
 
 
 
LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. philol. Solvita Pošeiko īsteno savu 
pēcdoktorantūras projektu „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss 
Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” 
 
 
PAMATINFORMĀCIJA 
 
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/011 
 
Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2017.–30.09.2020. 
 
Projekta kopējais finansējums: 133 806, 00 EUR,  
no tā ERAF finansējums: 113 735,10 EUR, 
Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR, 
LU finansējums: 6 690,30 EUR 
 
PROJEKTA MĒRĶIS: pilnveidojot zināšanas par Lingvistiskās ainavas izpētes teorijām un metodoloģiju un 
popularizējot lingvistiskās ainavas pētījumu praktisko izmantojumu, attīstīt valodniecības zinātnisko domu Latvijā 
un šīs lingvistiskās zināšanas pārnest uz izglītību un ekonomiku. 
 

PROJEKTA REZULTĀTI 

• zinātniska monogrāfija par lingvistiskās ainavas starpdisciplinārām teorijām, metodoloģiju un valodas situāciju 
Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā; 

• 9 zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas; 
• 2 populārzinātniski izdevumi valodas jautājumu un latviešu valodas kā svešvalodas teoriju, metodikas un 

lingvistiskās prakses apguvei; 
• populārzinātnisks izdevums ar valodas un ekonomikas teoriju iztirzājumu, kā arī ar ieteikumiem uzņēmuma 

nosaukuma un reklāmas izveidei; 
• brīvpieejas lingvistiskās ainavas mājaslapa ar fotogrāfijām, publisko tekstu sociolingvistisko analīzi un uzziņu 

avotiem. 

LĪDZ ŠIM PAVEIKTĀ PAŠVĒRTĒJUMS 

2019. gada janvārī pagājuši projekta 16 mēneši, kas ir aizvadīti zinātniski piesātināti.  
Šajā laikā, pirmām kārtām, esmu centīgi mācījusies, studējot jaunāko zinātnisko literatūru par 

sociolingvistikas, valodas apguves un socio-onomastikas jautājumiem un pārrunājot šos tematus ar 
vadošajiem valodniekiem Latvijā un pasaulē. Lielākais gandarījums ir par vizīti pie projekta partnera 
Mariana Slobodas (Marian Sloboda) Kārļa Universitātē (Prāga, Čehija), kur diskutēju ar čehu 
pētniekiem par Prāgas lingvistiskās skolas izstrādātā valodas pārvaldības modeļa piemērošanu 



lingvistiskās ainavas izpētei, un par brīnišķīgo iespēju piedalīties profesora Klausa Brandla (Klaus 
Brandl) semināru ciklā Vašingtonas Universitātē (Sietla, ASV), kurā izvērtējām atšķirīgas pedagoģiskās 
filozofijas un valodas mācīšanas metodikas.  

Līdztekus teorētisko zināšanu uzkrāšanai ir iegūti pētījuma avoti: nofotografētas 3067 valodas 
zīmes no vairākām Latvijas pilsētām (Liepājas, Rīgas, Kuldīgas, Lielvārdes, Ludzas) un pierakstītas 38 
intervijas ar valodas speciālistiem, dažādu institūciju un uzņēmumu darbiniekiem, nejaušiem 
garāmgājējiem pilsētās. Tāpat esmu veikusi latviešu valodas mācību grāmatu (1991–mūsdienas) 
kontentanalīzi, lai noskaidrotu, cik daudz un kā ir izmantoti publiskie pilsētu teksti valodas apguvei.  

Pētījuma datu analīzes rezultāti saviju ar teorētiskajām atziņām, lai sagatavotu un prezentētu 
11 mutiskus referātus un 2 stenda referātus starptautiskās konferencēs (piem., Latvijā, Vācijā, Spānijā, 
Marokā). Sevišķs prieks ir par piedalīšanos ikgadējā lingvistiskās ainavas konferencē (Berne, Šveice) 
un 22. sociolingvisma simpozijā (Oklenda, Jaunzēlande). Piedalīšanās lingvistiskās ainavas 
konferencē bija ļoti veiksmīga, jo vācu zinātniskā redaktore mani uzaicināja sagatavot nodaļu kolektīvai 
monogrāfijai par lingvistisko ainavu valodas pedagoģijas kontekstā.  

Līdz šim rakstiski savas idejas esmu izklāstījusi četros jau publicētos zinātniskajos rakstos 
(viens no tiem ir angļu valodā) un trīs iesniegtās un apstiprinātās publikācijās. Viena nodaļa angļu 
valodā tiek šobrīd starptautiski recenzēta, lai pēcāk to iekļautu kolektīvā Peter Lang izdevniecības 
monogrāfijā par valodas pārvaldības daudzpusīgu izpēti. Mutisko referātu kopsavilkumi un galvenie 
secinājumi ir publicēti septiņos konferenču tēžu krājumos.  

Lai zinātniskās idejas tiktu nodotas ne tikai konferenču dalībniekiem un domubiedriem, bet arī 
plašākai sabiedrībai, pavisam drīz tiks pabeigts populārzinātnisks uzziņu līdzeklis „Ceļvedis pilsētas 
tekstu izpētei”, kurā ir doti gan padomi valodas zīmju ieguvei un analīzei, gan arī praktiski uzdevumi 
sociolingvistisko un semiotisko jautājumu izpratnes pilnveidošanai. Viena nodaļa ir veltīta pedagogiem, 
skaidrojot autentisku tekstu (t.sk. valodas zīmju) nozīmi kritiskās domāšanas un tekstpratības 
nostiprināšanā.  

Viss iepriekš minētais ir produktīva augsne zinātniskās monogrāfijas „Pilsētu lasāmā grāmata: 
lingvistiskās ainavas tekstu valoda, saturs un forma” sagatavošanai; lēnām rakstu nodaļas un 
apakšnodaļas, arī pilnveidoju atsevišķas doktora disertācijas daļas. Darbs nenorit tik ātri, kā dažubrīd 
gribētos, bet radošs darbs prasa nesteidzīgu iegremdēšanos tekstos, un kopumā progress ir stabils.  

 

Plašāka informācija par pēcdoktorantūras projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama arī Latvijas Universitātes 
mājaslapā: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-
petniecibas-atbalsts-1karta/pilsetu-lingvistiska-ainava-ka-daudzpusigs-resurss-baltijas-valstis-valodnieka-
uznemeja-un-studenta-perspektiva/  

 

Materiālu sagatavojusi projekta vadītāja un izpildītāja Dr. philol. Solvita Pošeiko 


