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Ko šodien uzzināsim?

• Kas ir Vieglā valoda?

• Kam ir domāta Vieglā valoda?

• Vieglās valodas pamatprincipi/ Kā gatavot tekstus Vieglajā valodā?

• Vieglās valodas līmeņi.

• Kas izmanto Vieglo valodu?

• Satura diferencēšana mācību stundās.

• Izdotās grāmatas Vieglajā valodā.



• Vieglā valoda ir komunikācijas veids, kas padara informāciju saprotamu
ikvienam. 

• Vieglo valodu lieto visā pasaulē.

• Vieglo valodu Latvijā sāka veidot Vieglās valodas aģentūra.

• Vieglās valodas aģentūra ir 2000. gadā dibināta biedrība.

• Tā savu darbību sāka, sadarbojoties ar Zviedrijas kolēģiem.

Kas ir Vieglā valoda?



• Raksta konkrēti, neizmanto abstraktu, tēlainu valodu.

• Raksta tekstu loģiskā secībā.

• Izmanto  dažādus tēlus bez gara ievada par katru no tiem.

• Raksta par tiešām un vienkāršām darbībām- nav vajadzīgi gari paskaidrojumi 
vai sarežģītu notikumu ķēde.

• Neizmanto metaforas.

• Viena rindiņa-viens teikums.

• Vienā teikumā runā tikai par vienu darbību.

Vieglās valodas pamatprincipi



• Izvairās no sarežģītiem vārdiem, vai arī paskaidro tos.

• Sāk teikumus ar vissvarīgāko.

• Neizmanto darbības vārdu ciešamo kārtu.

• Darāmā kārtā viegli saprast galveno darbības darītāju, gan darbību.

• Izvairās no nolieguma formas.

• Izvairās no skaitļiem, vai paskaidro tos.

Vieglās valodas pamatprincipi



• Izmanto platas piemale.

• Vienādo tekstu pie kreisās malas, neizmanto atkāpes.

• Ir vismaz 1,5 atstarpes starp rindām.

• Burtu lielums vismaz 16.

• Izmanto skaidru teksta „fontu”, piemēram, Arial, Tahoma.

• Neizmanto slīprakstu vai īpašu rakstīšanas dizainu.

Ieteikumi 



• Visa informācija sadalīta rindkopās, tās atdala cita no citas un veido pēc
iespējas īsākas.

• Pamata skaitļa vārdus apzīmē ar cipariem, nevis vārdiem (8, nevis „astoņi”), 
bet kārtas skaitļus raksta ar vārdiem (pirmais, nevis 1.).

• Lai uzsvērtu vārdu, to ietonē, nevis pasvītro.

Ieteikumi 



• Izmantotie fotoattēli ir skaidri, tajos ir pēc iespējas mazāk dažādu objektu; 

• lai paskaidrotu vienu un to pašu lietu, izmanto vienu un to pašu attēlu.

• Izmanto ne vairāk kā 4vai 5 attēlus vienā lapā;

• Attēlu neizmanto kā pamatu tekstam.

Ieteikumi 



Vieglās valodas līmeņi

Latvijā vieglajai valodai ir 3 sarežģītības līmeņi.
Vienkāršākais ir pirmais, vissarežģītākais - trešais.



Ķāpēc gliemezim māja uz muguras

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietn

es/Projekti/perlsi/Teikas_1_limenis.pdf



Vieglās valodas līmeņiReiz zvēru valdnieks lācis rīkoja 
svinības.

Lācis ielūdza visus zvērus.

Visi zvēri atnāca.

Tikai gliemezis neatnāca.

Nākamā dienā lācis satika gliemezi.
Lācis prasīja gliemezim:
“Kāpēc nebiji svētkos?”
Gliemezis atbildēja:
“Man mājās ir labāk.

Lācis sadusmojās.
Viņš teica:
“Nu tad nes savu māju uz muguras!”

Lācis sadusmojās.
Viņš teica:
“Nu tad nes savu māju uz muguras!”
Tāpēc gliemezim māja uz muguras.
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• Mēs esam ļoti dažādi.

• Kādam patīk lasīt biezas grāmatas.

• Kāds  var izlasīt rakstu žurnālā.

• Kādam vajag pavisam īsu, vienkāršu tekstu.

• Lai vienādu saturu uztvertu visi, jāpielieto dažādi teksti.

• Šeit palīgā nāk Vieglā valoda.

Satura diferencēšana mācību stundās



• Sakāmvārdu apgūšana

Satura diferencēšana mācību stundās



• Sakāmvārdu apgūšana

Satura diferencēšana mācību stundās



• Pasakas

Satura diferencēšana mācību stundās

«Reiz vecos laikos, kad tie labie gadi bij, vienam kaķītim bij dzirnavas. Viņas gāja dien' un 

nakti: murra, murra, murr ... Tur bija riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi, tas bij vecos labos 

laikos, kad tie labie gadi bij. Apinīši gar dzirnavu sienu bij viegli apputējuši ar miltu putek-

ļiem;viņu stīgas mūžīgi drebēja no dzirnu rūkšanas. Pa lodziņu ar vecu, zaļu rūti raudzījās 

rūķi: vai nebrauc malēji. Pats melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus - riekstu 

maisus un mandeļu maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja zelta ugunis. Dzirnas dūca, 

ūdens stabulēja, un kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. Viņām bij garas zelta 

acis, un viņu nagi bij labi apslēpti rozā pēdiņās. Visjautrāk tur gāja ziemassvētkos. Tad 

baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar zelta riekstiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi 

sēdēja kaktā pie novāktiem miltu maisiem, klusi turēja savās sarepējušās rokās baltas 

māla pīpes, kratīja galvas un teica: «Jā, tā ir lieta.»



• Pasakas

Satura diferencēšana mācību stundās



• Stāsts

Satura diferencēšana mācību stundās

Vecmāmiņa runāja maz un nemīlēja arī klausīties garās runās, sevišķi ja tas 

notika darba dēļ. Tad viņa varēja īsi pateikt: "Runāšana nekā nepalīdz, darīšana 

palīdz," un, kamēr meitas vēl strīdējās, kurai jāiet uz avotu pēc ūdens, viņa jau 

bij paņēmusi nēšus un sīkiem solīšiem notecēja lejā kā irbīte. Bet uzkāpt kalnā 

bij grūti, pār slieksni, pilniem nēšiem, vēl grūtāki. Tad viņa dažreiz tā smagi 

nopūtās: "Ak tu, spēks, spēks, kur tu esi palicis, kur nē?" Bet tā arī bij visa viņas 

nopūta un vaidēšana.



• Stāsts

Satura diferencēšana mācību stundās



• Stāsts

Satura diferencēšana mācību stundās

Annele palika savīkstīta kā pauna, divatā ar mātes vērpjamo krēslu, uz kura tā bij nosēdināta. Jau 

no agra rīta viņu satina lakatiem un vēlāk vēl pietina klāt dažus, kas bij aizmirsti ielikt lādē; nu viņa 

bija tik gara, tik resna un nevarēja ne no vietas.

Kad pašķieba galvu, varēja redzēt, kā pa sētsvidu skraida uztraukti lielie: māte, māsa un brālis. 

Māsai bij noslīdējis lakatiņš no piesarkušās sejas, brāļam sabristas jaunās pastalas, kurām tas vakar 

ar asarām bij izcīnījis tiesību šodien tikt pirmoreiz uzautām. Bet māte to neredzēja. Viņai nebij

vaļas bārties. Patlaban tā izveda Pērli un piesēja pie sētas. Pērle rāvās, dancoja un māva. No visām 

kūtīm atmāvās pretī. Tās bij ardievas.

Annelei satumsa acis. Kas tas bij? Neviens pie viņas vairs nenāca? Neviens nesauca? Viņa bija 

aizmirsta. Ko nu viņa darīs tai tukšajā kaktā, kur bij stāvējusi mātes augstā gulta ar skaisto rūtaino 

segu un baltajiem spilveniem un kas tagad bij tukšs, melns un nemīlams!

Vai tad tie nu bij tie lielie, gaidītie, daudzinātie Jurģi! Tepat būs jāpaliek. Jāpaliek vienai, vienai 

pašai.



• Stāsts

Satura diferencēšana mācību stundās



• Novele

Satura diferencēšana mācību stundās



Ģeogrāfija. 
7.5. Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats?

• Temata atsegums

• Dažādās Zemes vietās ir novērojams
atšķirīgs klimats, ko nosaka vairāki
faktori, no kuriem nozīmīgākais ir
saņemtās Saules radiācijas daudzums.
Klimats uz Zemes laika gaitā mainās.
Klimata veidošanās izpratne ir svarīga,
lai mēs ikdienā plānotu savus darbus, vai,
dodoties uz citu valsti, izvēlētos
atbilstošu apģērbu. Tāpat daudzām
profesijām zināšanas par klimatu ir ļoti
svarīgas – meteorologiem, jūrniekiem,
lauksaimniekiem un daudzām citām.

Par ko es mācīšos?

• Es mācīšos par dažādiem laika apstākļiem uz Zemes.

• Laika apstākļus ģeogrāfijā sauc par klimatu.

• Dažādās Zemes vietās tas atšķiras.

• Klimats ir atkarīgi no daudziem apstākļiem.

• Saules staru dažādais slīpums uz Zemes virsmas

ietekmē klimatu.

• Klimats uz Zemes laika gaitā mainās.

• Šīs zināšanas palīdz plānot darbus.

• Tā ir vieglāk izvēlēties apģērbu, ja braucu uz citu
valsti.

• Laika apstākļus jāizprot arī jūrniekiem,
lauksaimniekiem un citu profesiju cilvēkiem.



• Vieglās valodas aģentūra 

Izdevumi Vieglā valodā



Vairāk par Vieglo valodu var uzzināt

www.vieglavaloda.lv

https://maciunmacies.valoda.lv/viegla-valoda

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-

content/uploads/materiali/vieglas-valodas-metodika

https://www.youtube.com/watch?v=6Cd3W-wAbFo

https://www.lu.lv/en/perlsi/io-latvia/etr-guidelines/.

http://www.vieglavaloda.lv/
https://maciunmacies.valoda.lv/viegla-valoda
https://www.youtube.com/watch?v=6Cd3W-wAbFo
https://www.lu.lv/en/perlsi/io-latvia/etr-guidelines/

