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Latvijas Universitātes valodu politika ir izstrādāta, lai sekmētu Latvijas Universitātes 

Satversmē, Latvijas Universitātes misijā, Latvijas Universitātes stratēăijas pamatnostādnēs un 

Stratēăiskajā plānā noteikto mērėu sasniegšanu un plānoto pasākumu īstenošanu. 

Latvijas Universitātes kā Eiropas Savienības dalībvalsts augstskolas valodas politikā ir 

ievērotas Eiropas Savienības un Eiropas Padomes direktīvas un rekomendācijas, tajā skaitā 

”Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching. Assessment”  

un “Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment”, un Latvijas Republikas 

tiesību akti un plānošanas dokumenti: Latvijas Republikas Satversme, Valsts valodas likums, 

Izglītības likums, Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, Latvijas Nacionālais attīstības 

plāns (2006) un Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.-2014. gadam. 

 

1. Latvijas Universitātes valodu politikas mērėis ir: 

1.1. prioritāri veicināt Latvijas Universitātes personāla un studējošo latviešu valodas kā 

valsts valodas un angĜu valodas kā starptautiski atzītas zinātniskās komunikācijas 

valodas prasmes; 

1.2. veicināt tādu multikulturālu studiju, pētniecības un darba vidi Latvijas Universitātē, kas 

nodrošinātu tai vai tās absolventiem plašākas sadarbības saites citviet pasaulē; 

1.3. garantēt latviešu valodas korektu lietošanu studijās, pētniecībā un komunikācijā, veicinot 

latviešu valodas terminu attīstību un iedzīvināšanu Latvijas sabiedrībā; 

1.4.  progresīvi palielināt angĜu valodas lietošanas īpatsvaru studijās no bakalaura līdz 

doktora studiju līmenim, ievērojot humanitāro un sociālo zinātĦu specifiku lietot arī citas 

valodas. 

 

 

 

 

 



 

2. Latvijas Universitāte valodu politikā ievēro šādus principus: 

2.1. Latvijas Universitāte kā nacionāla universitāte uzĦemas atbildību par latviešu valodas 

aizsardzību un attīstību augstākajā izglītībā un zinātnē un rada priekšnosacījumus 

latviešu valodas atpazīstamībai pasaulē; 

2.2.  Latvijas Universitātes multikulturālā studiju un darba vide un tolerance ir obligāts 

priekšnosacījums akadēmiskās vides ilgtspējas nodrošināšanai; 

2.3. valodu kompetence – latviešu, angĜu un citu svešvalodu prasme – ir nepieciešams 

nosacījums profesionālai izaugsmei mūsdienu sabiedrībā. 

 

3. Lai koptu latviešu valodu un nodrošinātu latviešu valodas aizsardzību un attīstību, Latvijas 

Universitāte apĦemas: 

3.1. nodrošināt visu līmeĦu studiju programmās latviešu valodas prasmju apguvi saskaĦā ar 

studiju programmā plānotajiem studiju rezultātiem; 

3.2. nodrošināt studiju programmu piedāvājumu latviešu valodā visās Latvijas Universitātē 

pārstāvētajās zinātnes nozarēs;  

3.3. nodrošināt latviešu valodas studiju kursu piedāvājumu ārvalstu studentiem;  

3.4. nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodu Latvijas Universitātes akadēmiskā 

personāla locekĜiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda; 

3.5. attīstīt terminoloăiju latviešu valodā un veicināt tās lietošanu; 

3.6. sekmēt vismaz bakalaura līmenī mācību līdzekĜu un studiju materiālu sagatavošanu 

latviešu valodā; 

3.7. popularizēt latviešu valodu un kultūru. 

  

4. Lai sekmētu svešvalodu apguvi studējošajiem un personālam, Latvijas Universitāte apĦemas: 

4.1. paralēli latviešu valodai attīstīt atsevišėus studiju kursus un studiju moduĜus angĜu 

valodā, tā nodrošinot iespēju studējošajiem iegūt starptautiskajā darba tirgū 

konkurētspējīgas angĜu valodas prasmes;  

4.2. paplašināt tādu visu līmeĦu studiju programmu piedāvājumu, kurās studijas notiek 

svešvalodā;  

4.3. veidot kopīgas studiju programmas ar ārvalstu universitātēm; 

4.4. piedāvāt iespēju universitātes studējošajiem un personālam papildināt vai apgūt angĜu 

valodu; 

4.5. radīt apstākĜus, kas dotu iespēju studējošajiem un personālam apgūt vismaz vēl vienu 

svešvalodu papildus angĜu valodai;  

4.6. uzsvērt nepieciešamību apgūt Latvijas kaimiĦu valstu valodu un kultūru, sekmēt to 

apguvi. 



 

 

5. Lai publicētu pētījumu rezultātus un attīstītu zinātnisko terminoloăiju latviešu valodā un 

latviešu valodu kā zinātnes valodu, Latvijas Universitāte apĦemas: 

5.1. attīstīt latviešu zinātnes valodu promocijas darbu kopsavilkumos un promocijas darbos, 

kas ir rakstīti latviešu valodā, augstākās izglītības mācību un zinātniskajā literatūrā; 

5.2. popularizēt pētījumu rezultātus latviešu valodā un ievērot šos sasniegumus, vērtējot 

akadēmisko darbību; 

5.3. piedāvāt valodas atbalstu, publicējot pētījumu rezultātus svešvalodās. 

 

6. Lai veidotu multikulturālu darba vidi, Latvijas Universitāte apĦemas radīt tādu valodas vidi, 

ka studijām un darbam nepieciešamā informācija, arī Latvijas Universitātes Informatīvajā 

sistēmā, ir pieejama gan latviešu, gan angĜu valodā. 

 
 


