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Izglītības un zinātnes terminoloģijas pamatfonds

• 19. gs. 60. gadu beigas un 70. gadu sākums: mācīt[ies], mācība;

• izglītot, izglītība;

• zinātne / zinātnība, zinātnieks;

• skolot, skolēns, skolnieks, skolotājs;

• stunda, klase, ģimnāzija, students, augstskola, fakultāte, universitāte; 

• algebra, aritmētika, ģeometrija, ķīmija, zīmēšana, vēsture;



Valodu kontakti un to rezultāti

1. Valodu kontakti rakstu valodas attīstības posmā (līdz 19. gs. beigām).
Terminu sinonīmija, formu varianti, aizguvumi – dabiska parādība, standartizācijas 

pirmsākumi.
2. Valodu kontakti literārās rakstu valodas sākumposmā.
Terminu sinonīmija, formu varianti, apšaubāmi aizguvumi – standartizācijas 

problēmas.
3. Valodu kontakti literārās valodas tālākattīstības posmā.

Terminu sinonīmija, formu varianti, apšaubāmi aizguvumi – valodas kultūras 
problēmas. Jēdzieniskās sistēmas adekvāts atspoguļojums – korekcijas.

Izglītības sistēmas loma valodas standartizācijas un kultūras problēmu risināšanā.



Terminoloģijas problēmu raksturojums

• 1. Attīstības problēmgadījumi (piem.: nelatviskie → latviskie: 
turnēšana / ģimnastika → vingrošana; [h]istorija → vēsture;

modeļu semantika: skolnieks - skolotājs

2. Interlingvistiskie (akulturācijas) problēmgadījumi.

pedagoģija – esot skaužams termins, jo angļu valodā tam ir negatīvas 
konotācijas.

• 3. Institucionālie problēmgadījumi.

• 4. Sistēmiskie problēmgadījumi.

• 5. Kombinētie problēmgadījumi.



Vispārīgā izglītība – vispārējā izglītība

vispārīgs – 19. gs. 60. gadu jaunvārds.

• vispārīgs— tāds, kas satura ziņā saistīts ar plašāko, nespecializēto, 
nedetalizēto. Piemēri: “vispārīgā izglītība”; “vispārīgs jautājums”; “vispārīgs 
priekšstats”; “vispārīgā valodniecība”; “vispārīgas zināšanas”

a. general; v. allgemein; kr. общий

• vispārējs— tāds, kas attiecas uz visiem, visu, kas aptver visus, visu (visu 
teritoriju, visus iedzīvotājus u. tml.). Piemēri: “vispārēja atzinība”; 
“vispārējā karaklausība”; “vispārējā obligātā izglītība”

a. general, universal, comprehensive; v. allgemein; kr. всеобщий, общий



Zinātne un tehnika – zinātne un tehnoloģijas 

Pēc 1991. gada – stihiska latviešu vārdu krājuma reorganizācija pēc 
angļu valodas parauga, nedomājot par vārdu nozīmēm vai jēdzienisko 
lauku saskarsmēm. 

Vārdi tehnika un tehnoloģija kopš 19. gs. 60. gadiem. Zinātne un 
tehnika pēc vācu un krievu valodas parauga 19. gs. beigās. Aptuveni 
gadsimtu ilga prakse, vispārzināma un vispārsaprotama.



Zinātne un tehnika – zinātne un tehnoloģijas 2

• Pa šiem gadiem nomainīsies vēl viena tehnikas un tehnoloģijas paaudze.. Straujais 
tehnoloģijas un tehnikas progress pasaulē ir tikai viens no cēloņiem, kas padara 
pārkārtošanos neatliekamu. Padomju Jaunatne 1988, 52, 1 

• Ja jaunās tehnikas un tehnoloģijas ieviešana saistīta ar papildu 
kapitālieguldījumiem.. Pommers 1989, 235

• ..jābalstās uz mūsdienu tehnikas un tehnoloģijas visaugstākajiem sasniegumiem –
maksimāli ekoloģiskiem enerģijas avotiem, bezatkritumu tehnoloģijām.. 

Māksla 1990, 4, 70

• Un mums ir tā jāsakārto gan cenas, gan nodokļi, gan tehnikas un tehnoloģijas
piedāvājumi.. Lauku Avīze 1990, 33, 2



Mērķis un uzdevumi – misija un vīzija

• Kopš 19. gs. 60. gadiem, runājot par izglītības iestāžu vai citu 
organizāciju, uzņēmumu un veidojumu dibināšanu vai darbību, tiek 
lietots vārds mērķis, nereti to papildinot ar uzdevumiem. 

• 21. gs. burtiska angļu valodas paraugu pārņemšana. 

• 2011. g. projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma 
metodika”. Projekta dokumentā Nr. 5 „Metodikā lietoto terminu 
skaidrojums” atrodami gan misija un vīzija, gan virkne citu īpatnēju 
terminu, piemēram, komanda, kovīzija, kritiskie veiksmes faktori. 



Plaģiāts – plaģiātisms

• Tāpat kā vācu un franču valodā vārds plaģiāts apzīmē gan parādību (cita autora 
darba vai tā daļas publicēšanu (publiskošanu) ar savu vārdu), gan kokrētu darbu 
vai tā daļu, kas uzdota par savu. Latviešu valodā var teikt: viņš nodarbojas ar 
plaģiātu un šis darbs ir plaģiāts. 

• Kontaktvalodu ietekmē daļa latviešu valodas runātāju apjūk un cenšas burtiski 
pielāgoties citai valodai. Tā tas bija jau 20. gs., kad uz formu „plaģiātisms” 
mudināja krievu valodas vārds плагиаторство (mudināja tos, kas neieskatījās 
krievu-latviešu vārdnīcā), taču šādi vārdlietojumi bija ļoti nelielā skaitā 
salīdzinājumā ar vārdu plaģiāts. Mūsdienās „plaģiātismu” provocē angļu vārds 
plagiarism, jo cilvēki domā, ka angļu vārdam ar fināli -ism obligāti jādod latviešu 
atbilsme ar tādu pašu fināli (viņi neizmanto vārdnīcas – lielākajā un jaunākajā 
angļu-latviešu vārdnīcā dots plagiarism – plaģiāts). (ALV 2007, 759).  



Apmācība

• 19. gs. beigās informācijā par rezervistu un zemessargu iesaukšanu uz mācībām 
laikraksti sāk lietot vārdus apmācība un apmācīšana.  Laiks, tematiskais lauks un 
arī vārda forma gandrīz bez šaubīšanās liek secināt, ka tas darināts krievu valodas 
(обучение) ietekmē.

Vārdnīcās:

• apmahȝiba – наставленiе, обученiе LKV 1923, 14

• apmâcība – die Lehre, Exerzierübung: man būs jāiet apmācībā. Vēr. II, 1343.

apmâcît – tr. exerzieren: zaldātus; dressieren: zirgu. ME I 1923, 105



Apmācība 2

• Izstrādās militārās apmācības plānu studentiem. [..] Pārrunājot jautājumu par 
studentu militāro apmācību, padome ievēlēja kommisiju.. Uzdeva kommisijai 
izstrādāt militārās apmācības plānu.. Jaunākās Ziņas 1937, 286, 4

• 12. aprīlī Policijas skolas IX kursa kārtībnieki izgāja praktiskas apmācības
Biķernieku mežā. Kārtībniekiem bija uzdots ielenkt un pārmeklēt Biķernieku 
mežu.. Policija 1937, 5, 223

• Latvijas Lauksaimniecības kameras mazpulku nodaļa saņēmusi mazkalibra 
šautenes, kuŗas izsniegs mazpulkiem apmācībām šaušanā. 

Zemgales Balss 1937, 107, 4 

• Aizsargu apmācības. [..] ..Rēzeknē notika taktiskās apmācības, kuŗas vadīja 
aizsargu štāba apmācības daļas priekšnieks kapt. Ķikulis..

Latgales Vēstnesis 1937, 37, 5



Apmācība 3

Nav vēlams lietot:

• 1) ja tiek sniegta informācija par formālās izglītības 
pamatprogrammām gan vispārīgās izglītības, gan profesionālās 
izglītības iestādēs, nemaz nerunājot par augstāko izglītību;

• 2) runājot par mācību (studiju) valodu un mācību (studiju) ilgumu;

• 3) daudzskaitļa formu, it īpaši vārda mācības vietā.



Training

• Training is teaching, or developing in oneself or others, any skills and 
knowledge that relate to specific useful competencies. Training has 
specific goals of improving one's capability, capacity, productivity and 
performance. It forms the core of apprenticeships and provides the 
backbone of content at institutes of technology (also known as 
technical colleges or polytechnics). In addition to the basic training 
required for a trade, occupation or profession, observers of the labor-
market recognize the need to continue training beyond initial 
qualifications: to maintain, upgrade and update skills throughout 
working life. People within many professions and occupations may 
refer to this sort of training as professional development. 



Training 2

• Education and training – izglītība un apmācība

• UN Training and Research Institute - ANO Apmācības un pētniecības institūts 

• European Training Foundation - gan Eiropas Izglītības fonds, gan   Eiropas 
Apmācības fonds (EUABC.com)

• work-linked training - ar darbu saistīta izglītība

• approved training organisation - apstiprināta mācību organizācija

• academic training - akadēmiskā izglītība

• Kā tulkosim Austrālijas ministriju Department of Education and Training? 



Secinājumi

• 1. Privātajā saziņā novirzes no normatīvajiem ieteikumiem vai tradicionālā, 
vārdnīcās fiksētā lietojuma kontaktvalodas ietekmē var uzskatīt par normālu 
mūsdienu valodas funkcionēšanas parādību.

• 2. Oficiālajā saziņā literārās (standartizētās) valodas prasme ir ievērojami 
pazeminājusies, nereti terminu grozīšanu, aizstāšanu un tradicionāli lietoto 
terminu nerespektēšanu izraisījusi burtiska angļu valodas paraugu 
pārņemšana. 

• 3. Angļu valodas ietekmē deformējas latviešu kultūrlingvistiskais fons resp. 
mantojums. 

• 4. Liela daļa sabiedrības (arī daudzi nozaru speciālisti) izvairās no 
terminoloģisko jautājumu nopietnas risināšanas.


