
 

Projekts “Latviešu valodas kursi remigrantiem”  
apraksts

Projekta mērķis

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un
viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus
tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir
nepieciešama tās pilnveidošana un  personas, kurām piešķirts repatrianta statuss, vai personas, kas ir
tiesīgas  iegūt  Latvijas  pilsonību  reģistrācijas  kārtībā, lai  veicinātu  latviešu  valodas  vides
paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā. Programma
nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Mērķis  ir  paaugstināt  valsts  valodas  prasmi  vismaz par vienu valodas līmeņa pakāpi,  lai
tādējādi sekmīgāk un pilnvērtīgāk iekļautos sabiedrības dzīvē. Mērķis ir sniegt kvalitatīvas valodas
zināšanas un mazināt psiholoģisko spriedzi tās pielietošanā.  Visiem kursantiem projekta noslēgumā
būs noslēguma pārbaudes tests.

Mācību procesa apraksts

Kopējais mācību garums 100 akadēmiskās stundas. Nodarbības tiek plānotas ne mazāk kā 6
ak.  stundas  nedēļā  (viena ak.st.  ir  45 min.).  Vienā dienā  mācības  plānotas  no 2-3 akadēmiskajām
stundām un 2-3 reizes nedēļā.
 Mācību programmas A1, A2, B1, B2 un C1 vērsta uz 4 valodas prasmju apgūšanu (klausīšanās,
lasīšana, rakstīšana, runa).

Programmas  mērķis  -  sniegt  zināšanas  par  latviešu  valodas  fonētiku,  gramatikas
pamatlikumiem,  kas  nepieciešami  latviešu  valodas  praktiskai  lietošanai  lietišķajās  un  sadzīves
situācijās.  Apgūt  nepieciešamo  leksikas  minimumu  dažādām  valodas  lietošanas  situācijām.  Apgūt
prasmes patstāvīgi lietot uzziņu un mācību literatūru, vārdnīcas u.tml. avotus latviešu valodas prasmes
līmeņa patstāvīgai paaugstināšanai. 

Mācību procesa organizēšanā tiks ņemtas vērā pieaugušo izglītības īpatnības. Bērnu un jauniešu
apmācībai  tiks  ņemtas  vērā  bērnu  apmācības  metodes.  Tēmu  izvēlē  ņemta  vērā  valsts  valodas
eksāmena  tematiskā  struktūra,  kas  aptver  gramatikas  pamatus,  iepazīstina  ar  latviešu  tautas
tradīcijām un izcilām personībām Latvijas kultūrā. 
       Bērnu grupām apmācību programmas mērķis - iemācīt bērniem latviešu valodu tādā līmenī, lai
viņi var sarunāties ar saviem vienaudžiem un mācīties skolā. Mācību nodarbības ilgums plānots 60
minūtes. Ja bērni būs gatavi mācīties ilgāk, tas ir atkarīgs no bērnu vecuma, mācību nodarbības ilgums
var tikt pagarināts līdz 90 minūtēm.
      Mācību grupas tiks plānotas tā, lai vienas ģimenes locekļi mācības var apgūt paralēli, bet katrs sava
līmeņa grupā. 
Mācības  notiks  gan  klātienē,  gan  attālināti.  Mācību  laikā  notiks  arī  mācību  ekskursijas,  piem.,
ekskursija pa Vecrīgu, uz muzeju, uz Brīvības pieminekli un goda istabas apmeklējums. 

Projekta vadītāja – Santa Lāma 
Pieteikties var pa tel.25884776  vai epastu  santa@mensarius.lv 

“Projekta ”Latviešu valodas kursi remigrantiem” apraksts informatīvais materiāls ir 
sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta ”Latviešu 
valodas kursi remigrantiem” apraksts informatīvā materiāla saturu atbild SIA 
“Mensarius””
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