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RĪGĀ

1. pielikums

APSTIPRINĀTS
Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras
2019. gada 26.aprīļa rīkojumu Nr. 1.-30.2/46
Projektu konkursa “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2019”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
Konkurss “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2019” (turpmāk – konkurss) ir Eiropas
Komisijas iniciatīva, kas vērsta uz valodu mācīšanu un mācīšanos, jaunu metožu
izmantošanu, to izplatīšanu un labas prakses veicināšanu. Konkursa mērķis ir veicināt
novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā. Iniciatīvas
būtība ir identificēt jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu
apguves metodes un paņēmienus.
2. Konkursa tematiskās prioritātes 2019. gadam
2.1. Labāku un iekļaujošāku skolu attīstīšana un atbalsts skolotājiem un skolu vadībai, lai
pieņemtu dažādību.
2.2. Likvidējot valodu šķēršļus, radīt dinamiskāku dzīvi pierobežas reģionos.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursam var pieteikties fiziskās un juridiskās personas (turpmāk – dalībnieki), kas īsteno
valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas
(turpmāk – projekts):
3.1. publisko tiesību subjekti, to iestādes;
3.2. fiziskas personas;
3.3. neformālās izglītības sniedzēji, piemēram, muzeji, radio, televīzija;
3.4. komersanti.
4. Konkursa nosacījumi
4.1

Atzinības zīmi piešķir par veiksmīgu darbību un inovatīvām metodēm valodas
mācīšanas un apguves jomā, jebkurā apmācību posmā, lai veicinātu sabiedrības
interesi un uzlabotu valodas prasmes, kā arī lai veicinātu daudzvalodību.

4.2

Atzinības zīmi piešķir neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.

4.3

Atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas brīdī atrodas īstenošanas vai
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noslēguma fāzē.
4.4

Atzinības zīmi nepiešķir pilnībā pabeigtiem projektiem.

4.5

Atzinības zīmi nepiešķir mācību materiāliem un to nepiešķir atkārtoti.

5. Konkursa finansēšanas avots
Konkursa finansēšanas avots ir šim mērķim paredzētie Valsts izglītības attīstības aģentūras
(turpmāk – aģentūra) rīcībā esošie valsts budžeta finanšu līdzekļi.
6. Pieteikšanās dalībai konkursā
6.1. Dalībai konkursā iesniedz:
6.1.1. aizpildītu dalībnieka pieteikuma veidlapu (2. pielikums);
6.1.2. citus materiālus par projektu, atbilstoši iesniedzēja ieskatam.
6.2. Piesakoties konkursā, konkursa dalībnieks līdz 2019. gada 26. jūlija plkst. 16:00,
iesniedz aģentūrā konkursa nolikuma 6.1. punktā minētos dokumentus (turpmāk –
pieteikums) papīra formātā un elektroniski.
6.2.1. konkursa pieteikumu papīra formātā iesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi
“Pieteikums projektu konkursam “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2019”;
6.2.2. konkursa pieteikumu aģentūrā iesniedz personīgi, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050
(5. stāvā sekretariātā) vai sūtot pa pastu (pasta zīmoga datums 2019. gada
26. jūlijs) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu;
6.2.3. konkursa pieteikumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv
(saņemšanas datums aģentūrā 2019. gada 26. jūlijs).
7. Konkursa nominācijas
Konkursam nav noteikts nomināciju skaits.
8. Konkursa balvu fonds
Konkursa uzvarētājs saņem:
8.1. Eiropas Komisijas diplomu;
8.2. Aģentūras balvu
8.3. tiesības izmantot “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” simboliku saistībā ar
apbalvoto projektu.
9. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
9.1. Atzinības zīmi piešķirt tiem projektiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un
kritērijiem.
9.2. Konkursa uzvarētājus apbalvo Eiropas Valodu dienas pasākumā 2019. gada
26. septembrī;
9.3. Konkursa rezultātus publicē aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv;
9.4. Par rezultātiem konkursa uzvarētājus informē, sazinoties ar viņiem pa tālruni vai
elektronisko pastu;
9.5. Konkursa balvu fondu un citus ar konkursa rīkošanu saistītos izdevumus nodrošina
aģentūra;
9.6. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties arī citas juridiskās un fiziskās
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personas.
10. Citi noteikumi
10.1. Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu konkursā, apņemas ievērot visus
konkursa nolikumā minētos noteikumus;
10.2. Konkursa dalībnieks, iesniedzot konkursa pieteikumu, piekrīt to daļējai vai pilnīgai
publiskošanai;
10.3. Konkursa dalībnieks pilnībā sedz konkursa pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Aģentūra neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa
rezultātiem;
10.4. Konkursa dalībnieks nodrošina un atbild par iesniegtās informācijas patiesumu;
10.5. Konkursa dalībnieks nodrošina un atbild par to, ka sniegtā informācija nav pretrunā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (piemēram, par personas goda un cieņas
aizskārumu, autortiesībām, valsts simbolu zaimošanas nepieļaujamību) un nepārkāpj
sabiedrībā vispārpieņemtās ētikas normas;
10.6. Konkursa vērtēšanas komisija sēžu materiālus (protokolus un citus dokumentus) un
informāciju, kas saistīta ar konkursa projektu izvērtēšanu, neizpauž dalībniekiem vai
citām personām, kuras nav saistītas ar konkursu un projektu izvērtēšanu.

