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Datums Notikumi 

2019 
06.12.2019. 

 

KHI pētniece Karīna Krieviņa XIII Zinātniskajā konferencā 

„Literatūra un reliģija. Tēvu grēki: literatūrā, mākslā un kultūrā” 

nolasīja referātu „Par vēlu rādīt dūres …” (tēvu grēku atspoguļojums 

lirikā)”. 

28.–29.11.2019. 

 

24. starptautiskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” ar 

referātiem piedalījās KHI valodas pētnieces, kā arī pētnieces no VPP 

un LZP projektiem: Anita Helviga, Daiga Straupeniece, Ieva Ozola, 

Līga Agruma, Elza Ozola, Rita Kapeniece-Klauža, Diāna 

Laiveniece, Dzintra Šulce, Dana Tihomirova. 

25.11.2019. 

 

Notika KHI sapulce. Darba kārtības galvenais jautājums bija par 

KHI un HMZF devumu Liepājas Universitātes Stratēģijā balstītā 

Rīcības plāna izpildē. 

07.–09.11.2019. 

 

Viļņā notika starptautiskā zinātniskā konference „Onīmi telpā un 

telpa onīmos” (Onyms in Space and Space in Onyms), kurā piedalījās 

KHI pētniece Daiga Straupeniece ar referātu „Personvārdi Būtiņģes 

un Sventājas latviešu dzimtās 20.–21. gadsimtā”. 

07.11.2019. 

 

„Birojnīcā” (Berga bazārā, Rīgā) notika viena no Latviešu valodas 

aģentūras rīkotā cikla „Par valodu – tas ir interesanti” sarunām. 

Tematiskajā sarunā „Tā runā novados” uzaicinātās viešņas bija 

dialektoloģijas pētnieces no KHI – Benita Laumane un Ieva Ozola. 

01.11.2019. 

 

Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskajā konferencē „Kultūras 

krustpunkti, XIII” ar referātu „Zudušais un atkalatrastais 

dziedināšanas tradīcijā” piedalījās KHI pētniece Ieva Ančevska. 

30.–31.10.2019. KHI pētniece Anita Helviga ar referātu „Folkloristikas terminoloģija 

Luda Bērziņa grāmatā „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940)” 

piedalījās Krišjānim Baronam veltītajā konferencē „Folklora un 

izglītība”, kas notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču 

centrā. 

24.–25.10.2019. 

 

LiepU konference „Piemares ļaudis un likteņi” notika jau 4. reizi. Ar 

referātu par savu pētniecības tēmu piedalījās katrs no KHI 

pētniekiem. No 27 referātiem 10 bija izstrādāti KHI. 

03.–07.10.2019. 

 

Pēc Gruzijas Starptautiskā teātra institūta ielūguma KHI pētniece 

Vēsma Lēvalde Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās Gruzijas 

nacionālajā teātru skatē, kuras laikā notika vairākas starptautiskas 

meistardarbnīcas/prezentācijas ar kopējo nosaukumu „Art Market” 

(Mākslas tirgus). 

03.10.2019. 

 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference „Latviešu 

terminoloģija simts gados: pirmās terminoloģijas komisijas atceres 

konference”, kurā piedalījās arī KHI pētniece Anita Helviga ar 

referātu „Latviešu valodas terminoloģijas komisijas 8. biļetena 

(1950) materiāls laikmeta un nozares kontekstā”. 

27.09.2019. 

 

Eiropas Zinātnieku naktī KHI sadarbībā ar HMZF piedāvāja 

programmu „Filoloģijas pētījumi rītdienas dimensijā”. Tajā bija 

piecas nodarbības:  



1) „„Latviešu valodas rokasgrāmata” – elektroniski 

izmantojams pašmācības un uzziņu materiāls ikvienam valodas 

lietotājam” (Anita Helviga, Daiga Straupeniece); 

2) „Kā gaistošo padarīt mūžīgu – izlokšņu ierakstīšana, 

atšifrēšana, glabāšana, pētīšana” (Ieva Ozola, Līga Agruma);  

3) „Valodas korpuss – kas tas ir un kā tas top” (Dana 

Tihomirova); 

4) „Kurzemes kultūras digitālā enciklopēdija – ko tur varēs 

atrast” (Anda Kuduma, Sandra Okuņeva); 

5) „Liepājas Universitātes zinātnieki Nacionālajā repozitārijā 

un datubāzēs” (Einārs Skuja). 

24.–25.09.2019. 

 

Lietuvas Mūzikas un teātra mākslas akadēmijā (Viļņā) notika 

Baltijas Drāmas forums un starptautiskā teātra zinātnes konference 

„Kā pārvarēt plaisu?” (Mind the Gap). Konferencē piedalījās KHI 

pētniece Vēsma Lēvalde ar referātu „Digimodernism in Theatre: 

Perspecitive and Narrative” (Digimodernisms teātrī: perspektīva un 

naratīvs). 

16.–17.09.2019. 

 

Polijā Adama Mickeviča Poznaņas Universitātē notika starptautiskā 

zinātniskā konference „Perspectives of Baltic Philology” (Baltu 

filoloģijas perspektīvas), kurā piedalījās arī divas pētnieces no KHI: 

Anda Kuduma ar pētījumu „Vēsturiskās un sabiedriskās pieredzes 

slazdi latviešu sieviešu īsprozā: Janas Egles un Daces Vīgantes 

piemērs” un Ieva Kaija Ozola ar pētījumu „Metal music in Baltics – 

where to draw a line?” (Metālmūzika Baltijā – kur vilkt robežu?). 

27.08.2019. 

 

Notika KHI sapulce, kuras laikā notika arī zinātniskās padomes sēde, 

kas atkārtoti ievēlēja KHI vadošos pētniekus Benitu Laumani, 

Edgaru Lāmu un pētnieces Andu Kudumu, Daigu Straupenieci. Tika 

apspriests arī zinātniski pētnieciskās ekspedīcijas jautājums. Par 

KHI sekretāri sāk strādāt Paula Sekača, apvienojot darbu ar HMZF 

referentes pienākumiem. 

01.–03.07.2019. 

 

Palma de Maljorkā (Spānijā) norisinājās izglītības aktualitātēm 

veltīta starptautiska zinātniska konference „EDULEARN 19, 11th 

International Conference on Education and New Learning 

Technologies”, kurā piedalījās arī VPP projekta „Latviešu valoda” 

dalībnieces Dace Markus un Ingēra Tomme-Jukēvica. 

26.–29.06.2019. 

 

VPP pētniece Linda Lauze piedalījās 13. starptautiskajā zinātniskajā 

Baltijas studiju konferencē Eiropā „Baltic Solidarity”, kas notika 

Gdaņskā (Polija) ar referātu „The System of Latvian Address: 

Sociolinguistic Aspect”. 

27.05.2019. 

 

Notika KHI sapulce, kur galvenais izskatāmais jautājums bija par 

zinātniskās darbības starptautiskās novērtēšanas ziņojumu, kas 

sagatavots un iesniegts NZDIS datubāzē. Tika parrunāti arī 2019. 

gada vasarā iesniedzamie grantu un pētnieciskie projekti. 

21.05.2019 
 

 

Starptautiskajā konferencē “Digital approaches in cultural heritage: 
towards a pan-Baltic cooperation network” Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā piedalās KHI sekretāre S. Ignatjeva. 

17.05.2019. 

 

LiepU notika 16. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu 

apguve: problēmas un perspektīva”, kur piedalījās VPP projekta 

„Latviešu valoda” dalībniece Dace Markus ar referātu „Valodas 

struktūra, funkcijas un vide”, kā arī projektā iesaistītās LiepU 

studentes. 

10.–12.05.2019. 
 

 

Minhenē notiek Pasaules Etnomedicīnas un holistiskās medicīnas 
kongress. Jau piekto gadu Latviju šajā kongresā pārstāv 
KHI folkloras pētniece. Ieva Ančevska, saņemot uzaicinājumu no 



kongresa organizētājiem. Kongresā viņa piedalās ar referātu par 
latviešu dziedināšanas tradīciju mūsdienās un diviem ziņojumiem 
darba grupās – par tradīcijas pārmantošanu un turpināšanu, kā arī 
par vārdformulu izmantošanu tautas ārstniecībā. 

09.05.2019. 
 

 

Letonikas lasījumos “Literārā procesa pētījumi Kurzemē” Latvijas 

Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā piedalās KHI vadošais 
pētnieks E. Lāms ar referātiem “Miķelis Valters un latviešu 
literatūra” un “Literārais process šodienas Liepājā” un KHI 

pētniece 
A. Kuduma ar referātu “Vienas dzimtas literārā dzīve: Edvīns 

Eglājs, Gunta Šnipke, Jana Egle”. 

06.–09.05.2019. 

 

Bavārijā (Allgau) notika Etnobotānikas seminārs „Naturheilkunde 

und Ethnobotanik”, kur ar referātu un praktisko nodarbību „Wort 

und Wurz in der lettischen Heilkunde” piedalījās KHI pētniece Ieva 

Ančevska. 

27.04.2019. 

 

Rucavas novada Dunikas pagastā notika konference „Dunika iz 

senatnes. Dunikas pagastam – 100”. Tajā ar referātu „Dunikas 

pagasta mājvārdi” uzstājās KHI vadošā pētniece Benita Laumane. 

Konferences vadītāja bija KHI direktore Anita Helviga, kam dzimtas 

saknes ir Dunikas pagastā. 

10.–16.04.2019. 

 

Teātra zinātniece Vēsma Lēvalde piedalījās ārvalstu ekspertu 

komandā teātru skatē Horvātijā. 

04.04.2019. 

 

LZA sēdē KHI vadošajai pētniecei Dacei Markui piešķirta Kārļa 

Mīlenbaha balva par praktisku devumu latviešu valodniecībā. Šī 

apbalvojuma pamatā ir monogrāfija „Prognozējamā 

neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā”. 

29.03.2019. 

 

Latvijas Universitātē notika 77. starptautiskā zinātniskā konference, 

kurā tematisko sekciju „Zinātnes valoda” veidoja LZP projektā 

iesaistītās pētnieces: Diāna Laiveniece, Dzintra Šulce u. c. 

28.03.2019. 

 

LiepU studentiem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties 

seminārā „Pētniecībā balstītas studijas un studijās aizsākta 

pētniecība”, kas notika studentu Zinātniskās un radošās darbības 

nedēļā. KHI pētnieki un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 

docētāji piedāvāja stāstījumus par saviem pirmajiem soļiem 

pētniecībā, par ekspedīciju un komandējumu pieredzi, par 

zinātniskās darbošanās aizrautību un arī grūtībām. 

18.03.2019. 

 

Liepājas dzimšanas dienā titulu „Gada liepājniece” saņēma KHI 

vadošā pētniece Dace Markus par ieguldījumu izglītībā un zinātnē. 

14.–15.03.2019. 
 

 

LiepU notiek Liepājas 25. starptautiskā zinātniskā konference 

“Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē 

ar referātiem piedalās KHI darbinieki: I. K. Ozola “Kā radīt varoni 

21. gadsimtā? Kurbads: Skyforger piemērs”, E. Lāms “Andreja 

Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas 

kontekstā”, A. Kuduma “Lokālais un globālais Guntas Šnipkes 

dzejā”, K. Krieviņa “Liriskais aspekts epitāfijās dažās 

Lejaskurzemes kapsētās”, A. Helviga “Zeigma – viens no 

neparastākajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri”, 

V. Lēvalde “Perspektīva un naratīvs digimodernisma laikmetā”, I. 

Ančevska “Dziedinošo darbību un to veicēju apzīmējumi latviešu 

tradīcijā”. 

04.03.2019. 

 

Rīgas Latviešu biedrības namā KHI pētniece Daiga Straupeniece 

nolasīja lekciju „Latvieši Būtiņģē un Sventājā – ieskats identitātes 

un valodas izmaiņās”, kurā tika meklētas atbildes uz jautājumiem – 

vai ir iespējams saglabāt latviešu kopienas ilgtspēju Būtiņģē un 



Sventājā, kas un kādi ir valodas izmaiņu iemesli, kādas ir latviešu 

valodas lietojuma prognozes Lietuvas pierobežā. 

21.–22.02.2019. 
 

 

KHI pētniece A. Helviga ar referātu “Tropu skaidrojums stilistikā, 
leksikogrāfijā, literatūrzinātnē” un vadošā pētniece D. Markus kopā 
ar Santu Usāni ar referātu “Skaņa. Vārds. Saruna” piedalās Jāņa 

Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē Rīgā. 

21.02.2019. 

 

Lekciju ciklā „Pētniecības fokusā Kurzeme” LU Akadēmiskajā 

bibliotēkā piedalījās Ieva Ozola ar priekšlasījumu „Liepājas 

Universitātes valodnieku pētījumu iekļaušanās Valsts pētījumu 

programmas projektā „Latviešu valoda””. Savukārt VPP projekta 

pētniece Linda Lauze klausītājus iepazīstināja ar pētījumu 

„Vietniekvārdi tu un jūs latviešu valodā: kopīgais un atšķirīgais”. 

Grāmatas „Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā” 

autore Dace Markus iepazīstināja ar galvenajām atziņām, kas 

iekļautas monogrāfijā. 

14.02.2019. 

 

Liepājas Kultūras balvu saņēma KHI pētniece Daiga Straupeniece 

par valodniecībā unikālu un kultūrvēsturiski nozīmīgu monogrāfiju 

„Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā”. 

24.–25.01.2019. 

 

Daugavpils Universitātes XIX starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Zinātniskie lasījumi” referātu  „Lingvistiskā attieksme 

pret svešinieku uzrunas lietojumā” nolasīja VPP pētniece Linda 

Lauze. 

24.01.2019. 
 

 

Notiek KHI kopsapulce. Darba kārtībā: KHI kopējā atskaite un 
individuālās atskaites par darbu 2018. gadā, kā arī darba plāns 
2019. gadam. 

17.01.2019. 
 

Pētniece I. Ančevska nolasa lekciju “Dabas dziedinošās vietas 
senatnē un mūsdienās” Kuldīgā, LU filiālē. 

10.01.2019. 
 

 

Pētniece I. Ančevska piedalās Kurzemes plānošanas reģiona rīkotajā 

semināru ciklā “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”, seminārā 

“Daba un svētvietas – vietas, ko pieredzēt. Tūrisma piedāvājuma 

pievienotā vērtība” ar referātu “Kurzemes dabas dziedinošās vietas 

senatnē un mūsdienās”. 
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-

_Lietuvas_programma/Baltu_cels 

04.01.2019 
 

 

Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus 

Latvijas zinātnē 2018. gadā, starp kuriem ir arī kolektīvā 

monogrāfija “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un 

apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā”. Monogrāfijā publicēts KHI 

pētnieces A. Helvigas raksts “Literatūrzinātnes termina “ziņģe” 

evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem.” 
 

 


