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Valsts pētījumu programmas Latviešu valoda pamatdati

Programmu ir izveidojusi un finansējumu piešķir Izglītības un zinātnes ministrija
Programmas kopējais finansējums 3,1 M euro, tsk. finansējums projektu konkursam
ir 3 008 916 euro

Programmu īsteno pētniecības projektu veidā, kuriem finansējumu piešķir atklātā
konkursā
Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, pieteikšanās NZDIS
Viena projekta finansējums ir vismaz 400 tk. euro
un nepārsniedz kopējo projektu konkursam paredzēto finansējumu
Konkursu organizē Latvijas Zinātnes padome

Projektus administrē Studiju un zinātnes administrācija
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Programmas konceptuālā ietvara izstrāde –
stratēģiskā vadības padome
IZM sadarbībā ar stratēģiskās vadības padomi ir definējusi
programmas nosaukumu, virsmērķi, mērķi un uzdevumus
Koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir konsultēt
ministriju par programmas stratēģiskajiem
mērķiem un uzdevumiem, kā arī sniegt
priekšlikumus programmas pilnveidei
Padomes sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un
zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas,
Kultūras ministrijas, Latvijas zinātņu
akadēmijas, Latviešu valodas aģentūras,
Latviešu valodas un literatūras skolotāju
asociācijas, Latvijas Rakstnieku savienības un
Tartu universitātes

Padomes uzdevumi:
 priekšlikumi programmas
stratēģiskā virziena jautājumos;
 konsultatīvs atbalsts
programmas izstrādes un
īstenošanas gaitā;
 Priekšlikumi programmas
pilnveidei;
 programmas rezultātu
izvērtējums
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Valsts pētījumu programmas Latviešu valoda
Stratēģiskais ietvars
Programmas virsmērķis

Programmas mērķis

Stiprināt latviešu valodas - Latvijas identitāti un
valsts vērtības veidojošā pamatelementa ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju
Latvijā un pasaules valodu kontekstā
Attīstīt cilvēkkapitālu, paplašināt zināšanu bāzi
valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par
latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un
attīstību, valodas resursu digitalizāciju un analīzi,
nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecības
rezultātu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu
izglītības un valodas apguves jomā un stiprināt
valsts valodas lomu un funkcijas
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Programmas kopīgie uzdevumi cilvēkkapitāla attīstībai:
1. Veidot un attīstīt
individuālu zinātnieku grupas
valsts pētījumu programmas
tematiskajās jomās

3. Attīstīt zinātnisko grupu
sadarbību ar citu zinātņu nozaru
partneriem, sagatavojot ar jomu
saistīto sektoru vajadzībām
atbilstošus speciālistus

2. Veidot un attīstīt starpdisciplināras
zinātnieku grupas un nostiprināt šo
grupu starptautisko reputāciju un
konkurētspēju, izmantojot jaunākās
pētniecības metodes un tehnoloģijas

5. Iesaistīties starptautiskos
sadarbības tīklos un konsorcijos
un īstenot projektus ES fondu
un citu ES un ārvalstu finanšu
atbalsta instrumentu pētniecības
programmu ietvaros

4. Iesaistīties izglītības procesā,
nodrošinot prakses un darba iespējas
studentiem, attīstot ar programmu
saistītās maģistratūras un
doktorantūras programmas
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Programmas kopīgie uzdevumi sabiedrības informēšanai

Uzdevumi sabiedrības un atbilstošo mērķa
grupu informēšanai un iesaistei
7. Veicināt zināšanu pārnesi,
nodrošinot rīcībpolitikas
izvērtēšanu valsts valodas
politikas jomā

Programmas īstenotājiem ir
pienākums organizēt vidus
posmā zinātnisko
konferenci un noslēguma
zinātnisko konferenci

6. Iesaistīt sabiedrību un
veicināt tās izpratni par
pētniecības lomu un devumu
sabiedrībai nozīmīgu
jautājumu risināšanā
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Programmas uzdevumi zināšanu veidošanai
Valodas
ontoloģijas
V
pētījumi

Valodas
politikas
aktualitāšu
un vēstures
pētījumi,
sociolingvistika

Mūsdienu
latviešu
valodas
1.
fonētiskās,
gramatiskās,
semantiskās
un stilistiskās
sistēmas
pētījumi

Latviešu
terminoloģijas
pētījumi

Latviešu
valodas
onomastikas
pētījumi

Teorētiskās un
praktiskās
2.
leksikogrāfijas
attīstība

3.

Latviešu valodas
reģionālo variantu
pētījumi,
ģeolingvistika,
latgaliešu rakstu 4.
valodas izpēte

Pētījumi
tulkojumzinātnes un
kontaktlingvistikas
jomā

Lībiešu valodas
izpēte un
attīstība

5.

Pētījumi latviešu
valodas kā dzimtās,
otrās valodas,
svešvalodas un
latviešu valodas kā
etniskā mantojuma
valodas apguvē
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Turiet jūs,
latvieši, savu
valodu godā,
un jums labi
klāsies virs
zemes.

J.Alunāns
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