
 

 

 

  
 

 

Starptautisks seminārs 

 

„Jaunie valodas lietotāji Latvijā:  

valodu izglītības politika integrācijai un saliedētībai” 

 

2017. gada 10. aprīlī 

ES mājā, 2. stāvā, Kamīnzālē,  

Aspazijas bulvārī 28, Rīgā  

 

 

Semināra organizatori:  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (semināra vadītāja un  

koordinatore Dr. philol. S. Lazdiņa) 

DAAD Informācijas centrs Rīgā un Latvijas Universitāte (semināra vadītājs un 

koordinators Dr. philol. H. F. Martens (H. F. Marten) 

Latviešu valodas aģentūra (koordinatore sociolingviste Gunta Kļava) 

 

Semināru atbalsta:  

COST programma „New Speakers” (http://www.nspk.org.uk/) 

Latviešu valodas aģentūra (www.valoda.lv) 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (www.rta.lv)  

Deutscher Akademischer Austauschdienst (Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests, 

(www.daad.lv)   

 

Semināra mērķis: informēt un diskutēt par jautājumiem, kas jaunajiem valodas lietotājiem aktuāli 

valodas apguvē mūsdienu Latvijā, kā arī skatīt šo jautājumu citu Eiropas valstu pieredzes 

kontekstā. 

 
Jēdziens new speakers (angļu val.) jeb jaunie valodas lietotāji mūsdienu sociolingvistiskajos 

pētījumos tiek attiecināts gan uz imigrantiem, kuri sāk apgūt vietējo pamatnācijas valodu, gan uz 

tradicionālo minoritāšu pārstāvjiem, kuri turpina mācīties valsts valodu(-as), gan arī uz reģionālo 

valodu vai dialektu pārstāvjiem, kuri, noteiktu iemeslu vadīti, ir nolēmuši apgūt to vai citu valodas 

variantu. 

 

Semināra nolūks: pētniekiem, valodu izglītības un politikas īstenotājiem, plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem un citiem interesentiem kopā diskutēt un meklēt konstruktīvus risinājumus, 

virzīt radošus ieteikumus un idejas integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latvijā un Eiropā. 

http://www.nspk.org.uk/


 

 

 

Semināra darba kārtība 

 

10.00‒10.30 Semināra dalībnieku reģistrēšanās 

10.30‒10.45 Semināra atklāšana 

Ieskats Eiropas Starptautiskās sadarbības zinātnē un tehnoloģijās (COST) 

programmā „New speakers”.  

S. Lazdiņa (RTA), H. F. Martens  

(H. F. Marten, DAAD Informācijas centrs, LU) 

I. Pieredzes stāsti 

10.45‒12.30 Latvijas pieredze 

Imigrācija un valsts valodas apguve Latvijā: Latviešu valodas aģentūras 

pēdējo gadu pieredze 

G. Kļava, Ē. Pičukāne (LVA) 

Latviešu valodas apguvi sekmējošie un traucējošie faktori: 

mazākumtautību pieredze 

M. Kručāne (LU) 

Kas mudina apgūt latgaliešu rakstu valodu? 

V. Vilcāne (Latgaliešu kultūras ziņu portāls www.lakuga.lv)  

12.30‒13.30 Brīvs laiks pusdienām 

13.30‒15.00 Citu Eiropas valstu pieredze 

Policies from Above and Practices from Below: the Case of New 

Speakers  

Valodas politika un valodas lietojums: jauno valodas lietotāju pieredze 

S. Krons (S. Kroon, Tilburgas Universitāte, Nīderlande) 

            Autochthonous Minority Languages in a New Speakers’ Context: the  

            Case of Gaelic in Scotland 

Autohtonās minoritāšu valodas un jaunie šo valodu lietotāji: gēlu valoda 

Skotijā 

S.  Danmors (S. Dunmore, Edinburgas Universitāte, Skotija) 

15.00‒15.15 Kafijas pauze 

II. Pieredze nākotnei 

15.15‒16.45 Apaļā galda diskusija. 

Piedalās referenti 

Vada: S. Lazdiņa (RTA), H. F. Martens (DAAD Informācijas centrs, LU)  

Semināra kopsavilkums 

 

 


