Latviešu valodas aģentūras 2019. gada darba plāns
(IZM budžeta programma
04.00.00 „Valsts valodas politika
un pārvalde”)

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta 1. daļu
LR Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 938 "Latviešu valodas aģentūras nolikums"

Finansējuma apjoms (EUR)

Uzdevumi

Pasākumi uzdevuma izpildei

Plānotais darbības rezultāts un tā
rādītājs

Pasākuma
norises laiks

1. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstisko sektoru Latvijā un ārvalstīs
1.1. Nodrošināta Latviešu
valodas aģentūras (turpmāk –
LVA) darbības plānošana un
sabiedrības informēšana par
LVA īstenotajiem pasākumiem

VB
programma
04.00.00
(plānotais
2019.g.)

VB
programma
05.00.00
"Zinātne"
apakšpr.
"VPP"
05.12.00
(plānotais
2019.g.)

cits
finansējums
(plānotais
2019.g.)

25766,08

0

0

1.1.1. Dalība ES valstu valodas
1.1.1.1. Dalība gadskārtējā
politikas veidošanā un īstenošanā, konferencē un darbs Ģenerālajā
turpinot darbu Eiropas Nacionālo asamblejā
valodu institūciju federācijā
(European Federation of National
Institutions for Language)

Visu gadu

1500

0

0

1.1.2. Regulāra LVA mājaslapas
papildināšana ar jaunāko
informāciju par darbības
rezultātiem un aktualitātēm

Visu gadu

0

0

0

1.1.2.1. Sadaļas "Aktualitātes" u.c.
sadaļu papildināšana mājaslapā ~4 informatīvās vienības mēnesī,
Facebook regulāra papildināšana,
saziņa igauņu-latviešu valodas
vārdnīcas Twitter īsziņās un
Twitter kontā LVA_valoda
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1.1.3. Informācijas sniegšana
plašsaziņas līdzekļiem un
sabiedrībai informēta par
jautājumiem, kas ietilpst LVA
kompetencē, kā arī par LVA
darbības rezultātiem

1.1.3.1. ~ 10 preses relīzes un ~10
citas informatīvās un zinātniskās
vienības (plašākas publikācijas,
intervijas, komentāri u.tml. presē,
TV, radio; zin. referāti un
publikācijas)

Visu gadu

635,54

0

0

1.1.4. Informatīvu semināru
organizēšana

1.1.4.1. Informatīvi semināri par
LVA izdevumiem u.c. produktiem

2019.gada
jūnijs

1028

0

0

1.2.1.1. Ikgadējais Dzimtās
valodas dienas pasākums

2019. gada
februāris

8630

0

0

1.2.1.2. Ikgadējie Eiropas Valodu
dienas pasākumi

2019. gada
septembrisoktobris

3838

0

0

1.2.2. Skolēnu radošo darbu
konkursu īstenošana, rezultātu
apkopošana

1.2.2.1. Skolēnu radošo darbu
konkursa 2018 "Manas bērnības
stāsts" darbu krājuma izveide un
izdošana, kā arī citu radošo darbu
konkursu materiālu publiskošana

2019.gada
1.pusgads

8440

0

0

1.2.3. Dalība grāmatu tirgos,
izstādēs

1.2.3.1. Dalība Latvijas grāmatu
izstādē; dalība grāmatu mākslas
konkursā "Zelta ābele"

2019. gada
februāris, marts

1694,54

0

0

25550

30000

0

2400

0

0

1.2.1. Informatīvi un izglītojoši
1.2. Īstenoti pasākumi, kas
popularizē valsts valodas apguvi, pasākumi atbilstoši
veicina tās lietošanu un sekmē
mērķauditorijas vajadzībām
sabiedrības līdzdalību valsts
valodas politikas īstenošanā
(LVA nolikuma 4.9.uzd.)

2. Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un sociolingvistisko procesu dinamika (LVA nolikums
3.1.funkcija)
2.1. Organizēta un nodrošināta 2.1.1. Valodas situācijas dinamikas 2.1.1.1. Pētījuma par valsts
sociolingvistisko pētījumu
analīze
valodas prasmi pieaugušajiem
veikšana par latviešu valodas
izstrāde
situāciju Latvijā un latviešu
diasporas valstīs (LVA nolikuma
4.1.uzd.)

Visu gadu
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veikšana par latviešu valodas
situāciju Latvijā un latviešu
diasporas valstīs (LVA nolikuma
4.1.uzd.)

2.1.1.2. VPP "Latviešu valoda"
(līgums nr. Nr. VPP-IZM-2018/20002) apakšpr. Nr.2 „Valodas
politikas aktualitātes un vēsture
Latvijā kontekstā ar notikumiem
Eiropā un pasaulē. Latviešu
valodas sociolingvistisko funkciju
izpēte: lingvistiskā attieksme un
uzvedība, valodas un sabiedriskās
domas attieksmes” 2. aktivitāte
„Valodas situācijas monitorings
(2016‒2020)" izstrāde"

Visu gadu

0

30000

0

2.1.1.3. Pētījums par latviešu
valodas apguves procesa kvalitāti

2017-2020

23150

0

0

943828

0

0

3. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (LVA nolikums 3.2.funkcija)
3.1. Organizēta latviešu valodas
kā otrās valodas un svešvalodas
apguve visās izglītības pakāpēs
un mūžizglītībā, sniegts atbalsts
mazākumtautību izglītībai
latviešu valodas apguvē (LVA
nolikuma 4.2.uzd.)

3.1.1. Latviešu valodas kursi

3.1.1.1. Īstenots Eiropas sociālā
fonda projekta "Kompetenču
pieeja mācību saturā" Nr.
8.3.1.1/16/I/002 ietvaros

2017-2021

0

0

0

3.2. Plāno, ievieš un vada
projektus (seminārus, kursus u.c.
pasākumus pedagogu
tālākizglītībai) latviešu valodas
apguves, mācīšanas metodikas un
starpkultūru komunikācijas jomā

3.2.1. Latviešu valodas un
bilingvālo mācību kursi
pirmsskolas un latviešu valodas
pedagogiem

3.2.1.1. Metodikas kursi pieaugušo
skolotājiem (8 stundas, 6 grupas,
120 pedagogi)

Visu gadu

2900

0

0

3.2.1.2. Metodikas kursi latviešu
valodas un literatūras skolotājiem
(12 stundas, 4 grupas, 80
pedagogi)

Visu gadu

4859

0

0

3.2.1.3. Atbalsts latgaliešu rakstu
valodas metodikas kursiem

Visu gadu

1000

0

0
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3.3. Sniegts atbalsts latviešu
diasporai ārvalstīs latviešu
valodas apguvē un valodas
saglabāšanā (LVA nolikuma
4.4.uzd.)

3.2.1.4. Pedagogu meistarklases:
labās prakses popularizēšana (4
meistarklases vidusskolā,
pamatskolā, pirmsskolā; 1
nodarbības filmēšana)

Visu gadu

5000

0

0

3.2.2. Tālākizglītotāju
sagatavošana

3.2.2.1. Radošā nometne latviešu
valodas kursu LVA
tālākizglītotājiem (3 dienas, 40
pedagogi)

2018. gada
jūlijs

14403

0

0

3.3.1. Interaktīvās e-mācību
platformas izveide, uzturēšana

3.3.1.1. Tālmācības vides
lva.classflow.lv pielāgojums,
uzturēšana

Visu gadu

10538

0

0

3.3.1.2. Pašmācības rīka izstrāde,
attīstība, uzturēšana
(programmēšana, projekta vadība,
izstrādātāju konsultācijas,
pārraudzība)

Visu gadu

22707

0

0

3.3.2. Pedagogu profesionālā
pilnveide darbam interaktīvajā
lva.classflow.lv vidē

3.3.2.1. Profesionālā pilnveides
kursi strādājošiem pedagogiem

Visu gadu

2998

0

0

3.3.3. Tālmācības procesa
nodrošinājums, izmantojot
lva.classflow.lv vidi

3.3.3.1. Tālmācības nodarbību
sagatavošana un vadīšana tiešsaistē

Visu gadu

91890

0

0

3.3.3.2. Bāzes materiālu veidošana
lva.classflow.lv vidē

Visu gadu

3000

0

0
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3.3.4. Tālmācības procesa
organizēšana, izmantojot
lva.classflow.lv vidi

3.3.4.1. Tālmācības procesa
plānošana, organizēšana un
pārraudzība, tālmācības procesa
analīze, atgriezeniskās saites
uzturēšana, nodarbību kvalitātes
uzraudzība, resursu krātuves
veidošana un uzraudzība, ikmēneša
elektroniska izdevuma diasporas
skolotājiem nodrošināšana,
programmu izstrāde, tematiskā
plānošana, nodarbību rediģēšana

Visu gadu

39238

0

0

3.3.5. Pasākumi diasporas
vecākiem, skolēniem un
ClassFlow pedagogu pasākumi

3.3.5.1. Vecāku sapulces-vebināri,
videolekcijas vecākiem,
profesionālās pilnveides pasākumi
pedagogiem, atbalsts tematisku
projektu rīkošanā skolēniem

Visu gadu

3742

0

0

3.3.6. Tālmācības procesa
nodrošinājums diasporas bērniem
un pusaudžiem, izmantojot
lva.classflow.lv vidi

3.3.6.1. Nodarbību sagatavošana
un vadīšana

Visu gadu

14300

0

0

3.3.7. Tālmācības nodarbību
līmeņošana

3.3.7.1. Potenciālo skolēnu
testēšana un jauno skolēnu
līmeņošana

Visu gadu

1000

0

0

3.3.8. Atbalsts reemigrējošiem 6–8 3.3.8.1. Konsultācijas Skype vai
gadus veciem bērniem latviešu
citās mūsdienīgās tiešsaistes
valodas apguvē
platformās

Visu gadu

4320

0

0

3.3.9. Mācību materiālu
lva.classflow.lv videi izveide un
aprobācija

3.3.9.1. Mācību materiālu izveide
(ābeces posma izstrāde, mācību
video ar uzdevumiem
lva.classflow.lv vidē satura
izstrāde)

Visu gadu

5000

0

0

3.3.9.2. B1 un B2 satura izstrāde
pašmācības rīkam

Visu gadu

7275

0

0

5

3.3.9.3. A2 pašpārbaudes darba
sagatavošana

Visu gadu

6321

0

0

3.3.9.4. Mācību materiālu
aprobācija (nodarbību vadīšana,
izvērtēšana, uzlabošana,
sagatavošana ievietošanai resursu
krātuvē)

Visu gadu

3360

0

0

3.3.10.1. Kursi lva.classflow.lv
vides apguvei (izglītoti 10 jauni
pedagogi Latvijā)

Visu gadu

5000

0

0

3.3.10.2. Mācību materiālu
aprobācija (nodarbību vadīšana,
izvērtēšana, uzlabošana,
sagatavošana ievietošanai resursu
krātuvē)

Visu gadu

13200

0

0

3.3.11. ClassFlow pasākumi

3.3.11.1. 3 dienu salidojums
“Latviešu valodas festivāls”
(50–60 dalībnieki)

Visu gadu

12000

0

0

3.3.12. Atbalsts latviešu valodas
apguvei un citiem pasākumiem
diasporā

3.3.12.1. Atbalsts latviešu valodas
un kultūras apguvei Austrumu
diasporā (klātienē un Skype)

Visu gadu

41715

0

0

3.3.12.2. Atbalsts diasporas
nedēļas nogales skolām

Visu gadu

120000

0

0

3.3.12.3. Atbalsts izglītojošiem
pasākumiem latviešu valodas
apguves un lietojuma veicināšanai
(10 pasākumi, 120 dalībnieki)

Visu gadu

35000

0

0

3.3.12.4. Mācību līdzekļu,
materiālu iegāde un nosūtīšana
diasporas skolām

Visu gadu

4500

0

0

3.3.10. Pedagogu profesionālā
pilnveide darbam interaktīvajā emācību vidē
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3.3.12.5. Atbalsts reemigrantu
ģimenēm bērnu iekļaušanai
Latvijas izglītības sistēmā (kursi,
ekspertu tikšanās, seminārs)

Visu gadu

9700

0

0

3.3.12.6. Informatīvu materiālu
izstrāde bilingvālo bērnu vecākiem

Visu gadu

3000

0

0

3.3.13.1. Metodikas kursi Latvijā
diasporas skolotājiem un ārvalstu
augstskolu mācībspēkiem (3 dienu
nometne, izglītoti 50 pedagogi)

Visu gadu

20000

0

0

3.3.13.2. Metodikas kursi ārvalstīs
(Ziemeļeiropa, Anglija, Īrija,
Centrālā Eiropa) diasporas
skolotājiem (izglītoti 100
pedagogi)

Visu gadu

26333

0

0

3.3.14. Digitālie materiāli
vecākiem

3.3.14.1. Digitālo materiālu
vecākiem sagatavošana

Visu gadu

7138

0

0

3.3.15. Atbalstīti latviešu valodas
vasaras kursi ārvalstu studentiem
un diasporas jauniešiem

3.3.15.1. Vasaras skolas diasporas
jauniešiem

Visu gadu

14000

0

0

3.3.16. Mācību līdzekļu izstrāde
ārvalstu augstskolu studentiem,
t.sk. informatīvi izglītojošie
elektroniskie mācību materiāli

3.3.16.1. Mācību materiāla
lietuviešiem izveide

Visu gadu

9000

0

0

3.3.16.2. Autentisku tekstu valodas
apguvei izveide (digitalizēšana)

Visu gadu

5000

0

0

3.3.13. Pedagogu kompetences
pilnveides kursu organizēšana
diasporas nedēļas nogales skolu
pedagogiem
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3.3.17. Mācību grāmatu
nodrošinājums ārvalstu
augstskolām un pētniecības
iestādēm

3.3.16.3. Latviešu valodniecības
attīstība: informatīvi izglītojošas
elektroniskas kartes saturiska
papildināšana (15-17 jaunu satura
vienību izveide un iestrāde lietotnē
„Lingvistiskā karte”), kā arī
funkcionāla, tehnoloģiska lietotnes
pilnveide

Visu gadu

11000

0

0

3.3.16.4. Informatīvs buklets par
latviešu valodu (līdz 60 lpp.; LV,
Engl)

Visu gadu

4000

0

0

3.3.17.1. Mācību grāmatu sūtījumi
ārvalstu augstskolām un
pētniecības iestādēm

Visu gadu

1400

0

0

900

0

0

4000

0

0

18000

0

0

3.3.18. Vasaras kursu organizēšana 3.3.18.1. “Letonistu semināri”
latviešu valodas ārvalstu
augstskolu pasniedzējiem
(“letonistu semināri”)
3.3.19. Vizītes ārzemju
augstskolās, kurās māca latviešu
valodu

3.3.19.1. Ārzemju komandējumi

Visu gadu

3.3.20. Vasaras valodas apguves
bērniem un pusaudžiem

3.3.20.1. Nometnes organizēšana

3.3.21. Mācību un metodiskie
materiāli

3.3.21.1. MLK Laipa B2
sagatavošana un izdošana

Visu gadu

7041

0

0

3.3.21.2. Valodas funkcionālie
līmeņi bērniem un pusaudžiem

Visu gadu

17636

0

0

3.3.21.3. Interaktīva mācību
materiāla izveide "Upe" diasporas
13 - 14 gadus veciem skolēniem

Visu gadu

6621

0

0

3.3.21.4. Diasporas skolotāju
metodiskie materiāli

Visu gadu

902

0

0
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3.3.21.5. Mācību materiāls
"Drāmas metodes izmantošana
vēsturē"

Visu gadu

3695

0

0

3.3.21.6. Metodikas skolas
diasporas skolotāju materiālu
izveide

Visu gadu

2770

0

0

3.3.21.7. Metodikas materiāls par
integrēto pieeju valodas apguvē
pirmsskolas vecuma bērniem

Visu gadu

315

0

0

3.3.21.8. Mācību materiāla izstrāde
latviešu literatūras apguvei
kultūrvēsturiskajā kontekstā
diasporas vasaras vidusskolas 3.
klasei

Visu gadu

8135

0

0

3.3.22.1. Lietotnes koncepcijas un
satura izstrāde

Visu gadu

6356

0

0

3.3.23. Mācību līdzekļu komplekta 3.3.23.1. Mācību līdzekļu
izstrāde diasporai
komplekta izstrāde (satura izstrāde,
ilustrēšana, maketēšana,
iespiešana)

Visu gadu

11232

0

0

3.3.24. Latvisko tradīciju materiālu 3.3.24.1. Materiālu iespiešana
izstrāde

Visu gadu

4000

0

0

3.3.25. Skolu tilti

3.3.25.1. Pasākuma nodrošinājums

2.pusgads

6000

0

0

3.3.26. Diasporas mācību un
metodisko materiālu izstrādes
nodrošinājums

3.3.26.1. Metodisko materiālu
izstrādes pārraudzība

Visu gadu

13454

0

0

3.3.27. CLIL mācību materiālu
3.3.27.1. CLIL materiālu
izstrāde (vēsturē latviešu un angļu rediģēšana, ilustrēšana,
valodā)
maketēšana.

Visu gadu

6726

0

0

3.3.28. Latviešu valodas kā mājas
valodas apguves nodrošinājums
Īrijas formālajā izglītībā

Visu gadu

3958

0

0

3.3.22. Latviešu valodas lietotnes
izstrāde diasporai

3.3.28.1. Latviešu valodas kā
mājas valodas apguves
nodrošinājums
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3.4. Veicinātas latviešu valodas
studijas ārvalstu augstskolās
(LVA nolikuma 4.4.uzd.)

3.3.29. Metodisko rakstu krājums
par CLIL sagatavošana

3.3.29.1. Metodisko rakstu
krājums par CLIL ilustrēšana,
maketēšana, iespiešana

Visu gadu

4616

0

0

3.4.1. Tālmācības nodarbību
pedagogu un LVA metodiķu
pieredzes apmaiņas un pilnveides
seminārs ārvalstīs

3.4.1.1. Pedagogu un LVA
metodiķu pieredzes apmaiņas un
pilnveides seminārs ārvalstīs (16
dalībnieki)

Visu gadu

15000

0

0

Visu gadu

90700

0

0

3.4.2. Atbalsts ārvalstu augstskolu 3.4.2.1. Finansiāls atbalsts lektorātiem latviešu valodas
maksājumi Vašingtonas
apguvē
Universitātei (ASV, Sietla),
Prāgas Kārļa universitātei (Čehija),
Brno Masarika Universitātei
(Čehija), Tartu Universitātei
(Igaunija), Helsinku Universitātei
(Somija), Varšavas Universitātei
(Polija); vienai augstskolai (piem.,
Dienvidkorejai); līdzfinansējums
lektoru Pekinas Svešvalodu
universitātē (CN, Pekina) un
Budapeštas Eotvoša Lorānda
Universitātē (HU, Budapešta)
atlīdzībai
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3.4.3. Finansiāls atbalsts
izglītojošiem pasākumiem ārvalstu
augstskolās, kurās apgūst latviešu
valodu, un projektiem latviešu
valodas apguves un izpētes
veicināšanai

3.4.3.1. Finansiāls atbalsts atbalsts Baltijas studentu
konferencei "Tilti Baltijā”;
Atbalsts Baltu akadēmijai Viļņas
Universitātei un latvistikas
programmai; atbalsts pēc
pieprasījumiem projektiem un
pasākumiem latviešu valodas
apguves un izpētes veicināšanai
(vieslekcijas, kultūras pasākumi
u.c.); atbalsts pēc pieprasījumiem
projektiem un pasākumiem latviešu
valodas apguves un izpētes
veicināšanai (vieslekcijas, kultūras
pasākumi u.c.)

Visu gadu

11000

0

0

3.4.4. Profesionālās pilnveides
studiju programmas izstrāde un
īstenošana diasporas pedagogiem
Latvijas augstskolās

3.4.4.1. Studiju programmas
izstrāde un īstenošana

Visu gadu

35552

0

0

3.5.1.2. Elektroniskās vārdnīcas ePupa pilnveide un papildināšana
(skaņu failu sagatavošana, šķirkļu
izveide, šķirkļu precizējumu
iestrāde, jaunu škirkļu
pievienošana, programmatūras
atjaunināšana)

Visu gadu

18504

0

0

3.5.2. Metodiskie līdzekļi latviešu 3.5.2.1. Zinātniski metodiskā
valodas apguvei
žurnāla "Tagad" izveide, izdošana
elektroniski

Visu gadu

11108

0

0

3.6.1. Autortiesību kārtošana

Visu gadu

500

0

0

3.5.1. Elektroniskie mācību
3.5. Organizēt un atbalstīt
zinātniskās un mācību
līdzekļi
literatūras, izglītojošo un
informatīvo materiālu izstrādi un
izdošanu (LVA nolikuma
4.6.uzd.)

3.6. Pārējie uzdevumi

3.6.1.1. Autoratlīdzības piedrukām
un jaunajiem izdevumiem
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3.6.2. Mācību resursu pieejamības 3.6.2.1. Mācību resursu
nodrošināšana un mājaslapas
pieejamības nodrošināšana pēc
pilnveide
pieprasījuma un mājaslapas
pilnveide

Visu gadu

42000

0

0

3.6.3. Integrācijas pasākums

3.6.3.1. Integrācijas pasākums
"Valoda vieno!"

1. pusgads

344

0

0

3.6.4. Sabiedrības līdzdalība

3.6.4.1. Vecāku skola

Visu gadu

1881

0

0

3.6.4.2. Konkurss bērniem

Visu gadu

1200

0

0

3.6.4.3. Informatīvie semināri

Visu gadu

745

0

0

3.6.5.1. Vietējie komandējumi
(dienas nauda, viesnīcu
pakalpojumi, konferenču dalības
maksas)

Visu gadu

800

0

0

3.6.5.2. Ārzemju komandējumi
(dienas nauda, viesnīcu
pakalpojumi, konferenču dalības
maksas)

Visu gadu

2300

0

0

41671

0

0

Visu gadu

933

0

0

Visu gadu

0

0

0

3.6.5. LVA darbības
popularizēšana, sabiedrības
informēšana; LVA darbinieku
līdzdalība semināros, kursu
nodrošināšana

4. Sekmēta latviešu valodas attīstība un kvalitatīvs lietojums, paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un
pasaulē (LVA nolikums 3.3. funkcija). Sniegts atbalsts lībiešu valodas un kultūras attīstībai.
4.1.1. Mutvārdu un elektronisko
4.1.1.1. ~14000 līdz 20000
4.1. Sniegtas konsultācijas
latviešu valodas pareizrakstības, konsultāciju par dažādiem valodas konsultāciju;
gramatikas, leksikas un valodas jautājumiem sniegšana
stila jautājumos (LVA nolikuma
4.7.1.uzd.)

4.2. Sniegtas konsultācijas
personvārdu atveides un
identifikācijas jautājumos (LVA
nolikuma 4.7.2.uzd.)

4.2.1. Rakstveida izziņu
sagatavošana un izsniegšana par
citvalodu personvārdu atveidi un
identifikāciju

4.2.1.1. Līdz ~600 līdz 800 izziņu
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4.3. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu 4.3.1. Lingvistisko atzinumu un
pieprasījuma sniegti lingvistiskie ekspertīžu īstenošana
atzinumi par konkrētu tekstu vai
tā daļu (LVA nolikuma 4.8.uzd.)

4.4.Veicināta valsts valodas
attīstība valodas normu avotu
(vārdnīcu, rokasgrāmatu)
izveides, terminoloģijas izstrādes
un informācijas tehnoloģiju
jomā, tai skaitā organizēti
projektu konkursi latviešu
valodas attīstībai, vadīta un
uzraudzīta projektu īstenošana
(LVA nolikuma 4.5.uzd.)

4.3.1.1. ~10 līdz 15 lingvistiskie
atzinumi un ekspertīzes

Visu gadu

0

0

0

4.4.1.1. Valodas prakse: vērojumi
un ieteikumi. Populārzinātnisku
rakstu krājums. Nr. 14. Atb. red.
A.Vulāne. Rīga: LVA, 2019.
(~500 eks.)

2019.gada
jūnijs

2559

0

0

4.4.1.2. Valodas prakse: vērojumi
un ieteikumi. Populārzinātnisku
rakstu krājums. Nr.15. manuskripta
izstrāde (~150 lpp.)

2019‒2020

6026

0

0

4.4.1.3. Izdevuma par Kurzemes,
Zemgales, Sēlijas kultūrvēsturiskā
reģiona iedzīvotāju uzvārdiem
izstrāde (pēc arhīvu materiāliem
u.c. avotiem)

2018‒2019

11915

0

0

4.4.2.1. Personvārdu atveides
ieteikumu izstrāde (korejiešu
valoda)

2019.gada
4.cet.

2586

0

0

4.4.3. Plašam interesentu lokam
4.4.3.1. D.Kristela grāmatas "A
nozīmīgu pētījumu valodniecībā un little book of Language"
valodas apguves jomā tulkošana
sagatavošana izdošanai, izdošana
latviešu valodā, pētījumu par
latviešu valodas jautājumiem
izstrāde un izdošana

2019.gada
4.cet.

10972

0

0

4.4.4. Elektronisku informatīvu un 4.4.4.1. Lietotnes "Citvalodu
informatīvi izglītojošu lietotņu un personvārdu atveides vārdnīca"
datubāzu izstrāde par latviešu
satura aktualizācija, papildināšana
valodas jautājumiem

2019.gada
1.pusgads

3157

0

0

4.4.1. Dažādu populārzinātnisku
izdevumu izstrāde par latviešu
valodas jautājumiem, par valodas
pilnveidi literatūras un mākslas
līdzekļiem

4.4.2. Pētījumu un informatīvi
izglītojošu materiālu par latviešu
valodas jautājumiem izstrāde
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4.4.5. Atkārtota grāmatu izdošana 4.4.5.1. Grāmatu piedrukas

2019. gada
4.cet.

5. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana
5.1. Kompetenču pieeja mācību
saturā

5.1.1. Eiropas sociālā fonda
projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002

5.1.1.1. Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveide - latviešu
valodas prasmes pilnveides kursi
(izglītoti 1050 pedagogi),
metodikas kursi (izglītoti 660
pedagogi), kursi latviešu valodas
un kultūrvides apguvei (izglītoti 60
pedagogi); metodiskie un mācību
līdzekļi (sagatavoti izdevumi);
atbalsta pasākumi pedagogu
sadarbībai (528 dalībnieki);
organizēta konference (100
dalībnieki).

2017-2021

3523

0

0

0

0

1144574

0

0

1144574

1036815

30000

1144574
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