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Laiks Notikums 

01.07.2021. HMZF izlaidums. Bakalaura grādu iegūst Elza Ozola, KHI zinātniskā 

asistente projektā “Latviešu valoda”. Viņa beigusi studiju programmu 

“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”. Bakalaura darbs ,,Jaunvārdu 

problemātika latviešu valodā: teorētiskie, leksikogrāfiskie un lingvistiskās 

attieksmes aspekti”, kas novērtēts ar 10 ballēm, ir svarīgs pētījums projekta 

kontekstā un kopā ar zinātniskās vadītājas Anitas Helvigas veikumu tiks 

iekļauts VPP projekta darba atskaitē un monogrāfijā. 

30.06.2021. KHI kopsapulce notiek Nīcas novada “Vērbeļniekos”. Svaigā gaisā 

pārrunāti svarīgākie jautājumi pirms atvaļinājumu laika.  

08.06.2021. Iznācis LU Latviešu valodas institūta žurnāla “Linguistica Lettica” 

28. numurs, kurā ir publicēti divi Daces Markus raksti: kopā ar Dzintru 

Bondu un Lindu Šokiju “Rhythm in Latvian songs and poems: past and 

present” (Ritms latviešu dziesmās un dzejā: agrāk un tagad), kopā ar Dinu 

Betheri, Kārli Marku, Tiju Zīriņu, Alisi Valteri un Martu Jakušinu 

“Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, 

rezultāti, secinājumi”. Turklāt sadaļā “Apsveicam!” lasāms Annas Vulānes 

raksts par pašu pētnieci Daci Marku “No Malēnijas puķu pļavām līdz 

akadēmiķei”, kas ir veltījums D. Markui 70. gadu jubilejā. 

25.05.2021. VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” 

(vad. Ieva Ančevska) darba grupa aicina visus interesentus iesaistīties 

“Folkloras materiālu atšifrēšanas talkā”. Projekta laikā tiek apstrādāti un 

digitalizēti Liepājas Universitātes studentu savāktie materiāli 

(27 kolekcijas, 24753 vienības), kas būs pieejami vietnē 

www.garamantas.lv. Talcinieki tiek rosināti materiālu pārrakstīšanai. 

21.05.2021.  KHI zinātniskās padomes paplašinātajā sēdē pieņemti vairāki svarīgi 

lēmumi. Aplūkotas recenzijas Edgara Lāma monogrāfijai par Olafu 

Gūtmani, pieņemts lēmums apstiprināt to izdošanai. Baltijas asamblejas 

balvai tiks pieteikta Zandas Gūtmanes monogrāfija “Totalitārisma traumu 

izpausmes Baltijas prozā” (2019). Zinātnisko rakstu krājumam “Aktuālas 

problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” atbildīgā redaktora amatu, ko 

līdz šim pildīja Edgars Lāms, turpmāk uzticēts veikt Anitai Helvigai, turklāt 

šis krājums kopā ar žurnālu “Scriptus Manet” tiek virzīts iekļaušanai 

datubāzēs Web of Science un Scopus. Pētniecēm Vēsmai Lēvaldei un Anitai 

Helvigai rudenī beidzas ievēlēšanas termiņš, tiek pieņemts lēmums sludināt 

abos gadījumos vadošo pētnieku vietas, rosinot abām kļūt par LZP 

ekspertēm. 

14.05.2021. XVIII starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valodu apguve: problēmas 

un perspektīva” pieteikti 36 referāti. Vienu no tiem (kopautorībā ar Annu 



Vulāni) nolasa KHI vadošā pētniece Dace Markus “Runas un rakstu kultūras 

apguve augstskolā: teorija un prakse”. 

30.04.2021.  Norisinās Eiropas Zinātnieku nakts par tēmu “Zinātnes sasniegumi 

nākotnei”. Tā pārcelta no 2020. gada rudens un notiek attālināti. KHI un 

HMZF piedāvā lasīt digitālo grāmatu “Pasaku lāde”, noklausīties pētījumu 

par Liepājas mūzikas vēsturi, iepazīties ar datubāzi “Zinātnes valoda”, vērot 

studentu veidotās īsfilmas. 

24.03.2021. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Zinātnisko rakstu krājuma (Nr. 6 / 

XXVI) “Latviešu terminoloģija simts gados” atvēršana. Tajā apkopoti raksti 

pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas konferencē 

nolasītajiem referātiem. LNB krājumā atrodams arī Anitas Helvigas raksts  

“Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā”. 

24.03.2021. KHI pētniece Sigita Ignatjeva aizstāv (attālināti) promocijas darbu 

„Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa 

Džoisa romāna „Uliss” tulkojums latviešu valodā”. Promocijas darba 

vadītājs ir Ventspils Augstskolas profesors Jānis Sīlis. Recenzenti –

Benedikts Kalnačs, Andrejs Veisbergs, Maija Burima. Līdz šim 

S. Ignatjevai ir jau divi bakalaura grādi un trīs maģistra grādi. 

19.03.2021. Konferencē “Subject: Creativity” (tiešsaistē) piedalās literatūrzinātniece 

Zanda Gūtmane ar referātu “Kad laiks izgāzies no eņģēm”. 

18.–19.03. 

2021. 

Profesora Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference 

“Gramatika un valodas apguve”, pārcelta no 2020. gada, notiek attālināti. 

Tajā no KHI un HMZF ar referātiem piedalās Karīna Krieviņa “Dažas 

gramatisko parādību lietojuma nianses Noras Kalnas poētiskajā rokrakstā”, 

Daiga Straupeniece “Sventājas dziesmu teksti: tradicionāls izloksnes 

fonētisko un morfoloģisko īpatnību apguves materiāls”, Ieva Ozola 

“Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs”, Diāna 

Laiveniece un Linda Lauze “Gramatikas mācību satura variācijas 

pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018)”. 

10.–11.03. 

2021. 

Notiek 27. starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un 

kultūras pētniecībā”. Programmā ir 62 referāti no Latvijas un Lietuvas 

pētniekiem. No KHI un HMZF savus referātus pieteikuši Vēsma Lēvalde, 

Karīna Krieviņa, Ieva Ančevska, Edgars Lāms, Anda Kuduma, Paula 

Sekača, Zanda Gūtmane un Linda Zulmane. Pirmā diena noslēdzas ar 

semināru un diskusiju “Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka 

izmantojuma iespējas” (vad. Valts Ernštreits, Sanita Reinsone), bet otrā – ar 

diskusiju “Teātris tekstā: robežu pārstatīšana” (vad. Atis Rozentāls). Viss 

notiek attālināti. 

09.03.2021. Iznācis jaunākais zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras 

un kultūras pētniecībā”, kas ir šī turpinājumizdevuma 26. laidiens. Pavisam 

52 raksti sakārtoti divos sējumos. No KHI un HMZF publicējušies Edgars 

Lāms, Anda Kuduma, Vēsma Lēvalde, Ieva Ančevska, Zanda Gūtmane, 

Benedikts Kalnačs, Juris Kastiņš. 



12.02.2021.  Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē “Valoda un literatūra izglītības 

kontekstā” no KHI piedalās Dace Markus (kopā ar Dinu Betheri) ar referātu 

“Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme pirmsskolā: runas  

ierakstu un vecāku aptaujas rezultāti” un Ieva Ozola (kopā ar Lieni Marku-

Narvilu) ar referātu “Reģionālistikas pētījumu potenciāls skolotāju 

izglītībā”, bet no HMZF – Linda Zulmane ar referātu “Dzīves rakstība. 

Andrieva Niedras bērnības atmiņas”. 

04.02.2021. Attālinātā formātā notiek KHI kopsapulce, kurā galvenie jautājumi ir 

pārskats par 2020. gada darbības rezultātiem un 2021. gada plāna 

apstiprināšana. Pētnieku darbība tiek vērtēta 3 gadu kontekstā, kas ļauj 

secināt, ka aktivitāte ir manāmi pieaugusi. Tas skaidrojams ar vairāku 

projektu darbību. KHI pētnieki piedalījušies 11 dažādās starptautiskās 

zinātniskās konferencēs, kā arī 3 valsts mēroga konferencēs. Starptautiskās 

zinātniskās darbības izvērtēšanā (2013–2018) humanitāro un mākslas 

zinātņu joma saņēmusi 3 punktus, kas atbilst labam pētniecības līmenim. 

03.02.2021. 2020. gada beigās pabeigtajā projektā „Latviešu zinātnes valoda 

intralingvālā aspektā” (Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte) tika 

izstrādāta datubāze “Zinātnes valoda” (www.zinatnesvaloda.lv), kas kalpo 

zinātnisko darbu rakstītājiem kā labs palīgs teorētiskajos un praktiskajos 

jautājumos. Tagad šī datubāze uzņemta CLARIN (Common Language 

Resources and Technology Infrastructure = Vienota valodas resursu un 

tehnoloģiju infrastruktūra) repozitorijā, kas ļauj Eiropas zinātniekiem un 

studentiem tai ērtāk piekļūt un izmantot to. 
 


