
Latviešu terminoloģija simts gados: 
pirmās Terminoloģijas komisijas 
atceres konference

9.15–10.00 Reģistrācija, rīta kafija
10.00–10.20 Konferences atklāšana

Rīta plenārsēde
10.20–12.00 Vispārīgā (tradicionālā) terminoloģijas teorija un tās mūsdienu kritika

JuRis Baldunčiks, Ventspils augstskola

Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas radītie termini, to liktenis un 
dzīvotspēja mūsdienās
iVeta Pūtele, lu latviešu valodas institūts

Terminoloģijas komisiju darbs Latvijā un Lietuvā
Regīna kVašīte, šauļu universitāte

Termini “vārds”, “vārdkopa”, “saliktenis” u. tml.: to tvērums un pietiekamība
aldis lauzis, lza terminoloģijas komisija

Frazeoloģija – jēdziena un termina mokpilnā augsme
andReJs VeisBeRgs, latvijas universitāte

12.00–13.00 Pusdienu pārtraukums

Paralēlās sesijas
1. sesija 

13.00–14.45 Terminoloģijas problemātika LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas 
grāmatniecības vēstures komisijas darbībā (1966–1990)
ināRa klekeRe, latvijas nacionālā bibliotēka

Bibliotēku nozares terminoloģija padomju periodā (1946–1990) – 
attīstība vai apspiestība
MāRa JēkaBsone, latvijas nacionālā bibliotēka

Eiženijas Peiles (1908–1979) devums bibliotekāro terminu izveidē
Jana kleBā, Rīgas stradiņa universitātes bibliotēka

Tenu Karmas (1924–2014) personība un devums terminoloģijas attīstībā, latviešu, 
lībiešu un igauņu valodas sakaru pētniecībā un popularizēšanā
daina gaVaRe, latvijas universitātes Bibliotēka

Latvijas grāmatrūpniecības terminoloģijas vēsturiskā attīstība nozares pārstāvja acīm
aRtis ēRglis, latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija

2019. gada 3. oktobris, Rīga
latvijas nacionālā bibliotēka

Mūkusalas iela 3, konferenču centrs, -1.stāvs

konferences darba valoda: latviešu

2019. gada 3. oktobris, Rīga
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Konferenču centrs, -1.stāvs



kontaktinformācija:

latvijas nacionālā bibliotēka
tālr.: 67716051, 67716053
e-pasts: inese.kazaka@lnb. lv;  
evija. vjatere@lnb.lv

latvijas zinātņu akadēmijas 
terminoloģijas komisija
e-pasts: tka@lza.lv

konferenci organizē:

2. sesija 
13.00–14.45 Enerģētikas latviešu terminoloģija pēdējos 100 gados

zane BRoka, Rīgas tehniskā universitāte
kāRlis tiMMeRManis, Rīgas tehniskā universitāte

Nacionālā botāniskā nomenklatūra (NBN): mantojums, problēmas un perspektīva
ViestuRs šulcs, latvijas lauksaimniecības universitāte

INŽENIERA skats uz terminoloģijas praksi poligrāfijā
uldis ceRBulis, sia Heidelberg latvija

IT nozares terminoloģijas attīstība un perspektīvas
dace šostaka, latvijas universitāte

Par terminu tulkošanu
JuRis gunāRs PoMMeRs, lza terminoloģijas komisija

3. sesija 
13.00–14.45 Latviešu valodas terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1950) materiāls laikmeta un 

nozares kontekstā
anita HelViga, liepājas universitāte

Latvijas izglītības sistēmas termins “ģimnāzija” simt gados: lietišķais aspekts
Velga laugale, liepājas universitāte

Latgaliešu terminoloģijas izstrāde
ansis ataols BēRziņš, latgalīšu volūdys centris

No skunstes māldera par gleznotāju: tēlotājas mākslas pamatterminu attīstība 
latviešu valodā 19. gadsimta otrajā pusē
kRistiāna āBele, latvijas Mākslas akadēmija

Mikrolauka „izmeklēšana” veidošanās latviešu juridiskajā valodā
solVita štekeRHofa, Ventspils augstskola

14.45–15.00 Pārtraukums

Noslēguma plenārsēde
15.00–15.45 LZA Terminoloģijas komisijas konsultācijas: aktuālo terminoloģijas problēmu 

atspulgs (2014–2019)
astRīda Vucāne, lza terminoloģijas komisija

Terminoloģijas teorija un prakse Latvijā kopš XIX gs. vidus
MāRis Baltiņš, lza terminoloģijas komisija

Konferences noslēgums


