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Briselē, 2014. gada 25. septembrī 

Eiropas valodu diena: dažādība mūsu DNS 
 
Kokteiļbārs Eiropas krāsās Budapeštā, daudzvalodu koncerti Zagrebā un Viļņā, valodu 
randiņš “Speak-Dating” Prāgā, ceļojošā izstāde Parīzē ar Homēra eposa “Odiseja” 
tulkojumiem, valodu minikursi Berlīnes bibliotēkās — tie ir tikai daži no pasākumiem, 
kurus paredzēts aizvadīt rītdien un nākamās nedēļas laikā, lai svinētu Eiropas valodu un 
valodu dažādības dienu. Eiropas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs organizē vai 
atbalsta daudzus citus pasākumus, tostarp balvu pasniegšanu “Linguafest” Bukarestē, 
Šekspīra darbu lasījumu sesiju bērniem Madridē, valodu dārgumu meklēšanu Londonā un 
festivālu “Drongo” Amsterdamā. Vēsturiskajā laukumā Piazza ognissanti Florencē 
norisināsies brīvdabas pasākums, ar kuru iecerēts veicināt ES finansētas iniciatīvas par 
labu valodu apguvei, tādas kā “Erasmus +”. 
 
Florencē, precīzāk Palazzo Vecchio, norisināsies svarīga konference, ko ES Padomes 
prezidentvalsts Itālijas vadībā rīko Eiropas Komisija sadarbībā ar Accademia della Crusca; 
konference ir veltīta valodu nozīmīguma tēmai: “Daudzvalodība no Eiropas un valstu 
skata punkta”. Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre 
Andrula Vasiliu un Itālijas izglītības ministre Stefānija Džanīni arī piedalīsies šajā 
pasākumā, kur speciālisti diskutēs par to, kā uzlabot valodu mācīšanas kvalitāti un 
efektivitāti, kā arī par to, kā valodu mācīšanu veicināt plašākā stratēģiskā ietvarā 
prasmju jomā. 
 
“Daudzvalodība un valodu daudzveidība dziļi sakņojas Eiropas Savienības DNS. Mūsu 
valodas nav nošķiramas no mūsu kultūras mantojuma, un ir tas, kas mūs padara par to, 
kas mēs esam. Eiropas Valodu diena plašākai sabiedrībai ir iespēja atklāt, ka valodas ir 
interesantas un ka nekad nav par vēlu mācīties. Daudzvalodība paver jaunas darba un 
pieredzes iespējas. Eiropas Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
programma “Erasmus +” ļaus 4 miljoniem cilvēku studēt, mācīties, izglītoties vai veikt 
brīvprātīgo darbu ārvalstīs, un labākas valodu zināšanas ir viens no lielajiem 
ieguvumiem”, paziņoja komisāre A. Vasiliu.       
 
Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Turbjērns Jaglanns, kurš arī organizē Eiropas Valodu dienu 
kopā ar Komisiju piebilda: “26. septembrī mēs svinam Eiropas valodu lielo dažādību. 
Atcerēsimies Antuānu de Sent-Ekziperī, kurš ir teicis, ka valoda bieži ir nesaprašanās avots. 
Valodu patiesībā var izmantot par ieroci, to var izmantot, lai diskriminētu un pazemotu. 
Kopīgiem spēkiem varam panākt, ka valodas ir atslēga uz starpkultūru dialogu  un 
savstarpēju cieņu, nevis nesaprašanās avots. Tālab mums ir jāpārveido mentalitāte un 
jāveicina dažādība.” 
  
Eiropas Valodu dienas sakarībā rīkoto pasākumu vidū ir arī profesionāli semināri 
skolotājiem un tulkotājiem daudzās pilsētās, tostarp Atēnās, Berlīnē, Bratislavā, Dublinā, 
Gdaņskā, Helsinkos, Kopenhāgenā, Lisabonā, Nikosijā, Rīgā, Stokholmā, Tallinā un Vīnē.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
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Konteksts 

Eiropas Valodu dienu pirmoreiz Eiropas Valodu gada ietvaros organizēja Eiropas Padome 
2001. gadā. Eiropas Komisija un Eiropas Moderno valodu centrs aktīvi piedalās ar 
valodām saistīto pasākumu organizēšanā pasākumu norises dienā, kā arī pirms un pēc 
tās.  

Eiropas Valodu dienas mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par Eiropā lietotajām 
valodām, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, kā arī valodu apguvi mūža garumā. 
Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas, apmēram 60 reģionālās un mazākumtautību 
valodas un vairāk nekā 175 valodas, kurās runā migranti.  

Vismaz puse no pasaules iedzīvotājiem ir divvalodīgi vai daudzvalodīgi, tas nozīmē, ka 
viņi runā divās vai vairākās valodās vai saprot divas vai vairākas valodas. Eiropas 
Komisija ir apņēmusies ieviest Eiropas mēroga valodu apguves politiku; šīs apņemšanās 
pamatā ir mērķis ir uzlabot valodu zināšanas Eiropā, gādājot par to, lai bērniem ļoti agrā 
vecumā tiktu mācītas vismaz divas svešvalodas.  

“Erasmus +” budžets būs gandrīz 15 miljardi eiro. Tas ir 40 % pieaugums salīdzinājumā 
ar agrākajiem izdevumu līmeņiem. Pirmo reizi visiem ilgtermiņa mobilitātes (vismaz divi 
mēneši ārzemēs) dalībniekiem par velti būs tiešsaistē pieejams lingvistiskais atbalsts 
mobilitātei. Šis atbalsts tiešsaistē aptvers angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un 
nīderlandiešu valodu. Tās ir izglītošanās vai darba valodas vairāk nekā 90 % no visiem 
studentiem, praktikantiem un jaunajiem brīvprātīgā darba darītājiem vai citām 
personām, kuras studē vai mācās ārzemēs. Dalībnieki tiks aicināti novērtēt savas valodu 
zināšanas pirms un pēc uzturēšanās ārzemēs. 

Sīkāka informācija 
Erasmus+ 

Valodām veltīta tīmekļa vietne 

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne  

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī @VassiliouEU 

 

 

Kontaktpersonas: 
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott 
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67) 

Informatīvais dienests  “Europe Direct”: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pasts 
 

http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://twitter.com/vassilioueu
mailto:Dennis.Abbott@ec.europa.eu
https://twitter.com/
mailto:Dina.Avraam@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
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