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TERMINOLOĢIJAS STRAUJĀKAS IZAUGSMES POSMI

• XIX gs. vidus (preses un populārzinātniskas literatūras vajadzības);

• Pēc Pirmā pasaules kara (neatkarīgas valsts administratīvās un 
kulturālās vajadzības);

• Kopš 1990.g. (valsts neatkarības atjaunošana un  integrācija 
starptautiskās organizācijās);

• [Pēc 2004. gada, kad daudzi valstij saistoši dokumenti top tulkojumu 
veidā ārpus Latvijas].

Allaž tā ir kopēja nācijas atbildība, vai valoda spēs izteikt visu 
nepieciešamo jebkurā nozarē.



Vācbaltu atziņas par terminiem latviešu valodā
“Pirms svešam vārdam latviešu valodā piešķiram pilsoņa tiesības, 

jāpalūkojas, vai to nevar aizstāt ar dzimtās valodas vārdu atvasinājumiem 
vai salikteņiem, kas atbilst latviešu valodas dabai. [..] Ja nu tā darinātais 
vārds iznāktu vairāk aprakstošs nekā īstens nosaukums vai citādi kā izraisa 
iebildumus.., tad labāk jāizraugās svešais vārds, un latvietis līdz ar jauno 
jēdzienu iemācīsies arī jauno vārdu.”

Svarīgi: 1) no kurām valodām patiesi aizgūst, 2) vai tas netiek darīts bez 
vajadzības un 3) vai ir kādi likumi, kas ar vārdu notiek tā naturalizēšanas 
gaitā (iegūst galotni; iegūst pirmās zilbes akcentu; var pārveidoties kā 
patskaņi, tā līdzskaņi).

J. Lundbergs, 1830.



Koncepcija par divu veidu barbarismiem
«Lielu lielais šo [no vācu valodas aizgūto] vārdu daudzums ir vienkārši sveši 
nosaukumi, kas ieviesušies latviešu sarunas valodā kā zināma „modes parādība” 
līdzās dzimtajiem nosaukumiem un bija izplatīti tikai šaurākās – visvairāk muižu un 
pilsētas iedzīvotāju – aprindās. Kad XIX g. s. latviešu tautā sāka kaut cik pieaugt 
nacionālā pašapziņa un vispārīgais nacionālais noskaņojums, tad arī šie vārdi stipri 
vien izzuda paši no sevis, un to vietā stājās atkal senie dzimtie latviešu nosaukumi, 
kas nekad nebija pilnīgi aizmirsti. Liels daudzums starp tiem bija laikmetiski vārdi, kas 
izzuduši, izzūdot sava laikmeta lietām, sadzīves parādībām un līdz ar to 
nosaukumiem.»

E. Blese, 1955.
«Taču no vēsturiskās attīstības viedokļa barbarismi nav vērtējami vienādi. Ir sākotnēji 
barbarismi un vēsturiski izveidojušies barbarismi. Pēdējie aizguves laikā bija 
aktuālismi, bet par barbarismiem kļuvuši vēlāk valodas tīrīšanas rezultātā, kad 
ieviesti attiecīgi jaundarinājumi. Tos sauksim par attīstības barbarismiem.»

A. Ozols, 1968



Jēkaba Velmes skaidrojumi
„Jaunus nosaukumus darinot, gars ņem vielu, kas tam vajadzīga priekš jaunu 
nojēgumu nosaukšanas, tur, kur visvieglāki dabūjama. Viņš skatās tikvien uz tam, lai 
iegūtu kādu zīmi, kuru varētu cieši savienot ar nojēgumu un kura būtu derīga darīt 
savas domas zināmas citiem. Tiklīdz jauns nosaukums radīts, tad arī tūliņ runātāji 
aizmirst, kā viņš cēlies un no kurienes tas ņemts, un turas tikai pie šīs jaunās 
nozīmes.” 

„Ja [..] ieronas latviešu sadzīvē jauns nojēgums, tad vispirms jāapskatās valodā, kā 
līdz tam laikam mēdza apzīmēt līdzīgus nojēgumus, un jārada jaunais nosaukums 
pēc analoģijas, citādi viņam trūks dzīvības spēka. Bet dažreiz kāds rakstnieks bez 
kādas analoģijas taisījis jaunu vārdu un citi dara pakaļ, it kā kad šis nepareizīgums
viņus apburtu [..].”

Vēstules par valodu un valodniecību VII. Austrums, 1886., Nr. 8.



„Tautu literatūrās bieži manāmi tādi laikmeti, kad zināmi rakstnieki visiem spēkiem cenšas 
rakstīt jo tīrā valodā, visus svešus vārdus iz vārdnīcas ārā mezdami un to vietā no pašu 
valodas celmiem atvasinādami jaunus vārdus. Šāda cenšanās nav nebūt peļama [..], 
kamēr viņa turas zināmās robežās, bet tiklīdz šādi pūliņi iet pār robežām, tad nevien
nepanāk nekādas sekmes, turpretim pat paliek par niekošanos..”

..iz valodas izmest tādus svešus vārdus, kas tautā jau pilnīgi iesakņojušies, nav iespējams 
un visi tādi pūliņi paliek gluži bez nekādas sekmes. Visgrūtāki tas vēl izdarāms pie tādiem 
vārdiem, kuru vietā nevar likt līdzīgi spēcīgu un plašu pašu valodas vārdu. Tādēļ arī visa 
cenšanās iz latviešu valodas izmest, piemēram, tādus vārdus, kā vīze, skāde, rūte, ģēvelis, 
rīvēt, meistars, mālēt, ķemme un vēl daudz citu, ir veltīga[..] Dažu tādu svešu vārdu vietā 
varētum lietot arī paši savus: kā brokasts – azaids, ormanis – šķūtnieks, braucējs, smādēt 
– paļāt, dancis – deja, bišķi – drusku, bet caur to šie svešie vārdi vēl nezudīs iz latviešu 
mutes: ja daudz, tad viņi pieņems drusku citādu nozīmi, šaurāku vai plašāku t. i. viņi 
netieši kuplinās latviešu valodu.”

M. (Dienas Lapa, 1888, Nr. 157.-159., 161.)



Jānis Kauliņš. Par nozīmes maiņu mūsu valodā
«..valodnieki var ar neatspēkojamu stingrību noteikt, kuri vārdi tapināti, un no 
kuras tautas tie paņemti.. Nevienā kronikā nav rakstīts, ka latvieši no vāciešiem 
mācījušies šņabi brūķēt, pīpi smēķēt, pēc modes ģērbties, vestes, paletavus, hūtes, 
elsiņus nēsāt, ar deķiem segties, uz ķiseņiem gulēt [..] [ka] krievi latviešiem 
mācījuši grēkus pazīt un tad baznīcā tos atzīt, muižas būvēt, valstīs, pagastus un 
robežus kārtot, kalpus atšķirt no citiem cilvēkiem..»

Uzsver, ka vārda nozīmes apjoms var:

1) nemainīties;

2) palikt šaurāks („kumeļš”, agrāk katrs zirgs, tagad tikai daži; vārds „mācītājs”, 
kurš īstenībā arī visiem skolotājiem un amatnieku meistariem piederētu, 
sašaurinājies par baznīckunga īpašumu);

3) palikt plašāks.
RLB ZK 8. rakstu krājums (1893). 



Kažoku Dāvis.  Sveši iespaidi mūsu valodā
«Jaunas lietas, jauni jēdzieni dara mūsu dzīvi jaukāku, labāku vai nejaukāku un 
nekrietnāku, mēs paši topam labāki vai ļaunāki, un mūsu valoda, jaunus vārdus un 
izteikumus uzņemdama, pieņemas pilnībā vai maitājas.» 

Lai latviskais termins aizstātu jau esošo, nepieciešams: 1) ka vārds būtu mūsu valodas 
garā darināts, 2) ka vārds labi apzīmētu nosaucamo lietu, 3) ka vārdu izplatītu 
laikraksti un grāmatas, 4) ka tautai viņš patiktu.

Likumsakarība: ja vācieši, divus substantīvus par vienu vārdu savieno, tad krievi, pirmā 
substantīva vietā lieto no tā atvasinātu adjektīvu, bet latvieši, pirmo substantīvu liek 
ģenitīvā, paturot divus vārdus jeb savelkot par vienu. Ģenitīvs latviskāks par mākslīgi 
darinātu adjektīvu (varētu būt brālīga mīlestība, bet ne „ziemelīgais jeb ziemeliskais
vējš”, „pilsētīga jeb pilsētiska valde”).

Austrums, 1894., Nr. 1.



Kārlis Mīlenbahs. Jaunvārdi 

Jānošķir patstāvīgi darināti vārdi no tiem, kas veidoti pēc sveša parauga, kaut 
gan bez tādiem nevar iztikt. „Par jaunvārdiem runādami, līdz šim pārspriedām 
tikai jaunvārdu vienu pusi, viņu nozīmējumu. Bet, jaunvārdus darinot, cieši 
jālūkojas arī uz viņu otru pusi, uz viņu atvasinājumu, jo, lai būtu jaunvārds 
nozīmes ziņā nez cik jauks, tomēr tas nekam neder, ja nav pareizi atvasināts.”

„Neviens vārds nekad neapzīmē visu apzīmējamo priekšmetu, bet ikviens 
vārds apzīmē tikai vienu no ievērojamām priekšmeta savādībām, tā, p. piem. 
pulkstenis gan apzīmēts latviešu valodā pēc viņa čīkstēšanas, pēc pulka 
stenēšanas, bet krievu часы pēc šā priekšmeta uzdevuma stundas (часы) 
rādīt, tāpat kā latviešu apvidus vārds stundenis.” 

Vārds, 1901. Nr. 45., 50., 56. un 57.



J. DRAVNIEKS PAR 1910. GADA VĀRDNĪCU
„..kas nav nodarbojies gar vārdnīcas sastādīšanu, tam nav ne jausmas, cik 

daudz mums vēl terminu trūkst! Izdomāt vārdus jau nebūtu grūti, bet 
vārdnīcas uzdevums, kā K. Mīlenbahs man pareizi izskaidroja, ir: dot tādus 
vārdus, kuri tautas mutē vai literatūrā lietoti, bet nevis dot izdomātus, vēl 
nekur nelietotus. Tātad labošanās šai ziņā sagaidāma tikai, kad mums 
radīsies plašāka zinātniska literatūra.” 

Uzskata, ka jābūt vārdiem: dzīvokļa neaizskaramība, goda aizskaršana, jo tos 
lieto. Aizstāv kalkus: “ja jau Flickwort = ielāpa vārds ir ģermānisms, tad tādi 
paši ir arī citi (kalki): Todesstrafe = nāves sods un Gesetzkraft = likuma 
spēks”. 

Dzimtenes Vēstnesis, 1910., Nr. 100



Juris Alunāns II par «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcu»
• Konceptuāli iebilst pret liekiem jaundarinājumiem. “Viens no pamata principiem 

[..] ir tas, ka nedrīkst atvasināt jauna vārda tur, kur tas nav nepieciešami vajadzīgs. 
Katrs jaunvārds ir līdz ar to arī – svešvārds, kas apgrūtina atmiņu un palīdz celt sētu 
starp zinātni un tautu.”

• “Cenšanās darināt „īsvārdus” parādās arī citur. [..] Līdz šim pazinām apzīmējumus 
sēdes vadītājs,  likumu krājums, kopojums; tagad lasām: sēdvadis (6. l. p.), likumu 
sakopa (140. l. p.)..”

• „Reizēm ir novērojama it kā kautrēšanās pacelt par zinātnisku terminu aprastu, 
ikdienišķu vārdu.”

• „Izskaust vecu, pilnīgi iesakņojušos svešvārdu var cerēt tad, ja izdodas radīt vietā 
zīmīgu un ērtu jaunvārdu. Bieži vien tas nav iespējams un jaunatvasinātie vārdi 
izrādās lieki. Tā tas ir ar vārdu „spuldze”,  kas gan laikam nekad nevarēs ieņemt 
lampas vietu.”

Allunans, J. Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca // Latvis, 1923., Nr. 428.,454., 458., 518., 574. u.c. 



J. Endzelīna uzskati pēc Valodniecības nodaļas 
protokoliem

„Jaunvārds izmekle (piem., mikroskopiska vai makroskopiska izmekle) 
pēc parauga izrāde, pārbaude, izrāde, apkalpe. Formāli pareizs, bet pēc 
nozīmes t. p., kas izmeklēšana.” (493. prot.);

Varētu ieteikt jaunvārdu dziedētava (aplamā dziednīca vietā), tomēr 
„nav ieteicams bez vajadzības darināt jaunus vārdus” (395. prot.);

Formāli aplami, bet neskaužami tādi plaši lietoti termini kā atradne (vācu 
der Fundort), ieteicot rastuve (400. prot.) un saistaudi (pareizāk būtu 
saišķaudi no saišķis vai saišaudi no saites) (493. prot.);

„Vācu „seefest” nevarēs [izteikt] latv. ar vienu vienīgu vārdu; pēc tā par 
vari nevajag arī dzīties.” (416. prot.).



Jāņa Endzelīna publikācijas kara laikā
„Pēc tam mums ir tautiskās atmodas laikmetā un it sevišķi pēc 1920. gada jau 
daudz jaunvārdu radies. Bet ne jau visi tie ir izdevušies; dažus misēkļus vēl 
varam izskaust.. Visu to iegaumējot, derēs daži aizrādījumi, no kādām kļūdām 
jāvairās, jaunus vārdus darinot:"

1) vajadzētu izvairīties no nozīmes ziņā tukšām skaņām;

2) jāiegaumē, no kāda celma darina vārdus ar katru piedēkli;

3) ne vienmēr ievērota piedēkļa nozīme, it īpaši lietojot –ība un –īgs;

4) modernie īpašības vārdu ar –īgs vietā bieži vajadzētu –isks;

5) Neaizrauties ar atvasinājumiem ar –nīca.
Jaunu vārdu radītājiem. Latvju Mēnešraksts. 1943., Nr.1.



Ernesta Bleses uzskati

Par terminoloģijas relatīvo raksturu: „..pat vislabākā gramatiskā terminoloģija ir 
tomēr tikai relatīvi pareiza un arvienu ir stipri konvencionāla. Tādēļ arī pret 
daudziem terminoloģijas jauninājumiem var vērst tos pašus iebildumus, kādi 
vērsti pret vecajiem nosaukumiem. Starpība tomēr tā, ka vecie nosaukumi bija 
parasti, ieviesušies, jaunie ir neparasti un sveši. Bet sakāms vārds māca, ka viens 
vecs draugs esot labāks par diviem jauniem.”

(Recenzija par V. Bērziņas gramatiku, Latvju Mēnešraksts, 1942., Nr. 5.)

Par ierobežotajām iespējām grozīt valodu: „Ja savā laikā konservatīvie spēki 
nevarēja piespiest valodu paturēt vecos izteiksmes līdzekļus, tad tāpat tas ir 
tagad, tikai otrādi: nevar piespiest valodu sekot pārmērīgam izteiksmes 
modernismam tur, kur šim modernismam nav pamata un aizliegt ņemt no 
valodas agrākiem izteiksmes līdzekļiem to, kas tajos labs un vērtīgs.”

(Par jaunradīšanu valodā, Latvju Mēnešraksts, 1943., Nr. 11.)



Izcilāko valodas kopēju ieteikumi
• Juris Alunāns: atdzimšana, dalāmība, jautrība, kareivis, namdaris, 

veikals, vienība; atvasinājumi ar –nieks un -nīce: dziesminieks, galdnieks, 
maiznieks un siltumnīce, zvērnīce (tagad – siltumnīca, zvērnīca);

• Kronvalda Atis: burtnīca, būtība, cēlonis, cietoksnis, daile, dzeja, 
dzejolis, dzenulis, dziedonis, eja, garīdznieks, glezna, jutekļi, kaislība; vēstule, 
vēsture;

• Rainis: sufiksālie atvasinājumi (strupinājumi): mīla, kaisle u.c., kas kļuva 
par paraugu terminradē;

• Jānis Endzelīns: apgāds, aptumsums, attieksme, ciete, izcils, ietekme, 
ietve, iestāju lekcija, jutoņa, noturība, piekritība, sarkankvēle.



Daži secinājumi
• Gandrīz visi nozīmīgākie valodnieki savās publikācijās (it īpaši tajās, kas 

skar vispārējo valodas attīstību vai jaunu vārdu darināšanu) netieši 
aplūkojuši arī terminrades procesam būtiskus jautājumus.

• Lielākā daļā no šīm atziņām izrietēja no vērojumiem par valodas 
attīstības tendencēm, vispārinot praktisko pieredzi.

• Terminoloģijas jautājumi šai laikā nekļūst par valodnieku 
pamatinterešu objektu, jo terminoloģija tiek uzskatīta par vienu no 
valodas prakses sastāvdaļām.

• Joprojām maz apzinātas terminoloģijas praksē iesaistīto nozaru 
speciālistu atziņas, jo tās lielākoties ietvertas darbu ievados un 
grāmatu recenzijās, tādēļ nereti grūti uzmeklējamas.


