Kopsavilkums
Kopsavilkums sniedz informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētajiem valsts
pārvaldes uzdevumiem 2020. gadā, lai īstenotu Diasporas likuma 11. panta pirmās daļas
2. punktā Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu nodrošināt pastāvīgu un
sistemātisku atbalstu diasporas bērnu neformālās interešu izglītības un latviešu valodas
nometņu organizēšanai Latvijā un ārvalstīs, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko
līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 46. punktā
noteiktajam.
Īstenotais uzdevums un tā veicējs
Biedrība “Īrijas Latviešu nacionālā padome” laika posmā 01.03.-01.11.2020. īstenojusi
līgumā noteikto uzdevumu – izstrādājusi mācību plānu (36 mācību stundas), balstoties uz
Valsts izglītības satura centra izstrādātajām diasporas izglītības satura vadlīnijām, iekļaujot
kultūras un vēstures nodarbības, kā arī ir organizējusi un īstenojusi nometni Īrijā latviešu
diasporas jauniešiem latviešu valodas apguvei.
Valsts budžeta finansējums
Plānotais
Faktiski izlietotais
Avots: 04.00.00 “Valsts
valodas politika un pārvade”

EUR 14227.20

EUR 13469.69

Apraksts un vērtējums
Latviešu valodas apguves nometnes 2.daļa, kas sākotnēji bija plānota kā turpinājums
2019. gada rudens nometnei (28.10.–02.11.2019.) īstenota Īrijā no 2020. gada 26. oktobra līdz
2020. gada 31. oktobrim – 20 latviešu diasporas jauniešiem (14-18 gadi) ir organizēta latviešu
valodas prasmes pilnveide B1 līmenī (36 stundu (6 dienas x 6 mācību stundas).Tēmas
(apakštēmas): “Starp savējiem (ģimene un draugi, svarīgākie dzīves notikumi, (atkārtojums)
pagātnes vērtība – dzimtas koki)”, “Kad beidzas darba diena (skatuves vilinājums, brīvais
laiks)”, “Zeme. Gaiss. Ūdens (ceļojam pa dabas parkiem)”, “Amatu un piedzīvojumu
meistari (kad profesija ir dzīvesveids, drosmīgie piedzīvojumu meklētāji)”, “Kļūsti laimīgs
(joku stāsti)”, “Brīnumainā un noslēpumainā Latvija (dabas noslēpumi, aiz pils mūriem,
Latvijas dižakmeņi)”.
Nometni bija iespējams īstenot, ņemot vērā rudens situāciju Īrijā, kad valstī noteikts
augstākais ierobežojumu līmenis, bet atšķirībā no pavasara lockdown, skolas un skolu atbalsta
grupas darbojās klātienē un vidusskolas noslēguma eksāmeni nebija atcelti.
Finansējums izlietots atbilstoši nometnes aktivitāšu īstenošanas izmaksu tāmei, kas
ietver izdevumus publicitātes nodrošināšanai, telpu īrei, ēdināšanai, pedagogu atlīdzībai, brīvā
laika nodarbību vadīšanai, mācību materiālu iegādei un transportam.
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