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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2020. gadā 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas 

Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti  
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

 

Zinātnisko konferenču cikls "Latvijas valstiskuma idejas 

vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā"(6 

konferences par Latvijas valstiskuma idejas attīstību, 

sadarbībā ar Latvijas Universitāti). 
 

Starptautiska konference “Ziemeļeiropas bibliotēkas 

konfesionālisma laikmetā (1500-1650) un to mantojums”  

 

Zinātniska kataloga “Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka 1583-1621“ 

sagatavošana.  

 

Izdevuma “The Baltic Battle of Books: Formation, Transfiguration 

and Replacement of European Libraries in the Confessional Age (c. 

1500-c. 1650) and Their Afterlife” sagatavošana 

 

Izstāde “Looted library, Reconstructed library” 

 

2017. – 2019. gada konferenču rakstu krājumu izdošana 

 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis Projekts ,,Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš Eiropas 

kopējā kultūras telpā’’  ietver sešas (6) starptautiskas zinātniskas 

konferences, (2017-2020), aptverot Latvijas vēsturi no 12. gadsimta 

pirmskristianizācijas posma līdz 1918. gadam – Latvijas valsts 

nodibināšanai. Projekts ir tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes 

Vēstures un filozofijas fakultāti.  

Konferenču cikla iecere ir pievērst uzmanību sarežģītajām un 

vēstures literatūrā dažādi vērtētajām norisēm un notikumiem latviešu 

vēsturiski apdzīvotajās zemēs, raugoties no kopējās Eiropas vēstures 

skatupunkta, nosacīti runājot par valsti pirms valsts.  

Mūsdienu Latvijas teritorija un latviešu apdzīvotās zemes gadsimtu 

gaitā ir atradušās dažādu valstisku veidojumu un lielvaru 
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administratīvā sastāvā un pakļautībā  ar pastāvīgi mainīgām robežām; 

starp atšķirīgām savstarpēji naidīgām politiskām varām, ideoloģijām, 

kultūrām un atšķirīgu konfesionālo vidi. Līdzīgi kā citas Austrum-

Viduseiropas tautas, arī latvieši to apdzīvotajās teritorijās nebija savas 

vēstures veidotāji, tie nebija politiskās un saimnieciskās varas subjekti. 

Un tomēr, 1918. gada novembrī latvieši nodibināja savu valsti.  

Starptautisko zinātnisko konferenču tematika atspoguļo mūsdienu 

Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā veidojušos valstisko veidojumu 

vēsturisko attīstību, salīdzinājumā ar līdzīgiem procesiem kopējā 

Eiropas kultūras telpā.  

Konferenču mērķis ir sekmēt sadarbību dažādu Eiropas valstu 

vēsturnieku vidū, sekmēt pētījumus Latvijas vēsturē un pievērst 

plašākas sabiedrības uzmanību aktuāliem Latvijas vēstures tematiem, 

kas ļauj izdarīt secinājumus par procesiem, kuri sagatavoja ceļu valsts 

dibināšanai 1918. gadā.  

 

2020.gada mērķi, īstenojot zinātnisko konferenču cikla „Latvijas 

valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” 

pasākumus bija: 

1. Rīkot konferenci “Ziemeļeiropas bibliotēkas konfesionālisma 

laikmetā (1500-1650) un to mantojums” (“Sacred books, 

looted books: Formation, transfiguration and replacement of 

the Northern European libraries in the confessional age 

(c.1500-c.1650) and their after life”) 

2. Sastādīt zinātnisko katalogu “Rīgas Jezuītu kolēģijas grāmatu 

krājuma (1583-1621) katalogs. Vēsture un rekonstrukcija“ 

3. Radīt izstādi “Looted library, Reconstructed library” 

4. Sagatavot izdevumu “The Baltic Battle of Books: Formation, 

Transfiguration and Replacement of European Libraries in the 

Confessional Age (c. 1500-c. 1650) and Their Afterlife” 

izdevniecības Brill akadēmisko publikāciju sērijā “Library of 

the Written Word”. 

5. Izdot starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumus 

vienotā sērijā.  

 

Pasākuma mērķis saskaņā ar vadlīnijām:  

1. stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas 

valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot 

notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi 

nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā 

likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; 

2. apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. 

gadsimta valsts vērtības; 

3. radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus 

un jaunrades darbus. 

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

1. Gada pirmajā ceturksnī notika starptautiskās konferences 

“Ziemeļeiropas bibliotēkas konfesionālisma laikmetā (1500-1650) un 

to mantojums” (“Sacred books, looted books: Formation, 

transfiguration and replacement of the Northern European libraries in 
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the confessional age (c.1500-c.1650) and their after life”) koncepcijas 

izstrāde, komunikācija un saziņa ar konferences runātājiem un 

dalībniekiem, notika konferences izsludināšana un rezervēta 

nepieciešamā loģistika (ceļojumu izdevumi, viesnīcas, u.c.). Izveidota 

darba grupa konferences formāta un satura izstrādei un organizācijai 

un notikušas tās tikšanās. Tika izveidots detalizēts konferences 

apraksts, uzsaukums, apzinātas institūcijas un zinātnieki, kuri arī tika 

uzrunāti dalībai konferencē. Tika veikta uzrunāto runātāju ceļojumu 

organizēšana, veikta nepieciešamā viesnīcu reģistrācija, notika 

intensīva sarakste par konferencē atklājamajiem jautājumiem un 

referātiem. Tika sagatavota konferences galīgā versija. Sagatavota un 

izplatīta informācija par konferenci dažādos tīklos. 

Saistībā ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem pēc 

aktīvas konsultācijas ar visiem runātājiem un dalībniekiem 2020.gada 

jūnija sākumā tika pieņemts lēmums mainīt sestās zinātniskās 

konferences “Ziemeļeiropas bibliotēkas konfesionālisma laikmetā 

(1500-1650) un to mantojums” formātu. Starptautiskās konferences 

dalībnieki, sadarbojoties e-vidē un organizējot profesionālas 

sanāksmes elektroniskā formātā LNB vadībā sagatavos kopīgu rakstu 

izdevumu. Par izmaiņām attiecībā par konferences norisi klātienē tika 

informēta arī LR KM.   

2. 2020.gadā visa gada garumā notika zinātniska kataloga “Rīgas 

jezuītu kolēģijas bibliotēkas (1583-1621)“ sagatavošanas darbi tā 

izdošanai analogā un digitālā formātā, tādējādi kontekstualizējot un 

aktualizējot šo mantojumu šodienas sabiedrībā. Izstrādāta detalizēta 

krājuma uzbūve, panākta vienošanās ar visiem autoriem par 

rakstīšanas principiem, izstrādātas rakstu vadlīnijas, kopkataloga 

vadlīnijas, rādītāju saraksti, saīsinājumu sistēma, bibliogrāfijas, u.c.  

Iegūtas nepieciešamās atļaujas un attēlu digitālās kopijas no 

starptautiskajiem partneriem.  Veikta satura zinātniskā rediģēšana. 

Veikta tulkošana uz/no angļu valodas un izdevuma literārā redakcija. 

Kataloga ievadraksta sastādīšanai tika uzrunāti un apstirpināja savu 

dalību prof. Endrjū Petegrī (Andrew Pettegree) un  Artūrs der 

Veduvens (Arthur der Weduwen) no Sentendrjūsas Universitātes 

Lielbritānijā, raksti saņemti. Arī pārējie zinātniskie raksti sagatavoti 

2020.gadā. Katalogs drukātā formātā tiks izdots 2021.gada pavasarī. 

Pabeigts darbs ar IT nodaļu par elektroniskā kataloga uzbūvi, 

sakārtošanu un padarīšanu pēc iespējas ērtu lietotājiem. Bibliogrāfiskie 

ieraksti tika veikti Aleph sistēmā (šobrīd 798 apraksti). Ir pabeigta 

ierakstu redakcija. Tika izstrādāta kataloga aprakstu atveide LNB 

mājas lapā.   

Visu gadu notika kataloga daļas rediģēšana, precizēšana un zinātniskā 

redakcija saziņā ar Zviedrijas bibliotēkām par Rīgas jezuītu kolēģijas 

bibliotēkas eksemplāriem un piesaistītajiem ekspertiem. Ņemot vērā 

ārkārtējo COVID-19 izraisīto situāciju ar ceļošanas ierobežojumiem, 

tika sagatavota un nosūtīta vēstule Upsalas Universitātes bibliotēkas 

vadībai par sadarbību projekta īstenošanā. Tika lūgts lielāks atbalsts no 

UUB kolēģiem kataloga ierakstu tapšanā, ņemot vērā un saņemts UUB 
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apstiprinājums un gatavība iesaistīties un atbalstīt. Tika saņemts 

lūgtais atbalsts un saņemta informācija no UUB.  

3. 2020.gadā notika virtuālas izstādes “Looted library, Reconstructed 

library” sagatavošanas darbi, koncepcijas izstrāde, saziņa ar platformu 

Europeana, kā arī partneru bibliotēkām Upsalas Universitātes 

bibliotēka, Zviedrijas Nacionālā bibliotēka, u.c. Ir tikuši apzināti 

iespējamie ekspozīcijas objekti un iegūtas to digitālās kopijas, tika 

vadītas pārrunas ar Upsalas Universitātes bibliotēkas vadību par viņu 

krājumā esošo objektu digitalizēšanas iespējām un to pārcelšanu 

Europeana digitālajā vidē. Izstrādāta izstādes koncepcija, uzbūve, 

stāstījuma mērķi un teksti. 

Pārrunās ar Europeana pārstāvjiem tika precizēti eksponējamie objekti 

un to raksturojums. Tika izveidots virtuālās ekspozīcijas izstrādes 

plāna uzmetums. Regulāri notiek saziņa ar UUB par sadarbību izstādes 

tapšanā. Regulāra saziņa un konsultācijas ar projektam piesaistītiem 

LNB un LU pētniekiem par izstādes saturu un vēstījumu. Pabeigti 

izstādes teksti, veikta to tulkošana uz angļu valodu. Veikta 

nepieciešamo trūkstošo objektu digitalizācija. Izstāde tiks atklāta 

Europeana platformā 2021.gada septembrī, kad aprit 400 gadi kopš 

Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas izlaupīšanas 1621.gadā. 

4. Veikta izdevuma “The Baltic Battle of Books: Formation, 

Transfiguration and Replacement of European Libraries in the 

Confessional Age (c. 1500-c. 1650) and Their Afterlife”  detalizēta 

koncepcijas izstrāde un ir jau saņemts apstiprinājums un tikusi panākta 

vienošanas par rakstu krājuma izdošanu sērijā “Library of the Written 

Word” prestižajā Brill izdevniecībā. Dr. G. Strenga ir izveidojis 

grāmatas redaktoru sastāvu –  prof. Peters Sjēkvists (Upsalas 

Universitātes bibliotēka), prof. Jonas Nordīns (Lundas Universitāte), 

prof. Andris Levāns (LU) un LNB vadošais pētnieks dr. Gustavs 

Strenga. Izdevumā plānotie raksti ir izstrādes procesā – ar izdevumu 

saistītās tikšanās un sarunas, kas bija paredzētas konferences laikā, 

sakarā ar konferences atcelšanu tika pārceltas e-vidē. Izdevumu 

plānots izdot 2022.gada sākumā.  

Sadarbībā ar Lundas Universitātes prof. Jonasam Nordīnam panākta 

vienošanās, ka šim krājumam tiks nodrošināta brīva publiska piekļuve. 

5. 2020.gada sākuma notika pirmo divu konferenču rezultāta izdoto 

rakstu krājumu prezentācijas. Sagatavoti divu pēdējo notikušo 

konferenču rakstu krājumi maketēšanai, veikta krājumu “Valsts valstī. 

Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gs.” un “Latvijas zemes 19. 

gs. beigās – 1918. g.: ceļš uz valsti” tulkošana, literārā redakcija, 

zinātniskā rediģēšana, maketēšana.  

Rezultātā 2020.gadā tipogrāfijā izdoti atlikušie trīs rakstu krājumi – 

“Valsts valstī: Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” 

(sast. prof. G.Straube), “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un 

sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā.” (sast. 

A.Šnē), “Latvijas zemes 19. gs. beigās – 1918. g.: ceļš uz valsti” 

(sast.prof. Ē.Jēkabsons).  
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Pēdējo krājumu prezentācijas pasākumi plānoti 2021.gada februārī, ja 

epidemioloģiskā situācija to atļaus.  

Ir iesāktas sarunas par krājumu pārizdošanu vācu valodā Herdera 

institūtā Marburgā 

Visā atskaites periodā sagatavotas un precizētas finansējuma tāmes, 

precizētas izmaiņas, ņemot vērā COVID-19 situāciju.  

Īstenoto aktivitāšu apraksts un laika grafiks saskaņā ar vadlīnijām:  

1. norise rod aizsākumu vai inovatīvu risinājumu Latvijas valsts 

simtgades svinību laikā un nostiprinās kā paliekoša vērtība un 

tradīcija; 

2. norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

3. norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla 

veidošanā. 

3. Pasākuma 

mērķauditorija 

(t. sk. plānotās 

iedzīvotāju grupas, 

sasniegto iedzīvotāju 

skaits (tiešā un 

netiešā 

mērķauditorija), 

iespēja līdzdarboties 

un/vai sniegt 

atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības aspektu 

nodrošināšana utt.) 

Cikla mērķis ir sekmēt sadarbību dažādu Eiropas valstu vēsturnieku 

vidū, sekmēt pētījumus Latvijas vēsturē un pievērst plašākas 

sabiedrības uzmanību aktuāliem Latvijas vēstures tematiem, kas ļauj 

izdarīt secinājumus par procesiem, kuri sagatavoja ceļu valsts 

dibināšanai 1918. gadā. Konferenču mērķauditorija ir akadēmiskā 

sabiedrība, muzeju, arhīvu speciālisti humanitāro zinātņu studenti, 

gidi, kā arī vecāko klašu skolēni – iespējamie vēstures studenti, 

novadpētnieki. 

 

Projektā apskatītie un izpētītie jautājumi ir aktuāli starptautiskā 

pētnieku sabiedrībā, līdz ar to mērķauditorija aptver plašu loku 

bibliotēku un arhīvu speciālistu, teologus, novadpētniekus, vēstures 

un kultūrvēstures skolotāju, kā arī humanitāro zinātņu studentus ne 

tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. 

Plānotās virtuālās ekspozīcijas un zinātniska kataloga mērķauditorija 

ir visi, kurus interesē Latvijas vēsture un kultūrvēsture. Virtuālās 

izstādes organizēšana platformā Europeana un izstādes veidošana gan 

latviešu, gan angļu valodās ļaus šo izstādi padarīt pieejamu arī plašai 

angliski lasošajai publikai no citām valstīm. 

Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas krājuma rekonstrukcijas projekta 

ideja un pieredze tikusi prezentēta vairākās sanāksmēs ar projekta 

sadarbības partneriem ZOOM un MT platformās.  

 

Pasākuma mērķauditorija saskaņā ar vadlīnijām:  

- jaunieši; 

- seniori; 

- Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; 

- Latvijas reģionu iedzīvotāji; 

- tautieši ārvalstīs; 

- cilvēki ar īpašām vajadzībām; 

- ārvalstu viesi; 

- cits. 
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4. Sadarbības 

partneri (t.sk. 

reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. 

pārstāvji) 

Upsalas Universitātes bibliotēka, Upsalas Universitātes muzejs, 

Zviedrijas Nacionālais arhīvs, Stokholmas Karaliskā bibliotēka, 

Estešundas bibliotēka, Gēteborgas Universitātes bibliotēka, Kalmāras 

pilsētas un Ģimnāzijas bibliotēka, Linšēpingas pilsētas bibliotēka, 

Lundas Universitātes bibliotēka, Skaras diecēzes un pašvaldības 

bibliotēka, Strangnas katedrāles bibliotēka, Martina Mažvida 

Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Viļņas Universitātes bibliotēka, 

Vrubļevsku Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka, Tallinas 

Universitātes akadēmiskā bibliotēka, Varšavas Universitātes 

bibliotēka, Polijas Nacionālā bibliotēka, Krievijas Zinātņu 

akadēmijas bibliotēka, Krievijas Nacionālā bibliotēka, Grodņas 

Valsts Vēstures un arheoloģijas muzejs, Ukrainas Nacionālā 

bibliotēka, A. Mickeviča Universitātes bibliotēka Poznaņā.  

5. Pasākumu 

rezultātu ilgtspēja 

/paliekošā vērtība 

Pasākumu rezultātā zinātniskajā apritē tika aprobēti līdz tam maz 

zināmi, vai neizmantoti vēstures avoti. Latvijas vēstures norises 

ciešāk integrētas Eiropas vēstures kontekstā, definētas kopsakarības 

un specifiskās iezīmes. 

Paliekoša vērtība ir augstas kvalitātes zinātnisko rakstu krājumi, 

Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas rekonstrukcijas katalogs, virtuālā 

izstāde Europeana platformā – kas vēl ilgi pēc šī cikla noslēguma ļaus 

pētniekiem un interesentiem izzināt jaunatklātās Latvijas vēstures 

lappuses.  

Pasākumu rezultātu ilgtspēja/ paliekošā vērtība saskaņā ar vadlīnijām:  

- radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas 

vēsturi; 

- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  

- attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

- nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

- nostiprināta drošības sajūta Latvijā; 

- aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums; 

- radīta jauna sociālo mediju vai cita komunikācijas platforma; 

- radītas jaunas idejas un koprades formas;  

- ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības 

veicināšanā ārvalstīs; 

- cita paliekoša vērtība. 

6. Pasākuma 

publicitāte (t.sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu 

izvietošana 
(piemēram, tīmekļa 

vietnes adrese, laikraksta, 

mediju, raidījuma 

nosaukums utt.) 

1.  Informācija par starptautisku zinātnisku konferenci 

“Ziemeļeiropas bibliotēkas konfesionālisma laikmetā (1500-1650) un 

to mantojums” (“Sacred books, looted books: Formation, 

transfiguration and replacement of the Northern European libraries in 

the confessional age (c.1500-c.1650) and their after life”) tika 

ievietota tiešsaistes starptautiskā tīkla vietnēs: 

https://networks.h-

net.org/node/73374/announcements/4656021/sacred-books-looted-

books-formation-transfiguration-and 

https://www.jesuitica.be/news-item/754/ 

https://www.hsozkult.de/searching/id/termine-41119?title=sacred-

books-looted-books-formation-transfiguration-and-replacement-of-



7 

the-northern-european-libraries-in-the-confessional-age-c-1500-c-

1650-and-their-

afterlife&q=strenga&sort=&fq=&total=19&recno=2&subType=event 

https://twitter.com/JesuitPortal  

https://jesuitportal.bc.edu/news/ 

2.  Zinātniski pētījumi kataloga “ Rīgas Jezuītu kolēģijas grāmatu 

krājuma (1583-1621) katalogs. Vēsture un rekonstrukcija” kontekstā 

izskanējuši vairākos starptautiskos un vietēja mēroga publiskos 

pasākumos: 

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48935 

http://lulfmi.lv/meklejumi-un-atradumi-2019 

https://lnb.lt/en/event-calendar/2662/international-scientific-seminar-

experiences-of-documentary-heritage-research-and-dissemination-in-

european-libraries 

http://wojnaiksiazka.webexpress.iq.pl/en/home-page/ 

Lai akcentētu Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas virtuālas 

rekonstrukcijas pētniecisko iniciatīvu kā Latvijas, tā starptautiskā 

kontekstā, projekta ietvaros tika prezentēti vairāki zinātniski lasījumi 

un referāti par šo tēmu: 

1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra 

zinātnisko lasījumu seminārs 16.05.2018. Lasījums “Rīgas jezuītu 

kolēģijas (1583-1621) grāmatu krājuma bibliogrāfiska 

rekonstrukcija” (Laura Kreigere-Liepiņa, Renāte Berga,). 

2) Upsalas Universitātes bibliotēka 21.03.2019. Referāts “Rīga Jesuit 

College Library collection in the context of its highlights” (Renāte 

Berga). 

3) Upsalas Universitātes bibliotēka 21.03.2019. Referāts “Rīga Jesuit 

College library (1583-1621) Project” (Laura Kreigere-Liepiņa). 

4) LU 77. starptautiskā zinātniskā konference “Grāmata. Zīme. 

Krāsa” 26.03.2019 - “Īpašuma atzīmes, spiedogi un lasīšanas 

piezīmes Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas (1583-1621) krājuma 

unikālajos eksemplāros” (Laura Kreigere-Liepiņa). 

5) LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference 

Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā 

07.05.2019. – “Kādas 17.gs. Rīgas bibliotēkas krājuma piespiedu 

ceļojums” (Renāte Berga). 

6) Lietuvas Nacionālā bibliotēka. The Martynas Mažvydas Readings 

Experiences of Documentary Heritage Research and Dissemination in 

European Libraries, 09.10.2019 - “Riga Jesuit College Library (1583-

1621) As a Bibliographic Reconstruction of the War Booty (Renāte 

Berga). 
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7) A. Mickeviča Universitātes bibliotēka Poznaņā 12.11.2019.-  

prezentācija “The "Rīga Jesuit College Library (1583-1621) Project” 

(Laura Kreigere-Liepiņa).  

8) Konference War and the Book, Poznaņā,  13.11.2019. – referāts 

“Unique book and manuscript collection of Rīga Jesuit College 

library (1583-1621). Polish cultural heritage - literary works, 

provenances and the connection with Jesuit College in Rīga”. Raksta 

(ar šo pašu nosaukumu) sagatavošana un iesniegšana Račinski 

bibliotēkas Poznaņā organizētās konferences “War and the Book” 

rakstu krājumam (Laura Kreigere-Liepiņa).   

9) 17.12.2020. - E-sanāksme Zoom platformā ar Jezuītu kolēģiju 

grāmatu pētniekiem Polijā, Zviedrijā, Latvijā u.c. Eiropā. Sanāksmes 

laikā notikusi jaunu ideju apmaiņa un iecerēta potenciāla sadarbība ar 

poļu pētniekiem starptautiskā projektā, kas ietvertu Eiropas jezuītu 

kolēģiju darbību un bibliotēku izpēti. Tika prezentēts  “Rīgas jezuītu 

kolēģijas (1583-1621) grāmatu krājums” (Laura Kreigere-Liepiņa). 

3. Publicitāte, veltīta virtuālās ekspozīcijas “Looted library, 

Reconstructed library” digitālajā kultūras platformā Europeana 

popularizēšanai un grāmatai “The Baltic Battle of Books: Formation, 

Transfiguration and Replacement of European Libraries in the 

Confessional Age (c. 1500-c. 1650) and Their Afterlife”, plānota 

2021.gadā.      

www.europeana.eu 

4.  Apraksts un informācija par Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas 

rekonstrukciju sagatavots un ievietots Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

mājas lapā latviešu un angļu valodā. Šī sadaļa tiks saturiski un 

informatīvi paplašināta 2021.gadā. 

https://www.lnb.lv/lv/projekti/rigas-jezuitu-kolegijas-biblioteka-

1583-1621 

5. Informācija par izdotajiem rakstu krājumiem ir pieejama LNB 

mājas lapā, kā arī informācija par tiem ir plaši izplatīta dažādos 

sociālajos tīklos. Krājumi ir nopērkami LNB Atbalsta biedrības 

“Draugu telpā”. Krājums “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais 

mantojums” tika izpārdots pirmajos trīs 2020.gada mēnešos un pēc tā 

ir ļoti liels pieprasījums. Pieprasījuma dēļ tas ir arī pieejams bez 

maksas ikvienam lasītājam Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. 

 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā ) 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 
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ekonomiskajām 

kategorijām 
1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 25822.00 21016.94 4805.06 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 25822.00 21016.94 4805.06 

1000-2000 Kārtējie izdevumi 25822.00 21016.94 4805.06 

1000 Atlīdzība 11000.00 11000.10 -0.10 

2000 Preces un pakalpojumi 14822.00 10016.84 4805.16 
 

* Starpības 

pamatojums 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju 2020.gada jūnijā tika pieņemts 

lēmums atcelt starptautiskās konferences norisi klātienē. Kā rezultātā tika 

iesniegti nepieciešamie grozījumi projekta izmaksās.  

Mazāki izdevumi nekā plānots bija par digitālo kopiju izgatavošanu, jo 

lielākā daļa partneru piekrita projekta vajadzībām objektu digitālās kopijas 

dot bez maksas. Kā arī tipogrāfijas izmaksas beigās izrādījās mazākas kā 

sākotnēji plānots.  

 
 

Ministrijas vai citas 

centrālās valsts iestādes 

vadītājs: 

LNB izpilddirektore  

Dzintra Mukāne 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Laura Kreigere-Liepiņa 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 29544821 

E-pasts: Laura.Kreigere@lnb.lv  

 

 


