Apstiprināts: 2013. gada 20. martā
Latviešu valodas aģentūras darba plāns 2013. gadam
(IZM budžeta programma 04.00.00 „Valsts valodas politika un pārvalde”)
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu un
LR Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 938
„Latviešu valodas aģentūras nolikums”

N.p.k.

Uzdevums

Pasākuma
norises laiks

Darbības rezultāti

Darbības rādītāji

2013. g.
plānotais
finans.
VB
(LVL)

Nodrošināta Latviešu valodas aģentūras (turpmāk – LVA) darbības plānošana un sabiedrības informēšana par LVA īstenotajiem pasākumiem
1.
Nodrošināt informācijas
2013. gads Sabiedrībai nodrošināta informācijas
Uzturēta LVA mājaslapa – 1
pieejamību par LVA
pieejamība par LVA plānotajiem un
Informēti plašsaziņas līdzekļi, regulāri nosūtot
plānotajiem un īstenotajiem
īstenotajiem pasākumiem
informatīvos materiālus un publicējot
pasākumiem
informāciju par notikušajiem un plānotajiem
pasākumiem utt. – ~12
Pilnveidota LVA mājaslapa
Funkcija/
Politikas
rezultāts

Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un socioligvistisko procesu dinamika

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

Organizēta un nodrošināta sociolingvistisko pētījumu veikšana par latviešu valodas situāciju Latvijā un latviešu diasporas valstīs

2.

Veikt pētījumus valsts valodas
situācijas un lietojuma
apzināšanai

2013. gads

3.

Informēt sabiedrību un
iepazīstināt speciālistus Latvijā
un ārvalstīs par
sociolingvistisko pētījumu
rezultātiem

2013. gads

Valodas politikas speciālistiem,
sociolingvistiem un citu
valodniecības nozaru speciālistiem
Latvijā un pasaulē pieejami valodas
politikas Latvijā īstenošanas rezultāti
valsts valodas politikas tālākai
plānošanai un salīdzināmu pētījumu
īstenošanai
Latvijas sabiedrība un speciālisti
informēti par valodas politikas
rezultātiem

1

Pētījumi par valsts valodas prasmes pārbaudes
rezultātiem un valodas lietojuma jautājumiem
plašsaziņas līdzekļos (televīzijā) – 2

Informatīvi semināri par veikto
sociolingvistisko pētījumu rezultātiem – 2

2013. g.
plānotais
finans.
PB/VB
(LVL)

2013.g.
papildf.
(ESF u.c.
projekti)
LVL
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Funkcija/
Politikas
rezultāts
Uzdevums/
Politikas
rādītājs

4.

5.

6.

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs
Organizēta latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguve visās izglītības pakāpēs un mūžizglītībā, sniegts atbalsts mazākumtautību izglītībai
latviešu valodas apguvē
Nodrošināt valsts valodas
apguves pieejamību
pirmsskolas un sākumskolas
skolēnu vecākiem Latvijas
iedzīvotāju mūžizglītības
politikas kontekstā
Nodrošināt pieaugušajiem
Latvijā un ārvalstīs iespēju
apgūt latviešu valodu Eiropas
valodas prasmes rādītāja
A1-A2 līmenī.
Nodrošināt mūsdienīgas
mācību (mācīšanas un
mācīšanās) metodikas ieviešanu
latviešu valodas apguvē
pieaugušajiem

Nodrošināt pedagogu
profesionālo pilnveidi, īpašu
atbalstu sniedzot pirmsskolas
un sākumskolas pedagogiem

2013. gads

Mazākumtautību skolu pirmsskolas
un sākumskolas vecāki pilnveidojuši
latviešu valodas prasmi un ir
informēti par izglītības jautājumiem
mazākumtautību izglītības aspektā

Īstenoti 14 valodas apguves kursi
(60 stundas),
izglītoti 280 valodas apguvēji

10000

0

0

2013. gads

Izveidots mūsdienīgs atbalsta
materiāls latviešu valodas apguvei un
valodas prasmju pašvērtēšanai

Izveidoti, izdoti un ievietoti LVA mājaslapā
latviešu valodas prasmes līmeņu apraksti
(A1 un A2, B1 un B2)

13000

0

0

Mācību līdzeklis pieaugušajiem A līmenis
(pabeigts manuskripts)

0

3280

0

Izveidots, digitalizēts un ievietots LVA
mājaslapā elektronisks mācību materiāls
A līmenim
Izveidota LVA mājaslapā apakšvietne „Māci
un mācies latviešu valodu”
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0
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0

Izveidoti un digitalizēti elektroniskie mācību
materiāli B līmenim
Izdots mācību līdzeklis pieaugušajiem
A līmenis
Mācību līdzeklis pieaugušajiem B līmenis
(satura izveide)
Izstrādātas un ar IZM saskaņotas
6 tālākizglītības programmas
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2013. gads

Pēc izstrādātājām un atjaunotajām
profesionālās pilnveides
programmām pirmsskolas un
sākumskolas pedagogi, latviešu
valodas un literatūras skolotāji, citu
priekšmetu skolotāji pilnveidojuši
savu profesionālo kompetenci.
Skolotājiem piedāvātas
daudzveidīgas tālākizglītības
programmas

2

Sistemātiski atjaunotas pedagoga
profesionālajā darbībā nepieciešamās
zināšanas un prasmes visās izglītības
pakāpēs un mūžizglītībā

Nodrošināts sistemātisks
individualizēts atbalsts pedagogiem,
īpaši pirmsskolas un sākumskolas
pedagogiem

7.

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

8.

9.

Pedagogu profesionālajā
pilnveides procesā veicināt citu
Eiropas Savienības oficiālo
valodu apguvi atbilstīgi Eiropas
Savienības daudzvalodības
veicināšanas programmām

2013. gads

Nodrošināta LVA pasākumu un
tālākizglītības kursu izvērtēšana un
kvalitātes pārraudzība
Dažādu mācību priekšmetu skolotāji
pilnveidojuši savu profesionālo
kompetenci CLIL jomā un
angļu valodā

Īstenoti 28 metodikas kursi latviešu valodas
skolotājiem un 12 kursi pirmsskolas un
sākumskolas skolotājiem (36 stundas)
Īstenotas 6 pedagogu meistardarbnīcu
programmas 36 stundu apjomā
(100 dalībnieki)
Īstenoti 14 semināri pieaugušo skolotājiem un
tālākizglītotājiem
Īstenoti 8 atbalsta semināri pirmsskolas un
sākumskolas skolotājiem
Īstenotas 20 metodiskā atbalsta konsultācijas
pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem
Īstenota LVA pasākumu pārraudzība un
organizēts 1 vērtētāju seminārs (20 dalībnieki)
Īstenoti 3 tālākizglītības kursi sadarbībā ar
Lielbritānijas padomi (45 dalībnieki)
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Organizēt un atbalstīt zinātniskās un mācību literatūras, izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu
Nodrošināt informācijas
pieejamību Latvijas
pedagogiem (īpaši latviešu
valodas un literatūras
skolotājiem), pedagoģijas
studentiem, humanitāro zinātņu
speciālistiem, interesentiem par
aktuāliem valodniecības,
metodikas un pedagoģijas
jautājumiem
Nodrošināt atbalstu LAT2
apguvei sākumskolā

2013. gads

Pedagogi iepazīstināti ar jaunākajām
pedagoģijas un psiholoģijas atziņām.
Pilnveidojusies pedagogu
profesionālā kompetence

Sagatavots un iespiests zinātniski metodisks
žurnāls „Tagad” (800 eks.)
Sagatavots metodiskā izdevuma „Klausīšanās
un runāšanas prasmju apguve” manuskripts
Izdots metodisks izdevums „Komunikatīvā
pieeja valodas apguvē”
Izveidots pirmsskolas metodisks rakstu
krājums „Valodas apguve agrīnā vecumā”

2013. gads

Pedagogi un skolēni sistemātiski
nodrošināti ar mācību līdzekļiem

Sagatavots un izdots LAT2 mācību līdzekļu
komplekts 1. klasei
Izstrādāts saturs LAT2 mācību līdzekļu
komplektam 2. un 3. klasei
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10.

11.

12.

13.

Nodrošināt mazākumtautību
skolu skolotājiem un
skolēniem, kā arī
pieaugušajiem pieejamību
LAT2 mācību līdzekļiem
Nodrošināt atbalstu latviešu
valodas kā otrās valodas un kā
svešvalodas apguvei
pirmsskolas posmā

2013. gads

Pedagogi un skolēni sistemātiski
nodrošināti ar mācību līdzekļiem

Piedrukāti papildu mācību līdzekļi

2013. gads

Veikts pētījums par lingvistisko situāciju
etniski heterogēnās pirmsskolas izglītības
iestādēs un šo izglītības iestāžu gatavību
bilingvālās izglītības īstenošanai

Nodrošināt atbalstu LAT2
pamatskolās, resp., skolās, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmas
Nodrošināt metodisku atbalstu
latviešu valodas apguvei
diasporā

2013. gads

Noskaidrota situācija bilingvālās
izglītības izplatībā pirmsskolas
izglītības iestādēs, kā arī apzinātas
pirmsskolas izglītības iestāžu
vajadzības valodas apguves procesa
īstenošanai. Pirmsskolas iestādes
pakāpeniski nodrošinātas ar mācību
līdzekļiem (t.sk. – digitālajiem)
Nodrošināts vispusīgs atbalsts
skolām, kas īsteno mazākumtautību
programmas
Sniegts atbalsts latviešu valodas
apguvei un uzturēšanai diasporā gan
formālajā, gan neformālajā izglītībā

Izstrādātas un pilnveidotas latviešu valodas
apguves programmas diasporai
Īstenoti metodikas kursi diasporas skolotājiem
(3 dienas, 50 dalībnieki)
Īstenota latviešu valodas apguves nometne
diasporas un reemigrējošiem bērniem
(6 dienas un 30 dalībnieki)

2013. gads

Sagatavoti un īstenoti LAT2 mācību līdzekļu
komplektu pamatskolai ieviešanas semināri
Pilnveidota elektroniskā vārdnīca „e-Pupa”

Īstenoti pedagogu profesionālās pilnveides
kursi reemigrantu skolotājiem (36 h,
20 dalībnieki)
Nodrošināti metodikas kursi skolotājiem
Lielbritānijā un Īrijā
Izveidots mācību līdzeklis elektroniskā
formātā
Izveidoti 2 mācību un 2 metodiskie līdzekļi
elektroniskā formātā diasporai
Nodrošināts atbalsts izglītojošiem
pasākumiem Lielbritānijā, Īrijā, ASV un
Austrālijā
Iegādāti un nosūtīti mācību līdzekļi
diasporas skolām
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14.
15.

16.

Sekmēt latgaliešu rakstu
valodas attīstību
Nodrošināt mācību un
metodisko līdzekļu latviešu
valodas kā svešvalodas apguvei

2013. gads

Nodrošināt humanitāro zinātņu
speciālistus, skolēnus,
studentus un interesentus ar
jauniem pētnieciskiem
izdevumiem (par valodas
politikas u.c. jautājumiem)

2013. gads

2013. gads

Atbilstoši VISC programmai
izveidots mācību palīglīdzeklis
Ārvalstu augstskolu un dažādu kursu
pedagogiem Latvijā, kā arī
studentiem piedāvāti mācību un
mācību metodiskie līdzekļi latviešu
valodas kā svešvalodas apguvei
Speciālistiem un interesentiem
nodrošināta iespēja iepazīties ar
jaunākajiem pētījumiem valodniecībā
un valodas politikas teorijā

Bibliotēkās nodrošināta iespēja
iepazīties ar izdotajām grāmatām
Funkcija/
Politikas
rezultāts
Uzdevums/
Politikas
rādītājs

17.

18.

19.

Izveidota un elektroniski izdota
latgaliešu rakstu valodas ābece
Sagatavota un izdota skolotāju grāmata
latviešu valodas kā svešvalodas apguvei
studentiem – 1
Atkārtoti izdots mācību līdzeklis studentiem
latviešu valodas kā svešvalodas apguvei –
1000 eks.
Tulkots ārvalstu valodnieka pētījums latviešu
valodā – 1

0

10000

0

9250

0

0

13110

0

0

Izstrādāts manuskripts mācību palīglīdzeklim
skolēniem – 1
Piedrukāti papildu izdevumi par latviešu
valodas jautājumiem
Bibliotēkām nosūtīti – 3 x 100 eks.

Paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un pasaulē
Plānoti, ieviesti un vadīti projekti (piemēram, semināri, kursi pedagogu tālākizglītībai) latviešu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru
komunikācijas jomā
Iepazīstināt sabiedrību ar
valodu daudzveidību, radīt
interesi par citu Eiropas
Savienības valodu apguvi,
popularizēt latviešu valodu kā
ES oficiālo un LR valsts valodu
Nodrošināt sabiedrības
informētību par LVA veidotās
latviešu valodas apguves
atbalsta sistēmas pieejamību
Nodrošināt latviešu valodas
apguves un bilingvālo mācību
metodiskā atbalsta pieejamību
e-vidē

2013.
gada
septembris

Veidota izpratne par valodu vērtību
un nozīmību kultūrsociālā kontekstā
Sekmēta sabiedrības izpratne par
latviešu kā valsts valodas lomu
Latvijā un starpkultūru komunikācijā

Organizēti izglītojoši informatīvi, valodas
apguvi popularizējoši Eiropas Valodu dienas
2012 pasākumi 8

2013. gads

Sabiedrība ir informēta par LVA
darbību un tās sniegto atbalstu
latviešu valodas apguvē

Ir sagatavoti un nosūtīti skolām 3 informatīvie
biļeteni par LVA darbību

2013.
gada
janvāris –
jūnijs

Īstenots Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda
projekts „Atbalsta nodrošināšana
pedagogiem, kuri māca latviešu
valodu bērniem mazākumtautību
pirmsskolas iestādēs”

Sagatavoti un ievietoti e-vidē mācību un
metodiskie materiāli latviešu valodas apguvei
un bilingvālo mācību īstenošanai. Atkārtoti
izdots mācību materiāls „Latvija drauga acīm”
(3500 eks.). Sagatavota un ievietota e-vidē
interaktīva spēle. Īstenoti 5 ieviešanas
semināri un 5 diskusijas
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2013.
gada
janvāris–
jūnijs

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

20.

21.

Īstenots Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas fonda
projekts „Latviešu valodas apguves
pieejamība veiksmīgai saziņai,
integrācijai un naturalizācijai”

Izstrādātas un uzņemtas 6 videostundas
„Tofiks mācās latviešu valodu”. Izstrādāti un
ierakstīti videoformātā 18 metodisko
ieteikumu fragmenti. Organizēta integrācijas
nometne trešo valstu valstspiederīgajiem
bērniem, jauniešiem un skolotājiem. Izveidots
trešo valstu valsts piederīgo valodas portfelis.
Papildināta vārdnīca portālā
www.sazinastilts.lv. Izveidoti A1 un A2
valodas prasmes līmeņa teksti un lasīšanas
uzdevumi. Izveidotas 5 videointervijas un
metodiskie ieteikumi to izmantošanai.
Izveidotas 5 virtuālās ekskursijas valodas
apguvei. Izglītoti 10 brīvprātīgie darbam ar
valodas apguvējiem. Īstenoti valodas apguves
kursi trešo valstu valstspiederīgajiem,
izglītotas 30 personas
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0

112638

Sniegtas konsultācijas latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos, personvārdu atveides un identifikācijas jautājumos,
kā arī valodas apguves jautājumos
Nodrošināt Valsts valodas
likuma un ar to saistīto
normatīvo aktu izpildi, sniedzot
konsultācijas dažādos valodas
pareizrakstības gramatikas,
leksikas un stila jautājumos, kā
arī īpašvārdu atveides
jautājumos
Nodrošināt LR MK noteikumu
Nr. 114 „Noteikumi par
personvārdu rakstību un
lietošanu latviešu valodā, kā arī
to identifikāciju” (02.03.2004.)
izpildi, pēc privātpersonu un
juridisko personu lūguma
sagatavojot un izsniedzot
izziņas par citvalodu
personvārdu atveidi latviešu
valodā un personvārdu
identifikāciju

2013. gads

Sniegtas valodas konsultācijas
privātpersonām, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei un tās
nodaļām, dzimtsarakstu nodaļām,
tiesām, novadu padomēm, LR
vēstniecībām, ES tulkošanas
dienestiem u.c. institūcijām

Sniegtas rakstveida un mutvārdu konsultācijas
~14 000

2013. gads

Identificēti personvārdi, t.i., sniegti
atzinumi par dažādās valodās (vai
latviešu valodā dažādos laika
posmos) rakstītu personvārdu
identiskumu, resp., apliecinājumi par
to, ka dažādās valodās (vai latviešu
valodā dažādos laika posmos)
atšķirīgi rakstītie personvārdi attiecas
uz vienu un to pašu personu

Izsniegtas rakstveida izziņas

6

~ 800

1210

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

22.

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

23.

24.

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

25.

Pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma sniegti lingvistiskie atzinumi par konkrētu tekstu vai tā daļu
Nodrošināt sabiedrības
vajadzību izpildi, sniedzot
neatkarīgu vārdu, teikumu vai
teksta fragmentu lingvistisku
analīzi

2013. gads

Skaidroti kādi vārdi, teikumi vai
teksta fragmenti no valodas viedokļa
(veikta lingvistiskā ekspertīze) pēc
dažādu tiesu, valsts institūciju
(dzimtsarakstu nodaļu, PMLP) u.c.
lūguma

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi – līdz 12

0

Sniegts atbalsts latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā, veicinātas latviešu valodas studijas ārvalstu augstskolās
Nodrošināt pedagogu darbu
diasporā

Nodrošināt atbalstu latviešu
valodas apguvei ārvalstu
augstskolās

2013. gads

2013. gads

Sniegts atbalsts latviešu valodas
apguvei un uzturēšanai diasporā gan
formālajā, gan neformālajā izglītībā

Sniegts atbalsts ārvalstu augstskolu
studentiem un pasniedzējiem latviešu
valodas apguvei un kultūras studijām,
popularizēta latviešu valoda un
veidota izpratne par valsts valodas
politiku Latvijā

Nodrošināts atbalsts latviešu austrumu
diasporai (5 vietas – Maskavā, Omskas
apgabalā, Baškortostānā, Krasnojarskā un
Ačinskā)
Nodrošināts atbalsts rietumu diasporas
latviešu skolām (īpaši – Lielbritānijā un Īrijā)
Ir īstenots atbalsts latviešu valodas apguvei
ārvalstu augstskolās (7 vietas – Vašingtona
Universitāte Sietlā, Kārļa Universitāte Prāgā,
Brno Masarika Universitāte Čehijā, Vīnes
Universitāte Austrijā, Tallinas Universitāte
Igaunijā, Tartu Universitāte Igaunijā, Pekinas
Svešvalodu universitāte Ķīnā)
Nodrošināts atbalsts latviešu valodas
pasākumiem ārvalstu augstskolās

949

20694

0

0

52500

0

43700

3572

0

1300

0

0

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
Sekmēt vārdnīcu izstrādi
Latvijā

2013. gads

Turpināta skaidrojošo un tulkojošo
vārdnīcu izstrāde latviešu valodā

2012.–
2015. gads

Izdota papildinātā un precizētā tulkojošā
sarunvalodas vārdnīca (čehu-latviešulietuviešu) – 1
Turpināta igauņu-latviešu un latviešu-igauņu
vārdnīcas izstrāde – 1 (ESF 3. mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.
gadam finansējums)

7

3300

0

0

0

0

66858

26.

27.

Uzdevums/
Politikas
rādītājs
28.

Uzdevums/
Politikas
rādītājs

29.

Pilnveidot sabiedrības
zināšanas par valodas prakses
jautājumiem, tā pozitīvi
ietekmējot runāto un rakstīto
tekstu kvalitāti, kā arī informēt
filoloģijas programmu
studentus par jaunāko
valodniecībā

2013. gads

Informēt sabiedrību par
datorlingvistikas izmantošanu
latviešu valodas izpētē, kā arī
sekmēt latviešu valoda attīstību
informācijas tehnoloģijas jomā

2013.–
2016. gads

Turpināta LVA populārzinātnisko
rakstu krājuma „Valodas prakse:
vērojumi un ieteikumi” sērija, kā arī
īstenoti citi pētījumi par valodas
prakses jautājumiem

Filoloģijas programmu studentiem
piedāvātas tikšanās ar Latvijas un
ārvalstu valodniekiem
Sekmēta valodas tekstu korpusa
tālāka attīstība un latviešu valodas
normatīvo, informatīvo u.c. materiālu
izstrāde digitālajā vidē

Izdots populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 7
(1200 eks.) 1
Izstrādāts nākamā populārzinātniskā rakstu
krājuma manuskripts (~12 publikācijas,
2 pielikuma sadaļas) 1
Publicēts pētījums par literārās valodas
normas jautājumiem – 1
Viļņas Universitātes profesora A. Holvūta
4 vieslekcijas 5 Latvijas augstskolās
Atbalsts starptautisko zinātnisko konferenču
norisei – 1
Līdzsvarots latviešu valodas korpuss,
papildinot ar 1 milj. vārdlietojumu
Izstrādāts informatīvi izglītojošs jautājumu
atbilžu materiāls par latviešu valodu
Sākta elektroniskās rokasgrāmatas gramatikā
izstrāde
Sākta elektroniskās informatīvās lingvistiskās
kultūrkartes izstrāde

12090

0

0

0

0

0

0

27788

Īstenota sadarbība ar starptautiskajām institūcijām valodas politikas jomā
Piedalīties ES valstu valodas
politikas veidošanā un
īstenošanā, turpinot darbu
Eiropas Nacionālo valodu
institūciju federācijā (European
Federation of National
Institutions for Language)

2013. gads

Piedalīšanās Eiropas Nacionālo
valodu institūciju federācijas
ikgadējās deklarācijas izstrādē
Piedalīšanās starpvalstu projektu
plānošanā

Darbs gadskārtējā konferencē un Ģenerālajā
asamblejā – 1

2100

Īstenoti pasākumi, kas popularizē valsts valodas apguvi, veicina tās lietošanu un sekmē sabiedrības līdzdalību valsts valodas politikas īstenošanā
Sekmēt sabiedrības izpratni par
valodu kā nacionālās
pašapziņas būtisku sastāvdaļu
un valsts valodas lomu
sabiedrības integrācijā Latvijā

2013. gads

Apkopoti 5.–12.klašu skolēnu literāro
darbu konkursa un 1.–4. klašu
skolēnu zīmējumu konkursa „Latvija,
es esmu Tavs bērns” rezultāti, un
apbalvoti uzvarētāji
Popularizēta vispārējās izglītības
iestāžu skolēnu un sabiedrības
izpratne par dzimtās valodas un
valsts valodas nozīmību

8

Papildināta ikgadējā konkursa uzvarētāju un
labāko darbu datubāze – 1

Organizēts Starptautiskās dzimtās valodas
dienas pasākums – 1
Organizētas jauniešu sarunu dienas Latvijas
novados – 1
Izveidota videofilma valsts valodas nozīmības
un lomas popularizēšanai

13417

30.

Atbalstīt un popularizēt skolēnu
radošu valodisko darbību

2013. gads

Izdoti skolēnu literāro un zīmējumu
konkursa darbi

31.

Informēt sabiedrību par LVA
izstrādātajām un izdotajām
grāmatām (mācību līdzekļiem
valsts valodas apguvei,
izdevumiem latviešu valodas
prakses un lietojuma
jautājumos u.c.)

2013. gads

Apmeklētāji informēti par LVA
darbību un izstrādātajām,
atbalstītajām un izdotajām grāmatām

9

Apkopoti un izdoti (800 eks.) 2013. gada
skolēnu literāro un zīmējumu konkursa
darbi 1
Dalība / atbalsts dalībai grāmatu izstādēs 2
Informatīvi izglītojošs seminārs par LVA
pētījumiem un izdevumiem – 1

3500

0

0

1415

0

0

