
Sveicieni jauno skolas gadu sākot! 

Jauns skolas gads sevī nes cerību, arī šogad.  Mēs ceram uz veiksmēm, gan 
skolēniem, gan skolotājiem.  Mēs ceram uz jauku kopā pavadītu laiku.  Un, bez 
šaubām, mēs ceram uz veiksmīgu, jauku, kopā pavadītu laiku klātienē, savās 
skolās, savās telpās.  Lai visas šīs ieceres īstenotos! 

Vēlu spēku un drosmi jauno skolas gadu iesākot, 
Elisa Freimane 
ALA Izglītības nozares vadītāja 

ALA Izglītības nozares ziņas septembra mēnesim: 

1.  Zoom sapulces skolu un nometņu vadītājiem.   
Pandēmijas karantīna laikā skolu vadītāja sāka satikties virtuāli, lai viens otram 
palīdzētu.  Noslēdzoties skolas gadam, nolēma, ka šīs sapulces ir bijušas 
noderīgas un ir vēlēšanās tās turpināt.  Pirmā sapulce jau notikusi, nākamā būs 
trešdien, 2. septembrī.  Visi mīļi aicināti!  Pārrunu tematus un Zoom saiti nosūtīta 
skolu un nometņu vadītājiem.  Par nākamo sapulci vienosies 2. septembra 
sapulcē. 

2.  LVA piešķīrumu konkurss 
Pēc 9. septembra gaidāmas ziņas par LVA piešķīrumu konkursa otrreizēju 
atvēršanu.  Atcerieties, ka LVA gada sākumā piedāvāja piešķīrumus skolu un 
pasākumu vajadzībām.  Sakarā ar to, ka pasākumi šogad nav notikuši, LVA otru 
reizi piedāvās pasākumu naudas jauniem projektiem.  Ja Jūsu skolai ir kāds 
projekts, ko vēlaties pieteikt, sāciet jau tagad salikt informāciju, jo pieteikšanās 
laiks būs īss.  Projekti varētu būt skolai (piem. īre, apdrošināšana, inventārs) vai 



pasākumiem (ja tādi pie Jums notiks), un tie drīkst būt atpakaļejoši (no 2020. 
gada janvāra līdz novembrim).  
Lai piešķīrumus saņemtu, ir jāiesniedz skolu statistikas forma (skat. 3. punktu). 

3.  Skolu statistika Latviešu valodas aģentūras (LVA) un ALA Izglītības 
nozares vajadzībām 
Latviešu valodas aģentūra ir izglītības iestāde, kam viens no uzdevumiem ir 
gādāt par diasporas skolām.  Katru gadu ALA IzN ir uzdots Latviešu valodas 
aģentūrai iesniegt datus par skolām, piem. skolas adresi, skolas vadītāju, 
skolēnu un skolotāju skaitus u.c..  Reizēm neapjēdzamies, cik svarīgi ir šo 
statistiku savākt un iesniegt.  No tās LVA aplēš, kas vajadzīgs diasporas skolām 
un skolēniem, kur ir lielākas un mazākas skolas, kur atrast kontaktus.  Vēl 
svarīgāk, no statistikas arī veido budžetus.  Latvijas valdība arvien vairāk 
atbalsta mūsu latviešu skolas!.   
Lai samazinātu Jums darbu, ALA IzN vairs nevāc savu statistiku, bet izmanto to 
pašu informāciju, kādu nosūt LVA.   
Saprotams, ka šim gadam informācija varētu būt savādāka vai nepilnīgāka, ja 
skolas gads neiesākas kā esam ieraduši. Tāpēc šogad vākšu informāciju 
"Google Form", ko varēs izpildīt vienu reizi tagad, septembra mēnesī, bet varēs 
vēlāk arī labot, otru reizi formu iepildot.   Lūdzu izpildiet savu Google Form līdz 
27. septembrim.  Ja būs vajadzība to labot, tā paliks Jums pieejama.  Ja ir kādi 
sarežģījumi, lūdzu atrakstiet. 
Vasaras nometņu vadītājiem arī lūgts šo formu izpildīt!  Lai gan līdz šim nometņu 
statistika nav vākta, uz priekšu tā būs noderīga gan LVA, gan ALA vajadzībām, 
un Jūsu atbalstam. 
Google Form un norādījumus saņemsit apmēram nedēļas laikā.  Formas beigās 
ir pāris īpaši jautājumi par ALA apgāda grāmatām un mācību vielu. 

4. ALA īpašie piesķīrumi skolām un nometnēm 
Ļoti novērtēju to, ka ALA valde atbalsta skolas pandēmijas laikā.  Naudas 
piešķīrumi neatņem visas rūpes, bet, ceru, ka tie palīdzēs remdināt kādu no 
pandēmijas radītajiem apgrūtinājumiem latviešu skolām un nometnēm.  
Esat saņēmuši vispārējo ziņu par piešķīrumiem manā nesen sūtītajā epastā, kā 
arī dažādos rakstos presē.  Nākamais sūtījums būs oficiāls paziņojums no ALA 
biroja.  Tam būs klāt īsa forma, kur lūgs informāciju par piešķīruma nosūtīšanu 
(adrese, vārds uz ko čeku rakstīt, u.c.), un būs divi lūgumi.  Viens ir, ka Jūs savas 
skolas vai nometnes saimei izziņojat, ka ALA Jums naudu ir piešķirusi, un otrs ir, 
ka Jūs ALAi paziņojat par ko piešķīrumu izmantojat, vai izmantosit.  Tādā veidā 
mēs latviešu sabiedrībai gādājam informāciju par skolām, nometnēm un ALA, kā 
arī esam "caurspīdīgi" par piešķīrumu izdevumiem.  
Apmēram reizē saņemsit skolu statistikas formu.  Sadalot ALA piešķīrumus, tika 
izmantota ši paša skolu statistikas informācija, tāpēc vēlreiz uzsvēršu, cik ir 
nozīmīgi iesniegt statistikas formu. 



5.  ALA IzN skolotāju konference 
Kārtēja ALA IzN skolotāju konference pārcelta no 2020. gada oktobra uz 2021. 
gada pavasari.  Pacietīgi novērosim iespējas to rīkot Katskiļos, kā bija iecerēts. 

6.  Virtuāla skolotāju konference septembra mēnesī   
Ierastās skolotāju konferences vietā ķersimies pie darba labāk sagatavoties 
virtuālajām mācībām.  Paredzu konferenci 3 daļās: 
Pirmā daļa:  Skolotājiem virtuālas apmācības par virtuālās mācīšanas tēmām.  
Apmācības būtu neformālas, izmantojot mūsu pašu spēkus un labās prakses 
piemērus.  Tā izmantosim idejas, kas tiešām mūsu skolās izdevušās.  Tanī 
sakarībā, lūdzu skolu un nometņu vadītājiem pieteikt kādus spējīgus apmācību 
vadītājus no savas saimes, saliksim galvas kopā un viens otram palīdzēsim.  
Apmācības būtu kooperatīvas, cerams, mazākās grupās, lai var reizē izmēģināt 
to, ko mācās.  Tās varētu būt:  Kā darboties Zoom (iesācējiem)?  Kā labāk 
izmantot Zoom, vai Google Meets platformas (tiem, kas ir kaut ko darījuši, bet 
gribētu labāk to darīt)? Kas ir Google Classroom?  Kā salikt Google Classroom 
savām vajadzībām?  Kā labāk mācīt virtuāli?  Apmācības piedāvātu dažādos 
laikos. 
Otrā daļa: meklēšu labu, praktisku lektoru vienai kopējai sesijai, resp. 
vebināram.  Vebinārs būtu visiem vienā laikā un tikai vienu reizi. 
Trešā daļa:  izmantosim iespēju plašāk savienoties.  Skolotāji sadalītos pa 
grupām pēc mācību priekšmetiem vai klašu vecumiem un satiktos uz 30-40 
minūšu sarunām.  Tās būtu Zoom sarunas un ideju izmaiņa, ko vadītu viens 
grupas dalībnieks.  
Par virtuālo konferenci būs iespējams izteikties 2. septembra skolu vadītāju 
sapulcē. 

7.  Mācību viela:  Virtuālais ALA apgāds, LVA un VISC viela un fiziskās 
grāmatas ALA krājumā. 

LVA mācību viela atrodama:  https://maciunmacies.valoda.lv 
VISC mācību viela diasporai atrodama:  https://visc.gov.lv/valval/diaspora.shtml 
VISC mācību viela vēstures mācīšanai https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/metmat/vesture_6_9/index.shtml 

ALA mācību viela:  https://alausa.org/musu-darbiba/izglitiba/skolotajiem/ 

ALA krājumā vēl ir šīs fiziskās grāmatas: 
Maijas Laiviņas Tēvzemes mācība, Latvijas vēsture I un II, Latvijas saimnieciskā 
ģeografija -- visas vēl krietnā skaitā. 
Maijas Laiviņas Latvijas fiziskā ģeografija -- tikai pāris eksemplāros. 
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Unas Auziņas burtnīcas:  Vieglā un saprotamā latviešu valoda un Latviešu 
valoda 2. grāmata -- abas vēl krietnā skaitā. 

Grāmatas atrodas Kalamazū.  Ja vēlaties tās iegādāties, lūdzu sazinieties ar 
mani.

8.  Community based Heritage Language schools konference
2019. gada oktobrī Sandrai Kronītei-Sīpolai bija ALA IzN pārstāve šajā ikgadīgajā 
konferencē.  Ar to arī uzsākas saruna ar organizācijas vadību par to, kā ASV 
latviešu skolas saistīt ar citām valodas skolām.  Cenšos izkārtot, ka mēs kā 
vienība iestātos, un tā latviešu skolas saņemtu piekļuvi šīs organizācijas 
resursiem.  Starplaikā ir pienākusi ziņa, ka šī gada konference ir virtuāla, un 
maksa ir tikai $20.  Tā būtu iespēja daudz vairāk mūsu skolu darbiniekiem 
piedalīties konferencē.
Konferences programma aprakstīta https://www.american.edu/soe/iie/heritage-
language-conference.cfm.  Ierosinu konferencē piedalīties!

9.  Resursi par virtuālo mācīšanu
Pētot Heritage Language Schools materiālus, uzgāju šo ļoti vienkāršo padomu 
lapu skolu vadītājiem:  http://www.ocwlp.org/basics
un šo lapu skolēniem https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-
life/netiquette-guidelines-every-online-student-needs-to-know/

10.  ALA IzN ziņu pārsūtīšana skolotājiem
Mīļi lūdzu Jums šīs ziņas laikus pārsūtīt saviem skolotājiem.  Ja tas nav 
iespējams, vai, ja tas Jums ir liels apgrūtinājums, lūdzu atrakstiet, un centīšos 
izpalīdzēt.

11.  Ziņas no Aijas Otomeres Latviešu valodas aģentūrā -- 3 ziņojumi
A.  Iespējas apgūt valodu Classflow
B.  Vajadzīgi B2 Laipas pārbaudītāji 
C.  Sveicieni 1. septembrī

A.  Iespējas apgūt valodu Classflow
Labdien! 
  
Kolēģe Santa Kazāka aicina izsūtīt informāciju par brīvajām 
vietām Classflow intensīvajiem kursiem pusaudžiem un jauniešiem, kas notiks no 2020. 
gada septembra līdz decembrim – tās būs 30 latviešu valodas nodarbību kurss 
tiešsaistē lva.classflow.lv vidē.  
Kopā pavisam būs 8 grupas (Eiropa – 5 grupas; PBLA – 3 grupas). PBLA grupās vēl ir 8 
brīvas vietas, lūdzu, lūkojiet zemāk vecumus, valodas prasmju līmeņus un norises laikus. 
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1. grupa 
Brīvo vietu skaits: 6 
Skolēnu vecums: 14-16 gadi 
Valodas prasmes līmenis: A2-B2 
Nodarbību laiks: pirmdienās, trešdienās plkst. 24.00-01.00 pēc Latvijas laika.  
Dalība nodarbībās divas reizes nedēļā ir obligāta.  
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: santa.kazaka@valoda.lv 
  
2. grupa 
Brīvo vietu skaits: 1 
Skolēnu vecums: 14-16 gadi 
Valodas prasmes līmenis: A2-B2 
Nodarbību laiks: pirmdienās, trešdienās plkst. 01.00-02.00 pēc Latvijas laika.  
Dalība nodarbībās divas reizes nedēļā ir obligāta.  
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: santa.kazaka@valoda.lv 
  
3. grupa  
Brīvo vietu skaits: 1 
Skolēnu vecums: 13-15 gadi 
Valodas prasmes līmenis: A0-A2 
Nodarbību laiks: otrdienās, ceturtdienās ap plkst. 14 pēc Latvijas laika (laiks tiks 
precizēts grupā kopā ar skolotāju) 
Dalība nodarbībās divas reizes nedēļā ir obligāta.  
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: santa.kazaka@valoda.lv 
  
Par pārējām lietām jums rītdien steidzami atbildēšu. 
  
Ar cieņu 
Aija Otomere 
Latviešu valodas aģentūras 
diasporas projektu koordinatore 
  
B.  Par B2 līmeņa Laipu
Labdien! 

Augusta beigās pieaugušo pašmācības rīka www.elaipa.lv A1, A2 un B1 līmeņu 
materiālus papildinās arī B2 latviešu valodas prasmes līmenim atbilstošs saturs. 
Pirms publiskojam e-Laipa B2 saturu, aicinām pieteikties brīvprātīgos, kas 
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vēlētos piedalīties jauno mācību materiālu testēšanā, izteikt savus komentārus 
un ieteikumus rīka pilnveidei. 
Pieteikties iespējams, aizpildot anketu https://ej.uz/9cpx vai rakstot uz e-pasta 
adresi elaipa@valoda.lvprojekta vadītājai Ilzei Auziņai. Visiem interesentiem 
tiks nosūtīta saite uz pašmācības rīka B2 līmeņa satura materiāliem.
Pavisam drīz sagaidīsim arī pēdējo latviešu valodas mācību līdzekļu komplektu 
pieaugušajiem: mācību grāmatu “Laipa B2” un darba burtnīcu “Laipa B2”.
Ar cieņu
Aija Otomere
Latviešu valodas aģentūras
diasporas projektu koordinatore

C.  Sveicieni

https://ej.uz/9cpx
mailto:elaipa@valoda.lv

