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Datums Notikumi 

2018 
18.12.2018. KHI Ziemassvētku pasākums Rucavas tradīciju namā “Zvanītāji”. 

29.11.– 

30.11.2018. 

LiepU notiek 23. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā 

pētīšanas aspekti”. Konferencē ar referātiem piedalās KHI 

darbinieki A. Helviga (“Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”: 

termini valodniecībā un literatūrzinātnē”), S. Ignatjeva 

(“Valodniecība un literatūrzinātne daiļliteratūras tulkojumu analīzē: 

metodoloģijas problēmas”), I. Ozola (“Lejaskurzemes izlokšņu 

aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji”) un D. Straupeniece 

(“Lingvistiskās īpatnības kādas Sventājas teicējas vēstulēs”). 

23.11.2018. LiepU notiek lietotnes “Valodas rokasgrāmata” atvēršana, kurā 

piedalās rokasgrāmatas līdzautores, KHI pētnieces A. Helviga, 

I. Ozola un D. Straupeniece. 

22.11.2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā turpinās Letonikas 

lasījumi “Pētniecības fokusā Kurzeme”. Tajos piedalās KHI vadošie 

pētnieki – B. Laumane ar referātu “Zvejniecības leksika 

Rietumkurzemes piekrastē cilmes aspektā” un E. Lāms ar referātu 

“Dabasbērns un slepenais disidents Alberts Caune”. 

22.11.2018. Laikrakstā “Izglītība un Kultūra” publicēts valodnieces Brigitas 

Bušmanes raksts “Mūsu valodas avoti – izloksnes – 21. gadsimta 

sākumā”, kurā apskatītas arī KHI izdotās grāmatas – kolektīvā 

monogrāfija “Bārtas dzīpari” un B. Petres “Olafa Gūtmaņa dzejas 

vārdi”. 

14.11.– 

18.11.2018. 

KHI pētniece V. Lēvalde piedalās Eiropas Teātra balvas 

pasniegšanā un laureātu izrāžu skatē Snaktpēterburgā (Krievijā). 

01.11.2018. Notiek KHI pilnsapulce un Zinātniskās padomes sēde, kurā tiek 

pārrunāti vasaras zinātniskās ekspedīcijas rezultāti, gaidāmā LiepU 

zinātniskās darbības starptautiskā izvērtēšana, tiek apstiprināti KHI 

zinātnisko izdevumu recenzenti un redakcijas kolēģijas, kā arī 

izvirzīti kandidāti balvām zinātnē: LZA 10 gada sasniegumiem 

zinātnē – B. Petres monogrāfija “Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi” un 

D. Markus monogrāfija “Prognozējamā neprognozējamība”; 

Liepājas domes Gada balvai zinātnē – B. Petri par mūža 

ieguldījumu zinātnē, D. Straupenieces monogrāfiju “Latviešu valoda 

Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” gada balvai starpnozaru pētniecībā, 

I. Ančevsku jaunā zinātnieka balvai par būtiskiem pētījumiem 

latviešu folkloristikā, starptautisko darbību un sekmīgi aizstāvētu 

promocijas darbu “Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un 

praktiskie aspekti”. Tiek ievēlēta jaunā KHI Zinātniskā padome: 

E. Lāms, I. Ančevska, Z. Gūtmane, V. Lēvalde, D. Straupeniece. 

30.10.– 

31.10.2018. 

Pētniece I. Ančevska ar referātu “Dziedināšanas tradīcija – no 

aizlieguma līdz mūsdienu intensīvajām izpausmēm” piedalās 

Krišjāņa Barona konferencē “Tradīcijas un valsts” Rīgā. 



 Kurzemes Humanitārā institūta darbības hronika 

 

24.10.– 

26.10.2018. 

KHI pētniece V. Lēvalde ar referātu “Theatre at the Age of 

Technologies. Quo vadis?” piedalās jauno teātra zinātnieku 

konferencē (International Conference of Young Researchers on 

Theatre Studies (III CIJIET)) Santjago de Kompostelā, Spānijā. 

19.10.2018. KHI vadošais pētnieks E. Lāms ar referātu “Edvarts Virza un Jānis 

Akuraters: dubultportrets” piedalās konferencē “Edvartam Virzam – 

135” Rīgā. 

09.10.2018. Laikrakstā “Latvijas Avīze” publicēta Ilzes Kuzminas saruna ar KHI 

pētnieci D. Straupenieci par viņas monogrāfiju “Latviešu valoda 

Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” un latviešu valodas stāvokli un 

īpatnībām Lietuvā. 

05.10.– 

06.10.2018. 

Zinātniskā asistente Ieva (Kaija) Ozola ar referātu “Pagānisms, 

sātanisms un smagais metāls – mīti, maldi un realitāte” piedalās 

starptautiskajā studentu konferencē “Bridges in the Baltics” Tartu, 

Igaunijā. 

28.09.2018. LiepU notiek Zinātnieku nakts, kurā piedalās arī KHI. A. Helviga, 

K. Krieviņa, I. Ozola, D. Straupeniece un stāsta par zinātniskajām 

ekspedīcijām un savu pieredzi tajās. I. K. Ozola apmeklētājus 

iepazīstina ar savu pētījumu “Veļu laiks un Helovīns. Vai tiem ir kas 

kopīgs?” 

27.09.2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā turpinās Letonikas 

lasījumi “Pētniecības fokusā Kurzeme”. Tajos piedalās KHI 

pētnieces – A. Helviga ar referātu “Daiļliteratūras lappuses 

Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē” un 

A. Kuduma ar referātu “Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: 

Mirdzas Ķempes skartie dzīvē un literatūrā”. Notiek arī LiepU 

jaunāko izdevumu – B. Petres “Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi”, 

D. Straupenieces “Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā”, 

D. Markus “Prognozējamā neprognozējamība: bērnu valoda 

Latvijā”, “Scriptus Manet” nr. 7 – prezentācija. 

20.09.2018. LiepU HMZF notiek KHI pētnieces Vēsmas Lēvaldes atklātā lekcija 

"Baltijas dramaturģijas skatuviskie risinājumi. Igaunijas piemērs". 

Lekcijā V. Lēvalde klātesošos iepazīstina ar pieredzi, kas iegūta 

Baltijas drāmas forumā Igaunijā šā gada septembrī. Foruma laikā 

Latvijas delegācija divdesmit cilvēku sastāvā noskatījās divpadsmit 

izrādes un piedalījās konferencē, kura notika trīs sekcijās. Sekcijā 

“Eksportspējīgā dramaturģija” ar prezentāciju uzstājās arī 

V.  Lēvalde. 

13.09.2018. Dzejas dienu seminārā “Autors. Teksts. Lasītājs” par tēmu 

“Inteliģences loma sabiedriski politisko un kultūras procesu virzībā 

Latvijā” KHI pētniece A. Kuduma piedāvā priekšlasījumu 

“Dzejnieks laikmeta griežos: tribūns, misionārs, opozicionārs…”. 

08.09.2018. Pētniece V. Lēvalde piedalās starptautiskajā konferencē par Baltijas 

drāmu “Baltic Lines” Tartu, Igaunijā. 

30.08.2018. Notiek atklātā KHI Zinātniskās padomes sēde, kurā par KHI 

direktori ievēlēta A. Helviga, par pētnieci lietišķās valodniecības 
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apakšnozarē – I. Tomme-Jukēvica, par pētnieci latviešu literatūras 

vēstures apakšnozarē – K. Krieviņa, par zinātnisko asistenti latviešu 

folkloristikas apakšnozarē – I. K. Ozola. 

21.08.– 

25.08.2018. 

Notiek KHI un HMZF tradicionālās kultūras un dialektoloģijas 

zinātniskā ekspedīcija Priekules novada Gramzdas un Kalētu 

pagastos. 

21.08.2018. KHI pētniece D. Markus kopā ar Latvijas Universitātes profesori 

A. Vulāni piedalās Latviešu valodas aģentūras organizētie lasījumos 

Satori klubā Birojnīcā, Rīgā. Referāta temats – “Bērnu valodas 

pētniecība Latvijā”. 

16.08.2018. Būtiņģes baznīcā (Lietuvā) notiek D. Straupenieces monogrāfijas 

“Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā” atvēršana. 

10.08.– 

12.08.2018. 

D. Markus ar priekšlasījumu “Malēniešu pievienotā vērtība Baltijas, 

Eiropas un pasaules kultūras mantojumā” piedalās Malēniešu 

valodas nometnē Māriņkalnā. 

23.07.– 

26.07.2018. 

KHI pētniece D. Markus ar referātu “Dialect and Standard 

Language Contact Problems in Latvian Children’s Speech” piedalās 

IX Starptautiskajā dialektoloģijas un ģeolingvistikas kongresā 

Viļņā, Lietuvā. 

14.07.2018. Friča Bārdas memoriālās istabas 50 gadu un Bārdu dzimtas 

memoriālā muzeja “Rumbiņi” 25 gadu jubilejas svinību ietvaros 

Limbažu novada “Rumbiņos” notiek E. Lāma monogrāfijas “Friča 

Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki” atvēršana. 

30.06.– 

01.07.2018. 

38. starpnozaru konferencē “Senā medicīna” Maincas Universitātē 

Vācijā piedalās KHI pētniece I. Ančevska ar referātu “Forschungen 

der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte” 

(“Starpnozaru aspekti latviešu dziedināšanas tradīcijas pētīšanā”). 

18.06.–

20.06.2018. 

KHI pētniece D. Markus piedalās IV Pasaules latviešu zinātnieku 

kongresā un uzstājas Izglītības sekcijas diskusijā. 

15.06.–

16.06.2018. 

Klaipēdas Universitātē notiek 4. starptautiskā konference “Baltu 

valodas un kultūras” (“Baltų kalbos ir kultūros”), kurā ar referātiem 

piedalās arī KHI pētnieki: I. Ozola ar referātu “Dienvidkurzemes 

izlokšņu tekstu kolekcija Liepājas Universitātē: publicējumi, izpēte, 

iespējas” un S. Ignatjeva, A. Kuduma un S. Okuņeva ar referātu 

“”Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca”: koncepcija, 

īstenošana, digitalizēšana”. 

19.05.2018. KHI vadošā pētniece D. Markus ar referātu “Zināšanas, kas 

pārsniedza sagaidāmo” piedalās muzikālajā konferencē “Dzintaram 

Kļaviņam 80” Rīgā. 

17.05.–

18.05.2018. 

KHI vadošā pētniece D. Markus ar referātu“Quantity and duration 

in Latvian songs from WWI” piedalās 5. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē “Contemporary Research in Phonetics and Phonology: 

Methods, Aspects and Problems” (CriPaP). Referāta līdzautores – 

Dz. Bonda un L. Šokija. 

11.05.–

13.05.2018. 

KHI pētniece Ieva Ančevska ar referātu “Holistiskā pieeja latviešu 

dziedināšanas tradīcijai” piedalās Pasaules holistiskās medicīnas 
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kongresā Minhenē. 

24.04.2018. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notiek KHI 

pētnieces I. Ančevskas promocijas darba “Latviešu dziedināšanas 

tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti” aizstāvēšana. I. Ančevska 

iegūst doktora grādu filoloģijas zinātņu nozares latviešu 

folkloristikas apakšnozarē. 

19.04.2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiek Letonikas 

lasījumi “Pētniecības fokusā Kurzeme”, kas sākas ar bibliotēkas 

direktores V. Koceres uzrunu, LU prorektores I. Druvietes un LiepU 

rektores D. Markus ievadvārdiem. Lasījumos uzstājas KHI pētniece 

I. Ozola ar referātu “Lejaskurzemes izlokšņu sintakse: avoti, 

atradumi, problēmas” un HMZF lektore S. Okuņeva ar referātu 

“Kurzemes rakstnieku silueti: Māris Rungulis”. Lasījumu ietvaros 

notiek arī LiepU jauno izdevumu prezentācija. 

14.04.2018. KHI pētniece I. Ančevska ar referātu “Radības tautas tradīcijā 

mūsdienās” piedalās Rīgas Latviešu biedrības konferencē “Mūsu 

saknes zemē un skats debesīs”. 

15.03.–

16.03.2018. 

Notiek Liepājas 24. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Tajā ar referātiem 

piedalās KHI pētnieki I. Ančevska (“Augu dziedinošo īpašību 

raksturojums latviešu tautas tradīcijā”), I. K. Ozola (“Tautas mūzika 

un tradīcijas smagās mūzikas festivālos Latvijā un Lietuvā”), 

K. Krieviņa (“Kopīgais un atšķirīgais Bābeles tēla projekcijās 

Amandas Aizpurietes un Sigita Gedas dzejā”), V. Lēvalde (“Teātris 

tehnoloģiju laikmetā. Quo vadis?”), E. Lāms (“Īsprozas ceļi un 

strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā”) un A. Kuduma 

(“Apokalipse P. Bankovska prozā”). 

23.02.2018. Kurzemes reģiona 9. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

konferencē Liepājas Universitātē skolēnu zinātniski pētnieciskos 

darbus vērtē arī KHI darbinieces A. Kuduma, K. Krieviņa un 

S. Ignatjeva. 

22.02.–

23.02.2018. 

KHI pētniece Ieva Ozola ar referātu “Tagadnes pasīvie divdabji 

Lejaskurzemes izloksnēs 21. gadsimtā” piedalās akadēmiķa Jāņa 

Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē “Valoda daudzveidībā” Rīgā. 

19.02.2018. KHI vadošā pētnieka E. Lāma monogrāfijas “Friča Bārdas dzīves un 

dzejas gadalaiki” atvēršana Liepājas CZB filiālē “Vecliepājas 

rūķis”. E. Lāms uzstājas ar priekšlasījumu “Mazāk zināmas Friča 

Bārdas aktivitātes un daiļrades šķautnes”. 

17.02.2018. Ikšķiles Brīvajā skolā KHI pētniece I. Ančevska vada semināru par 

augu dziedinošajām īpašībām tautas tradīcijā. 

15.02.2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiek Letonikas 

lasījumi “Pētniecības fokusā Kurzeme”. Lasījumos ar referātiem 

uzstājas divas KHI pētnieces – I. Ančevska ar referātu “Dabas 

līdzekļu izmantošana dziedināšanas tradīcijā Kurzemē” un 

V. Lēvalde ar referātu “Opera Liepājā: personības un likteņi”. 
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Notiek arī KHI vadošā pētnieka E. Lāma monogrāfijas “Friča 

Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki” atvēršana, kā arī O. Gūtmaņa 

fotoportretu izstādes atklāšana. 

12.02.2018. KHI vadošā pētniece D. Markus ar referātu “Jauna aptauja 

bilingvālām ģimenēm: izmēģinājuma rezultāti” un pētniece 

A. Kuduma ar referātu “Platona-Kanta kanona filozofisko ideju 

recepcija P.Bankovska prozā” piedalās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē “Cilvēks un tehnoloģija, izglītības kvalitāte” Latvijas 

Universitātē. 

25.01.–

26.01.2018. 

Ar referātu “Trako veču koncepcija P.Bankovska prozā” Daugavpils 

Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē “XXVIII Zinātniskie lasījumi” piedalās KHI pētniece 

A. Kuduma. 

25.01.2018. Notiek KHI pētnieciskā gada pārskata pilnsapulce. Darba kārtībā: 

KHI zinātniskās darbības rezultāti 2017. gadā, veikums 

populārzinātniskajā jomā, pētnieku darba pašnovērtējums un plāni 

2018. gadam. 

2017 
14.12.2017. KHI pilnsapulce par grantu projektiem un valsts pētījumu 

programmu. 

30.11.–

01.12.2017. 

LiepU notiek KHI un HMZF organizētā 22. starptautiskā zinātniskā 

konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Konferencē ar 

referātiem piedalās KHI darbinieki A. Helviga, I. Ozola, 

D. Straupeniece un S. Ignatjeva. 

24.11.2017. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiek Letonikas 

lasījumi “Pētniecības fokusā Lejaskurzeme”. Referāti: E. Lāms 

“Kurzemes literatūras pētniecība: personības un problēmas”, 

D. Straupeniece “Būtiņģe un Sventāja Latvijas pierobežā: vēsture, 

valoda, likteņi”, K. Krieviņa “Ieskats Nīcas pagasta kapu 

kultūrvides tradīcijās”. 

31.10.–

01.11.2017. 

Notiek Letonikas 7. kongresa Liepājas konference “Piemares ļaudis 

un likteņi”, kurā ar referātiem piedalās KHI darbinieki A. Kuduma, 

B. Laumane, E. Lāms, A. Helviga, I. Ančevska, V. Lēvalde, 

D. Straupeniece, I. Ozola, K. Krieviņa un S. Ignatjeva. 

11.10.2017. KHI pētniece vada sarunu vakaru par Veļu laika tradīcijām folkloras 

centrā “Namīns”. 

02.10.2017. Latvijas Zinātņu akadēmijas sēžu zālē notiek konference 

„Terminoloģija, valodas kultūra un prakse”, kas veltīta Valentīnas 

Skujiņas 80 gadu jubilejas atcerei. KHI pētniece A. Helviga 

piedalās, nolasot referātu „Terminoloģiskās leksikas marķēšana 

mūsdienu leksikogrāfiskajos izdevumos”. Liepājas Universitāti 

konferencē pārstāv arī studiju programmas „Valodniecība” 

doktorante Elīna Peina un zinātniskā grāda pretendente Ineta 

Bernota. 

29.09.2017. KHI pētniece A. Kuduma piedalās Zinātnieku naktī, iepazīstinot ar 

elektronisko Kurzemes kultūras enciklopēdisko vārdnīcu. 
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16.09.2017. Notiek Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” pasniegšanas 

ceremonija. Konkursa darbu vērtēšanā piedalās KHI direktors 

E. Lāms. 

14.09.2017. Dzejas dienu seminārā “Autors. Teksts. Lasītājs” KHI vad. pētnieks 

E. Lāms stāsta par valodas spēlēm Jura Kronberga dzejā, bet 

pētniece A. Kuduma – par Ilmāra Šlāpina valodas politiku. 

13.09.2017. KHI pētniece vada sarunu vakaru par pirts dziedināšanas tradīcijām 

folkloras centrā “Namīns”. 

29.08.2017. KHI Zinātniskās padomes paplašinātā sēde, kurā tiek apspriests 

I. Znotiņas promocijas darbs “Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: 

izveides metodoloģija un lietojums”. 

02.–08.07.2017. KHI sekretāre S. Ignatjeva piedalās Dž. Džoisa vasaras skolā 

Dublinā, Īrijā, kurā lekcijas lasa izcilākie pasaules Dž. Džoisa 

pētnieki un notiek semināri par īru rakstnieka darbiem. 

01.08.2017. KHI pētniece A. Helviga vada nodarbību „Leksikogrāfija skolā” 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajos 

tālākizglītības kursos Liepājas Universitātē. Tiek akcentētas 

būtiskākās tēmas leksikogrāfijas apguvē, raksturoti teorētiskie un 

prakses jautājumi, kā arī piedāvāti vingrinājumi un uzdevumi. 

jūlijs – augusts, 

2017 

KHI pētniece I. Ozola piedalās VISC darba grupā skolēnu 

zinātniskās pētniecības darbu vadlīniju izstrādē. 

27.06.2017. Rīgā Raiņa un Aspazijas mājā notiek kolektīvās monogrāfijas 

„Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki. Tajā piedalās arī 

grāmatas autores no Liepājas Universitātes: HMZF lektores 

I. Genese-Plaude un S. Okuņeva, kā arī KHI pētniece A. Helviga. 

Grāmatas autoru vidū ir arī KHI pētniece A. Kuduma. Monogrāfijā 

visplašākajam lasītāju lokam piedāvātas 25 autoru (no Armēnijas, 

Azerbaidžānas, Gruzijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas) 

23 publikācijas, kas pievēršas Aspazijas un Raiņa literārā 

mantojuma mūsdienīgai interpretācijai valodniecībā, 

literatūrzinātnē, filozofijā, teātrī, mūzikā un reģionālajās studijās. 

15.–18.06.2017. KHI pētniece I. Ančevska ar referātu par seno latviešu 

dziedināšanas tradīcijām piedalās starptautiskajā etnoloģijas 

konferencē “Aizmirstās zināšanas” Klāgenfurtē, Austrijā. 

25.05.2017. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: KHI aktivitātes 2017. gada pirmajā 

pusgadā, KHI drukas darbu recenzentu un redakcijas kolēģiju 

apstiprināšana un izdošanas akceptēšana. 

23.05.2017. Liepājas CZB Reģionālajā mācību centrā, bibliotēkā “Vecliepājas 

rūķis” notiek seminārs “Jēkaba Rūsiņa simtgadei veltītās dzejas 

izlases …atnāc, draugs, pretī man… ceļavārdi”, kuru vada KHI 

pētniece A. Helviga. 

13.05.2017. KHI pētniece I. Ančevska piedalās starptautiskajā Etnomedicīnas 

kongresā (“Weltkongress der Ganzheitsmedizin”) Minhenē, Vācijā, 

ar referātu “Kinder der Göttin Mutter Erde – Die Ganzheitlichkeit 

der Lettischen Helikunde”. 

12.05.2017. KHI zinātniskā asistente K. Krieviņa ar referātu “Mātes ietekme uz 
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rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa personību un daiļradi” piedalās 

Jaunatnes radošajā vārda un koka mākslas simpozijā “Mani 

sirdsvārdi Latvijai” Koknesē. 

28.–29.04.2017. KHI pētniece V. Lēvalde ar referātu piedalās starptautiskajā 

konferencē “Across Borders 2017” Tartu, Igaunijā. 

12.04.2017. Folkloras centrā “Namīns” notiek sarunu vakars, kurā lekciju 

“Veselums un veselība latviešu tautas tradīcijā” lasa KHI pētniece 

I. Ančevska. 

07.–08.04.2017. Notiek 4. starptautiskā jauno lingvistu konference “Via 

scientiarum”, kurā ar referātu “Dažādu laikmetu un stilu tulkošanas 

problēmu risinājumi Dž. Džoisa romāna “Uliss” krievu tulkojumā” 

piedalās KHI sekretāre S. Ignatjeva. 

30.–31.03.2017. KHI vadošā pētniece D. Markus ar referātu “Changes in the 

prospective pre-school teachers education based on the results of the 

international child language research project LAMBA” piedalās 

15. starptautiskajā Baltijas intelektuālās sadarbības konferencē  

“The Future of Teacher Education in the Baltic Region Towards 

research Based Teacher Education” Helsinkos, Somijā. 

28.03.2017. Bārtas kultūras namā notiek KHI pētnieces A. Helvigas sastādītās 

dzejnieka Jēkaba Rūsiņa dzejas izlases “…atnāc, draugs, pretī man 

liedagā…” atvēršana. 

16.–17.03.2017. LiepU notiek 23. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē ar 

referātiem piedalās E. Lāms, A. Helviga, A. Kuduma, V. Lēvalde, 

I. Ančevska.  

Iznāk zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā 22”. 

06.–08.03.2017. KHI vadošā pētniece D. Markus piedalās starptautiskā projekta 

LAMBA konferencē Valensijā, Spānijā. 

02.03.2017. KHI pilnsapulcē tiek apstiprināts 2017. gada zinātnisko semināru 

plāns. 

16.02.2017. KHI Zinātniskās padomes sēdē par KHI vadošo pētnieci 

valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības 

apakšnozarē tiek ievēlēta Dace Markus. 

26.01.2017. KHI pētniece I. Ozola ar referātu “Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes 

izlokšņu tekstu piemēri” piedalās Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei 

veltītajā konferencē “Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas 

līdz literāram tekstam” LU Akadēmiskajā bibliotēkā. 

19.01.2017. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: KHI 2016. gada darbības 

izvērtējums, individuālās pētnieciskā darba atskaites un darba plāns 

2017. gadam. 

09.01.2017. Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notiek zinātnisks 

seminārs “Olafa Gūtmaņa personības un daiļrades tuvplāni”, kurā ar 

ziņojumiem piedalās KHI pētnieki: K. Krieviņa “O. Gūtmaņa 

personības atspulgi dzejā” un E. Lāms “O. Gūtmaņa atstāto 

manuskriptu mozaīka”. 
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2016 
20.12.2016. Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē saņem kolektīvās monogrāfijas 

“Kurzemes rakstnieku silueti 4” autori: KHI pētnieki E. Lāms, 

A. Kuduma, S. Ignatjeva un LiepU lektore S. Okuņeva. 

15.12.2016. KHI Zinātniskās padomes sēde un pilnsapulce. Darba kārtībā: 

M. Beitiņas darbu izlases (digitālā formā) apstiprināšana izdošanai 

un aktualitātes. 

02.–03.12.2016. KHI zinātniskā asistente K. Krieviņa ar referātu “Kapsētu dārzi – 

ciešanu un nāves uzvara vai samierināšanās un atpūta?” piedalās 

11. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Literatūra un reliģija” 

Latvijas Universitātē. 

01.–02.12.2016. 21. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas 

aspekti” Liepājas Universitātē ar referātiem piedalās KHI pētnieces 

A. Helviga (“Terminu stilists un žanrists semantiski funkcionālās 

pārmaiņas”), I. Ozola (“Langija vārdnīcas proverbia 17. gadsimta 

vārdnīcu kontekstā”) un D. Straupeniece (“Floras leksikas dinamika 

Sventājas izloksnē: koki un augi”). 

10.11.2016. KHI Zinātniskās padomes sēde. Darba kārtībā: aktualitātes un 

kandidātu apspriešana un izvirzīšana Liepājas pilsētas Gada balvai 

zinātnē. 

10.11.2016. Zinātniskajā seminārā “Valodas dinamika: Sventājas izloksnes 

paraugs” KHI pētniece D. Straupeniece iepazīstina ar Lietuvas 

pierobežas, Sventājas un Būtiņģes, latviešu valodu. 

03.–04.11.2016. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Kultūras krustpunkti X” 

Latvijas Kultūras akadēmijā piedalās KHI pētniece I. Ančevska ar 

referātu “Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā”. 

19.–21.10.2016. LiepU rektore D. Markus, KHI pētnieces D. Straupeniece un 

A. Helviga un KHI sekretāre S. Ignatjeva piedalās profesora Aleksa 

Girdeņa (1936–2011) 80. dzimšanas dienai veltītajā starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių 

transformacijos” (“Transformations of Contemporary Baltic 

Languages and Dialects”) Lietuviešu valodas institūtā Viļņā. 
18.10.2016. Notiek zinātniskais seminārs “Latviešu dziedināšanas tradīcija 

mūsdienu pētījumu kontekstā”, kurā KHI pētniece Ieva Ančevska 

sniedz pārskatu par galvenajām tautas dziedināšanas metodēm un 

līdzekļiem, akcentējot to lietojuma veidus un apskatot tos saistībā ar 

atklājumiem psihoneiroimunoloģijā, molekulārajā bioloģijā, 

farmakoloģijā, psihiatrijā un psihosomatikā. 

06.10.2016. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā: KHI struktūras apspriešana un 

apstiprināšana. 

30.09.2016. Zinātnieku naktī LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

notiek valodas meistardarbnīca KHI pētnieces asoc. prof. I. Ozolas 

vadībā, bet KHI pētnieki I. Ančevska un E. Lāms uzstājas ar 

priekšlašijumiem par ekoloģiju folklorā un literatūrā. 

24.09.2016. Kurzemes Dzejas dienas ietvaros Liepājas muzejā notiek kolektīvās 

monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku silueti 4” atvēršana. 
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Monogrāfijā lasāmi KHI darbinieku pētījumi par rakstniekiem Ēriku 

Hānbergu (E. Lāms), Jāni Peteru (A. Kuduma) un Laimdotu Sēli 

(S. Ignatjeva). 

13.09.2016. Notiek Dzejas dienu seminārs “Autors. Teksts. Lasītājs. Inese 

Zandere un Ruta Štelmahere: starp dzeju un dzīves prozu”. Ar 

savām pārdomām par šo tematu dzejā un Rutas Štelmaheres daiļradē 

dalās Edgars Lāms un Anda Kuduma. 

30.06.2016. KHI Zinātniskās padomes sēde, kurā notiek pētnieku vēlēšanas. Par 

KHI vadošo pētnieci valodniecības nozarē elektroniskās vārdnīcas 

izstrādei ievēlēta Dite Liepa, par KHI pētnieci valodniecības nozarē 

elektroniskās vārdnīcas izstrādei ievēlēta Dzintra Knohenfelde, par 

KHI zinātnisko asistenti valodniecības nozarē elektroniskās 

vārdnīcas izstrādei ievēlēta Ingrīda Sjomkāne. Par KHI pētnieci 

valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības 

apakšnozarē (dialektoloģijā) ievēlēta Ieva Ozola. 

09.06.2016. KHI pilnsapulce un Zinātniskās padomes sēde, kurā tiek apstiprināts 

izdošanai kolektīvās monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku silueti 4” 

manuskripts, kā arī apspriesta LiepU stratēģija 2016.–2020. gadam. 

06.06.2016. Notiek zinātniskais seminārs “Meklējumi un atradumi Kurzemes 

literatūras pētniecībā”, kurā KHI pētnieki stāsta par pētniecības 

gaitu un rezultātiem, sagatavojot sērijas “Kurzemes rakstnieku 

silueti” ceturto grāmatu: E. Lāms “Ekoloģiskās tendences 

Ē. Hānberga darbos”, A. Kuduma “Jāņa Petera kompromisu 

māksla”, S. Okuņeva “Negaidītie atklājumi M. Runguļa daiļrades 

pētniecībā”, S. Ignatjeva “Valodas jaukumi un nejaukumi 

Laimdotas Sēles daiļradē”. 

20.05.2016. KHI sekretāre Sigita Ignatjeva ar referātu “Avotteksta un mērķteksta 

stilistika: analīzes un sastatījuma problemātika” piedalās Latvijas 

Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas 

doktorantu zinātniskajā seminārā LU Humanitāro zinātņu fakultātē. 

05.–06.05.2016. KHI pētniece Daiga Straupeniece ar referātu “Prepozīciju lietojuma 

dinamika Sventājas izloksnē” piedalās konferencē “Baltų kalbos ir 

kultūros 3” Klaipēdas Universitātē. 

28.04.2016. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā KHI zinātnisko semināru plāna 

apstiprināšana. 

15.04.2016. KHI pētniece Anita Helviga piedalās Valsts valodas komisijas, 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Latviešu 

valodas institūta un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju 

fakultātes „Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) 

pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltītajā zinātniskajā 

konferencē Latvijas Zinātņu akadēmijā. Referāts kopautorībā ar 

Elīnu Peinu “Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcu raksturīgākās 

iezīmes”. 

31.03.2016. KHI Zinātniskās padomes paplašinātā sēde, kurā tiek apspriests 

Jūlijas Gabranovas promocijas darbs. 

17.–18.03.2016. LiepU notiek 22. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas 
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problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē ar 

referātiem piedalās E. Lāms, A. Helviga, A. Kuduma, V. Lēvalde, 

K. Krieviņa, S. Ignatjeva.  

Iznāk zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā 21”. 
07.03.2016. KHI direktors Edgars Lāms LiepU seminārā “Liepājas Universitātes 

zinātniskā darbība, pētniecība un inovācijas: sasniegtais un 

sasniedzamais” ziņo par KHI pētniecības tematiku, specializāciju un 

sasniedzamajiem rezultātiem (2016–2020). 

22.02.2016. KHI sekretāre Sigita Ignatjeva ar referātu piedalās akadēmiķa Jāņa 

Endzelīna 143. Dzimšanas dienas atceres starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē “Sugasvārdi un īpašvārdi valodā un 

valodniecībā” Latvijas Zinātņu akadēmijā. 

18.02.2016. KHI pilnsapulce. Darba kārtībā KHI 2016. Gada darba plāna 

apspriešana. 

02.02.2016. Pētniece Anda Kuduma Dzejas studijā bibliotēkā “Libris” stāsta par 

Māras Zālītes personības dažādajām šķautnēm un dzejas galvenajām 

tēmām.. 

20.01.2016. Projekta „Latviešu godi Lejaskurzemē – bedību tradīcijas no 

senatnes līdz mūsdienām” ietvaros notiek meistarklase “Kapu zīmes 

Lejaskurzemē”, kuru vada KHI zinātniskā asistente K. Krieviņa. 
 


