušas mācību palīglīdzekĜa 
„Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība” manuskriptu. Grāmatu 
pēc tās izdošanas varēs izmantot pedagogi, studenti, žurnālisti, tulkotāji, 
redaktori, diktori un ikviens interesents. 

 
 
7. funkcija. Veicināt un popularizēt valsts valodas apguvi un lietošanu 
 
7.1. Sākot ar 2007. gadu, Valsts valodas aăentūra atbalsta dažādus pasākumus 

ārzemju augstskolās, tā palīdzot popularizēt latviešu valodu pasaulē un sekmējot 
latviešu valodas kā svešvalodas apguvi. 

 
N.p.
k. 

Atbalstītais  

pasākums 

Datums Īss pasākuma(-u) 

apraksts 

Semināru cikls Ėelnes Universitātes Valodniecības institūtā 

Ievads latviešu valodā, 
Latvijas vēsturē 

  

11. 01. 2008. 

Ievads latviešu valodas 
vēsturiskajā analīzē, 
arhaismi latviešu valodā 

18. 01. 2008. 

1. 

Ievads latviešu valodas 
areālajā tipoloğijā 

25. 01. 2008. 

Semināros par latviešu valodas jautājumiem 
piedalījās Vēsturiski salīdzināmās 
valodniecības katedras, Vispārīgās 
valodniecības katedras, Austrumeiropas 
vēstures katedras docētāji un studenti, Ėelnes 
Universitātes Valodniecības institūta doktoranti 
un pētnieki, kā arī citi interesenti. 

Pasākumu cikls Baltijas pavasaris Maincas Universitātes (Vācijā) ZiemeĜeiropas un 
Baltijas valstu valodu nodaĜā 

Atklātā lekcija par Latviju 
un latviešu valodu 

07. 02. 2008. Maincas Universitātes ZiemeĜeiropas un baltu 
valodu un kultūras departamenta (SNEB) 
profesore A. Sarhimā (A. Sarhimaa) šo lekciju 
nolasīja Universitātes Atvērto durvju dienā. 

2. 

Fotogrāfiju izstāde 
Baltijas pavasaris 
(Baltischer Frühling) 

22. 01.– 
10. 02. 2008. 

Izstāde bija apskatāma Maincas Universitātes 
ēkā “Philosophicum”. Fotogrāfiju autors bija 
viens no SNEB studentiem – B. Burkharts 
(B. Burkhardt), kurš 2007. gada vasarā ar 
velosipēdu apceĜoja Baltijas valstis. Pirms šī 
ceĜojuma, studiju laikā, fotogrāfiju autors bija 
iepazinis Baltijas valstu valodas, kultūru un 
vēsturi. B. Burkharts atklāšanas pasākumā 
atbildēja uz interesentu jautājumiem un 
komentēja savas fotogrāfijas, tādējādi rosinot 
arī citus SNEB studentus apceĜot Latviju. 

Pasākumu cikls Piektās atvērto durvju dienas ŠauĜu Universitātes Humanitārajā 
fakultātē, asociācija BALTŲ CENTRAS  

Atvērto durvju diena 
„Baltu centrā” 

Katrs, kam ir interese par Latviju vai kurš 
vēlējās uzzināt, ar ko nodarbojas Baltu centrs, 
varēja to apmeklēt un iepazīties ar Centra 
speciālistiem. 

3. 

Publiskā lekcija Latviešu 

2008. gada 
marts  

Pēc lekcijas tika rīkota diskusija par latviešu 
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literatūras tulkojumi 
lietuviešu valodā 

literatūras tulkojumiem, to nozīmi, tulkotāju 
iecerēm un lasītāju vajadzībām. 

M. Zālītes lugas 
Margarita iestudējuma 
noskatīšanās 

Tika organizēts izbraukums uz Panevēžas 
Drāmas teātri, lai noskatītos M. Zālītes lugas 
iestudējumu. Pēc izrādes tika rīkota tikšanās ar 
M. Zālītes dramaturăijas tulkotāju S. Gaižūnu 
(S. Gaižiūnas). 

4. Pasākumu cikls Mūsu 
valoda=Vårt språk-
lettiska latviešu valodas 
un literatūras 
popularizēšanai 
Stokholmas 
Internacionālajā 
bibliotēkā 

2008. gada 
aprīlis–
decembris  

Minēto pasākumu ciklā viena no 
interesantākajām bija tikšanās ar rakstnieci 
I. Zanderi. Šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 
50 bērnu un jauniešu. Atsauksmes par tā norisi, 
pateicoties trimdinieku laikrakstam „Brīvā 
Latvija”, izskanēja visā pasaulē. Interesants un 
plaši apmeklēts bija arī pasākums, kurā savus 
darbus lasīja un uz jautājumiem atbildēja 
M. Runkulis. 

5. ViĜĦas Universitātes 
Letonikas kabineta 
izveide un atklāšana 

28. 03. 2008. Latviešu valodu ViĜĦas Universitātē var studēt 
kopš 1946. gada. Letonika ir akadēmiska 
disciplīna, kas kā atsevišėa un starpdisciplināra 
rakstura zinātniskās izpētes nozare apvieno 
valodas, literatūras, kultūras, vēstures, 
arheoloăijas un politoloăijas priekšmetus. 

Letonikas kabineta uzdevums ir nodrošināt 
sadarbību ar citām baltistikas — letonikas un 
lituānistikas — nodaĜām Lietuvā, Latvijā un 
citviet pasaulē, veicināt studentu mobilitāti, 
organizēt un nodrošināt kvalitatīvas letonikas 
studijas, rīkot zinātniskus un citus plašāka 
rakstura pasākumus. Kabinetā darbojas arī 
letonikas bibliotēka. Studentiem un visiem, kam 
ir interese par latviešu valodu un kultūru, 
Letonikas kabinetā tiek piedāvāti lieliski darba 
apstākĜi. 

6. Pasākumu cikls Baltu 
valodu stundas Latvijas 
un Lietuvas pierobežas 
skolās 

 

 

02.–12. 2008. Šo KauĦas Vītauta Dižā Universitātes rīkoto 
pasākumu mērėis bija pievērst sabiedrības un 
izglītības ministriju uzmanību kaimiĦu baltu 
valodas apguves nepieciešamībai Latvijas un 
Lietuvas pierobežā, tādējādi rosinot jauniešus 
pēc skolu absolvēšanas turpināt studijas baltu 
filoloăijā universitātēs. Tāpat arī šie pasākumi 
skaidri apliecina, ka skolēni, apgūstot otras 
baltu valodas pamatus, var sarunāties bez 
starpniekvalodas. Tas ne tikai palīdz aizsargāt 
un saglabāt unikālās baltu valodas, bet 
paplašina to lietošanas sfēru un areālus, 
nostiprina baltu identitāti un arī aktivizē 
Lietuvas un Latvijas iedzīvotāju, valdības, 
kultūras pārstāvju un uzĦēmēju savstarpējos 
sakarus.  

Pasākumi tika organizēti, cenšoties ieinteresēt 
skolēnus baltu valodu un kultūras apguvē, tāpēc 
jaunieši ne tikai noklausījās dažādas lekcijas par 
valodas, vēstures un kultūras jautājumiem, bet 
arī pēc stundām mācījās kaimiĦtautas rotaĜas un 
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dejas, dziesmas, centās tuvāk iepazīties. Divu 
gadu pieredze rāda, ka ieinteresētība un 
atsaucība no skolu vadības, skolotāju un 
skolēnu puses ir liela. Pasākumus atbalstīja 
Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija. 

7. Pasākumu cikls Latvijas 
Valsts neatkarības 
jubilejas svētki, Klaipēdas 
Universitātes Humanitāro 
zinātĦu fakultātes Baltu 
filoloăijas un etnoloăijas 
katedra 

14.– 
21. 11. 2008. 

Šajā laikā Klaipēdā tika rīkoti dažādi pasākumi 
– viktorīna par latviešu valodu Klaipēdas 
Radio, tika atskaĦota latviešu estrādes mūzika, 
Klaipēdas Televīzijā varēja noskatīties latviešu 
valodai veltītu raidījumu. Savukārt Klaipēdas 
Universitātē notika koncerts, kurā tika atskaĦota 
latviešu klasiskā un populārā mūzika. 
Pasākumos piedalījās Latvijas vēstnieks Lietuvā 
H. Baumanis. 

8. Pasākumu cikls Latvijas 
nedēĜa ŠauĜos 

14.–
21.11.2008. 

Pasākumi tika veltīti Latvijas Republikas 
neatkarības 90. gadadienai. 

Šīs nedēĜas laikā interesentiem bija iespējas 
apmeklēt un piedalīties Ĝoti daudzos kultūras 
pasākumos, tā, piemēram, varēja noskatīties 
mākslas filmu „Rīgas sargi”, apmeklēt 
R. Kvašītes fotogrāfiju izstādi „Latvijas 
mozaīka” un lietuviešu un latviešu dzejas 
lasījumus. Notika pasākums „Tekstu lasījumi: 
Zentas MauriĦas grāmata „Trimdas traăika” 
lietuviešu valodā” un svinīgais vakars „Latvija 
manā sirdī”. Tika dziedātas latviešu un 
lietuviešu tautasdziesmas, dejotas tautas dejas, 
viesi cienāti ar pelēkajiem zirĦiem un citiem 
latviešu nacionālās virtuves ēdieniem. ŠauĜu 
UNESCO centrs R. Kvašītei (Baltu centra 
vadītājai) pasniedza goda rakstu par 
starpkultūru sakaru veicināšanu. 

9. Latviešu valodas lekciju 
nodrošināšana 

2008 2008. gadā tika nodrošinātas latviešu valodas 
studijas Vīnes Universitātē, Bonnas 
Universitātē, kā arī latviešu valodas lektorāts 
Prāgas KārĜa Universitātē. 

10. Ārvalstu universitāšu un 
zinātniski pētniecisko 
institūciju bibliotēku 
fondu papildināšana ar 
mācību un zinātnisko 
literatūru 

2008 Valsts valodas aăentūra regulāri cenšas 
papildināt ārvalstu augstskolu, zinātniski 
pētniecisko centru, kā arī citu ar latviešu 
valodas apguvi vai izpēti saistītu organizāciju 
bibliotēku fondus, sūtot gan ar Valsts valodas 
aăentūras atbalstu izdotās grāmatas, gan 
iegādājoties citus mācību un pētniecības 
vajadzībām nepieciešamos izdevumus, 
piemēram, latviešu valodas mācību grāmatas, 
vārdnīcas, latviešu daiĜliteratūru, metodiskos 
materiālus, CD ar latviešu rakstnieku darbu 
ierakstiem, filmas no latviešu filmu zelta fonda, 
preses izdevumus „Karogs”, „Rīgas Laiks”, 
„Kultūras Forums”, „Lata romāns”, „Dadzis” 
u.c. Minētie materiāli 2008. gadā sūtīti uz 
Stokholmas Internacionālo bibliotēku, Helsinku 
Universitāti, Pēterburgas Universitāti, Vītauta 
Dižā Universitātes Letonikas centru, PoznaĦas 
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Adama Mickeviča Universitāti, ViĜĦas 
Universitāti, Varšavas Universitāti, Stokholmas 
Universitāti, Vašingtonas Universitāti, Vīnes 
Universitāti, Minsteres Universitāti, BeržeĦi 
Dāniela Sombathejas augstskolu, Greisvaldes 
Universitāti, Maincas Universitāti, Lietuviešu 
valodas institūtu (ViĜĦā), Ėelnes Universitāti, 
Klaipēdas Universitāti, ŠauĜu Universitāti, 
Prāgas KārĜa Universitāti, Klaipēdas 
Universitāti, Rietumungārijas Universitāti u.c.  

 
7.2. Videofilma „Vienā valodā” (SIA „Ienesīga vieta Production”, 2007, producente 

D. Leimane) tika tulkota angĜu un franču valodā (ar subtitriem) ārvalstu 
augstskolu vajadzībām – tas ir materiāls latviešu valodas kā svešvalodas 
apguvei.  

 

 

Filma ir dokumentāls stāsts par 
Latvijā dzīvojošiem 
cittautiešiem, par viĦu 
attieksmi pret Latvijas valsti 
un latviešu valodu. 
 

 
7.3. PilsoĦu apvienība „Kultūras dialogs” ar Valsts valodas aăentūras atbalstu 

īstenojusi latviešu valodas popularizācijas programmu Čehijas Republikā.  
Programmas īstenotāji vadījuši atklāto latviešu valodas apguves nodarbību un 
iekārtojuši valodas stendu Prāgas valodu gadatirgū „Expolingua Praha 2007”. 
Tāpat organizēti latviešu valodas kursi sabiedrībai Prāgas KārĜa Universitātes un 
Brno Masarika Universitātes Filozofijas fakultātē. Projekta laikā notikušas 
Latvijas lektoru A. OdiĦas, M. DziĜumas un S. Ginteres lekcijas, rakstnieku 
J. Elsberga, J. ZvirgzdiĦa un dzejnieka K. VērdiĦa lekcijas un lasījumi KārĜa 
Universitātē. 

 

 

Ir izstrādāta un izdota tulkojošā 
vārdnīca 
Česko-lotyšsko-litevská konverzace. 
Čehu-latviešu-lietuviešu 
sarunvārdnīca. Čekų-latvių-lietuvių 
kalbų vadovas. Praha: Kulturni 
dialog, 2008. 179 str. ISBN 978-80-
254-3142-9 
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Izstrādāts latviešu valodas mācību grāmatas čehiem manuskripts (Štoll, P., 
Grīnberga, I. Lotyština pro Čechy: manuskripts. Praha: Karlova Univerzita v 
Praze, Filozofická fakulta, 2008. 172 str.). 
 
 

 

Viens no rezultātiem – brošūra 
„Latviešu valoda”. 
 
Štoll, P. Lotyština. Praha: Kulturni 
dialog, 2007. 16 str. ISBN 978-80-
254-0236-8 
 

 
 
7.4. No 2008. gada 22. līdz 27. septembrim Valsts valodas aăentūra jau ceturto reizi 

organizēja Eiropas Valodu dienas Latvijā. 2008. gadā tās tika veltītas Latvijas 
Republikas deviĦdesmitajai dzimšanas dienai un latviešu valodai kā Latvijas 
Republikas valsts valodai un Eiropas Savienības oficiālajai valodai. 

 
  

 
„Eiropas Valodu dienu 2008” laikā notika:  
 

 • literāro darbu konkurss 5.–12. klašu skolēniem 
„Mana valoda ir mans gods"; 

• zīmējumu konkurss 1.—4. klašu skolēniem 
„Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiĦu”; 

• radiokonkurss „Valodu karuselis”; 

• viktorīna „Latvijas Avīzē”; 

• konference „Jaunākie pētījumi valodu apguvē”;  

• bilingvālie dzejas lasījumi;  

• konference „Latvija – tauta, valsts, valoda”; 

• Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē 
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Valsts valodas aăentūra atbalstījusi vairākus projektus, lai nodrošinātu sabiedrības 
līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā, popularizētu latviešu valodas prasmi un 
lietojumu, informētu par labākajiem sasniegumiem un veiksmīgāko pieredzi valsts 
valodas politikas īstenošanā, tai skaitā latviešu valodas kvalitatīvā lietojumā atbilstoši 
„Valsts valodas politikas programmai 2006.–2010. gadam”. 
 

 
7.5. 2008. gada 12. septembrī Valsts valodas aăentūrā notika starptautisks seminārs 

„Baltijas valstu politika salīdzināmā aspektā”. Seminārā tika analizēta 
Baltijas valstu valodas politika un valodas situācija. Polijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Latvijas pētnieki iepazīstināja dalībniekus ar valodas situāciju Baltijas 
valstīs, tika apspriesti tādi jautājumi kā, piemēram, globalizācijas ietekme uz t.s. 
„mazajām” ES valodām, juridiskais valodu statuss, valoda un jaunās 
tehnoloăijas u.c., tika analizēta valstu rīcība un prioritātes valsts valodas 
nostiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai. Valsts valodas aăentūras, Latvijas 
Universitātes, Latviešu valodas institūta un Lietuviešu valodas institūta pētnieki 
vienojās par kopējiem turpmāk veicamiem pētījumiem sociolingvistikā. 

 
7.6. Spēja pārliecinoši, argumentēti paust savas domas un viedokli par konkrētu 

tematu ir ne tikai nozīmīga mācību procesa sastāvdaĜa skolā, bet arī studējot un 
uzsākot darba gaitas. TādēĜ Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LVSA) ar 
Valsts valodas aăentūras atbalstu rīkoja publiskās runas konkursa „Dažāda 
pasaule un es tajā” finālu, kas notika Rīgā 2008. gada 27. martā. Ar 
rezultātiem iespējams iepazīties mājaslapā www.lvasa.lv. 

 
7.7. 2008. gada 8. maijā Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

notika konference skolu jauniešiem „Uzmanību! Runā jaunieši”, ko 
atbalstīja Valsts valodas aăentūra. Konferencē dalībnieki tika iepazīstināti ar 
skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa par jauniešu valodu rezultātiem. 
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iesaistīties interaktīvos semināros un 
diskusijās par dažādiem ar jauniešu valodu un mūsdienu latviešu valodu 
saistītiem aspektiem. Detalizētāka informācija par konferences norisi atrodama 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes mājaslapā www.ppf.lu.lv. 

 
7.8. No 2008. gada 31. jūlija līdz 2. augustam Skrundas arodvidusskolā notika 

latviešu valodas un literatūras skolotāju kreatīvi metodiskā vasaras 
nometne „Skrundas dienas”. Nometni organizēja Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju asociācija (LVLSA) sadarbībā ar Valsts valodas aăentūru. 

uzvarētāju apbalvošana; 

• pasākums „Valodu karte”; 

• tikšanās „Valodas kafejnīca”; 

• brīvdabas kino Vērmanes dārzā – filmas 
„Vienā valodā” un „Runā ar mani. Latviski”; 

• valodu darbnīcas – čehu, spāĦu, grieėu, franču, 
itāĜu, armēĦu, somu, zviedru, dāĦu, īslandiešu, 
norvēău, japāĦu, esperanto un latviešu valodā. 
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Pedagogiem tika piedāvātas lekcijas par jauniešu valodu, notika diskusija par 
latviešu valodas mācību metodikas jautājumiem un skolēnu latviešu valodas 
olimpiādes saturu. Vasaras nometnē tika rīkots arī konkursa „Mans latviešu 
valodas skolotājs” noslēguma pasākums. 

 
7.9. Jau sesto gadu Valsts valodas aăentūra laikrakstā „Latvijas Avīze” atbalsta 

projektu „Mūsu valodas zaĜais koks”. Ar tā palīdzību mērėtiecīgi tiek rosināta 
sabiedrības interese par latviešu valodas kopšanu un attīstību.  

 

 
 
Laika posmā no 14. 02. 2008. līdz 15. 12. 2008. publicētas 18 tematiskās 
valodas lappuses. Tajās galvenā uzmanība veltīta: 

• Eiropas sociālpolitikas un kultūras procesu atbalsojumam Latvijā un 
secinājumiem, kā šie procesi ietekmē latviešu valodas attīstību;  

• jauno un topošo filoloăijas zinātnieku iecerēm un paveiktajam;  
• latviešu valodai diasporā;  
• Latvijā dzīvojošo cittautiešu motivācijai apgūt latviešu valodu; 
• valodas lietojuma kvalitātei dažādu iestāžu, organizāciju un privātpersonu 

vērtējumā u. c. jautājumiem. 
 
7.10. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu izveidots televīzijas raidījumu cikls 

„Dzīvā valoda” (producente S. Eihmane), kas pārraidīts LTV1 kanālā              
2008. gada 7. janvārī, 14. janvārī, 21. janvārī un 28.  janvārī. Šajos 4 raidījumos 
aktualizēts jautājums par latviešu valodas izdzīvošanu, pastāvēšanu un attīstību 
pēckara trimdas zemēs un izsūtījuma vietās Austrumos – Sibīrijā, par valodas 
saglabāšanas iespējām tiem, kas dažādu apsvērumu dēĜ devušies strādāt uz Īriju, 
Briseli (BeĜăiju) vai citur, kā arī par to, kas valsts valodas apguvē un lietojumā 
aktuāls ir Latvijā. 

 
7.11. Lai informētu sabiedrību par latviešu valodas kā valsts valodas lomu sabiedrībā 

1989. gadā un 10 gadus vēlāk, ar Valsts valodas aăentūras atbalstu LTV1 
raidījumā „Viss notiek” tika veidoti astoĦi sižeti par valodas politiku 
likumdošanā un sadzīvē. Tas bija ieskats valodas politikā laikā no „Valodu 
likuma” līdz „Valsts valodas likumam”. 

 
7.12. Lai pievērstu Latvijas iedzīvotāju uzmanību ikdienā lietotajai valodai, Valsts 

valodas aăentūra sadarbībā ar producentu grupu „Hansamedia” izveidoja 
astoĦus videostāstus par latviešu valodu „Domā, kā runā!”, kas 2008. gadā 
no 14. līdz 27. jūlijam tika pārraidīti LTV1. Videomateriāla un akcijas mērėis 
bija pievērst Latvijas iedzīvotāju uzmanību nevēlamam valodas lietojumam, 
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popularizēt un sekmēt latviešu literārās valodas lietojumu dažādās ikdienas 
situācijās – tirgū, frizētavā, veikalā un citur. 

 
7.13. SIA „Sireall” ir īstenojusi projektu „Latviešu valodas pozīciju un prestiža 

stiprināšana: radio klipu izstrāde”. Tika izveidoti 3 audioklipi, lai pievērstu 
latviešu valodas runātāju uzmanību valodiskās izteiksmes formai ikdienā, 
aktualizētu koptas valodas estētiku, kā arī stiprinātu etnolingvistisko pašcieĦu un 
pašapziĦu latviešu sabiedrībā. Izveidotos audioklipus vieno sauklis „Domā, kā 
runā!”. 

 
7.14. Lai stiprinātu valsts valodas pozīcijas 2008. gadā no 11. februāra līdz 2. martam 

Valsts valodas aăentūra īstenoja radioreklāmas kampaĦu Latvijas 
iedzīvotājiem „Runāsim latviski!” – tas bija rosinājums mācīties un saziĦā 
izmantot latviešu valodu. Reklāmas kampaĦas laikā lielākajās Latvijas 
radiostacijās – Radio SWH, SWH+, LR2 un LR4 – tika atskaĦotas 3 reklāmas, 
kas adresētas latviešu auditorijai, aicinot saziĦā izmantot latviešu valodu, un          
3 reklāmas, kas adresētas Latvijā dzīvojošajiem cittautiešiem – ar aicinājumu 
mācīties un lietot latviešu valodu. 

 
Reklāmās, kas adresētas latviešu auditorijai, tika akcentēts, ka sarunā latvieši 
bieži vien lieto krievu valodu – tādā veidā nedodot iespēju citiem runāt valsts 
valodā un mazinot latviešu valodas nozīmi saziĦā. Tāpēc arī šo reklāmu sauklis: 
„Latvieti, neesi kūtrs, runā ar mani latviski!”  

 
7.15. Lai popularizētu latviešu valodas 

apguvi un lietošanu, kā arī 
informētu sabiedrību par grāmatām, 
kas izstrādātas un/vai izdotas ar 
Valsts valodas aăentūras finansiālu 
atbalstu, Aăentūra piedalījās izstādē 
„Baltijas Grāmatu svētki 2008” 
Rīgā, Ėīpsalas hallē, no 2008. gada 
28. februāra līdz 2. martam. 

 

 
7.16. „Ananāli lielie”, „Lampa atbaidītāja, kas darbojas ar saules enerăiju” un „CīsiĦi 

gāzē” ir tikai neliela kuriozu daĜa, kas tika iesūtīti Valsts valodas aăentūras 
organizētajam latviešu valodas kuriozu fotokonkursam „Domā, kā runā!”. 
Konkurss notika no 2008. gada 9. līdz 30. jūnijam, un tā mērėis bija pievērst 
Latvijas iedzīvotāju uzmanību ikdienā lietotajai valodai.  
 
Konkursa laikā ikviens tika aicināts fotografēt un augšupielādēt VVA mājaslapā 
attēlus ar nepareizu un kuriozu valodas lietojumu. Atsaucība bija Ĝoti liela, un 3 
nedēĜu laikā 102 cilvēki iesūtīja vairāk nekā 250 Latvijā sastopamus patiesus 
valodas kuriozus. Par oriăinālākajiem sūtījumiem balvas saĦēma K. UgeĜska, 
V. Tereškovičs un J. Bauăe.  
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Veicināšanas balvas tika piešėirtas par absurdākajiem valodas kurioziem.  

 
 
8. funkcija. Organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu 
 
8.1. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu izdots Edinburgas Universitātes profesora, 

filoloăijas zinātĦu doktora Dž. Ē. Džozefa monogrāfijas „Valoda un politika” 
tulkojums latviešu valodā. Grāmata ieteicama kā izglītojoša literatūra Ĝoti 
plašam lasītāju lokam – profesionāliem lingvistiem, pasniedzējiem, studentiem, 
politiėiem, psihologiem un visiem interesentiem. Tā palīdzēs izprast valodas 
nozīmi dažādās dzīves jomās un novērtēt tās lietojuma dažkārt visnegaidītākās 
sekas dzīvē. 

 
 

 

Džozefs, Dž. Ē. Valoda un 
politika. Rīga: Zinātne, 2008. 
207 lpp. ISBN 978-9984-808-51-
2 
 

 
 
 
8.2. Lai sekmētu latviešu valodas lietojuma izpēti un izglītotu sabiedrību valodas 

kultūras jautājumos, Valsts valodas aăentūra piedāvā trešo populārzinātnisku 
rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” numuru. 
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Liepājas Pedagoăijas akadēmija. 
Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu 
krājums. Atb. red.  
G. Smiltniece. Nr. 3. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. 104 
lpp. ISSN 1691-273X 

 
 
Šis rakstu krājums turpina plašam lasītāju lokam saprotamā veidā stāstīt par 
aktuāliem jautājumiem un problēmām latviešu valodas praksē. Krājumā 
aplūkoti šādi temati:  

• sasveicināšanās un atvadīšanās vārdi un frāzes dažādās situācijās;  
• neveiksmes zinātnisko tekstu veidošanā; 
• autora attieksme pret valodas stilu, angĜu valodas ietekme terminu 

veidošanā;  
• latīĦu morfēma ex uzĦēmumu nosaukumos; 
• vārdu izvēle ikdienas saziĦā – daži izvēles motīvi un nepamatota viena 

vārda aizstāšana ar citu; 
• dažādas problēmas saliktās tagadnes lietojumā mūsdienu latviešu 

valodā;  
• prievārda dēĜ novietojums teikumā; 
• Latgales vietvārdu rakstība. 

 
 
8.3. Ar Valsts valodas aăentūras atbalstu Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola (RPIVA) ir pabeigusi projektu „Latviešu valoda 1.–6. klasē”. 
Izstrādātā vingrinājumu krājuma darbam ar elektronisko tāfeli latviešu 
valodas stundās autores ir RPIVA profesore Z. Anspoka, lektore G. SiliĦa-
Jasjukeviča un izdevniecības „Lielvārds” atbildīgā redaktore E. Birzgale 
(Anspoka, Z., Birzgale, E., SiliĦa-Jasjukeviča, G. Latviešu valoda 1.—6. klasē: 
digitālās tāfeles vingrinājumu krājums : manuskripts. Rīga, 2008. 289 lpp.). 
Pedagogiem papildus tiek piedāvāta arī Anspoka, Z., Birzgale, E. Latviešu 
valoda 1.—6. klasē: metodika: manuskripts. Rīga, 2008. 88 lpp. 

 
 
8.4. SIA „Laba” ir izstrādājusi mācību palīglīdzekli latviešu valodas apguvei 

pirmsskolā.  
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Sagatavotas un izdotas četras 
„Spicītes darba burtnīcas” 
pirmsskolas vecuma bērniem. Bērni 
tiek iepazīstināti ar 20 latviešu 
alfabēta burtiem, un tie grupēti 
tematiski pa gadalaikiem – rudens, 
ziema, pavasaris, vasara. 

 
„Spicītes darba burtnīcu” izstrāde turpinās 2009. gadā atbalstītajā projektā. 
 
 

Valsts valodas aăentūra vienmēr ir atbalstījusi mācību līdzekĜu un mācību metodisko 
līdzekĜu sagatavošanu un izdošanu valsts valodā dažādu līmeĦu un dažādu tipu 
izglītības iestādēm. 2008. gadā atbalstīta arī mācību materiālu izstrāde latviešu 
valodas kā svešvalodas apguvei ārvalstīs (sk. arī 7.3. punktu).  
 
8.5. PoznaĦas Adama Mickeviča Universitāte ir izstrādājusi mācību līdzekĜu 

komplektu „Latviešu valoda ārzemju augstskolu studentiem” 
(manuskriptu). Mācību līdzekĜu kopu veido mācību grāmata studentiem un 
pedagogiem, ko papildina audioieraksti, pedagoga grāmata ar gramatikas un 
fonētikas, kā arī vārdnīcas nodaĜu; vārdnīca un materiāli latviešu valodas 
gramatikā un fonētikā studentiem. 

 
Mācību līdzekĜa komplekta autores ir Dr. philol. N. Naua un I. Klēvere-Velhli. 
Mācību līdzeklis ir domāts iesācējiem. Latviešu valodas apguvējs var sasniegt 
B1 valodas prasmes līmeni (pēc Eiropas Padomes dokumentā „Eiropas kopīgās 
pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” piedāvātajiem 
valodu prasmju līmeĦiem). Kā atzīst autores, var tikt sasniegts arī B2, it sevišėi 
klausīšanās un lasīšanas prasmes, līmenis. 
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Dalība konferencēs, semināros un pētījumu darba grupās  
Latvijā un ārzemēs 

 
 
 

Valsts valodas aăentūras darbinieki ir piedalījušies dažādās starptautiskās 
konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārzemēs. Tabulā apkopota informācija par 
dalību būtiskākajās zinātniskajās konferencēs un semināros, pieredzes apmaiĦas un 
pētniecisko projektu darba grupās. 

 
 

24.–25. 01. 

Daugavpils 

Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „XVII 
zinātniskie lasījumi” (G. KĜava, J. Valdmanis) 

 

07.–09. 01. 

Tartu 

Tallina 

(Igaunija) 

Pieredzes apmaiĦas tikšanās (I. VasiĜjeva) par valodu apguvi ārzemēs 
ar Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Tallinas 
Universitātes IgauĦu valodas institūta pārstāvjiem, kā arī Iedzīvotāju 
un etnisko lietu ministra padomnieci S. Jakobsenu (S. Jakobsen) 

 

15. 02. 

Rīga 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja, LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Savienības 
Informācijas aăentūras organizētā konference „Lisabonas līgums — 
kā tas mūs ietekmē?” Latvijas Universitātē (I. VasiĜjeva) 

 

22. 02. 

Rīga 

 

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta starptautiskā 
zinātniskā konference veltīta akadēmiėa J. Endzelīna 135. dzimšanas 
dienas atcerei (D. Liepa) 

 

06.–08. 03. 

Liepāja 

Liepājas Universitātes 14. starptautiskā zinātniskā konference 
„Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” (I. VasiĜjeva) 

 

28. 03. 

ViĜĦa  

(Lietuva) 

ViĜĦas Universitātes Letonikas kabineta atklāšanas konference 
Lietuvā (I. VasiĜjeva) 

08. 05.  

ŠauĜi 

(Lietuva) 

ŠauĜu Universitātes Baltu centra seminārs „Latviešu literatūras 
tulkojumi lietuviešu valodā 1900—2007” (I. VasiĜjeva) 

13.–15. 06. 

Aizenšate 

(Austrija) 

Austrijas Izglītības, kultūras un mākslas ministrijas un UNESCO 
Austrijas Komisijas starptautiskā zinātniskā konference „Ikdienas 
multilingvisms” (I. VasiĜjeva) 

 

14.–16. 07. Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (EFNIL) darba 
grupas sēde projekta „Eiropas valodu monitors” īstenošanas 
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Piza 

(Itālija) 

metodoloăijas dokumentu izstrādei (J. Valdmanis) 

 

08.–12. 07. 

Barselona 

(Spānija) 

Starptautiskā konference „Eiropas iedzīvotāji 2008: migrācija un 
migranti Eiropā” (G. KĜava, K. Motivāne) 

24. 10. 

Rīga 

LU LaVI Letonikas starptautiskā konference „Aktuāli valodas 
prakses jautājumi” (D. Liepa) 

 

03. 10. 

Rīga 

Dalība LU pētniecības projektā un noslēguma konferencē „Latviešu 
valoda mūsdienu kultūras situācijā” (D. Liepa) 

 

Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (EFNIL) 6. 
gadskārtējā konference „Valodas lietojums uzĦēmējdarbībā Eiropā” 
(J. Valdmanis) 

 

12.–15. 11. 

Lisabona 

(Portugāle) 

Eiropas Nacionālo valodas institūciju federācijas (EFNIL) Ăenerālā 
asambleja (J. Valdmanis) 

 

27.–28. 11. 

Liepāja 

Liepājas Universitātes 13. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds 
un tā pētīšanas aspekti” (J. Valdmanis, D. Joma, G. KĜava) 

 

Janvāris–
marts 

Rīga 

Dalība tulkojumu biroja „Skrivanek” organizētajā pētījumā „Valodu 
lietojums un latviešu valodas kvalitāte tulkojumos” 
www.skrivanek.com/lv/profil.php?sx=petijums-paradija 
(J. Valdmanis) 
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Valsts valodas aăentūras darbības rezultāti: pārskata tabula 

 
Darbības rezultāti Aăentūras 

funkcijas 
2008. gadā īstenotais piezīmes 

Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. 
Autoru kolektīvs. Rīga: Zinātne, 2008. 397 
lpp. ISBN 978-9984-808-41-3 

 

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā: 
manuskripts. Rīga: VVA, 2008. ~200 lpp. 

 

Latviešu valodas prasme un lietojums 
augstākās izglītības iestādēs: izglītības 
reformas rezultāti [tiešsaiste]. Rīga: VVA, 
2008. 17 lpp. Pieejams: 
http://www.valoda.lv/lv/news/239 

 

1. Analizēt valsts 
valodas situāciju 
un 
sociolingvistisko 
procesu 
dinamiku 

Latviešu valodas kā svešvalodas apguve 
Eiropas augstskolās. Rīga: Valsts valodas 
aăentūra, 2008. 60 lpp. ISBN 978-9984-9958-
8-5 

 

14 119 mutvārdu konsultācijas 
1 487 rakstveida konsultācijas 
1 139 konsultācijas pa e-pastu: 
konsultacija@valoda.lv 
1535 personvārdu un vietvārdu atveides 
46 lingvistiskie atzinumi 
5 lingvistiskās ekspertīzes 

 

Valsts valodas aăentūra. Valodas aktualitātes. 
Rīga: Madonas poligrāfists, 2008. 48 lpp. 
ISBN 978-9984-9958-3-0 

 

Sadlovskis, J. UkraiĦu-latviešu personvārdu 
un Ukrainas pilsētu nosaukumu vārdnīca: 
manuskripts. Rīga, 2008. 38 lpp. 

 

Semināru cikls redaktoriem un korektoriem 
(Rīga, 28. 05. 2008, 03. 06. 2008 , 16. 06. 
2008.) 

sadarbībā ar 
Latvijas 
Grāmatizdevēju 
asociāciju  

Seminārs un diskusija „Valoda un reklāma” 
preses izdevumu redaktoriem (Rīga, 04. 11. 
2008.) 

sadarbībā ar 
Latvijas Preses 
izdevēju 
asociāciju 

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

VVA. NedēĜas jautājums: rubrika [tiešsaiste]. 
Rīga, 2008. Pieejams: 
http://www.valoda.lv/lv/news 

 

3. Veicināt valsts 
valodas attīstību 
informācijas 
tehnoloăiju sfērā 

LU MII. Līdzsvarots miljons vārdlietojumu 
liels mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 
[tiešsaiste]. Rīga, 2008. Pieejams: 
www.korpuss.lv 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” un „Valsts 
valodas attīstība 
2008” (LU MII 
3 īstenotu 
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projektu 
rezultāts) 

LU LVI. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: 
J—ě [tiešsaiste]. Rīga, 2008. Pieejams: 
http://www.tezaurs.lv/mlvv/ 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2008” 

Tilde. Citvalodu personvārdu atveides 
vārdnīca [tiešsaiste]. Rīga, 2008. Pieejams: 
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g
=2&r= 1109  

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2008” 

2 izglītojoši informatīvi semināri „Eiropas 
kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei un 
Eiropas Valodu portfelis Latvijā” (Rīga, 04. 
04. 2008, 10. 10. 2008.) 

sadarbībā ar 
ISEC un LAVSA  

4. Īstenot 
projektu 
„Eiropas Valodu 
portfelis Latvijā” 

diskusija „Eiropas Valodu portfeĜa attīstības 
perspektīvas Latvijā” (25. 06. 2008, 19. 11. 
2008.) 

sadarbībā ar 
LAVSA 

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

LU LaVI. Valodniecības pamatterminu 
skaidrojošā vārdnīca [tiešsaiste]. Pieejams: 
www.termini.lza.lv/akadterm. No: LU LaVI. 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 
vārdnīca. Atb. red. V. SkujiĦa. Izdevums 
sagatavots un izdots ar Valsts valodas 
aăentūras finansiālu atbalstu. Rīga: Madonas 
poligrāfists, 2007. 623 lpp. ISBN 978-9984-
9836-9-1 

LU LaVI 
publikācija 
internetā 2008. 
gadā 

Latvijas Pasts. Pasta terminu vārdnīca (EN-
LV-RU-FR): manuskripts. Rīga, 2008. 
193 lpp. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

LSPA. Sporta terminu vārdnīca (angĜu, 
latviešu, vācu, krievu valodā): manuskripts. 
Rīga, 2008. ~ 1000 lpp. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

6. Sekmēt 
mūsdienu 
prasībām 
atbilstošu un 
atjauninātu valsts 
valodas normu 
avotu (piem., 
vārdnīcu 
rokasgrāmatu) 
izveidi un 
izdošanu, kā arī 
izdot tos StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas 

pareizruna un pareizrakstība: mācību 
palīglīdzekĜa manuskripts. Liepāja: LieU, 
2008. 98 lpp. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

Atbalsts ārvalstu augstskolām un 
pētnieciskajiem institūtiem latviešu valodas 
izpētē un latviešu valodas kā svešvalodas 
apguvē un popularizēšanā 

sk. tabulu .... lpp. 7. Veicināt un 
popularizēt 
valsts valodas 
apguvi un 
lietošanu Ienesīga vieta Production. Vienā valodā: ar 

subtitriem angĜu un franču valodā. DVD. 
Rīga, 2008. ISBN 978-9984-9958-6-1 

adaptāciju 
svešvalodās 
veikusi SIA 
„Dialogs” un 
SIA 
„Hansamedia” 
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Latviešu valodas popularizācijas programma 
Čehijas Republikā: 

atklātā latviešu valodas apguves nodarbība 
un valodas stends Prāgas valodu gadatirgū 
„Expolingua Praha 2007” 
latviešu valodas kursi sabiedrībai Prāgas 
KārĜa Universitātes un Brno Masarika 
Universitātes Filozofijas fakultātē 
lektoru A. OdiĦas, M. DziĜumas un 
S. Ginteres, rakstnieku J. Elsberga, J. 
ZvirgzdiĦa un dzejnieka K. VērdiĦa 
lekcijas un lasījumi Prāgas KārĜa 
Universitātē 

Česko-lotyšsko-litevská konverzace. Čehu-
latviešu-lietuviešu sarunvārdnīca. Čekų-
latvių-lietuvių kalbų vadovas. Praha: Kulturni 
dialog, 2008. 179 str. ISBN 978-80-254-3142-
9 
Štoll, P., Grīnberga, I. Lotyština pro Čechy: 
latviešu valodas mācību grāmatas čehiem 
manuskripts. Praha: Karlova Univerzita v 
Praze, Filozofická fakulta, 2008. 172 str. 
Štoll, P. Lotyština: brošūra. Praha: Kulturni 
dialog, 2007. 16 str. ISBN 978-80-254-0236-8 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

Pasākumu cikls „Eiropas Valodu diena 2008” 
Latvijā (22.–27. 09. 2008.) 

sadarbībā ar SIA 
„Skrivanek 
Latvia”, 
Francijas 
Kultūras centru, 
LVSA, Latvijas 
ItāĜu valodas 
pasniedzēju 
asociāciju, 
„Latvijas Avīzi”, 
LU, APA, VMC 

Starptautisks seminārs „Baltijas valstu 
politika salīdzināmā aspektā” (Rīga, 
12. 09. 2008.) 

 

LAVSA publiskās runas konkursa skolēniem 
„Dažāda pasaule un es tajā” fināls (Rīga, 
27. 03. 2008., rezultātus sk. mājaslapā 
http://www.lvasa.lv/2008/prk2008_04_res_lv.
php?#content) 

LAVSA ar VVA 
atbalstu 

LU PPF konference skolu jauniešiem 
„Uzmanību! Runā jaunieši” (Rīga, 
08. 05. 2008., sk. mājaslapā 
http://www.ppf.lu.lv/v.3/skoleniem.php?id=sk
oleniem_inc4 ) 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2008” 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
kreatīvi metodiskā vasaras nometne 
„Skrundas dienas” (Skrunda, 31. 07.–
02. 08. 2008.) 

sadarbībā ar 
LVLSA 

Lauku Avīze. Mūsu valodas zaĜais koks: 18 
tematiskās lappuses. Latvijas Avīze, 2008. 

atbalstīts VVA 
projektu 
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14. 01. 2008.−15. 12. 2008. Nr. 13, 27, 41; 
128, 142, 156, 175, 203, 217, 231, 238, 252, 
266, 280, 294, 308, 320, 348. 

konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” un „Valsts 
valodas attīstība 
2008” 

TV sižeti „10 gadi valodas politikā”, LTV1 
raidījumā „Viss notiek” (pārraidīti 
04. 02. 2008., 11. 02. 2008., 18. 02. 2008.; 
03. 03. 2008., 10. 03. 2008., 25. 03. 2008.; 
atkārtojumi 05. 02. 2008., 12. 02. 2008., 
19. 02. 2008.; 04. 03. 2008., 11. 03. 2008., 
26. 03. 2008.) 
Hansamedia. Domā, kā runā!: televīzijas 
reklāmas. DVD. Rīga, 2008. 

 

TV raidījumu cikls „Dzīvā valoda”, LTV 1, 
raidījuma producente S. Eihmane (pārraidīts 
07. 01. 2008., 14. 01. 2008., 21. 01. 2008., 
28. 01. 2008.) 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2006” 

Sireall. Domā, kā runā!: radio reklāmas klipi 
[kompaktdisks]. Rīga, 2008. 

VVA projektu 
konkurss „Valsts 
valodas attīstība 
2008” 

Radioreklāmas kampaĦa „Runāsim latviski!” 
Radio SWH, SWH+, LR2, LR4 (11. 02.–
02. 03. 2008.) 

 

Dalība starptautiskajā izstādē „Baltijas 
grāmatu svētki” (Rīga, 28. 02.–02. 03. 2008.) 

 

VVA. Domā, kā runā!: valodas kuriozu 
konkurss (09.–30. 06. 2008.). Rīga, 2008 
[tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.valoda.lv/lv/news/imagevictory  

 

Džozefs, Dž. Ē. Valoda un politika. Rīga: 
Zinātne, 2008. 207 lpp. 

 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Valodas 
prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. 
G. Smiltniece. Nr. 3. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2008. 104 lpp. ISSN 1691-273X 

 

Anspoka, Z., Birzgale, E., SiliĦa-Jasjukeviča, 
G. Latviešu valoda 1.–6. klasē: digitālās 
tāfeles vingrinājumu krājums: manuskripts. 
Rīga: RPIVA, 2008. 289 lpp. 
Anspoka, Z., Birzgale, E. Latviešu valoda 1.–
6. klasē: metodika: manuskripts. Rīga: 
RPIVA, 2008. 88 lpp. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

8. Organizēt 
metodisko un 
informatīvo 
materiālu izstrādi 
un izdošanu 

Laba. Spicītes darba burtnīca. Ziema: 1. daĜa. 
Rīga: SIA „Laba”, 2008. 15 lpp. 
Laba. Spicītes darba burtnīca. Pavasaris: 1. 
daĜa. Rīga: SIA „Laba”, 2008. 15 lpp. 
Laba. Spicītes darba burtnīca. Vasara: 1. 
daĜa. Rīga: SIA „Laba”, 2008. 15 lpp. 
Laba. Spicītes darba burtnīca. Rudens: 1. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 
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daĜa. Rīga: SIA „Laba”, 2008. 15 lpp. 
Naua, N., Klēvere-Velhli, I. Latviešu valoda 
ārzemju augstskolu studentiem: mācību 
līdzekĜu komplekts: 5 daĜas: manuskripts. 
PoznaĦa: PoznaĦas Adama Mickeviča 
Universitāte. 380 lpp. 

atbalstīts VVA 
projektu 
konkursā „Valsts 
valodas attīstība 
2007” 

 
 
 
 
 


