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Svešvalodu apguve Latvijā neformālajā izglītībā
1. Pieaugušo svešvalodas prasmes Latvijā
Analizējot 2012. gada Eirobarometra datus par valodām Eiropā, redzams, ka Latvijas
iedzīvotāju vidū visbiežāk tiek izmantotas divas valodas- latviešu un krievu (skat. 1.att.).1

1.attēls Biežāk lietotās valodas Latvijā2
Latviešu valodu lieto 86% respondentu, krievu – 63.12%. Bez šīm tiek izmantota arī angļu
valoda – to prot 27.22% respondentu un vācu valoda – 11.28%. No 86 % respondentu, kuri
lieto latviešu valodu, 71.25% tā ir dzimtā valoda, 14.75% to ir apguvuši (skat. 2.att.).

2.attēls Biežāk lietotās valodas Latvijā – dzimtā un svešvaloda3
No 61.12% respondentu, kuri runā krievu valodā, 27.33% tā ir dzimtā valoda, 35.79% svešvaloda. Gan vācu, gan angļu valodas respondentiem ir svešvalodas.
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Analizējot biežāk lietoto valodu kā svešvalodu sadalījumu par vecuma grupām, var secināt,
ka visbiežāk apgūtā valoda visās grupās ir krievu valoda (skat. 3.att.).

3.attēls Biežāk lietotās svešvalodas Latvijā sadalījumā – vecuma grupas4
Visvairāk krievu valodu ir apguvuši respondenti vecuma grupā virs 55 gadiem – 38.48%.
Otra apgūtākā svešvaloda ir angļu valoda, visvairāk to apguvuši respondenti vecuma grupā
15 -34 gadi. Arī latviešu valodu visvairāk apguvuši respondenti šajā vecuma grupā – 16.79%.
Vācu valoda kā svešvaloda gandrīz vienlīdz populāra bijusi visās vecuma grupās. Visvairāk
to apguvuši respondenti vidējā vecuma grupā (35-54 gadi ) – 12.32%.5

2. Svešvalodu apguves iespējas pieaugušajiem Latvijā
Bezmaksas
Nodarbinātības Valsts Aģentūra piedāvā neformālās izglītības ieguvi ar kuponu metodi. Tā
ir iespēja iesaistīties bezmaksas neformālās izglītības programmu apguvē bezdarbniekiem
un darba meklētājiem, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs
prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Bezdarbniekam un darba
meklētājam ir iespēja saņemt mācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības
programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu
apliecinošu dokumentu. Mācību ilgums līdz 2 mēnešiem.
Viena no piedāvātājām izglītības programmām ir arī „Valsts valodas apguve”. Valsts valodas
apguve tiek piedāvāta zemam, vidējam un augstam zināšanu līmenim. Lai valsts valodu
apgūtu iesācēja līmenī, ir nepieciešama vismaz iegūta pamatizglītība. Lai valsts valodu
varētu apgūt vidējā līmenī, ir nepieciešama latviešu valodas prasme zemākajā līmenī.
Attiecīgi augstākā līmeņa valodas apguvei-vidējā līmeņa zināšanas.

4
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Ar kuponu metodi iespējams apgūt arī kādu no svešvalodām – angļu, vācu, krievu, franču,
zviedru un norvēģu. Visplašākais piedāvājums ir angļu valodas mācībām – to iespējams
apgūt Elementary, Intermediate un Higher intermediate zināšanu līmeņos, kā arī biznesa
angļu valodu. Pirms reģistrācijas angļu valodas mācībām, ir iespēja noteikt angļu valodas
zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievietoto testu. Pārējās svešvalodas
apgūstamas ar vai bez priekšzināšanām.
Bezdarbnieku un darba meklētāju izglītība tiek līdzfinansēta ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" 2009-2013
ietvaros.6
Nodarbības Valsts Aģentūra piedāvā arī mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām.
Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam
nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas profesionālās
pilnveides programmas (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmas (no 24 līdz
159 stundām).
Neformālo izglītības programmu ietvaros iespējams apgūt angļu, franču, itāļu, krievu,
latviešu, norvēģu, spāņu, vācu un zviedru valodas dažādos līmeņos.
Profesionālo pilnveides programmu ietvaros iespējams apgūt angļu, latviešu, franču, krievu
un vācu valodas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, piemēram, tiek piedāvāta angļu
valoda apkalpojošās sfēras darbiniekiem, vācu valoda publiskā jomā strādājošiem u.c.
Pilns formālo un neformālo izglītības programmu saraksts
http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0.

pieejams

šeit:

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
projekta Nr.1 DP/1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām” ietvaros. 7
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde. VIAA atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni ir
plaši un daudzveidīgi. Kopš 2010. gada VIAA ir kļuvusi par vienas pieturas aģentūru Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu, ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības,
zinātnes, pētniecības, mūžizglītības un karjeras atbalsta politikas jomā, piedāvājot plašu
informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām, ko sniedz
Latvija un Eiropa.8
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Mūžizglītības programmas ietvaros VIAA piedalās vairāku Eiropas Savienības un Eiropas
Sociālā Fonda projektu īstenošanā. Valodu projekti tiek īstenoti visās apakšprogrammās.
Informācija par tām atrodama VIAA mājas lapas mūžizglītības programmas un starpvalstu
sadarbības sadaļās:




„Leonardo da Vinci” profesionālās izglītības programma:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo_jaunumi/
„Grundtvig” pieaugušo izglītības programma:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_jaunumi/
Starptautiskās sadarbības programma „Nord Plus”:
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/par_nordplus/.

„Nord Plus” programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Programmas
mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām
izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu
ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.9
Viena no 5 apakšprogrammām, kas veido „Nord Plus” programmu ir „Ziemeļvalstu valodu
programma”. Programma atbalsta aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu,
norvēģu un zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem, Ziemeļvalstu valodu mācību
materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.
Programmā piedalās Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu
salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija. No 2012.gada programmā piedalās arī Baltijas valstis:
Latvija, Lietuva un Igaunija.10
Maksas
Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centrs interesentiem ļauj iegūt
nepieciešamās zināšanas konkurētspējas paaugstināšanai. Tiek piedāvāta profesionālā
izglītošana, kvalifikācijas paaugstināšana, pārkvalifikācija un mācības pēc uzņēmuma
pasūtījuma. Centra pastāvēšanas laikā ir izstrādātas vairāk nekā 200 programmas
profesionālai izglītošanai, 20 programmas pieaugušo neformālai izglītībai un vairāki desmiti
komerckursu un semināru programmu. Pašlaik Profesionālās izaugsmes centrā ir spēkā
esošas vairāk nekā 40 licencētas dažādas izglītības programmas.11
Centrā tiek piedāvātas vairākas valodu apguves programmas pieaugušajiem (skat. 1.tab.).
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1.tabula
Valodu pilnveides programmas
Nosaukums
Angļu valoda
(ar priekšzināšanām)

Angļu valoda
(bez priekšzināšanām)

Vācu valoda
(ar priekšzināšanām)

Vācu valoda
(bez priekšzināšanām)

Iegūtās zināšanas
palīdzēs:
-Saprasties ar cilvēkiem;
-Pārzināt lietvedības
terminoloģiju;
-Veikt telefona sarunas angļu
valodā;
-Strādāt ar ārzemju klientiem.

-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Apgūt lasīšanas,
klausīšanās, rakstīšanas un
sarunvalodas pamatprasmes
un iemaņas;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Pilnveidot lasīšanas,
klausīšanās, rakstīšanas un
sarunvalodas prasmes un
iemaņas;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Lasīt, klausīties, rakstīt un
sarunāties pamatzināšanu
līmenī;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos

Tēmas
Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Pilsēta;
Transports;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmuma un amata apraksts;
Ceļojumi;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Telefona sarunas;
Klientu sūdzības.
Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Ģimene;
Dienas režīms;
Mājas;
Iepirkšanās;
Maltītes;
Transports un pilsēta;
Ceļojumi;
Darbs;
Birojs.
Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Valsts iestādes;
Lietišķie braucieni;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmums un amata apraksts;
Darījumu braucieni;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Lietišķās telefona sarunas;
Klientu sūdzības.
Iepazīšanās, viesu sagaidīšana;
Personas apraksts;
Dienas režīms;
Dzīvesvieta;
Produkta apraksts;
Biznesa pusdienas;
Transports un pilsēta;
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Krievu valoda
(ar priekšzināšanām)

Krievu valoda
(bez priekšzināšanām)

Latviešu valoda
(ar priekšzināšanām)

Latviešu valoda
(bez priekšzināšanām)

kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Pilnveidot lasīšanas,
klausīšanās, rakstīšanas un
sarunvalodas prasmes un
iemaņas;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Lasīt, klausīties, rakstīt un
sarunāties pamatzināšanu
līmenī;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Pilnveidot lasīšanas,
klausīšanās, rakstīšanas un
sarunvalodas prasmes un
iemaņas;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Lasīt, klausīties, rakstīt un
sarunāties pamatzināšanu
līmenī;
-Prast pielietot iegūtās

Darījumu braucieni;
Darbs;
Birojs.

Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Valsts iestādes;
Lietišķie braucieni;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmums un amata apraksts;
Darījumu braucieni;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Lietišķās telefona sarunas;
Klientu sūdzības.
Iepazīšanās, viesu sagaidīšana;
Personas apraksts;
Dienas režīms;
Dzīvesvieta;
Produkta apraksts;
Biznesa pusdienas;
Transports un pilsēta;
Darījumu braucieni;
Darbs;
Birojs.

Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Valsts iestādes;
Lietišķie braucieni;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmums un amata apraksts;
Darījumu braucieni;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Lietišķās telefona sarunas;
Klientu sūdzības.
Iepazīšanās, viesu sagaidīšana;
Personas apraksts;
Dienas režīms;
Dzīvesvieta;
Produkta apraksts;
Biznesa pusdienas;
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Spāņu valoda
(bez priekšzināšanām)

Franču valoda
(bez priekšzināšanām)

Angļu valoda policijas
darbā
(bez priekšzināšanām)

zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Lasīt, klausīties, rakstīt un
sarunāties pamatzināšanu
līmenī;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Komunicēt par darba un
sadzīves tēmām;
-Lasīt, klausīties, rakstīt un
sarunāties pamatzināšanu
līmenī;
-Prast pielietot iegūtās
zināšanas sociālos
kontaktos, lietišķās sarunās
un telefonsarunās, veicot
lietišķo korespondenci un
organizējot darījumu
tikšanos.
-Pārzināt specifiskus
terminus saistībā ar darba
specifiku;
-Brīvi pārvaldīt angļu valodu
sarunvalodas līmenī;
-Saprast problēmas būtību
un rast risinājumu;
-Veikt telefona sarunas angļu
valodā;
-Strādāt ar ārzemju klientiem;
-Atrisināt klienta
neapmierinātību problēmas
sākuma brīdi.

Transports un pilsēta;
Darījumu braucieni;
Darbs;
Birojs.

Iepazīšanās, viesu sagaidīšana;
Personas apraksts;
Dienas režīms;
Dzīvesvieta;
Produkta apraksts;
Biznesa pusdienas;
Transports un pilsēta;
Darījumu braucieni;
Darbs;
Birojs.

Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās
formas;
Pasūtījumi, lūgumi;
Māja, dzīvoklis;
Viesnīca;
Orientēšanās pilsētā;
Privātās un lietišķās tikšanās;
Ceļojumi;
Mode;
Maltītes.

Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmuma un amata apraksts;
Ceļojumi;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Telefona sarunas;
Birojs;
Darba tiesības;
Cilvēktiesības;
Krimināltiesības;
Tiesībsargājošās iestādes un to
funkcijas;
Cilvēktiesības un starptautiskās
tiesības;
Konstitucionālās tiesības;
Datorsistēmu un datu bāžu
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Angļu valoda policijas
darbā
(ar priekšzināšanām)

-Pārzināt specifiskus
terminus saistībā ar darba
specifiku;
-Brīvi pārvaldīt angļu valodu
sarunvalodas līmenī;
-Saprast problēmas būtību
un rast risinājumu;
-Veikt telefona sarunas angļu
valodā;
-Strādāt ar ārzemju klientiem;
-Atrisināt klienta
neapmierinātību problēmas
sākuma brīdi.

terminoloģija.
Iepazīšanās, viesu uzņemšana;
Nodarbošanās, intereses un dzīves
vieta;
Cilvēku apraksts;
Uzņēmuma un amata apraksts;
Ceļojumi;
Saskarsmes kultūra dažādās
sabiedriskās vietās;
Telefona sarunas;
Birojs;
Darba tiesības;
Cilvēktiesības;
Krimināltiesības;
Tiesībsargājošās iestādes un to
funkcijas;
Cilvēktiesības un starptautiskās
tiesības;
Konstitucionālās tiesības;
Datorsistēmu un datu bāžu
terminoloģija.

(http://kursi.turiba.lv/valodas )
Pilnveides programmu „Angļu valoda policijas darbā” ar uz bez priekšzināšanām ilgums ir
200h, pārējo – 160h. Visu programmu cena ir 300 LVL.
Citi uzņēmumi:
Uzņēmumu, kuri piedāvā apgūt dažādas valodas Latvijā ir daudz. 2.tabulā apkopota
informācija par meklētājā www.google.lv atrodamo 10 valodu firmu piedāvājumu.
2.tabula
Valodu firmu piedāvājums
Nosaukums

Valodas

„Baltic Media
valodu
mācību
centrs”

Spāņu, itāļu,
P.Rogers
Business
English,
angļu, vācu,
zviedru,
norvēģu,
latviešu,
krievu
Grupā -angļu,
krievu, vācu,
franču, itāļu,
norvēģu,
zviedru,

Mācību centrs
„New
Horizons”

Līmenis

Ilgums,
cena

Mājas lapa

Beginner,
elementary,
preintermediate,
intermediate

24
nodarbības;
vidēji 150
LVL

http://www.valodukursi.lv/lat/
valodu-kursi

Visiem zināšanu
līmeņiem

Vidēji 48 h

http://www.nh.lv/kursi
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Valodu
mācību centrs
(Public
service
language
centre)
Valodu centrs
„Pygmalion”

Valodu
centrs„Baltic
languages”

Uzņēmums
„Skrivanek
Baltic”

Izglītības un
valodu centrs
„Mirte”

Valodu centrs
„Berlitz”

spāņu.
Tiešsaistē
iespējams
apgūt 24
dažādas
valodas.
Angļu, spāņu,
itāļu, vācu,
latviešu,
krievu,
portugāļu,
franču
Angļu, vācu,
franču, spāņu,
itāļu, zviedru

Angļu, dāņu,
franču,
igauņu, itāļu,
krievu,
lietuviešu,
nīderlandiešu,
norvēģu, poļu,
portugāļu,
somu, spāņu,
vācu, zviedru
Kursi
uzņēmumiem,
angļu, vācu,
čehu, dāņu,
franču,
itāliešu,
ķīniešu,
krievu,
latviešu,
norvēģu,
somu, spāņu,
zviedru
Angļu, franču,
krievu, itāļu,
ivrits, ķīniešu,
latviešu,
norvēģu,
zviedru,
somu, vācu
Angļu, franču,
vācu, itāļu,

Dažādiem
zināšanu
līmeņiem

3- 5 mēneši;
115-312 LVL
(1 nodarbība
no 3.50 LVL)

http://www.vmc.lv/index.html

Visiem zināšanu
līmeņiem

50-120 ak. h,
1 ak. h (45
min) cena
sākot no 2,75
līdz 3,85 LVL
Nav
informācijas

http://www.pygmalion.lv/lv/

Visiem zināšanu
līmeņiem

105-240 LVL

http://www.skrivanek.lv/lv/

Ar un bez
priekšzināšanām

30-64 ak.
stundas;
165-228 LVL

http://www.mirte.lv/public/ind
ex.html

Dažādiem
līmeņiem

No 69 LVL
mēnesī

http://www.berlitz.lv/?lng=lv

Ar/bez
priekšzināšanām,
viduvējs, labs,
augsts

http://balticlanguages.lv/
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Gētes
institūts
Svešvalodu
mācību centrs
„Klass”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

spāņu
Vācu

Angļu, franču,
vācu, krievu

Visiem zināšanu
līmeņiem
Ar un bez
priekšzināšanām

Vidēji 56 ak.
stundas;
160 LVL
60 ak.
stundas; 55
LVL

http://www.goethe.de/ins/lv/ri
g/lrn/lvindex.htm
http://www.klass.lv/

Avoti
Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa www.nva.gov.lv [skatīts 14.03.2013]
Valsts izglītības attīstības valsts aģentūras mājas lapa www.viaa.gov.lv [ skatīts
14.03.2013]
Profesionālās izaugsmes centra mājas lapa http://kursi.turiba.lv/index.php [skatīts
15.03.2013]
Eiropas valodu zināšanu līmeņu vizualizācijas mājas lapa www.languageknowledge.eu
[skatīts 19.03.2013]
Valodu mācību centra „Baltic Media” mājas lapa www.balticmedia.lv
[skatīts
19.03.2013]
Mācību centra „New Horizons” mājas lapa http://www.nh.lv/kursi
[skatīts
19.03.2013]
Valodu mācību centra mājas lapa http://www.vmc.lv/index.html
[skatīts
20.03.2013]
Valodu centra „Pygmalion” mājas lapa http://www.pygmalion.lv/lv/ [skatīts 20.03.2013]
Valodu centra „Baltic languages” mājas lapa http://balticlanguages.lv/ [skatīts
20.03.2013]
Uzņēmuma „Skrivanek Baltic” mājas lapa http://www.skrivanek.lv/lv/ [skatīts 20.03.2013]
Izglītības un valodu centra „Mirte” mājas lapa http://www.mirte.lv/public/index.html
[skatīts 21.03.2013]
Valodu centra „Berlitz” mājas lapa http://www.berlitz.lv/?lng=lv [skatīts 21.03.2013]
Gētes institūta mājas lapa http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lrn/lvindex.htm [skatīts
21.03.2013]
Svešvalodu mācību centra „Klass” mājas lapa http://www.klass.lv/ [skatīts 21.03.2013]

Informāciju sagatavoja:
MBA Kristiāna Talente, Biznesa augstskolas Turība Studiju daļas lietvede, e-pasts:
Kristiana.Talente@turiba.lv
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