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Pamatinformācija 
 

1. 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. 
 
 

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. 
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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. 
• 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 „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.  
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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 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. 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. 
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Zinātniskās darbības rezultāti 
 

1. Zinātniskā personāla publikācijas 
 

Monogrāfijas un rakstu kr ājumi 
 
Kopā: 4 
 
Dace Strelēvica-Ošiņa  
KĀPĒC MĒS GRIBAM, LAI VALODA IR PAREIZA? IESKATS PRESKRIPTĪVISMA VĒSTURĒ, TEORIJĀ UN PRAKSĒ. – Rīga: LU 
Latviešu institūts, 2011, 320 lpp. Zin. red. Ina Druviete. 
 
Monogrāfija izdota ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” finansiiālu 
atbalstu. 
 

Kas īsti ir preskriptīvisms? Pasaules valodniecībā ar šo Latvijā vēl mazpazīstamo vārdu apzīmē tādu 
attieksmi pret valodu, kas pieprasa stingri sekot priekšrakstiem, novērst nevēlamo un nepareizo un nodrošināt 
pareizību. Latvijā šī attieksme ir plaši izplatīta, bet vēl maz pētīta no teorētiskās puses. 

Vai cīnīties par valodas pareizību ir pareizi vai nepareizi, un vai tas vispār ir iespējams? Uz šo jautājumu 
viennozīmīgas atbildes nav. Valodas pareizības praktiskajai „frontei” ir vairākas puses – ar to nākas saskarties gan 
tam, kas mācās, gan tam, kas māca; gan tam, kura valoda tiek labota, gan tam, kurš labo citus. Ar to saskaras 
skolēni un skolotāji, studenti un pasniedzēji, kā arī korektori, redaktori, tulkotāji un autori. Savukārt valodas 
pētniekam ir iespēja paskatīties uz visiem šiem aspektiem arī no malas, lai censtos saprast ne tikai to, kas valodā 
notiek, bet arī to, kas, kad un kāpēc grib, lai valoda ir pareiza. 

Šī grāmata iesākas ar preskriptīvisma teorijas un terminoloģijas apskatu un pēc tam piedāvā jaunu 
preskriptīvisma klasifikāciju. Aplūkota arī sabiedrības attieksme pret valodniekiem un citām ar valodu saistītajām 
profesijām. Grāmata vēsta arī par valodu kontaktu ietekmi uz cilvēku attieksmi pret valodu, kā arī par dažādiem ar 
valodu un tās pareizību saistītiem mītiem. Tiek analizēta arī valodas saistība ar nacionālo pašapziņu un secināts, 
ka tie etniskie konflikti, kas saistīti ar valodu, parasti ir civilizēti un nevardarbīgi. (Aplūkojot latviešu un Latvijas 
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situāciju, salīdzinājumam sniegtas gan vēsturiskas, gan aktuālas atsauces arī uz seno romiešu, britu, īru, lībiešu, Kanādas frankofonās provinces 
Kvebekas un citu kopienu lingvistisko situāciju.) 
 
 
Dite Liepa  
PRESES VALODA. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 296 lpp. Zin. red. Ina Druviete. 
 
Monogrāfija izdota ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu. 

 
Grāmata „Latvijas preses valoda” ir sociolingvistisks Latvijas preses valodas pētījums, kas ļaus padziļināt 

izpratni par preses valodas pārmaiņām Latvijā, pārejot no komunistiskā bloka politiskās sistēmas uz parlamentāru 
demokrātisku Eiropas valsti. Grāmatā ir apkopots apjomīgs plašsaziņas līdzekļu (pārsvarā – preses) valodas 
analīzes materiāls, kas aptver laiku no tā dēvētās Trešās atmodas sākuma līdz pat 2010. gadam. 

Pētījums ir strukturēts piecās nodaļās. 1. nodaļā „Plašsaziņas līdzekļu nozīme politisko pārmaiņu procesa 
atspoguļojumā un veicināšanā” raksturoti politiskie un ekonomiskie procesi Austrumeiropas un Centrāleiropas 
valstīs vēsturiskajā aspektā, sniegts vispārīgs plašsaziņas līdzekļu valodas pārmaiņu raksturojums, mainoties valsts 
iekārtai šo reģionu valstīs.  

2. nodaļā „Preses valodas leksikostilistiskais raksturojums: jaundarinājumi, aizguvumi un sarunvalodas 
elementi” preses valoda raksturota kā mūsdienu publicistikas valodas stila izpausme, uzsverot gan vispārīgu, gan 
tikai konkrētam autoram vai preses izdevumam raksturīgu iezīmju paralēlu eksistenci. Atsevišķās apakšnodaļās 
parādītas dominējošās tendences vairāku leksikas grupu – jaundarinājumu, aizguvumu, sarunvalodas – elementu 
lietojumā. 

3. nodaļā „Retoriskās figūras latviešu preses valodā” atklāta viena no posttotalitāro valstu spilgtākajām 
novitātēm preses valodā – plašs retorisko figūru, īpaši metaforu, izmantojums gan politisko, gan sadzīvisko, gan kultūras norišu atspoguļojumā.  

4. nodaļā „Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses valodā” raksturoti sociālie un ekonomiskie priekšnoteikumi folkloras 
elementu aktualizācijai, īpašu uzmanību veltot folkloras un tautā folklorizējušos tēlu (Antiņš, Stikla kalns u. tml.) piesaistei, kā arī plaši 
izplatītajai parēmiju, frazeoloģismu, mīklu u. c. konstrukciju mūsdienīgai pārfrāzēšanai. Šajā nodaļā aplūkota arī tāda populāra preses valodas 
iezīme kā valodas spēle. 

Pētījuma 5. nodaļai „Preses valoda pēc iestāšanās Eiropas Savienībā” ir divas apakšnodaļas. Pirmā – „Latvija pēc iestāšanās ES” norāda 
uz Latvijas preses valodas raksturīgu iezīmi – runājot par būtiskiem un dažkārt pat izšķirīgiem notikumiem, valodā tiek izmantoti nekonkrēti un 
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vispārīgi izteikumi, kas tiek īstenoti ar nomināla stila un pasīva konstrukciju palīdzību. Otrā apakšnodaļa „Valsts valodas lietojuma un Latvijas 
vēstures jautājumu atspoguļojums presē” veltīta Latvijā izdotās latviešu un krievu valodas preses salīdzinājumam, šim nolūkam izvēloties 
Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtētus notikumus: 2004. gada „izglītības reformu”, Leģionāru piemiņas dienu – 16. martu un Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas dienu – 8. maiju (Krievijas Federācijā – Uzvaras dienu 9. maiju). 

Nobeigumā apkopotas darbā konstatētās likumsakarības un secinājumi, kam ir teorētiska un praktiska nozīme gan Latvijas plašsaziņas 
līdzekļu valodas un komunikatīvās ietekmes veidošanā un vērtēšanā, gan preses valodas attīstības tendenču prognozēšanā. 

Grāmatā nav pamācošu norāžu, kādai jābūt žurnālistu valodai. Tā apliecina, kāda šī valoda ir. Tradicionāli iebildumi tiek izteikti par 
pārprastu demokrātismu un valodas kvalitātes kritumu. Ar dažiem izdevumiem apmierinātie un neapmierinātie, par citiem sajūsminātie un 
sašutušie: ikvienam, kas lasa presi, gribas lasīt interesantu, saistošu un savai izpratnei un līmenim atbilstošu lasāmvielu, un bagātīgās plašsaziņas 
līdzekļu konkurences dēļ lasītājs tādu Latvijā arī atrod. 
 
 
Kārlis M īlenbahs  
DARBU IZLASE. 2. sēj. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 416 lpp. Sast. Ina Druviete, zin. red. Sarmīte Lagzdiņa. 
 
Grāmata izdota ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu. 
 

Kārļa Mīlenbaha divsējumu “Darbu izlases” 2. sējumā iekļauti 48 populārzinātniski raksti latviešu valodā, 
kas tapuši laikā no 1901. gada līdz valodnieka mūža beigām, kā arī pieci zinātniskie raksti vācu un krievu valodā 
par latviešu valodas jautājumiem. Latviešu valodā sacerētie raksti, kas sākotnēji publicēti periodikā vecajā 
ortogrāfij ā vai kādā no tolaik topošās jaunās ortogrāfijas variantiem, transkribēti mūsdienu ortogrāfij ā. Sējuma 
beigās ievietoti papildmateriāli par 2. sējuma rakstiem – izlases sastādītājas I. Druvietes sagatavotie komentāri, 
K. Mīlenbaha izmantotās literatūras saraksts (182 nosaukumi), avotu saraksts (52 nosaukumi), personu rādītājs 
(205 personas) un saīsinājumu saraksts, kā arī Latvijas apdzīvoto vietu, teritoriju un to iedzīvotāju nosaukumu 
saraksts, kurā apkopoti abu sējumu materiālos sastopamie K. Mīlenbaha minētie nosaukumi latviešu, vācu un 
krievu valodā: latviskajiem nosaukumiem (302 šķirkļi) norādīti visi K. Mīlenbaha publikācijās konstatētie 
nosaukuma varianti līdz ar mūsdienu standartizēto formu un lokalizāciju, vāciskajiem un krieviskajiem 
nosaukumiem (149 resp. 247 šķirkļi) pievienotas to latviskās atbilsmes standartizētajā formā. 

Izdevums paredzēts visiem, kas interesējas par latviešu valodas jautājumiem, latviešu valodas un 
valodniecības vēsturi. 



 10 

 
Daina Zemzare  
DARBU IZLASE. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 560 lpp. Sast. un zin. red. Ilga Jansone. 
 
Grāmata izdota ar Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” finansiālu atbalstu. 
 

Daina Zemzare bija viena no ražīgākajām 20. gs. otrās puses valodniecēm un etnogrāfēm.  
Daina Zemzare (dz. Auniņa) dzimusi Rīgā 1911. gada 1. oktobrī. 1929. gadā viņa iestājusies LU 

Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuru beigusi 1938 ar filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. LU padome nolēmusi 
atstāt fakultātē, lai Baltu filoloģijas katedrā gatavotos zinātniskajam darbam. 1940–1941 strādājusi Latvijas Valsts 
Universitātē (LVU) asistenti. 1945. gadā uzsākusi darbu LVU Folkloras institūtā, paralēli lasījusi lekcijas arī 
Filoloģijas fakultātē. 1946. gadā  turpinājusi darbu ZA Vēstures un materiālās kultūras institūta Etnogrāfijas 
nodaļā. 1951.–1952. gadā bijusi Valsts Centrālā vēstures muzeja līdzstrādniece. No 1953. gada strādājusi Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā. 1956. gadā aizstāvējusi filoloģijas zinātņu kandidāta 
disertāciju „Raksturīgākās iezīmes latviešu leksikogrāfijas attīstībā (līdz 1900. gadam)”. Pētījusi latviešu valodas 
vēsturi, dialektus, vietvārdus, valodas kultūras jautājumus. Publicējusi grāmatas „Valodas liecības par Lejasciema 
novadu” (1940) un „Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam)” (1961). Sastādījusi profesora Artura Ozola darbu 
bibliogrāfiju.  

Šī darbu izlase ir veltījums viņas simtajā dzimšanas dienā.   
Šajā darbu izlasē apkopots Dainas Zemzares zinātniskais mantojums – publicētie raksti par etnogrāfijas, 

valodniecības un literatūrvēstures jautājumiem. „Darbu izlasē” iekļauti gan zinātniskie raksti par latviešu 
leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumiem, gan pētījumi par izlokšņu leksiku, vietu nosaukumiem un 

personvārdiem, gan arī populārzinātniskie raksti par leksikas un valodas kultūras atsevišķiem jautājumiem, kā arī personvārdiem. Īpaša vieta 
ierādīta informatīvajiem rakstiem par ekspedīcijās iegūtajām etnogrāfiskajām reālij ām un valodas materiāliem, kā arī par latviešu un cittautu 
kultūras darbiniekiem un valodniecības norisēm Latvijā un ārpus tās robežām. „Darbu izlasē” iekļauts arī viens no pirmajiem publicētajiem 
rakstiem „Pieredzējumi Austrijā”, kas vēsta par Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas audzēkņu braucienu uz Vīni. 

Šajā izlasē nav ietverts Dainas Zemzares lielākais pētījums – monogrāfija „Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam)”, kā arī atsevišķās 
brošūrās publicētie palīgi apvidvārdu vācējiem. Nav iekļauti arī atsevišķi informatīvi raksti par dažādiem pasākumiem Latvijas novados. 
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Citi izdevumi 
Skaits: 4 
 
Bernards Spolskis  
VALODAS PĀRVALD ĪBA. Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2011, 336 lpp. Zin. red. Māris Baltiņš, tulkojusi Ina Druviete. 
 

Grāmata izdota ar Valsts aģentūras „Latviešu valodas aģentūra” atbalstu. 
 

Bar-Ilana universitātes emeritētā profesora Bernarda Spolska (Bernard Spolsky) grāmata „Valodas 
pārvaldība” (Language Management, Cambridge University Press, pirmpublicējums 2009. gadā) veltīta valodas 
politikas teorijai un tās īstenošanai dažādās sociolingvistiskās jomās – ģimenē, reliģijas jomā, uzņēmējdarbībā, 
publiskajā lingvistiskajā telpā, izglītības sistēmā, tiesībsargājošās iestādēs u.c. Grāmatā analizēta valsts, nevalstisko 
institūciju un valodas aktīvistu darbība valodu lietojuma regulēšanai multilingvālā sabiedrībā. Izmantojot bagātu 
faktu materiālu no pasaules valstu valodas politikas pieredzes, autors saistošā veidā atklāj saikni statp apzinātu 
valodas politiku un sabiedrības lingvistisko praksi un pārliecību. Grāmata dod iespēju arī norises Latvijas valodas 
politikā izvērtēt plašākā starptautiskā kontekstā. Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Dr. habil. philol. Ina Druviete, 
tulkojuma zinātniskais konsultants Dr. habil. med. Māris Baltiņš. 
 
 
 
 

 
VALODAS ELEMENTU CILME UN ATTĪSTĪBA. AKADĒMIĶA JĀŅA ENDZELĪNA 138. DZIMŠANAS DIENAS ATCERES 
STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 36 lpp. Atb. red. Ojārs 
Bušs. 

 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atcerei veltītajā starptautiskās zinātniskās konferences materiālu 

krājumā „Valodas elementu cilme un attīstība” 35 lappusēs apkopotas 17 referātu tēzes.  
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Vārdn īcas 
 

Skaits: 2 
 
a) publicēta 
 
Valentīna Skujiņa, Zenta Anspoka, Vita Kalnbērziņa, Arvils Šalme.  
LINGVODIDAKTIKAS TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA. 470 TERMINU LATVIEŠU, ANGĻU UN KRIEVU VALODĀ. – ESF 
projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”. 2011, 131 lpp. 
 

 
Latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās apzināšanās nav pārāk sena, taču tai ir nozīmīga vieta tautas 

kultūras un izglītošanās attīstībā. Interese par latviešu valodas apguvi īpaši strauji palielinājās 20.gs. 90. gados. 
Šo procesu veicināja sociālās un politiskās norises pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas: latviešu 
valodas statusa nostiprināšana, pārmaiņas izglītībā, jaunu mācību teoriju apguve, Eiropā izplatītā valodu 
līdztiesības un daudzvalodu prakse. Šobrīd valodu izglītībā latviešu valodas mācība apskatāma trīs virzienos – 
latviešu valoda kā dzimtā valoda, latviešu valoda kā otrā valoda minoritāšu izglītībā un latviešu valoda kā 
svešvaloda ārvalstniekiem. Termini dzimtā valoda, otrā valoda un svešvaloda zinātniskajā literatūrā tiek nošķirti, 
raksturojot trīs dažādas pedagoģiskās jomas valodu apguvē. Kaut arī katrai no šīm jomām ir noteikta valodas 
apguvēju auditorija, specifiski mācību mērķi, nedaudz atšķirīgas pieejas, metodes, paņēmieni un citi 
metodoloģiskie rādītāji, tomēr pēdējos gados ir tendence atšķirīgo mācību priekšmetu saturu izglītības praksē 
tuvināt. 

Pārmaiņu laikā latviešu valodas teorijas ievērojami bagātinājuši gan pētījumi un publicētās Latvijā 
(Z.Anspoka, Dz.Paegle, M.Gavriļina, D.Laiveniece, S.Lagzdiņa, A.Vulāne, A.Šalme u.c.), gan arī pazīstamu 
ārvalstu zinātnieku tulkojumi latviešu valodā (Dž.Piažē, K.Beikers, R.Eliss, H.Gārdners, M.Halidejs, 
Dž.Kaminss, S.Krašens, A.Kraufords, V.Lamberts, J.Trims u.c.). Nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas 
apguves organizācijas un mācību satura jautājumos sniedz latviešu valodas apguves organizācijas un mācību 

satura jautājumos sniedz latviešu valodas apguves organizācijas un mācību satura jautājumos sniedz latviešu valodā Eiropas Padomes 
rokasgrāmata – „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (2006). 
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Kaut arī latviešu valodas apguves praksē un zinātniskās izpētes jomā izdarīts samērā daudz, joprojām maz pētīta un apzināta ir šīs 
nozares terminoloģija. Līdz šim latviešu valodas gan kā dzimtās valodas, gan kā otrās valodas, gan arī kā svešvalodas mācību disciplīna 
attīstījusies viena no otras šķirti. Katrai no tām ir sava teorētisko un praktisko ideju attīstības vēsture, ārējās ietekmes, saikne ar citām zinātņu 
nozarēm, praksē nostiprinājusies zinātnisko jēdzienu sistēma. Atšķirīgā valodas priekšmetu attīstības vēsture ir bijusi par pamatu daudzām 
neskaidrībām terminoloģijas lietojumā. Daudzi nozīmīgi latviešu valodas apguves termini nav oficiāli apstiprināti un nav iekļauti sabiedriski 
pieejamās datubāzēs. Nereti latviešu valodas apguves teorijā un praksē jāsaskaras ar terminu lietojuma nekonsekvenci, neprecīzi aprakstītām 
nozīmēm, no dažādām teorijām pārņemtu terminu nekritisku lietojumu un citiem gadījumiem. 

Lai atrisinātu nozarē aktuālos terminoloģijas jautājumus, 2010. gadā autoru kolektīvs sāka darbu pie valodas apguves terminu atlases un 
sistematizēšanas. Šī darba rezultātā pirmo reizi Latvijā valodas didaktikas nozarē ir izveidota „Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca” 
Tā tapusi LU Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļas vadītājas habilitētās filoloģijas doktores Valentīnas Skujiņas vadībā ar Latviešu 
valodas aģentūras īstenotā Eiropas Savienības sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” atbalstu. 
Vārdnīca ir autordarbs. Tās autori ir LU HZF asociētais profesors filoloģijas doktors Arvils Šalme, šīs fakultātes asociētā profesore filozofijas 
doktore Vita Kalnbērziņa un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore pedagoģijas doktore Zenta Anspoka. 

Vārdnīcā apkopotie termini ir cieši saistīti ar valodas didaktikas jeb lingvodidaktikas nozari, kurā pēta valodas apguves procesa 
teorētiskos pamatus, mērķus, uzdevumus, valodas mācību saturu, valodas mācību metodes, metodiskos paņēmienus, mācību organizācijas 
formas un valodas mācīšanas un mācīšanās sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

Vārdnīcas izveidē izmantota dažādās valodās publicētā teorētiskā literatūra, terminu vārdnīcas un citi avoti, tomēr terminu skaidrojumi, 
īpaši tie, kuros iekļautas pedagoģijas, psiholoģijas un valodniecības kā patstāvīgu zinātņu nozaru likumsakarības, ir autoru veidoti, darba grupā 
apspriesti, koriģēti un pilnīgoti. 

Vārdnīcā ir 470 terminu. To atlases pamatā ir vārdnīcas autoru izpratne par valodas didaktikas pētīšanas priekšmeta svarīgāko jēdzienu 
saturu un tiem psiholoģijas, valodniecības un vispārīgās didaktikas saskarterminiem, kuriem, pēc autoru domām, ir vistiešākā saistība ar valodas 
apguves pamatjautājumiem. 
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b) elektroniskā versija 
 
MŪSDIENU LATVIEŠU VALODAS V ĀRDNĪCA (ŠĶIRKĻI A–M) 
Skatīt: www.tezaurs.lv/mlvv 
 

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (MLVV) ir jauna latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca (paredzētais apjoms – apmēram 60 000 
šķirkļu), kas patlaban tiek izstrādāta LU Latviešu valodas institūtā Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība)” projekta Nr. 3 „Valoda – nacionālās identitātes pamats” ietvaros. 

Plašam lietotāju lokam paredzētā vārdnīca aptver dažādus latviešu valodas slāņus. Blakus vispārlietojamai leksikai, jaunākajiem 
aizguvumiem un jaundarinājumiem, izplatītākajiem terminiem un sarunvalodas vārdiem MLVV ir ietverti arī daži mūsdienās biežāk lietotie 
neliterārās leksikas vārdi un atsevišķi novecojuši vārdi. Vārdu krājuma analīzei izmantots mūsdienu latviešu valodas materiāls: MLVV 
kartotēka, materiāli no interneta (piem., www.korpuss.lv, www.letonika.lv, www.news.lv ), kā arī dažādas jaunākās vārdnīcas un enciklopēdijas. 

MLVV ir ieviesti vairāki leksikogrāfiska rakstura jauninājumi, kādu nav citās latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās: augu un 
dzīvnieku nosaukumu skaidrojumi papildināti ar attiecīgās dzimtas vai ģints (atsevišķos gadījumos arī sugas) latīnisko nosaukumu; dotas 
norādes par vārda cilmi aizguvumiem un latviešu kultūras darbinieku darinātajiem jaunvārdiem; pie atsevišķiem šķirkļiem uz ietonēta fona 
pievienots komentārs par attiecīgā vārda pareizrakstību vai pareizrunu. 

Patlaban internetā (www.tezaurs.lv/mlvv) ir pieejama „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” daļa ar šķirkļiem no A līdz M (21 429 
šķirkļi), kuras autori ir Dr. philol. Ilga Migla, Mg. philol. Laimdota Oldere, Dr. philol. Anitra Roze, Dr. philol. Ieva Zuicena (redaktore), 
atsevišķas daļas rakstījuši bijušie LU Latviešu valodas institūta darbinieki Dr. philol. Ārija Ozola, Dr. philol. Imants Šmidebergs, Mg. philol. 
Māra Šnē, Dorisa Šnē u.c. Paredzēts pakāpeniski pa daļām publicēt internetā visu vārdnīcas tekstu. 

2011. gadā internetā tika ievietota MLVV daļa M – mūžzaļš (154 lpp. teksta, 12. burtu lielums, 541 181 zīme jeb aptuveni 13, 6 a.l.). 
Pievienojot šo daļu, MLVV teksts tika papildināts ar daudziem jaunvārdiem, no kuriem lielākais vairums (izņemot jaunvārdu mēstule) ir darināti 
salikteņu formā (mācībspēks, mazaktīvs, mazbudžeta, mazkaloriju, mazzināms, mīļdzīvnieks, mērķauditorija, mērķdotācija, momentloterija, 
mototrase, mājaslapa, meklētājprogramma, mikroprocesors u.c.). Daudz ir arī jaunu aizguvumu (galvenokārt anglicismu): makroekonomika, 
mikroekonomika, mamogrāfija, mantra, meikaps, mesidžs, modžaheds, mārketings, menedžments, monitorings, mobings, monetārs u.c. 
Vairākiem aizguvumiem (meditācija, mediators, miksēt, mese) ir radušās jaunas nozīmes vai arī tos pēdējos gados lieto pilnīgi citā nozīmē nekā 
līdz šim. Dažiem vārdiem (piemēram, mūrniekmeistars, mēlzieds, menuets, musketieris) MLVV ir precizēti un laboti skaidrojumi. Ir risinātas arī 
gramatiska rakstura problēmas (piemēram, verba mežģīties personu formas), pareizrakstības un pareizrunas, kā arī leksikostilistiska rakstura 
jautājumi.  
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Zinātniskie raksti 
 

Skaits: 56 
 
Laimute Balode  The Roots ‘God’ and ‘Holy’ in Latvian Toponymy. – Kultūras Krustpunkti. Dabas svētvietas vai svētvietas dabā; 

identificēšana, atklāšana un klasificēšana. Turaida, 2009. gada maijs. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
(atb. red. Juris. Urtāns). 5. laidiens, Rīga: Nordik, 2011, 25 – 33. 

  
Laimute Balode Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagėtieji helonimai. [recenzija par L. Biļķa monogrāfiju] – Acta Linguistica 

Lithuanica. LXII–LXIII. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010 [reāli 2011], 194–198. 
  
Pauls Balodis „Bird surnames” in Latvia. Comparative aspect. – Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. IV. 

Pisa: Edizioni ETS, 2010 [reāli 2011], 19–31. 
  
Ieva Breņķe  Par noteiktām un nenoteiktām galotnēm: uzskati un realitāte. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). 

Liepāja: LiePA, 2011, 53. – 58. 
  
Brigita Bušmane  Atvasinājumi no verba ēst latviešu valodā (semantiskais aspekts). – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 15 (1). 

Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Liepāja: LiePA, 2011, 65. – 74. 
  
Brigita Bušmane  Ar kokmateriālu ieguvi un transportēšanu saistītā leksika Nīcas izloksnē. – Baltu Filoloģija XX (1) Baltu valodniecības 

žurnāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011, 5. – 23. 
  
Ojārs Bušs  Daži gaismas atspulgi Latvijas toponīmijā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). Liepāja: LiePA, 

2011, 75. – 80. 
  
Ojārs Bušs  Horvātu valoda un horvātu īpašvārdu atveide. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu 

krājums. Nr. 6. Rīga: Latgales druka, 2011, 149. – 158. 
  
Ojārs Bušs Starp Endzelīnu un mūsdienām – Vallija Dambe (1912–1995). – Daba un vēsture 2012. Rīga: Zinātne, 158.–161. 
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Ina Druviete  Valsts valodas integratīvā un ekonomiskā vērtība. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (2). Liepāja: 

LiePA, 2011, 97. – 106. 
  
Ina Druviete  Valsts valoda, oficiālā valoda, minoritātes valoda: par ko ir stāsts? 

E-publikācija:  
http://www.ir.lv/2011/11/15/valsts-valoda-oficiala-valoda-minoritates-valoda-par-ko-ir-stasts  

  
Ina Druviete  Valsts valoda Latvijas lingvistiskajā ainavā. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. 

Nr. 6. Rīga: Latgales druka, 2011, 13. – 22. 
  
Ina Druviete Latviešu valoda elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos: kvantitāte un kvalitāte. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu 

krājums. 14 (2). Liepāja: LiePA, 2010 [reāli 2011], 66.–75. 
  
Ilona Dzene  Ieskats līdz šim maz izmantotā vietvārdu avotā. – Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A daļa, 65. sējums. Nr. 3/4. Rīga: 

Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011, 107. – 117. 
  
Juris Grigorjevs  Runāto un dziedāto latviešu valodas patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums. – Baltistica. XLVI (1). Vilnius: 

Vilniaus Universitetas, 2011, 63. – 78. 
  
Juris Grigorjevs Kopīgais un atšķirīgais fonētisko parādību izpratnē Latvijā un pasaulē. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 

Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 6. Rīga: Latgales druka, 2011, 80.–96. 
  
Ilga Jansone  Pienenes (Taraxacum) nosaukumi. – Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Nr. 19. Daugavpils Universitāte, 2011, 35. – 50. 
  
Ilga Jansone  Ērģemes draudzes apdzīvoto vietu nosaukumi. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). Liepāja: LiePA, 

2011, 120. – 133. 
  
Ilga Jansone Latvian. – Revue belge de philologie et d histoire. Volume 88, Issue 3, 2010 [reāli 2011], 741 – 764. 
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Ilga Jansone Atmiņās un dvēselē. – Daina Zemzare. Darbu izlase. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011, 9. – 12. 
  
Ilga Jansone 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 [reāli 2011], 191. – 198. 

  
Agita 
Kazakeviča  

Divdabja teiciena lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). 
Liepāja: LiePA, 2011, 158. – 162. 

  
Sarma Kļaviņa  Par Kārļa Mīlenbaha zinātnisko mantojumu. – Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A daļa, 65. sējums, Nr. ½. Rīga: 

Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011, 4. – 16. 
  
Sarma Kļaviņa Trauslā pēctecības pavediena turētājs Arturs Ozols (1912–1964). – Daba un vēsture 2012. Rīga: Zinātne, 152.–158. 
  
Ieva Kuplā  Vārda semantika kognitīvās lingvistikas skatījumā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). Liepāja: 

LiePA, 2011, 174. – 178. 
  
Linda Kurmiņa  Aizguvumi latviešu valodas augu nosaukumos. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (2). Liepāja: LiePA, 

2011, 210. – 215. 
  
Linda Kurmiņa  Eponiminiai augalų pavadinimai latvių ir lietuvių kalbose: darybos būdai. – Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2010 [reāli 2011], 355–367. 
  
Dite Liepa Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses valodā. – Valoda 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 

Zinātnisko rakstu krājums XXI. Daugavpils: „Saule”, 2011, 380. – 386. 
  
Dite Liepa  Latviešu (paš)raksturojums presē: sociolingvistiskais aspekts. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (2). 

Liepāja: LiePA, 2011, 232. – 242. 
  
Dite Liepa, Valodas konsultācijas. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 6. Rīga: Latgales 
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Mairita Purviņa, 
Ingrīda 
Sjomkāne  

druka, 2011, 169. – 182. 

  
Anda Meistere  Par leksiskiem sieviešu dzimuma rādītājiem publicistikā – nosaukumi ar nozīmi ‘jauna sieviete’. – Vārds un tā pētīšanas 

aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). Liepāja: LiePA, 2011, 212. – 223. 
  
Ilga Migla  Koks un daži tā komponenti latviešu frazeoloģijā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums. 15 (1). Liepāja: 

LiePA, 2011, 224. – 231. 
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Anna Stafecka  Kultūrainava latviešu valodas izloksnēs. / Cultural landscape in Latvian subdialects (summary). – Letonikas bibliotēka. 
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2. Dalība zinātniskās konferencēs 
 

2.1. Dalība ārzemju zinātniskās konferencēs 
 

Darbinieka 
vārds, uzvārds 

Komandējuma 
termiņš 

Vieta Konferences nosaukums Referāta nosaukums 

Laimute Balode 03.05.2011.–
05.05.2011. 

Helsinki (Somija) Urban Symbolic Lanscapes: 
Power, Language, Memory. 
Helsinki Collegium of Advanced 
Studies (HCAS). 

Place-names in Urbanonymy of Riga – 
Mark of Identity. 

Ojārs Bušs 03.05.2011.–
05.05.2011. 

Helsinki (Somija) Helsinku Universitātes rīkotā 
konference „Urban Symbolic 
Landscape: Power, Language, 
Memory – symposium”. 

Some Reflections on the Identity of the 
Street Names. 

Ilga Migla 12.05.2011.– 
14.05.2011. 

Šauļi (Lietuva) Šauļu Universitātes Humanitārās 
fakultātes rīkotā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „The tree 
in culture”. 

Idioms with the component tree and its 
other components in the Latvian 
literature. 

Andrejs Veisbergs 24.05.2011.–
27.05.2011. 

Lund (Zviedrija) Lexicography of the Three Baltic 
Nations (Parallels and Distinctive 
Features). 

Nordic association of Lezicography 
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Ojārs Bušs 05.09.2011.–
09.09.2011. 

Barselona (Spānija) XXIV ICOS International 
Congress of Onomastic Sciences 
„Names in daily life”. 

An insight in the Latvian zoonymy: dog 
names (between national peculiarities 
and international tendences). 

Laimute Balode 05.09.2011.–
09.09.2011. 

Barselona (Spānija) XXIV ICOS International 
Congress of Onomastic Sciences 
„Names in daily life”. 

Metaphorical and metonymical 
hydronyms in Baltic languages. 

Ilga Jansone 05.09.2011.–
09.09.2011. 

Barselona (Spānija) XXIV ICOS International 
Congress of Onomastic Sciences 
„Names in daily life”. 

Consolidation of Last Names in 
Vidzeme (Latvia) in the First Half of the 
19th Century: Origin, Semantics. 

Pauls Balodis 05.09.2011.–
09.09.2011. 

Barselona (Spānija) XXIV ICOS International 
Congress of Onomastic Sciences 
„Names in daily life”. 

Designations of particular objects in 
Latvian surnames. 

Renāte Siliņa-
Piņķe 

05.09.2011.–
09.09.2011. 

Barselona (Spānija) XXIV ICOS International 
Congress of Onomastic Sciences 
„Names in daily life”. 

Die vorchristlichen Rufnamen in 
Lettland (9.–13. Jahrhundert) und ihre 
Spuren in der heutigen Namengebung. 

Ilga Migla 16.06.2011.–
18.06.2011. 

Klaipēda (Lietuva) Klaipēdas Universitātes 
Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā 
konference „Semantics and 
Structure of Language Units” 

Components lapa (leaf) and celms 
(stump) in Latvian Phraseology. 

Ojārs Bušs 11.06.2011.–
17.06.2011. 

Stokholma 
(Zviedrija) 

9th Conference on Baltic Studies 
in Europe „Transitions, Visions 
and Beyond”. 

Soviet Heritage in the Latvian 
Toponymy. 

Agris Timuška 22.06.2011.–
26.06.2011. 

Lēvardene 
(Nīderlande) 

„Eiropu valodu atlanta” 
Redakcijas padomes 44. 
simpozijs.  

[Dalība Baltu valodu departamenta 
pārstāvja statusā.] 

Balode Laimute, 
Kaškelevičiene 
Aurelija 

22.09.2011 Druskininki 
(Lietuva) 

Lituanistikos mokymo problemos 
ir galimybės. 

Nauji pasirenkamieji kursai – realybė ir 
būtinybė. 

Anda Meistere 31.07.2011.– Salos (Lietuva) Vasaras skola „Academia  
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07.08.2011. Grammaticorum Salensis 
Octava”.  

Strelēvica-Ošiņa 
Dace 

7.–8.10.2011. 
 

Vi ļņa Starptautiska Baltijas Kanādas 
studiju konference “Nordic 
Configurations: Problems, 
Paradigms and Possibilities”. 

Nordic Moods, Wintry Feelings: the 
Striking Parallels between Margaret 
Atwood’s “Surfacing” and Tove 
Jansson’s “Moominvalley in 
November”. 

Sarma Kļaviņa 11.09.2011.–
17.09.2011. 

Sanktpēterburga 
(Krievija)  

Международная научная 
конференция „Общая фонетика 
и балтийские языки”: К 130-
летию Анны Абеле. 

Anna Ābele in the University of Latvia. 

Valentīna Skujiņa 11.10.2011.–
13.10.2011. 

Vi ļņa (Lietuva) Starptautiska konference „State-
of-the-art and the future of 
terminology methodology and 
applications”. 

Tulkošanas ietekme uz latviešu valodas 
terminoloģijas attīstību. 

Daina Nītiņa 03.11.2011.–
05.11.2011. 

Vi ļņa (Lietuva) Viļņas Universitātes Baltistikas 
katedras rīkotais seminārs 
„Morfologijos seminaras, skirtas 
profesoriui Albertui Rosinui 
(1938–2010) atminti”. 

Sinhronijas un diahronijas attieksmes 
mūsdienu latviešu valodas morfoloģijas 
aprakstā. 

Anna Stafecka 20.10.2011.–
22.10.2011. 

Kauņa (Lietuva) Viļņas Universitātes Humanitārās 
fakultātes rīkotā starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Sociolingvistinė dialektologija: 
baltų tarmių tyrimai”. 

Latgaliešu valoda vai dialekts? 

Ojārs Bušs 20.10.2011.–
23.10.2011. 

Kauņa (Lietuva) Viļņas Universitātes Humanitārās 
fakultātes rīkotā starptautiskā 
zinātniskā konferencē 
„Sociolingvistinė dialektologija: 
baltų tarmių tyrimai”. 

Dažas mūsdienu tendences latviešu 
valodas slenga leksikas lietojumā. 
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Pauls Balodis 20.10.2011.–
21.10.2011. 
 

Upsala Symposium on personal names. Particularities of Latvian Surnames. 

Ojārs Bušs 09.11.2011.–
12.11.2011. 

Kauņa (Lietuva) Viļņas Universitātes Kauņas 
humanitārās fakultātes rīkotā 
konference „Regioninė 
onomastika: ką sužinome iš 
vardyno”. 

Ozols Latvijas toponīmijā. 

Juris Grigorjevs 24.11.2011.–
25.11.2011. 

Vi ļņa (Lietuva) Lietuviešu valodas institūta, 
Lietuvas Izglītības universitātes 
un RPIVA rīkotā International 
Scientific Conference “Language 
and aspects of its research”. 

The vowel system of Standard Latvian 
and its phonological interpretation. 

Ina Druviete 08.12.2011.–
10.12.2011.  
 

Kaunas (Lietuva) International Conference 
“Multilingualism and Language 
Studies un Higher Education” 

Sociolinguistic Aspects of Law on 
Institutions of Higher Education in 
Latvia: Recent Discussions. 
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2.2. Dalība Latvijas zinātniskās konferencēs 
 

Darbinieka vārds, 
uzvārds 

Laiks Konferences nosaukums Referāta nosaukums 

Sarma Kļaviņa 24.01.2011. LU 69. konferences Zinātņu vēstures un 
muzejniecības sekcija. 

Baltu filoloģijas nodaļa Latvijas Universitātē 
(1921 – 1940). 

Anita Butāne 25.01.2011. Doktorantūras skolas “Letonika un 
starpkultūru pētījumi” un LU bibliotēkas 
rīkotais seminārs “Apmācība datubāžu 
lietošanā”. 

 

Ilga Jansone 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Pienenes (Taraxacum) nosaukumi baltu 
valodās. 

Ojārs Bušs 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Konceptuālā metafora Labums ir saule 
onomastiskā skatījumā. 

Anna Stafecka 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Vārda maize semantika latviešu valodas 
izloksnēs. 

Ilona Dzene 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Franča Trasuna darbība RLB Zinību komisijā. 

Ieva Kuplā 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Saistāmības izmantošana polisēmijas pētījumos. 

Anna Vulāne 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Sēņu nosaukumi latviešu valodā: derivācijas 
raksturīgākās iezīmes. 

Ina Druviete 27.01.2011.– DU Humanitārās fakultātes rīkotā English in public verbal signage in Latvia. 
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28.01.2011. starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Dite Liepa 27.01.2011.–
28.01.2011. 

DU Humanitārās fakultātes rīkotā 
starptautiskā zinātniskā konference „XXI 
zinātniskie lasījumi”.  

Folkloras motīvu un valodas spēles 
izmantošana preses valodā. 

Dite Liepa 10.02.2011. LU zinātniskā konference Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē. 

Jaundarinājumi preses valodā un to 
izmantojums valodas mācībā vidusskolā 

Anita Butāne 18.02.2011. LU 69. konferences Latviešu un 
vispārīgās valodniecības sekcija “Diatēze, 
kārtas kategorija un atgriezeniskums”. 

Atgriezenisko darbības vārdu lietojums pasīva 
nozīmē. 

Ieva Kuplā 18.02.2011. LU 69. konferences Latviešu un 
vispārīgās valodniecības sekcija “Diatēze, 
kārtas kategorija un atgriezeniskums”. 

Atgriezenisko verbu daudznozīmība latviešu 
valodā. 

Ieva Zuicena 18.02.2011. LU 69. konferences Latviešu un 
vispārīgās valodniecības sekcija “Diatēze, 
kārtas kategorija un atgriezeniskums”. 

Verba refleksivitātes atspoguļojums latviešu 
valodas skaidrojošajās vārdnīcās. 

Laimute Balode 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība”. 

Sarunvalodas elementi urbanonīmikā. 

Brigita Bušmane 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība”. 

No verba ēst ar piedēkļiem -kl-, -ksl- un -ksn- 
atvasinātie substantīvi. 

Juris Grigorjevs 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība”. 

Latviešu valodas divskaņu fonoloģiska 
klasifikācija. 

Inese Indričāne, 
Solveiga Čeirane 

22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 

Latviešu valodas troksneņu raksturojums pēc 
Lokusa vienādojumiem. 
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zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība”. 

Ilga Jansone 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība” 

2010. gads latviešu valodniecībā. 

Anitra Roze 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība” 

Ieskats dažu latviešu valodas atvasināto krāsu 
nosaukumu pagātnē un tagadnē. 

Sarma Kļaviņa 22.02.2011. 
 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskā 
zinātniskā konference “Valodas elementu 
cilme un attīstība”. 

Jāņa Endzelīna izveidotā LU Baltu filoloģijas 
nodaļa: 1921–1940. 

Ojārs Bušs 18.03.2011.–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Pārdomas par Putraskalniem. 

Brigita Bušmane 18.03.2011.–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Ar kokmateriālu ieguvi un transportēšanu 
saistītā leksika Nīcas izloksnes leksikā. 

Anna Stafecka 18.03.2011–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Personvārdi un vietvārdi Zaļmuižas draudzes 
1791.gada laulību reģistrā. 

Kornēlija Pokrotniece 18.03.2011– LU Humanitāro zinātņu fakultātes Vidzemnieku leksika Jēkaba Langes valodā. 
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19.03.2011. Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Iveta Pūtele 18.03.2011–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Profesiju nosaukumi Jakoba Langes vārdnīcā. 

Agris Timuška 18.03.2011–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Baltu valodu vēsture un dialektoloģija. 

Anna Stafecka 18.03.2011–
19.03.2011. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu 
valodniecības katedras rīkotā 47. Artura 
Ozola dienas konference „Baltu valodu 
vēsture un dialektoloģija”. 

Personvārdi un vietvārdi Zaļmuižas draudzes 
1791.gada laulību reģistrā 

Inese Indričāne 25.03.2011. 
 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju 
fakultātes un Liepājas Universitātes 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 
rīkotā 1. starptautiskā jauno lingvistu 
konference “VIA SCIENTIARUM”, 3. 
sekcija “No skaņas līdz tekstam”. 

Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu 
klasificēšanas iespējas pēc Lokusa 
vienādojumiem. 

Anita Butāne 25.03.2011. –
26.03.2011. 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju 
fakultātes un Liepājas Universitātes 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 
rīkotā 1. starptautiskā jauno lingvistu 
konference “VIA SCIENTIARUM”. 

Kalku pētījumi Latvijā un citviet pasaulē. 
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Ilze Štrausa 13.04.2011.–
15.04.2011. 

Daugavpils Universitātes rīkotā 53. 
starptautiskā zinātniskā konference. 

Dobeles senāko ielu nosaukumu meklējumos. 

Laimute Balode 17.05.2011. 
 

LU Humanitāro Zinātņu fakultātes 
Latviešu un vispārīgās valodniecības 
katedras seminārs “Gramatizēšanās un 
leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā”. 

Adjektīvu leksikalizācija latviešu onomastikā. 

Anita Butāne 17.05.2011. LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latviešu un vispārīgās valodniecības 
rīkotajā seminārs “Gramatizēšanās un 
leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā”. 

Gramatiskie kalki un fūzijas jēdziens 
leksikalizācijas teorijā 

Pauls Balodis 18.05.2011. Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta 23. 
konference “Meklējumi un atradumi” 

Unikālie latviešu valodas uzvārdi. 

Anita Butāne 20.05.2011. LU Valodniecības DSP doktorantu 
zinātniskais seminārs. 

Kalki aizgūtu un pašcilmes valodas elementu 
aspektā. 

Dite Liepa 15.06.2011. RSEBAA Sociālās komunikācijas 
katedras rīkotie zinātniski praktiskie 
lasījumi „Reklāma: vakar, šodien un rīt”. 

Retoriskās figūras latviešu preses valodā. 

Ieva Kuplā, Andra 
Kalnača, Ilze Lokmane 

23.09.2011. LU Humanitāro zinātņu fakultātes, 
Latvistikas un baltistikas nodaļas 
Zinātnieku naktī “Jūtu ķīmija” 

Mīlestības metaforas latviešu valodā. 

Dace Strelēvica-Ošiņa 07.10.2011.–
08.10.2011. 

International Baltic conference on 
Canadian studies “Nordic Configurations: 
Problems, Paradigms and Possibilities”; 
Vi ļņa, Lietuva; 7.–8.10.2011. 

Nordic Moods, Wintry Feelings: the Striking 
Parallels between Margaret Atwood’s 
“Surfacing” and Tove Jansson’s 
“Moominvalley in November”. 

Brigita Bušmane 20.10.2011. 
 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

G. Bražes darbā “K ā Paleijas Jānis savu būšanu 
kopis” (1844) apkopotās leksikas raksturojums 
mūsdienu valodas kontekstā. 

Anna Stafecka 21.10.2011. Sociolingvistinė dialektologija: baltų 
tarmių tyrimai. 

Latgaliešu valoda vai dialekts? 
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Ojārs Bušs 22.10.2011. Sociolingvistinė dialektologija: baltų 

tarmių tyrimai. 
 

Dažas mūsdienu tendences latviešu valodas 
slenga leksikas lietojumā. 

Everita Andronova, 
Renāte Siliņa-Piņķe, 
Anta Trumpa, Pēteris 
Vanags  

24.10.2011.–
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. 
gs.) projekts: problēmas un risinājumi. 

Renāte Siliņa-Piņķe 24.10.2011.–
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Senākie personvārdi mūsdienās. 

Ilga Migla 24.10.2011.–
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Frazeoloģismi mūsdienu latviešu prozā. 

Laimute Balode 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Detoponīmiskie urbanonīmi Rīgā: identitātes 
aspekts. 

Ieva Zuicena, Ieva 
Kuplā 

25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca – palīgs 
latviešu valodas līkločos. 

Ojārs Bušs 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Ozols Latvijas toponīmiskajā panorāmā. 

Ieva Breņķe 24.10.2011.– 
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Nenoteiktās / noteiktās galotnes lietošanas 
īpatnības dzejas tekstos. 

Ina Druviete 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Izglītības ieguves valoda personības un 
sabiedrības aspektā. 

Anitra Roze 24.10.2011.– Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. Mājdzīvnieku krāsas apzīmējumi latviešu 
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27.10.2011. kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

valodā 

Anna Stafecka 24.10.2011.– 
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Par dažiem Baltu valodu atlantā 1. sējumā 
neiekļautiem augu nosaukumiem. 

Vineta Poriņa 24.10.2011.– 
27.10.2011. 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

No dzīvesstāsta uz ikdienu: nacionālā pašapziņa 
un valoda starpkultūru saziņa Latvijā 

Dite Liepa 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Valodas pārmaiņas procesi un pārmainās 
leksikā. 

Dite Liepa 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Sociolingvistikas teorija un prakse valodas 
konsultāciju dienesta darbā. 

Juris Grigorjevs, Ilze 
Auziņa, Dace Markus 

25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Problemātiskie gadījumi latviešu valodas 
fonētikā un to atspoguļojums starptautiskajā 
fonētiskajā transkripcijā. 

Inese Indričāne, 
Solveiga Čeirane 

25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu 
spektrāls raksturojums. 

Sarma Kļaviņa 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas radītāji un 
lietotāji, tās sūtība 21. gadsimtā. 

Sanda Rapa 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā: 
leksiskais aspekts. 

Linda Lauze 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte. 

Mutvārdu teksta sintakses vieta jaunajā 
akadēmiskajā gramatikā. 
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Ilga Jansone 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Daži neskaidras cilmes uzvārdi Ērģemē. 

Brigita Bušmane 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Salīdzinājumi ar dzīvnieku nosaukumiem 
Stendes izloksnē. 

Pauls Balodis 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Dabas parādību un laika skaitīšanas motivēti 
latviešu uzvārdi. 

Valentīna Skujiņa  25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Termina ceļš no okazionālisma līdz 
jaunvārdam. 

Elga Skrūzmane 25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Frazeoloģismi ar leksisko komponentu Dieva.. 
Georga Manceļa “Postillā”: semantiskais 
aspekts. 

Jānis Stradiņš, Ilga 
Jansone 

26.10.2011.  
 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”, 2. plenārsēde. 

Nacionālā identitāte. 

Iveta Pūtele, Linda 
Kurmiņa, Anita Butāne 

25.10.2011. Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Dažas jaunākās latviešu terminoloģijas iezīmes. 

Dace Strelēvica-Ošiņa  Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Valodniecība vai valodnīcība? Valodnieka 
noslēpumainais tēls sabiedrības acīs. 

Agita Kazakeviča 25.10.2011.  
 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Divdabja teiciena raksturojums latviešu valodas 
gramatikās. 

Ieva Kuplā, Ieva 
Zuicena 

25.10.2011.  
 

Apvienotais PLZK 3. un Letonikas 4. 
kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. 

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca – palīgs 
latviešu valodas līkločos. 
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Ojārs Bušs 11.11.2011. VU KHF konference „Regioninė 
onomastika: ką sužinome iš vardyno”. 

Ozols Latvijas toponīmijā. 

Ieva Zuicena 24.11.2011. Valsts izglītības satura centra Valsts 
valodas prasmes pārbaudes nodaļas rīkotā 
konference “Valsts valodas prasmes 
pārbaude: pastāvīgais un mainīgais”. 

No Galvenās valsts valodas atestācijas 
komisijas līdz Atestācijas daļai. 

Ina Druviete 25.11.2011.  
 

LVA konference “Valoda darbībai un 
sadarbībai” 

Valoda un sabiedrība. 

Ilga Jansone 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Uzvārdi Ērģemes un Opekalna draudzēs: 1826. 
gada dvēseļu revīzijas materiāli.  

Ojārs Bušs 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Par pret un ap Džohara Dudajeva gatvi: viena 
urbanonīma socioonomastiskais fons. 

Brigita Bušmane 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Dialektālie atvasinājumi no verba ēst. 

Ina Druviete 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”.  

Valsts valoda un oficiālā valoda: jēdziena un 
termina interpretācija sociolingvistikā un 
politikā. 

Anna Stafecka 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Par dažiem Nautrānu vietvārdiem arhīva 
materiālos. 

Ieva Zuicena, Ārija 
Ozola 

01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Verba transivitātes un intransivitātes 
atspoguļojums mūsdienu latviešu valodas 
skaidrojošajās vārdnīcās. – 

Ilga Migla 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Frazeoloģismu okazionāli pārveidojumi 
mūsdienu latviešu valodā. 

Renāte Siliņa-Piņķe 01.12.2011.- LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā Senākie mājvārdi Sāvienas muižā. 
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02.12.2011. konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Dite Liepa 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”.  

Valodas lietojums Latvijas Radio. 

Juris Grigorjevs 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”.  

Latviešu valodas diftongu fonētiskā un 
fonoloģiskā interpretācija. 

Agris Timuška 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Dažas piezīmes par etnonīmu lietojumu 
onomasioloģijā. 

Ieva Breņķe 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Dzejas valoda un gramatika: nenoteiktās un 
noteiktās galotnes. 

Ilga Jansone 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”.  

Uzvārdi Ērģemes un Opekalna draudzēs: 1826. 
gada dvēseļu revīzijas materiāli.  

Agita Kazakeviča 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”.  

Divdabja teiciens konsituatīvi saistītās teksta 
vienībās. 

Ieva Kuplā 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Metonīmijas loma daudznozīmīgo kustības 
verbu nozīmju sistēmas izveidē. 

Linda Kurmiņa 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Eksotisko zivju nosaukumi latviešu valodā. 

Anda Meistere 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Lietvārda dzimtes skatījums pirmajās deviņās 
latviešu autoru radītajās latviešu valodas 
mācību grāmatās. 

Laimdota Oldere 01.12.2011.– LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā Adjektīvu slikts, ļauns semantika un tās 
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02.12.2011. konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

specifika. 

Iveta Pūtele 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Latviskas cilmes un aizgūtu profesiju 
nosaukumu konkurence gadsimtu gaitā. 

Elga Skrūzmane 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Georga Manceļa “Postillā” retāk sastopamie 
somatiskie frazeoloģismi. 

Sanda Rapa 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Sinekdoha latviešu toponīmijā. 

Sarma Kļaviņa 01.12.2011.–
02.12.2011. 

LiePU rīkotā 16. starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti”. 

Edītes Hauzenbergas-Šturmas veikums latviešu 
vārdu pētīšanā. 

Ina Druviete 08.12.2011.–
10.12.2011. 

International Conference 
“Multilingualism and Language Studies 
un Higher Education”. 

Sociolinguistic Aspects of Law on Institutions 
of Higher Education in Latvia: Recent 
Discussions. 

 
 

3. Veiktie līgumdarbi 
 
 

LU LaVI  2011. gadā ir veicis 5 līgumdarbus: 
 

1. Pakalpojuma līgums ar SIA „LETA” par 15 astronomisko stundu teorētisko kursu „Lietišķā latviešu valoda profesionālā vidē” 
novadīšanu SIA „LETA” darbinieku grupai (Nr. 17/03-2011). 

2. Pakalpojuma līgums ar SIA „LETA” par 30 astronomisko stundu teorētisko kursu „Lietišķā latviešu valoda profesionālā vidē” 
novadīšanu SIA „LETA” darbinieku grupai (Nr. 18/03-2011). 

3. Līgums ar Nacionālā radio un televīzijas padomi par Nacionālā radio un televīzijas padomes Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
attīstības koncepcijas 2009. – 2011. gadam teksta rediģēšanu (19.01.2009. 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 (31.03.2010. līgums par pakalpojuma sniegšanu Nr.3.10.11./10). 

5. 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). 

 
 

4. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 
 
4.1. Institūta darbinieku izstrādātie promocijas, maģistra un bakalaura darbi: 
 

Mg. philol. Ilona Dzene “Franča Trasuna lingvistiskā darbība” (maģistra darbs izstrādāts un aizstāvēts 08.06.2011.; vad. Pēteris Vanags). 
 
 
4.2. Institūta darbinieku vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi: 
 

Dr. philol. Laimute Balode: 
� Anta Klavinska „Etnonīmi latgaliešu anekdotēs: etnolingvistiskais aspekts”. (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Inese Zuģicka „Iesaukas Centrāllatgalē: semantiskais, derivativais un etimologiskais aspekts”. (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Jana Žukovska „Cilvēka ķermeņa daļu nosaukumi latviešu un lietuviešu frazeoloģijā”. (Vadīta bakalaura darba izstrāde; 

aizstāvēts LU 09.06.2011.) 
� Sara Jalonen „Suomessa syntyeined liettualasten lasten etunimet”. (Vadīta bakalaura darba izstrāde; aizstāvēts 05. 2011.) 
� Anna Kristiina Kariainen „Valtio on vankila (grafifiti Riiassa)”. (Vadīta bakalaura darba izstrāde; aizstāvēts 05.2011.) 

 
Dr. habil. philol. Ojārs Bušs: 

� Baibas Bankava „Eponīmi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts”. (Vadīta promocijas darba izstrāde, aizstāvēts 02.03.2011.) 
� Sanda Rapa „Nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā”. (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Ilze Štrausa „Ukru un Bēnes īpašvārdi leksikoloģiskā un funkcionālā skatījumā” (Vadīta promocijas darba izstrāde; 

eksmatrikulācijas rīkojums 01.07.2011.) 
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Dr. habil. philol. Ina Druviete: 
� Gunta Kļava „Migrācijas procesa sociolingvistiskie aspekti.” (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Kertu Kibermane „Valodu lietojums augstākajā izglītībā Latvijā un Igaunijā.” (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Nadežda Moroza. „Līdera tēls Latvijas un Čehijas politiskajā diskursā.” (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 
� Liene Salmiņa. „Dzimtās valodas apguve diasporas situācijā pusaudžu vecumposmā.” (Vadīta bakalaura  darba izstrāde; 

aizstāvēts 20.12.2011.)  
 

Dr. philol. Juris Grigorjevs: 
� Inese Indričāne “Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums”. (Vadīta promocijas darba izstrāde.) 

 
Dr. habil. philol. Daina Nītiņa: 

� Ieva Breņķe Noteiktības un nenoteiktības kategorija: izpausmes latviešu valodā un atspoguļojums latviešu valodniecībā. (Vadīta 
promocijas darba izstrāde.) 

� Veronika Ruža Latviešu valodas nelokāmie un daļēji lokāmais divdabis: semantiski funkcionālais aspekts. (Vadīta promocijas 
darba izstrāde.) 

 
Dr. habil. philol. Valentīna Skujiņa: 

� Ineta 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) 
 

5.1. Organizētās konferences: 
 

Atbild īgais 
organizators 

(Vārds, 
uzvārds) 

Nosaukums 

Pārējie 
organizatori Norises vieta 

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

Dalībnieku 
skaits 

Finansējuma 
avoti 

Ojārs Bušs  Akadēmiķa Jāņa 
Endzelīna 138. 
dzimšanas dienas 
atceres starptautiskā 
zinātniskā konference 
„Valodas elementu 
cilme un attīstība". 

nav LZA, Akadēmijas laukums 1 22.02.2011.–
23.02.2011. 

60 

LU Latviešu 
valodas 
institūta. 

Ilga Jansone  Apvienotais Pasaules 
latviešu zinātnieku 3. 
Kongress un 
Letonikas 4.kongress 
„Zinātne, sabiedrība 
un nacionālā 
identitāte”.  

LZA, LU, RTU, 
RPIVA, 
Rēzeknes 
Augstskola, 
Daugavpils 
Universitāte, 
LiepU, Ventspils 
Universitāte,”Lat
venergo”, LR 
Izglītības un 
zinātnes 
ministrija, LU 
Akadēmiskā 
bibliotēka, Koris 

Latviešu valodas gramatika: 
problēmas un risinājumi - II 
stāva sēžu zāle LZA, 
Akadēmijas laukums 1; 
Latviešu valodas vēsture, 
dialektoloģija un onomastika - 
Senāta zāle LZA, Akadēmijas 
laukums 1; Latviešu 
leksikoloģija, leksikogrāfija un 
terminoloģija - Latviešu 
valodas institūta Domes zālē, 
ZA augstceltnes 9. stāvā; 
Sociolingvistika - Latviešu 
valodas aģentūras sēžu zālē 

25.10.2011. – 
27.10.2011. 

150 

Jaukts – VPP, 
dalības 
maksas, LU 
Latviešu 
valodas 
institūta. 
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"Kamēr", 
Rundāles pils. 

Lāčplēša ielā 35-5.; VPP 
“Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)” apspriešana - 
Akadēmijas laukums 1. 

Daina Nītiņa  Gramatikas apspriede: 
nodaļu robežjautājumi 
(fonētika/ 
morfonoloģija/ 
morfoloģija; 
morfoloģija/ 
vārddarināšana). 

LU HZF, LU 
MII, RPIVA, 
LiePU 

LU LaVI, Akadēmijas 
laukums 1. 

07.10.2011. 

10 

VPP, LZP 

Bronius 
Maskuliūnas  

Tarptautinė mokslinė 
konferencija „Tekstas: 
Lingvistika ir poetika 
18”. 

Humanitarinio 
fakulteto Lietuvių 
kalbotyros ir 
komunikacijos 
katedra. 

Šauļu Universitātes 
bibliotēkas konferenču zāle 
(413 aud., Vytauto gatve 84) 
un Šauļu Universitātes 
Humanitārā fakultāte 
(P.Višinskio gatve 38).  

11.11.2011. 

60 

Dalības 
maksas 

 
 
5.2. Institūta personāla goda nosaukumi un apbalvojumi: 
 

Darbinieka vārds 
un uzvārds 

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

Laimute Balode Baltijas Asamblejas medaļa.  Par vienotības stiprināšanu starp Baltijas valstīm. 
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Laimute Balode Lietuvas valsts ordenis “Par nopelniem Lietuvai” 
Virsnieka krusts (Karininko kryžius). 

Par nopelniem Lietuvas un Latvijas starpvalstu attiecību 
veicināšanā, abu valstu kultūras un sabiedriskās sadarbības 
stiprināšanā. 

Anna Stafecka Lietuvas valsts ordenis “Par nopelniem Lietuvai” 
Virsnieka krusts (Karininko kryžius). 

Par nopelniem Lietuvas un Latvijas starpvalstu attiecību 
veicināšanā, abu valstu kultūras un sabiedriskās sadarbības 
stiprināšanā. 

 
 

Budžeta informācija 
 

LU Latviešu valodas institūta finanšu līdzekļi 2011. 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” 2. posms (vad. I. Jansone) 

Ls 84494,- 

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 Nr. 09.1170 „Latviešu valodas dialektu morfoloģijas un fonētikas izpēte 
ģeolingvistiskā aspektā.”. 
2. posms,  (Nr. 09.1170.; vad. A. Stafecka) 

Ls 12 600,- 

4. LZP fundamentālo pētījumu projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini” 
(Nr. 10.0007, vad. O. Bušs). 

Ls 29761,- 

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

0 

6. Līgums starp Lietuviešu valodas institūtu (Viļņa, Lietuva) un LU aģentūru „LU Latviešu valodas institūts” 0 
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par sadarbību izdevuma Baltu valodu atlants izdošanā un ar to saistītiem darbiem. (A. Stafecka) 
7. ESF projekta atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai „Lingvodidaktisko terminu 

skaidrojošās vārdnīcas manuskripts”. (vad. V. Skujiņa) 
Ls 3660,- 

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

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

 

 
 

Personāls 
 

 LU Latviešu valodas institūta personālu veido zinātnieki, zinātnes tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls. 2011. 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 37 darbinieki. 
 
      Vadošo pētnieku skaits: 10 Zinātnieki ar habilitētā doktora grādu: 6 
      Pētnieku skaits: 11 Zinātnieki ar doktora grādu: 17 
      Zinātnisko asistentu skaits: 16 Zinātnieki ar maģistra grādu: 13 
 Zinātnieki ar bakalaura grādu: 0 

  
2011. gadā LU Latviešu valodas institūts darbā (asistenta amatā) 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), Ilze Štrausa. 
 
 


