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1. Pamatinformācija  
 

 

1.1. LU LFMI juridiskais statuss un struktūra 
 

LU LFMI pilns nosaukums ir Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes 

Literatūras, folkloras un mākslas institūts”. Pašreizējā statusā institūts pastāv kopš 

2006. gada. LU LFMI struktūru veido Literatūras nodaļa, Teātra, mūzikas un kinomākslas 

nodaļa, Latviešu folkloras krātuve, Digitālo humanitāro zinātņu grupa un institūta 

administrācija. 2020. gada 11. martā dibināta Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu 

nodaļa. 

 

1.2. LU LFMI darbības funkcijas, jomas un nozares 
 

LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu 

ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai 

nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI 

popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā.  

 

LU LFMI veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski 

pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu 

nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas 

zinātnēs; kā arī digitālo un vides humanitāro zinātņu jomā. 

 

LU LFMI pārziņā ir arī viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras 

materiālu krājumiem pasaulē – Latviešu folkloras krātuves kolekcija. 

 

1.3. LU LFMI darbības mērķi, galvenie uzdevumi un prioritātes 

1.3.1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi  

 

a) Uzturēt augstus pētnieciskā darba kvalitātes standartus, institūta pētniekiem nemitīgi 

papildinot zināšanas un sekojot līdzi nozaru teorētiski metodoloģiskajai attīstībai 

pasaulē, kā arī sagatavojot publikācijas ar pierādāmu atbilsmi starptautiskiem 

kvalitātes kritērijiem; 

b) Veicināt Latvijas humanitārās zinātnes starptautisko atpazīstamību un 

konkurētspēju, piedaloties starptautiskās zinātniskās organizācijās un tīklos, kā arī 

veicinot to izveidi; piedaloties starptautiskos forumos un organizējot tos; piedaloties 

starptautiskos projektos un izstrādājot tos; 

c) Radīt sabiedrības identitātes veidošanai, kā arī Latvijas humanitārās zinātnes un 

izglītības attīstībai būtiskus pētījumus par Latvijas literāro, folkloras, teātra un 

mūzikas mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem, kā arī zinātniski interpretētus 

pirmavotu izdevumus, materiālu krājumus un uzziņas rīkus; 

d) Iesaistīties mantojuma politikā, saglabājot Latviešu folkloras krātuves kolekciju, 

nodrošinot tās ilgtspēju un plašu publisku pieejamību; attīstīt mantojuma pētniecību 

un konceptualizāciju, tostarp piedaloties UNESCO iniciatīvās; 
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e) Veicināt informācijas sabiedrības, digitālās humanitārās zinātnes attīstību un 

kultūras mantojumā balstītas inovācijas, radot digitalizētus kultūras satura krājumus 

un sadarbībā ar IT jomas speciālistiem izstrādājot daudzfunkcionālas, tiešsaistē 

lietojamas datubāzes;  

f) Veicināt Latvijas intelektuālā potenciāla funkcionālu integrāciju un sadarboties: 

(a) pētniecisko mērķu īstenošanā – ar Latvijas Universitātes struktūrvienībām, 

Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mūzikas akadēmiju un citām kultūrizpētes 

organizācijām; (b) kultūras mantojuma jomā – ar UNESCO Latvijas Nacionālo 

komisiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un citām mantojuma un kultūratmiņas 

institūcijām; 

g) Uzturēt plašu dialogu ar sabiedrību, zināšanu pārnesē izmantojot daudzveidīgas 

saziņas formas un līdzekļus – zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas, 

konferences, seminārus, publiskas lekcijas un diskusijas, izstādes, konsultācijas, 

sociālos tīklus, interneta vietnes un citus informatīvos resursus. 

 

1.3.2. Galvenie uzdevumi un prioritātes  

 

2020. gada galvenie uzdevumi un prioritātes izriet no LU LFMI Stratēģijas (2015–2020), 

kura paredz nostiprināt un attīstīt LFMI pašreizējās pētnieciskās struktūrvienības: 

1) Literatūras nodaļu, 2) Latviešu folkloras krātuvi, 3) Teātra, mūzikas un kinomākslas 

nodaļu un 4) Digitālo humanitāro zinātņu grupu, kura koordinē un plāno IT izmantošanu 

institūta digitālo resursu attīstīšanā. Starp galvenajiem uzdevumiem minama arī 

jaunizveidotās Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas attīstība. Vienlaikus 2020. 

gadā attīstītas sadarbības iespējas ar LU Humanitāro zinātņu fakultāti un LU Sociālo zinātņu 

fakultāti digitālo humanitāro zinātņu iekļaušanā LU studiju programmās. 

 

Literatūras nodaļas galvenie uzdevumi un prioritātes  

 

a) Sekmēt literatūras teorijas un metodoloģijas attīstību un izmantojumu pētniecībā 

atbilstoši mūsdienu zinātnes standartiem, pilnvērtīgi iekļaujoties starptautiskajā 

apritē un sekmējot augstākā līmeņa zinātniskās darbības kvalitāti un pētniecisku 

dialogu;  

b) Plānot un īstenot fundamentālus pētījumus latviešu rakstniecības procesu 

apzināšanā, sekmējot sabiedrības zināšanas un izpratni par kultūrvēsturiskajām 

vērtībām, sociālo un estētisko pārmaiņu likumsakarībām un mūsdienu tendencēm;  

c) Uzturēt, papildināt un attīstīt nozares datu bāzes, tostarp Nacionālās Enciklopēdijas 

šķirkļu izstrādē, nodrošinot to publisku pieejamību kā garantu informētas sabiedrības 

attīstības veicināšanā;  

d) Iekļauties starpdisciplināro pētījumu īstenošanā; 

e) Nodrošināt zinātnisko pēctecību.   

 

Latviešu folkloras krātuves galvenie uzdevumi un prioritātes  

 

a) Kļūt par vienu no vadošajām Eiropas institūcijām nemateriālā kultūras mantojuma 

digitalizācijas jomā; sadarbojoties ar IT speciālistiem, attīstīt digitālo humanitāro 

zinātņu pieejas un starptautiski pārņemamas kultūras satura digitalizācijas prakses; 

veicināt un iniciēt starptautisku dialogu, tīklošanos un zināšanu pārnesi šai jomā;  
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b) Palielināt latviešu folkloristikas konkurētspēju un starptautisko atpazīstamību, 

intensificējot LFK pētnieku dalību augstākā līmeņa starptautiskajās profesionālajās 

organizācijās (SIEF, ISFNR, tostarp ar digitālajām humanitārajām zinātnēm 

saistītajās EADH, DHN, CLARIN, ERIC u.c.) un to rīkotajos forumos; palielināt 

SCI indeksēto publikāciju daudzumu; 

c) Attīstīt mūsdienīgas, digitālajam laikmetam atbilstošas arhīva darba metodes, 

piedalīties jaunu starptautisku arhivēšanas principu izstrādē;  

d) Pētīt, papildināt un publiskot LFK krājumu;  

e) Veidot refleksīvu folkloristikas nozares pašizpratni, ietverot tās vēsturi, dalību 

zināšanu producēšanā un mantojuma politikā; konceptualizēt nemateriālo kultūras 

mantojumu starptautiskā perspektīvā;  

f) Pētīt tradicionālās un vernakulārās kultūrprakses starpdisciplināri, sasaistē ar 

starptautisko teorētiski metodoloģisko diskursu; 

g) Nodrošināt zināšanu pārnesi, popularizēt pētnieciskā darba rezultātus nacionālā 

mērogā, veicināt dialogu ar zinātnes, kultūras un izglītības teorētiķiem un 

praktiķiem, kā arī plašām interesentu aprindām. 

 

Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas galvenie uzdevumi un prioritātes 

 

a) Kļūt par teātra un mūzikas vēstures un aktuālo procesu izpētes centru Latvijā, kurš 

konsolidē pētnieciskos resursus: 1) izstrādā projektus un piesaista finansējumu; 2) 

veido starpinstitucionālas zinātniskās grupas (piesaistot pētniekus no 

partnerinstitūcijām – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas) konkrētu pētījumu – Latvijas mūzikas vēsture, Latvijas teātris 

21. gadsimta kontekstā – izstrādei; 3) rīko vietēja mēroga un starptautiskas 

konferences nozaru dialoga attīstībai; 

b) Intensificēt nodaļas pētnieku dalību starptautiskajā pētniecībā, vairojot starptautisko 

publikāciju skaitu, piedaloties konferencēs un profesionālajās organizācijās; kāpināt 

nodaļas cilvēkresursu; stiprināt mūzikas un teātra pētījumu teorētiski metodoloģisko 

bāzi, kas ietver kontekstuālas, tipoloģizējošas, starpkulturālas pieejas; 

c) Attīstīt digitālos resursus teātra un mūzikas nozarēs; 

d) Celt nodaļas akadēmiskā personāla kapacitāti, sekmējot promocijas darbu izstrādi 

mākslas doktora grāda iegūšanai. 

 

Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas galvenie uzdevumi un prioritātes 

 

a) Sekmēt LU LFMI starpnozaru pētījumus, pievēršoties sabiedrības, vides un kultūras 

izpētei kā līdzvērtīgiem izpētes priekšmetiem;  

b) Attīstīt jaunas kultūrinterpretācijas pieejas (posthumānisms, jaunais materiālisms, 

ekokritika, afektu teorija u. c.);  

c) Attīstīt LU LFMI vides cilvēkzinātnes, dzimtes un kvīru studijas, kā arī sabiedrības 

reliģiski topogrāfisko prakšu izpēti; 

d) Piesaistīt finansējumu LU LFMI starpnozaru pētījumu attīstībai; 

e) Organizēt vietējus un starptautiskus vides cilvēkzinātņu pasākumus; 

f) Celt nodaļas akadēmiskā personāla kapacitāti, sekmējot viena promocijas darba 

izstrādi. 
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Digitālo humanitāro zinātņu grupas galvenie uzdevumi un prioritātes 

 

a) LU LFMI digitālo resursu uzturēšana, sakārtošana un pilnveidošana, jaunu rīku un 

resursu veidošana;  

b) Eiropas un pasaules humanitāro digitālo zinātņu prakšu izzināšana;  

c) Finansējuma piesaiste LU LFMI digitālo resursu attīstībai; 

d) Attīstīt LU LFMI galvenos resursus: Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu 

garamantas.lv un Latvijas literatūras vortālu literatura.lv; 

e) Veicināt LU LFMI personāla digitālo datu analīzes rīku izmantošanas apguvi; 

f) Organizēt starptautiskus digitālo humanitāro zinātņu pasākumus. 

 

 

 

2. Zinātniskās darbības rezultāti 2020. gadā  
 

 

2.1. LU LFMI īstenotās pētnieciskās programmas un projekti 
2.1.1. Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti 

 

Latviešu folkloristika (1945–1985) (lzp-2018/2-0268). Projekta vadītājs Toms Ķencis. 

 

Projekts veltīts refleksīvai latviešu folkloristikas vēstures izpētei laikposmā no 1945. 

līdz 1985. gadam. Pētījuma objekts ir folkloristikas zinātnes un ar to saistītās kultūras dzīves 

paralēlā attīstība Padomju Latvijā un latviešu trimdas kopienās. Uzmanība tiek pievērsta 

institucionālajai vēsturei, nozīmīgākajiem folkloras pētījumiem, to teorētiskajai bāzei un 

starpkaru perioda pēctecībai; tiek aplūkota folkloristikas saistība ar mākslu un ideoloģiju, 

personību un organizāciju loma latviešu folkloristikā, kā arī folkloras nozīme dievturu 

reliģiskās kopienas darbībā. Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas folkloristikas nozares 

attīstībai, nemateriālā kultūras mantojuma politikai un Latviešu folkloras krātuves materiālu 

pieejamībai par laika periodu 1945.–1985. 

2020. gadā projekta ietvaros organizēta starptautiska konference “Sociālisma 

folkloristika: nozares mantojums”, vienlaikus gatavojot arī žurnāla “Letonica” 

speciālnumuru; projekta dalībnieki snieguši priekšlasījumus vairākās starptautiskās 

konferencēs, piedalījušies projekta publicitātes pasākumos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Turpināts arī darbs pie divu promocijas darbu izstrādes. 

 

Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un 

izpratnē (lzp-2018/1-0073). Projekta vadītāja Sanita Bērziņa-Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir izveidot autobiogrāfisko tekstu korpusu, kurā iekļautas 

dienasgrāmatas, atmiņas un autobiogrāfijas, ko latviešu valodā rakstījuši dažādu paaudžu 

cilvēki ar atšķirīgu sociālo, kultūras un izglītības līmeni 20. gadsimtā, un veikt tā izpēti, 

izmantojot gan kvalitatīvo izpētes paradigmu, gan digitālo humanitāro zinātņu teksta 

analīzes metodes. Izmantojot kombinētu metodoloģisko pieeju, projekta uzdevums ir radīt 

papildinošu interpretatīvu ietvaru gan rakstīto autobiogrāfisko naratīvu izziņā, gan atmiņu 

pētniecības jomā kopumā.  
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2020. gadā veikta autobiogrāfiju krājuma papildināšana un izmantošana pētniecībā 

(materiālu digitalizācija un apstrāde, tekstu korpusa veidošana digitālo humanitāro zinātņu 

metodoloģijas aprobācija). Projekta dalībnieki snieguši priekšlasījumus vairākās 

starptautiskās konferencēs, norit darbs pie starptautisku publikāciju izstrādes, kā arī veikti 

vairāki publiski priekšlasījumi un sabiedrības informēšanas akcijas par LFK Autobiogrāfiju 

krājumu un projekta aktivitātēm. 

 

Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē (lzp-

2018/1-0446). Projekta vadītāja Dace Bula. 

 

Projekta mērķis ir pētīt Rīgas ostai kaimiņos mītošo kopienu – Mangaļsalā, 

Kundziņsalā, Bolderājā un Vecmīlgrāvī – dzīvi un stāstus. Šīs kopienas ilgstoši pakļautas 

pārmaiņām, kas ietekmē gan to dzīvesveidu, gan vides kvalitāti. Baltijas zvejniecības 

lejupslīde un ostas industrializācija pēdējo desmitgažu laikā ievērojami pārvērtušas 

kādreizējos zvejniekciemus un salas, kas iedzīvotājiem nodrošināja saikni ar dabu, brīvu 

piekļuvi ūdeņiem.  

2020. gadā, apvienojot naratīvu, vides zinātnes, mutvārdu vēstures, antropoloģijas 

un socioloģijas pētniekus, projekta pētnieki veikuši kvalitatīvo un kvantitatīvo datu par vides 

un kopienas attiecībām Daugavas lejtecē datu analīzi dažādos griezumos, analizēti vides 

politikas un attīstības plānošanas dokumenti, kā arī skaidrojuši vides kvalitātes un attīstības 

problēmjautājumus. Līdztekus norisinājies darbs pie kolektīvās monogrāfijas “Dzīve līdzās 

ostai” un starptautiski citējamu rakstu izstrādes.  

 

Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts (lzp-2020/2-0020). Projekta 

vadītājs Benedikts Kalnačs. 

 

Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatu 19. gadsimta 

latviešu literatūras vēstures interpretācijai starpdisciplinārā un salīdzināmā skatījumā. 

Galvenais uzdevums ir radīt jaunu pētījumu latviešu literatūras vēsturē. Atsakoties no secīga 

hronoloģiska vēstījuma, plānotā pētnieciskā monogrāfija, kas adresēta starptautiskajai 

zinātniskajai sabiedrībai un sagatavota angļu valodā, tiks balstīta izpratnē par principiāliem 

mezgla punktiem un to nozīmi literatūras un kultūras analīzē. Izvēlētā pieeja ir saistīta ar 

literatūras vēstures tradicionālo jēdzienu, žanra, laikposma un virziena analīzi, nozīmīgiem 

pavērsiena punktiem attīstības hronoloģijā, kā arī literārajām un kultūras institūcijām un to 

ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Pētnieku grupa aplūkos 19. gadsimta literāro un kultūras 

telpu no dažādiem skatpunktiem, ņemot vērā daudzveidīgo mijiedarbi starp sociālajām 

pārmaiņām, lasīšanas paradumu maiņu un grāmatu tirgu, estētisko tendenču pārmaiņām, kā 

arī literatūras, folkloras un mākslas saiknēm. Projekta ietvaros tiks pārvarēti tradicionālie 

ierobežojumi, kas raksturo vienai nacionālajai literatūrai veltītās vēstures, rosinot novērtēt 

mijiedarbi starp atšķirīgām etniskajām grupām un sociālajām kārtām. Projekta rezultātā tiks 

radīta inovatīva un starptautiski izmantojama pieeja literāro un sociālo procesu dinamikas 

aprakstam. 

2020. gadā uzsākta zinātnisku raksta krājuma sagatavošana, kā arī ar projekta 

tematiku saistītas izstādes organizēšana un sabiedrības informēšanas aktivitātes.  
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Jaunas pieejas Latviešu folkloristikas vēsturei (lzp-2020/2-0212). Projekta vadītāja Rita 

Grīnvalde. 

 

Latviešu folkloristikas nozares vēstures projekts attiecas uz 20. gadsimta otro pusi. 

Tā uzmanības centrā atrodas nozares nozīmīgākā institūcija – Latviešu folkloras krātuve un 

tās kolekcijas, personības, pētnieciskā un sabiedriskā darbība. Projekta mērķis ir atklāt 

jaunas, efektīvas un konkurētspējīgas pieejas zināšanu vēsturei folkloras nozarē. Tā ietvaros 

tiks: 1) pieņemta un attīstīta jauna, starptautiski nozīmīgā teorija (Baltijas postkoloniālisma), 

2) izveidota inovatīva metodoloģija turpmākajiem pētījumiem, 3) atspoguļots multimediju 

arhīvs pieejamos, mūsdienīgos veidos, 4) iegūtas jaunas vēstures liecības, un 5) attīstītas 

efektīvas pieejas pēckara, postsociālisma folkloristikas vēsturē.  

2020. gadā veikta žurnāla “Letonica” tematiskā numura gatavošana, norisinājušās 

sabiedrības informēšanas aktivitātes, kā arī darbs pie doktora disertācijas un maģistra darba 

izstrādes. 
 

2.1.2. Valsts pētījumu programmas 

 

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (VPP-IZM-DH-2020/1-

0001). Projekta vadītāja Sanita Bērziņa-Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu 

atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu 

attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu 

digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai 

sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) 

nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas 

nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu 

mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus 

dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt 

digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro 

zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām 

mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, 

augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos 

resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās 

humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā starpinstitucionāla darba grupa īstenos programmu, 

kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku 

attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.   

2020. gadā veikta pētniecisku rakstu sagatavošana publicēšanai starptautiskos 

izdevumos, LU LFMI digitālo resursu papildināšana un lietojamības uzlabošana, kā arī 

uzsākta informācijas platformas digitalhumanities.lv tehniskā un saturiskā attīstīšana; 

līdztekus norisinājusies sabiedrības informēšana. 

 

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai (VPP-KM-LKRVA-2020/1-

0003). Vadošais partneris: Latvijas Kultūras akadēmija; LU LFMI daļas vadītāja Edīte 

Leščinska. 

 

Programmas mērķis ir atklāt Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un nacionālās identitātes 

veidošanai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtēt un argumentēt to 

resursietilpību kultūras kapitāla veidošanā. Projektā novērtēti nozīmīgākie mākslas un 

kultūras kapitāla vairošanas resursi: arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, dizaina, 

http://digitalhumanities.lv/
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mūzikas, teātra un dejas (LU LFMI), kā arī vizuālās mākslas vēstures un mūsdienu 

fenomeni; aktuālā Latvijas kultūras ekosistēma, tās operatoru saiknes un ietekme, 

sabiedrības un kultūras auditorijas līdzdalība; kultūras mantojums, atmiņas institūcijas, 

mantojuma kopienu līdzdalība, jo īpaši jauniešu segments. Kopumā pētījums padziļināti un 

starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, 

nozarē un izglītībā. 

2020. gadā LU LFMI pētījumu daļā nodrošināta zināšanu pārnese mākslas nozaru 

radošo profesionāļu vidē; sākta laikmetīgā teātra terminoloģijas vārdnīcas izveide, kā arī 

veiktas populārzinātniskas sabiedrības informēšanas aktivitātes. 

 

2.1.3. Citi valsts budžeta finansētie pētījumi 
 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 Krišjāņa Barona 

Dainu skapis (Nr. 01-27/133). Projekta vadītāja Rita Treija.  

 

Programmas vispārējais mērķis – starptautiski atzīta nemateriālā kultūras 

mantojuma – Latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma saglabāšana, publiskošana un 

izpēte. Galvenie programmas uzdevumi: 1) LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājuma 

saglabāšana, materiālu konservācija, atjaunošana un apstrāde; 2) LU LFMI Latviešu 

folkloras krātuves krājuma publiskošana Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā – 

tiešsaistes platformā www.garamantas.lv; 3) LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājuma 

izpēte, izpētes rezultātu publicēšana. 

2020. gadā LFK digitālais arhīvs http://garamantas.lv funkcionāli papildināts un 

uzlabots, attīstot tehnoloģiskās iespējas liela apjoma sabiedrības iesaistei digitālajā arhīvā, 

pētniecisku darbību veikšanai, jaunu materiālu integrēšanai jaunajā sistēmā, kā arī veikti 

uzlabojumi, lai digitālā platforma funkcionētu raitāk un lietotājiem būtu ērtāk un vienkāršāk 

strādāt digitālajā arhīvā. Programmas ietvaros noritējis arī zinātniski pētnieciskais darbs: 

2020. gadā publicēts folkloras materiālu krājums par latviešu buramvārdiem, turpināts darbs 

pie akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 12. sējuma “Kāzas” (2. daļa). 

Programmā iesaistītie pētnieki ir 5 citējamu un citos ārvalstu izdevumos publicētu zinātnisku 

rakstu autori, ar 12 priekšlasījumiem piedalījušies 5 vietējās un tikpat starptautiskās 

konferencēs, semināros. Pārskata gadā īstenoti arī zinātniski, izglītojoši un citi sabiedrisko 

attiecību pasākumi, tostarp LU LFMI konference “Krišjānim Baronam – 185. Barondiena 

tiešsaistē”, arī LFK digitālā arhīva garamantas.lv iepazīstināšanas semināri. Programmas 

ietvaros noris arī jaunu pētniecisku projektu izstrāde, dalība starptautiskajā arhīvu sadarbības 

tīklā “Nordic and Baltic Tradition Archives Network” un starptautiskās zinātnieku 

profesionālajās organizācijās – SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore), 

ISFNR (The International Society for Folk Narrative Research) un ASEN (The Association 

for the Study of Ethnicity and Nationalism). 

 

2.1.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Latviešu tautas 

naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un 

tipu rādītāja izstrāde (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/193; projekta vienošanās numurs 

1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotājs Sandis Laime. 

 

http://www.garamantas.lv/
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Projekta mērķis ir attīstīt jaunas informācijas tehnoloģijās balstītas pieejas un 

risinājumus tautas naratīvu izpētē un pētniecisko rezultātu popularizēšanā.  

2020. gadā izstrādāts latviešu teiku motīvu un tipu rādītājs, sagatavojot to 

publicēšanai; turpināts pētījums, tostarp lauka, par latviešu raganu priekšstatu sistēmu; par 

pētījuma rezultātiem referēts zinātniskās konferencēs, kā arī izstrādāts zinātnisks raksts. 

Līdztekus pētnieciskajam darbam veiktas arī digitālās infrastruktūras aktivitātes: 

1) kartēšanas rīka nepilnību novēršana; 2) vietu datubāzes testēšana un uzlabošana; 

3) kategoriju sadaļas pielāgošana digitālā teiku kataloga vajadzībām. 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Latviešu buramvārdu 

digitālais katalogs (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217; projekta vienošanās numurs 

1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotājs Aigars Lielbārdis. 

 

Projekta mērķis ir fundamentāls pētījums par latviešu buramvārdu tradīciju, attīstot 

un izmantojot viedo tehnoloģiju rīkus.  

2020. gadā Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv izstrādāti 

latviešu buramvārdu digitālā kataloga rīki un kategorijas latviešu un angļu valodā; veikts 

darbs pie zinātniskas monogrāfijas “Latviešu buramvārdi” izstrādes. Pētījuma rezultāti 

atspoguļoti starptautiski citējamā zinātniskā rakstā un sešos publiskos priekšlasījumos.  

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Digitālie resursi, 

politika un Latvijas mazākumtautību kultūras “redzamība” (Nr. 

1.1.1.2/VIAA/1/16/220; projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotāja 

Ieva Tihovska. 

 

Projekta mērķis ir nodrošināt pēcdoktorantes Ievas Tihovskas pilna laika iesaisti LU 

LFMI zinātniskajā darbā un pilnveidot pēcdoktorantes kompetences starpdisciplināru 

pētījumu veikšanai digitālo humanitāro zinātņu un mazākumtautību izpētes jomā.  

2020. gadā īstenoti pētījumi par Latviešu folkloras krātuves vēsturisko 

mazākumtautību kolekciju tapšanu un saturu Latviešu folkloras krātuves arhīvā, kā arī par 

mūsdienu mazākumtautību reprezentācijām.  Sagatavoti divi zinātniski raksti iesniegšanai 

starptautiski indeksētiem žurnāliem, pētījumu rezultāti aprobēti arī starptautiskās un vietējās 

konferencēs.  

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Ģeotelpiskās 

informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta 

bibliotēkās Kurzemes hercogistē (Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/358; projekta vienošanās numurs 

1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotāja Simona Sofija Valke. 

 

Projekta mērķis ir zinātniskās kapacitātes attīstīšana un institucionāla iesaiste, 

digitālo humanitāro zinātņu pieejas īstenošana un teritoriju resursu valorizācija. Testējot 

izstrādātos humanitāro zinātņu avotu analīzes rīkus un datubāzes, izvērst pētījumu par 

literatūras un kultūras recepciju, koncentrējoties uz franču literatūras izplatības apzināšanu, 

tā pētot literārās gaumes Kurzemes hercogistē specifiku un radot pamatu tālupejošam 

pētījumam par literatūru un kultūru mijiedarbi Latvijas teritorijas literatūrās. 

2020. gadā turpināta Kurzemes hercogu bibliotēkas franču resursu apzināšana, 

pētniecība un analīze; uzsākta bibliotēku katalogu un citu uzskaites dokumentu 

digitalizācija, kā arī elektroniskā radītāja izveide. Līdztekus nolasīti 2 referāti, sniegti 

publiski priekšlasījumi un sagatavots publicēšanai starptautiski citējams raksts. 
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1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Ķermeņa ģeogrāfijas: 

latviešu sieviešu rakstniecības vēsture (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/430; projekta vienošanās 

numurs: 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotāja Zita Kārkla. 

 

Pētījuma projekts ir veltīts latviešu sieviešu rakstniecības vēstures izpētei plašākā 

laika posmā, no 1870. līdz 2020. gadam, pievēršot uzmanību sievietes ķermeņa 

reprezentācijām sieviešu rakstītajā literatūrā. Uzmanība tiek pievērsta arī rakstnieču 

biogrāfijām un vēsturiskajiem, sociālajiem un kultūras kontekstiem, kuros viņas raksta, 

analizējot, kā šie konteksti ietekmē rakstīto tekstu. Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas 

par sieviešu ieguldījumu literatūrā un kultūrā, veicināt dzimtes teoriju diskursu latviešu 

literatūrzinātnē, kā arī izpētīt un apgūt digitālo humanitāru zinātņu metožu un instrumentu 

potenciālu literāro tekstu analīzē.  

2020. gadā pētītas literatūrzinātnes, feminisma un dzimtes teoriju, digitālo 

humanitāro zinātņu metodoloģiskās un teorētiskās pieejas; apgūtas digitālo humanitāro 

zinātņu metodes un rīki literāru tekstu analizēšanai. Vienlaikus izstrādāts digitalizēts, 

reprezentatīvs latviešu rakstnieču tekstu korpuss un izveidoti rakstnieču personu šķirkļi, 

autoru dzīves un literāro darbu kartes. Līdztekus notikuši zināšanu pārneses un informācijas 

izplatīšanas pasākumi par projekta rezultātiem gan starptautiskā pētniecības auditorijā, gan 

plašākai Latvijas sabiedrībai. Uzsākta starptautiski citējama zinātniska raksta izstrāde, kā arī 

īstenoti mobilitātes pasākumi.  

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Latviešu prozisti 

padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991) (Nr. 

1.1.1.2/VIAA/3/19/482; projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotājs 

Jānis Oga). 

 

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir pētīt vidējā un vēlīnā padomju perioda 

(1968–1991) populārāko un atzītāko latviešu prozistu – t.s. padomju inteliģences – attiecības 

ar okupācijas varu no “atkušņa” perioda beigām, Aukstā kara detantes jeb stagnācijas laikā 

(1968–1979), Otrā aukstā kara (1979–1985) periodā līdz padomju impērijas sabrukumam un 

Latvijas neatkarības atjaunošanai.  

2020. gadā identificēti padomju koloniālisma, postkoloniālisma un nevardarbīgās 

pretošanās paradigmas un pamatkoncepti; veikta avotu (literāro darbu, memuārliteratūras) 

un dokumentu analīze un interpretācija; veidoti šķirkļi par latviešu rakstniekiem. Līdztekus 

uzsākts darbs pie starptautiski citējama zinātniskā raksta izstrādes; notikusi dalība vietējās 

un starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī īstenoti zinātniskās kapacitātes celšanas 

pasākumi. 

 

1.1.1.5 pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 

projekts Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, 

aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte (Nr. 1.1.1.5/18/I/016, projekta vadošais partneris: 

Latvijas Universitāte). 

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā. Kā 

galvenais LU LFMI projekta rezultāts ir plānoti divi ar virs sliekšņa vērtību novērtēti augsta 

līmeņa projektu pieteikumi programmās “Apvārsnis 2020” un 9. Ietvara programmas, un 

citās starptautiskajās programmās. Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un 

veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, 

mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā.  
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2.1.5 Starptautiskie sadarbības projekti 

 

Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana 

bibliotēku un pētnieku kopienās (Going beyond search: advancing digifal competences 

in libraries and research communities) (Nr. NPHZ-2019/10075). Sadarbības partneri: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (vadošais partneris), Igaunijas Nacionālā bibliotēka, Lietuvas 

Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 

Umeo Universitātes struktūrvienība HumLab. 

 

Projekta mērķi ir (1) pilnveidot atmiņas institūciju profesionāļu un humanitāro un 

sociālo zinātņu studentu un pētnieku digitālās kompetences, īpaši prasmes, kas saistītas ar 

valodas tehnoloģijām, datizraci, tekstizraci, ĢIS izmantojumu un datu vizualizācijas rīkiem; 

(2) Sekmēt sadarbību starp atmiņas institūciju, pētniecības un izglītības sektoriem DHZ un 

DSZ jomā; (3) Radīt tiešsaistē pieejamus mācību materiālus, pamācības Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas nacionālo bibliotēku veidoto digitālo resursu un digitālo rīku lietošanai; (4) 

Veicināt digitālo rīku ieviešanu un jaunu digitālās pētniecības pakalpojumu veidošanu 

bibliotēkās; (5) Īstenot komunikāciju un sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm 

DHZ un DSZ jomā, īpaši atmiņas institūciju un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku 

kopienās, un (6) Popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valodas un kultūras digitālos 

resursus studentu un pētnieku vidū, t.sk. veicināt digitālo rīku lietojumu zinātnes un kultūras 

mantojuma izpētē, nostiprinot Baltijas valstu valodas un kultūras pozīcijas digitālajā vidē. 

Aktivitāšu rezultātā tiek izstrādāti tiešsaistes mācību materiāli un instrukcijas digitālo 

kultūras mantojuma resursu izmantošanai, izplatot tās humanitāro un sociālo zinātņu 

studentu, pasniedzēju, pētnieku, kā arī atmiņas institūciju profesionāļu auditorijās.  

2020. gadā notikušas vairākas projekta partneru tikšanās, kā arī organizēti divi 

tiešsaistes semināri par teksta korpusu izveidi un digitālajiem arhīviem. 

 

Atkalizstāstītās svētvietas un svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas telpas un vietas: 

līdzdalītā iztēle un daudzslāņu kultūras mantojums (Re-storied Sites and Routes as 

Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage) (Nr. 

EMP340). Projekta vadītāja Agita Misāne. 

 

Projekta mērķis ir izpētīt sakrālās kultūras robežzīmju un kultūras mantojuma vietu 

potenciālu sociālās iekļaušanās veicināšanas procesos, kā arī izstrādāt funkcionālus 

modeļus, lai uzlabotu lauku telpas integratīvo potenciālu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un 

Norvēģijā. Visās šajās valstīs, attālas svētvietas un reliģiskās kultūras pieminekļi, piemēram, 

nozīmīgas kristiešu svētvietas iegūst jaunu vērtību arī kultūras mantojuma kontekstā. Šajā 

procesā rodas jaunas sabiedriskas telpas, kur sastapties dažādām grupām, rodas jauni 

identitātes naratīvi un dzimst jaunas reliģiskās un kultūras prakses. Šāds piemērs ir patlaban 

novērojamā svētceļojumu prakses atdzimšana. Svētvietas piesaista arī tūristus, un tām ir 

ievērojams ekonomiskais potenciāls. Tas rada arī jaunus sociālus un pētnieciskus 

izaicinājumus: kuri naratīvi piešķir vietai jēgu, kas ir šo vietu saimnieki – reliģiskās 

konfesijas, konkrētas etniskās grupas, tūristi vai to uzturēšanā un saglabāšanā iesaistītās 

personas? Projekts radīs jaunas zināšanas par attiecībām starp cilvēkiem, ainavām un 

naratīvu pasauli.  

2020. gadā projekta Latvijas segmentā pētīta Latvijas iedzīvotāju pieredze un 

motivācija Camino de Satiago jeb “Svētā ‘Jāņa ceļa” svētceļojumos (padziļinātās intervijas, 

analīze, konferences referāta un publikācijas sagatavošana), kā arī uzsākta Aglonas 

svētceļojumu fenomena izpēte. 

 



14 

 

Ziemeļvalstu-Baltijas dzīves pierakstīšanas tīkls (The Nordic-Baltic Network of Life 

Writing) (Nr. 23003). Projekta vadītāja Sanita Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir izveidot sadarbības tīklu starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu institūcijām 

un pētniekiem, kas nodarbojas ar dzīves pierakstīšanas fenomena izpēti un materiālu 

vākšanu. Projekta laikā tiks īstenoti tīklošanās un akadēmiskās komunikācijas pasākumi, kas 

būs vērsti uz pētniecības un arhivēšanas prakšu apzināšanu dzīves pierakstīšanas jomā, 

starpvalstu sadarbības nostiprināšanu un kopīgu starptautisko projektu pieteikumu izstrādi.  

 

 

2.2. LU LFMI zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas 
 

2020. gadā publicētas 2 zinātniskās monogrāfijas, 2 zinātnisku rakstu krājumi, 3 citi 

izdevumi, kā arī 2 žurnāla “Letonica” numuri (skat. 1. pielikumu). LFMI pētnieki publicējuši 

47 zinātniskus rakstus, to skaitā – 15 Scopus un Web of Science datu bāzēs iekļautos 

izdevumos un 9 citās starptautiskās datu bāzēs iekļautos izdevumos, kā arī ir 27 starptautisku 

zinātnisko konferenču tēžu publikāciju autori (skat. 2. pielikumu). 

 

 

 
 

2.3. LU LFMI dalība konferencēs, konferenču un semināru organizēšana 

2.3.1. Personāla dalība zinātniskās konferencēs 

 

2020. gadā LU LFMI darbinieki nolasījuši 82 zinātniskus referātus 17 vietējās un 20 

starptautiskās zinātniskās konferencēs (skat 3. pielikumu). 

 

2.3.2. Organizētās konferences, semināri un lauka pētījumi 

 

a) Doktorantu seminārs. Rīga, LU LFMI, 2020. gada 16. septembrī; 

b) Vortāla literatura.lv piecgade. Rīga, LNB, 2020. gada 23. septembrī; 

c) Krišjānim Baronam – 185. Barondiena tiešsaistē. Rīga, LNB, 2020. gada 30. oktobrī; 

Pieejams: https://www.facebook.com/lulfmi/ 

d) Starptautiskā zinātniskā konference Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage. 

Rīga/Zoom, LNB, 2020. gada 16.–18. decembrī; 

e) LU LFMI semināru cikls Pēckara arhīvs (2 semināri); 

https://www.facebook.com/lulfmi/
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f) LU LFMI semināru cikls Pētījuma poētika (4 semināri); 

g) LU LFMI semināru cikls Akadēmiskās brokastis (4 semināri); 

h) Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2020 (1 seminārs). 

 

2.3.3. Sadarbības ietvaros organizētās konferences 

 

a) 26. starptautiskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Liepāja, 2020. 

gada 5.–6. martā; sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Lietuviešu literatūras un 

folkloras institūtu un Vītauta Dižā Universitāti; 

b) Seminārs Postsociālisms un nacionālisms. Rīga, Latvijas Laikmetīgās mākslas 

centrs, 2020. gada 9. jūnijā; sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru; 

c) Starptautiska zinātniskā konference Digital Humanities in the Nordic Countries. 

Rīga/Zoom, LNB, 2020. gada 20.–23. oktobrī; sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūtu;  

d) Seminārs Virtuālas vizītes Latvijas DH institūcijās. Rīga/Zoom, 2020. gada 16. 

novembrī; sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti;  

e) 5. Latvijas stāstnieku konference Augt – tas nozīmē dzīvot: mēs starp dabisko, 

mantoto un citādo. Rīga/Zoom, 2020. gada 10. decembrī; sadarbībā ar Latvijas 

Stāstnieku asociāciju, UNESCO LNK. 

f) Zinātniskā un radošā konference Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 

100. Rīga/ Facebook, Youtube, LNB, 2020. gada 18. decembrī; sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un Rakstniecības un mūzikas muzeju. 

 

 

2.4. LU LFMI darbinieku izstrādātie bakalaura, maģistra un promocijas 

darbi 
 

2020. gadā aizstāvēti divi promocijas un divi maģistra darbi; studijas Latvijas Universitātes, 

Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas maģistra studiju programmās turpina vēl pieci LFMI darbinieki. Norit 

arī darbs pie deviņu promocijas darbu izstrādes; to skaitā divi Tartu Universitātē (Igaunija) 

un viens Vašingtona Universitātē Sentluisā (ASV).  

 

 

2.5. Cita ar LU LFMI zinātniskās darbības rezultātiem saistīta 

informācija  
 

LU LFMI vadošie pētnieki un pētnieki turpinājuši darbu septiņās Latvijas augstākajās 

mācību iestādēs, pasniedzot lekciju kursus literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas 

zinātnēs: LU Humanitāro zinātņu fakultātē (M. Grudule, S. Reinsone, I. Rodiņa, P. Daija, E. 

Eglāja-Kristsone) un Sociālo zinātņu fakultātē (J. Daugavietis), Liepājas Universitātē 

(B. Kalnačs), Ventspils augstskolā (B. Kalnačs), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 

(D. Bula, I. Tihovska, I. Liepiņa, I. Žune, J. Daugavietis), Daugavpils Universitātē 

(G. Ozoliņš), Latvijas Kultūras akadēmijā (D. Bula, S. Reinsone) un Latvijas Mākslas 

akadēmijā (J. Ozoliņš). Digitālajās humanitārajās zinātnēs: LU Humanitāro zinātņu un 

Sociālo zinātņu fakultātē (S. Bērziņa-Reinsone). 
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Kopumā LFMI darbība 2020. gadā noritējusi 3 virzienos: 1) pētniecības un finanšu 

resursu piesaiste; 2) komunikācija ar sabiedrību – zinātnisko konferenču, semināru un citu 

pasākumu organizēšana; 3) zināšanu pārnese – zinātniskās publikācijas, dalība konferencēs, 

semināros. LU LFMI darbinieki piedalījušies 17 pētniecības projektu un programmu 

īstenošanā, piesaistot ne tikai valsts budžeta un Eiropas struktūrfondu, bet arī starptautisko 

finansējumu. Projektu ietvaros publicējuši 2 zinātniskās monogrāfijas, 2 zinātnisku rakstu 

krājumus, 3 citus izdevumus, kā arī 2 žurnāla “Letonica” numurus (skat. 1. pielikumu); 47 

zinātnisku rakstu, to skaitā – 15 Scopus un Web of Science datu bāzēs iekļautos izdevumos 

un 9 citās starptautiskās datu bāzēs iekļautos izdevumos; kā arī 27 konferenču tēžu 

publikācijas (skat. 2. pielikumu). LU LFMI organizējis vai piedalījies arī 26 vietēja un 

starptautiska mēroga zinātnisku konferenču, semināru un citu zinātnisku pasākumu 

organizēšanā; darbinieki nolasījuši 82 referātus vietējās un starptautiskās zinātniskajās 

konferencēs (skat. 3. pielikumu), kā arī piedalījušies 9 starptautisku projektu un 5 COST 

akciju īstenošanā (skat. 4. pielikumu).  

 

 

 

3. Pārskata gada finanšu resursi 
 

LU LFMI budžetu veido ieņēmumi no zinātniskās darbības, piesaistot finansējumu ar 

pētnieciskajiem un zināšanu pārneses projektiem. 2020. gadā LU LFMI kopējais budžeta 

finansējums sasniedza 1581140 EUR (skat. 5. pielikumu).  

 

Projekta nosaukums Zinātnes nozare 
Projekta 

vadītājs 

Projekta 

izpildes 

termiņš 

Finansējuma 

apjoms 2020. 

gadā 

Finansējuma 

avots 

Bāzes finansējums  

Bāzes finansējums 

Literatūrzinātne, 

folkloristika, 

mākslas zinātne 

Dace Bula 
01.01.2020.-

31.12.2020. 
394294 LR IZM 

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti  

FLPP projekts nr. lzp-2018/1-0446 

"Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, 

vietējā vēsture un vides aktīvisms 

Daugavas lejtecē" 

Folkloristika, 

vides zinātne 
Dace Bula 

31.08.2018.-

31.08.2021. 
50000 LZP 

FLPP projekts nr. lzp-2018/1-0073 

"Sevis dokumentēšana: inovatīvi 

modeļi autobiogrāfiskā naratīva 

interpretācijā un izpratnē" 

Folkloristika 

Sanita 

Bērziņa-

Reinsone 

31.08.2018.-

31.08.2021. 
50000 LZP 

FLPP projekts nr. lzp-2018/2-0268 

"Latviešu folkloristika (1945-

1985)" 

Folkloristika Toms Ķencis 
01.12.2018.-

01.12.2020. 
76470 LZP 

FLPP projekts nr. lzp-2020/2-0020 

“Jauna latviešu literatūras vēsture: 

ilgais 19. gadsimts” 

Literatūrzinātne 
Benedikts 

Kalnačs 

01.12.2020.-

31.12.2021. 
22954 LZP 

FLPP projekts nr. lzp-2020/2-0315 

“Jaunas pieejas latviešu 

folkloristikas vēsturei” 

 

 

Folkloristika Rita Grīnvalde 
01.12.2020.-

31.12.2021. 
22953 LZP 
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Valsts pētījumu programmas 

VPP projekts nr. VPP-IZM-DH-

2020/1-0001 “Humanitāro zinātņu 

digitālie resursi: integrācija un 

attīstība” 

Starpnozare 
Sanita 

Reinsone 

05.10.2020.-

04.10.2022. 
165292 LZP 

VPP projekts nr. VPP-KM-

LKRVA-2020/1-0003 “Kultūras 

kapitāls kā resurss Latvijas 

ilgtspējīgai attīstībai” 

Mākslas zinātnes 
Edīte 

Leščinska 

25.09.2020.-

24.09.2022. 
23335 LZP 

Citi valsts budžeta finansētie pētījumi 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

budžeta apakšprogramma 05.04.00 

„Krišjāņa Barona Dainu skapis” 

Folkloristika Rita Grīnvalde 2015-2020 215992 LR IZM 

ESF un ERAF projekti  

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/1/16/217 “Latviešu 

buramvārdu digitālais katalogs” 

Folkloristika 
Aigars 

Lielbārdis 

17.10.2017.-

16.10.2020. 
4694.82 

Eiropas 

struktūrfondi 

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/1/16/193 “Latviešu 

tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās 

informācijas analīzes rīka un 

tiešsaistes teiku motīvu un tipu 

rādītāja izstrāde” 

Folkloristika Sandis Laime 
17.10.2017.-

16.10.2020. 
4847.86 

Eiropas 

struktūrfondi 

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/1/16/220 “Digitālie 

resursi, politika un Latvijas 

mazākumtautību kultūras 

“redzamība”” 

Folkloristika Ieva Tihovska 
17.10.2017.-

16.10.2020. 
4977.40 

Eiropas 

struktūrfondi 

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/2/18/358 | 

“Ģeotelpiskās informācijas digitāla 

vizualizācija un analīze: franču 

literatūras izplatība 18. gadsimta 

bibliotēkās Kurzemes hercogistē” 

Literatūrzinātne 
Simona Sofija 

Valke 

01.10.2018.-

30.09.2021. 
41495.68 

Eiropas 

struktūrfondi 

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/3/19/430 “Ķermeņa 

ģeogrāfijas: latviešu sieviešu 

rakstniecības vēsture” 

Literatūrzinātne Zita Kārkla 
01.01.2020.-

31.12.2022. 
46609.03 

Eiropas 

struktūrfondi 

ERAF 1.1.1.2. pasākuma 

"Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts" projekts nr. 

1.1.1.2/VIAA/3/19/482 “Latviešu 

prozisti padomju okupācijā: 

sadarbība un nevardarbīgā 

pretošanās (1968–1991)” 

 

 

 

Literatūrzinātne Jānis Oga 
01.02.2020.-

31.01.2023. 
46968.61 

Eiropas 

struktūrfondi 
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Starptautiskās sadarbības un/vai mobilitātes projekti  

Baltijas pētniecības programmas 

projekts nr. EMP340 

“Atkalizstāstītās svētvietas un 

svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas 

telpas un vietas: līdzdalītā iztēle un 

daudzslāņu kultūras mantojums” 

Starpnozare Agita Misāne 
01.01.2020.- 

31.12.2023. 
37935 

Igaunijas 

Zinātnes 

padome 

Ziemeļvalstu Ministru padomes 

projekts nr. 23003 “Ziemeļvalstu-

Baltijas dzīves pierakstīšanas tīkls” 
Folkloristika 

Sanita 

Bērziņa-

Reinsone 

01.05.2020.-

30.04.2021. 
16958 NPHZ 

Ziemeļvalstu Ministru padomes 

projekts nr. 19NMR01158 

“International conference “Digital 

Humanities in the Nordic Countries 

2020”” 

Starpnozare 

Sanita 

Bērziņa-

Reinsone 

17.12.2019.-

20.03.2021. 
9509.43 NPHZ 

Līgumdarbi  

VKKF projekts nr. 2020-1-STP-

M05010 “Grosvaldi 1920/2020. 

Kultūrvēsturiska projekta 

#Grosvaldi1920 saturiskais 

nodrošinājums” 

Starpnozare 
Eva Eglāja-

Kristsone 

01.01.2020.- 

31.12.2020. 
5000 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-TRK035 

“Grāmatas “Rucavas garamantas 

II” sagatavošana” 

Folkloristika Māra Vīksna 
01.03.2020.-

30.11.2020. 
1700 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-TRK008 

“SIEF Rituālā gada darba 

konference “Komercija un 

tradīcija” 

Folkloristika 
Aigars 

Lielbārdis 

01.03.2020.-

30.11.2020. 
500 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-TRK034 

“Papildus speciālista piesaiste 

akadēmiskā izdevuma “Latviešu 

tautasdziesmas” 12. sējuma “Kāzas. 

2. daļa” manuskripta izstrādei” 

Folkloristika 

Baiba 

Krogzeme-

Mosgorda 

01.03.2020.-

30.09.2020. 
1400 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-LIT024 

“Dzejniecei Veltai Sniķerei 100” Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

19.06.2020.- 

30.12.2020. 
4500 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-2-

TEM009 “Grāmatas “Neatkarības 

laika teātris” izdošana” 

Mākslas zinātnes Una Balode 
19.06.2020.- 

30.11.2020. 
5541 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-2-LIT025 

“Literatura.lv saturiskais 

nodrošinājums” 

Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

01.03.2020.- 

31.12.2020. 
10584 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-STP-

M20022 “Tradicionālā kultūra 

digitālajā vidē” 

Folkloristika Rita Grīnvalde 
01.08.2020.- 

30.12.2020. 
15000 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-1-STP-

M20019 “literatura.lv digitālā 

satura inovācijas” 

Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

01.08.2020.- 

31.12.2020. 
15000 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-3-

MDM041 “Mūzikas kritiskā 

publicistika: 20. gadsimta 20.–30. 

gadi” 

Mākslas zinātnes 

Arnolds 

Laimonis 

Klotiņš 

24.09.2020.- 

30.09.2021. 
4000 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-3-STP023 

“Žurnāla “Letonica” 42. numura 

izdošana” 

Starpnozare Una Balode 
24.09.2020.- 

31.01.2021. 
3000 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-3-LIT047 

“Edvarda Treimaņa Zvārguļa 

dzejoļu krājums “Sarkanā 

Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

24.09.2020.-

31.03.2021. 
4000 VKKF 
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Paradīze”: komentāru sagatavošana 

un izdošana” 

VKKF projekts nr. 2020-3-LIT037 

“Minnas Freimanes ceļojumu 

aprakstu grāmatas sagatavošana 

izdošanai un izdošana” 

Literatūrzinātne Zita Kārkla 
24.09.2020.-

31.03.2021. 
4500 VKKF 

VKKF projekts nr. 2020-3-

TEM011 “Grāmatas “Hronika: 

neatkarības laika teātris” izdošana” 

Mākslas zinātnes Una Balode 
24.09.2020.-

31.12.2020. 
3000 VKKF 

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta projekts 

“Pieredze un redzējumi: dzejniecei 

Veltai Sniķerei 100” 

Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

10.12.2020.-

18.01.2021. 
1500 RDIKS 

LR Kultūras ministrijas projekts nr. 

2.5-11-482 “Pieredze un redzējumi: 

dzejniecei Veltai Sniķerei – 100” 

Literatūrzinātne 
Eva Eglāja-

Kristsone 

21.07.2020.-

20.01.2021. 
5400 LR KM 

Latviešu izglītības fonda 

Lielbritānijā projekts “Pieredze un 

redzējumi: dzejniecei Veltai 

Sniķerei – 100” 

Literatūrzinātne Jānis Oga 
07.12.2020.-

30.12.2020. 
1000 LIF 

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja 

projekts nr. 2020/4 “Latviešu 

rakstnieki trimdā: Minsteres 

Latviešu centra dokumentu un 

fotogrāfiju pētniecība, atlase un 

digitalizācija” 

Literatūrzinātne Māra Grudule 
20.05.2020.-

30.09.2020. 
4997 BVAB 

 

 

4. Personāls 
 

LU LFMI vidējais zinātniskā personāla skaits PLE izteiksmē 2020. gadā bijis 41.39, bet 

vidējais zinātnē nodarbināto darbinieku skaits PLE izteiksmē – 57.33. LU LFMI vēlētos 

amatos strādājuši 12 vadošie pētnieki, 24 pētnieki, 10 zinātniskie asistenti. No kopējā 

personāla skaita LU LFMI nodarbināts 34 zinātņu doktori, tai skaitā 15 jaunie zinātnieki un 

8 doktoranti (skat. 6. pielikumu). 

 

 

5. Komunikācija ar sabiedrību 
 

LU LFMI pētījumos gūtās atziņas nodotas plašākā publiskajā apritē ne tikai institūta 

organizētajās konferencēs, bet arī publisko lekciju ciklos un lasījumos muzejos un citās 

kultūras iestādēs, kopumā sniedzot 82 referātus vietējās un starptautiskās zinātniskajās 

konferencēs, 58 populārzinātniskus priekšlasījumus un lekcijas. Institūta darbinieki 

publicējuši 199 populārzinātniskus rakstus, tostarp izveidojuši 74 šķirkļus enciklopedija.lv, 

kā arī snieguši konsultācijas par latviešu literatūru, folkloru un mākslu. Institūta mājaslapā 

www.lulfmi.lv regulāri tiek publiskota informācija par LU LFMI pētniecisko darbu un ar to 

saistītajām aktivitātēm, tostarp semināru ciklu “Pētījuma poētika”, kas ir literatūras, 

folkloras un mākslas nozares interesentiem atvērti pasākumi.  

http://www.lulfmi.lv/
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Aicinot sabiedrību dot savu ieguldījumu kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpētē, LU LFMI sadarbībā ar interneta žurnālu 

Punctum 2020. gada martā aizsāka iniciatīvu “Pandēmijas 

dienasgrāmatas”. Savas dienasgrāmatas un notikumu fiksējumus 

par pašizolāciju vai karantīnu, Covid-19 slimību, dzīves ritmu, 

sadzīvi, sajūtām, sabiedrības novērojumiem utt. tika aicināti 

iesniegt visi ikdienas dokumentētāji. 2020. gada nogalē LU 

LFMI Autobiogrāfiju krājumam iesniegti vairāk nekā 200 

dienasgrāmatās fiksētu ierobežojumu, satraukumu, bažas un 

ikdienas rūpes.  

 

 

6. Nākamajā gadā veicamie uzdevumi 
 

6.1. Pētnieciskais darbs projektos 
6.1.1. Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti 

 

Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un 

izpratnē (lzp-2018/1-0073). Projekta vadītāja Sanita Bērziņa-Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir izveidot autobiogrāfisko tekstu korpusu, kurā iekļautas 

dienasgrāmatas, atmiņas un autobiogrāfijas, ko latviešu valodā rakstījuši dažādu paaudžu 

cilvēki ar atšķirīgu sociālo, kultūras un izglītības līmeni 20. gadsimtā, un veikt tā izpēti, 

izmantojot gan kvalitatīvo izpētes paradigmu, gan digitālo humanitāro zinātņu teksta 

analīzes metodes. Izmantojot kombinētu metodoloģisko pieeju, projekta uzdevums ir radīt 

papildinošu interpretatīvu ietvaru gan rakstīto autobiogrāfisko naratīvu izziņā, gan atmiņu 

pētniecības jomā kopumā. 

 

2021. gadā plānots turpināt darbu, paredzot šādas aktivitātes: 

1. Starptautiskas konferences organizēšana, veltīta dzīves pierakstīšanai krīzes laikā;  

2. Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

3. Autobiogrāfisko materiālu vākšana un digitalizēšana;  

4. Korpusa tekstu apstrāde un publicēšana;  

5. Sabiedrības informēšana un publisku priekšlasījumu sniegšana;  

6. Pētniecisko rakstu sagatavošana publicēšanai starptautiskos izdevumos;  

7. Maģistra darba izstrāde. 

 

Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē (lzp-

2018/1-0446). Projekta vadītāja Dace Bula. 

 

Projekta mērķis ir pētīt Rīgas ostai kaimiņos mītošo kopienu – Mangaļsalā, 

Kundziņsalā, Bolderājā un Vecmīlgrāvī – dzīvi un stāstus. Šīs kopienas ilgstoši pakļautas 

pārmaiņām, kas ietekmē gan to dzīvesveidu, gan vides kvalitāti. Baltijas zvejniecības 

lejupslīde un ostas industrializācija pēdējo desmitgažu laikā ievērojami pārvērtušas 

kādreizējos zvejniekciemus un salas, kas iedzīvotājiem nodrošināja saikni ar dabu, brīvu 

piekļuvi ūdeņiem.  
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2021. gadā veicamie uzdevumi:  

1. Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīze dažādos griezumos par vides un kopienu 

attiecībām Daugavas lejtecē;  

2. Vides politikas un attīstības plānošanas dokumentu analīze; vides kvalitātes un 

attīstības problēmjautājumu izpēte; 

3. Apkaimju biedrību iniciatīvu un vides aktīvisma Daugavas lejtecē izpēte; 

4. Sadarbības ar apkaimes kopienām uzturēšana;  

5. Zinātniskas monogrāfijas, rakstu un materiālu krājuma, kā arī starptautiski citējumu 

publikāciju izstrāde; 

6. Dalība starptautiskās konferencēs. 

 

Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums (lzp-2020/1-0096). Projekta 

vadītājs Gatis Ozoliņš. 

 

Projekts veltīts pilsētas folklorai kā svarīgai pilsētas kultūras, vēstures un ikdienas 

mantojuma daļai, – ar to tiks apzinātas urbānās telpas tradīcijas un teksti un pētītas mūsdienu 

folkloristikas jomas. Projekta mērķis ir dokumentēt, pētīt, interpretēt un publicēt mūsdienu 

pilsētas folkloru un izveidot jaunu, publiski pieejamu Rīgas Pārdaugavas folkloras kolekciju. 

Tas ļaus attīstīt sabiedrības brīvprātīgās dalības iespējas zināšanu uzkrāšanā, nodošanā, tā 

sekmējot lokālo kopienu iesaisti atvērtās zinātnes un radošo aktivitāšu projektos un kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

 

2021. gadā veicamie uzdevumi/plānotie rezultāti: 

1. Projekta publicitātes pasākumi, aicinājumi, preses relīzes; 

2. Pārdaugavas stāstu kolekcijas rīka izveide un tehniskā pielāgošana; 

3. Pārdaugavas stāstu kartes izveidošana un izplatīšana; 

4. Lauka pētījuma anketas izstrāde un pētījuma uzsākšana. 

5. Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs. 

 

Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940) (lzp-2020/1-0215). 

Projekta vadītāja Māra Grudule. 

 

Projekts fokusējas uz sieviešu pārstāvniecības kultūrā un sabiedrībā (1870–1940) 

izpēti, analizējot Latvijas sieviešu pilsonisko dalību politikā, izglītībā, literatūrā, mākslā un 

izdevējdarbībā, un, ņemot vērā dažādu etnisko piederību (tostarp, latviešu, baltvācu, krievu 

un minoritāšu sievietes), sociālo slāni, izglītību un reliģiju. Projekta rezultātā tiks īstenots 

vispusīgs, starpdisciplinārs pētījums par sieviešu inteliģences aktīvismu kā dzinējspēku 

sociokultūrām izmaiņām Latvijā, tā sekmējot dzimumlīdzsvarotu un iekļaujošu Latvijas 

vēstures t.s. lielo stāstījumu. Līdztekus projekts sekmēs Latvijas sieviešu vēstures 

integrēšanu starpvalstu sieviešu vēstures stāstā, kā arī būs pienesums mūsdienu sieviešu un 

dzimtes studijām. 

 

2021. gadā veicamie uzdevumi/plānotie rezultāti: 

1. Starptautiski citējamu publikāciju izstrāde; 

2. Datubāzes koncepcijas izstrāde, saturiskā un tehniskā ieviešana; 

3. Semināru/teorētisko meistardarbnīcu organizēšana; 

4. Sabiedrības informēšanas aktivitātes un publisku priekšlasījumu sniegšana; 

5. Viena maģistra darba un divu promocijas darbu izstrāde. 
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Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts (lzp-2020/2-0020). Projekta 

vadītājs Benedikts Kalnačs. 

 

Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatu 19. gadsimta 

latviešu literatūras vēstures interpretācijai starpdisciplinārā un salīdzināmā skatījumā. 

Galvenais uzdevums ir radīt jaunu pētījumu latviešu literatūras vēsturē. Atsakoties no secīga 

hronoloģiska vēstījuma, plānotā pētnieciskā monogrāfija, kas adresēta starptautiskajai 

zinātniskajai sabiedrībai un sagatavota angļu valodā, tiks balstīta izpratnē par principiāliem 

mezgla punktiem un to nozīmi literatūras un kultūras analīzē. Izvēlētā pieeja ir saistīta ar 

literatūras vēstures tradicionālo jēdzienu, žanra, laikposma un virziena analīzi, nozīmīgiem 

pavērsiena punktiem attīstības hronoloģijā, kā arī literārajām un kultūras institūcijām un to 

ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Pētnieku grupa aplūkos 19. gadsimta literāro un kultūras 

telpu no dažādiem skatpunktiem, ņemot vērā daudzveidīgo mijiedarbi starp sociālajām 

pārmaiņām, lasīšanas paradumu maiņu un grāmatu tirgu, estētisko tendenču pārmaiņām, kā 

arī literatūras, folkloras un mākslas saiknēm. Projekta ietvaros tiks pārvarēti tradicionālie 

ierobežojumi, kas raksturo vienai nacionālajai literatūrai veltītās vēstures, rosinot novērtēt 

mijiedarbi starp atšķirīgām etniskajām grupām un sociālajām kārtām. Projekta rezultātā tiks 

radīta inovatīva un starptautiski izmantojama pieeja literāro un sociālo procesu dinamikas 

aprakstam. 

 

2021. gadā veicamie uzdevumi/plānotie rezultāti: 

1. Zinātnisku rakstu krājuma manuskripta sagatavošana. 

2. Ar projekta tematiku saistītas izstādes organizēšana. 

3. Projekta semināra organizēšana un norise. 

4. Zinātniska raksta sagatavošana un iesniegšana. 

5. Dalība divās zinātniskās konferencēs. 

6. Sabiedrības informēšanas aktivitātes. 

 

Jaunas pieejas Latviešu folkloristikas vēsturei (lzp-2020/2-0212). Projekta vadītāja Rita 

Grīnvalde. 

 

Latviešu folkloristikas nozares vēstures projekts attiecas uz 20. gadsimta otro pusi. 

Tā uzmanības centrā atrodas nozares nozīmīgākā institūcija – Latviešu folkloras krātuve un 

tās kolekcijas, personības, pētnieciskā un sabiedriskā darbība. Projekta mērķis ir atklāt 

jaunas, efektīvas un konkurētspējīgas pieejas zināšanu vēsturei folkloras nozarē. Tā ietvaros 

tiks: 1) pieņemta un attīstīta jauna, starptautiski nozīmīgā teorija (Baltijas postkoloniālisma), 

2) izveidota inovatīva metodoloģija turpmākajiem pētījumiem, 3) atspoguļots multimediju 

arhīvs pieejamos, mūsdienīgos veidos, 4) iegūtas jaunas vēstures liecības, un 5) attīstītas 

efektīvas pieejas pēckara, postsociālisma folkloristikas vēsturē.  

 

2021. gadā veicamie uzdevumi/plānotie rezultāti: 

1. Trīs starptautiski citējamu rakstu izstrāde; 

2. Semināru un meistardarbnīcu organizēšana; 

3. SCI žurnāla “Letonica” tematiskā numura sagatavošana; 

4. Sabiedrības informēšanas aktivitātes, diskusijas un publiski priekšlasījumi; 

5. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē; 

6. Vienas doktora disertācijas un viena maģistra darba izstrāde; 

7. Jauna pētniecības projekta pieteikuma sagatavošana. 
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6.1.2. Valsts pētījumu programmas 

 

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (VPP-IZM-DH-2020/1-

0001). Programmas vadītāja Sanita Bērziņa-Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu 

atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu 

attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu 

digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai 

sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) 

nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas 

nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu 

mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus 

dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt 

digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro 

zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām 

mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, 

augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos 

resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās 

humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā starpinstitucionāla darba grupa īstenos programmu, 

kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku 

attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.   

 

2021. gadā plānota:  

1. Pētniecisku rakstu sagatavošana publicēšanai starptautiskos izdevumos; 

2. LU LFMI digitālo resursu papildināšana un lietojamības uzlabošana; 

3. LU LFMI datu platformas publiskās saskarnes izstrāde; 

4. Informācijas platformas digitalhumanities.lv tehniskā un saturiskā attīstīšana; 

5. Pētījuma veikšana par digitālo humanitāro zinātņu resursu lietotājiem; 

6. Konferences paneļa organizēšana; 

7.  Sabiedrības informēšana un publisku priekšlasījumu sniegšana.  

 

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai (VPP-KM-LKRVA-2020/1-

0003). Vadošais partneris: Latvijas Kultūras akadēmija; LU LFMI daļas vadītāja Edīte 

Leščinska. 

 

Programmas mērķis ir atklāt Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un nacionālās identitātes 

veidošanai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtēt un argumentēt to 

resursietilpību kultūras kapitāla veidošanā. Projektā novērtēti nozīmīgākie mākslas un 

kultūras kapitāla vairošanas resursi: arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, dizaina, 

mūzikas, teātra un dejas (LU LFMI), kā arī vizuālās mākslas vēstures un mūsdienu 

fenomeni; aktuālā Latvijas kultūras ekosistēma, tās operatoru saiknes un ietekme, 

sabiedrības un kultūras auditorijas līdzdalība; kultūras mantojums, atmiņas institūcijas, 

mantojuma kopienu līdzdalība, jo īpaši jauniešu segments. Kopumā pētījums padziļināti un 

starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, 

nozarē un izglītībā. 

 

2021. gadā LU LFMI veicamie uzdevumi:  

1. Attīstīt pēctecīgu, sistematizētu un kontekstuālu Latvijas mākslinieciskās jaunrades 

vēstures zināšanu sistēmu; 

http://digitalhumanities.lv/
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2. Nodrošināt zināšanu pārnesi mākslas nozaru radošo profesionāļu vidē;  

3. Starptautiski citējuma raksta un zinātniskās monogrāfijas izstrāde; 

4. Laikmetīgā teātra terminoloģijas vārdnīcas izveide; 

5. Dalība vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

6. Semināra-diskusijas par būtiskāko teātra mākslas pamatelementu (teksts, aktieris, 

režija, telpa, skaņa) izpratni organizēšana un norise. 

 

6.1.3. Citi valsts budžeta finansētie pētījumi 

 

1.3.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 Krišjāņa 

Barona Dainu skapis (2-2e/19/53). Apakšprogrammas vadītājs Sandis Laime. 

 

Programmas mērķis ir nodrošināt LU LFMI izdevumu segšanu, kas saistīti ar 

folkloras mantojuma izpēti un Latviešu folkloras krātuves krājuma – tai skaitā Krišjāņa 

Barona Dainu skapja – uzturēšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā. Galvenie 

programmas uzdevumi: 1) LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājuma saglabāšana, 

materiālu konservācija, atjaunošana un apstrāde; 2) LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 

krājuma publiskošana Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā – tiešsaistes platformā 

garamantas.lv; 3) LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājuma izpēte, izpētes rezultātu 

publicēšana. 

 

Plānotie rezultāti 2021. gadā:  

1. Publicēti zinātniski komentēti folkloras materiālu krājumi “Rucavas garamantas II” 

(Mārīte Vīksna, sērija “Novadu folklora”), “Almas Makovskas pasakas” (Guntis 

Pakalns, sērija “Novadu folklora”), “Liezēres vērtums” (Gatis Ozoliņš, sērija 

“Novadu folklora”), akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 12. sējums 

“Kāzas” (2. daļa) (autoru kolektīvs, sējuma zin. vad. Baiba Krogzeme-Mosgorda, 

atb. red. Elga Melne) un Viļa Bendorfa etnomuzikoloģijas rakstu krājums; 

2. Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv funkcionalitātes 

uzlabošana: 

2.1.Digitālā arhīva interfeisa pārveide, pielāgojot plašāka (starpinstitucionāla) 

reģistrēto lietotāju loka vajadzībām; 

2.2.Digitālā arhīva administratoru tiesību moduļa pilnveidošana; 

2.3.Datu administrēšanas un rediģēšanas moduļa pilnveidošana; 

2.4.Tekstu marķēšanas moduļa pilnveidošana; 

2.5.Organizāciju datubāzes funkcionalitātes pilnveidošana un redaktoru vadlīniju 

izstrāde; 

2.6. Kartogrāfisko datu papildināšana un precizēšana;  

2.7. Pirms kartēšanas rīka pārveides kartēto vietu rediģēšana un importēšana sistēmā; 

2.8. Kartogrāfisko datu pielāgošana jaunajam administratīvajam dalījumam (pēc 

Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas);  

2.9. Ikdienas aprūpe un kļūdu novēršana;  

2.10. Regulāra rezerves kopiju saglabāšana; 

3. LFK arhīva materiālu satura papildināšana – digitalizācija, apstrāde un publicēšana 

tiešsaistē – LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv: 

3.1. LFK manuskriptu digitalizēšana: Rīgas un Pierīgas folkloras vākumi, Bērnu 

dziesmu kolekcija, LFK Autobiogrāfiju krājuma jauniegūtie materiāli, citi 

folkloras materiāli; 

http://www.garamantas.lv/
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3.2. Metadatu pievienošana folkloras kolekcijām (prioritāri izvēloties folkloristikas 

vēsturē nozīmīgu personību folkloras kolekcijas); 

3.3. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un dokumentēšana LFK digitālajā 

arhīvā garamantas.lv; 

4. Sagatavoti 2–5 raksti publicēšanai starptautiskos zinātniskos izdevumos; 

5. Organizēta LU LFMI konference “Krišjāņa Barona konference 2021” (29.10.2021.); 

6. Dalība Latvijas un starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

7. Turpinātas un paplašinātas sabiedrības iesaistes akcijas (lv100.garamantas.lv, 

iesaisties.lv u. c.). 

6.1.4. ES struktūrfondu projekti 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Ģeotelpiskās 

informācijas digitāla vizualizācija un analīze: franču literatūras izplatība 18. gadsimta 

bibliotēkās Kurzemes hercogistē (1.1.1.2/VIAA/2/18/358; projekta vienošanās numurs: 

1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotāja Simona Sofija Valke. 

 

Projekta mērķis ir zinātniskās kapacitātes attīstīšana un institucionāla iesaiste, 

digitālo humanitāro zinātņu pieejas īstenošana un teritoriju resursu valorizācija. Testējot 

izstrādātos humanitāro zinātņu avotu analīzes rīkus un datubāzes, izvērst pētījumu par 

literatūras un kultūras recepciju, koncentrējoties uz franču literatūras izplatības apzināšanu, 

tā pētot literārās gaumes Kurzemes hercogistē specifiku un radot pamatu tālupejošam 

pētījumam par literatūru un kultūru mijiedarbi Latvijas teritorijas literatūrās. 

 

2021. gadā plānotas šādas aktivitātes: 

1. Teorētiskās literatūras, jau realizēto pētījumu un arhīva materiālu izpēte;  

2. Starptautiski citējama zinātniska raksta izstrāde; 

3. Bibliotēku katalogu un citu uzskaites dokumentu digitalizācija; 

4. Datu ievadīšana un klasifikācija: elektroniskā rādītāja izveides otrais posms; 

5. Dalība divās starptautiskās konferencēs; 2 mobilitātes periodi ārpus Latvijas (ja 

iespējams); 

6. Populārzinātniskas aktivitātes (publikācijas presē un sociālajos tīklos, publiski 

priekšlasījumi). 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Ķermeņa ģeogrāfijas: 

latviešu sieviešu rakstniecības vēsture (1.1.1.2/VIAA/3/19/430; projekta vienošanās 

numurs: 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotāja Zita Kārkla. 

 

Pētījuma projekts ir veltīts latviešu sieviešu rakstniecības vēstures izpētei plašākā 

laika posmā, no 1870. līdz 2020. gadam, pievēršot uzmanību sievietes ķermeņa 

reprezentācijām sieviešu rakstītajā literatūrā. Uzmanība tiek pievērsta arī rakstnieču 

biogrāfijām un vēsturiskajiem, sociālajiem un kultūras kontekstiem, kuros viņas raksta, 

analizējot, kā šie konteksti ietekmē rakstīto tekstu. Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas 

par sieviešu ieguldījumu literatūrā un kultūrā, veicināt dzimtes teoriju diskursu latviešu 

literatūrzinātnē, kā arī izpētīt un apgūt digitālo humanitāru zinātņu metožu un instrumentu 

potenciālu literāro tekstu analīzē.  

 

2021. gadā veicamie uzdevumi/plānotie rezultāti: 

1. Digitālā rakstnieču tekstu korpusa sagatavošana skaitļošanas analīzei; 
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2. Digitālu, meklējamu rakstnieču personas profilu izstrāde (ne mazāk kā 35 

rakstniecēm); 

3. Pabeigta rakstnieču biogrāfiju un tekstu kartēšana; 

4. Dalība trīs starptautiskās un/vai vietējās konferencēs, mobilitātes periods Gēteborgas 

Universitātē; 

5. Dalība digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolā; 

6. Populārzinātniskas aktivitātes (publikācijas presē un sociālajos tīklos, publiski 

priekšlasījumi). 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts Latviešu prozisti 

padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991) 

(1.1.1.2/VIAA/3/19/482; projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotājs 

Jānis Oga. 

 

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir pētīt vidējā un vēlīnā padomju perioda 

(1968–1991) populārāko un atzītāko latviešu prozistu – t.s. padomju inteliģences – attiecības 

ar okupācijas varu no “atkušņa” perioda beigām, Aukstā kara detantes jeb stagnācijas laikā 

(1968–1979), Otrā aukstā kara (1979–1985) periodā līdz padomju impērijas sabrukumam un 

Latvijas neatkarības atjaunošanai.  

 

2021. gadā plānotas šādas aktivitātes: 

1. Avotu (literāro darbu, memuārliteratūras) un dokumentu analīze un interpretācija; 

2. Intervijas ar rakstniekiem, viņu laikabiedriem, draugiem, bērniem un citiem 

tuviniekiem atbilstoši pētījuma uzdevumiem; 

3. Dokumentu pētniecība publiskos un privātos arhīvos un bibliotēkās Latvijā un 

ārzemēs (ja iespējams); 

4. Starptautiski citējama zinātniska raksta izstrāde; 

5. Dalība divās starptautiskās konferencēs un zinātniskā seminārā; 

6. Populārzinātniskas aktivitātes (publikācijas presē un sociālajos tīklos, publiski 

priekšlasījumi). 

 

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts ETNO-GRAFIKA: 

Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma vizuālās interpretācijas 

(1.1.1.2/VIAA/4/20/628; projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001). Projekta īstenotājs 

Toms Ķencis. 

 

Projekta mērķis ir atklāt un revitalizēt Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma 

reprezentācijas no vēlīnā padomju perioda. Starpnozaru pētījumā tiks attīstīta un piemērota 

nemateriālā kultūras mantojuma aprites pētniecībai Baltijas postkoloniālisma teorija. 

Pētījuma objekts ir folkloras attēlojams grafikā 1968.–1991. gadā Latvijā, Igaunijā un 

Lietuvā, dodot pienesumu starptautiskai, salīdzinošai kultūras izpētei. Meklējot jaunas 

rezultātu atspoguļošanas formas, pētījums radīs jaunas sadarbības iespējas akadēmiskajai 

pētniecībai un radošajām nozarēm, palielinot kultūras mantojuma pieejamību. 

 

2021. gadā plānotas šādas aktivitātes: 

1. Starptautiski citējama zinātniska raksta izstrāde; 

2. Mobilitātes periodi Tallinas Universitātē (ja iespējams); 

3. Dalība semināros un meistardarbnīcās; 

4. Populārzinātniskas aktivitātes (publikācijas presē un sociālajos tīklos, publiski 

priekšlasījumi). 
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1.1.1.5 pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 

projekts Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, 

aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte (1.1.1.5/18/I/016). Projekta vadošais partneris: Latvijas 

Universitāte. 

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā. Kā 

galvenais LU LFMI projekta rezultāts ir plānoti divi ar virs sliekšņa vērtību novērtēti augsta 

līmeņa projektu pieteikumi HERA, ERANET, ERC un Marijas Sklodovskas-Kirī 

individuālo stipendiju programmās.  Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un 

veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, 

mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā. 

6.1.5. Starptautiskie sadarbības projekti 

 

Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana 

bibliotēku un pētnieku kopienās (Going beyond search: advancing digifal competences 

in libraries and research communities) (NPHZ-2019/10075). Sadarbības partneri: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (vadošais partneris), Igaunijas Nacionālā bibliotēka, Lietuvas 

Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 

Umeo Universitātes struktūrvienība HumLab. 

 

Projekta mērķi ir (1) pilnveidot atmiņas institūciju profesionāļu un humanitāro un 

sociālo zinātņu studentu un pētnieku digitālās kompetences, īpaši prasmes, kas saistītas ar 

valodas tehnoloģijām, datizraci, tekstizraci, ĢIS izmantojumu un datu vizualizācijas rīkiem; 

(2) Sekmēt sadarbību starp atmiņas institūciju, pētniecības un izglītības sektoriem DHZ un 

DSZ jomā; (3) Radīt tiešsaistē pieejamus mācību materiālus, pamācības Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas nacionālo bibliotēku veidoto digitālo resursu un digitālo rīku lietošanai; (4) 

Veicināt digitālo rīku ieviešanu un jaunu digitālās pētniecības pakalpojumu veidošanu 

bibliotēkās; (5) Īstenot komunikāciju un sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm 

DHZ un DSZ jomā, īpaši atmiņas institūciju un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku 

kopienās, un (6) Popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valodas un kultūras digitālos 

resursus studentu un pētnieku vidū, t.sk. veicināt digitālo rīku lietojumu zinātnes un kultūras 

mantojuma izpētē, nostiprinot Baltijas valstu valodas un kultūras pozīcijas digitālajā vidē. 

Aktivitāšu rezultātā tiek izstrādāti tiešsaistes mācību materiāli un instrukcijas digitālo 

kultūras mantojuma resursu izmantošanai, izplatot tās humanitāro un sociālo zinātņu 

studentu, pasniedzēju, pētnieku, kā arī atmiņas institūciju profesionāļu auditorijās. 

 

Atkalizstāstītās svētvietas un svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas telpas un vietas: 

līdzdalītā iztēle un daudzslāņu kultūras mantojums (Re-storied Sites and Routes as 

Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage) 
(EMP340). Projekta vadītāja Agita Misāne. 

 

Projekta mērķis ir izpētīt sakrālās kultūras robežzīmju un kultūras mantojuma vietu 

potenciālu sociālās iekļaušanās veicināšanas procesos, kā arī izstrādāt funkcionālus 

modeļus, lai uzlabotu lauku telpas integratīvo potenciālu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un 

Norvēģijā. Visās šajās valstīs, attālas svētvietas un reliģiskās kultūras pieminekļi, piemēram, 

nozīmīgas kristiešu svētvietas iegūst jaunu vērtību arī kultūras mantojuma kontekstā. Šajā 

procesā rodas jaunas sabiedriskas telpas, kur sastapties dažādām grupām, rodas jauni 

identitātes naratīvi un dzimst jaunas reliģiskās un kultūras prakses. Šāds piemērs ir patlaban 

novērojamā svētceļojumu prakses atdzimšana. Svētvietas piesaista arī tūristus, un tām ir 
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ievērojams ekonomiskais potenciāls. Tas rada arī jaunus izaicinājumus: kuri naratīvi piešķir 

vietai jēgu, kas ir šo vietu saimnieki – reliģiskās konfesijas, konkrētas etniskās grupas, tūristi 

vai to uzturēšanā un saglabāšanā iesaistītās personas? Projekts radīs jaunas zināšanas par 

attiecībām starp cilvēkiem, ainavām un naratīvu pasauli. Tiks arī pētīts, kā svētvietas kļūst 

nozīmīgas daudzveidīgās auditorijās un kā tās veido iekļaujošu un līdzdalītu kultūras 

mantojumu, kāda ir to nozīme lauku teritoriju attīstībā.  

 

2021. gadā projekta Latvijas pētniecības daļā plānots:  

1. Starptautiski citējami zinātniska raksta izstrāde;  

2. Lauka darbs Aglonā; 

3. Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs;  

4. Darbs arhīvos, tostarp privāto foto arhīvu apzināšana un foto materiālu ievietošana 

garamantas.lv; 

5. Sabiedrības informēšanas aktivitātes. 

 

Ziemeļvalstu-Baltijas dzīves pierakstīšanas tīkls (The Nordic-Baltic Network of Life 

Writing) (23003). Projekta vadītāja Sanita Bērziņa-Reinsone. 

 

Projekta mērķis ir izveidot sadarbības tīklu starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

institūcijām un pētniekiem, kas nodarbojas ar dzīves pierakstīšanas fenomena izpēti un 

materiālu vākšanu. Projekta laikā tiks īstenoti tīklošanās un akadēmiskās komunikācijas 

pasākumi, kas būs vērsti uz pētniecības un arhivēšanas prakšu apzināšanu dzīves 

pierakstīšanas jomā, starpvalstu sadarbības nostiprināšanu un kopīgu starptautisko projektu 

pieteikumu izstrādi.  

 

 

6.2. Dalība konferencēs, konferenču un semināru organizēšana 

6.2.1. Dalība konferencēs 

 

2021. gadā LU LFMI darbinieki plāno nolasīt 55 referātus vietējās un starptautiskās 

konferencēs. 

 

6.2.2. LU LFMI organizētās konferences un semināri, paneļi 

 

a) 10.–11.03.2021. Digitālās humanitārās zinātnes panelis Liepājas 27. starptautiskā 

zinātniskā konferencē Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā;  

b) 06.2021. 3. starptautiskā zinātniskā konference Queer Narratives in European 

Cultures;  

c) 08.2021. Zinātnisks seminārs Dzīve līdzās ostai;  

d) 09.2021. Starptautiska zinātniskā konference Baltijas literatūrzinātne;  

e) 09.2021. Zinātnisks seminārs Jauno zinātnieku lasījumi;  

f) 29.10.2021. Krišjāņa Barona konference 2021;  

g) 3.–4.12.2021. Zinātniskā konference REGĪNA EZERA UN AUSTRUMEIROPAS 

LITERATŪRA: stāstījums, tradīcija un sievišķā rakstība; 

h) LU LFMI zinātnisko semināru cikls Folkloristikas vēsture (4 semināri); 

i) LU LFMI zinātnisko semināru cikls Postkoloniālās teorijas (2 semināri); 

j) LU LFMI zinātnisko semināru Pētījuma poētika gadskārtējais cikls (6 semināri). 
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6.2.3. Sadarbības ietvaros organizētās konferences un semināri 

 

a) 10.–11.03.2021. Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, 

Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu un Kauņas Vītauta Dižā Universitāti; 

b) 12.03.2021. Starptautiska konference Vera Vāvere – personība, pētījumi, recepcija, 

sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti; 

c) 30.03.2021. Starptautiska konference Baltu filoloģijas (Latvistikas un baltistikas) 

nodaļai – 100, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti; 

d) 05.2021 Starptautiska konference Mākslinieciskās jaunrades vēstures artefaktu 

nozīme kultūras kapitāla attīstībā, sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Nacionālo 

bibliotēku; 

e) 06.2021. Starptautiska konference Documenting the Self in Times of Crisis, sadarbībā 

ar Igaunijas Literatūras muzeju un Somijas Literatūras biedrību; 

f) 08.2021. Zinātniska konference Kroderam – 100, Kroders.lv – 10, sadarbībā ar 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti, Latvijas Kultūras akadēmiju un 

Liepājas Universitāti;  

g) 11.2021. Starptautisks zinātnisks seminārs ETNO-GRAPHICA, sadarbībā ar Tallinas 

Mākslas akadēmiju. 

 

 

6.3. Jauno zinātnieku sagatavošana, pētnieciskā potenciāla atjaunošana 
6.3.1. Maģistra darbu izstrāde 

 

Cepurniece, I. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Etnomuzikoloģijas studiju 

programma, 2. kurss; 

 

Jaudzema, J. Rīgas Tehniskā universitāte, Digitālo humanitāro zinātņu programma, 2. 

kurss; 

 

Krūze, A. Latvijas Universitāte, Baltu filoloģijas studiju programma, 2. kurss;  

 

Raudive, S. Latvijas Universitāte, Bibliotēkzinātņu un informācijas studiju programma, 2. 

kurss; 

 

6.3.2. Promocijas darbu izstrāde 

 

Eņģelis, D. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Vēsturiskās muzikoloģijas 

doktorantūras studiju programma, 2. kursa students, Metaforas diskurss latviešu diasporas 

mūzikas periodikā pēckara kontekstā, darba vadītājs Dr. phil. Mārtiņš Boiko;  

 

Eversone, M. Latvijas Universitāte, Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas 

doktorantūras studiju programma, 3. kursa studente, Stratēģija, taktika un opozicionālās 

prakses: Latvijas Padomju Rakstnieku savienība (1940–1990), darba vadītāja Dr. philol. 

Eva Eglāja-Kristsone; 

 

Gailīte, E. Latvijas Kultūras akadēmija, Doktora studijas programmas “Mākslas” 

apakšprogramma “Kultūras teorija”, 2. kursa studente, Dejas žanriskās piederības emika: 

tautas deja vs. skatuves tautas deja, darba vadītāja prof. Rūta Muktupāvela; 
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Jonīte, D. Latvijas Kultūras akadēmija, Doktora studijas programmas “Mākslas” 

apakšprogramma “Kultūras teorija”, zinātniskā grāda pretendente, Horeogrāfs mūsdienu 

teātrī Latvijā: darbības modeļi tradīciju krustpunktos, darba vadītāja prof. Valda Čakare; 

 

Ļaksa-Timinska, I. Latvijas Universitāte, Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas 

doktorantūras studiju programma, 3. kursa studente, Latviešu proza PSRS 20. gadsimta 20.–

30. gados, darba vadītāja prof. Ieva Kalniņa; 

 

Ostups, A. Tartu Universitāte, Mākslas un humanitāro zinātņu fakultāte, Literatūras un 

kultūras pētījumu doktora studiju programma, 3. kursa students, Heterogeneity of Historical 

Time in Contemporary Latvian Novel: A Comparative Perspective, darba vadītāja prof. 

Marina Grišakova; 

 

Pērle-Sīle, G. Latvijas Universitāte, Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas 

doktorantūras studiju programma, 3. kursa studente, Frīdriha Daniela Vāra (Wahr, 1749–

1827) dzīve un darbība kultūrvēsturiskos kontekstos, darba vadītāja prof. Māra Grudule;  

 

Šteinbergs, I. Latvijas Kultūras, akadēmija, 2. kursa students, Ulža Bērziņa darbība dzejas 

tulkošanā un Latvijas “atdzejas skola”: Teorijas, prakses un 21. gadsimta skatījums, darba 

vadītājs prof. Raimonds Briedis; 

 

Ūdre, D. Tartu Universitāte, Mākslas un humanitāro zinātņu fakultāte, Literatūras un 

kultūras pētījumu doktora studiju programma, 3. kursa students, Visually interpreted 

ideologies: mythological ornament as contested cultural heritage in contemporary Latvia, 

darba vadītāja prof. Elo-Hanna Seljamaa; 

 

Vērdiņš, K. Vašingtonas Universitāte Sentluisā, Salīdzināmās literatūrzinātnes doktora 

studiju programma, 4. kursa students, Queer Feeling and Small Literature, darba vadītāja 

prof. Anca Parvulescu. 

 

 

6.4. Iesaiste augstākajā izglītībā 
 

LU LFMI vadošie pētnieki un pētnieki turpinās darbu septiņās Latvijas augstākajās mācību 

iestādēs, pasniedzot lekciju kursus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas un digitālajās 

humanitārajās zinātnēs: LU Humanitāro zinātņu fakultātē (M. Grudule, S. Reinsone, I. 

Rodiņa, E. Eglāja-Kristsone) un Sociālo zinātņu fakultātē (S. Reinsone, J. Daugavietis), 

Liepājas Universitātē (B. Kalnačs), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (D. Bula, 

I. Tihovska, I. Liepiņa, I. Žune, J. Daugavietis), Daugavpils Universitātē (G. Ozoliņš), 

Latvijas Kultūras akadēmijā (I. Šteinbergs), Latvijas Mākslas akadēmijā (D. Bula, J. 

Ozoliņš, K. Vērdiņš) un Rīgas Tehniskajā universitātē (S. Reinsone). 

 

 

6.5. Darbs ar sabiedrību, zinātnes popularizēšana 
 

a) LU LFMI Latviešu folkloras krātuve nodrošinās publisku pieeju LFK fondu 

materiāliem un digitālajam arhīvam, LFK folkloristikas lasītavai un konsultēs 

apmeklētājus; 
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b) LU LFMI zinātnieki sniegs konsultācijas interesentiem institūta pārstāvētajās 

nozarēs; piedalīsies publiskos priekšlasījumos, televīzijas un radio pārraidēs, gatavos 

populārzinātniskas publikācijas; 

c) LU LFMI savas kompetences ietvaros sadarbosies ar sabiedriskajām organizācijām 

un publisku pasākumu rīkotājiem (muzejiem, bibliotēkām, folkloras kustību, Rīgas 

Latviešu biedrību, literātu, teātra speciālistu un mūziķu apvienībām u. c.); 

d) LU LFMI īstenos sabiedrības iesaistes pasākumus (crowdsourcing) tās digitālo 

resursu papildināšanā un uzlabošanā; 

e) LU LFMI aktīvi darbosies sociālajos tīklos, informējot par institūta aktualitātēm. 

 

 

6.6. 2021. gadā sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji 
 

Darbības veids Skaits 

Publikācijas  

1) zinātniskas monogrāfijas, kolektīvās 

monogrāfijas 

Sagatavotas publicēšanai/publicētas 6 

2) zinātnisku rakstu krājumi Sagatavoti publicēšanai/publicēti 3 

3) zinātniskie raksti  Iesniegti publicēšanai/publicēti 50 

4) regulārie izdevumi (humanitāro zinātņu 

žurnāls Letonica) 

Sagatavoti publicēšanai 2 numuri 

5) akadēmiskie folkloras izdevumi Sagatavoti publicēšanai/publicēti 4 

6) citi izdevumi Sagatavoti publicēšanai/publicēti 2  

Konferences, semināri  

1) LU LFMI darbinieku nolasītie referāti 

starptautiskās un vietējās konferencēs 

55 

2) LU LFMI organizētas konferences 5 

3) LU LFMI organizēti semināri  14 

4) Sadarbības ietvaros organizētas 

konferences, sekcijas 

7 

Jauno zinātnieku sagatavošana, 

pētnieciskā potenciāla atjaunošana 

 

1) Maģistra studijas, maģistra darbu 

izstrāde 

4 

2) Doktorantūras studijas, promocijas darbu 

izstrāde 

10 

 

 

 

Dace Bula, 

LU LFMI direktore 
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Pielikums Nr. 1 

 

 

Institūta zinātniskā personāla sagatavotie izdevumi 
 

 

Izdevuma nosaukums 
Autors 

Sast./ zin.red. 
Gads Izdevniecība Apjoms  

Zin. 

nozare 

Latvijas mūzika 

renesansē: 

priekštvēstneši, 

briedums, konteksti 

Šarkovska-Liepiņa, 

Ilze 
2020 

Rīga: LU 

LFMI 
247 6.4 

Neatkarības laika teātris. 

Latvijas teātra parādības 

un personības gadsimtu 

mijā un 21. gadsimtā 

Leščinska, Edīte, 

Rodiņa, Ieva, Jonīte, 

Dite, Mellēna-

Bartkeviča, Lauma 

2020 
Rīga: LU 

LFMI 
559 6.4 

DHN2020 Digital 

Humanities in the Nordic 

Countries—Proceedings 

of the Digital Humanities 

in the Nordic Countries 

5th Conference 

Reinsone-Bērziņa, 

Sanita, Skadiņa, 

Inguna, Baklāne, 

Anda, Daugavietis, 

Jānis (sast./zin.red.) 

2020 

Rīga: LU 

LFMI, LU 

MII, LNB 

392 
Starpno

zare 

...kaut šaubās un 

šaubīsies cilvēka prāts.. 

Eduards Veidenbaums. 

Dzīve un daiļrade: 

konteksti un recepcija 

Grudule, Māra 

(sast./zin. red.) 
2020 

Rīga: LU 

Akadēmiskai

s apgāds 

239 6.2 

Divatā ar tautasdziesmu: 

Folklora latviešu 

komponistu iztēlē un 

skaņdarbos 

Klotiņš, Arnolds 

Laimonis 

 

2020 Rīga: Zinātne 160 6.4 

Buramvārdi. 150. 

kolekcija 
Lielbārdis, Aigars 2020 

Rīga: LU 

LFMI 
223 6.4 

Mans institūts Hausmanis, Viktors 2020 Rīga: Zinātne 239 6.2 

Letonica. Humanitāro 

zinātņu žurnāls. Nr. 41 

Ostups, Artis 

(galv. red.) 

Valke, S. 

(numura red.) 

2020 
Rīga: LU 

LFMI 
143 6.2 

Letonica. Humanitāro 

zinātņu žurnāls. Nr. 42 

Ostups, Artis 

(galv. red.) 
2020 

Rīga: LU 

LFMI 
175 

Starpno

zare 
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Pielikums Nr. 2 

 

Institūta zinātniskā personāla publikāciju saraksts 
 

 

Raksti starptautiskajos citēšanas indeksos iekļautos izdevumos (WoS, Scopus) 

 

Daugavietis, J., Gronow, P. Pie laika.. Now is the time. The singing revolution on Latvian 

radio and television. Popular Music. 2020, 39, 270–293; 

Daukste-Silasproģe, I. Rīga Andreja Johansona dzīves un daiļrades kartē. Letonica: 

Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 2020, 42, 50–65; 

Eglāja Kristsone, E., Raudive, S. Sabiedrības iesaistes akcija “Lasi skaļi”: estētiskie un 

izglītojošie dzejas ieskaņošanas aspekti. Letonica: Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 2020, 42, 

66–83; 

Grudule, M. Dažu vācu muzikālo tradīciju pārnese latviešu kultūrtelpā 18. gadsimta otrajā 

pusē. Letonica: Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 2020, 41, 46–60; 

Klotiņš, A. Latviešu komponistu adaptācijas varianti pēckara Eiropā. Letonica: Humanitāro 

Zinātņu Žurnāls. 2020, 42,38–48; 

Krogzeme-Mosgorda, B. Songs About Social Classes and Their Presentation in Two 

Largest Latvian Folksong Editions. Tautosakos Darbai/Folklore Studies. Žmonių santykiai 

dainose/ Human relationships in songs. 2020, 59. 229–251; 

Ķencis, T. Cultural nationalism of the interwar period: Latvian visual art and folklore. 

Nations and Nationalism. 2020, 26 (1), 155-175; 

Ļaksa-Timinska, I. Folklora un ideoloģija: folkloras teksti latviešu mācību literatūrā PSRS 

20. gs. 20.–30. gados. Letonica: Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 2020, 42, 140–157; 

Ostups, A. "The Scar Will Always Be There": The Post-Soviet Melancholia in Gundega 

Repše's Conjuring Iron. Interlitteraria. 2020, 25 (2), 408-421; 

Ozoliņš, J. Stāstījuma jēdziens un tā adepti latviešu literatūrzinātnē. Letonica: Humanitāro 

Zinātņu Žurnāls. 2020, 42, 6–19; 

Sīle, I., Romane, E., Reinsone, S., Maurina, B., Tirzite, D., Dambrova, M. Data on medicinal 

plants in the records of Latvian folk medicine from the 19th century. Data in Brief. 2020, 

28, 105024; 

Sīle, I., Romane, E., Reinsone, S., Maurina, B., Tirzite, D., Dambrova, M. Medicinal plants 

and their uses recorded in the Archives of Latvian Folklore from the 19th century. Journal 

of Ethnopharmacology. 2020, 249, 10.1016/j.jep.2019.112378; 

Reinsone, S., Baklāne, A., Daugavietis, J. Digital humanities in the Nordic countries – the 

Fifth conference. CEUR Workshop Proceedings, 5th Conference on Digital Humanities in 

the Nordic Countries, DHN 2020; Riga; Latvia; 21 October 2020 through 23 October 2020. 

Aachen: Center for European FUnion Research, 2020, 2612, 1–11;  

Valke, S. Kurzemes hercogu bibliotēka (1561-1701) un tās franču resursi. Letonica: 

Humanitāro Zinātņu Žurnāls. 2020, 41, 60–83; 

Vērdiņš, K. History, trauma, and narrative perspective in A Woman in Amber by Agate 

Nesaule. Journal of Baltic Studies. 2020, 10.1080/01629778.2020.1850486 (online) 
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Raksti citos ārvalstu un Latvijas zinātniskajos izdevumos 

 

Daija, P. Vācbaltiešu un latviešu attiecību attēlojums Rūdolfa Blaumaņa daiļradē. No: 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. Liepāja: LiePA, 2020, 13–25;  

Daija, P. Kristofa Hardera loma Vidzemes kultūrvēsturē. No: Harders, K. Tā pirmā pavāru 

grāmata. Kocēni: Kocēnu novada dome, 2020, 13–42; 

Daija, P. Modernie nemiera ceļi: Par Baltijas sabiedrību un kultūru simbolisma laikmetā. 

Modern Paths of Restlessness: Society and Culture in the Baltic during the Age of 

Symbolism. No: Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā. Sastādītājas 

Ginta Gerharde-Upeniece, Laima Slava. Rīga: Neputns, 2020, 60–71;  

Daukste-Silasproģe, I. Andreja Johansona jaunības gadu Rīga: atmiņas un 

kultūrvēsturiskas impresijas. No: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. 

Liepāja: LiePA, 2020, 85–98; 

Daukste-Silasproģe, I. Bēgļi Zviedrijā: dzīves telpa starp robežām (rakstnieka Alfreda 

Dziļuma piemērs). No: Robeža un diaspora. Literatūra un kultūra IV. Literatūra un kultūra: 

process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums XIX. Daugavpils: Saule, 2020, 

7–23; 

Eglāja-Kristsone, E. Sociālie mediji vēstures aktualizēšanā: #Grosvaldi1920 un Margarēta 

Grosvalde. Latvijas Arhīvi. 2020, 1, 32–58; 

Eversone, M. "Arvīd, uz kurieni Tu aizgāji?": Arvīda Griguļa personības loma 

Rakstnieku savienības vēsturē. No: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 

25. Liepāja: LiePA, 2020, 74–84; 

Grudule, M. Die Übersetzungen von Gellerts geistlichen Liedern und Fabeln ins Lettische 

im 18. Jahrhundert. In: Harald Bichlmeier, Jolanta Gelumbeckaitė (Hrsg.). Achthundert 

Jahre deutsch-baltischer Beziehungen. Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien. 

Bd. 3. Hamburg: baar, 2020, 103–125; 

Grudule, M. Nezināmā Elfrīde Ekarte-Skalberga – dzejniece un atdzejotāja. Ieskats Rīgas 

literārajā dzīvē 20. gadsimta sākumā. No: J. Kursīte-Pakule (sast., zin. red.). Starp teksta 

baudu un dzimumdiferences kaislībām: veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai. 

Rīga: LU, 2020, 16–36; 

Jonīte, D. Horeogrāfa stratēģijas mūsdienu teātrī: Agates Bankavas piemērs. No: Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. Liepāja: LiePA, 2020, 259–268; 

Jonīte, D. Dramaturģija. Tagadnes dokumentēšana un politika teātrī. No: Tišheizere E., 

Rodiņa I., Jonīte D., Mellēna-Bartkeviča L. Neatkarības laika teātris. Parādības un 

personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 342–381; 

Jonīte, D. Olgas Žitluhinas laikmetīgās dejas skola. No: Tišheizere E., Rodiņa I., Jonīte D., 

Mellēna-Bartkeviča L. Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 

21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 426–454;  

Kalnačs, B. Latvian Multiculturalism, Postcolonialism, and World Literature. In: Sturm-

Trigonakis, Elke (ed.). World Literature and the Postcolonial. Berlin: J. B. Metzler, 2020, 

159–170; 

Kārkla, Z. Robežu šķērsošana: Minnas Freimanes ceļojumu apraksti "Par piemiņu" (1884). 

No: J. Kursīte-Pakule (sast., zin. red.). Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām: 

veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai. Rīga: LU, 2020, 36–46; 
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Klotiņš, A. Par folkloras interpretācijas estētiskajiem rezultātiem. Latvijas Zinātņu 

Akadēmijas Vēstis. A daļa, 20204, 43–52; 

Leščinska (Tišheizere), E. Izrāde kā Universs. No: Mamaja E. (sast.) Dailei 100. Rīga: 

Neputns, 2020, 10–149; 

Leščinska (Tišheizere), E., Rodiņa, I. Jaunās mājas – no nokavētā apguves līdz teātrim ar 

sabiedrisku misiju. No: Tišheizere E., Rodiņa I., Jonīte D., Mellēna-Bartkeviča L. 

Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga: 

LU LFMI, 2020, 15–116;  

Ļaksa-Timinska, I. Oskara Rihtera "Meži šalc" – pirmais latviešu sociālistiskā reālisma 

romāns. No: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. Liepāja: LiePA, 

2020, 64–73; 

Ozoliņš, J. Svārstīgie, jūtīgie vīrieši: vēlīnās padomju maskulinitātes attēlojums Andras 

Neiburgas īsprozā. No: J. Kursīte-Pakule (sast., zin. red.). Starp teksta baudu un 

dzimumdiferences kaislībām: veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai. Rīga: LU, 

2020, 74–85; 

Pakalns, G. Pasaka par Bulbulputnu Latvijā: vēsture, avoti, cilvēki. No: Vēsture: avoti un 

cilvēki XXIII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020, 

177–182;  

Pakalns, G. Pēteris Šmits kā latviešu pasaku publicētājs un pētnieks. No: Profesors Pēteris 

Šmits: no Raunas līdz Pekinai. Sast. un atb. red. Mārīte Saviča. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 2020, 159–177; 

Reinsone, S. Searching for Deeper Meanings in Cultural Heritage Crowdsourcing. In: A 

History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen 

Humanities, edited by Palmyre Pierraux, Per Hetland, Line Esborg. Routledge, 2020, 

https://doi.org/10.4324/9780429197536 

Rodiņa, I. Vēsturiskā atmiņa Latvijas teātra jaunās paaudzes mākslinieku darbos: izrādes 

"Dvēseļu utenis" piemērs. No: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. 

Liepāja: LiePA, 2020, 269–275; 

Rodiņa, I. Newcomers in Latvian theatre directing: new generation and forms of theatre 

making. In: Čakare, V., Mellēna-Bartkeviča, L., Rodiņa, I., Zeltiņa, G. (eds.) Contemporary 

Latvian Theatre 2010–2020. A Decade Bookazine. Rīga: Zinātne, 2020, 50–61;  

Čakare, V., Rodiņa, I. New Performance Spaces and Redefinition of the Relationship 

between Performers and Audience Members in 21st Century Latvian Theatre: 2010–2020. 

In: Čakare, V., Mellēna-Bartkeviča, L., Rodiņa, I., Zeltiņa, G. (eds.) Contemporary Latvian 

Theatre 2010–2020. A Decade Bookazine. Rīga: Zinātne, 2020, 24–35;  

Rodiņa, I. No postmodernā uz postdramatisko teātri. No: Tišheizere E., Rodiņa I., Jonīte D., 

Mellēna-Bartkeviča L. Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 

21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 194–233; 

Rodiņa, I. Divtūkstošo gadu otrā desmitgade. Jaunās režijas personības. No: Tišheizere E., 

Rodiņa I., Jonīte D., Mellēna-Bartkeviča L. Neatkarības laika teātris. Parādības un 

personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 234–299;  

Rodiņa, I. Vladislava Nastavševa autorteātris. No: Tišheizere E., Rodiņa I., Jonīte D., 

Mellēna-Bartkeviča L. Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 

21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 524–555;  

https://doi.org/10.4324/9780429197536
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Rožkalne, A. Savādības pievilcība: diskusija par Viktoru Igo Latvijas kultūrvidē 19.-20. 

gadsimta mijā. No: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25. Liepāja: 

LiePA, 2020, 227–235; 

Vērdiņš, K. “Somehow. Some day. Somewhere”: Rolanda Kaņepa svētie un mocekļi. No: 

Rolands Kaņeps. Tēlu karuselis: izstādes katalogs. Red. Dainis Mjartāns. Cēsis: Pasaules 

latviešu mākslas centrs, 2020, 2–15; 

Vērdiņš, K. Radītāja spēka motīvs Gunara Saliņa un Ulža Bērziņa dzejā. No: J. Kursīte-

Pakule (sast., zin. red.). Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām: veltījums 

akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai. Rīga: LU, 2020, 162–173; 

Vērdiņš, K., Ozoliņš, J. “Pugacheva for the People": Two Portraits of Non-Urban Post-

Soviet Queer Performers. In: Emily Channell-Justice (ed.). Decolonizing Queer Experience: 

LGBT+ Narratives from Eastern Europe and Eurasia. Lanham: Lexington Books, 2020155–

171;  

 

 

Zinātnisko konferenču tēzes 

 

Daija, P. Kārlis Hūgenbergers latviešu literārās kultūras vēsturē 19. gadsimta pirmajā pusē. 

No: Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 

2020, 18; 

Daugavietis, J. Online survey as multi-functional tool researching and engaging Riga port 

neighborhoods’ inhabitants. In: International Seminar on Environment and Society: Current 

Challenges and Pathways to Change. Abstract Book. 2020, 1, 68;  

Daukste-Silasproģe, I. Starp pagātni un tagadni: Gunara Janovska prozas šķautne. No: 

Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 

2020, 18; 

Eversone, M. Komunistiskās partijas kontroles mehānisms Latvijas Padomju Rakstnieku 

savienībā: Žaņa Grīvas piemērs. No: Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā 

konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. 

Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 19; 

Gailīte, E. Tautas deju definēšanas problemātika mūsdienās Latvijā. No: Liepājas 

Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 19; 

Garda-Rozenberga, I. Vieta(s) un dzīve(s) līdzās Rīgas brīvostai. No: Liepājas 

Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 19; 

Jaudzema, J. Ģeotelpiskā izpēte autobiogrāfisko materiālu analizēšanai: Elizabetes Bušas 

atmiņu piemērs”. No: Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference 

“Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: 

Liepājas Universitāte, 2020, 21–22; 

Jonīte D. Starp deju, dzeju un putekļiem jeb skatītājs kā daļa no horeogrāfijas. No: Kultūras 

krustpunkti XIV. (Programma / tēžu krājums). Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2020, 44; 
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Jonīte, D. Horeogrāfija vai dzīvā scenogrāfija? Dejotāju koris Latvijas Nacionālā teātra 

iestudējumā „Pūt, vējiņi!”. No: Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā 

konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. 

Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 22; 

Kalnačs, B. Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: prozas motīvu un poētikas evolūcija. No: 

Liepājas Universitātes 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 

2020, 22; 

Klotiņš, A. Mūzikas nacionālā rakstura un 20. gs. modernisma attiecību problemātika: 

pēckara latviešu trimdas komponistu jaunrades piemērs. No: Liepājas Universitātes 26. 

starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 

pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 23; 

Krūze, A. Lībiskā dialekta un vidus dialekta kursisko izlokšņu atspoguļojums 

akadēmiskajos izdevumos „Latviešu tautasdziesmas”. No: Liepājas Universitātes 26. 

starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 

pētniecībā”. Programma un Tēzes. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2020, 24–25; 
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Pielikums Nr. 3 

 

Institūta zinātniskā personāla referātu saraksts 

 

Āboliņa, K. Rīgas Brīvostas un tās kaimiņu apkaimju telpiskie problēmjautājumi. LU 

78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Telpiskā plānošana un attīstība. Rīga, 

2020. gada 30. janv.; 

Āboliņa, K. Dabas tuvums kā vērtība. LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija 

Daba: humanitāro zinātņu konteksts. Rīga, 2020. gada 19. febr.; 

Bula, D. Naratīva loma pilsētas pieredzes izziņā. LU 78. starptautiskās zinātniskās 

konferences sekcija Telpiskā plānošana un attīstība. Rīga, 2020. gada 30. janv.; 
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konferences sekcija Telpiskā plānošana un attīstība. Rīga, 2020. gada 30. janv.; 

Daugavietis, J. Online survey as multi-functional tool researching and engaging Riga port 

neighborhoods’ inhabitants. International Seminar on Environment and Society Current 

Challenges and Pathways to Change, Lisabona, Portugāle, 2020. gada 2. marts;  

Daukste-Silasproģe, I. Atgriešanās Rīgā: sava un svešā disonance. Ieskats latviešu trimdas 

prozas tekstos. Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference XXX 

zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 20200. gada 30.–31. janv.;  

Daukste-Silasproģe, I. Starp pagātni un tagadni: Gunara Janovska prozas šķautnes. 

Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 

pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Daukste-Silasproģe, I. Dzejnieces tapšana. Zinātniskā un radošā konference Pieredze un 

redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 2020. gada 18. dec.; 

Eglāja-Kristsone, E. Sociālo mediju iespējas vēsture aktualizēšanā Grosvaldi 1920 

pieredzes stāsts. Rakstniecības un mūzikas muzeja konference Personība meklē personību. 

Rīga, ZOOM, 2020. gada 26. nov.;  

Eglāja-Kristsone, E. Veltas Sniķeres raduraksti. Kādas fotogrāfijas stāsts. Zinātniskā un 

radošā konference Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 

2020. gada 18. dec.; 

Eversone, M. Komunistiskās partijas kontroles mehānisms Latvijas Padomju Rakstnieku 

savienībā: Žaņa Grīvas piemērs. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Eversone, M., Bērziņš, M. Diskusija “Vēstures balsstiesības”. Rakstniecības un mūzikas 

muzeja konference Personība meklē personību. Rīga, ZOOM, 2020. gada 26. nov.; 
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Eversone, M. Personību loma Rakstnieku savienības vēsturē: Žanis Grīva, LU LFMI 

Doktorantu seminārs. Rīga, 2020. gada 16. sept.; 

Eversone, M. Vortāla literatura.lv piecgade. LU LFMI Vortāla literatura.lv piecgade. Rīga, 

2020. gada 23. sept.; 

Gailīte, E. Tautas deju definēšanas problemātika mūsdienās Latvijā. Liepājas 26. 

starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 

Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Gailīte, E. Latviešu skatuviskā tautas deja kā nemateriālais kultūras mantojums. Latvijas 

Kultūras akadēmijas starptautiska zinātniskā konference Kultūras Krustpunkti XIII. Rīga, 

2020. gada 6. nov.; 

Garda-Rozenberga, I. Vieta(s) un dzīve(s) līdzās Rīgas brīvostai. Liepājas 26. starptautiskā 

zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. 

gada 5.–6. marts; 

Garda-Rozenberga, I. Cilvēks, vide un stāstījums Daugavas lejtecē. LU 78. starptautiskās 

zinātniskās konferences sekcija Telpiskā plānošana un attīstība. Rīga, 2020. gada 30. janv.; 

Grīnuma, G. “Uguns un nakts” pirmuzveduma priekšspēle Kastaņolā. Zinātniskie lasījumi 

par lugas “Uguns un nakts” tapšanas gaitu, tulkojumiem, iestudējumiem. Rīga, 2020. gada 

11. sept.; 

Grīnuma, G. Roberts Ivanovs: Satversmes sapulces sekretārs un netapušais Raiņa 

Ekermanis. Zinātniskie lasījumi Jaunās Latvijas valsts kultūrpolitika. Jūrmala. 2020. gada 

15. okt.;  

Grīnvalde, R. Folkloras vākšana un arhivēšana digitālajā laikmetā. Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja seminārs Vai etnogrāfiskajām kolekcijām ir nākotne? Rīga, ZOOM, 2020. 

gada 25. nov.;  

Grīnvalde, R. Examining Socialist Folkloristics: A Welcome Note. Starptautiska zinātniskā 

konference Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage. Riga, ZOOM, 2020. gada 16.–

18. dec.; 

Grīnvalde, R. Folkloras publicējumi trimdā. LU LFMI seminārs Pēckara arhīvs V. Rīga, 

2020. gada 17. jūn.; 

Grudule, M. Gothards Frīdrihs Stenders un mūzika. 10. starptautiskais zinātniskais 

seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un 

problēmas. Rīga, 2020. gada 17. janv.;  

Grudule, M. Siegfried von Vegesacks “Die Baltische Tragödie” (1935) und “Der letzte 

Akt” (1957): Essen und Identität. Starptautiska konference Baltische Erzähl- und 

Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. 

Tallina, Igaunija, ZOOM, 2020. gada 17.–19. sept.;  

Grudule, M. Von frommen Schriften und einem verlorenen Sohn – Was die Reformation in 

Livland literarisch bewirkte. Zinātnisks seminārs Verlorene Söhne, kalte Füße und Tragödie 

– Deutschbaltische Literaturgeschichte. Tartu, Igaunija, ZOOM, 2020. gada 29. okt.–1. 

nov.; 

Jaudzema, J. Ģeotelpiskā izpēte autobiogrāfisko materiālu analizēšanai: Elizabetes Bušas 

atmiņu piemērs. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 
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Jonīte, D. Horeogrāfija vai dzīvā scenogrāfija? Dejotāju koris Latvijas Nacionālā teātra 

iestudējumā Pūt, vējiņi! Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Jonīte, D. Horeogrāfs mūsdienu teātrī Latvijā: darbības modeļi tradīciju krustpunktos. LU 

LFMI Doktorantu seminārs. Rīga, 2020. gada 16. sept.; 

Kalnačs, B. Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: prozas motīvu un poētikas evolūcija. 

Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 

pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts;  

Kalnačs, B., Füllmann, R. Die (post-)koloniale Mimikry im Werk von Rūdolfs Blaumanis: 

Herr Akmentin als Prototyp des neuen Letten. Starptautiska konference Baltische Erzähl- 

und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. 

Tallina, Igaunija, ZOOM, 2020. gada 17.–19. sept.;  

Kārkla, Z. Iemiesota subjektivitāte un sievišķā rakstība Veltas Sniķeres dzejoļu krājumā 

“Trīs autori” (1950). Zinātniskā un radošā konference Pieredze un redzējumi: dzejniecei 

Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 2020. gada 18. dec.; 

Klotiņš, A. Mūzikas nacionālā rakstura un 20. gs. modernisma attiecību problemātika. 

Pēckara latviešu trimdas komponistu jaunrades piemērs. Liepājas 26. starptautiskā 

zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. 

gada 5.–6. marts; 

Klotiņš, A. Nacionālās operas BAŅUTA tapšanas drāma.  Rīgas Latviešu biedrības 

konference Operas BAŅUTA 100 gadi. Rīga, 2020. gada 26. okt.; 

Krūze, A. Lībiskā dialekta un vidus dialekta kursisko izlokšņu atspoguļojuma problemātika 

akadēmiskajā izdevumā “Latviešu tautasdziesmas”: 11. sējuma piemērs. Liepājas 26. 

starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 

Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Ķencis, T. Socialist Folkloristics and Soviet Nationalism. Starptautiska zinātniskā 

konference Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage. Riga, ZOOM, 2020. gada 16.–

18. dec.; 

Ķencis, T. Latviešu folkloristika (1945–1985). Krišjāņa Barona konference 2020 Krišjānim 

Baronam – 185, Rīga, 2020. gada 30. okt.; 

Laime, S. Lidojošās raganas un raganu sabati Latvijā: folkloras un rakstīto avotu 

salīdzinājums. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Laime, S. Digital Mapping: Research Method and Data Representation Tool in 

garamantas.lv. 5. starptautiskā zinātniskā konference DHN [Digital Humanities in the 

Nordic countries] 2020. Rīga, ZOOM, 2020. gada 20.–23. okt.; 

Leščinska, E. Kultūru mijiedarbe kā impulss laikmetīgā teātra attīstībai. Liepājas 26. 

starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 

Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Leščinska, E. Latviešu laikmetīgā dramaturģija – kopdarbā radīts teksts. Zinātniskā 

konference Jaunākā literatūra Latvijā I. Rīga, 2020. gada 22.–23. okt.;  

Ļaksa-Timinska, I. Oportūnists, ļefists, majakovskietis, šāds-tāds inteliģentiņš Linards 

Laicens PSRS: biogrāfiskais aspekts un „Limitrofija”. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā 
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konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–

6. marts; 

Misāne, A. New Sacred Nature Shrines in Latvia. Zinātniskā seminārā Re-storied Sites and 

Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage. 

Tartu, Igaunija, ZOOM, 2020. gada 16. okt.;  

Oga, J. Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – 

liecības par atļauto un liegto. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Oga, J. Velta Sniķere un Starptautiskais PEN klubs. Zinātniskā un radošā konference 

Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 2020. gada 18. dec.; 

Ostups, A. The Ethics of Unnarrated: Cultural Trauma in Gundega Repše’s Novel “The 

Persuasion of Iron”. Starptautiskās Naratīvu izpētes biedrības ikgadējā konference 

Narrative, Ņūorleāna, ASV, 2020. gada 4.–8. marts;  

Ostups, A. Narratological Analysis of Trauma. LU LFMI Doktorantu seminārs. Rīga, 2020. 

gada 16. sept.; 

Ozoliņš, G. The Dievturi Movement under Soviet Regime. Starptautiska zinātniskā 

konference Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage. Riga, ZOOM, 2020. gada 16.–

18. dec.; 

Ozoliņš, J. Stuffed Birds and Birds in Cages: A Case Study of the Narrative Metaphor in 

Short Stories by Andra Neiburga. Starptautiskās Naratīvu izpētes biedrības ikgadējā 

konference Narrative, Ņūorleāna, ASV, 2020. gada 4.–8. marts; 

Ozoliņš, J. When Disability Becomes Queer: A Case Study of the Soviet Latvian Film Blow 

the Wind (Pūt, vējiņi!) by Gunārs Piesis. 52. ikgadējā Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas 

studiju asociācijas (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) sanāksme. 

Vašingtona, ASV, ZOOM, 2020. gada 5.–8. nov.;  

Pakalns. G. Pasaku satura rediģēšana J. Niedres «Latviešu pasakās» (1945–1950). 

Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference XXX zinātniskie lasījumi. 

Daugavpils, 20200. gada 30.–31. janv.; 

Pērle-Sīle, G. Jauna slota tīri slauka jeb muižnieka Bernharda Magnusa fon Vulfa tiesas 

prāva pret mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Pērle-Sīle, G. Negantais un rātnais Frīdrihs Daniels Vārs. LU LFMI Doktorantu seminārs. 

Rīga, 2020. gada 16. sept.; 

Pusvilka, A. Apkaimju aktīvisms Daugavas lejteces kopienās. LU 78. starptautiskā 

zinātniskā konferences sekcija Telpiskā plānošana un attīstība. Rīga, 2020. gada 30. janv.; 

Reinsone, S., Gailīte E. Garamantas.lv 2020. Krišjāņa Barona konference 2020 Krišjānim 

Baronam – 185, Rīga, 2020. gada 30. okt.; 

Reinsone, S. Crowdsourcing in Practice: Digital Archives of Latvian Folklore. Webinar 

series on crowdsourcing and automatic transcription. Stokholma, Zviedrija, ZOOM, 2020. 

gada 13. okt.; 

Rodiņa, I. Gaismu dramaturģija 21. gadsimta teātrī. Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Asins 

kāzas” piemērs. Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas 

literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 
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Rodiņa, I. Teātris pandēmijas laikā. Zinātniskā konference Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram. Rīga, 2020. gada 26. aug.;  

Rodiņa, I. Actors as co-creators in contemporary Latvian theatre. Starptautiska zinātniskā 

konference ANTS 2020: Scan-Aesthetics. Bergena, Norvēģija, ZOOM, 2020. gada 26. nov.;  

Rožkalne, A. Kāda dzejoļa pieredze. Zinātniskā un radošā konferencē Pieredze un 

redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 2020. gada 18. dec.; 

Šteinbergs, I. Uldis Bērziņš un latviešu “atdzejas skola” – galvenie problēmjautājumi. LU 

LFMI Doktorantu seminārs. Rīga, 2020. gada 16. sept.;  

Tihovska, I. Cittautu folkloras vākšana Latviešu folkloras krātuvē no 1926. līdz 1929. 

gadam: vākšanas norise, diskusija un sociālais konteksts. Liepājas 26. starptautiskā 

zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. 

gada 5.–6. marts; 

Upeniece, A. Academic Honesty in Humanities in Latvia: Reporting Mistakes of Academic 

Publications. Starptautiska konference BOBCATSSS 2020. Parīze, Francija, 2020. gada 21.–

25. janv.;  

Upeniece, A. Letonica un Krišjānis Barons. Krišjāņa Barona konference 2020 Krišjānim 

Baronam – 185, Rīga, 2020. gada 30. okt.; 

Ūdre, D. Between Contested Traditions and Contested Heritage. 5th Association of Critical 

Heritage Studies virtual Biennial Conference Futures. Londona, Apvienotā Karaliste, 

ZOOM, 2020. gada 26.–30. aug.; 

Ūdre, D. Quest For Mythological Time: Latvian Folk Ornament. 2020 American Folklore 

Society virtual meeting Centers/Peripheries: Connecting Beyond the Binaries, Tulsa, ASV, 

ZOOM, 2020. gada 13.–17. okt.; 

Ūdre, D. Ideological Tuning of Latvian Folk Ornament. Starptautiska zinātniskā konference 

Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage. Riga, ZOOM, 2020. gada 16.–18. dec.; 

Ūdre, D. Vizuāli interpretētas ideoloģijas: mitoloģiskais ornaments kā strīdīgs kultūras 

mantojums mūsdienu Latvijā. LU LFMI Doktorantu seminārs. Rīga, 16. sept.; 

Valke, S. Franču literatūras piedāvājums Kurzemes un Zemgales hercogistes laikrakstos. 

Starptautiska zinātniskā konference Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls 

periods pasaules vēsturē. Kuldīga, 2020. gada 17. sept.;  

Vērdiņš, K. Everyday Life and (Post)Soviet Gay Experience in Klavs Smilgzieds' Erotic 

Stories. The 135th MLA Annual Convention. Sietla, ASV, 2020. gada 9.–12. janv.;  

Vērdiņš, K. History, Trauma and Narrative Perspective in A Woman in Amber by Agate 

Nesaule. Starptautiskās Naratīvu izpētes biedrības ikgadējā konference Narrative. 

Ņūorleāna, ASV, 2020. gada 4.–8. marts; 

Vērdiņš, K. Inter-imperial Villains and Baltic Subhumans in Two French Crime Novels. 52. 

ikgadējā Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas (Association for Slavic, East 

European, and Eurasian Studies) sanāksme. Vašingtona, ASV, ZOOM, 2020. gada 5.–8. 

nov.; 

Vērdiņš, K. Nenormatīvās seksualitātes un dzimtes apzīmējumi latviešu valodā. Zinātniskā 

konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, ZOOM, 2020. gada 26. nov.;  
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Vērdiņš, K. Femīnā modernitāte krājumā “Nemitas minamais”. Zinātniskā un radošā 

konference Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100. Rīga, ZOOM, 2020. gada 

18. dec.; 

Vīksna, M. Zemgales folkloras materiāli LFK. Latvijas Nacionālā kultūras centra seminārs 

Nemateriālās kultūras mantojums teorijā un praksē. Jelgava, 2020. gada 9. okt.; 

Vīksna, M. Luda Bērziņa piemiņas saglabāšana un jaunatklājumi viņa biogrāfijā. Džūkstes 

pasaku muzeju konference Ludim Bērziņam 150. Džūkste, 2020. gada 19. sept.; 

Žune, I. Leonīds Vīgners – komponists.  Liepājas 26. starptautiskā zinātniskā konference 

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Liepāja, 2020. gada 5.–6. marts; 

Žune, I. Jūrmalas Mūzikas vidusskola 60 gados. Seminārs Rudens radošās dienas Jūrmalas 

Mūzikas vidusskolā. Jūrmala, ZOOM, 2020. gada 21. okt.; 

Žune, I. Alfrēda Kalniņa un Artūra Krūmiņa “Baņuta” Rakstniecības un mūzikas muzeja 

krājuma materiālos. Rīgas Latviešu biedrības konference Operas BAŅUTA 100 gadi. Rīga, 

2020. gada 26. okt.; 

Žune, I. Vai komponists Helmers Pavasars spēlēja Bahu?  Rakstniecības un mūzikas muzeja 

konference Personība meklē personību. Rīga, ZOOM, 2020. gada 26. nov. 
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Pielikums Nr. 4 

 

Institūta zinātniskā personāla dalība starptautiskos projektos 
 

 

Letters and Songs: Registers of beliefs and expressions in the Early Modern North. 

Sadarbības institūcija – Somijas akadēmija, 2015–2020. Piedalās LU LFMI vadošais 

pētnieks Pauls Daija. 

The Future of Cultural Heritage in Modern Europe - Die Zukunft des kulturellen Erbes im 

modernen Europa. Vad. institūcija – Potsdamas Universitāte, 2019–2021. Piedalās LU 

LFMI pētnieks Guntis Pakalns, pētniece Ginta Pērle-Sīle. 

The Politics of Literary History: Changes in the uses of literary history in the Soviet 

Union/Russia, Estonia, Latvia, Czechoslovakia/the Czech republic, GDR/Germany and 

Finland from 1970s to the present. Vad. institūcija – Turku Universitāte. Piedalās LU LFMI 

vadošā pētniece Māra Grudule, vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs. 

The Music Repertoire of the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth 

(1565–1773). Vad. institūcija – Varšavas Universitāte, 2016–2020. Piedalās LU LFMI 

vadošā pētniece Māra Grudule. 

Reclaimed Avant-garde. Vad. institūcija – Polijas teātra institūts, 2014–2020. Piedalās LU 

LFMI vadošā pētniece Edīte Leščinska. 

RomaInterbellum: Roma Civic Emancipation between the Two World Wars. Vad. institūcija 

– St. Endrūsa Universitāte, 2016–2021. Piedalās LFMI pētniece Ieva Tihovska. 

Roma in the Centre. Vad. institūcija – Islandes Universitāte, 2019–2021. Piedalās LFMI 

pētniece Ieva Tihovska. 

The Role of Imaginary Narrative Scenarios in Cultural Dynamics. Vad. institūcija – Tartu 

Universitāte, 2017–2021. Piedalās LFMI pētnieks Artis Ostups. 

From past to present: migration and integration through the life story network. Vad. 

institūcija – Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts”, 2017–2020. 

Piedalās LFMI pētniece Ieva Garda-Rozenberga. 

COST - IS0901 Women Writers in History. Piedalās LFMI vad. pētniece Eva Eglāja-

Kristsone. 

COST - CA16204 Distant Reading for European Literary History. Piedalās LFMI vad. 

pētniece Eva Eglāja-Kristsone. 

COST - CA18126 Writing Urban Places. Piedalās LFMI vad. pētniece Dace Bula, pētniece 

Ieva Garda-Rozenberga. 

COST - CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of 

Dissent. Piedalās LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone, Jānis Daugavietis 

COST - CA16229 European Network for Environmental Citizenship. Piedalās LFMI 

pētnieks Jānis Daugavietis. 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-potsdam.de/de/fucuhe/
https://www.uni-potsdam.de/de/fucuhe/
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Pielikums Nr. 5 

 

 

Finanšu apgrozījuma pārskats par 2020. gadu 

 
1. Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) un dimensijām: 

darbības raksturs un darbības veids 
 

 
 

2. ieņēmumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) un dimensijām: 

darbības raksturs un darbības veids 
 

 
 



 

 

Pielikums Nr. 6 

 

 

Institūta zinātniskie darbinieki 

 
Darbinieki pamatdarbā (ar algas nodokļa grāmatiņām) un darbinieki blakus darbā (bez 

algas nodokļa grāmatiņām) 
 Strādā pētniecības 

darbu pilnu darba 

laiku 

(PL) 

Strādā pētniecības 

darbu nepilnu darba 

laiku 

(NL)  

Pilna darba laika 

ekvivalents 

(PLE) 

pavisam 
t.sk. 

sievietes 
pavisam 

t.sk. 

sievietes 
pavisam 

t.sk. 

 sievietes 

A 1 2 3 4 5 6 

KOPĀ 32 24 34 23 57,33 40,83 

    tai skaitā:       

Zinātniskais personāls 22 16 24 15 41,39 28,25 

Zinātnes tehniskais 

personāls 
- - - - - - 

Zinātni apkalpojošais 

personāls 
10 8 10 8 15,94 12,58 

 

IZZIŅA:   No kopējā darbinieku skaita (1.+3.aile)  

ar augstāko izglītību: 60 

   tai skaitā sievietes: 42 

 

 

 

Zinātniskais personāls pa vecuma grupām 

 
Pavisam 

 

Tai skaitā vecumā 

līdz 24 

gadiem  

25 - 34 

gadi 

35 - 44 

gadi 

45 - 54 

gadi 

55 - 64 

gadi 

65 un  

vairāk  

A 1 2 3 4 5 6 7 

KOPĀ 46 – 10 15 6 10 5 

       tai skaitā 

sievietes 
31 - 7 8 4 8 4 

darbinieki  

ar zinātnisko 

(doktora) grādu 

33 - 1 13 5 10 4 

       tai skaitā 

sievietes 
21 - 1 6 3 8 3 

 

 

 

 


