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PRIEKŠVĀRDS

Dārgie lasītāji!

Ne tikai diplomāti un politiķi zina, ka globalizētajā pasaulē ir svarīga atvērtība un daudzva-
lodība — gan attiecībās ar mūsu partneriem pasaulē, gan mūsu  sabiedrību nākotnes iespē-
jām. Valoda bruģē ceļu sapratnei gan privātajā jomā, gan kultūrā, literatūrā un zinātnē. Daudz-
valodība vienmēr ir priekšrocība un svarīgs pamats veiksmīgai karjerai. 

Atvērtības veicināšana arī ar valodas palīdzību ir viens no galvenajiem Vācijas kultūras attiecī-
bu un izglītības politikas uzdevumiem. Vācu kultūras starpnieku — Gētes institūta, Vācu skolu 
sistēmas ārvalstīs centra (ZfA), Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) un Vācu valo-
das skolotāju atbalsta biedrības ārzemēs (DAG) — darbam valodas jomā ir būtiska loma, īpaši 
Latvijā, kur vācu valodai vēsturiski ir bijusi liela nozīme. 

Kāpēc mācīties tieši vācu valodu? Vācu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 125 miljoniem cil-
vēku visā pasaulē. No aptuveni 495 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju vairāk nekā 100 
miljoni jeb ceturtā daļa runā vācu valodā. ES institūcijās vācu valoda līdzās angļu un franču 
valodai ir viena no trim darba valodām. Vācu valoda ir oficiālā valoda Austrijā, Šveicē, Lihten-
šteinā un Luksemburgā, kā arī daļā Beļģijas un Itālijas. Tas nozīmē, ka ES un Eiropas institūcijās 
vācu valoda ir dzimtā valoda vislielākajam skaitam nodarbināto salīdzinājumā ar citām va-
lodām. Tāpēc lēmums par labu vācu valodai ir arī lēmums par labu Eiropai!

Vācija kā trešā lielākā ekonomika, pievilcīga vieta investīcijām un atzīts pētniecības centrs ir 
ieguvusi augstu starptautisko prestižu. To apliecina arī kvalitātes zīme “Ražots Vācijā”. Vācu va-
loda joprojām ir otra nozīmīgākā uzņēmējdarbības valoda pasaulē. Teritorija, kurā runā pārs-
varā vācu valodā,  ir viena no tradīcijām bagātākajām izglītības ieguves vietām pasaulē, it īpaši 
sociālo, humanitāro un dabas zinātņu jomā. Tas padara to ļoti pievilcīgu studējošajiem no 
visas pasaules — ārzemju studentu skaits Vācijā pārsniedz 11 procentus. 

Šajā brošūrā ir apkopota informācija par Latvijā pārstāvētajām Vācijas institūcijām, kuras 
piedāvā iespējas iegūt un pilnveidot vācu valodas zināšanas gan Vācijā, gan Latvijā, kā arī 
sniedz informāciju par studiju un stipendiju ieguves iespējām Vācijā. Tajā sniegts arī pārskats 
par daudzajiem tālākizglītības piedāvājumiem  skolotājiem,  kuri māca un pasniedz vācu va-
lodu Latvijas skolās un augstskolās. 

Novēlu prieku un panākumus vācu valodas apguvē un mācīšanā!

Kristians Helts 
Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks 



3

VĀCU VALODA PASAULĒ SKAITĻOS

• Vācu valoda ļauj sazināties ar 125 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Vācu valodu katru gadu 
apgūst 15,45 miljoni (2020. gada novembra dati) cilvēku. Japānā vien vācu valodu mācās 
68 % skolēnu.

• Vācu valoda ir visplašāk lietotā dzimtā valoda Eiropas Savienībā. No 495 miljoniem Eiropas 
Savienības iedzīvotāju aptuveni ceturtā daļa runā vāciski.

• Vācu valoda ir oficiālā valoda piecās Eiropas Savienības valstīs: līdzās Vācijai, Austrijai un 
Luksemburgai tā tiek lietota arī daļā Itālijas un Beļģijas, kā arī Lihtenšteinā un Šveicē. Vācu 
valoda ir arī atzīta minoritāšu valoda daudzās valstīs, piemēram, Rumānijā, Polijā un Dānijā.

• Vācijas augstskolās pašlaik studē gandrīz 250 000 ārvalstu studentu, kas ir 11,5 % no visiem 
studējošajiem.
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VĀCU VALODA LATVIJĀ — FAKTI UN SKAITĻI

• Šobrīd Latvijā vācu valodu apgūst aptuveni 25 000 skolēnu, kas ir apmēram 11% no visiem 
Latvijas skolēniem.

• Vācu valoda kā pirmā svešvaloda tiek mācīta piecās Latvijas skolās, bet 271 citā skolā — kā 
otrā vai trešā svešvaloda (2021./2022. m.g. dati).

• 12 skolas ar padziļinātu vācu valodas apguvi Latvijā ietilpst skolu sadarbības iniciatīvas 
“Skolas - nākotnes partneri - PASCH” tīklā. 10 skolas piedāvā eksāmenus  I. un II. pakāpes 
vācu valodas diploma (DSD I un DSD II) ieguvei, viena skola patlaban piedāvā iespēju iegūt 
tikai DSD I diplomu. Kopš 2016. gada DSD II diploma ieguve tiek pielīdzināta Latvijas cen-
tralizētajam eksāmenam svešvalodā.

• Vācu valodas mācīšanu Latvijas DSD skolās nodrošina 3 skolotāji no Vācijas, kurus darbā 
norīko Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA), un šī mācību priekšmeta konsultants/
koordinators, kā arī tiek uzturēts augsts mācību līmenis, regulāri organizējot skolotāju 
tālākizglītību.

• Starptautiskajā Rīgas Vācu skolā mācības notiek vācu valodā pēc Vācijas Tīringenes fe-
derālās zemes mācību programmas. Šo privātskolu beidzot, iespējams saņemt atestātu par 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kas dod tiesības studēt Vācijas augstskolās.

• Šobrīd Vācijā mācās aptuveni 200 studējošo no Latvijas. 

Izcilības balvas pasniegšana 2022. gada 1. novembrī labākajiem Latvijas  skolotājiem, laureātu vidū pirmo 
reizi ir arī vācu valodas skolotājs.
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KUR ES VARU IEGŪT PLAŠĀKU INFORMĀCIJU?
KAS MAN VAR SNIEGT KONSULTĀCIJU?

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā Kultūras nodaļa koordinē un atbalsta Vācijas 
kultūras un valodas apmācību institūciju sadarbību Latvijā tā sauktajā Vācijas institūciju tīklā 

(Netzwerk Deutsch). Vēstniecība ir partneris visos izglītības politikas jautājumos, kas saistīti ar 
vācu valodas mācīšanu un mācīšanos Latvijā.

Sīkāku informāciju par dažādām vācu valodas apguves iespējām Latvijā, vācu valodas prasmju 
uzlabošanu un uzturēšanu vai tālākizglītību var iegūt, sazinoties ar kādu no turpmāk minēta-
jām Latvijā pārstāvētajām Vācijas institūcijām.

Nozīmīgi Vācijas institūciju tīkla partneri Latvijā ir Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija un 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Kontakti:

Vācijas vēstniecība Rīgā
Kultūras nodaļa 
Raiņa bulvāris 13
LV-1050 Rīga 
tālr. +371 670 85100 
e-pasts: info@riga.diplo.de
www.riga.diplo.de;
www.facebook.com/deutschebotschaftriga
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SKOLU SADARBĪBAS INICIATĪVA PASCH

Iniciatīva “Skolas — nākotnes partneri” ir Vācu skolu 
sistēmas ārvalstīs centra un Gētes institūta kopīgs pro-
jekts. To 2008. gadā ierosināja toreizējais Vācijas ārlietu 
ministrs Dr. Franks Valters Šteinmeiers. PASCH nozīmē 
izcilu izglītību un vācu valodu augstā līmenī.

Vācijas Ārlietu ministrija pašlaik atbalsta aptuveni 2000 
sadarbības iniciatīvā iesaistītu PASCH skolu ar aptuveni 
600 000 skolēnu visā pasaulē, vairāk nekā 450 skolu part-
nerības ar skolām Vācijā un aizvien lielāku PASCH absol-
ventu skaitu.  No sadarbības iniciatīvas PASCH ietvaros 

ieguvējas ir  arī 140 ārvalstīs strādājošās vācu skolas.  Interaktīvā pasaules kartē ir atrodami 
vairāk kā 2000 PASCH skolu portreti un kontakti.

• Atbalsts skolām ietver metodisko un didaktisko tālākizglītību vācu valodas skolotājiem, kā 
arī stipendijas skolotāju kvalifikācijas celšanas semināriem Vācijā, 

• profesionālo, tehnisko un interaktīvo aprīkojumu vācu valodas apguvei, kā arī valodu popu-
larizējošus kultūras projektus, piemēram, koncertus, radošās darbnīcas un stāstu darbnīcas 
skolēniem un skolotājiem. 

Trijās PASCH skolās, kuras atbalsta ZfA, strādā skolotāji no Vācijas. Latvijā iniciatīvā “Skolas — 
nākotnes partneri” piedalās 12 skolas, kurām atbalstu sniedz ZfA un Gētes institūts.

Plašāka informācija: www.pasch-net.de

Vispasaules PASCH absolventu salidojums 2018. gadā.
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Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Repub-
likas kultūras institūts, kas darbojas visā 
pasaulē. Tas veicina vācu valodas apguvi 
ārvalstīs un sekmē starptautisko sadarbī-
bu kultūras jomā. Tas sniedz visaptverošu 
priekšstatu par Vāciju, informējot par 
kultūras, sociālo un politisko dzīvi. Ar Gētes 
institūtu, Gētes centru, kultūras biedrību, 

lasītavu, eksāmenu un valodu apguves centru tīklu visā pasaulē tas veic galvenos Vācijas ār-
politikas uzdevumus kultūras un izglītības politikas jomās.

Kontakti:

Gētes institūts Rīgā
Marijas iela 13 k-1 (Berga bazārs)
LV-1050, Rīga
Tālrunis: +371 67 508200
e-pasts: info-riga@goethe.de
www.goethe.de/lettland
www.facebook.com/goetheinstitut.riga
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DARBS KULTŪRAS JOMĀ

Gētes institūts sniedz iespēju tikties Latvijas un 
Vācijas māksliniekiem un intelektuālā darba vei-
cējiem, iepazīstina ar Vācijas mūsdienu kultūru un 
veicina sadarbību kultūras jomā.

Etnomūzikas grupas “Tautumeitas” dalībnieces tiešraides koncertā Gētes institūtā Rīgā radiotilta Berlīne-Rīga 
laikā 2022. gada septembrī.

Kontaktpersona:

Antra Balode
Tālrunis: +371 67 508187
Antra.Balode@goethe.de
www.goethe.de/lettland/kultur

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ VĀCU VALODAS APGUVEI

Kontaktpersona: 

Ieva Elsberga
Tālrunis: +371 67 508196
ieva.elsberga@goethe.de
www.goethe.de/lettland/daf
www.goethe.de/latvija/daf

Gētes institūts atbalsta Latvijas vācu valodas peda-
gogus universitātēs, augstskolās, koledžās, skolās un 
citās valodu apguves mācību iestādēs vācu valodas 
mācību procesa sagatavošanā un valodas mācīšanā.  
Tas piedāvā tālākizglītību vācu valodas skolotā-
jiem gan Vācijā, gan Latvijā, sākot no vienas dienas 
semināriem līdz pat vairāku nedēļu ilgiem kursiem. 
Gētes institūts nodrošina arī idejas un materiālus 
vācu valodas popularizēšanai un konsultē visos ar 
vācu valodas mācīšanu saistītajos jautājumos. 

Katru gadu rudenī Latvijas vācu valodas skolotāji 
var pieteikties stipendijām vairāku nedēļu ilgiem 
metodiski didaktiskiem vai valodas kursiem Gētes 
institūtos Vācijā. 
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MĀCĪTIES MĀCĪT VĀCU VALODU (DLL)

DLL ir Gētes institūta sekmīga modulārās tālākizglītības programma. Tās ietvaros vācu valo-
das skolotāji var pieteikties dalībai atsevišķos tālākizglītības moduļos, lai mērķtiecīgi attīstītu 
savas metodiski didaktiskās kompetences. 

Inovatīvā DLL koncepcija tika izstrādāta, ņemot vērā skolotāja ikdienas darbu klasē un tā 
izaicinājumus. Tādas tēmas kā gramatikas un vārdu krājuma, fonētikas, literatūras, sociālo 
formu u. c. prasmju mācīšana ir integrētas uz kompetenci un praksi orientētā tālākizglītības 
koncepcijā. Latvijas vācu valodas skolotāji var pieteikties stipendijām DLL moduļiem divas 
reizes gadā.

Kontakti: 

Tālrunis: +371 67 508193
www.goethe.de/lettland/daf
www.goethe.de/latvija/daf

Kontaktpersona: 

Gunta Akmeņkalne
Tālrunis: +371 67 508196
Gunta.Akmenkalne@goethe.de
w w w. g o e t h e . d e / l e t t l a n d /
deutschkurse
www.goethe.de/vacuvaloda-
skursi

Vācu valodas kursi Gētes institūtā Rīgā.

VALODU KURSI UN EKSĀMENI

Apgūstiet vācu valodu, mācoties starptautiski 
atzītā institūcijā! Neatkarīgi no tā, vai ikdienai, 
brīvlaikam, darbam vai mācībām skolā — Gētes 
institūts Rīgā ir kvalificēts partneris vācu valodas 
apguvei visās vecuma grupās. Katru gadu Gētes 
institūtā Rīgā vācu valodu mācās aptuveni 1400 
kursu dalībnieku, un aptuveni 150 kandidāti kārto 
mūsu eksāmenus. Ātrus mācību panākumus ga-
rantē augsti kvalificēti skolotāji, modernas mācību 
metodes, intensīvas konsultācijas un atbalsts, kā 
arī visā pasaulē atzīti eksāmeni. 
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FIT SKOLA SADARBĪBAS INICIATĪVAS  
“SKOLAS — NĀKOTNES PARTNERI” (PASCH) IETVAROS

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kopš 2008. gada ir vienīgā FIT 
skola Latvijā un nozīmīgs izglītības centrs reģionā, kas piedāvā 
arī plašas tālākizglītības iespējas skolotājiem. Skolēniem ir 
iespēja izvēlēties vācu valodu kā otro vai trešo svešvalodu un 
kārtot atbilstošu vācu valodas eksāmenu. Sadarbībā ar Gētes 
institūtu tiek organizēti pasākumi visām Rēzeknes pilsētas un 
rajona skolām.

Bez tam skolotājiem un skolēniem ir iespēja piedalīties 
tālākizglītības, valodas un kultūras projektos, kā arī valodu 
nometnēs Latvijā un Vācijā.

Kontakti: 

Tālrunis: +371 67 508193
http://rv1g.lv/otrskirigie-pakalpojumi/karjeras-izglitiba/pasch/
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INFORMĀCIJA UN BIBLIOTĒKA

Gētes institūta Rīgā bibliotēka sniedz informāciju par Vācijas kultūras, sociālās un politiskās 
dzīves aktualitātēm. Lasītavā ir pieejams aktuāls plašsaziņas līdzekļu klāsts, kas lasīšanai tiek 
izsniegts bez maksas. Viens no bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt vācu valodas 
apguvē, piedāvājot mācību grāmatas un citus materiālus vācu valodas stundām un vācu va-
lodas pašmācībai.

“Onleihe” ir Gētes institūta bezmaksas digitālā bibliotēka. Pašlaik ir iespējams  lejupielādēt 
23 000 e-grāmatu vācu valodā, audio grāmatas, materiālus vācu valodas apguvējiem, žurnālus 
un laikrakstus, kā arī skatīties filmas tiešsaistē.

Kontaktpersona: 

Zigrīda Murovska
Tālrunis: +371 67 508190
Zigrida.Murovska@goethe.de
www.goethe.de/lettland/bibliothek
www.goethe.de/latvija/biblioteka
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KOMPETENTS ATBALSTS VĀCU VALODAS APMĀCĪBĀ

Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas uzdevumā Vācu skolu sistēmas ārvalstīs 
centrs (ZfA) veicina saikni ar attiecīgās valsts kultūru un sabiedrību, nodrošina vācu bērnu 
izglītošanu ārzemēs un veicina vācu valodas saglabāšanu ārzemēs. Pasaulē ZfA rūpējas par 
140 vācu skolām un vairāk nekā 1100 Vācijas Federatīvās Republikas finansētām mācību 
iestādēm, kā arī vācu valodas nodaļām valsts skolās.

Pēc federālo zemju izglītības ministriju uzaicinājuma ZfA vācu valodas speciālisti atbalsta sko-
las ar padziļinātu vācu valodas apguvi, kas noslēdzas ar Federālo zemju izglītības un kultūras 
ministru pastāvīgās konferences vācu valodas diploma (DSD)  ieguvi. Tie konsultē skolas par 
DSD programmas īstenošanu, vada DSD eksāmenus un nodrošina vācu valodas skolotājiem 
profesionālo un metodiski didaktisko apmācību.

Atbalsts, ko Vācijas konsultāciju dienests sniedz DSD skolām, ietver arī mācību materiālu 
ziedojumus, kā arī stipendijas vācu valodas skolotājiem un DSD programmas skolēniem. 
Konsultāciju dienests koordinē no Vācijas deleģēto mācībspēku izvietošanu DSD skolās. Ar 
daudzajiem projektiem konsultanti veicina arī DSD skolu sadarbības tīkla veidošanos atse-
višķās valstīs un ārpus tām.
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Vācijas Federatīvās Republikas Federālo zemju izglītības un kultūras ministru konferences 
vācu valodas diplomu var iegūt skolēni ārzemēs, un tas apliecina vācu valodas prasmi 
divos līmeņos. DSD eksāmenā tiek pārbaudītas četras prasmes: klausīšanās ar izpratni, 
lasīšana ar izpratni, rakstiska un mutiska saziņa. Eksāmenu uzdevumus sagatavo Vācu 
skolu sistēmas ārvalstīs centrs, un tos pieņem vietējie vācu valodas skolotāji Vācijas kon-
sultanta vadībā.

DSD I. līmenis tiek uzskatīts par apliecinājumu vācu valodas prasmēm, kas nepieciešamas, 
lai iestātos sagatavošanas kursos iestājai Vācijas augstskolā. II. līmenis tiek apgūts vi-
dusskolu vecākajās klasēs, un saskaņā ar Federālo zemju  izglītības un kultūras minist-
ru konferences lēmumu tas tiek uzskatīts par apliecinājumu vācu valodas prasmēm, kas 
nepieciešamas studijām Vācijas Federatīvās Republikas universitātēs. Pasaulē ir aptuveni 
1.100 DSD skolu.
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VĀCU VALODAS DIPLOMS LATVIJĀ

Latvijas skolās skolēni regulāri gatavojas vācu valodas diploma 
eksāmeniem abos līmeņos 10 skolās un DSD I līmeņa eksāme-
nam — vienā skolā.

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra deleģēts speciālists kon-
sultē skolu direktorus, skolotājus, vecākus un skolēnus par DSD 
ieguves iespējām. 

2022. gadā DSD programma Latvijā svinēja 25. gadadienu. Kopš 1997. gada DSD II eksāmenus 
ir kārtojuši aptuveni 2400 Latvijas izglītojamo, un vairāk nekā 1800 no viņiem ir veiksmīgi 
ieguvuši diplomu. Kopš 2016. gada DSD II diploma ieguve tiek pielīdzināta Latvijas centra-
lizētajam eksāmenam svešvalodā.

DSD Latvijā 25. gadadienas svinības Mazajā ģildē 2022. gada 12. maijā.

Kontakti: 

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA)
Tālrunis: +371 258 75474
E-pasts: riga@auslandsschulwesen.de
www.auslandsschulwesen.de
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VĀCU VALODAS DIPLOMA (DSD) SKOLAS LATVIJĀ

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Vācu valoda kā 1. svešvaloda/ DSD skola kopš 1996. gada
Skolas direktore: Gundega Muceniece
Kontaktpersona DSD jautājumos: Daiga Šķēle
Āgenskalna iela 21, Rīga LV-1048

Vācu valoda kā 1. svešvaloda / 
DSD skola kopš 2002. gada
Skolas direktore: Vera Pridača; 
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Kirils Soklakovs
Lauku iela 9, LV-1009 Rīga

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2021. gada septembrī svinēja 100 gadu jubileju.

J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola  

Arī šeit vācu valodai ir senas tradīcijas:  
J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola.
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Rīgas Juglas vidusskola

Rīgas Juglas vidusskola. 

Materiāli vācu valodas mācīšanai 
Liepājas 5. vidusskolā.

Vācu valoda kā 1. svešvaloda / 
DSD skola kopš 1998. gada
Direktore: Helēna Vilkosta
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Iveta Ozola 
Kvēles iela 64, LV-1064 Rīga

Vācu valoda kā 1. svešvaloda / 
DSD skola kopš 1996. gada
Direktore: Inta Korņējeva
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Linda Eniņa
Rīgas iela 50, LV-3401 Liepāja

Vācu valoda kā 2. svešvaloda / 
DSD skola kopš 2002. gada
Direktors: Māris Brasla
Kontaktpersonas DSD jautājumos: 
Inga Zeltiņa, Karīna Krūma
Raiņa bulvāris 8, LV-1050 Rīga

DSD II diploma ieguvēji Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.

Draudzīgā aicinājuma 
Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
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Valmieras Valsts ģimnāzija.

Vācu valoda kā 2. svešvaloda /  
DSD I skola kopš 2014. gada
Direktors: Andris Priekulis
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Elizabete Elīza Bitāne
Grēcinieku iela 10, LV-1050 Rīga

Vācu valoda kā 2. svešvaloda / 
DSD skola kopš 2020. gada.
Direktore: Jeļena Vediščeva
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Žanna Bormane 
Tērbatas iela 15/17, LV-1011 Rīga

Vācu valoda kā 2. svešvaloda /  
DSD skola kopš 2000. gada.
Direktors: Artūrs Skrastiņš
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Mārīte Jēkabsone
L. Paegles iela 40, LV-4201 Valmiera

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

DSD I ieguvēji Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā.

Rīgas 40. vidusskola

Pirmais solis ir veiksmīgs — Rīgas 40.  
vi  dus   skolas skolēni ar saviem DSD I diplomiem.

Valmieras Valsts ģimnāzija
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Valmieras Pārgaujas 
Valsts ģimnāzija

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Talsu 2. vidusskola

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēni. 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas DSD II diploma ieguvēji. 

Talsu 2. vidusskola. 

Vācu valoda kā 2. svešvaloda / 
DSD skola kopš 2003. gada.
Direktore: Agita Zariņa
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Olita Nīmante
Zvaigžņu iela 4, LV-4201 Valmiera

Vācu valoda kā 2. svešvaloda / 
DSD skola kopš 2010. gada
Direktore: Oksana Petaško
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Renāte Malnace
Cietokšņa iela 33, LV-5401 Daugavpils

Vācu valoda kā 2. svešvaloda /  
DSD skola kopš 2002. gada
Direktors: Oļegs Solovjovs
Kontaktpersona DSD jautājumos: 
Linda Matisone
K. Mīlenbaha iela 32, LV-3201 Talsi
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DAAD ir Vācijas augstākās izglītības iestāžu apvienota institūcija, kuras uzdevums ir uzturēt 
akadēmiskās saites ar ārvalstīm, galvenokārt veicinot studentu un pētnieku apmaiņu. DAAD 
īsteno vairāk nekā 200 dažādas programmas. Tās ir atvērtas visām disciplīnām, un tajās var 
piedalīties gan ārzemnieki, gan vācieši. DAAD ir pasaulē lielākā akadēmiskās apmaiņas or-
ganizācija, kas katru gadu atbalsta aptuveni 60 000 finansējuma saņēmēju. Turklāt DAAD ir 
starpniekorganizācija Vācijas ārējās kultūrpolitikas, augstākās izglītības un zinātnes politikas 
jomā, tā veicina attīstības sadarbību augstākās izglītības nozarēs. Saskaņā ar ESAO pētījuma 
datiem Vācija 2021. gadā ieņēma ceturto vietu kā ārzemju studentu uzņemošā valsts aiz ASV, 
Apvienotās Karalistes un Austrālijas.

Ēka Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī. Kopš 2022. gada sākuma pirmajā stāvā atrodas DAAD Informācijas 
centra, Baltijas-Vācijas augstskolu biroja un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstskolu biroja telpas.
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Katru gadu DAAD piešķir stipendijas studijām Vācijā, tostarp DSD skolu skolēniem, studen-
tiem un zinātniekiem, sākot no stipendijām četru nedēļu vasaras kursiem līdz pat vairāku 
gadu ilgām studiju un pētniecības programmām. 

Laika posmā no 2013. līdz 2021. gadam DAAD stipendijas ir saņēmuši vairāk nekā 5100 
Latvijas studentu, augstskolu absolventu un zinātnieku.

DAAD INFORMĀCIJAS CENTRS RĪGĀ

DAAD Informācijas centrs  pārstāv Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestu (DAAD) Igauni-
jā, Latvijā un Lietuvā. Informācijas centrs konsultē interesentus no visām trim Baltijas valstīm 
jautājumos, kas saistīti ar individuālo stipendiju pieteikumiem, un atbalsta Latvijas augstākās 
izglītības iestāžu sadarbību ar partneraugstskolām  Vācijā.

Ja Jūs interesējaties par stipendijām, svarīga ir savlaicīga gatavošanās! Lielākā daļa sti-
pendiju ir jāplāno ilgtermiņā; pieteikumu iesniegšanas termiņi nākamajai vasarai un rudenim 
bieži vien beidzas jau rudenī. Informāciju par stipendijām, studiju un pētniecības iespējām 
meklējiet arī šeit:

www.hochschulkompass.de,
www.myguide.de,
www.study-in-germany.de,
www.funding-guide.de, www.gerit.org 

Kontakti:

DAAD Informācijas centrs
Kontaktpersona: Daina Auziņa
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12,
LV-1050 Rīga
Tel. +371 67228800
E-pasts: ic@daad.lv, 
Facebook: daadriga
Instagram: daad estonia.latvia.lithuania
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Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju 
2004./2005. gadā izveidoja DAAD, 
Latvijas Universitāte, Rīgas Tehnis-
kā universitāte un Mēklenburgas 
Priekšpomerānijas federālā zeme. Tas 

kalpo kā “zinātnes tilts” starp Baltijas valstīm un Vāciju. Tā uzdevums ir informēt sabiedrību 
par aktuālām zinātnes tēmām, organizējot Vācijas un Baltijas zinātnieku un pētnieku lekcijas.

Bez tam Augstskolu birojs piedāvā iespēju idejas arī īstenot, divas reizes gadā organizējot pro-
jektu konkursus un atbalsta projektus, kas stiprina zinātnisko sadarbību starp Baltijas valstīm 
un Vāciju.

Biroja paspārnē darbojas arī Nozaru vācu valodas apguves centrs, kurā ir pieejama nozaru 
literatūra un vārdnīcas ar uzsvaru uz vācu valodas didaktiku, vācu valodas kā svešvalodas ap-
guvi, bet, galvenokārt, uz nozaru vācu valodu.

Baltijas-Vācijas augstskolu biroju finansē DAAD un Latvijas Universitāte.

Kontakti:

Ieva Pranka
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, LV-1050 Rīga
Tel. +371 67286033
E-pasts: hochschulkontor@lu.lv 
www.hochschulkontor.lv

Kontakti:

Diāna Vaivode-Carjova
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, 1. stāvs, LV-1050 Rīga
Tel. +371 67225801
E-pasts: m-v@lu.lv, www.hochschulen-mv.lv

Mēklenburgas — Priekšpomerānijas 
augstskolu birojs sniedz informāciju 
par studiju un pētniecības iespējām 
Mēklenburgā — Priekšpomerānijā 
un atbalsta tālāku federālās zemes un 
Baltijas valstu augstskolu un pētniecī-
bas institūtu sadarbības attīstību.
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TestDaF (Test Deutsch als Fremd-
sprache) ir nozīmīgākais vācu valo-
das eksāmens ārvalstu studētgribē-
tājiem, kas visaptveroši pārbauda 
dažādas valodas prasmes. Daudzos 
gadījumos nokārtots tests ir priekš-

noteikums tam, lai Vācijā varētu apgūt pilnu studiju programmu. Savukārt īsam studiju laikam 
tas bieži vien nav nepieciešams. Pašlaik Latvijā darbojas TestDaF centrs, kas atrodas Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā. TestDaF ir maksas pakalpojums.

Ar mazāko OnSET testu ir iespējams iegūt ātro valodas prasmju novērtējumu, izmantojot tek-
stus ar izlaistiem vārdiem vai frāzēm, un tas pēc iepriekšēja pieraksta bez maksas ir pieejams 
DAAD Informācijas centrā (www.onset.de).

DAAD LEKTORĀTS

Latvijas Universitātē Rīgā ir izveidots arī DAAD lektorāts.  Vieslektori pasniedz ģermānistiku
bakalaura un maģistra studiju līmeņos valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrzinātnē, kā arī 
praktiskajos valodu kursos.

Kontakti:

DAAD lektorāts
Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte, Ģermānistikas nodaļa
Visvalža iela 4a, 430. kabinets, LV-1050 Rīga
E-pasts: riga.lu@daad-lektorat.de

Pieteikšanās DAAD Informācijas centrā Rīgā
Tālr. +371 67228800, e-pasts: ic@daad.lv, www.testdaf.de



23

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija (DLVL) tika dibinā-
ta 1991. gadā. Kopš 2003. gada tā ir Latvijas Valodu skolotāju 
asociācijas (LVASA) un Starptautiskās valodu skolotāju aso-
ciācijas (IDV) biedre.

Asociācijas darbības mērķis ir veicināt sadarbību starp vācu 
valodas skolotājiem, organizējot speciālistu apmaiņu Latvijā un ārvalstīs, paaugstināt kva-
lifikāciju, nostiprināt vācu valodas statusu Latvijā un popularizēt vācu valodas apguvi. Aso-
ciācija organizē ikgadējas vācu valodas skolotāju konferences, Baltijas vācu valodas skolotāju 
dienas un citus vācu valodas skolotājiem domātus pasākumus, piemēram, Starptautisko vācu 
valodas skolotāju vasaras akadēmiju. Asociācija popularizē vācu valodu un kultūru sabied-
rībā,  veicina komunikāciju un sadarbību starp vācu valodas skolotājiem Latvijā un ārvalstīs, 
kā arī starptautiskajā sadarbības tīklā. Skolēniem, kuri apgūst vācu valodu, asociācija organizē 
reģionālas, valsts un Baltijas valstu mēroga vācu valodas olimpiādes un konkursus, kā arī at-
balsta skolēnu vasaras nometnes Latvijā.

Vācu valodas skolotāji ir laipni aicināti kļūt par Vācu valodas skolotāju asociācijas un Facebook 
grupas “Vācu valodas skolotāju asociācija Latvijā” biedriem.

Kontakti:

Anita Jonasta - DLVL priekšsēdētāja
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija / Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
E-pasts: anita.jonasta@gmail.com
Ina Baumane - DLVL priekšsēdētāja vietniece un sekretāre
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
E-pasts: ina.baumane@edu.riga.lv
www.dlvl.lv, Facebook/Vācu valodas skolotāju asociācija Latvijā (privāta grupa)

LATVIJAS VĀCU VALODAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA (DLVL)

Vācu valodas skolotāju  
starptautiskā konference Vīnē 
2022. gadā. 
No kreisās: Ina Baumane, Anita 
Jonasta, Ramona Vaļģe, Svetlana 
Šmite.

DLVL
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DAUGAVPILS REĢIONĀLAIS VĀCU VALODAS 
UN VĀCIJAS VALSTSMĀCĪBAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS

Sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Filozofijas fakultātes Svešva-
lodu katedru Gētes institūts uztur reģionālo mācību centru, kas ir 
integrēts Gētes institūta Rīgā organizētajos pasākumos vācu valo-
das apguvējiem un skolotājiem. Bez tam tas arī patstāvīgi rīko sko-
lotāju apmācības, konkursus skolēniem un studentiem  un kultūras 
programmas.

Kontakti:

Daugavpils reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs
Vienības iela 13, 402. telpa
LV-5401 Daugavpils
Tālrunis: +371 654 26 535
E-pasts: vvtc@du.lv
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Vācijas Ārzemju biedrība (DAG) 
ir viena no Vācijas Ārlietu ministri-
jas deleģētām organizācijām, kuras 
galvenais uzdevums jau 70 gadus ir 
organizēt un veikt tālākapmācību ak-
tīviem vācu valodas skolotājiem no 

Ziemeļeiropas un Ziemeļaustrumeiropas valstīm.

Kopš 2020. gada maija DAG nodrošina arī apmācības tiešsaistē un piedāvā skolotājiem un 
studentiem vācu valodas apmācību dažādos digitālos formātos, sākot no stundu gariem 
semināriem un diskusiju grupām līdz tiešsaistes mācībām dienas garumā.

2025. gadā DAG sadarbībā ar Kristiana Albrehta universitātes Ķīlē ģermānistikas katedru 
un prof. Dr. Ingeru Petersenu organizēs 18. Starptautisko vācu valodas skolotāju konferenci 
Lībekā.

Kontakti:

Deutsche Auslandsgesellschaft
Koberg 2, D - 23552 Lübeck
Tālrunis.: +49 (0) 451 76320
E-pasts: info@deutausges.de
www.deutausges.de, www.deutausges.de/fortbildung
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PĀRSKATS
TĀLĀKIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS VĀCU VALODAS 
SKOLOTĀJIEM LATVIJĀ

Vācu valodas mācīšana ir saistīta arī ar nepārtrauktu skolotāju zināšanu papildināšanu un 
tālākizglītību. Svarīga ir arī aizraušanās ar valodu, lai jūs, vācu valodas skolotāji, varētu iemācīt 
saviem skolēniem ne tikai pareizu valodas lietojumu, bet arī sniegt priekšstatu par Vāciju un 
citām vāciski runājošajām zemēm. Jūs, skolotāji, veidojat tiltus ne tikai starp valodām, bet arī 
starp kultūrām un cilvēkiem, starp savu dzimteni Latviju un Vāciju.

Mēs vēlamies jūs atbalstīt, piedāvājot tālākizglītības iespējas gan skolu, gan augstskolu līmenī.
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VĀCU VALODAS SKOLOTĀJIEM LATVIJAS SKOLĀS

Gan Vācijas Ārzemju biedrība, gan Gētes institūts Rīgā vācu valodas skolotājiem Latvijā 
piedāvā plašu tālākizglītības programmu klāstu gan klātienē, gan tiešsaistē.

DAG piedāvā digitālos formātus, piemēram, diskusijas par dažādām tēmām, kurās piedalās divi 
līdz četri vāciski runājoši viesi, kurus var uzklausīt un pēc tam uzdot jautājumus. Tiek piedāvāti 
arī semināri par vācu valodas mācību stundas struktūru (klātienē, kombinēti vai tiešsaistē), kā 
arī pilnas dienas moduļi. Ik gadu vasaras mēnešos Lībekā notiek arī apmācības klātienē.

Uzziniet vairāk šeit:
www.deutausges.de/fortbildung/fortbildungsangebote/

VĀCU VALODAS DIPLOMA (DSD) SKOLU 
SKOLOTĀJIEM LATVIJĀ

Federālo zemju izglītības un kultūras ministru konferences Pedagoģiskās apmaiņas dienesta 
programmas:

• 3 nedēļu DSD hospitācijas programma (katru gadu novembrī)

• divu nedēļu tālākizglītības kursi (katru gadu no septembra vidus līdz novembra sākumam)

• viena gada tālākizglītības programma (no februāra sākuma līdz nākamā gada janvāra 
beigām).

VĀCU SKOLU SISTĒMAS ĀRVALSTĪS CENTRA (ZFA) 
PROGRAMMAS 

• 3 nedēļu seminārs par Vācijas valstsmācību Bonnā/Bovendenē (DSD seminārs + projekta 
darbs valstsmācībā; periods — jūlijs/augusts).

Vasaras kursi Saksijā:

Divas nedēļas (periods — jūlijs/augusts). Papildu piedāvājums no Saksijas federālās zemes.
Par iespējām un konkrētiem nosacījumiem tālākizglītībai Vācijā jautājiet konsultantam: riga@
auslandsschulwesen.de. 

Piesakieties, tas ir  tā vērts!
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VĀCU VALODAS PASNIEDZĒJIEM LATVIJAS AUGSTSKOLĀS

DAAD Programma Dhoch3 
sniedz atbalstu, piedāvājot tieš-
saistes mācību moduļus, kas 
paredzēti topošajiem vācu valo-
das skolotājiem ārvalstīs, kā arī 
studentiem maģistrantūrā. 

Astoņos moduļos aplūkotas dažādas tēmas vācu va lodas mācīšanā, un tās ārvalstu augstskolu 
pasnie dzējiem ir pieejamas bez maksas mācību platformā Moodle. Dhoch3 tādējādi piedāvā 
papildu materiālus un literatūru, ko var optimāli integrēt esošajās studiju programmās un kas 
vienlaikus var dot impulsu jaunu mācību programmu izstrādei.

• 1. modulis: Svešvalodu didaktikas metodes un principi vācu valodai

• 2. modulis: Vācu valodas mācību procesa un stundu plānošana augstskolās un skolās

• 3. modulis: Mācīšana un mācīšanās ar elektroniskajiem (tiešsaistes) plašsaziņas  
līdzekļiem

• 4. modulis: Profesionāli orientēta vācu valodas mācīšana

• 5. modulis: Nozaru saziņa vācu valodā

• 6. modulis: Vācu valoda — zinātnes valoda, zinātniskā darba formas 

• 7. modulis: Daudzvalodības koncepcijas, terciārās valodas didaktika

• 8. modulis: Svešvalodu mācīšanas un mācīšanās pētniecība

• 9. modulis: Diskursīvā valstsmācība / kultūras studijas svešvalodā - vācu valodā  
(modulis pašlaik tiek izstrādāts)

• 10. modulis: Literatūra, estētiskie mediji un valoda vācu valodā kā svešvalodā 
(modulis pašlaik tiek izstrādāts)

Dhoch3 var reģistrēties vietnē: moodle.daad.de/dhoch3 bez maksas.
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VAI JŪS JAU PAZĪSTAT SPĒLI “APCEĻOSIM VĀCIJU!”? 
AIZRAUJOŠA SPĒLE SKOLĒNIEM, LAI VEICINĀTU 
INTERESI PAR VĀCU VALODAS APGUVI

PASCH projekts “Apceļosim Vāciju!” ir interaktīva spēle, kas rotaļīgā veidā iepazīstina 
skolēnus ar Vāciju un vācu valodu un motivē viņus to mācīties — gan atbildot uz vik-
torīnas jautājumiem par vācu uzņēmumiem, kas varbūt ir, bet varbūt arī nav vācu uzņē-
mumi, gan sazināties, izmantojot rācijas, vai arī vadīdami automašīnu aizsietām acīm, 
paļaujoties vienīgi uz pārējo spēlētāju norādēm, gan atrisinot vēl citus uzdevumus. Spēles 
nobeigumā ir jāatmin šifrēta mīkla, lai uzzinātu seifa kodu, kas palīdz tikt pie balvām. 
Spēli vienlaicīgi var spēlēt 100 skolēni. Tā ir īpaši piemērota 5. un 6. klašu skolēniem, 
kuri vēl nav mācījušies vācu valodu un kurus interesē vēl vienas svešvalodas apguve.

Pēdējos gados pirms pandēmijas spēle “Apceļosim Vāciju!” ar aizrautību ir izspēlēta 
skolās Rīgā, Talsos, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā un Aizputē.
Skolas, kurām ir interese par spēli “Apceļosim Vāciju!”, lūdzam sazināties ar Vācijas vēstniecību 
Rīgā.

Kontakti:

Vācijas vēstniecība Rīgā 
Kultūras nodaļa 
Kontaktpersona: Eva Skļareviča 
Raiņa bulvāris 13, LV-1050 Rīga 
E-pasts: ku-100@riga.diplo.de
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STARPTAUTISKĀ RĪGAS VĀCU SKOLA 
Deutsche Internationale Schule Rīga (DISR)

DISR ir privāta starptautiska skola. 2022./23. mācību gadā tajā mācās gandrīz 300 bērnu. Šo-
brīd skolā darbojas bērnudārzs, pirmsskola, sākumskola un pamatskola līdz 6. klasei. Katru 
gadu skolā būs par vienu vecāko klasi vairāk, līdz 2029. gada jūnijā tiks izsniegti pirmie atestāti 
par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Skola nodrošina modernas mācību metodes, pamatojoties uz Tīringenes federālās zemes 
mācību programmām. Stundas vada skolotāji no Vācijas un moderno svešvalodu sko-
lotāji no citām valstīm.

Vācu valoda ir galvenā mācību valoda jau no bērnudārza, lai bērni ātri sasniegu valodas 
zināšanu līmeni, kas ir tuvs dzimtās valodas līmenim. 

Starptautiskās Rīgas Vācu skolas novirziens ir padziļinātas moderno valodu apmācības.
DISR drīz tiks iekļauta Vācijas skolu tīklā ārzemēs.

Kontakti:

Starptautiskā Rīgas vācu skola 
Direktors: Martins Fārenfīlds, Pamatskolas direktore: Jannika Dīce,
Sākumskolas direktore: Verēna Ekla 
Dzirnavu iela 16, LV-1010 Rīga, Tālrunis: (+371) 2925 0084 
E-pasts: schule@deutscheschuleriga.lv
www.deutscheschuleriga.lv, www.rigasvacuskola.lv



Attēlu autortiesības:
 
Vāka foto: Skolnieces vācu valodas stundā © Rigas Valsts vācu ģimnāzija 
3. lpp.: © Picture Alliance / Zoonar | Valērijs Kačajevs 
4. lpp.: © Picture Alliance / Uwe Gerig 
5. lpp.: © Vācijas vēstniecība Rīgā
6. lpp.: © Picture Alliance / Felix Zahn 
7. lpp.: © Gētes institūts Rīgā 
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11. lpp.: © Gētes institūts Rīgā 
12. lpp.: © Picture Alliance / Soeren Stache/dpa | Soeren Stache 
13. lpp.: © Centrālā ārzemju skolu aģentūra 
14. lpp.: © Vācijas vēstniecība Rīgā 
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* skaidrojums 4. lappusē: 
Četras no piecām skolām, kurās vācu valoda ir pirmā svešvaloda, ir DSD skolas. 
piektā skola ar vācu valodu kā 1. svešvalodu ir Āgenskalna sākumskola (1.-6. klase) 
Direktore Ināra Kaķīte 
Kandavas iela 4, k.-1, LV-1083 Rīga, 
https://aksk.lv/
 
_____________________________ 
Par mums:  
Vācijas vēstniecība Rīgā 
Kultūras un preses nodaļa 
Raiņa bulvāris 13, LV-1050 Rīga 
Tālr. +371 670 85100 
E-pasts: info@riga.diplo.de
www.riga.diplo.de;
www.facebook.com/deutschebotschaftriga



“Bez motivētiem un labi izglītotiem skolotājiem Latvijā vācu valoda kā mācību priekšmets nevar 
pastāvēt”. 

Kristians Helts, vēstnieks

 
“Tas, ka talantīgi jaunieši Latvijā sasniedz izcilus rezultātus vācu valodas apguvē Latvijā, ir iespē-
jams tikai, pateicoties skolotāju milzīgajam personiskajam ieguldījumam un aktīvam atbalstam 
skolu vadības līmenī.”

Kristians Helts, vēstnieks, 
uzrunājot vācu valodas skolotājus izcilības balvas 

pasniegšanas ceremonijā 2022. gada 1. novembrī.


