Latviešu valodas aģentūras 2016. gada darba plāns
(IZM budžeta programma
04.00.00 „Valsts valodas politika
un pārvalde”)

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta 1. daļu
LR Ministru kabineta 2012. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 938 "Latviešu valodas aģentūras nolikums"

Finansējuma apjoms (EUR)

Uzdevumi

Pasākumi uzdevuma izpildei

Plānotais darbības rezultāts un tā
rādītājs

Pasākuma
norises laiks

1. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar valsts institūcijām un nevalstisko sektoru Latvijā un ārvalstīs
1.1. Nodrošināta Latviešu
valodas aģentūras (turpmāk –
LVA) darbības plānošana un
sabiedrības informēšana par
LVA īstenotajiem pasākumiem

VB
programma
04.00.00

VB
programma
01.11.00

cits
finansējums

20776

0

0

1.1.1. Dalība ES valstu valodas
1.1.1.1. Dalība gadskārtējā
politikas veidošanā un īstenošanā, konferencē un darbs Ģenerālajā
turpinot darbu Eiropas Nacionālo asamblejā
valodu institūciju federācijā
(European Federation of National
Institutions for Language )

Visu gadu

2999

0

0

1.1.2. Regulāra LVA mājaslapas
papildināšana ar jaunāko
informāciju par darbības
rezultātiem un aktualitātēm

1.1.2.1. Sadaļas "Aktualitātes" u.c.
sadaļu papildināšana - ~2
informatīvās vienības mēnesī

Visu gadu

0

0

0

1.1.3. Informācijas sniegšana
plašsaziņas līdzekļiem un
sabiedrībai informēta par
jautājumiem, kas ietilpst LVA
kompetencē, kā arī par LVA
darbības rezultātiem

1.1.3.1. ~ 12 preses relīzes un ~10
citas informatīvās vienības
(plašākas publikācijas, intervijas,
komentāri u.tml. presē, TV, radio)

Visu gadu

0

0

0

1.1.4. Informatīvu semināru
organizēšana

1.1.4.1. Informatīvais seminārs par
LVA jaunākajiem pētījumiem,
izdevumiem

2016.gada
jūnijs

400

0

0

1

1.2.1. Informatīvi un izglītojoši
1.2. Īstenoti pasākumi, kas
popularizē valsts valodas apguvi, pasākumi atbilstoši
veicina tās lietošanu un sekmē
mērķauditorijas vajadzībām
sabiedrības līdzdalību valsts
valodas politikas īstenošanā
(LVA nolikuma 4.9.uzd.)
1.2.2. Skolēnu radošo darbu
konkursu īstenošana, rezultātu
apkopošana

1.2.3. Dalība grāmatu tirgos,
izstādēs

1.1.4.2. Sabiedrības
iepazīstināšana ar LVA
izdevumiem un elektroniskajiem
materiāliem (~3 gb.; 1 elektroniskā
lietotne u.c.)

Visu gadu

1430

0

0

1.2.1.1. Ikgadējais Dzimtās
valodas dienas pasākums

2016. gada
februāris

5353

0

0

1.2.1.2. Ikgadējie Eiropas Valodu
dienas pasākumi

2016. gada
septembrisoktobris

6084

0

0

1.2.2.1. Skolēnu radošo darbu
konkursa 2015 "Kā var mācīties
valodu? Protot savu valodu
(J.Peters)" darbu krājuma izveide
un izdošana

Visu gadu

3990

0

0

1.2.3.1. Dalība Latvijas grāmatu
izstādē

2016. gada
februāris

520

0

0

18512

0

0

2.1.1.1. "Valodas situācija Latvijā:
2016. gada
2011–2015" izdošana un
janvāris-jūnijs
informatīvs seminārs par pētījumu

6735

0

0

2.1.1.2. Pētījuma "Valodas
situācija Latvijā: 2011–2015"
tulkošana angļu valodā
(manuskripts)

Visu gadu

5483

0

0

2.1.1.3. Pētījuma "Valodas
situācija Latvijā: 2011–2015"
kopsavilkuma izstrāde latviesu
valodā, publicēšana LVA
mājaslapā)

Visu gadu

794

0

0

2. Analizēta latviešu valodas – valsts valodas – situācija un sociolingvistisko procesu dinamika (LVA nolikums
3.1.funkcija)
2.1. Organizēta un nodrošināta 2.1.1. Valodas situācijas dinamikas
sociolingvistisko pētījumu
analīze
veikšana par latviešu valodas
situāciju Latvijā un latviešu
diasporas valstīs (LVA nolikuma
4.1.uzd.)
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2.1.1.4. Pētījuma par valsts valodas
prasmi pieaugušajiem izstrāde
(sākums)

2016-2018

3. Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs (LVA nolikums 3.2.funkcija)

5500

0

0

538538

0

0

3.1. Organizēta latviešu valodas
kā otrās valodas un svešvalodas
apguve visās izglītības pakāpēs
un mūžizglītībā, sniegts atbalsts
mazākumtautību izglītībai
latviešu valodas apguvē (LVA
nolikuma 4.2.uzd.)

3.1.1. Latviešu valodas kursi

3.1.1.1. Latviešu valodas apguves
kursi pirmsskolas pedagogiem un
pedagoģiskajiem darbiniekiem (60
stundu programma, 10 grupas, 200
dalībnieku)

Visu gadu

9000

0

0

3.2. Plāno, ievieš un vada
projektus (seminārus, kursus u.c.
pasākumus pedagogu
tālākizglītībai) latviešu valodas
apguves, mācīšanas metodikas un
starpkultūru komunikācijas
jomā (LVA nolikuma 4.3.uzd.)

3.2.1. Latviešu valodas un
bilingvālo mācību kursi
pirmsskolas un latviešu valodas
pedagogiem

3.2.1.1. Metodikas kursi
pirmsskolas skolotājiem (36
stundas, 10 grupas, 200 pedagogi)

Visu gadu

16000

0

0

3.2.1.2. Metodikas kursi
sākumskolas skolotājiem (36
stundas, 12 grupas, 240 pedagogi)

Visu gadu

19200

0

0

3.2.1.3. Metodikas kursi latviešu
valodas skolotājiem (12 stundas,
20 grupas, 400 skolotāji)

Visu gadu

9473

0

0

3.2.1.4. Metodikas kursi latviešu
valodas un literatūras skolotājiem
(24 stundas, 4 grupas, 80 skolotāji)

Visu gadu

5560

0

0

3

3.3. Sniegts atbalsts latviešu
diasporai ārvalstīs latviešu
valodas apguvē un valodas
saglabāšanā (LVA nolikuma
4.4.uzd.)

3.2.1.5. Kursi "Pedagoga
profesionālā kompetence darbā ar
imigrantiem un reemigrantiem"

Visu gadu

6275

0

0

3.2.2. Pedagogu meistarklases

3.2.2.1. Pedagogu meistarklases
latviešu valodas, pirmsskolas un
sākumskolas pedagogiem (36
stundas, 12 grupas, izglītoti 144
pedagogi)

Visu gadu

8257

0

0

3.2.3. Tālākizglītotāju
sagatavošana

3.2.3.1. Radošā nometne latviešu
valodas kursu LVA
tālākizglītotājiem (3 dienas, 40
pedagogi)

2016. gada
jūlijā

8500

0

0

3.2.4. Pieaugušo skolotāju
sagatavošana

3.2.4.1. Metodikas kursi pieaugušo
skolotājiem (12 stundas, 4 grupas,
80 skolotāji)

Visu gadu

2700

0

0

3.2.5. CLIL konference

3.2.5.1. CLIL konferences
organizēšana

2016. gada
septembrī

7000

0

0

3.2.6. Latviešu valodas apguves
ClassFlow vidē nodrošinājums

3.2.6.1. Pedagogu profesionālā
pilnveide un stundu plānu
sagatavošana (16 stundu kursi,
konsultācijas, licence "ClassFlow
for Schools " 200 lietotājiem)

2016. gada
aprīlisdecembris

5630

0

0

3.3.1. Pedagogu profesionālās
kompetences kursi

3.3.1.1. Reemigrējušo bērnu
pedagogu tālākizglītības kursi (36
stundas, 40 pedagogi)

Visu gadu

5371

0

0
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diasporai ārvalstīs latviešu
valodas apguvē un valodas
saglabāšanā (LVA nolikuma
4.4.uzd.)

kompetences kursi

3.3.2. Atbalsts latviešu valodas
apguvei un citiem pasākumiem
diasporā

3.3.1.2. Metodikas kursi diasporas
nedēļas nogales skolu skolotājiem
un ārvalstu augstskolu
mācībspēkiem (3 dienas, 50
pedagogi). Videolekcijas diasporas
skolotājiem (5) no diasporas
skolotāju pilnveides kursiem

Visu gadu

19800

0

0

3.3.1.3. Metodikas kursu
nodrošinājums diasporas
skolotājiem - komandējumi
(izglītoti vismaz 40 pedagogi)

Visu gadu

12382

0

0

3.3.2.1. Atbalsts latviešu valodas
un kultūras apguvei Austrumu
diasporā (Baškorstāna, Maskava,
Omska, Omskas apgabals,
Krasnojarska)

Visu gadu

38318

0

0

3.3.2.2. Atbalsts izglītojošiem
pasākumiem latviešu valodas
apguves un lietojuma veicināšanai
(6 pasākumi, 120 dalībnieku)

Visu gadu

22500

0

0

3.3.2.3. Atbalsts latviešu diasporas
nedēļas nogales skolām (atbalsts
vismaz 20 skolām)

Visu gadu

50000

0

0

3.3.2.4. Mācību līdzekļu un
materiālu iegāde un nosūtīšana
diasporas skolām (vismaz 80
skolām)

Visu gadu

6015

0

0

12000

0

0

3.3.3. Atbalsts disporas bērniem un 3.3.3.1. Vasaras nometne diasporas 2016. gada
jauniešiem
jauniešiem un bērniem (30
jūnijs-augusts
dalībnieki, atbalsts ceļa
izdevumiem)
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3.4. Veicinātas latviešu valodas
studijas ārvalstu augstskolās
(LVA nolikuma 4.4.uzd.)

3.3.4. Mācību, informatīvie un
metodiskie materiāli

3.3.4.1. Mācību materiālu izveide
valodas attālinātai apguvei: 2.kl.
MLK pielāgošana tālmācības
vajadzībām - 2.solis (satura
izstrāde, mācību materiālu dizaina
izveide Classflow vidē); 60
nodarbību sagatavošana tālmācības
rīkam A1 līmenim (satura izstrāde,
dizaina un vizuālā noformējuma
izstrāde)

Visu gadu

7302

0

0

3.3.5. Diasporas ekspertu
konsultācijas

3.3.5.1. LVA sagatvoto izdevumu
vērtēšana un konsultēšana

Visu gadu

800

0

0

Visu gadu

62185

0

0

Visu gadu

11988

0

0

2016. gada
jūlijs

1000

0

0

2016. gada
augusts

700

0

0

3.4.1. Atbalsts ārvalstu augstskolu 3.4.1.1. Atbalsts latviešu valodas
lektorātiem latviešu valodas
lektorātiem (maksājumi Ļvovas
apguvē
I.Franko Nacionālajai universitātei,
Vašingtonas Universitātei (Sietla),
Prāgas Kārļa universitātei, Tartu
Universitātei, Helsinku
Universitātei, Viļņas Universitātei
vai Kauņas Vītauta Dižā
Universitātei, vai Tallinas
Universitātei; lektors Pekinas
Svešvalodu universitātē)
3.4.1.2. Papildu lektorāti
3.4.2. Atbalsts izglītojošu
3.4.2.1. Latviešu valodas kursi
pasākumu organizēšanai Latvijā un studentiem
ārvalstīs
3.4.2.2. Vasaras seminārs
augstskolu latviešu valodas
pasniedzējiem

6

3.4.2.3. Atbalsts ārvalstu
augstskolu pasākumiem, kas
popularizē latviešu valodu (atbalsts
4-5 pasākumiem pēc pieprasījuma)

Visu gadu

2155

0

0

3.4.3.1. Papildmateriāls N. Nau
grāmatai studentiem

2016. gada
jūnijsdecembris

5103

0

0

3.4.3.2. Atbalsts ārvalstu
augstskolām latviešu valodā
pieejamās literatūras krājumu
papildināšanai (mācību, mācību
metodiskās un uzziņu literatūras
iegāde un nosūtīšana ārvalstu
augstskolām)

Visu gadu

1129

0

0

3.5.1. Mācību līdzekļi pusaudžiem 3.5.1.1. MLK Laipa B1
3.5. Organizēt un atbalstīt
zinātniskās un mācību
un pieaugušajiem
sagatavošana izdošanai
literatūras, izglītojošo un
informatīvo materiālu izstrādi un
izdošanu (LVA nolikuma
4.6.uzd.)

Visu gadu

12434

0

0

3.5.1.2. MLK Laipa B2
sagatavošana izdošanai

Visu gadu

12434

0

0

3.5.1.3. Valodas funkcionālie
līmeņi C1 un C2 līmenim
sagatavošana izdošanai

2016. gada
janvārisseptembris

3790

0

0

3.5.1.4. MLK Laipa B1, B2 un
mācību līdzekļa "Atvērsim vārtus",
valodas funkcionālie līmeņi C1 un
C2 līmenim izdošana

2016. gada
oktobrī

20429

0

0

3.4.3. Mācību un metodisko
materiālu izstrāde un pieejamības
nodrošināšana latviešu valodas
apguvei ārvalstu augstskolās
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3.5.1.5. Darba lapu izstrāde
latviešu valodas prasmju
nostiprināšanai un pārbaudei 5-6, 79, 10-12 gadus veciem diasporas
bērniem (3 izdevumi, katra
izdevuma apjoms 112 lapas)

Visu gadu

11050

0

0

3.5.2.1. Pašmācības disku
digitalizācija (2 diski pieaugušajiem A un B līmenim, 1
disks Atvērsim vārtus , 1 disks
3.klase)

Visu gadu

25700

0

0

3.5.2.2. Interaktīvs mācību
materiāls "Latvija laikā un telpā"
diasporas bērniem un pusaudžiem
latviešu valodas, vēstures un
ģeogrāfijas apguvei

Visu gadu

4100

0

0

3.5.2.3. Elektroniskās vārdnīcas ePupa pilnveide un papildināšana
(skaņu failu sagatavošana, šķirkļu
izveide)

Visu gadu

25500

0

0

3.5.3. Metodiskie līdzekļi latviešu 3.5.3.1. Metodisko rakstu krājums
valodas apguvei un bilingvālajai
par CLIL
izglītībai

Visu gadu

4200

0

0

3.5.3.2. Zinātniski metodiskā
žurnāla "Tagad" izveide, izdošana
elektroniski

Visu gadu

6800

0

0

3.6.1.1. Autoratlīdzības piedrukām
un jaunajiem izdevumiem

Visu gadu

1088

0

0

3.5.2. Elektroniskie mācību
līdzekļi

3.6. Pārējie uzdevumi

3.6.1. Autortiesību tiesību
kārtošana
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3.6. Pārējie uzdevumi

3.6.2. .Mācību līdzekļu
pieejamības nodrošināšana:
piedrukas mācību grāmatām,
darba burtnīcām

3.6.2.1. Piedrukas: mācību
grāmatas 1., 9. klasei, darba
burtnīcas 1.(1,2), 8. klasei; "Laipa"
mācību grāmata A2, "Atvērsim
vārtus! A1" un "Latviešu valoda
3.klasei mazākumtautību skolā.
MG. II daļa" izdošana.

Visu gadu

24297

0

0

3.6.3. Mājaslapas www.valoda.lv
pilnveide

3.6.3.1. Portāla "Māci un mācies
latviešu valodu" uzturēšana un
papildināšana

Visu gadu

10632

0

0

3.6.3.2. LVA mājaslapas
apakšvietnes "Māci un mācies
latviešu valodu" izvērstā meklētāja
izstrāde, mājaslapas
www.valoda.lv jaunas sistēmas
izstrāde

Visu gadu

11383

0

0

3.6.4. LVA darbības un izdevumu
popularizēšana, sabiedrības
informēšana; LVA darbinieku
līdzdalība semināros, kursos
nodrošināšana

3.6.4.1. Vietējie komandējumi
(dienas nauda, viesnīcu
pakalpojumi, konferenču dalības
maksas)

Visu gadu

1000

0

0

3.6.5. Publicitātes un sabiedrības
iesaistīšanas pasākumi

3.6.5.1. Konkurss žurnālistiem
Valodas stāstnieks , akcija
Valodas kamolītis , sadarbībā ar
debašu klubu pasākums jauniešiem

Visu gadu

7358

0

0

107962

0

0

2258

0

0

4. Sekmēta latviešu valodas attīstība un kvalitatīvs lietojums, paaugstināta latviešu valodas konkurētspēja Latvijā un
pasaulē (LVA nolikums 3.3. funkcija). Sniegts atbalsts lībiešu valodas un kultūras attīstībai.
4.1.1. Mutvārdu un elekronisko
4.1.1.1. ~1400 konsultāciju
4.1. Sniegtas konsultācijas
latviešu valodas pareizrakstības, konsultāciju par dažādiem valodas
gramatikas, leksikas un valodas jautājumiem sniegšana
stila jautājumos (LVA nolikuma
4.7.1.uzd.)

Visu gadu
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4.2. Sniegtas konsultācijas
personvārdu atveides un
identifikācijas jautājumos (LVA
nolikuma 4.7.2.uzd.)

4.2.1. Rakstveida izziņu
sagatvošana un izsniegšana par
citvalodu personvārdu atveidi un
identifikāciju

4.3. Pēc tiesībaizsardzības iestāžu 4.3.1. Lingvistisko atzinumu un
pieprasījuma sniegti lingvistiskie ekspertīžu īstenošana
atzinumi par konkrētu tekstu vai
tā daļu (LVA nolikuma 4.8.uzd.)

4.4.Veicināta valsts valodas
attīstība valodas normu avotu
(vārdnīcu, rokasgrāmatu)
izveides, terminoloģijas izstrādes
un informācijas tehnoloģiju
jomā, tai skaitā organizēti
projektu konkursi latviešu
valodas attīstībai, vadīta un
uzraudzīta projektu īstenošana
(LVA nolikuma 4.5.uzd.)

4.4.1. Dažādu populārzinātnisku
izdevumu izstrāde par latviešu
valodas jautājumiem, par valodas
pilnveidi literatūras un mākslas
līdzekļiem

4.2.1.1. Līdz ~800 izziņu

Visu gadu

0

0

0

4.3.1.1. Līdz ~20 lingvistiskie
atzinumi un ekspertīzes

Visu gadu

0

0

0

4.4.1.1. Valodas prakse: vērojumi
un ieteikumi. Populārzinātnisku
rakstu krājums. Nr. 11. Atb. red.
V.Šaudiņa. Rīga: LVA, 2016.
(~600 eks.)

2016.gada
jūnijs

2170

0

0

4.4.1.2. Valodas prakse: vērojumi
un ieteikumi. Populārzinātnisku
rakstu krājums. Nr.12. manuskripta
izstrāde (~160 lpp.)

Visu gadu

5805

0

0

4.4.1.3. Manuskripta par Latgales
kultūrvēsturiskā reģiona
iedzīvotāju uzvārdiem izstrāde
(statistiskā informācija no tautas
skaitīšanas un iedzīvotāju
reģistrācijas materiāliem,
lingvistiska analīze, ieskats vēsturē
u.c.).

2016-2017

3271

0

0
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4.4.2. Pētījumu un informatīvi
izglītojošu materiālu par
sociolingvistikas jautājumiem
izstrāde

4.4.2.1. Informatīvi izglītojoša
izdevuma par valodas un
sabiedrības jautājumiem izstrāde
(manuskripts, līdz 200 lpp.)

Visu gadu

5832

0

0

4.4.3. Plašam interesentu lokam
4.4.3.1. Grāmatas par valodas
nozīmīgu pētījumu valodniecībā un jautājumiem izvēle un tulkošana
valodas apguves jomā tulkošana
(sākums)
latviešu valodā, pētījumu par
latviešu valodas jautājumiem
izstrāde un izdošana

Visu gadu

3700

0

0

4.4.4. Elektronisku informatīvu un
informatīvi izglītojošu lietotņu un
datubāzu izstrāde par latviešu
valodas jautājumiem

4.4.4.1. "Latviešu valodniecības
attīstība: informatīvi izglītojošas
elektroniskās kartes (mācību
palīglīdzekļa internetā)" 1.posma
pabeigšana un ievietošana LVA
mājaslapā; satura vienību izstrāde
lietotnes papildināšanai

2016-2017

22560

0

0

4.4.4.2. Publiski pieejamas
lietotnes (datubāzes) par
personvārdu atveidi no dažādām
valodām izstrāde

2016-2017

7082

0

0

4.4.4.3. Publiski pieejamas valodas
konsultāciju datubāzes izveides
sākums (konsultāciju apkopošana)

2016-2017

3336

0

0

4.4.4.4. "Latviešu valodas
gramatika: elektroniska
rokasgrāmata pamatskolas
skolēnam": lietotnes satura
izstrādes pabeigšana,
programmēšanas darbu sākšana

2014–2017

34654

0

0
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4.4.5. Ieteikumu par citvalodu
īpašvārdu atveidi izstrāde un
izdošana

4.4.5.1. Arābu literārās valodasLevantes dialekta-latviešu
sarunvalodas vārdnīcas izstrāde

2016-2017

7745

0

0

2016.gada
jūnijs

0

0

0

2016.gada
jūnijs-augusts

750

0

0

2016.gada jūlijs

600

0

0

4.5.1.4. Atbalsts datubāzes
pilnveidei un papildināšanaa
lībiešu valodas gramatikas
izstrādes vajadzībām

Visu gadu

7000

0

0

4.5.1.5. Darba semināra lībiešu
valodas gramatikas izstrādei
organizēšana

2016.gada
augustsseptembris

1200

0

0

5. Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā

114164

0

133678

5.1.1. Latviešu valodas sākotnējā
5.1. Latviešu valodas mācību
process un tā koordinēšana
apguve pieaugušajiem un bērniem
nepilngadīgajiem un pilngadību
sasniegušajiem PM izmitināšanas
centrā pirmos trīs mēnešos

13780

0

0

4.5. Sniegts atbalsts lībiešu
valodas un kultūras attīstībai

4.5.1. Pasākumi lībiešu valodas
4.5.1.1. Atbalsts starptautiskās
tradicionālās kultūrvides ilgtspējas zinātniskās konferences
nodrošināšanai, izpētei un apguvei „LIVONICA V. Lībiešu garamantu
zelta fonds” (2015) rakstu krājuma
izdošanai
4.5.1.2. Informatīva bukleta par
lībiešu valodu un kultūru izstrāde
un izdošana
4.5.1.3. Atbalsts bērnu vasaras
nometnei (lībiešu valodas un
kultūras iepazīšana)

5.1.1.1. Mācību programmu
pielāgošana, mācību materiālu
nodrošinājums, kancelejas preces
mācību procesa nodrošināšanai

Visu gadu
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5.2. PM adaptācijas programmu 5.2.1. Mācību izdevumu
satura un mācību materiālu
sagatavošana
izstrāde integrācijas
nodrošināšanai izglītības iestādē
5.3. Pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšanas
nodrošināšana

5.4. Valodas sākotnējā apguve
patvēruma meklētājiem

5.3.1. Kursu nodrošinājums

5.4.1. Valodas mācīšanas
nodrošinājums patvēruma
meklētājiem

5.2.1.1. Divu jaunu digitālo
mācību komplektu izveide

Visu gadu

60000

0

0

2016.gada
aprīlis, oktobris

28000

0

0

5.3.1.2. Metodikas kurss latviešu
valodas skolotājiem, kuri strādā ar
bēgļiem un patvēruma meklētāju
bērniem (36 stundas, 4 grupas,
katrā 20-25 skolotāji)

2016.gada
jūnijs,
novembris

4608

0

0

5.3.1.3. CLIL kursi mācību
priekšmetu skolotājiem (36
stundas, 2 grupas, katrā 20-25
skolotāji)

2016.gada
jūnijs,
novembris

3744

0

0

5.3.1.4. Starpkultūru kursi (24
stundas, 4 grupas, katrā 2-25
personas)

2016.gada
maijs,
septembris

4032

0

0

5.4.1.1. I Līdz 2017.gadam tiks
izglītots 531 patvēruma meklētājs

2016.gads

0

0

133 678

45526

0

0

45526

0

0

845477

0

133678

5.3.1.1. Kursi pieaugušo latviešu
valodas skolotājiem un
multiplikatoriem (36 stundas, 2
semināri, katrā 20-25 skolotāji)

6. Citi izdevumi projektu un pasākumu īstenošanai
6.1. Ekspertu darba atalgojums

Visu gadu
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