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Drukāt ziņu

LETA tulkojumi – kvalitatīvi, profesionāli un
redakcionāli precīzi

Akcijā "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" apbalvo
deviņus izdevumus

PIESAKIES ZIŅĀM EPASTĀ

Rīga, 23.marts, LETA. Akcijā "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" šodien tika apbalvoti deviņi izdevumi,
aģentūru LETA informēja Valsts valodas centrā (VVC).
Laureāti šajā akcijā ir "Latgales Laiks", "Auseklis", "Zemgale", "Saldus Zeme", "Jurista Vārds", "Ir", "Kapitāls", "Rīgas
Laiks" un "Ievas Stāsti".
Atklājot apbalvošanas ceremoniju, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VLTB/LNNK) izteica pateicību sadarbības
partneriem  Kultūras ministrijai, VVC un Latvijas Preses izdevēju asociācijai  par kopīgo darbu jaunas iniciatīvas
sākšanā. "Tās mērķis ir bagātāka, krāšņāka un daudzveidīgāka latviešu valodas lietošana periodiskajā presē. Tā būs
veiksmīgs papildinājums pirms vairākiem gadiem iedibinātajai tradīcijai  akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" ,
kurā katru gadu tiek noteikti latviešu valodai draudzīgākie apkalpojošās sfēras uzņēmumi," uzsvēra tieslietu ministrs.
Ministrs aicināja attīstīt šo tradīciju  tāpat kā plašu sabiedrības interesi radījusī akcija "Gada vārds, nevārds un
spārnotais teiciens" ar sadzīvisku un vienlaikus zinātnisku akcentu, lai arī šī akcija varētu iegūt jaunu veidolu, kas
dotu ieguldījumu kvalitatīvas latviešu valodas lietošanā periodisko izdevumu vidū.
Akcijā piedalījās 28 preses izdevumi. Tika noteikti ne vairāk kā trīs uzvarētāji katrā no šādām kategorijām: nacionālie
laikraksti, reģionālie laikraksti, žurnāli, kas iznāk reizi nedēļā, žurnāli, kas iznāk retāk nekā reizi nedēļā.

Izmantojiet lielisku izdevību katru darbdienu bez
maksas saņemt svarīgāko notikumu kopsavilkumu
savā epastā. Šis pakalpojums Jums ļaus lasīt par
aktuālākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem vēl
pirms tos atspoguļo televīzija un prese, turklāt  bez
maksas!
aktuālākās ziņas par nozīmīgāko politikā, biznesā
un citās sfērās
katru darba dienu pulksten 16.00
viegli pārskatāms un ietaupa Jūsu laiku!
Vārds, Uzvārds:
Epasts:
Nosūtīt

Katrs no laureātiem saņem tiesības izmantot zīmolu "Laba valoda".
Publicēta: 23.03.2017 17:45
Zelma Strupka, LETA

REKLĀMA

© Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot
masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.

Komentārs redaktoram

SADAĻAS

ZIŅAS

Ziņu aģents

PAR LETA

LETA SERVISI

Ziņas

Latvija

Produkti

Nozare.lv

Foto

Baltija

Abonēšana

Digitalizācija

Arhīvs

Pasaule

Klientu serviss

PR service

Apskati

Politika

Jaunumi

LETA video

Nozare.lv

Ekonomika

Par mums

Reklāma

Monitorings

Sports

Vakances

Foto pakalpojumi

Pakalpojumi

Izklaide un kultūra

Mobilā versija

Tulkošana

Es & ES

Laika ziņas

Kontakti

Infografikas

Kalendārs

Jautājumi

Tīmeklī

Šodien vēsturē

Lietošanas noteikumi

Video

Tēmas

Autortiesības

LETA+
Preses relīzes

