
Gads Summa
Atbalstītā struktūrvienība/ 

Pakalpojums

33,112

5,232

639 Dalība seminārā

4,227 Reklāma, posteri u.c.

365 Kanceleja

27,880

2,700 Ķīmijas fakultāte

4,880 Zinātniskā monogrāfija

18,000 LU Botāniskais dārzs

2,300 LU Botāniskais dārzs

27,447

9,825

884
Lietišķu pētījumu rezultātu 

popularizēšana

175

1,114

Kontaktu dibināšana, starptautiskās 

sadarbības stiprināšana, zinātnisko 

konferenču apmeklēšana

6,401 Pasākumu organizēšana

12 LU Apgāda pakalpojumi

1,239 Datortehnika

17,621

10,621 Sociālo zinātņu fakultāte

7,000 UNESCO pasākums

41,452

26,471

8,228

Valsts pētījuma programmas saturiskā, 

organizatoriskā un tehniskā 

sagatavošana u.c.

264

15,997

Kontaktu dibināšana, starptautiskās 

sadarbības stiprināšana, zinātnisko 

konferenču apmeklēšana

1,983
Ēdināšanas pakalpojumi, LU Apgāda 

pakalpojumi

14,981

4,127 Teoloģijas fakultāte

700 Filozofijas un socioloģijas institūts

2,842 Inovāciju centrs

7,311 Vēstures un filozofijas fakultāte

2018

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

Pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

Attīstības projektu budžets - PROREKTORU RĪCĪBĀ 2018.gadā

Projekts

Bāzes finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai prorektora eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

Kārtējie izdevumi

Atbalstītie projekti

2018

Vieglo stabilo skābekļa un ūdeņraža izotopu attiecību noteikšanas laboratorijas infrastruktūras papildināšana un 

optimizēšana

Zinātniskās monogrāfijas "Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē"1.un 2.daļa izdošana

Izziņas taka zināšanu pārnesei augu bioloģiskās daudzveidības ģenētisko resursu izpētē

Starpdisciplinārā izglītības un zinātnes piesaistes punkta izveide Botāniskajā dārzā

Bāzes finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai prorektora humanitāro un izglītības zinātņu jomā pārziņā

Bāzes finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai prorektora sociālo un tiesību zinātņu jomā pārziņā

Kārtējie izdevumi

2018

Atalgojums projektu realizētājiem

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

Pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

Pamatlīdzekļi

Atbalstītie projekti

2018
Zinātnes telpu aprīkojums sociālo pētījumu veikšanai (video un audio aprīkojums)

UNESCO Pasaules mijpratības un informācijpratības nedēļa (22.-31.10.2018)

Kārtējie izdevumi

2018

Atalgojums projektu realizētājiem

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

Pakalpojumi

Atbalstītie projekti

2018

Neattiecināto izdevumu segšana projektam "Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgtspējīgā starpkultūru un starpreliģiju 

dialogā"

Seminārs “Uz sliekšņa”

Par atbalstu zinātnisko publikāciju publicēšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā "Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. 

Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics"

Latvijas Universitāte simtgades griežos 


