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PRIEKŠVĒSTURE (1)

• Terminoloģijas izveide kā viens no Latvijas Zinātņu akadēmijas pamatuzdevumiem 
(Dāle 1916), idejas par komisiju izveidi 1916. un 1917. gadā (reālākā Otrā skolotāju 
delegātu konkursa izveidotā komisija 1917. g. jūnijā);

• 1919. g. 9. septembrī izveidota Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisija, kas 
pastāvēja līdz 1921. g. (prezidija vadītāji: Ā. Vickopfs līdz 1920. g. jūlijam, tad – J. 
Endzelīns). Devums: «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca» (1922) ar 8398 terminu 
šķirkļiem 20 nozarēs. Nozīme: pāreja uz kolektīvu, plānotu un institucionalizētu
terminradi.

• Tālāk ķīmiķu, matemātikas skolotāju, ģeogrāfu, grāmatrūpniecības speciālistu, 
elektrotehniķu, kultūrinženieru u.c. organizāciju terminoloģijas komisijas ar 
dažādām sekmēm.



PRIEKŠVĒSTURE (2)

• Pirmais oficiālais deleģējums rūpēties par terminoloģiju Latvijas Vēstures institūta 
statūtos 1936. g.;

• 1940. g. februārī centieni mainīt Pareizrakstības komisijas sastāvu, iekļaujot tajā 
nozaru speciālistus (tautsaimnieku, juristu un inženieri);

• Vācu okupācijas laikā aktīva komisija Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā, 
Latviešu inženieru biedrībā, mēģinājumi izdot «Tautsaimniecības vārdnīcu»;

• 1945. g. maijā nodibināta Izglītības Tautas komisariāta Terminoloģijas un 
pareizrakstības komisiju 11 cilvēku sastāvā. Galvenais – pareizrakstības jautājumi 
(1946. g. 5. jūnija pareizrakstības noteikumi), bet vēlāk 4 nozaru sekcijas terminu 
precizēšanai. Likvidēta 1945. g. 5. jūnijā, visu deleģējot jaundibinātajai Latvijas 
Zinātņu akadēmijai.



LZA TERMINOLOĢIJAS KOMISIJA (1)

• Izveidota 1946. g. Zinātņu akadēmijas prezidija pārraudzībā;

• Pirmā sēde 1946. g. 13. septembrī, izveidotas 10 apakškomisijas, 
priekšsēdētājs M. Kadeks, sekretārs Oto Brīkšķis;

• Nolikums pieņemts 1947. g. 31. martā (spēkā līdz 1990. g. vasarai);

• Pirmās vēstures un tautsaimniecības terminu publikācijas 1946., 1947. un 
1948. g.;

• Agresīva kritika 1948. g. «Cīņā» par pūristisku pieeju un neizprotamiem 
vārddarināšanas principiem;

• Komisijas priekšsēdētāji Kārlis Krauliņš (1948-1950) un Pēteris Valeskalns 
(1950-1959), sekretāre Alise Cēbere.



LZA TERMINOLOĢIJAS KOMISIJA (2)

• Ar 1949. gadu sāk iznākt numurētie terminu biļeteni kā «Latvijas ZA Vēstu» 
pielikums (līdz 1985. g. pavisam 55 biļeteni, pēc tam vēl 8 brošūru veidā);

• Ar 1958. g. uzsākta terminoloģijas vārdnīcu sērija (līdz 1989. g. 15 
vārdnīcas), pārskatīta enciklopēdijas terminoloģija;

• Ar 1959. g. Terminoloģijas komisiju nodod LZA Latviešu valodas un 
literatūras institūta pārziņā, faktiskie vadītāji: Rūdolfs Grabis (1959-1976), 
Aina Blinkena (1976-1998), Valentīna Skujiņa (1992-2012) un Juris 
Baldunčiks (2013-2016), kopš 2016. g. Māris Baltiņš;

• Ar 1977. g. LZA Latviešu valodas un literatūras institūtā izveidota 
Terminoloģijas un valodas kultūras grupa.

• Pēc LZA pārveides par personālo akadēmiju komisija XXI gs. sākumā atkal 
prezidija pārraudzībā.



VALSTS VALODAS LIKUMS
22.pants. (1) Speciālajā mācību literatūrā, tehniskajā un lietvedības

dokumentācijā lietojama vienota terminoloģija. Terminu veidošanu un
lietošanu nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
(turpmāk - Terminoloģijas komisija). Jauni termini un to definīciju
standarti lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc apstiprināšanas
Terminoloģijas komisijā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Terminoloģijas komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Uz tā pamata MK 2000. gada 28. novembra noteikumi Nr. 405 «Latvijas
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums»



STRUKTŪRA
• Komisija (to veido apakškomisiju vadītāji un eksperti);

• Starpnozaru apakškomisijas (tās veido atbilstoši vajadzībām);

• Nozaru apakškomisijas (dažādos laikos tās bijušas pāri par 35, tagad reāli 
darbojas dažas, citas strādā konsultāciju režīmā vai nedarbojas nemaz);

• Terminu datubāze (AkadTerm).

Finansējums pietiek daļslodzes algām vadītājam, sekretāram un datubāzes 
uzturētājam. 



DARBA VIRZIENI
• Regulāras komisijas sēdes (līdz šim kopš dibināšanas noturētas 1136 

sēdes);

• Apakškomisiju sēdes (tās sasauc apakškomisijas vadītājs, bet tikai 
dažās tās notiek regulāri);

• Dalība īpaši izveidotās darba grupās (pēdējās – statistikas un mūzikas 
teorijas terminu);

• Konferenču organizēšana;

• Metodiski semināri;

• Dažādu grāmatu un žurnālu izdošana.



TERMINOLOĢIJAS PROBLĒMAS LATVIJĀ
• Neskaidra terminrades procesa normatīvā bāze (Valsts valodas likuma 22. 

pants ir pārāk lakonisks un sašaurinošs);

• Nepietiekami skaidrs terminu apstiprināšanas process un pieņemto 
terminu saistošais raksturs;

• Draudošs paralēlisms starp Rīgu un ES tulkošanas dienestiem; 

• Vispārpieejamās datubāzes aptver tikai daļu terminu;

• Zems sabiedrības respekts pret leksikogrāfiskiem un terminogrāfiskiem 
uzziņu avotiem (nav attīstīta vārdnīcu lietošanas kultūra);

• Nesaskaņota dažādu institūciju un privātpersonu darbība;

• Liels daudzums apšaubāmas kvalitātes materiālu.



RISINĀJUMI

• LZA Terminoloģijas lomas stiprināšana, nodrošinot sadarbību ar citām 
terminradē iesaistītajām institūcijām («planetārais modelis»);

• Sadarbības formu dažādiskošana (iespējams, ka mūsu dienās daudzas 
problēmas var atrisināt ar darba grupām);

• Vienotas terminu datubāzes izveide (apkopojot lielākos esošos resursus: 
Akadterm un Valsts valodas centra datubāzi);

• Palielinot finansējumu, īpaši paredzēt apakškomisiju sekretāru (vai citu 
personu, kas sagatavo materiālus izskatīšanai) darba apmaksu;

• Ciešākas sadarbības veidošana ar ES tulkošanas dienestiem;

• Metodisku materiālu izstrāde terminradē iesaistītajām personām;

• Terminoloģijas teorētisko aspektu izpēte.


