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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Juridiskais statuss un struktūra 
 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” ir 
Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kas izveidota ar LR Ministru 
kabineta 2006. gada 17. marta rīkojumu Nr. 185 un Latvijas Universitātes Senāta 2006. gada 
27. marta lēmumu Nr. 173, reorganizējot valsts bezpeļņas zinātnisko organizāciju „Latvijas 
Universitātes Latviešu valodas institūts”.  

Institūts ir LR Ministru kabineta 1935. gada 1. decembrī dibinātās Latviešu valodas 
krātuves saistību, tiesību, funkciju, finanšu resursu un tradīciju pārņēmējs.  

Institūta tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka LR 
Zinātniskās darbības likums un LR Publisko aģentūru likums, Institūta nolikums un citi spēkā 
esoši normatīvie tiesību akti.  

 
Institūta pārvaldes institūcijas ir Zinātnieku pilnsapulce, Zinātniskā padome, direktors.  
Institūta augstākā lēmējinstitūcija ir Zinātnieku pilnsapulce, kas sastāv no Institūtā 

akadēmiskajos amatos ievēlētajiem zinātņu doktoriem un habilitētajiem zinātņu doktoriem. 
Pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās 2/3 no kopējā Institūta Zinātnieku pilnsapulces 
dalībnieku skaita. 

Zinātnieku pilnsapulce ievēlē 20 cilvēku sastāvā Zinātnisko padomi uz 5 gadiem, tai 
skaitā – LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domes deleģētu pārstāvi. Lai labāk organizētu 
darbu, Zinātniskā padome no sava vidus ievēl Zinātniskās padomes priekšsēdētāju 
(Zinātniskās padomes pārstāvēšanai un sēžu vadīšanai) un sekretāru (Zinātniskās padomes 
apziņošanai, sēžu protokolēšanai, protokolu noformēšanai un nepieciešamo izrakstu 
sagatavošanai). Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst Institūta direktora, zinātniskās 
darbības vadības amatpersonu, struktūrvienību vadītāju un zinātniskā personāla ievēlēšana. 
Zinātniskā padome arī nosaka Institūta zinātniskās darbības galvenos virzienus.  

Direktors vada Institūta darbu, pārstāv Institūtu visās LU struktūrvienībās, Latvijas 
valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs, citās organizācijās un institūcijās, kā arī uztur 
attiecības ar juridiskām un fiziskām personām. Uz Institūta direktora amatu tiek izsludināts 
atklāts konkurss laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un LU portālā. Direktoru amatā ievēlē uz 
5 gadiem un ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas. Institūta direktoru amatā apstiprina LU Senāts. 
Direktoru atceļ no amata LU Senāts pēc rektora vai Institūta Zinātniskās padomes 
ierosinājuma. Institūta direktors slēdz līgumus ar darbiniekiem un Institūta budžeta ietvaros 
nosaka to atalgojumu. Institūta direktoram var būt vietnieki. Institūta direktora vietnieku 
skaitu nosaka un vietniekus darbā pieņem Institūta direktors.  

 
Institūta personālu veido zinātnieki (vadošie pētnieki, pētnieki, asistenti), zinātnes 

tehniskais personāls (tehniskais asistents) un zinātni apkalpojošais personāls (grāmatvedis, 
sekretārs). Institūta zinātniekiem, kurus Institūta Zinātniskā padome ir ievēlējusi 
akadēmiskajos amatos, ir tādas pašas tiesības piedalīties LU akadēmiskajā darbā un 
pašpārvaldes institūciju vēlēšanās kā LU akadēmiskajam personālam LU Satversmes un 
Senāta noteiktā kārtībā. Institūta zinātnes tehniskajam un zinātni apkalpojošajam personālam 
šajā jomā ir tādas pašas tiesības kā LU vispārējam personālam.  

Lēmumu par akadēmisko struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju 
pieņem Institūta Zinātniskā padome pēc Institūta direktora priekšlikuma.  
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Institūta akadēmisko struktūru veido nodaļas, kas attīsta šādus Institūta zinātniskās 
darbības galvenos pētījumu virzienus: 

 
1. Dialektoloģijas un valodas vēsture. 
2. Onomastika. 
3. Gramatika. 
4. Leksikoloģija un leksikogrāfija. 
5. Sociolingvistika. 
6. Terminoloģija un valodas kultūra. 

 
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” 
Saīsinātais nosaukums latviešu valodā: LU LaVI 
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas Nr.: 151033 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050, Latvija 
Tālrunis / fakss: (+317) 67227696 
E-pasts: latv@lza.lv 
Tīmekļa vietne: http://www.lulavi.lv/ 
 

1.2. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi 
 
Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” 

(turpmāk tekstā – Institūts) darbības mērķis ir veikt zinātniskus pētījumus valodniecībā, 
veicināt valodniecības attīstību Latvijā un piedāvāt praktiskus risinājumus Latvijā pastāvošām 
lingvistiskām problēmām un līdzdarboties studiju programmu īstenošanā. Šo mērķu 
sasniegšanai Institūts gatavo zinātniskas un cita veida publikācijas, veicina savu darbinieku 
izaugsmi atbilstīgi starptautiski pieņemtām prasībām, iekļaujoties pasaules zinātniskajā dzīvē 
attiecīgajā nozarē. Institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes. 

 
1.3. Galvenās funkcijas un uzdevumi 

 
Institūtam ir šādas galvenās funkcijas: 

• Zinātniskā darbība, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu 
saistīta darbība valodniecības nozarē un tās apakšnozarēs. 

• Latvijas Universitātes, Latvijas valsts un starptautisku, teorētisku un praktisku 
pētījumu projektu un programmu sagatavošana, pieteikšana un īstenošana. 

• Priekšlikumu sniegšana sadarbībai ar Latvijas valsts, pašvaldību un starptautiskajām 
institūcijām valodniecības problēmu izpētē. 

• Kvalitatīva studiju darba, galvenokārt maģistra un doktora darbu izstrādes, 
nodrošināšana valodniecībā un tās apakšnozarēs sadarbībā ar atbilstošo studiju programmu 
padomēm. 

• Zinātnisko ekspedīciju organizēšana, savākto materiālu uzkrāšana, saglabāšana un 
izpēte. 

• Sabiedrības informēšana un izglītošana par procesiem, notikumiem un personībām 
valodniecībā. 

• Publisku pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, LU 
struktūrvienībām, universitāšu, augstskolu, privātpersonu un starptautiskajiem pasūtītājiem. 

• Valsts un Latvijas Universitātes budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana. 
 
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Institūts veic šādus uzdevumus: 

• Piedalās valodniecības nozares uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās profesionālās 
izglītības un metodiskās palīdzības, kā arī ekspertīzes nodrošināšanā. 
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• Vada un īsteno Latvijas valsts, Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātnes padomes 
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus un programmas, pašvaldību un starptautiskos 
projektus un programmas. 

• Sadarbojas ar citām institūcijām valodniecības pētījumu nozarē gan nacionālā, gan 
starptautiskā līmenī. 

• Izstrādā un sagatavo monogrāfijas, zinātnisku rakstu, valodas un valodniecības avotu 
un dokumentu krājumus, zinātniskas, populārzinātniskas un informatīvas publikācijas, izdod 
1997. gadā dibināto zinātnisku rakstu krājumu „Linguistica Lettica”, veic izdevējdarbību. 

• Izstrādā metodoloģisko un metodisko pamatu Institūtā esošo materiālu izmantošanai 
studiju darbam (bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādē), citu institūciju pārstāvju 
pētījumiem. 

• Veic lingvistiskās situācijas analīzi. 
• Organizē zinātniskas konferences, seminārus, un kongresus, rīko publiskus 

pasākumus, sagatavo un lasa referātus un lekcijas, popularizē un izglīto sabiedrību 
valodniecībā un tās apakšnozarēs, nodrošina Institūta pasākumu publicitāti. 
 
Institūts minētās funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības un attīstības 
stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam un gadskārtējam budžetam.  

 

2. Zinātniskās darbības rezultāti  
 

Pārskata gadā veikta zinātniskā darbība atbilstoši Institūta nolikumā paredzētajiem 
virzieniem.  
2.1. Īstenotie starptautiskie pētījumu projekti 
2012. gadā turpinājās darbs jau iepriekšējos gados aizsāktajos trijos starptautiskajos projektos: 

• Līdzdalība UNESCO projektā Atlas Linguarum Europae (no 1977. gada; koord. 
A. Timuška, līdzdalības apliecinājums 18.09.2009. Nr. 2009/DBa). Turpināts darbs 
pie „Atlas Linguarum Europae” komentāru sagatavošanas, iesūtot papildmateriālus no 
Latvijas izloksnēm (jau izdoti 7 ALE sējumi, kuros ir iekļauts materiāls no 38 Latvijas 
izloksnēm). Sadarbībā ar Rumānijas Zinātņu akadēmijas Valodniecības institūtu Rīgā 
noorganizēts „Eiropas valodu atlanta” Redakcijas padomes 45. simpozijs. 

• Līgums starp Lietuviešu valodas institūtu (Viļņa, Lietuva) un LU aģentūru „LU 
Latviešu valodas institūts” par sadarbību izdevuma Baltu valodu atlants izdošanā un 
ar to saistītiem darbiem. (A. Stafecka) 

• Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic And Cultural Connections (I. Jansone, 
A. Stafecka) projekta ietvaros pētīta poļu valodas ietekme augšzemnieku dialekta 
izloksnēs, tai skaitā Latgales vietvārdos, apzinātas valodniecības terminoloģijas 
paralēles abās valodās. Anna Stafecka un Ilga Jansone piedalījušās Polijas Zinātņu 
akadēmijas Slāvistikas institūta organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj: dziś, 
jutro?”. 

 
2.2. Valsts pētījumu programma 
VPP „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekts Nr. 3. 
„Valoda – nacionālās identitātes pamats” 3. posms (vad. I. Jansone). 
Projektā turpināts darbs pie „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” elektroniskā varianta 
izstrādes, noorganizētas 3 konferences (baltu valodniecībā, onomastikā un terminoloģijā), 
publicēti rakstu krājumi un Vallijas Dambes „Darbu izlase”, izdots „Baltu valodu atlanta” 
1. sējums CD-rom formātā. Sadarbībā ar LZP projekta izpildītājiem „Latviešu valodas 
gramatikas” manuskripts papildināts ar nodaļām par teksta sintaksi, darbības vārdu, līdzskaņu 
fonētisko raksturojumu. „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” R-sēj. manuskripta teksts papildināts 
un sagatavots zinātniskai rediģēšanai.  
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2.3. Latvijas Zinātnes padomes finansētie Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
2012. gadā tika realizēti divu LZP projektu noslēdzošie posmi: 

• LZP fundamentālo pētījumu projekts „Latviešu valodas gramatika, 1959 – 2009.” 
4. posms (Nr. 09.1169.; vad. J. Grigorjevs).  

Projekta noslēdzošajā, resp., 4. posmā (sadarbībā ar VPP) rediģētas „Latviešu valodas 
gramatikas” nodaļas atbilstoši Latvijas un ārvalstu recenzentu norādījumiem, sagatavots tās 
teksts 1. redakcijā. Gramatikas izstrādei nepieciešamo veikto pētījumu rezultāti aprobēti 
starptautisku zinātnisku konferenču referātos un zinātniskās publikācijās. 

• LZP fundamentālo pētījumu projekts Nr. 09.1170 „Latviešu valodas dialektu 
morfoloģijas un fonētikas izpēte ģeolingvistiskā aspektā.” 4. posms (Nr. 09.1170.; 
vad. A. Stafecka).  

2012. gadā strādāts pie „Latviešu valodas dialektu atlanta” (LVDA) Fonētikas daļas: veikta 
materiālu pārbaude un precizēšana, papildus sagatavotas 10 kartes un to komentāri, visi 
komentāru kopsavilkumi tulkoti angļu valodā, veikta visa teksta rediģēšana un izdevums 
nodots tipogrāfij ā. Tāpat sagatavotas 5 LVDA Morfoloģijas daļas kartes ar to komentāriem, 
publicēti 2 zinātniskie raksti, 2 populārzinātniskie raksti, 1 referāta tēzes, nolasīti 2 referāti 
zinātniskajās konferencēs. 

 
2.4. LZP fundamentālo pētījumu projekts – sadarbības projekts 

• LZP fundamentālo pētījumu projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: 
personālijas, avoti, termini”. 3. posms. (Nr. 10.0007; apakšproj. vad. O. Bušs). 

Projekta realizācijā piedalās četras LU aģentūras – zinātniskie institūti. Projektā iesaistītie LU 
Latviešu valodas institūta zinātnieki precizējuši un digitalizējuši 1800 valodniecības terminu 
šķirkļus un 200 digitalizētiem valodniecības terminiem pievienotas terminu atbilsmes 
lietuviešu valodā, turpināta terminu datu bāzes papildināšana un apzināta jaunāko latviešu 
valodniecības publikāciju bibliogrāfija. Gatavotas publikācijas par valodnieku Jāni Endzelīnu. 
Turpināts darbs pie monogrāfij ām, ko paredzēts izdot turpmākajos gados, sadarbībā ar VPP 
sarīkota terminoloģijas konference. 
 

2012. gada oktobrī Latvijas Zinātnes padomes projektu konkursā tika pieteikti trīs jauni 
projekti, apstiprināti visi iesniegtie projekti.  

2012. gada septembrī Marijas Kirī individuālo grantu konkursam (Marie Curie Career 
Integration Grants Call: FP7-PEOPLE-2012-CIG) tika iesniegts projekts „Baltic onomastics 
elements on the territory of Belarus” (BALTOBEL), kas no Latvijas iesniegtajiem projektiem, 
diemžēl nedaudziem punktiem trūkstot, palika 2. vietā.  

 
 

2.5. Publikācijas  
Skatīt pielikumus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 
2012. gadā Institūta zinātniskā personāla darba rezultātā tapusi viena darbu izlase, divi 

zinātnisko rakstu krājumi, viens informatīvs izdevums un trīs Institūta organizēto konferenču 
tēžu krājumi. Turpināts darbs pie elektroniskās vārdnīcas papildināšanas. Izdota Baltu valodu 
atlanta Leksikas pirmā daļa Flora CD-ROM formātā.  

Pētījumi publiskoti 103 rakstos, tai skaitā, 13 zinātniskajos rakstos starptautiskās 
datubāzēs (ERIH, EBSCO, ULRICHS, MLA) iekļautos krājumos, 87 zinātniskajos rakstos 
citos rakstu krājumos un zinātniskos žurnālos, 3 zinātniski raksti konferenču materiālu 
krājumos, 18 populārzinātniskie raksti (recenzējamos izdevumos) un publicistika, 
11 informatīvie raksti.  

Publicētas 47 konferenču tēzes un konferenču materiāli.  
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2.6. Organizētās konferences u.c. 

Skatīt pielikumu Nr. 4 
Institūts organizējis tradicionālo ikgadējo akadēmiķa J. Endzelīna 139. dzimšanas 

dienas atcerei veltīto zinātnisko konferenci „Literārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā, 
normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā” 22.–23. februārī, kā arī divas nozīmīgas 
starptautiskas zinātniskās konferences, no kurām viena tika veltīta onomastikas tematikai 
(Letonistes, onomastes Vallijas Dambes (1912–1995) simtgadei veltītā starptautiskā 
zinātniskā konference „Onomastikas pētījumi” 10.–12. maijā) un otra – terminoloģijai 
(Terminologa un interlingvista E. Drezena (1892–1937) 120 gadu piemiņai veltītā 
3. starptautiskā terminoloģijas konference „Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un 
praksē” 25.–26. oktobrī). Konferencēs piedalījās pārstāvji no 10 valstīm. 

Sadarbībā ar Rumānijas Zinātņu akadēmijas Valodniecības institūtu „Iorgu Iordan – 
Al. Rosetti” (Bukareste) 28.–30. maijā Institūts noorganizējis „Eiropas valodu atlanta” 
Redakcijas padomes 45. simpoziju, kurā piedalījās 35 „Eiropas valodu atlanta” projektā 
iesaistītie pētnieki no 21 valsts. Rumāniju pārstāvēja EVA prezidents Nikolae Saramandu 
(Nicolae Saramandu), Latviju pārstāvēja LU LaVI zinātnieki Anna Stafecka, Ilga Jansone un 
Agris Timuška.  

Plašāka informācija par konferencēm un simpoziju atrodama LU LaVI mājaslapā: 
http://www.lulavi.lv/konferences.  

„Latviešu valodas gramatikas” izstrādes darba grupa organizējusi 9 sēdes, kur diskutēts 
par aktuāliem valodniecības jautājumiem un nepieciešamību iekļaut aktuālijas topošās 
gramatikas saturā, saskaņota vienota gramatikas koncepcija. 
 
2.7. Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos  

Skatīt pielikumu Nr. 4 
Institūta zinātniskais personāls projektu ietvaros piedalījies ar referātiem starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un kongresos Latvijā un ārvalstīs (Igaunija, Lietuva, Polija, Austrija, 
Vācija, Zviedrija, Somija). Ārvalstīs nolasīti 19 referāti un prezentēti 2 stenda referāti par 
aktuālām tēmām onomastikā, fonētikā u. c. valodniecības nozarēs, Latvijā Institūta 
zinātniskais personāls uzstājies ar 45 referātiem un prezentēti 2 stenda referāti. 
 
2.8. Veiktie līgumdarbi 

Institūts 2012. gadā ir veicis 1 līgumdarbu (Sadarbības līgums par ERAF projekta 
„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības 
nodrošināšanai izveide” īstenošanu (14.01.2011. līgums Nr. 01-07.1.3.-15/21)). 
 
2.9. Darbinieku izstrādātie, vadītie vai recenzētie, promocijas, maģistra un bakalaura 
darbi 

Skatīt pielikumu Nr. 5 
Zinātniskā asistente Mg. philol. Inese Indričāne izstrādājusi promocijas darbu “Latviešu 

valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums”, kas saņēmis akceptu LZP. 
(aizstāvēšana 26.02.2013.; darba vadītājs Institūta pētnieks Dr. philol. Juris Grigorjevs). 
Zinātniskā asistente Mg. philol. Ieva Kuplā izstrādājusi promocijas darbu „Kustības verbu 
daudznozīmība latviešu valodā” un, domājams, ka pēc recenzentu ieteikto redakcionālo 
uzlabojumu veikšanas jau 2013. gadā tas tiks aizstāvēts. 

2012. gadā Institūta zinātnieki vadījuši (un konsultējuši) 14 promocijas darbu izstrādi, 
5 maģistra un 11 bakalaura darba izstrādi, kā arī 7 semestra darbus. Kopējais vadīto darbu 
skaits – 37 darbi. 10 promocijas darbus no kopējā skaita Institūta zinātnieku vadībā izstrādāja 
LU doktoranti, pārējos – LiePU, RSU, Viļņas Universitātes un RPIVA doktoranti. Vadošā 
pētnieka Ojāra Buša vadītā topošā promocijas darba autore Sanda Rapa („Nomenklatūras 
vārdi latviešu toponīmijā”) un vadošās pētnieces Dainas Nītiņas vadīta promocijas darba 
autore Ieva Breņķe („Noteiktības un nenoteiktības kategorija: izpausmes latviešu valodā un 
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atspoguļojums latviešu valodniecībā”) ir Institūta zinātniskās asistentes. Bakalaura darbi 
izstrādāti gan LU HZF, gan Helsinku Universitātē.  
 Institūta vadošie pētnieki recenzējuši LU, LiePU un DU doktorantu promocijas darbus: 
Brigita Bušmane recenzējusi LiepU doktorantes Daigas Straupenieces promocijas darbu 
“Sventājas latviešu valoda: statika un dinamika”. Ojārs Bušs recenzējis DU doktorantes 
Viktorijas Naviles-Kapustinas (Victoria Naville-Kapustin) promocijas darbu “Bilingvālo 
emigrantu rusofonu spontānās runas specifika” un LU doktorantes Laura Karpinska 
promocijas darbu “Angļu-latviešu leksikogrāfiskās tradīcijas kritiska analīze”. Ina Druviete 
recenzējusi DU doktorantes Viktorijas Naviles-Kapustinas (Victoria Naville-Kapustin) 
promocijas darbu “Bilingvālo emigrantu rusofonu spontānās runas specifika”. Ilga Jansone 
recenzējusi LiepU doktorantes Daigas Straupenieces promocijas darbu “Sventājas latviešu 
valoda: statika un dinamika”. 

2012. gadā LU aģentūras „LU Latviešu valodas institūts” darbā (zinātniskā asistenta 
amatā) bija iesaistīti 6 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības 
DSP doktoranti: Anita Butāne, Ieva Breņķe, Inese Indričāne (zinātniskā grāda pretendente), 
Ieva Kuplā, Sanda Rapa (zinātniskā grāda pretendente) un Agita Kazakeviča. 
 
3.0. Personāla saņemtie apbalvojumi un goda nosaukumi 

Institūta vadošā pētniece Dr. philol. Ina Druviete saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeņa III 
šķiru. 

 

3. Budžeta informācija 
 

LU Latviešu valodas institūta finanšu līdzekļi 2012. gadam bija no šādiem avotiem: 
• valsts budžetā zinātnes bāzes finansējumam paredzētiem līdzekļiem – 39 % 
• Valsts pētījumu programmas ietvaros realizētā projekta līdzekļiem – 37% 
• LZP fundamentālo un lietišķo projektu un sadarbības projektu līdzekļiem – 24% 
  

Nr.  
p. k. 

 Finansējums 

1. Bāzes finansējums 2012. gadā Ls 89 288,- 

Projekti 

2. Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekts Nr. 3. 
„Valoda – nacionālās identitātes pamats” 3. posms (vad. 
I. Jansone) 

Ls 84 156,- 

3. LZP fundamentālo pētījumu projekts „Latviešu valodas 
gramatika, 1959 – 2009.” 4. posms (Nr. 09.1169.; vad. 
J. Grigorjevs) 

Ls 12 612,- 

4. LZP fundamentālo pētījumu projekts Nr. 09.1170 „Latviešu 
valodas dialektu morfoloģijas un fonētikas izpēte 
ģeolingvistiskā aspektā.” 4. posms (Nr. 09.1170.; vad. 
A. Stafecka) 

Ls 12 600,- 

5. LZP fundamentālo pētījumu projekts „Humanitāro zinātņu 
virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini”. 3. posms. 
(Nr. 10.0007; apakšproj. vad. O. Bušs). 

Ls 29 761,- 

6. Līdzdalība UNESCO projektā Atlas Linguarum Europae (no 
1977. gada; koord. A. Timuška, līdzdalības apliecinājums 
18.09.2009. Nr. 2009/DBa). A. Timuška 
 

0 
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7. Līgums starp Lietuviešu valodas institūtu (Viļņa, Lietuva) un 
LU aģentūru „LU Latviešu valodas institūts” par sadarbību 
izdevuma Baltu valodu atlants izdošanā un ar to saistītiem 
darbiem. (A. Stafecka) 

0 

8. Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic And Cultural 
Connections (I. Jansone, A. Stafecka) 

0 

9. Sadarbības līgums par projekta „Vienota nacionālas nozīmes 
Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības 
nodrošināšanai izveide” īstenošanu. (I. Jansone) 

0 

 

4. Personāls 
 
LU aģentūras „LU Latviešu valodas institūts” personālu veido zinātnieki, zinātnes 

tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls.  
2012. gadā Institūtā dažāda apjoma slodzē strādāja 39 darbinieki, no tiem 

akadēmiskajos amatos ievēlēti 36 darbinieki (9 vadošie pētnieki, 11 pētnieki, 16 zinātniskie 
asistenti), no kuriem 28 zinātniskie darbinieki, kas strādāja pamatdarbā, 8 zinātniskie 
darbinieki, kas strādāja blakusdarbā, un 2 darbinieki bija zinātni apkalpojošais personāls (no 
kuriem 1 strādāja pamatdarbā un 1 strādāja blakusdarbā).  

No akadēmiskajos amatos ievēlētajiem darbiniekiem 6 ir zinātnieki ar habilitētā doktora 
grādu, 15 doktori, 16 maģistri.  

Kopā Institūtā pārskata periodā strādāja 22 doktori, no kuriem 1 doktors nebija vēlēts 
akadēmiskajā amatā. 

Doktorantūrā studēja 6 zinātniskie asistenti (Anita Butāne, Ieva Breņķe, Inese Indričāne 
(zinātniskā grāda pretendente), Ieva Kuplā, Sanda Rapa (zinātniskā grāda pretendente) un 
Agita Kazakeviča). 

 
5. Komunikācija ar sabiedrību 

Skatīt pielikumu Nr. 6 
LU Latviešu valodas institūta personāla projektu ietvaros veiktajos pētījumos gūtās 

atziņas tikušas aprobētas kā Institūta, tā arī citu iestāžu organizētajās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, dialektologu un ģeolingvistu (SIGD) 7. kongresā Vīnē (I. Jansone, 
A. Stafecka, A. Timuška, L. Markus-Narvila), ko rīkoja Austrijas dialektālās un onomastikas 
leksikogrāfijas institūts (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika – 
DINAMLEX); tas pulcēja vairāk kā 150 pētniekus no 30 pasaules valstīm. Institūta zinātnieki 
uzstājušies ar priekšlasījumiem Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas Arheologu biedrības, 
Laikmetīgās Mākslas centra organizētajos pasākumos (I. Zuicena, D. Strelēvica-Ošiņa, 
R. Siliņa-Piņķe).  

Institūta zinātnieki snieguši konsultācijas interesentiem par valodniecības jautājumiem, 
kā arī diskutējuši par aktuāliem notikumiem institūta darbā, valodniecības nozarē un 
humanitārajās zinātnēs gan TV raidījumos („Viedokļi un notikumi”, „100 g kultūras”), gan 
radio pārraidēs („Šīs dienas acīm”, „Zināmais nezināmajā”).  

Vadošā pētniece Brigita Bušmane vadījusi piecu LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Baltu valodniecības bakalaura studiju programmas studenšu praksi dialektoloģijā (E Balcere, 
A. Daina, L. Jansone, M. Kalniete, M. Madalāne). Veiksmīgas sadarbības rezultātā viena no 
studentēm tika piesaistīta darbā Institūtā dialektoloģijas nodaļā. 

 Institūta vadošie pētnieki lasījuši 21 lekciju kursu augstskolās Latvijā un Somijā par 
tēmām, kas visciešāk saistītas ar Institūta zinātnisko darbību. 

Doktorante Mg. philol. Inese Indričāne novadījusi semināru KTH Karaliskā tehniskā 
institūta Runas, mūzikas un uztveres nodaļas (Department of Speech, Music and Hearing) 
darbiniekiem par fonētikas pētījumiem Latvijā un latviešu valodas skaņu sistēmu (Phonetics 
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in Latvia: institutions, phoneticians and research projects and Characteristics of the Latvian 
sound system: articulation and acoustics). Zviedrija, 09.03.2012. 

Institūta sociolingvistes vadījušas seminārus Eiropas Parlamenta Latviešu valodas 
tulkošanas nodaļas darbiniekiem Luksemburgā  2012. gada 4.–5. jūnijā (D. Liepa, 
D. Strelēvica-Ošiņa). 

2012. gada jūnijā sadarbības līguma ietvaros Institūta pārstāvji (I. Jansone, L. Balode, 
O. Bušs) viesojās Helsinkos „Somijas valodu institūtā” (Institute for the Languages of 
Finland, Kotimaisten kielten Keskus), kur iepazinās ar kolēģu darbu, tai skaitā, ar materiālu 
digitalizēšanas un datubāžu veidošanas procesu. Sadarbības projekta ietvaros Polijas Zinātņu 
akadēmijas Slāvistikas institūtā (Institute of Slavonic Studies of the Polish Academy of 
Sciences) viesojās A. Stafecka un I. Jansone. 

Sagatavotas 18 populārzinātniskas un 11 informatīvas publikācijas. Plašsaziņas 
līdzekļos darbinieki snieguši vairāk nekā 10 intervijas par darbu valodniecībā, īpaši par 
latviešu valodas kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā. 

Mājaslapā http://www.lulavi.lv/ nodrošināta informācijas publiska pieejamība par 
Institūta pētniecisko darbu un rīkotajiem pasākumiem, kas ļauj šiem pasākumiem piesaistīt 
plašu interesentu loku, kā arī ievietotas ziņas par citu iestāžu organizētajiem pasākumiem, 
kuros piedalās Institūta darbinieki.  

Institūts nozares un starpnozaru ietvaros sadarbojas gan ar Latvijas Universitātes, gan 
ārpus LU esošajām institūcijām (LiePU, DU, VentA, RA, LVA, VVC), kā arī ar 
nevalstiskajām organizācijām (RLB, LNB, Turaidas muzejrezervāts, Mencendorfa nams, 
Nīcas un Dundagas novada pašvaldības u.c.) Latvijā. Institūta personāls ir daudzu nozīmīgu 
valsts un starptautisko organizāciju darbinieki. Sadarbības līgumu, projektu, kā arī 
starptautisku konferenču ietvaros cieša sadarbība izveidojusies ar kolēģiem ārvalstīs 
(Lietuviešu valodas institūts, Rumānijas Zinātņu akadēmijas Valodniecības institūts, Polijas 
Zinātņu akadēmijas Slāvu valodu institūts, Somijas valodu institūts, Baltkrievijas Valsts 
Pedagoģiskā Universitāte, Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Šauļu Universitāte u. c.). 

 

6. Ieceres un plāni 2013. gadam 
 

1) Pētnieciskais darbs projektos 
Saskaņā ar Institūta stratēģiskajiem plāniem 2013. paredzēts turpināt pētījumus 

aizsāktajos starptautiskajos un vietējos projektos, Valsts pētījumu programmā, kā arī uzsākt 
darbu jaunos projektos, proti: 

• trīs Latvijas Zinātnes padomes finansētajos fundamentālo pētījumu projektos 
(Nr. 148/2012 „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa 
vecuma grupām (5–15, 16–39, 40–59, 60–80)” (vad. J. Grigorjevs); Nr. 264/2012 
„Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistiskais aspekts” (vad. 
A. Stafecka); Nr. 212/2012 „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā 
vārdnīca” (vad. A. Trumpa),  

• Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projektā Nr. 10.0007 „Humanitāro zinātņu 
virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini” (apakšproj. vad. O. Bušs), 

• Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība)” projektā Nr. 3 „Valoda – nacionālās identitātes pamats” (vad. 
I. Jansone).  

2013. gadā tiks turpināta dalība UNESCO projektā „Atlas Linguarum Europae” (koord. 
A. Timuška), kā arī sadarbība līgumu ietvaros Institūta un Polijas ZA Slāvistikas institūta 
projekta „Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic And Cultural Connections” (I. Jansone, 
A. Stafecka) un Institūta un Lietuviešu valodas institūta projekta „Baltu valodu atlants” 
(A. Stafecka, I. Jansone, L. Markus-Narvila) īstenošanā. 

Sadarbībā ar Baltkrievijas kolēģiem, novēršot 2012. gadā sniegtā starptautiskā projekta 
nepilnības un papildinot to ar būtisku jaunu informāciju, tiks izstrādāts un marta mēnesī 
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iesniegts projekts „Baltic onomastics elements on the territory of Belarus” Marijas Kirī 
individuālo grantu konkursam (Marie Curie Career Integration Grants Call: FP7-PEOPLE-
2012-CIG).  

 Dažādu projektu ietvaros 2013. gadā paredzēts sagatavot izdošanai un finansiālu 
iespēju robežās arī izdot žurnāla „Linguistica Lettica” 21. laidienu, kā arī monogrāfijas, rakstu 
krājumus u. c. grāmatas („Latviešu valodas gramatika”; „Trešās starptautiskās E. Drezena 
piemiņas konferences STK-3 rakstu krājums”; „Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets”; Renāte 
Siliņa-Piņķe „Rufnamen in Riga im 15. Jahrhundert anhand des Kämmereu-Registers der 
Stadt” (izdevniecība „Baar–Verlag”); „Onomastica Lettica” 4; „Latvijas vietvārdu vārdnīca” 
R sējums; „Latviešu valodas dialektu atlants”. Fonētika.). Tiks publicēti akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences „Baltu 
valodas: vēsture un aktuālie procesi” materiāli, kā arī zinātniskie un populārzinātniskie raksti 
Latvijas un ārvalstu izdevumos. 

 
2) Dalība konferencēs, konferenču un semināru organizēšana 

Institūta darbinieki plānojuši nolasīt 75 referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
Tiks organizēta ikgadējā Jāņa Endzelīna piemiņas konference „Baltu valodas: vēsture 

un aktuālie procesi”, Letonikas V kongresa ietvaros – organizēts vienas sekcijas darbs. 
Institūta darbinieki iesaistīties starptautisko zinātnisko konferenču un kongresu organizēšanas 
komisijās, piedalīsies ekspertu darbā.  

Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Rīgas Latviešu biedrību tiks rīkots 
valodniekiem Jānim Endzelīnam un Kārlim M īlenbaham veltīts atceres pasākums. 

 
3) Jauno zinātnieku sagatavošana 

Tiks aizstāvēti divi Institūta zinātnisko asistenšu izstrādātie promocijas darbi LU 
Valodniecības DSP: Inese Indričāne. „Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un 
auditīvs raksturojums” (vad. J. Grigorjevs), Ieva Kupla „Kustības verbu daudznozīmība 
latviešu valodā” (vad. I. Lokmane). 

Tiks turpināts darbs pie viena promocijas darba izstrādes: S. Rapa „Nomenklatūras 
vārdi latviešu toponīmijā” (vad. O. Bušs) 

 
 

4) Studiju kursi un semināri 
Institūta vadošie pētnieki turpinās darbu Latvijas augstākajās mācību iestādēs, 

pasniedzot studiju kursus valodniecībā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 
bakalaura un maģistra studiju programmā (L. Balode, O. Bušs, I. Druviete, J. Grigorjevs), 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura studiju programmā 
(I. Druviete), Helsinku Universitātes Moderno valodu nodaļā bakalaura un maģistra studiju 
programmā (L. Balode). 

 
 

5) Komunikācija ar sabiedrību 
Institūta mājaslapā http://www.lulavi.lv/ tiks ievietota informācija par Institūta vai citu 

iestāžu organizētajiem pasākumiem, kuros piedalās Institūta darbinieki. Plašsaziņas līdzekļos 
darbinieki sniegs intervijas par valodniecības jautājumiem, tiks lasīti lekciju kursi augstskolās 
par tēmām, kas visciešāk saistītas ar Institūta zinātnisko darbību. Institūta zinātnieki sniegs 
konsultācijas interesentiem par valodniecības jautājumiem, piedalīsies publiskos 
priekšlasījumos, televīzijas un radio pārraidēs, gatavos populārzinātniskas un informatīvas 
publikācijas. 
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6) 2013. gadā sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji 
 
 Skaits Atšifrējums 
Publikācijas (publicētas vai sagatavotas publicēšanai) 

Monogrāfija 1 
R. Siliņa-Piņķe „Rufnamen in Riga im 15. Jahrhundert 
anhand des Kämmereu-Registers der Stadt” (izd. „Baar–
Verlag”) 

Latviešu valodas gramatika 1 „Latviešu valodas gramatika” (iespējams, divās daļās) 
Vārdnīca 1 „Latvijas vietvārdu vārdnīca” R sējums 
Atlants 1 „Latviešu valodas dialektu atlants”. Fonētika. 

Rakstu krājumi 4 
„Trešās starptautiskās E. Drezena piemiņas konferences 
STK-3 rakstu krājums”; „Kārlis Mīlenbahs un viņa 
laikmets”; „Onomastica Lettica” 4; „Linguistica Lettica” 

Konferences materiāli  1 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskās zinātniskās konferences „Baltu valodas: 
vēsture un aktuālie procesi” materiāli 

Zinātniskie raksti 60  
Kongresi, konferences, semināri  

Organizētās konferences 2 
„Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi”; vienas 
sekcijas darbs Letonikas 5. kongresa ietvaros 

Nolasīti referāti starptautiskās 
zinātniskās konferencēs Latvijā 
un ārvalstīs 

75 

„XXII Zin ātniskie lasījumi”; „Latviešu raksti un raksti 
Latvijā 16.–19. gs...”; Endzelīna 140. dzimšanas dienas 
atceres konference „Baltu valodas: vēsture un aktuālie 
procesi”; 49. A. Ozola dienas konference; LU 71. 
konference; UNGEGN darba grupas sanāksme Grieķijā; 
„Der Stadt und ihre Namen (II)” Vācijā; 10th Conference 
on Baltic Studies in Europe „Cultures, Crises, 
Consolidations in the Baltic World” Tallinā; Letonikas 5. 
kongress; „Vārds un tā pētīšanas aspekti”; „VIA 
Scientiarum” u. c. 

Jauno zinātnieku sagatavošana 
Iesniegti aizstāvēšanai un 
aizstāvēti promocijas darbi 
doktora grāda iegūšanai 
valodniecībā 

2 
I. Indričāne “Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu 
akustisks un auditīvs raksturojums”; 
I. Kuplā „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” 

Turpinātas doktorantūras 
studijas un promocijas darbu 
izstrāde 

4 
I. Breņķe, A. Kazakeviča, A. Butāne, S. Rapa (zinātniskā 
grāda pretendente) 

Pabeigtas bakalaura studijas un 
uzsāktas studijas maģistrantūrā 

1 A. Daina 

Uzsāktas studijas doktorantūrā 1 A. Meistare 
 
 
 
Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” 
Publiskais pārskats par 2012. gadu apstiprināts Zinātniskās padomes sēdē 2013. gada 
23. aprīlī.  
 
 
 
 
 
Sagatavojusi Mg. hum. Marita Silkāne 
LU LaVI sekretāre 

 


