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3. pielikums.  

Informācija par LATS apguvi Latvijas augstākās izglītības iestādēs 

Lai iegūtu un apkopotu informāciju par LATS apguves iespējām augtākās izglītības iestādēs Latvijā, 

izmantoti vairāki uzziņas avoti, galvenokārt elektroniska sarakste ar docētājiem un mācību iestāžu administratīvo 

personālu (Šalme 2008; Zīdere 2010; Lauze 2014; Ozoliņa 2014; Šaudiņa 2014; Kļaviņa 2016 [intervija]; 

Laiveniece 2016 [intervija]; Ozoliņa 2016 [intervija]; Rubene 2016 [intervija]; Tipāns 2016 [intervija]; TSI 2016; 

Unferihta 2016; Bērziņš 2017; Čivžele 2017; DU 2017; Jurāne-Brēmane 2017; Veidenberga 2017; Zuģicka 2017; 

Arnicāne 2018; Baltābola 2018; Bērziņš 2018; Bramberga 2018; Dolacis 2018; Enkuzena 2018; Ginters 2018 

[prezentācija]; Jastrebova 2018; Kļavinska 2018; Lībiete 2018; Lūce 2018; Niedre 2018; Sīpola 2018; Smagina 

2018; Šiliņa 2018; Upeniece 2018).  
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Šobrīd visvairāk 

ir no Vācijas, bet 

kopumā RSU 

studē ārvalstu 

studenti no 57 

No 1990. gada. Medicīnas 

studentiem 3 

semestri, 

zobārstniecības 

studentiem 2 

Šajā gadījumā latviešu valoda tiek 

mācīta ne tikai ikdienas saziņas 

nolūkiem, bet galvenokārt 

profesionāliem nolūkiem, jo prakses 

laikā slimnīcā studentiem ir jārunā 
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(RSU) bas 

fakultāte). 

dažādām valstīm. 

20. gadsimta 

90. gadu sākumā 

bijis daudz 

studentu no 

Libānas un 

Šrilankas. 

semestri. Ir iespēja 

izvēlēties latviešu 

valodu arī kā brīvās 

izvēles priekšmetu. 

Stundu skaits ir ļoti 

mainīgs. 

latviski. Tāpēc ir vajadzīga speciāla 

terminoloģija un tēmas, kas nederētu 

cita tipa valodas apguvējiem. Izvēles 

kurss Medicīnas terminoloģija latviešu 

valodā ir koncentrēts galvenokārt uz 

saziņu ar pacientu. 

Apmaiņas 

studenti
1
 

 

Galvenokārt no 

Eiropas. 

Nav ziņu. 1 semestris.  

Latvijas 

Universitāte 

(LU) 

Ārvalstu 

studenti un 

skolēni no 

apmaiņas 

program-

mām. 

No Norvēģijas un 

ASV. 

1990.–2001. Parasti 1 semestris. Sadarbība ar norvēģi Rihardu Berugu 

un Viskonsinas Oklēras universitātes 

(ASV) profesoru Paulu Lazdu. 

Intensīvo 

kursu 

dalībnieki. 

No Vācijas. 1998.–2005. 6 nedēļas. Projekts Baltijas valstu valodu 

intensīvie kursi. 

Pilna laika 

Medicīnas 

fakultātes 

studenti. 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

No 1999. gada. 2 – 5 semestri. LU studējošajiem ārvalstniekiem ir 

jāapgūst medicīnas terminoloģija un 

profesionālā latviešu valoda, lai spētu 

komunicēt ar pacientiem klīnikā. 

                                                           
1
 Apmaiņas studenti var atbraukt uz Latviju, īstenojot dažādas apmaiņas programmas, piemēram, Erasmus un Nordplus.  
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Apmaiņas 

studenti 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

No 2004./2005. 

studiju gada. 

1 – 3 semestri. Apmaiņas studentiem ir iespēja apgūt 

latviešu valodu kā svešvalodu dažādos 

valodas prasmes līmeņos. 

No 2004./2005. mācību gada LU divas 

reizes gadā (janvārī un augustā) tiek 

piedāvāti arī intensīvie latviešu valodas 

kursi 4 nedēļu garumā, kas galvenokārt 

domāti apmaiņas studentiem, lai viņi 

vieglāk varētu integrēties latviešu vidū 

un apgūt latviešu valodu A1 līmenī. 

Vēlāk studijas var tikt turpinātas A2 un 

B1 līmenī, kas notiek mācību gada laikā 

universitātē, katram līmenim atvēlot 

1 semestri. 

Ne vienmēr šo intensīvo kursu 

dalībnieki pēc tam studē LU, tie var būt 

arī citu Latvijas valsts augstskolu 

studenti. 

Vasaras 

skolas 

dalībnieki. 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

1995.–2004. 

2014. – pašlaik 

2 nedēļas. Šādos kursos līdztekus valodas 

nodarbībām ir arī kultūras programma, 

kurā iekļautas ekskursijas, latviešu kino 

vakari, lekcijas par vēsturi, mākslu un 

kultūru u. c. 

Rīgas 

Tehniskā 

Pilna laika 

studenti. 

No 69 pasaules 

valstīm: 40 % ir 

eiropieši, 60 % ir 

No 1991. gada, 

bet obligāta tā ir 

no 1998. gada. 

4 semestri. Latviešu valoda tiek mācīta galvenokārt 

ikdienas saziņas vajadzībām. Bez 

praktiskās latviešu valodas kursa ir arī 
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universitāte 

(RTU) 

no pārējās 

pasaules valstīm, 

galvenokārt no 

Āzijas. 

kurss Latvijas kultūras vēsture. 

Apmaiņas 

studenti. 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

 No viena semestra 

līdz vienam gadam. 

RTU apmaiņas programmu studentiem 

tiek piedāvāti intensīvie latviešu valodas 

kursi un 3 nedēļu intensīvie vasaras 

valodas kursi (t. s. vasaras skola). 

Daugavpils 

Universitāte 

(DU) 

Pilna laika 

studenti. 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

Aptuveni no 

2010. gada. 

1 gads. Pilna laika studenti ir no dažādām 

studiju programmām, bet visbiežāk tie ir 

filoloģijas studenti. 

Apmaiņas 

studenti. 

No Lietuvas, 

Polijas, 

Rumānijas, 

Spānijas, Vācijas, 

Turcijas, Itālijas 

u. c. valstīm. 

No 2006./2007. 

studiju gada. 

1 – 2 semestri 

(atkarībā no studiju 

programmas un 

studentu izvēles). 

Kopš 2012./2013. mācību gada augustā 

DU notiek Erasmus intensīvie valodas 

kursi, kas domāti apmaiņas programmas 

Erasmus studentiem, lai viņi pēc 

iespējas vieglāk adaptētos Latvijā un 

sagatavotos studiju periodam DU. 

DU vasaras 

skolas 

dalībnieki. 

No Peru, 

Kanādas, Japānas, 

Dienvidkorejas, 

Bulgārijas, 

Moldovas, 

Uzbekistānas un 

Gruzijas. 

No 2017. gada. 10 dienas. Latviešu valodas un kultūras vasaras 

skolas Izzini un sajūti Latviju mērķis ir 

iepazīstināšana ar Latvijas kultūru, 

vēsturi un sabiedrību, kā arī latviešu 

valodas apguve. Vasaras skolā 

piedalījās gan profesori, gan studenti. 

Rēzeknes 
Pilna laika 

studenti no 

Galvenokārt no 

Uzbekistānas un 

No 2014./2015. 

studiju gada. 

1 semestris. Arī pirms 2014. gada Rēzeknē ir tikusi 

mācīta latviešu valoda ārvalstniekiem 
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Tehnoloģiju 

akadēmija 

(RTA) 

dažādām 

studiju 

program-

mām. 

Kazahstānas. (no 1999. gada), bet ne kā strukturēta 

valodas mācīšanās, drīzāk kā valodas 

interesentu klubiņš. Līdz ar lektores 

Solvitas Pošeiko iesaistīšanos šajā darbā 

nopietnā līmenī ir izstrādāts kalendārais 

plāns (mācību programma). Tas ir 

lektora fenomens, kas sekmē latviešu 

valodas kā svešvalodas attīstību RTA 

(agrāk Rēzeknes Augstskolā). 

Apmaiņas 

studenti. 

No dažādām 

pasaules valstīm. 

Nav ziņu. 1 semestris.  

Liepājas 

Universitāte 

(LiepU) 

Pilna laika 

studenti 

(Dabas un 

inženierzināt-

ņu fakultāte). 

No Indijas, 

Uzbekistānas un 

Šrilankas. 

 1 gads. Apmaiņas studenti un pilna laika 

studenti mācās kopā, taču tas ļoti 

apgrūtina darbu, jo nereti studentiem ir 

atšķirīgs zināšanu līmenis, kas ir saistīts 

arī ar valsti, no kurienes studenti 

ierodas. Lietuviešiem objektīvi ir 

vieglāk apgūt latviešu valodu nekā, 

piemēram, šrilankiešiem. Tāpēc 

universitātē iesniegts pieprasījums, lai 

apmaiņas studenti un pilna laika 

studenti būtu atsevišķās grupās. 

Apmaiņas 

studenti. 

No Turcijas, 

Šrilankas, Indijas, 

Kazahstānas, 

Vācijas, Somijas, 

No 2006./2007. 

gada 

1 semestris – 1 gads. Apmaiņas studentiem pievienojas arī 

vieslektori, kas atbrauc uz Liepājas 

Universitāti. 

Vieslektoriem individuāla latviešu 
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Korejas, Lietuvas 

u. c. 

valodas apmācība ir bijusi kopš 

1994. gada. 

Ventspils 

Augstskola 

(VeA) 

Pilna laika 

studenti. 

No Kamerūnas, 

Ēģiptes, Indijas, 

Uzbekistānas, 

Šrilankas, 

Marokas un 

Nigērijas. 

No 2013. gada 

rudens. 

1 gads. Pilna laika studenti un apmaiņas 

studenti mācās kopā vienā grupā. Šajā 

grupā mācās arī krievu tautības studenti, 

kas dzīvo Latvijā, bet kam ir prasība 

uzlabot viņu latviešu valodas zināšanas 

līdz C līmenim. Līdz ar to veidojas 

absurda situācija, jo vienā grupā mācās 

ārvalstnieki, kas nezina pat latviešu 

valodas alfabētu, un Latvijā dzīvojoši 

mazākumtautību pārstāvji, kam jau ir 

zināšanas latviešu valodā. 

Apmaiņas 

studenti. 

No Turcijas, 

Francijas un 

Spānijas. 

No 2013. gada 

rudens. 

1 gads. 

Biznesa 

augstskola 

Turība 

(BAT) 

Pilna laika 

studenti. 

Galvenokārt no 

bijušajām 

Padomju 

Savienības 

valstīm 

(Uzbekistānas, 

Kirgizstānas, 

Gruzijas, 

Azerbaidžānas, 

Baltkrievijas, 

Ukrainas, 

Krievijas). Bet ir 

arī studenti no 

No 2010. gada. 1 semestris. Pilna laika studenti un apmaiņas 

studenti mācās kopā. 

Pilna laika studentiem ir diezgan 

negatīva attieksme pret latviešu valodu, 

jo viņiem ir uzskats, ka Latvijā var 

komunicēt krieviski un ar to pietiek. 
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Indijas, Ķīnas, 

Taizemes, 

Korejas un 

Ēģiptes. 

Apmaiņas 

studenti. 

Galvenokārt no 

Eiropas. 

No 2010. gada. 3 semestri. 3 gadus (no 2011. līdz 2014.) organizēti 

intensīvie valodu kursi apmaiņas 

studentiem, lai viņi varētu vieglāk 

integrēties Latvijā un uzsākt studijas 

augstskolā. Šo iespēju izmantojuši ne 

tikai BA Turība studenti, bet arī citu 

augstāko mācību iestāžu studenti. 

Latvijas 

Lauksaimnie-

cības 

universitāte 

(LLU) 

Pilna laika 

studenti. 

No Indijas, 

Vācijas, Somijas, 

Ķīnas, 

Lielbritānijas un 

ASV. 

No 2016. gada. 2 semestri. Valoda jāapgūst tikai ikdienas saziņas 

vajadzībām. Nodarbību apjoms ļauj 

sasniegt A1 līmeni, talantīgākajiem 

studentiem – arī A2 līmeni. 

Apmaiņas 

studenti. 

No dažādām 

valstīm. 

No 2000./2001. 

studiju gada. 

1 semestris. Tā kā tas ir brīvās izvēles kurss, ir bijuši 

gadi, kad apmaiņas studenti nav 

izvēlējušies latviešu valodu, bet pēdējos 

gados šī interese ir lielāka. 

Vidzemes 

Augstskola 

(ViA) 

Apmaiņas 

studenti. 

No dažādām 

valstīm. 

No 1999./2000. 

studiju gada. 

1 semestris. Vidzemes Augstskolā ir izstrādātas 

programmas, kas speciāli pielāgotas 

ārvalstu studentiem, taču pilna laika 

studenti vēl nav izmantojuši iespēju 

studēt Vidzemes Augstskolā, pagaidām 

to dara tikai apmaiņas studenti. 
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Baltijas 

Starptautiskā 

vasaras skola. 

No 64 dažādām 

pasaules valstīm. 

No 1999. gada. Aptuveni 2 nedēļas. Latviešu valodas apguve nekad nav bijis 

galvenais šīs skolas mērķis, tā ir tikai 

ļoti maza daļa no vasaras skolas 

programmas. 

Valmieras 

novada fonds 

Kursi Eiropas 

brīvprātīgā 

darba 

veicējiem 

No Polijas, 

Ukrainas, 

Gruzijas, 

Francijas un 

Vācijas. 

No 2013. gada 

oktobra. 

1 gads. Eiropas brīvprātīgā darba veicēji ir 

jaunieši, kas ierodas Latvijā Erasmus+ 

programmas ietvaros, lai iegūtu darba 

un dzīves pieredzi, paralēli apgūstot arī 

latviešu valodu un kultūru. 

Rīgas 

Pedagoģijas 

un izglītības 

vadības 

augstskola 

(RPIVA) 

Apmaiņas 

studenti. 

No Austrijas, 

Lietuvas, Šveices, 

Spānijas, 

Slovākijas, 

Vācijas, Turcijas. 

Horvātijas, 

Portugāles. 

No 2005./2006. 

studiju gada (ar 

pārtraukumiem) 

 2017. gada 1. oktobrī RPIVA tiek 

likvidēta. 

Ekonomikas 

un Kultūras 

augstskola 

(EKA) 

Pilna laika 

studenti. 

Galvenokārt no 

Uzbekistānas, 

dažreiz arī no 

Baltkrievijas, 

Krievijas, 

Kazahstānas, 

Pakistānas un 

Indijas. 

No 2015. gada. 1 semestris. Pilna laika ārvalstu studenti var 

izvēlēties pamatstudijas krievu vai 

angļu valodā, līdz ar to šis fakts ir 

saistīts arī ar reģionu, no kurienes 

atbrauc studenti. Latviešu valodas 

apguve notiek, par starpniekvalodu 

izmantojot krievu vai angļu valodu. 

Apmaiņas 

studenti. 

No Itālijas, 

Spānijas, 

No 2010./2011. 

studiju gada. 

1 semestris. Apmaiņas studenti par latviešu valodas 

apguvi līdz šim ir izrādījuši mazu 
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Turcijas, 

Lietuvas, 

Maķedonijas, 

Nīderlandes, 

Polijas, 

Slovēnijas, 

Ungārijas, Kipras 

un Vācijas. 

interesi. Ja vismaz 3 studenti vēlas 

apgūt latviešu valodu, viņiem tiek 

organizēts atsevišķs kurss. Par šo kursu 

interesi ir izrādījušas tikai dažas 

studentes no Vācijas. Sākot ar 

2016./2017. studiju gadu, augstskolā ir 

palielinājies studiju programmu skaits 

angļu valodā, līdz ar to apmaiņas 

studenti, kas izrāda vēlmi apgūt latviešu 

valodu, tiek pievienoti ārvalstu 

studentiem angļu valodas plūsmā. 

Alberta 

koledža 

Apmaiņas 

studenti. 

Koledžā līdz šim ir bijuši tikai divi apmaiņas studenti, un abiem tā bijusi prakses mobilitāte, līdz ar to 

latviešu valodas apguve nav paredzēta. 

Latvijas 

Kultūras 

akadēmija 

(LKA) 

Apmaiņas 

studenti. 

No Itālijas, 

Francijas, Polijas, 

Slovākijas, 

Čehijas, 

Portugāles, 

Vācijas, Turcijas, 

Horvātijas, 

Rumānijas un 

Lietuvas. 

No 2009. gada. 1 semestris 

(32 stundas). 

Starpkultūru komunikācijas un 

svešvalodu katedra LKA īsteno latviešu 

valodas kursu ārvalstu studentiem no 

Latvijas Mākslas akadēmijas. 

Jāzepa Vītola 

Latvijas 

Pilna laika 

studenti. 

No Krievijas, 

Uzbekistānas, 

Kazahstānas, 

Nav ziņu. 4 semestri (200 

kontaktstundas). 

Pēdējos gados ārvalstu studentu skaits 

JVLMA ir palielinājies. 
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Mūzikas 

akadēmija 

(JVLMA) 

ASV, Meksikas, 

Brazīlijas, 

Japānas, Ķīnas. 

Apmaiņas 

studenti. 

No visām 

Skandināvijas 

valstīm un 

gandrīz visām ES 

valstīm. 

No 2000. gada. 2 semestri (30 

stundas). 

Latvijas Jūras 

akadēmija 

(LJA) 

Pilna laika 

studenti. 

Nevar prognozēt. Plānoti no 

2019. gada. 

Nav ziņu.  

Latvijas 

Kristīgā 

Akadēmija 

(LKrA) 

Pilna laika 

studenti. 

No Lietuvas, 

Portugāles, 

Vācijas. 

No 2018. gada 

septembra. 

 Latviešu valodas kursi netiek piedāvāti, 

jo studenti LKrA pavada tikai 

3 mēnešus un studijas tiek nodrošinātas 

angļu valodā. 

Transporta 

un sakaru 

institūts (TSI) 

Pilna laika 

studenti. 

No Krievijas, 

Uzbekistānas, 

Kazahstānas, 

Indijas, Ukrainas, 

Šrilankas, 

Baltkrievijas, 

Pakistānas, 

Azerbaidžānas, 

Dānijas, Ēģiptes, 

No 2011. gada. C daļa (2 

kredītpunkti). 

Apgūt latviešu valodu izvēlas ļoti maz 

studentu, jo tā nav obligāta studiju 

programmā. Ārvalstu studenti studē 

programmās angļu un krievu valodā. 



Augstskola vai 

institūcija 

Studentu 

tips 

(apmaiņas 

studenti 

vai pilna 

laika 

studenti) 

Reģioni, no 

kuriem nāk 

studenti 

Periods, no kura 

tiek mācīta 

latviešu valoda 

Stundu skaits vai to 

sadalījums pa 

semestriem 

Īpašas piezīmes, komentāri 
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Lielbritānijas u. c. 

Apmaiņas 

studenti. 

No Turcijas, 

Bulgārijas, 

Spānijas un 

Polijas. 

No 2014. gada. Nav ziņu. Tiek plānots mainīt latviešu valodas 

studiju kursa formātu, papildinot 

valodas apguvi ar ekskursijām un 

dažādiem pasākumiem, un iekļaut 

latviešu valodu kā obligātu studiju 

kursu apmaiņas studentu mācību plānā. 

Rīgas 

Juridiskā 

augstskola 

(RJA) 

Rīgas Juridiskās augstskolas studenti neapgūst latviešu valodu. Ja studentiem ir interese par latviešu valodas apguvi, 

viņiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt latviešu valodas kursus Latvijas Universitātē. 

Juridiskā 

koledža  

(JK) 

Apmaiņas 

studenti. 

No Turcijas. 2017./2018. 

mācību gads. 

 Līdz šim ir bijis tikai viens apmaiņas 

students no Turcijas, kurš latviešu 

valodas kursus apmeklēja individuāli. 

Starptautiskā 

Kosmetoloģijas 

koledža 

(SKK) 

Līdz šim koledžā ārvalstu studenti nav mācījušies, taču ārvalstu studentu piesaiste ietilpst SKK nākotnes plānos. 

 


