4. Valsts valodas politikas īstenošana
Publicēts: 25.03.2022.

Politikas mērķis: nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un
valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.
Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais virsmērķis realizējams, nodrošinot arīvēsturiskā latviešu valodas paveida ‒
latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu / Valsts valodas
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