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Pamatinformācija 
 

1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi 
 

Latvijas Universitātes aģentūras – zinātniskā institūta “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. 
 
 

2. 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 atbilstīgajām studiju programmu padomēm. 

• Zinātnisko ekspedīciju organizēšana, savākto materiālu uzkrāšana, saglabāšana un izpēte. 
• Sabiedrības informēšana un izglītošana par procesiem, notikumiem un personībām 

latviešu valodniecībā. 
• Publisku pakalpojumu sniegšana valsts, pašvaldību, universitāšu, augstskolu, 

privātpersonu un starptautiskajiem pasūtītājiem. 
• Valsts un Latvijas Universitātes budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīga un 

efektīva izmantošana saskaņā ar pārvaldes līgumu. 
 
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Instit ūts veic šādus uzdevumus: 
 

• Piedalās valodniecības nozares uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās profesionālās 
izglītības un metodiskās palīdzības, kā arī ekspertīzes nodrošināšanā. 

• 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 nacionālajā, gan 
starptautiskajā līmenī. 

• Izstrādā un sagatavo monogrāfijas, zinātnisku rakstu un dokumentu krājumus, zinātniskas 
publikācijas, informatīvus izdevumus un valodas avotus, izdod 1997. gadā dibināto 
Latviešu valodas institūta žurnālu „Linguistica Lettica”, nodarbojas ar izdevējdarbību. 

• Izstrādā metodoloģisko un metodisko pamatu zinātniskajās krātuvēs esošo materiālu 
izmantošanu studiju darbam (bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādē), citu 
institūciju pārstāvju pētījumiem, tai skaitā – muzeju ekspozīciju un izstāžu veidošanai. 
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• Organizē seminārus, konferences un kongresus, rīko publiskus pasākumus, sagatavo un 
lasa referātus un lekcijas, nodrošina Institūta pasākumu publicitāti. 

 
Institūts minētās funkcijas un uzdevumus veic atbilstīgi vidējā termiņa darbības un 

attīstības stratēģijai, pārvaldes līguma un kārtējā gada darbības plānam un budžetam.  
 
 

3. Juridiskais statuss un struktūra, tīmekļa vietne 
 

Institūta juridiskais statuss 
 

Latvijas Universitātes aģentūra – zinātniskais institūts „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 2005. 
gada 27. decembra lēmumu Nr. 140, reorganizējot valsts bezpeļņas zinātnisko organizāciju 
„Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”. Institūts savā darbībā ievēro LR Zinātniskās 
darbības likumu, LR Publisko aģentūru likumu, LR Augstskolu likumu, LU Satversmi, Institūta 
nolikumu un citus spēkā esošus normatīvos tiesību aktus.  
 

Institūta struktūra 
 

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

strādājošiem zinātņu doktoriem un habilitētajiem zinātņu doktoriem.  
Zinātnieku pilnsapulce ievēlē 20 cilvēku sastāvā Zinātnisko padomi uz 5 gadiem, tai skaitā 

– LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes Domes deleģētu pārstāvi un LU Moderno valodu 
fakultātes Domes deleģētu 1 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 (laboranti) 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.  
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Lēmumu par akadēmisko struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem 
Institūta Zinātniskā padome pēc Institūta direktora priekšlikuma. 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 – zinātniskais institūts 
“Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050, Latvija 
Tālrunis / fakss: 67227696 
E-pasts: latv@lza.lv  
Tīmekļa vietne: www.lavi.lv 
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Zinātniskās darbības rezultāti 
 

1. Zinātniskā personāla publikācijas 
 

Monogrāfijas un rakstu kr ājumi 
 
Kopā: 11 
 
LATVIJAS VIETVĀRDU VĀRDNĪCA. PRACIRIKA – PUOŽU. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 
471 lpp. Atb. red. Ojārs Bušs. 
Darbs sagatavots Valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” 
ietvaros un izdots ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu. 
 
 

 
 
 
Ina Druviete 
SKAT ĪJUMS. VALODA , SABIEDRĪBA, POLITIKA. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010., 240 lpp. 
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Andrejs Bankavs, Ilga Jansone 
VALODNIECĪBA LATVIJĀ: FAKTI UN BIOGRĀFIJAS. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010., 326 lpp. 
Enciklopēdija sagatavota LZP sadarbības projekta „Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā” un 
Latviešu valodas aģentūras projekta „Latviešu valodnieku enciklopēdija” ietvaros. Darbs izdots ar 
Latviešu valodas aģentūras, Latvijas Universitātes un LU Latviešu valodas institūta finansiālu 
atbalstu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enciklopēdija „Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas” ir 
pirmā šāda veida speciālā tipa enciklopēdija Latvijā, kurā 
iekļauta informācija par galvenajiem notikumiem valodniecībā 
no pašiem pirmsākumiem līdz 2009. gada beigām, kā arī 582 
valodnieku īsbiogrāfijas. 
Enciklopēdija sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā hronoloģiskā 
iedalījumā sniegti dati par valodniecības attīstību Latvijā, sākot 
no tās pirmsākumiem līdz pēdējiem notikumiem enciklopēdijas 
nobeiguma posmā. Otrā daļa veltīta personālij ām – filologiem, 
teologiem, pedagogiem, literātiem –, kuri ar savu darbību 
veicinājuši latviešu valodniecības attīstību. 
Pēc abām nodaļām enciklopēdijā seko 7 pielikumi: „Latvijas 
zinātnieku aizstāvētās disertācijas (promocijas darbi)”, 
„Hronoloģiskais personu rādītājs”, „Dzimšanas datumu 
hronoloģiskais rādītājs”, „Miršanas gadu hronoloģiskais 
rādītājs”, „Miršanas dienu hronoloģiskais rādītājs”, „Apbedījuma 
vietu rādītājs” un „Personu rādītājs”.  
Enciklopēdijas sastādīšanā izmantoti iepriekšējos gados izdotie 
informācijas avoti, Latvijas arhīvu materiāli un personāldaļu 
materiāli, kā arī valodnieku, viņu ģimenes locekļu un kolēģu 
atmiņu stāstījums. 
 

 
 
 
 
Anta Trumpa 
ADJEKTĪVU SEMANTISKĀ DIFERENCIĀCIJA LATVIEŠU UN LIETUVIEŠU VALODĀ. – Rīga: LU Latviešu 
valodas institūts, 2010., 400 lpp. Zin. red. Ilga Jansone. 
Darbs izdots Valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” 
ietvaros un ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu. 
 
 
 

 
Antas Trumpas grāmata “Adjektīvu semantiskā diferenciācija 
latviešu un lietuviešu valodā” ir veltīta divu dzīvo baltu valodu 
semantiski atšķirīgās leksikas, konkrētāk, semantiski atšķirīgo 
īpašības vārdu, izpētei. Tajā ir ietvertas astoņas semantiski 
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etimoloģiskas etīdes, kurās tematiskajās grupās aplūkots 
trīsdesmit formāli l īdzīgo, bet nozīmes ziņā atšķirīgo latviešu un 
lietuviešu valodas pāru semantiskās diferenciācijas process. 
Atsevišķas grāmatas nodaļas ir veltītas semantisko pārmaiņu tipu 
un cēloņu aprakstam. Turklāt grāmatā sniegts arī apskats par 
vēsturiskās semantikas pētījumiem pasaulē. Grāmata var būt 
noderīga leksikas vēstures pētniekiem, tāpat visiem, kas 
interesējas par baltu valodām. Pielikumā ietvertais formāli 
līdzīgo latviešu un lietuviešu valodas vārdu saraksts var būt labs 
palīgs tiem, kas vēl tikai apgūst latviešu vai lietuviešu valodu. 
/A. Trumpa/ 
 

 
Ieva Zuicena, Marina Žitareva. Oļesja Burkevica 
LATVIEŠU – KRIEVU ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA AR KRIEVU – LATVIEŠU VĀRDU RĀDĪTĀJU. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2010., 480 lpp. 
 
 

 
 
 

Latviešu – krievu ilustrētā vārdnīca ar krievu – latviešu vārdu 
rādītāju, ko sastādījušas Ieva Zuicena, Marina Žitareva, Oļesja 
Burkevica un izdevis apgāds Zvaizne ABC ir pirmā ilustrētā 
latviešu – krievu vārdnīca. Šis izdevums paredzēts tiem, kas 
mācās latviešu vai krievu valodu, iegūst izglītību bilingvāli, kā 
arī tiem, kuriem ikdienā nepieciešams saprast latviešu valodu vai 
pašiem to lietot.  
Vārdnīcā ievietoti ap 16 000 šķirkļu, kurus papildina vairāki 
simti ilustrāciju. Ilustrācijas palīdz nošķirt homonīmus, vārdu 
nozīmes, kā arī ļauj labāk saprast vārdus, kuriem otrā valodā nav 
ekvivalenta (piem., villaine). Vairākām tematiskām grupām 
(dārzeņi, augļi un ogas, mājdzīvnieki un mājputni, savvaļas 
dzīvnieki, puķes, sēnes, cilvēka ķermenis, apģērbs, automašīnas 
uzbūve u.c.) veltītas krāsainas fotogrāfijas vai zīmējumi  
vārdnīcas ielikumā. 
Vārdnīcu papildina tautu un tautu grupu, kā arī ģeogrāfisko 
nosaukumu saraksti.   
Vārdnīcai ir plašs gramatikas pielikums, kurā atrodamas dažādu 
vārdšķiru locīšanas un darbības vārdu konjugēšanas tabulas, 
saraksts ar 1. konjugācijas darbības vārdu pamatformām, 
pārskats par darbības vārda izteiksmēm un divdabjiem, biežāk 
lietoto skaitļa vārdu saraksts u. tml. Detalizēti izstrādāta un ar 
zīmējumiem ilustrēta sadaļa par pulksteņa laiku ļoti noderēs 
mācību procesā, apgūstot šo visai sarežģīto tēmu. Jaunums ir arī 
prievārdu nozīmju apraksts, kā arī pārskats par lietvārda 
locījumu funkcijām, kas nav atrodams citās vārdnīcās.  
/I. Zuicena/ 
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Institūta žurnāls “Linguistica Lettica” iznāk kopš 1997. gada. Tajā tiek publicēti zinātniski 
raksti par valodu, svarīgāko notikumu apskats un iepriekšējā gada valodniecības bibliogrāfija. 2010. 
gadā izdots viens numurs. 
 

 

 
 

LINGUISTICA LETTICA 19. – Rīga:  
LU Latviešu valodas institūts, 2010., 376 lpp. 

Atb. red. Ilga Jansone. 
 

 
 

  
 

 
Citi izdevumi 

 
Kopā: 5 
 
STENDES IZLOKSNES VĀRDU KRĀJUMS. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., XXXV + 743 
lpp. Zin red. Brigita Bušmane, Agris Timuška.  
Darbs sagatavots Valsts pētījumu programmu „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” 
un „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” ietvaros. 
E-publikācija: http://www.nacionala-identitate.lv/uploads/2010/stende.pdf    
 

Darba „Stendes izloksnes vārdu krājums” pamatā ir Kārļa Draviņa (1901–1991) atstātais 
manuskripts ”Wortschatz der Mundart von Stenden”, ko publicēšanai sagatavojuši 
(papildinot, rediģējot, apkopojot materiālu šķirkļos resp. ligzdās) LU Latviešu valodas 
institūta pētnieki B. Bušmane un A. Timuška, datorsalikumu veidojušas M. Jezupova un 
A. Meistere. 
Aptverot visdažādākos tematus, interneta versijā publicētais darbs ir līdz šim latviešu 
dialektālajā leksikoloģijā saturiski izvērstākais vienas izloksnes vārdu krājuma 
apkopojums šajā aspektā. Tas ir arī viens no kādas izloksnes senākajiem vārdu 
krājumiem, jo tā nozīmīgāko daļu veido vecākās un visvecākās (tai ir, kopš 19. gadsimta 
30. gadu beigām dzimušas) paaudzes valoda. Daudzpusīgais materiāls ir sakārtots 
tematiskās grupās, sākot ar kosmosa objektiem, dabas parādībām, zemi, nedzīvo dabu, 
augu un dzīvnieku nosaukumiem, kam seko daļas par cilvēka dzīvi un darbību, 
galvenokārt ar zemnieku dzīvi un saimniecību, dažādiem lauka darbiem un amatniecību 
saistītā leksika, tostarp ēdienu un apģērba nosaukumi. Vairākas plašas daļas veltītas 
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cilvēkam kā indivīdam, ar viņa sabiedrisko dzīvi saistītajai leksikai, kā arī vārdu 
krājumam, kas attiecas uz higiēnu, veselības aizsardzību un nāvi. 
Pielikumā ir ietverti izloksnē raksturīgie īpašvārdi (vīriešu un sieviešu vārdi, govju, 
zirgu, suņu vārdi), kā arī iesaukas un palamas. Pielikumā ir apkopoti arī izloksnē 
sastopamie salīdzinājumi.     
/B. Bušmane/ 

 
 
NO VĀRDA LĪDZ VĀRDNĪCAI. AKADĒMIĶA JĀŅA ENDZELĪNA 137. DZIMŠANAS DIENAS ATCERES 

STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI . – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2010., 62 lpp. Atb. red. Ieva Zuicena. 
 
 Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atcerei 

veltītajā starptautiskās zinātniskās konferences materiālu 
krājumā „No vārda līdz vārdnīcai” apkopotas 33 referātu 
tēzes. Konferencē bija pārstāvētas trīs valstis (8 referenti no 
Lietuvas, 1 no Polijas, pārējie no Latvijas).  
Vairums konferences referātu veltīti leksikoloģijas un 
leksikogrāfijas tēmai, aplūkojot attiecīgos jautājumus gan 
vēsturiskā, gan mūsdienu aspektā. Izteikti arī priekšlikumi 
jauna veida vārdnīcu izstrādei nākotnē (Leksipēdija, 
Leksikons). Sīkāk analizētas vairākas leksikas grupas: 
salikteņi ar diž-, krāsu nosaukumi, frazeoloģismi, 
personvārdi, vietvārdi u.c. Daļā referātu skartas izlokšņu 
pētniecības, kā arī dialektālās leksikogrāfijas problēmas. 
Vairākos referātos apskatīti terminoloģijas jautājumi 
(terminoloģijas vēsture, augu nosaukumi, termina 
„eponīms” traktējums). Dažos pētījumos analizēti arī citi 
specifiski jautājumi, piemēram, vārda izcēlums, 
preskriptīvisms, bilingvisma dinamika utt. 
/I. Zuicena/ 
 

 
 
XI  STARPTAUTISKĀ BALTISTU KONGRESA „BALTU VALODU PAGĀTNE, TAGADNE UN NĀKOTNE”  

REFERĀTU TĒZES, 2010. GADA 27. – 30. SEPTEMBRĪ. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 206 
lpp. Atb. red. Ilga Jansone. 
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Dite Liepa 
LATVIJAS PRESES VALODA VALSTISKĀS NEATKARĪBAS 

ATJAUNOŠANAS UN NOSTIPRINĀŠANĀS PROCESĀ: 
SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS. Promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības 
apakšnozarē. – Rīga: LU, 2010., 85 lpp. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dace Strelēvica-Ošiņa 
VALODAS PAREIZĪBAS IZPRATNE UN PRESKRIPTĪVISMA 

CĒLOŅI UN SEKAS: LATVIJAS UN PASAULES PIEREDZE. 
Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās 
valodniecības apakšnozarē. – Rīga: LU, 2010., 51 lpp. 
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Vārdn īca 

 
MŪSDIENU LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA - ELEKTRONISKĀ VERSIJA (ŠĶIRKĻI J-Ļ). 
Skatīt: www.tezaurs.lv/mlvv 
 

Līdz šim Latvijā ir iznākušas divas latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas: Latviešu 
literārās valodas vārdnīca 8 sējumos (publicēta izdevniecībā Zinātne no 1972. līdz 1996. gadam) 
un izdevniecības Avots sagatavotā Latviešu valodas vārdnīca (1. izd. 1987. g., 2.izd. 2006. g.). 
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (MLVV), kas patlaban top LU Latviešu valodas institūtā, ir 
jauna latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca, kas balstīta uz pēdējo gadu desmitu latviešu valodas 
materiālu. Vārdu krājuma leksikosemantiskajai analīzei izmantota MLVV kartotēka, materiāli no 
interneta, Mūsdienu latviešu valodas korpuss (testa versija), kā arī pēdējos gados iznākušās 
vārdnīcas un enciklopēdijas. MLVV (paredzētais apjoms aptuveni 50 000 – 60 000 šķirkļu) ir 
vārdnīca, kas neaprobežojas tikai ar kādas atsevišķas leksikas daļas (piem., svešvārdu, terminu) 
analīzi, bet atspoguļo mūsdienu latviešu valodas leksiku visā kopumā, atklājot gan jauno vārdu 
semantiku, gan semantiskās pārmaiņas latviešu valodas pamatleksikā. Ir mēģināts aptvert dažādus 
latviešu valodas slāņus, vārdnīcā iekļaujot arī dažus izplatītākos neliterārās leksikas vārdus, 
ģermāniskos barbarismus, anglicismus u.c. Vārdnīcā doti jauni, politiski neitrāli skaidrojumi 
vairākiem finanšu, ekonomikas, politikas, filozofijas, literatūrzinātnes un mākslas terminiem. Augu 
un dzīvnieku skaidrojumi papildināti ar attiecīgās dzimtas vai ģints (dažos gadījumos – sugas) 
latīnisko nosaukumu. MLVV ir dotas norādes par vārda cilmi aizgūtiem vārdiem un latviešu 
valodnieku, literātu un kultūras darbinieku darinātajiem jaunvārdiem. Pie atsevišķiem šķirkļiem uz 
pelēkā krāsā ietonēta fona pievienots komentārs no valodas kultūras viedokļa, ja ar attiecīgo šķirkļa 
vārdu saistās kļūmes izrunā vai gramatisko formu lietošanā, ja mainījusies attiecīgā šķirkļa vārda 
pareizrakstība, kā arī tad, ja kāds vārds, vārda nozīme vai vārdu savienojums latviešu valodā ir 
nevēlams un aizstājams ar citu. Vārdnīca paredzēta plašam lietotāju lokam: gan vecāko klašu 
skolēniem, gan studentiem, gan arī tiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar valodu – tulkiem, 
tulkotājiem, redaktoriem, valodu skolotājiem u.c. Kamēr nav izveidotas speciālas skaidrojošās 
vārdnīcas latviešu valodas apguvējiem, šo vārdnīcu varēs izmantot arī tie, kuri mācās latviešu 
valodu. MLVV pamatā veido 5 autori (Dr. philol. Ilga Migla, Mg. philol. Laimdota Oldere, Dr. 
philol. Anitra Roze, Dr. philol. Ārija Ozola, Dr. philol. Imants Šmidebergs), vārdnīcas redaktore un 
internetā (www.tezaurs.lv/mlvv) publicēta MLVV sākumdaļa no A līdz Ļ burtam (19 225 šķirkļi). 
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Zinātniskie raksti  

 
Skaits: 60 
 
Balode L. 
Bušs O. 

Some semantic and sociolinguistic aspects of Latvian Urbanonymy in the 
20th century. – Journal of the International of Onomastic Sciences Onoma, 
Vol. 42 (2007). Uppsala: International Council of Onomastic Sciences 
(ICOS), 2007. (faktiski 2010.), 7. – 22. 

  
Balode L. Par dažiem somugru cilmes hidronīmiem. – Pa somugru pēdām Baltijas 

jūras krastā. Rīga: Zinātne, 2010., 37. – 41. 
 

Balode L. 
Bušs O. 

Some Latvian toponyms of Finno-Ugric origin (names with Pu-/ Pū). – The 
Baltic languages and the Nordic countries. Papers presented at the 
conference held at the University of Oslo Faculty of Humanities Department 
of Linguistics and Scandinavian studies June 19-20, 2009. Ed. Sturla Berg-
Olsen. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. (faktiski 2010.), 17. – 30. 

  
Balode L. No somu valodas prakses pieredzes. – Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU 

Latviešu valodas institūts, 2010., 118. – 122. 
  
Balode L. 
Balodis P. 

Edinburga 2010 – Toponīmikas virzieni. – Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 219. – 221. 

  
Breņķe I. Noteiktības un nenoteiktības kategorija: izpausmes interneta tekstu valodā. – 

Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 60. – 66. 
  
Bušmane B. Ceļā uz vienas izloksnes leksikas tematisku apkopojumu (K. Draviņa 

manuskriptā „Wortschatz der Mundart von Stenden”). – Vārds un tā 
pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 75. – 83. 

  
Bušmane B. Vārdu lietojuma ierobežojuma atspoguļojums K. Draviņa manuskriptā 

„Wortschatz der Mundart von Stenden”. – Valoda – 2010. Valoda dažādu 
kultūru kontekstā. XX zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2010., 
11. – 18. 

 
Bušs O. 

 
Finno-Ugric borrowings in Latvian (problems of research). – The Baltic 
languages and the Nordic countries. Papers presented at the conference held 
at the University of Oslo Faculty of Humanities Department of Linguistics 
and Scandinavian studies June 19-20, 2009. Ed. Sturla Berg-Olsen. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 2009. (faktiski 2010.), 31. – 36. 

  
Bušs O. Par latviešu valodas leksisko somugrismu inventarizāciju domājot 

(nostādnes un saraksta fragments ai!-ašķi). – Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Vēstis. A daļa, 64. sējums, Nr. ¾. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2010., 
90. – 100. 

 
Butāne A. 

 
Ieskats sugasvārdu un īpašvārdu kalkošanas tradīcijās latviešu valodā. – 
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 84. – 90. 
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Butāne A. Terminoloģijas un valodas kultūras grupas darbība: ieskats vēsturē. – 

Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 93. – 
100. 

  
Druviete I. The development of sociolinguistics in the Baltic States. – The Routledge 

Handbook of Sociolinguistics Around the World. Routledge: London and 
New York, 2010., 402. – 411. 

  
Druviete I. 
Valdmanis J. 

Language use in higher education establishment in Latvia. – National 
Languages in Higher Education. Ljubljana: Založba ZRC, 2010., 91. – 95. 

  
Druviete I. Latviešu valoda kā valsts valoda: simbols, saziņas līdzeklis vai valstiskuma 

pamats. – Latvija un latviskais: nācijā un valsts idejās, tēlos un simbolos. 
Rīga: Zinātne, 2010., 123. – 153. 

  
Druviete I. Latvian language as the State language: As a symbol, as a form of 

communication, as the foundation for statehood. – Latvia and Latvians: A 
People and a State in Ideas, Images and Symbols. Riga: Zinātne, 2010., 145. 
– 182. 

  
Indričāne I. Acoustic Characteristics of Voiceless Plosives in Standard Latvian. – Sound 

and its Research Aspects: Methodology and Practise. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2009. (saņemts 2010.), 112. – 124. 

  
Jansone I. Ieskats Ērģemes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes antroponīmiskajā 

sistēmā. – Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A daļa, 64. sējums, Nr. ¾. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2010., 14. – 63. 

 
Jansone I. 

 
Priekšvārdi Ērģemes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas 
grāmatās (1718-1906). – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: 
LiePA, 2010., 100. – 111. 

  
Jansone I. Литуанизмы или славизмы в контактных ареалах: проблема 

определения. – Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego księstwa 
litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy. Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimiera Wielkiego, 2010., 191. – 198. 

  
Kuplā I. Polisēmijas termina un jēdziena izpratne lingvistikā. – Vārds un tā pētīšanas 

aspekti, 14 (2). Liepāja: LiePA, 2010., 149. – 157. 
  
Kurmiņa L. Ieskats latviešu valodas terminoloģijas komisijas darbības pirmsākumos. – 

Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 101. – 
108. 

  
Kurmiņa L. Jāņa Ilstera publikācijās apkopoto botānikas nosaukumu īpatnības. – Vārds 

un tā pētīšanas aspekti, 14 (2). Liepāja: LiePA, 2010., 158. – 164. 
  
  
Liepa D. Vienkāršruna presē – mode vai visatļautība. – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 



 15 

14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 139. – 147. 
 

Liepa D. 
Sjomkāne I. 
Purviņa M. 

Valodas konsultācijas. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 5. 
populārzinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2010., 
89. – 98. 

  
Meistere A. Derivatīvi sieviešu dzimuma rādītāji publicistikā. – Vārds un tā pētīšanas 

aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 170. – 180.  
  
Migla I. Phraseologismen mit einem Personennamen im Deutschen, Russichen und 

Lettischen. – Europhras 2008. Beiträge zur internationalen Phraseologie 
konferenz vom 13. - 16. 08.2008. Helsinki. Helsinki: Institut für moderne 
Sprachen, 2010., 282. – 290. 
E-publikācija: http://www.helsinki.fi/deutsch/europhras/ep2008.pdf 

  
Migla I. 
 
 
Migla I. 
 
 
Migla I. 

Priekšstati par cilvēka izskatu salīdzinājumos. – Vārds un tā pētīšanas 
aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 180. – 188. 
 
Valodniecības bibliogrāfija 2008. – Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 227.– 312. 
 
Valodniecības bibliogrāfija 2009. – Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 313. – 375. 

  
Nītiņa D. Divdabji vārdšķiru kontekstā. – Valoda – 2010. Valoda dažādu kultūru 

kontekstā. XX zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2010., 231. – 
237. 

  
Nītiņa D. Latviešu valodas nelokāmie divdabji ar -am, -amies, -ām, -āmies. – 

Linguistica Lettica, 19. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 109. – 
117. 

  
Nītiņa D. Prievārdu semantika. – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: 

LiePA, 2010., 197. – 202. 
  
Oldere L. Ieskats dažu primāro kādības adjektīvu un to atvasinājumu ar -īgs, -īga 

semantikā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010., 
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Poriņa V. Divvalodība teorijā un Latvijas valodas situācijā. – Valoda – 2010. Valoda 
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Res Humanitariae VII. Klaipėda: Klaipėdos Universitetas, 2010., 57. – 67. 
  
Roze A. Traks, dulls, nenormāls – vai domājam, ko sakām? – Valodas prakse: 
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Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 10. – 16. 
 
Pašcilmes un aizgūti vārdi muzikoloģijas terminoloģijā. – XI Starptautiskā 
baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 
2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 
36. – 37. 
 
Language attitude in audiovisual mass media: should State officials use the 
State language? – EAAL 9th Annual Conference „Modes an Languages of 
Communication”, April 22-23, Tallinn, Estonia. Abstracts, 2010., 37. 
 
Verbālā agresija elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. – Starptautiska 
konference „Virtuālās vardarbības vide mūsdienu kultūras telpā”. Rīgā, 
2010. gada 29. aprīlī. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010., 16. 
– 19. 
 
Multilingualism in electronic mass medis: minority language and/ or 
inclusive society? – International Conference of Applied Linguistics 
„Languages and People: Dialogues and Contacts”, 23-24 September 2010. 
Vilnius: Vilnius Publishing House, 2010., 20. – 21. 
 
Baltu valodas mūsdienās: latviešu un lietuviešu valodas sociolingvistiskās 
situācijas komparatīva analīze. – XI Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu 
valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. 
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Dzene I. 
 
 
 
 
Indričāne I. 
 
 
 
 
Jansone I. 
 
 
 
 
Kuplā I. 
 
 
 
 
Kurmiņa L. 
 
 
 
 
Liepa D. 
 
 
 
 
Migla I. 
 
 
 
 
Nītiņa D. 
 
 
 
Oldere L. 
 
 
 
 
Pokrotniece K. 
 
 
 

septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 50. – 51. 
 
Valodas jautājumi Latgalē Franča Trasuna skatījumā. – XI Starptautiskā 
baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 
2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 
52. 
 
Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustiskie raksturlielumi. – XI 
Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” 
referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 63. 
 
Uzvārdi Ērģemes evaņģēliski luteriskajā draudzē (1819 – 1906). – XI 
Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” 
referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 64. – 66. 
 
Verba krist daudznozīmība latviešu valodā. – XI Starptautiskā baltistu 
kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. 
gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 90. – 
91. 
 
Augu nosaukumu darināšanas īpatnības Jāņa Ilstera publikācijās. – XI 
Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” 
referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 92. 
 
Latvijas preses valodas sociolingvistiskais raksturojums. – XI Starptautiskā 
baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 
2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 
106. – 107. 
 
Uzdzīt kokā un tikt uz zaļa zara. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences „No vārda 
līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 39. – 
41. 
 
Vietniekvārdu semantika: šis un tas, un viņš. – XI Starptautiskā baltistu 
kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. 
gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 125. 
 
Adjektīva labs vieta latviešu valodas leksiski semantiskajā sistēmā. – 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās 
zinātniskās konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 41. – 42. 
 
Grēki un parādi. – Pamest vai piedot? – XI Starptautiskā baltistu kongresa 
„Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 
30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 142. – 143. 
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Poriņa V. 
 
 
 
 
Poriņa V. 
 
 
 
 
Poriņa V. 
 
 
 
 
Pūtele I. 
 
 
 
Roze A. 
 
 
 
 
 
Roze A. 
 
 
 
Siliņa-Piņķe R. 
 
 
 
 
Skrūzmane E. 
 
 
 
 
Skrūzmane E. 
 
 
 
 
Skujiņa V. 
 
 
 
 
Skujiņa V. 

State Language Use Promotion: Successes and Failures. – International 
Conference of Applied Linguistics „Languages and People: Dialogues and 
Contacts”, 23-24 September 2010. Vilnius: Vilnius University Publishing 
House, 2010., 38. – 40. 
 
Divvalodības dinamika mūsdienu Latvijā. – XI Starptautiskā baltistu 
kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. 
gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 145. – 
146. 
 
Latviešu valodas vārds cittautiešu mutē jeb bilingvālisma dinamika Latvijā 
21. gadsimta pirmajā dekādē. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences „No vārda līdz 
vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 44. – 45. 
 
Profesiju nosaukumi plašsaziņas līdzekļos. – XI Starptautiskā baltistu 
kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. 
gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 149. 
 
Brūnās krāsas nianses apzīmējošie aizgūtie krāsu nosaukumi bēšs, blonds, 
brunets, šatens: semantika un lietojums latviešu valodā. – Akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 46. – 47. 
 
Balts un melns: pretstati latviešu valodā. – XI Starptautiskā baltistu 
kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. 
gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 157. 
 
Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē. – 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās 
zinātniskās konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 49. – 50. 
 
Iespraudums vārdu sakot un citi Georga Manceļa „Postillā”. – Akadēmiķa 
Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 51. – 52. 
 
Georga Manceļa sirds frazeoloģismi un to īpatnības „Postillā”. – XI 
Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” 
referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 169. – 170. 
 
Jaunvārda izpratnes atšķirības jaunākajās 21. gs. publikācijās. – Akadēmiķa 
Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 52. – 53. 
 
Konversija un vārdšķiru robežkritēriji. – XI Starptautiskā baltistu kongresa 



 21 

 
 
 
Stafecka A. 
 
 
 
 
Stafecka A. 
Mikulēniene D. 
 
 
 
Štrausa I. 
 
 
 
 
Štrausa I. 
 
 
 
Timuška A. 
 
 
 
 
Zuicena I. 
 
 
 
 
Zuicena I. 
 
 
 
Zuicena I. 

„Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 
30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 171. 
 
Izlokšņu leksikas ģeolingvistiskie pētījumi Latvijā – ceļā uz Baltu valodu 
atlantu. – XI Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne 
un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 172. – 173. 
 
„Baltu valodu atlants”: latviešu un lietuviešu paralēles. – XI Starptautiskā 
baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 
2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 
118. – 119. 
 
Daži vērojumi par jaunākajiem nekustamo īpašumu nosaukumiem Ukros. – 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās 
zinātniskās konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 57. – 58. 
 
Ukru pagasta vietvārdi un to avoti. – XI Starptautiskā baltistu kongresa 
„Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 
30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010., 185. – 186. 
 
Koka nosaukumi baltu un citu Eiropas tautu valodās: ģeolingvistisks 
komentārs. – XI Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, 
tagadne un nākotne” referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU 
Latviešu valodas institūts, 2010., 187. 
 
Laimdots Ceplītis un Latviešu literārās valodas vārdnīca. – Akadēmiķa 
Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences „No vārda līdz vārdnīcai” materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 61. – 62. 
 
Latviešu – poļu, poļu – latviešu vārdnīcas XX gadsimta 30. gados. – 
Starptautiskās konferences „Baltu filoloģijas perspektīvas II” referātu tēzes. 
Poznaņa: Poznaņas Ā. Mickeviča universitāte, 2010., 34. – 35. 
 
„M ūsdienu latviešu valodas vārdnīca”: pagātne, tagadne, nākotne. – XI 
Starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” 
referātu tēzes 2010. gada 27. – 30. septembrī. Rīga: LU Latviešu valodas 
institūts, 2010., 204. – 205. 
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2. Dalība zinātniskās konferencēs 

 
I Dal ība ārzemju zinātniskās konferencēs: 
 

Darbinieka vārds, 
uzvārds 

Komandējuma termiņš Vieta Konferences nosaukums Referāta nosaukums 

Ieva Zuicena 17.05.2010.-19.05.2010. Lisabona 
(Portugāle) 

Lisabonas Universitātes Humanitārās 
fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā 
konference GLAT-LISABONA 2010 
„Multikultur ālisms un speciālo valodu 
loma”. 
 

Multiculturalism in Latvian 
names of Plants and Animals. 

Ieva Zuicena 20.05.2010. -21.05.2010. Poznaņa 
(Polija) 

Adama Mickeviča universitātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „Poļu – 
baltu kontakti un kontrasti valodā un 
literatūrā” (Perspectives of Baltic Philology 
II). 
 

Latviešu – poļu, poļu – 
latviešu vārdnīcas XX 
gadsimta 30. gados. 
 

Agris Timuška 23.06.2010.-27.06.2010. Krakova 
(Polija) 

EVA Centrālā sekretariāta un Polijas 
Zinātņu akadēmijas Poļu valodas institūta 
un Krakovas Jagellonu universitātes rīkotā 
„Eiropas valodu atlanta”(Atlas Linguarum 
Europae) Redakcijas padomes 43. 
simpozijā. 
 

 

Ojārs Bušs 09.06.2010.-14.06.2010. Stokholma 
(Zviedrija) 

Stokholmas Universitātes rīkotā baltistikas 
konference „The Baltic languages – 
structure and contacts”. 
 

The reflection of the concept 
of the light (latv. gaisma) in 
the Latvian toponymy. 

Ilona Dzene 14.09.2010.-16.09.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu 
valodas institūta kopīgā projekta Baltu 
valodu atlants rīkotā koordinācijas 
seminārā. 
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Anna Stafecka  14.09.2010.-16.09.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu 
valodas institūta kopīgā projekta Baltu 
valodu atlants rīkotā koordinācijas 
seminārā. 

 

Vineta Poriņa 22.09.2010.-24.09.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

Vi ļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes 
Lituānistikas studiju katedras, Lietuvas 
Lietišķās valodniecības asociācijas un 
Lietuviešu valodas institūta rīkotā 
starptautiskā lietišķās valodniecības 
konference „Languages and People: 
Dialogues and Contacts”. 

Promoting State Language 
Use: Successes and Failures. 

Ina Druviete 22.09.2010.-23.09.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

Vi ļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes 
Lituānistikas studiju katedras, Lietuvas 
Lietišķās valodniecības asociācijas un 
Lietuviešu valodas institūta rīkotā 
starptautiskā lietišķās valodniecības 
konference „Languages and People: 
Dialogues and Contacts”.  

Multilingualism in electronic 
mass media: minority 
language rights and/ or 
inclusive society. 

Ilona Dzene 19.10.2010.-22.10.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu 
valodas institūta sadarbības līguma ietvaros 
rīkotā darba grupas sanāksmē kopīgā 
projekta Baltu valodu atlants sakarā. 

 

Anna Stafecka 19.10.2010.-22.10.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu 
valodas institūta sadarbības līguma ietvaros 
rīkotā darba grupas sanāksmē kopīgā 
projekta Baltu valodu atlants sakarā. 

 

Ilga Jansone 19.10.2010.-22.10.2010. Viļņa 
(Lietuva) 

LU Latviešu valodas institūta un Lietuviešu 
valodas institūta sadarbības līguma ietvaros 
rīkotā darba grupas sanāksmē kopīgā 
projekta Baltu valodu atlants sakarā. 
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II Dal ība Latvijas zinātniskās konferencēs: 
 

Darbinieka 
vārds, uzvārds 

Komandējuma termiņš Konferences nosaukums Referāta nosaukums 

Ilze Štrausa 27.01.2010.-29.01.2010. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
rīkotā starptautiskā konference „XX zinātniskie 
lasījumi”. 

Augu valsts atspoguļojums Dobeles 
rajona latviskas cilmes mājvārdos. 

Anna Stafecka 28.01.2010.-29.01.2010. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
rīkotā starptautiskā konference „XX zinātniskie 
lasījumi”. 

Par dažu augu nosaukumu motivāciju 
baltu valodās. 

Daina Nītiņa 28.01.2010.-29.01.2010. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
rīkotā starptautiskā konference „XX zinātniskie 
lasījumi”. 

Divdabji vārdšķiru kontekstā. 

Ilga Jansone 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

2009. gads latviešu valodniecībā. 

Brigita Bušmane 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Dialektālās iezīmes Stendes izloksnē 
reģistrētajos salīdzinājumos. 

Ieva Zuicena 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Laimdots Ceplītis un „Latviešu 
literārās valodas vārdnīca”.  

Renāte Siliņa-Piņķe 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Izplatītākie zviedru vārdi Vidzemē 
17. gadsimta pirmajā pusē. 

Elga Skrūzmane 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Iespraudums vārdu sakot un citi 
Georga Manceļa „Postillā”. 
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Ilga Migla 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Uzdzīt kokā un tikt uz zaļa zara. 

Laimdota Oldere 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Adjektīva labs vieta latviešu valodas 
leksiski semantiskajā sistēmā. 

Anitra Roze 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Brūnās krāsas nianses apzīmējošie 
aizgūtie krāsu nosaukumi bēšs, 
blonds, brunets, šatens: semantika un 
lietojums latviešu valodā. 

Ojārs Bušs (Baiba 
Bankava) 

22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Eponīmi: termina traktējums un 
ieskats eponīmu veidošanās 
semantiskajos aspektos. 

Valentīna Skujiņa 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Jaunvārda izpratnes atšķirības 
jaunākajās 21. gadsimta publikācijās. 

Ilze Štrausa 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Daži vērojumi par jaunākajiem 
īpašumu nosaukumiem Ukros. 

Vineta Poriņa 22.02.2010.-23.02.2010. LU Latviešu valodas institūta rīkotā akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskā zinātniskā konference „No vārda līdz 
vārdnīcai”. 

Latviešu valodas vārds cittautiešu 
mutē jeb bilingvisma dinamika 
Latvijā 21. gadsimta pirmajā dekādē. 

Anita Butāne 18.03.2010.-19.03.2010. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
rīkotā A. Ozola piemiņai veltītā konference 
„Valodas gramatiskā sistēma sinhroniskā un 
diahroniskā aspektā”. 

Kalki kā leksisko aizguvumu 
aizstājēji. 
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Ilze Štrausa 14.04.2010.-17.04.2010. Daugavpils Universitātes rīkotā 52. starptautiskā 
zinātniskā konference. 

Flora bijušā Dobeles rajona latviskas 
cilmes mājvārdos: derivatīvais 
aspekts. 

Brigita Bušmane 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Salīdzinājumi ar dzīvnieku 
nosaukumiem Stendes izloksnē. 

Anita Butāne 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Pašcilmes un aizgūti vārdi 
muzikoloģijas terminoloģijā. 

Ina Druviete 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Baltu valodas mūsdienās: latviešu un 
lietuviešu valodas situācijas 
komparatīva analīze. 

Juris Grigorjevs 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes 
salīdzinājums runā un dziedot. 

Inese Indričāne 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu 
akustiskie raksturlielumi. 

Ieva Kuplā 
 

27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Verba krist daudznozīmība latviešu 
valodā.  

Linda Kurmiņa 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Augu nosaukumu darināšanas 
īpatnības Jāņa Ilstera publikācijās. 

Kornēlija 
Pokrotniece 

27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Grēki un parādi. – Pamest vai piedot? 

Vineta Poriņa 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Divvalodības dinamika mūsdienu 
Latvijā. 

Anitra Roze 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Balts un melns: pretstati latviešu 
valodā. 

Valentīna Skujiņa 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Konversija un vārdšķiru 
robežkritēriji. 

Ilze Štrausa 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Ukru pagasta vietvārdi un to avoti. 
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Agris Timuška 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Koka nosaukumi baltu un citu 
Eiropas tautu valodās: ģeolingvistisks 
komentārs. 

Ieva Zuicena 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

„M ūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca”: pagātne, tagadne, nākotne. 

Ilga Jansone 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Uzvārdi Ērģemes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē (1819–1906). 

Anna Stafecka 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Izlokšņu leksikas ģeolingvistiskie 
pētījumi Latvijā – ceļā uz „Baltu 
valodu atlantu”. 

Elga Skrūzmane 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Georga Manceļa sirds frazeoloģismi 
un to īpatnības „Postillā”. 

Iveta Pūtele 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Profesiju nosaukumi plašsaziņas 
līdzekļos. 

Daina Nītiņa 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Vietniekvārdu semantika: šis un tas, 
un viņš. 

Ilga Migla 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Daba – frazeoloģisko salīdzinājumu 
komponents 

Ilona Dzene 27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Valodas jautājumi Latgalē Franča 
Trasuna skatījumā. 

Ojārs Bušs  27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Purgailis – putns, augs vai 
pārpratums? 

Renāte Siliņa-Piņķe  27.09.2010.-30.09.2010. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu 
pagātne, tagadne un nākotne”. 

Purgailis – putns, augs vai 
pārpratums? 

Anna Stafecka 10.11.2010.-11.11.2010. Daugavpils Universitātes rīkotā Latgales kongresā. Baltu valodu atlants: Latgales 
izlokšņu un lietuviešu valodas 
paralēles. 

Ilga Jansone 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Ērģemes draudzes apdzīvoto vietu 
nosaukumi (18. – 20. gs.). 

Ojārs Bušs 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Daži gaismas atspulgi Latvijas 
toponīmijā. 
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Brigita Bušmane 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Atvasinājumi no verba ēst. 

Ina Druviete 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Valsts valoda – integrācija un 
ekonomika. 

Anna Stafecka 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Leksēmas līdums un līdumu līst 
latviešu valodas izloksnēs. 

Ieva Zuicena 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Saule, pasaule, aizsaule... 

Ilga Migla 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Koks un tā komponenti latviešu 
frazeoloģijā. 

Anitra Roze 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Mūsdienu salīdzinājumi ar adjektīvu 
sarkans. 

Agris Timuška 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Mūsu riekstkoki uz Eiropas fona: vēl 
viena balta-albāņu valodu 
onomasioloģiskā paralēle. 

Ieva Breņķe 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Par noteiktām un nenoteiktām 
galotnēm: uzskati un realitāte. 

Agita Kazakeviča 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Divdabja teiciena lietojuma 
tendences mūsdienu latviešu valodā. 

Ieva Kuplā 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Vārda semantika kognitīvās 
lingvistikas skatījumā. 

Linda Kurmiņa 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Aizguvumi latviešu valodas augu 
nosaukumos. 
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Anda Meistere 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Leksiski sieviešu dzimuma rādītāji 
publicistikā. 

Laimdota Oldere 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Adjektīva labs semantika un tās 
specifika. 

Iveta Pūtele 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Dažas aizguvumu un jaundarinājumu 
attieksmju tendences latviešu 
terminoloģijā. 

Sanda Rapa 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Ķermeņa daļu nosaukumi latviešu 
ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdos. 

Elga Skrūzmane 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Somatiskais frazeoloģisms no sirds 
Georga Manceļa „Postillā”.  

Ilze Štrausa 02.12.2010.-03.12.2010. Liepājas Universitātes rīkotā 15. starptautiskā 
zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Lituānismi Ukru pagasta toponīmijā. 

 
 

3. Veiktie līgumdarbi 
 

LU LaVI 2010. gadā ir veicis 4 līgumdarbus: 
 
1. Pakalpojuma līgums ar akciju sabiedrību „Latvijas Krājbanka” par 6 astronomisko stundu teorētiskā kursa „Lietišķā latviešu valoda 

profesionālā vidē” novadīšanu „Latvijas Krājbankas” darbinieku grupai (līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr. 3-8/08-2010). 
 
2. Pakalpojuma līgums ar SIA „LETA” par 30 astronomisko stundu teorētiskā kursa „Lietišķā latviešu valoda profesionālā vidē” novadīšanu 

SIA „LETA” darbinieku grupai (līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr. 03/09-2010). 
 
3. Pakalpojuma līgums ar Nacionālā radio un televīzijas padomi par Nacionālā radio un televīzijas padomes Elektronisko sabiedrības saziņas 

līdzekļu attīstības koncepcijas 2009. – 2011. gadam teksta rediģēšanu (līgums par pakalpojuma sniegšanu Nr. 01/2009). 
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4.   ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” (vienošanās Nr. 2008/0003/1DP/1.2.2.1/08/IPIA/002) ietvaros 
pakalpojuma līgums ar valsts aģentūru „Latviešu valodas aģentūra” par Lingvodidaktisko terminu skaidrojošās vārdnīcas manuskripta izveidi 
(līgums par pakalpojuma sniegšanu Nr. 3.10.11./10). 
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4. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, 
maģistra un bakalaura darbi 

 
I Instit ūta darbinieku izstrādātie promocijas, maģistra un bakalaura darbi: 

1. Dite Liepa „Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās 
procesā: sociolingvistiskais aspekts. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē.” – Rīga: Latvijas 
Universitāte, zinātniskā vadītāja Dr. habil. philol. Ina Druviete, 2010., 207 lpp. (Aizstāvēts 
2010. gada 28. jūnijā) 

2. Dace Strelēvica-Ošiņa „Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un sekas: 
Latvijas un pasaules pieredze. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozarē vispārīgās valodniecības apakšnozarē.”- Rīga: Latvijas 
Universitāte, zinātniskā vadītāja Dr. habil. philol. Ina Druviete, 2010., 215 lpp. (Aizstāvēts 
2010. gada 28. jūnijā) 

 
II Instit ūta darbinieku vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi: 
 

1. Dr. philol. Laimute Balode: 
2. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs: 

2.1.Sanda Rapa Darba nosaukums (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
2.2.Ilze Štrausa Darba nosaukums (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 

3. Dr. habil. philol. Ina Druviete: 
3.1. D. Liepa „Latvijas preses valoda valstiskās neatkarības atjaunošanas un 

nostiprināšanās procesā: sociolingvistiskais aspekts.” Promocijas darbs. – Rīga: LU, 2010., 207 
lpp. (Aizstāvēts 2010. gada 28. jūnijā) 

3.2. D. Strelēvica-Ošiņa „Valodas pareizības izpratne un preskriptīvisma cēloņi un 
sekas: Latvijas un pasaules pieredze.” Promocijas darbs. – Rīga: LU, 2010., lpp. (Aizstāvēts 
2010. gada 28. jūnijā) 

3.3. K. Motivāne „Valsts valodas prasme kā priekšnoteikums imigrantu integrācijai 
Baltijas valstīs un Norvēģijā // Official Language Skills as the Prerequisite for Integration of 
Immigrants: Case of Baltic States and Norway.” Maģistra darbs. – Rīga: Latvijas Universitāte, 
2010., lpp. (Aizstāvēts 2010. gada 14. jūnijā) 

3.4. M. Guledani „Language Policy in Georgia as a Component Part of the European 
Integration.” Maģistra darbs. – Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2010., lpp. (Aizstāvēts 
2010. gada 29. jūnijā) 

      4. Dr. habil. philol. Daina Nītiņa 
       4.1. I. Breņķe (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
       4.2. V. Ruža (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 

5. Dr. habil. philol. Valentīna Skujiņa: 
      5.1. I. Bernota „Pirmajās 18. gs. beigās latviešu valodā publicētajās pavārgrāmatās 

iekļauto kulinārijas terminu analīze diahroniskā skatījumā”. (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
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5. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija 
(piemēram, iegūtās licences, uzturētie patenti,  

starptautisko prēmiju laureāti) 
 

I Organizētās konferences: 
 

Atbild īgais 
organizators 
(Uzvārds V.) 

Nosaukums Pārējie 
organizatori 

Norises vieta 
Norises laiks 
(dd.mm.gg. - 
dd.mm.gg.) 

Dalīb-
nieku 
skaits 

Finansē-
juma 
avoti 

Zuicena I. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskā zinātniskā 
konference "No vārda līdz vārdnīcai" 

  Latvijas Zinātņu 
akadēmija 

21.02.08. - 
22.02.08. 

65 Institūta 

Jansone I. XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu 
valodu pagātne, tagadne un nākotne” 

 Latvijas 
Universitāte 

27.09.10. – 
30.09.10. 

170 Dalības 
maksa 
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 II Instit ūta personāla goda nosaukumi un apbalvojumi: 
 

Darbinieka vārds un 
uzvārds 

Piešķirt ās balvas, goda nosaukumi u.c. Par kādiem nopelniem 

Ilga Jansone AS „Grindeks” fonda balva Zelta pūce Par devumu latviešu valodniecības vēstures pētniecībā 
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Budžeta informācija 
 

 
LU Latviešu valodas institūta finanšu līdzekļi 2010. gadam bija no šādiem avotiem: 

• valsts budžeta paredzētiem līdzekļiem; 
• LZP fundamentālo un lietišķo projektu un sadarbības projektu līdzekļiem; 
 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Finansējums  
1. Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, 

Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekts Nr. 3 „Valoda 
– nacionālās identitātes pamats 3.1” 1. posms (vad. I. Jansone) 

Ls 81 362  

2. LZP fundamentālo pētījumu projekts „Latviešu valodas gramatika, 
1959 – 2009.” 2. posms (Nr. 09.1169.; vad. D. Nītiņa) 

Ls 12 612  

3. LZP fundamentālo pētījumu projekts „Latviešu valodas leksikas, 
morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā” 2. 
posms (Nr. 09.1170.; vad. A. Stafecka) 

Ls 12 600  

4. LZP finansēts sadarbības projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā 
enciklopēdija: personālijas, avoti, termini” 1. posms (Nr. 10.0007.; 
vad. O. Bušs) 

Ls 29 761  

5. Valsts kultūrkapitāla fonda finansēts projekts „Piedalīšanās 
starptautiskā zinātniskā konferencē GLAT-LISABOA 2010” (Nr. 
2010-1-STR056,; vad. I Zuicena) 

Ls 150  
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Personāls 

 
 LU Latviešu valodas institūta personālu veido zinātnieki, zinātnes tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls. 2010. gadā LU LaVI 
strādāja 41 darbinieks, no tiem 31 zinātniskais darbinieks, kas strādāja pamatdarbā, 8 zinātniskie darbinieki, kas strādāja blakusdarbā, un 2 
pamatdarbā strādājoši zinātni apkalpojošie darbinieki.  
 
INFORMĀCIJA PAR ZINĀTNISKAJIEM DARBINIEKIEM 
 
 No visa Institūta personāla akadēmiskajos amatos ievēlēti 39 darbinieki. 
 
      Vadošo pētnieku skaits: 9 Zinātnieki ar habilitētā doktora grādu: 8 
      Pētnieku skaits: 14 Zinātnieki ar doktora grādu: 16 
      Zinātnisko asistentu skaits: 16 Zinātnieki ar maģistra grādu: 14 
 Zinātnieki ar bakalaura grādu: 1 
  
 

2010. gadā LU Latviešu valodas institūts darbā (asistenta amatā) iesaistīti 7 Latvijas Universitātes doktoranti un 1 maģistrants. 
 
 
  
 
 
  
 


