Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma izlietojums
Liepājas Universitātes latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu
zinātniskās darbības nodrošināšanai 2015. gadā
Finansējuma mērķis
Studiju un zinātniskās
literatūras izstrāde un
sagatavošana izdošanai

Finansējuma
saņēmējs
Linda Lauze
Diāna Laiveniece
Dzintra Šulce
Anita Helviga

Starptautiski recenzējamo
rakstu krājumu izdošana
latviešu valodniecībā un
literatūrzinātnē

Mācībspēku un studentu dalība
starptautiskās zinātniskās
konferencēs (referāti,
publikācijas)

Izdevniecība LiePA
Anita Helviga
Sigita Ignatjeva
Izdevējs
Izdevniecība LiePA

Linda Lauze
Dzintra Šulce
Linda Lauze
Sandra Okuņeva
Inta Genese-Plaude
Anda Kuduma
Edgars Lāma
Dzintra Šulce
LiepU Saimniecības
daļa

Rezultāts

Izlietojums
EUR
MĒRĶIM KOPĀ 400,Marta Moze „Mūsdienu latviešu valodas sintakse” (pārstrādāta izdevuma 100,rediģēšana)
Marta Moze „Mūsdienu latviešu valodas sintakse” (pārstrādāta izdevuma 100,rediģēšana)
„Latviešu valodas kultūra” (atjaunots metodiskais izdevums LiepU studentiem)
100,Juris Kastiņš „Trigonometriskais punkts” (zinātniskas grāmatas rediģēšana un 100,maketēšana)
MĒRĶIM KOPĀ 2209,Krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 1. un 2. daļas izdošana
400,Krājuma „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” rediģēšana, 800,korektūra, maketēšana
Krājuma „Valodu apguve” rediģēšana angļu valodā (Kembridža)
800,Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet”
209,Nr. 1 un Nr. 2. izdošana
MĒRĶIM KOPĀ 982,Starptautiskā sociolingvistu konference Maincā (viesnīcas izdevumi 2015. gada 12.– 308,16. aprīlī)
Starptautiskā zinātniskā konference Daugavpilī
36,Starptautiskais baltistu kongress Viļņā
205,Starptautiska konference Daugavpilī 2015. gada 4.-5. nov.
92,Starptautiska konference Daugavpilī 2015. gada 4.-5. nov.
92,Starptautiska konference Daugavpilī 2015. gada 4.-5. nov.
40,Starptautiska konference „Rainim -150” Rīgā 2015. gada 7. okt.
17,Starptautiska konference Viļņā, Kauņā 2015. gada 01.-04.okt.
142,Transporta pieteikums referentu braucienam uz Daugavpili
50,-

Mācībspēku zinātnisko rakstu
publicēšana starptautiski
recenzējamos izdevumos vai
starptautiski citējamās datu
bāzēs iesniegtas/ akceptētas
publikācijas
Pētniecības popularizēšana un
pētniecības integrācija studijās:
pētniecības popularizācijas
pasākumi, studiju ekskursijas,
meistardarbnīcas,
populārzinātniskas lekcijas

Benedikts Kalnačs

Aivis Gailītis

Linda Zulmane
Linda Zulmane
Gunta Tramdaka
Zane Prenclava
Liene Brikmane
Haralds Matulis

Gundega Blumberga

MĒRĶIM KOPĀ 1000,Līdzfinansējums grāmatas „Baltijas postkoloniālā drāma” izdošanai Vācijā,
1000,Bīlefeldē, apgādā Aisthesis

MĒRĶIM KOPĀ
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes un Liepājas
pilsētas izglītības pārvaldes Latviešu valodas metodiskās apvienības organizētās
„Jauno filologu skolas” afišu dizaina un maketa un reprezentācijas materiālu dizaina
un maketa izveide
Radošās rakstīšanas meistardarbnīcu tematiskā plāna izveide; dzejas
meistardarbnīcu nodarbību vadīšana skolēniem (Zinātnieku nakts, Karjeras dienas)
Jauno filologu skolas nodarbību tematisko plānu izveide Liepājas pilsētas un rajona
vidusskolu skolēniem
Studiju programmas „Rakstniecības studijas” mācību ekskursijas organizēšana uz
Rīgu, izdevniecību „RaKa”, darba uzdevumu sagatavošana
Studiju ekskursija uz Klaipēdas Universitāti studiju programmas „Baltu filoloģija un
kultūra” studentiem
Studiju ekskursija uz Klaipēdas Universitāti studiju programmas „Baltu filoloģija un
kultūra” studentiem
Radošās rakstīšanas meistardarbnīcu tematiskā plāna sagatavošana un radošās
rakstīšanas nodarbību novadīšana maģistra studiju programmas „Rakstniecības
studijas” studentiem
Radošās rakstīšanas meistardarbnīcas maģistra studiju programmas
„Rakstniecības studijas” studentiem vadīšana
Ceļa un viesnīcas izdevumi vieslektoriem
KOPĀ

APSTIPRINĀTS Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Domes sēdē 2015. gada 15. decembrī, protokols Nr. 7.

1312,50,-

120,200,200,56,56,200,-

250,180,5903

