
 

Latviešu valodas tālmācības skolotāju kontakti 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 

Skolotāja e-pasts Skolēnu 

vecums 

Skolēnu latviešu valodas  

prasmes līmenis 

Papildu informācija 

Ieva Bosa 

 

tonalitate@gmail.com 

 

7+ gadi Vēlamas priekšzināšanas. Lieliski 

tiksim galā, ja skolēna mītnes zemes 

valoda ir angļu, vācu vai krievu 

valoda.  

 

Kristīna Rathode 

 

kristinarathode@hotmail.com 

 

6+ gadi Jebkāds  

Zanda Garanca 

Devrana 

zanda_garanca@hotmail.com 

 

 

6–10 gadi Nepieciešamas priekšzināšanas.  

Gunita Mistere 

 

gunita0505@gmail.com 

 

5+ gadi Jebkāds  

Gunta Enerota 

 

neimane.gunta@gmail.com 

 

Jebkurš Jebkāds  

Gita Smiļģe-Dance 

 

gita_elksnite@inbox.lv 

 

 

Jebkurš Jebkāds Mīlu latviešu valodu un citas valodas. Priecājos 

par katru, kurš grib apgūt manu mīļo latviešu 

valodu. 

Inta Purmale 

 

ominta@gmail.com 

 

 

Jebkurš Jebkāds Profesionālas, personalizētas un aizraujošas 

nodarbības, lai sasniegtu latviešu valodas apguves 

mērķus. Pieredze darbā Latvijas skolās un pēdējos 

desmit gadus – diasporā. 

Daiga Kronberga 

 

araja11@inbox.lv 

 

5–12 gadi Vēlamas priekšzināšanas.  

Anna Kalve anna.kalve@gmail.com Jebkurš Jebkāds  
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Ingūna Velika 

 

ingunamukane@inbox.lv 

 

Jebkurš Vēlamas pamatprasmes. 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja ar 24 

gadu pieredzi dažādās vietās un dažādos apstākļos. 

Nora Kokiņa 

 

nora322@inbox.lv 

 

12–70 gadi Vēlamas priekšzināšanas. 

 

Palīdzu apgūt latviešu valodu bērniem un 

pieaugušajiem. Ir  pieredze gan Latvijas skolās, 

gan diasporā. 

 

Velga Krauce 

 

velga.krauce@gmail.com 

 

Jebkurš Jebkāds  

Anda Auziņa 

 

anda.auzina@gmail.com 

 

5–10 gadi. 

Var būt arī 

cits vecums, 

vienojoties 

atsevišķi. 

Rakstītprasme, lasītprasme nav 

obligāta, galvenais, lai bērns kaut ko 

saprastu latviešu valodā. 

Dzīvoju un strādāju Francijā. Septīto gadu mācu 

latviešu valodu Parīzes Latviešu skolā. Regulāri 

pilnveidoju savas zināšanas Latviešu valodas 

aģentūras organizētajos semināros. Latviešu valoda 

ir dzīva valoda, kas nemitīgi mainās. Ir interesanti 

to vērot un pašai piedalīties procesā. 

Inese Vallenberga 

 

inesewallenberg@gmail.com 

 

Jebkurš Jebkāds  

Skaidrīte Dzene skaidrite.dzene@gmail.com 

 

7+ gadi 

 

Svarīgi, lai bērns prot lasīt un rakstīt 

(kaut vai  mītnes zemes valodā) un 

ir vismaz pamatprasmes latviešu 

valodā. 

  

 

 

Jau piecus gadus mācu latviešu valodu Stambulas 

latviešu skolā. Katra nodarbība ir kā piedzīvojums, 

kurā tiek stimulētas visas maņas. Klausāmies, 

skatāmies, runājam, garšojam, kustamies un 

galvenais – mācāmies darot. Esmu jauniešu 

nevalstiskajās organizācijās darbojusies kā 

apmācību trenere, strādājusi universitātē par 

lektori, tagad audzinu mājās četrus dēlus, kuri 

lieliski runā latviski, bet sapņo turciski. Ļoti patīk 

darbs arī ar studentiem un pieaugušajiem.     

Kristīne Volodka kristine.volodka@gmail.com 

 

5+ gadi Jebkāds  
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Sandra Opaļeva sandraopaleva@inbox.lv 

 

Jebkurš Jebkāds Pamatspecialitātes – logopēde, speciālā pedagoģe. 

Pedagoģijā darbojos jau vairāk nekā 10 gadus. 

Privāti latviešu valodu mācu dažāda vecuma 

bērniem un pieaugušajiem, darbā izmantoju arī 

Barboleta attīstošo līdzsvara platformu, jo kustība 

veicina valodas apguvi. Esmu dzīvespriecīga, 

radoša, patīk ceļot ar ģimeni un draugiem, ļoti 

mīlu jūru visos gadalaikos. 

 

Dace Bule 

 

dace.bule41@gmail.com 

 

 

5–10 gadi Vēlams minimāls valodas prasmes 

līmenis (mazliet saprot latviešu 

valodu runas līmenī vai arī tikai 

dažus vārdus). 

 

Ineta Nekraša ineta.nekrasa@gmail.com 

 

7–16 gadi Jebkāds  

Līga Balode liga.esme@gmail.com 

 

3–80 gadi Jebkāds  

Vineta Makšus ziljuks2014@gmail.com 

 

8+ gadi Jebkāds Pēc kvalifikācijas esmu sākumskolas skolotāja. Jau 

10 gadus strādāju ar diasporas bērniem. Patīk radīt 

bērnos interesi par latviešu valodu un kultūru. 

Bieži pašai nākas mācīties kopā ar bērniem. 

Zināšanu nodošana man sagādā prieku. Esmu 

priecīga par bērnu vēlmi iesaistīties nodarbībās.   

Irīna Zeme irinazeme@inbox.lv 

 

 

6–10 gadi Vēlams, lai skolēns pazīst burtus.  

Ilona Saverasa ilona.saverasa@gmail.com 

 

 

Jebkurš Jebkāds 12 gadus strādāju par latviešu valodas un kultūras 

skolotāju Krievijas Federācijā. Man bija ļoti labi 

bērni, ar kuriem mēs bijām uz viena latviskā viļņa, 
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tāpēc es varēju atklāt saviem skolēniem to, cik 

brīnišķīga ir latviešu valoda un kultūra. 

Ingrīda Tārauda ingri.tara@gmail.com 

 

Jebkurš Jebkāds Valodu mācīšanas pieredze Latvijas un diasporas 

skolās – 30 gadi. Augstākā filoloģiskā un augstākā 

pedagoģiskā izglītība. Esmu atvērta visam 

jaunajam, radoša un pozitīva. Daudz prasu no sevis 

un arī no citiem, jo uzskatu, ka viss ir jāizdara pēc 

iespējas kvalitatīvāk. Valodas mācīšanās vispirms 

sākas ģimenē, skolā valodas apguves process tikai 

turpinās. Veidoju interaktīvas nodarbības, lai gan 

maniem skolēniem, gan man pašai nav garlaicīgi. 

Man nodarbībās patīk kustība un izaugsme, arī raits 

temps. 

Zane Kažotniece kazotniece@gmail.com 

 

Jebkurš Jebkāds Esmu strādājusi ar bērniem, mācot latviešu valodu 

gan klātienē, gan attālināti vairāk nekā 10 gadus. 

Nodarbības cenšos pielāgot katra bērna valodas 

līmenim, vecumam un interesēm. Vienmēr 

darbojamies radoši. 

Evija Sirdžana evijask@inbox.lv 

 

 

5+ gadi Nepieciešamas minimālas latviešu 

valodas prasmes. 

Gandrīz 8 gadus dzīvoju un strādāju Turcijā 

privātskolā par angļu valodas skolotāju 

(bērnudārzā un sākumskolas klasēs). Varu ar 

bērniem sazināties arī turku un angļu valodā. 

Kristīne Akmene kristine.akmene@inbox.lv 

 

Jebkurš Jebkāds Strādāju ar diasporas bērniem aptuveni 10 gadus, 

bet mācīt latviešu valodu sāku 2021. gada oktobrī. 

Man ir Latvijā iegūta pedagoģiskā izglītība, Latvijā 

strādāju bērnudārzā. Piedalos diasporas projektos 

(kursos esmu apguvusi Classflow vidi, piedalos 

metodikas skolas “Pupa” nodarbībās, kā arī 

diasporas tālmācības programmā). Diasporas 
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bērniem ir svarīgi, ka ar viņiem runā latviešu 

valodā un viņi to pēc iespējas vairāk dzird.  

Alise Žilinska alisez@yandex.ru 

 

Jebkurš Jebkāds. Varu palīdzēt bērniem ar 

krievu valodas zināšanām. 

Latviešu valodu pasniedzu no 2011. gada. 

Attālināti biežāk mācu valodu pieaugušajiem, 

bērniem – pārsvarā klātienē diasporas skolā 

Maskavā. Stundās bieži tulkojam un apspriežam 

dažādus tekstus. 
 

Vairāk informācijas var iegūt, rakstot konkrētam skolotājam uz norādīto e-pastu. 
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