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Zinātnisk ās instit ūcijas – Latvijas Nacion ālās bibliot ēkas 
GADA PĀRSKATS par 2009. gadu 

 
 
 

1. Darb ības ilgtermi ņa un vid ēja termi ņa mērķi:  
 
Veikt pastāvīgu zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un 
grāmatzinātnē saskaņā ar likumu „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”. 
 
2.  Galvenās funkcijas un uzdevumi:  
 
- veidot nacionālās literatūras krājumu, nodrošināt tā izmantošanu un saglabāšanu 

nākamajām paaudzēm;  
 

- selektīvi komplektēt (iegādājoties, iegūstot apmaiņas ceļā, saņemot ziedojumu 
veidā) un glabāt tos cittautu (ārvalstu) iespieddarbus un dokumentus, kas ir 
nozīmīgi Latvijas valstiskuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras 
attīstībai, kā arī nodrošināt to izmantošanu;  

- veikt Latvijas centrālās depozītbibliotēkas funkcijas;  
- atbildēt par nacionālās bibliogrāfijas attīstību valstī;  
- organizēt un veidot Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu, lai nodrošinātu 

izmantotājus ar ziņām par visiem valstī esošajiem informācijas resursiem;  
- veikt Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas;  
- organizēt un nodrošināt parlamenta apkalpošanas bibliotekārā un informatīvā 

dienesta darbību. 
 
3. Juridiskais statuss un strukt ūra 
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas 
nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par Latvijas 
Nacionālo bibliotēku”, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu 
nolikumu. 
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4. Ziņas par zin ātnisk ās darb ības rezult ātiem p ārskata gad ā:  
 
4.1. Īstenotie p ētījumu projekti: 
 
 

Nr.p.k. Veids 
Tēmas vai 
probl ēmas 
nosaukums 

Veiktais darba apjoms Atbild īgais 

    
1 LNB darba 

analīze 
LNB kvalitātes 
pētījums 

Atbilstošo starptautisko standartu 
tulkošana  

Anna Mauliņa, Inese 
Kazāka (Bibliotēku 
pētniecības un 
informācijas nodaļa) 

Bibliot ēkzin ātnes terminolo ģija 
2 Terminoloģijas 

datubāze 
Tiešsaites terminu 
banka: arhīvi, 
bibliotēkas, muzeji 

Terminu bankas rediģēšana un 
papildināšana ar jauniem 
terminiem, to ekvivalentiem angļu 
valodā (pēc iespējas arī vācu, 
krievu valodā), kā arī 
skaidrojumiem latviešu valodā: 
datubāzē ievietoti jauni termini no 
šādiem avotiem: Profesionālā 
izdevuma "BIbliotēku pasaule" 
(Nr. 39 - 41); Standarta LVS 
ISO/IEC 2382-1 INformācijas 
tehnoloģija. Treminu vārdnīca. 
1.daļa: Pamattermini" 

Inese Kazāka, Daiga 
Raļļa (Bibliotēku 
pētniecības un 
informācijas nodaļa) 

Bibliot ēku v ēsture 
3 Vēstures 

avotbāze 
Publicēto avotu 
datubāze "Latvijas un 
ārzemju latviešu 
bibliotķeas: 13.20.gs." 

Tradicionālo un digitālo vēstures 
avotu apzināšana, izpēte, 
anotāciju veidošana 

Aina Štrāle (Bibliotēku 
pētniecības un 
informācijas nodaļa) 

4 Promocijas darbs Latviešu padomju 
daiļliteratūras 
ideoloģizācija un 
cenzūra (1945 - 
1979) 

Vēstures avotu pētniecība Aina Štrāle (Bibliotēku 
pētniecības un 
informācijas nodaļa) 

5 Vēsturisks 
pētījums  

Vēsturisks pētījums 
Latvijas PSR Valsts 
bibliotēka pirmajā 
padomju okupācijas 
gadā: 1940-1942 

Vēstures avotu apzināšana, 
pētniecība, publikācijas 
veidošana LNB zinātniskajiem 
rakstiem 

Aina Štrāle (Bibliotēku 
pētniecības un 
informācijas nodaļa) 

6 Vēsturisks 
pētījums  

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 1944. - 
1953.gadā 

Vēstures avotu apzināšana, 
pētniecība, publikācijas 
veidošana LNB zinātniskajiem 
rakstiem 

Jana Dreimane 
(Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļa) 

Lietiš ķā pietniec ība 
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7 Latvijas bibliotēku 
darbības 
dokumentējums, 
analīze 

Latvijas bibliotēku 
aktualitātes 

Informācijas vākšana, atlase, 
rediģēšana publicēšanai žurnālā 
"Bibliotēku pasaule"(ik numurā) 

Marlēna Krasovska 
(Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļa) 

8 Ārzemju 
bibliotēku un 
radniecīgo 
institūciju 
problēmu 
atainojums 

Ārzemju profesionālā 
informācija: analītiski 
un informatīvi raksti, 
notikumu apskats 

Informācijas vākšana, atlase, 
rediģēšana publicēšanai žurnālā 
"Bibliotēku pasaule" 

Jana Dreimane 
(Bibliotēku pētniecības 
un informācijas nodaļa) 

      

Grāmatniec ības v ēsture 
9 Biogrāfiskā 

vārdnīca 
"Latviešu 
grāmatniecības 
darbinieki" 

134 biogrāfijas - 2009.gadā L.Limane (Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļa) 

Kopakatalogi 
10 Kopkatalogs  Latvijā citvalodās 

izdoto seniespiedumu 
kopkataloga :1588.-
1830 (LCSK) 
sastādīšana 

430 jauni apraksti, redakcija, 
LVVA un LAB krājumu apguve 

S.Šiško (Reto grāmatu 
un rokrakstu nodaļa) 

Fondu izp ēte un anal īze 
11 Fondu izpēte un 

analīze 
Grāmatu 
sagatavošana 
digitalizācijai 

Digitalizācijas sarakstu redakcija - 
4628 nos.; Grāmatu atlase 
digitalizācijai - 1250 nos. 

N.Majevska, 
G.Ruševica, A.Arājuma 
(Galvenā grāmatu 
krātuve) 

Starpdisciplin āri un visp ārīga satura darbi 
12 Zinātniskā 

bibliogrāfija 
A.Čaka bibliogrāfija manuskripta 1.red. M.Izvestnija, A.Turlaja 

(Letonikas nodaļa) 

13 Starpdisciplinārs 
pētījums 

Latvijā iespiesto 
vecāko latviešu 
valodā izdoto 
grāmatu papīra 
šķiedru izpēte 

Izpēte un referāta "Papīrs kā 
kultūrvēsturiska vērtība un 
informācijas nesējs. Senāko 
latviešu valodā izdoto grāmatu 
papīrs"  

R.Kalniņa (Restaurācijas 
nodaļa) kopā ar Latvijas 
Koksnes Ķīmijas 
institūta vadošo pētnieci 
Ļubovu Beļkovu. 

14  Starpdisciplinārs 
pētījums 

Pētījums par 
semantiskām 
ontoloģijām 
bibliotēkas 
vajadzībām 

 Pētījums uzsākts Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa) 

15  Starpdisciplinārs 
pētījums 

Pētījums par 
ģeogrāfisko 
īpašvārdu, 
ģeotoponīmu 
vēturisku 
segmentēšanu 
digitālā saturā; 

 Pētījums uzsākts Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa) 

16  Starpdisciplinārs 
pētījums 

Sociālo zinātņu 
pētījumi par bibliotēku 
stereotipiem 

 Pētījums uzsākts Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa) 



 4

17  Starpdisciplinārs 
pētījums 

Pētījums par vizuālā 
un verbālā materiāla 
mijiedarbību digitālā 
satura lietotājiem  

 Pētījums uzsākts Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa) 

18 Starpdisciplinārs 
pētījums 

Īpašvārdu semantikas 
pētījuma projekts 

Projekts izstrādāts un iesniegts 
Zinātnes Padomei 

Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa) 

19 Starpdisciplinārs 
pētījums 

Processing collocations 
in digital content and 
human cognition 

Projekts izstrādāts un iesniegts 
EC 7. ietvara programmas sadaļā 
Collaborative Project Small or 
medium size research project 

Jurģis Šķilters 
(Pētniecības un 
attīstības nodaļa 
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4.2. Zinātnisk ās publik ācijas : 
 

1. Bergmane – Behmane, Dace.  Zināšanu organizēšanas sistēmas nacionālajās digitālajās 
bibliotēkās. (Raksts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: 
http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009.pdf ). 

 
2. Dreimane, Jana.  Latvijas Nacionālā bibliotēka 1944.–1953.gadā. Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Zinātniskie raksti, 2009 [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2009. 
51.–67.lpp. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009-Jana-
Dreimane.pdf. ISSN 1691-5941. 

 
3. Dreimane, Jana.  Public libraries in Latvia in the 20th century. No: Library spirit in the 

Nordic and Baltic countries : historical perspectives. Tampere : Hibolire, 2009. P.158.–168. 
ISBN 9789529258758. 

 
4. Dukure, Ilona. Nacionālā analītiskā bibliogrāfija pēc neatkarības atjaunošanas (1990-

2009). (Raksts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: 
http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009.pdf ). 

 
5. Klekere In āra. Dzejas publikācijas Latviešu literārās biedrības krājumā „Magazīnas”: 

1828-1855 // LNB Zinātniskie raksti. Rīga, 2009. ISSN 1691-5941 Pieejams:  
www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009-Inara-Klekere.pdf) 

 
6. Kront āle, Ildze.  Jāņa Škapara literatūras un mākslas gadi // Jaunā Gaita. Toronto. – ISSN 

0448-9179. – 54. gadagāj., Nr.2 (2009, jūn.), 27.-29.lpp. 
 

7. Kront āle, Ildze . Par dzīvi, dzeju un … // Jaunā Gaita. Toronto. – ISSN 0448-9179.-
53.gadagāj., Nr. 4 (2009, dec.), 87-88.lpp. 

 
8. Rašmane, Anita. Latvijas elektroniskās kultūras arhīvs. (Raksts Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-
ZR-2009.pdf ). 

 
9. Stūrmane A., Egl īte E. Sadarbības iespējas autoritatīvo datu izmantošanā. (Raksts 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: Pieejams: 
http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-ZR-2009.pdf). 

 
10. Štrāle, Aina.  Caur cenzūras adatas aci : Jānis Medenis (1903–1961). Bibliotēku Pasaule 

[tiešsaiste], Nr.45, 2009, 53.–55.lpp. Pieejams: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/bp-45-
Strale_Caur_cenzuras.pdf. ISSN 1691-5631. 

 
11. Štrāle, Aina.  Cenzora sarkanais zīmulis un Visvalža Lāma romāns Nemierā dunošā 

pilsēta. Karogs, Nr.12, 2009, 96.–100.lpp. ISSN 0132-6295. 
 

12. Štrāle, Aina.  Latvijas PSR Valsts bibliotēka pirmajā padomju okupācijas gadā : 1940–
1941. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti, 2009 [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2009. 32.–50.lpp. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-
raksti/LNB-ZR-2009-Aina-Strale.pdf. ISSN 1691-5941. 
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13. Štrāle, Aina.  LPSR cenzori pret patriotismu dzejā: divkārt represētā dzejnieka Ata Ķeniņa 
morālā iznīcināšana. Bibliotēku Pasaule [tiešsaiste], Nr.47, 2009, 47.–51.lpp. Pieejams: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/BP-47-Aina-
Strale.pdf. ISSN 1691-5631. 

 
14. Vilks, Andris. Ceļā uz laikmetīgu Latvijas Nacionālo bibliotēku. (Raksts Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-
raksti/LNB-ZR-2009.pdf ). 

 
15. Zajakins, Vadims, Linkevi ča, Guna, Goldberga, Anita, Z ālīte, Anda, Ozoli ņa, Elita. 

Inovatīvie risinājumi bibliogrāfisko datu konvertēšanā. (Raksts Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Zinātniskajos Rakstos. Pieejams: http://lnb.lv/lv/par-lnb/zinatiskie-raksti/LNB-
ZR-2009.pdf ). 

 
16. Zanders, Viesturs.  Die Buchwissenschaft im Baltikum in den letzten fünfzig Jahren // 

Cinquante ans d'histoire du livre De l'Apparition du livre (1958) à 2008 : bilan et projets/ 
ed. F.Barbier et I.Monok. Budapest, 2009, p. 151-165. 

 
17. Зандерс, Виестурс. Деятельность первых латышских книгоиздателей (60-90-е годы 

XIX века) // Knygotyra (Vilnius). – Nr. 52 (2009), p. 211-218. 
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4.3. Dalība zinātniskaj ās konferenc ēs: 
 

Šķilters, J.,  Vēbere, L. Epistemologically Founded Semantics of Gestalt Theory: Two Ways of 
Explicating the Concept of Representation; plenary paper in Conference 
Neuroscience Meets Gestaltpsychology. 
University of Osnabrueck, March 26-29, 2009; Society for Gestalt Theory 
and its Applications (GTA) Institute of Psychology & Institute of Cognitive 
Science, University of Osnabrück, Book of Abstracts, p. 

 
Šķilters, J .   Towards a non-representational semantics. In: 

Book of Abstracts: CTF09: Concept Types and Frames in Language, 
Cognition and Science, Duesseldorf, Germany, August 24-26, 2009; 
University of Duesseldorff, 73-76 

 
Zanders, Viesturs.   LU lektors Kārlis Draviņš (1901-1991) kā latviešu grāmatniecības vēstures 

pētnieks // LU 67. konf. (26.01) 
 
Zanders, Viesturs.   Bibliotēkzinātnes akadēmisko studiju aizsākumi un Kārlis Egle LU 

//Filoloģijas fakultātē. LU 67. konf. (26.02) 
 
Zanders, Viesturs .  Atmiņu publikācijas latviešu grāmatniecībā (1989-2009) // LU SPPI konf. 

„20 gadi pēc Berlīnes mūra krišanas: atmiņas politika un demokratizācija 
Eiropā” (12.09) 

 
Zanders, Viesturs.    Latviešu grāmatniecības vēstures izpēte pēc Otrā pasaules kara. // Starpt. 

grāmatzinātnes konf. Viļņā (23.10) 
 
Gerkena, Vineta.  „Mutvārdu saskarsmes iemaņu veidošana bibliotekāriem un informācijas 

darba speciālistiem”. Latvijas Universitātes 67.konferences 
Bibliotēkzinātnēs un informācijas zinātnes sekcijas sēdē 14.februārī 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 

 
 
Klekere I.   Dzejas publikācijas „Magazīnās”. //Nolasīts LNB Reto grāmatu un rokrakstu 

nodaļas dienā, 2009.gada 28.aprīlī. 
 
Klekere I.  Luterisma teoloģiskā koncepta izmaiņu ietekmes 19.gadsimta 20.-50.gadu 

latviešu lirikā // Nolasīts LU starptautiskā konferencē „Literatūra un reliģija”, 
2009.gada 3.decembrī. 

 
Limane L.   Latviešu grāmatniecības pētniecība līdz 1918. gadam // Referāts 

starptautiskajā grāmatzinātnes konferencē Viļņā (Lietuva) 2009.gada 
23.oktobrī 

 
Limane L.   Metas Taubes dzimtas fotoalbumi. //Nolasīts LNB Reto grāmatu un 

rokrakstu nodaļas dienā, 2009.gada 28.aprīlī. 
 
Plaude S.   Knuta Skujenieka ieslodzījuma laika sarakste ar sievu Intu. //Nolasīts LNB 

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas dienā, 2009.gada 28.aprīlī. 
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Plaude S.   K. Skujenieka vēstules // Referāts 25. septembrī  Salaspils kultūras namā 
K.Skujeniekam veltītā Dzejas dienu sarīkojumā.  

 
Šiško S. Rīgas ārsta Reinholda Mitendorfa pasaules uzbūve. //Nolasīts LNB Reto 

grāmatu un rokrakstu nodaļas dienā, 2009.gada 28.aprīlī. 
 
Kalni ņa, Rud īte. Divdesmit gadi kultūras mantojuma saglabāšanā un restaurācijā. Referāts 

Latvijas Restauratoru biedrības organizētajā konferencē 11.06.2009  
 
Vjatere, Evija.   LNB – zinātniskajām un speciālajām bibliotēkām // LATABA 15 gadu 

jubilejas konference, 24.novembris. 
 
Dreimane, Jana.   Zemes bibliotēka, 1941 – 1944 // 2009.gada 20.martā Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba 
„Gūtenberga galaktika”sanāksmē. 

 
Dreimane, Jana.  21.gadsimta Lielā depresija : bibliotēku stratēģiskie risinājumi Rietumeiropā 

un ASV // Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko  bibliotēku direktoru 
2009.gada pavasara sanāksmē 2009.gada 6.maijā Tukuma bibliotēkā 
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4.4. Darbinieku ieg ūtie maģistra un bakalaura gr ādi: 
Maģistra grāds 

1 

LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļas maģistratūras 
studijas, iegūts maģistra grāds 

Baiba Zvaigzne (Obligāto eksemplāru nodaļa), Dace Bergmane-Behmane 
(Kataloģizācijas nodaļa), Lilita Ciem īte (Nacionālās analītikas nodaļa), Krist īne 
Deksne - Jerohina  (Bibliotēku konsultatīvais centrs), Eva Aus ēja (Uzziņu un 
informācijas centrs) 

2 

RTU Ražošanas kvalitātes 
institūts - profesionālais 
maģistra grāds "Visaptverošā 
kvalitātes vadībā"(TQM) Ilze Pētersone (Periodisko izdevumu noda ļa) 

  
Profesionālais maģistra grāds 
(LU) Inga Šildere (Reto gr āmatu un rokrakstu noda ļa) 

3 

LU Filozofijas fakultāte, 
Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds Anda Bakl āne (Soci ālo zin ātņu noda ļa) 

 
Bakalaura grāds 

4 

Laterāna Pontifikālās 
universitātes filiāles Rīgas 
Augstākās Reliģijas zinātņu 
institūts Stella Jurgena (Nacion ālās anal ītikas noda ļa) 

5 LU Juridiskā fakultāte Inga Vov čenko (Soci ālo zin ātņu noda ļa) 

6 
Dabaszinātņu bakalaura 
grāds datorzinātnēs LU Givido Spro ģis (Tehnolo ģiju un komunik āciju noda ļa) 

7 
Profesionālais bakalaura 
grāds (Banku augstskola) Uldis Žimants (Tehnolo ģiju un komunik āciju noda ļa) 

8 

Profesionālais bakalaurs, 
Rīgas Starptautiskā 
ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola Linda Jegorova (Uzzi ņu un inform ācijas centrs) 
 
 



N.P.K. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats
Slodze (stundas 

mēnesī)

LNB saskaņā ar likumu "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

nav vēlēta zinātniskā personāla. Ar pētniecību nodarbojas

LNB darbinieki, veltot tai daļu no darba laika.

Aprēķini pārskata tabulā veikti proporcionāli aprēķinātajai darba samaksai.

1 Marta Dziļuma Projektvadības un informācijas (daļēja slodze -20) 

centra vadītāja

Ievēlētais zinātniskais personāls

Zinātnes tehniskais personāls

Zinātni apkalpojošais personāls

1. Zinātniskajā institūcijā Latvijas Nacionālajā bibliot ēkā (LNB) zinātnē nodarbināto 
darbinieku saraksts



 zinātniskie darbi 
veikti zinātniskajā 
institūcijā

 zinātniskie darbi 
pasūtīti citās 
zinātniskās 
institūcijās

A  B  C  1  2  3

 Finansējums kopā (1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000   

    tai skaitā     

    Valsts budžeta finansējums- kopā
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+1170.+ 1180.rinda)

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai  1110   

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes projektu finansējums  1111

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits LZP finansējums  1120   

                - zinātniskās darbības bāzes finansējums  1130   

                - valsts pētījumu programmu finansējums  1140   

                - zinātniskās darbības attīstības finansējums  1150   

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  1160   

                - tirgus orientētie pētījumi  1170   

                - pārējais valsts budžeta finansējums (piemēram, pašvaldību finansējums)  1180   

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200   

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - kopā  1300   

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām  1310   

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas juridisk ām personām  1400   

    Cits finansējums zinātniskai darbībai  1500   

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām  1510

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai nodibinājuma finansējums 
zinātniskai darbībai  1600

Gads

  

 Rindas kods Kopā
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2.1. Zinātniskās institūcijas Latvijas Nacionālā bibliot ēka zinātniskās darbības finansējums 

  

 Tai skaitā



 Finansējums kopā (1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000       

    tai skaitā         

    Valsts budžeta finansējums- kopā
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+1170.+ 1180.rinda)

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai
 1110       

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes projektu finansējums  1111

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits LZP finansējums  1120       

                - zinātniskās darbības bāzes finansējums  1130       

                - valsts pētījumu programmu finansējums  1140       

                - zinātniskās darbības attīstības finansējums  1150       

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  1160       

                - tirgus orientētie pētījumi  1170       

                - pārējais valsts budžeta finansējums (piemēram, pašvaldību finansējums)  1180       

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200       

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - kopā  1300       

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām  1310       

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas juridisk ām personām  1400       

    Cits finansējums zinātniskai darbībai  1500       

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām  1510

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai nodibinājuma finansējums 
zinātniskai darbībai  1600
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 Finansējums kopā (1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000 179929,26 179929,26   

    tai skaitā         

    Valsts budžeta finansējums- kopā
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+1170.+ 1180.rinda)

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai
 1110       

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes projektu finansējums  1111

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits LZP finansējums  1120       

                - zinātniskās darbības bāzes finansējums  1130       

                - valsts pētījumu programmu finansējums  1140       

                - zinātniskās darbības attīstības finansējums  1150       

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  1160       

                - tirgus orientētie pētījumi  1170       

                - pārējais valsts budžeta finansējums (piemēram, pašvaldību finansējums)  1180 179929,26 179929,26  

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200       

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - kopā  1300       

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām  1310       

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas juridisk ām personām  1400       

    Cits finansējums zinātniskai darbībai  1500       

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām  1510

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai nodibinājuma finansējums 
zinātniskai darbībai  1600

 Finansējums kopā (1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000 103185,3 103185,3   

    tai skaitā         

    Valsts budžeta finansējums- kopā
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+1170.+ 1180.rinda)

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai
 1110       

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes projektu finansējums  1111

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits LZP finansējums  1120       

                - zinātniskās darbības bāzes finansējums  1130       

   1100 103185,3 103185,3
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 1100 179929,26 179929,26   



                - valsts pētījumu programmu finansējums  1140       

                - zinātniskās darbības attīstības finansējums  1150       

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  1160       

                - tirgus orientētie pētījumi  1170       

                - pārējais valsts budžeta finansējums (piemēram, pašvaldību finansējums)
 1180 103185,3 103185,3   

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200       

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - kopā  1300       

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām  1310       

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas juridisk ām personām  1400       

    Cits finansējums zinātniskai darbībai  1500       

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām darbībām  1510

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai nodibinājuma finansējums 
zinātniskai darbībai  1600
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Ieņēmumu, 
izdevumu, 

finansēšanas 
klasifikācijas 

kods 

Apgūtais 
finansējums 
2008.gadā

A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5

Izdevumi kopā (1000-4000; 6000-7000. + 5000;9000.rinda) 1000-9000 179929,26 103185,3

Uzturēšanas izdevumi 1000-4000;
Kārt ējie izdevumi (1000. + 2000.rinda) 1000-2000 179929,26 103185,3
Atl īdzība 1000 179929,26 103185,3
       no tā – zinātniskai darbībai 1100 179929,26 103185,3
Preces un pakalpojumi 2000
       no tā – zinātniskai darbībai 2100
Kapit ālie izdevumi (5000.rinda) 5000;9000
Pamatkapitāla veidošana 5000

       no tā – zinātniskai darbībai 5100

Ieņēmumu, 
izdevumu, 

finansēšanas 
klasifikācijas 

kods 
(rindas kods)

A B 1=2+3+4 2 3 4

Apgūtais 
finansējums 
2009.gadā

2.2. Zinātniskās institūcijas Latvijas Nacionālā bibliot ēka ar saimniecisku darbību nesaistīta finansējuma izlietojums pa budžeta 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem

2.3. Zinātniskās institūcijas ________________________________________________ar saimniecisku darbību saistīta finansējuma 
izlietojums pa budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apgūtais 
finansējums 
2008.gadā

Apgūtais 
finansējums 

KOPĀ

Apgūtais 
finansējums 
2006.gadā

Apgūtais 
finansējums 

KOPĀ

Apgūtais 
finansējums 
2006.gadā

Apgūtais 
finansējums 
2007.gadā

Apgūtais 
finansējums 
2007.gadā



Izdevumi kopā (1000-4000; 6000-7000. + 5000;9000.rinda) 1000-9000
Uzturēšanas izdevumi 1000-4000;

6000-7000
Kārt ējie izdevumi (1000. + 2000.rinda) 1000-2000
Atl īdzība 1000
       no tā – zinātniskai darbībai 1100
Preces un pakalpojumi 2000
       no tā – zinātniskai darbībai 2100
Kapit ālie izdevumi (5000.rinda) 5000;9000
Pamatkapitāla veidošana 5000
       no tā – zinātniskai darbībai 5100


