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Trešā pārorientācija

leduslācis – Eisbär

baltais lācis – belij medved’

polārlācis  - polar bear   
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Procesi

 Valodas situācija:: procesi valodā --Divvalodības (krievu) 
spiediens, angļu valodas spiediens 

 Revitalizācija – jomu paplašināšanās – IT, armija, admin.
 Gramatiska vienkāršošanās (noteikt. gal., tas/viņš, otrā 

konj. uz trešo)
 Leksiska izplešanās – ES, IT, medicīna, dzīvesstils 

(masāžas)
 Globalizācija (angļu valodas spiediens, (t.sk. kā 

starpniekvaloda visdažādākajām ietekmēm)
 Hibrīdisms valodā, stilā, vārdos



Procesi

 Tulkojumapjoma pieaugums, galvenokārt no 
angļu valodas (2/3 grāmatu), nebūtu slikti, ja tā
tik ļoti nedominētu)

 Vairāki centri – Latvija, “Brisele”, Īrija???

 Koordinācija terminoloģijas jomā



attīstība :: pārmaiņas

 Valoda – noplicināta, vāja, pelēka…  vai konkrēta 
runātāja valoda?? (paralēle ar apģērbu un situāciju)

Valodas attīstība atspoguļo lietotāju vajadzības. Valoda 
nevar attīstīties (vai samaitāties) pati. 

 zelta posms – kad?  viemēr pagātnē, tagadne -
dekadence, sabrukums? Valodas maitāšanos vienmēr 
pārmet citiem. Tas ir simptomātiski.

Korpusi uzrāda neiedomājamas variācijas
Autoritātes? Jaunības kompleksi.

 “Valoda nekad nedrīkst uz vietas stāvēt. Ar attīstības 
beigām valoda ieslīgst ēnu valstī. Mūžīga attīstība, 
mūžīga pārmaiņa ir valodas dzīvība, miers un sastingums 
ir viņas nāve.”(Mīlenbahs)



«Politiskie» jautājumi 

 Vai jaunie jēdzieni nopietni atšķiras no vecajiem?

 vai  līdz ar jēdzienu pārņemšanu imitējam arī angļu jēdzieniskās un  
valodiskās struktūras? 

Roka, diena, tulkojums...

 Principi vai pragmatisms?

 VAI? 

 KAD? 

 KUR?

 Angļu un ES angļu valoda

 Terminu birums, pārejošais raksturs

 Neprognozējamība

Klātiene neklātiene :: pilnlaika daļlaika

Ferments – enzīms, onānisms - masturbācija



Rīgas Latviešu biedrības valodniecības
nodaļas sēžu protokoli

1933 – 1942

 Visos gadijumos otra forma ir jau bijusi un ir lietota
 Atlaids ne atlaide
 Moduls ne modulis 119
 Panijas ne paniņas 120
 Skabārde ne skabārdis
 sveteris un džamperis
 Duplikāts ne dublikāts
 Plus mīnus vajag plūs, minus 106
 Šēkspirs ne Šekspīrs
 tāpele ne tāfele 115
 Nav izmērama vajag nav izmērījama.
 Visā nopietnībā – vajag gluži nopietni



Valodniecības nodaļas/komisijas 
protokoli (30ie gadi)

 Ēdnīca ir nederīgs un kropls vārds un tāpēc nav
kultivējams. 50

 Latviešu valodā ir neiespējami tādu vārdu savienojumi
kā dzensiksna, šujmašīna… slidkalniņš. 57

 Skrūve nāk no vlv nav pretīgs latviešu valodas garam, 
tāpēc kamēr nav atrasts labāks vārds, to var lietot. 134

 Runājot par sanatoriju – dziednīca (piedēklī nīca ir
kaut kas krievisks) neder, dziedētava būtu labāka, bet 
nav ieteicams bez vajadzības darināt jaunus vārdus. 59

 Nevis mātes valoda, bet tēva jeb dzimtā valoda. 96



Valodniecības nodaļas/komisijas 
protokoli

 Sūtībai (misija) nav parauga. 103
 Dīkdieņa vārdam var sameklēt paraugu un to ataisnot.

124
 Sūcgāze darināts pēc tādu nepareizi atvasinātu vārdu

parauga kā kuļmašīna, pildspalva 130 
 Atspirdzinošs nav īsti labs, bet atspirdzīgs

neiespējama forma 128
 Šodien plašā nozīmē nevar, jo parasti nelieto 103
 Gaisotne, ir vide, tapēc gaisotne nav vajadzīga. 104
 Pretimnākošs var lietot tikai lokālā nozīmē (pa ceļu), 

kā pakalpīgs tas ir rupjš ģermānisms 135



pūrisms/preskriptīvisms - izpausmes

 Ksenofobiskais - svešvārds jāaizstāj ar pašcilmes vārdu, 

vēršas pret jaunaizguvumiem, iesakot lietot citu, senāku aizguvumu: 
imidža vietā var lietot reputāciju, ofisa vietā kantori, vai biroju. 

aizguvumus bīčbols, snovbords jāaizstāj ar kalkiem (tulkojumiem) 
pludmales volejbols, sniega dēlis.

arī kalki ir valodu bojājošs materiāls (aizdomīgas ir tikai vācu un krievu 
paralēles), turklāt bieži nav zināms vai tas ir kalks, naudas 
atmazgāšana, apmācība, piegulošs, viennozīmīgi

aizguvumus vajag iezīmēt ar pēdiņām – svešķermenis

 Pretsarunvalodas nostāja
„ čau” pirmoreiz vārdnīcās parādījās pēc 1995. gada. Pusgadsimts.



pūrisms/preskriptīvisms - izpausmes

 Bailes no pārnestās nozīmes
cīņa pret metaforām gan vārda, gan frazeoloģisma līmenī un bailes no 

pārnestās nozīmes lietojuma (bieži savijās ar aizdomām par aizguvumu) 
ja doma var lidot un valoda var plūst -- runa nevar iet? Arī mašīna un 

pulkstenis burtiski neiet. Iet laiks, un cilvēks var iet bojā, kaut kas var
iet labumā un mazumā, plašumā un zudumā.

ja var mazgāt galvu vai mazgāt rokas nevainībā, nomazgāt baltu, tad 
kāpēc nevar (at)mazgāt naudu?

jautājumu var arī pacelt, ne tikai uzdot. Jautājumu var arī cilāt, izvirzīt, 
uzstādīt, nostādīt, nobērt, izspļaut, u.c., un, protams, var vienkārši 
jautāt vai lietot atvasinātas formas pajautāt, apjautāties, iejautāties, 
u.c., vai sinonīmus aptaujāties, vaicāt, uzprasīt. Balsi paceļ

Algas iesaldē, ekonomika pārkarst

Pretrunas   - saturs, saturīgs, saturēt;  atruna, atrunāt



Dīvainības

 Sievietes krūts veselību mudina 
pārbaudīt laikus.    

 Stāstīt par iespēju pārbaudīt savu krūts 
veselību.

 Rīgā notiks sievietes krūts veselības 
draudzības gājiens. (NRA)



Gramatika

 airBaltic, LatRos, akadTerm

 i-deja, E-pārvalde, i-baznīca

 Korektoru indeve – salikteņi   aitusuns, jostasvieta, Dziesmusvētki, 
dejusvētki, dziesmukarš, gardegunleduszivs, līgumslēdzējiestāde



Salikteņi

 nāves sods > nāvessods, līguma sods > līgumsods, 

 naudas sods, miesas sods.

 Īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa

 līgumsods, līgumattiecības, līigumslēdzējs :: līguma 
objekts, līguma pants, līguma pārkāpums. 

 tiesību aizsardzība > tiesībaizsardzība.

 fondubirža



veselība

 Krūtsgals < krūts galiņš/i, 

 Rentgena stari  rentgenuzņēmums

 Ūdens 50 : 50

 Ārējs:  ārpolitika, ārzona, ārvalsts,

ārējās robežas, 

 Iekšējas robežas     iekšlietas 



Ideālais saliktenis?

 Jūr- ma-la

 Jaun-

 Kok-

 Vien

 Kāj

 Blakus-

 Sākum-

 Pie-sār-ņo-tāj- or-ga-ni-zā-ci- ja



pretrunas

 Mē-ģi-nā-jum - iedarbināšana

 Lī-gum-slē-dzēj - iestāde, 

 Ap-stip-ri-nā-tāj - iestāde

 Plaušasapaļbojājums coin lesion LZATK

 Plaušas caurspīdība   LZATK



Modesvārdi

 izaicinājums, ekspektācijas, komunicēt, implementēt,
indikācijas, kapacitāte, asimetrisks, recepcija, 
konsekvences, influence, menedžēt, pīārs, PR,  
merčendaizers, tūnings, šeidings, autsorsings 
(ārpakalpojums), promotēt, funkcionalitāte, 
eksponenciāls, kopiraiters, mesidžs (īsziņa, vēstījums), 
vīzija, redzējums, rezultēties, kulminēt, kancelēt, 
loģistika, defolts, faktorings, drāftēt, asistēt, iniciēt, 
relīze, hakeris, mobilitāte, premjerlīga, detoksikācija, 
detāls, kreatīvs, koučings, koučs, dedlains, fīdbeks

 Post-; homo- homofobija
 reāli, 
 iespringt, atspringt



Aizguvumi

«Nav svarīgi, kas latviešiem trūkstošos 
vārdus dod, bet kā tos dod». 

Alunāns J. (1956) Audiatur et pars altera. Izlase. Rīga: Latvijas valsts 
izdevniecība. 222



Aizguvumi
Neoklasiskie/internacionālie salikteņi

politkorektums (political correctness), loģistika 
(logistics), rafinērija (refinery), multiplekss 
(multiplex), prezentācija (presentation), 
antioksidants (anti-oxidant), kleptokrātija 
(cleptocracy), farmakovigilance 
(pharmacovigilance), monitors (monitor), 
koronārs (coronary), naratīvs (narrative), 
prevalēt (prevail), iniciēt (initiate), koeksistēt 
(coexist), komitoloģija (commitology). 



morfoloģija

 Komentētājs – komentators

 Optimalizēt – optimizēt
 Minimalizēt – minimizēt
 Implantāts – implants
 Prioritizēt – prioritēt
 Detalizēts – detāls
 Komentārs - koments

 Multilingvālisms – multilingvisms, bilingvālisms -
bilingvisms

 Anglicisms – anglisms, rusicisms - rusisms



Aizguvumu latviskošanās 
sarunvalodā

 pričene, proči (%), procis (procesors) kompis, 
bomzis, topiņš, topot, tīnis, fīča

 tusiņš, tusēt, ietusēt, patusēties, aiztusēties, 
iztusēties, tusētājs 

 veikot, kaitot, snovot, daivot (TERMINI?)

 skeitot (ar skrejdēli, skeiteris), 
 slaidot (ar skrituļdēli pa virsmām un ar 

sniegadēli pa slaidiem) 



Jaunie daudzskaitļi un vienskaitļi
(šķiet, nav novēršami)

Debate, riski, autoritātes, varas, aktivitātes, kompetences, 
kvalitātes, prasmes, baža, tehnoloģijas, politikas, 
konsekvences, aktivitātes, efekti, ekonomikas, 
kvalifikācijas, taktikas, stratēģijas, emocija/s, dusma/s,
baile/s, baža/s, rūpes/e, vecāki/s, sacīkste/s, 
nogurums/i, brille/s

.

vai būs bikse kā paralēlforma biksēm ?

 Mums te notika divas debates, pirmā debate bija īsa, bet 
otrā vēl nav beigusies

 Man ir daudz un lielas bažas, pirmā baža par…, otrā par



Pilnās paradigmas

 Standartēt, šarmēt, stopēt, čatot, kretinēt, implantēt, 
defoltēt, frīkot, fanot, finalizēt, futbolēt, bestsellerizēt, 
ķieģelēt, promotēt, tūningot, kulminēt, tendēt, talkot, 
kretinēt,  rezultēt/rezultēties, orgasmēt, bosēt, tribinēt; 
aģentēt, nostaļģēt;

 inovēt, inovatīvs, inovācija
 uzausot, ēnot, stilot, ministrēt, laivot, narkoties, 

pūķot;
 slīprakstīt, treknrakstīt, kokteiļot, diegot, zilbēt, kieģelēt,

nūjot, apdvēseliskot, apskandalēt,
 fināls (fināla pārdošana); Alternatīva jauniem verbiem --

analītiskās kombinācijas



Jaunās nozīmes, nozīmju 
maiņas, viltusdraugi

 sviests, karsts (cenas), ēd (motors patērē), zaļš (riepas, logs, kafija)
 attīstītājs (būvnieks), instruments (~likums), aktieris (~dalībnieks),
 autoritāte (varbūt varēs izbēgt no nozīmes “varas iestādes”); 
 autorizēt (Dievs autorizē)
 akts, vīruss (virus), pele (mouse), zālīte (grass), laineris (liner), zaļais
(green), logs (window), ēna (shadow), reāli (really), sūkāt (suck), rullēt (rule).
 apmulsis/apmulst (confused)
pīlārs (pillar), arhitektūra (architecture), 

donors (naudas), kritisks (svarīgs), laineris (kosmētika), klasificēts
(slepens), kanalizēt (novadīt), antena (aģents), fikcija 
(daiļliteratūra)



Pārmērīgā semantikas izplešanās

Instruments, attīstītājs, aktivitāte, pieredze, 
produkts, spēlētājs. autorizēt

Sirds produkti

Saulriets – neticama pieredze

Dziesmu svētku produkts

Skolotājs ir svarīgs audzināšanas spēlētājs

K. ir Briseles antena Rīgā.



Nozīmes nomaiņa

 ..darba temps ir drastisks. 
(www.tvnet.lv/majas/arhitecture/article.php?id=15364)

 ..visai drastisks pagrieziens. 
www.aktualnet.lv/design/muzz.php?msid=65&mfid=1443)

 Soda mērs diezgan drastisks – noņemšana no sacensībām
(www.mazozoli.lv/mazozoli/index.php?id=1&mid=34)

 Drastisks cenu kāpums..  
(www.financenet.lv/likumi/article.php?id=40983)

 Dramatisks ugunsgrēks pie Rēzeknes
(www.iauto.lv/article.php?sid=9391)

 ..šis iespaids būs ļoti dramatisks
(www.politika.lv/idex.php?id=102490&lang=lv&print=)
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Vārdu nomaiņa/aizstāšana

 elastība > fleksibilitāte; 
 prezervatīvs > kondoms; 
 pisuārs > urināls; 
 kadri> personāls; 
 želeja > gels; 
 revīzija > audits;
 fotoaparāts > kamera;
 novators > inovators;
 ferments > enzīms;
 olbaltumvielas > proteīni;
 onānisms  > masturbācija;
 psihotrops > psihoaktīvs



 jutīgs, jutīgs > sensitīvs;
 dabisks, dabīgs > naturāls
 galīgs, galējs > fināls
 pastāvīgs > konstants

 multiplikācijas > animācijas
 pūķis > drakons

 golfa spēlētājs > golferis
 liekais svars > visrssvars
 sirds asinsvadu slimības > koronārās slimīības



Termini  - pamatpricipi

 Atbilst valodas normām – fonētiski, gramatiski 
saitsīings, džīpīes, zini-kā

 Sistemātiski diode, triode
 (Vismaz daļēja) saikne ar konceptu/jēdzienu
 Precīzi jēdziena apjomā
 Iespējami īsi TNT, NATO
 Monosemantiski savā jomā
 Stilistiski neitrāli orgasms
 Labskanīgi
 Ļauj veidot atvasinājumus diskdziņa, skatrakums 

āķis/kāsis
 nemainīt



Problēmas

 Parasta vārda un termina sadure

Eiro, pacients, mēness

 Pārklāšanās, dubultošanās

Atzīšana

 Atzīšana

 Sertifikācija

 akreditācija



Terminoloģija

 Lietojuma jomas – specializēts:: 
vispārlietojams, noteikumi (zāļu, ES), 
lietotāji (speciālisti, tulki, skat. tālāk, 
neviens)

multiplā       vai    izkaisītā skleroze, 

grummers    vai    suņu frizieris

liposakcija, liposkulptūra, tauku atsūkšana

transsubstanciācija    (pār)iemiesošanās



specifiskie

 Naba, sirds, trieka,

 Vinilcikloheksēnmonoksīds

 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianāts

 Silikātu putekļu izraisītas pneimokoniozes

 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
(45 letters, 19 syllables OED) 

http://www.users.qwest.net/~mbenjamin4/mypages/limericks.html#longwords


Jauns termins

 Vai jau neeksistē?

 Vai tas ir vajadzīgs?

 Ja lietojums galīgi ierobežots – skaidrojums vai atstājam 
oriģinālu

 Vai tas rīt (angļu valodā) nemainīsies?

 Kas to lietos – tauta, speciālisti, neviens?

 Vai mainām kaut ko jau esošu:

 vai tas ir pietiekami svarīgi, 

 vai citi tam piekritīs, 

 vai mums būs velkme?

 Vai varam to kaut kā «apstiprināt»?



Vai valodā jau nepastāv 
vārds/termins

Catch the eye

 Ķer acī
 Jautājumi/runas, kas iekrīt acī
 Jautājumi bez runātāju saraksta (FIN)
 Jautājumi/runas no vietas
 Spontānās uzstāšanās/vārda došana (D)
 Nepieteiktās uzstāšanās
 ārpussaraksta runāšana/runas
 Ārpusreglamenta uzstāšanās  utt.



Nepieņemtie jaunvārdi

Alunāns

Politiknieks – politiķis tiepīga nenosliecība – neiecietība

dievliedzība - ateisms tiesmeklis - tiesu izmeklētājs

Kronvalds

ceroklis – cerība jaunule - novele

kosma – kārtība māktne - māka

pirmoksne – cilme samādība - prasme

tārpība - vērtība

Endzelīns

dirbtuve – ateljē vienpilietis –līdzpilsonis
saldcepis – konditors aizcilas- ķīla
Izmesli – jūras mēsli sakarīgs – saskarīgs
Smardīgs – smaržīgs soms – āda, izbāzenis
Drūkste – disciplīna, rājiens



Workshop

 Vorkšops

 Seminārs 

 darbseminārs......

 Darbnīca



brownie

 brownie

 braunijs

 šokolādes keksiņš

 braunītis brauniņš



Garinājumu senā vēsture – uzvar  
aizguvums

 gariski gaļas gabaliņi pie miesas locekļiem 
Muskeln (Mancelis) 

 dzeltans Vāczemes ābols - citrons  
(Stenders)

 lielais pagānu zemes putns - strauss  
(Stenders)

«cenšanās pēc pārāk lielas skaidrības viņu noveda no īstā 
ceļa» (Zeiferts 223)



Labskanība, izrunājamība, 
smieklīgums

 nouhauzs, fjūžens, kompjūters, merčandaizers, 
merčendaizings, fāstfūds, popaidols, postpenitenciārs, 
rovfūdists, pīārs/ists/isms/ot, utilīta, sušērija,

 brends/brands, parenting/perentings, 
handlings/hendlings, flašmoberi/flešmoberi, 
kraštests/kreštests

 atatlase (deselection). skatrakums, 
viesmalks/viesmalka, klikšķstraume, spiedpogdēlis 
(klaviatūra), izlēcošais pēkšņlodziņš (popup window)



carbon/ecological footprint
pēda/nospiedums/ietekme

 kāda ir šīs kompānijas atstātā environmental footprint un carbon footprint. Latviskojot, 
attiecīgi -– ekoloģiskā pēda un izmešu daudzums. 

 Saskaņā ar Carbon Footprint ("Oglekļu pēdas") reitingu, 
 Tātad, kaut kāds iespaids uz Latvijas oglekļa izmešu profila (carbon footprint) jau būs. 
 Jūsu oglekļa izmeši
 karbonpēda
 oglekļa nospiedums
 ekoloģiskais nospiedums
 ekopēda 

pieslēdzas terminologi

oglekļa dioksīda emisija, 
oglekļa dioksīda emisijas ietekme, 
ogļskābās gāzes emisija,  
oglekļa absorbējošā ekosistēma
oglekļa gažes izmešu apjoma rādītājs

 Ekoloģiskā pēda



Orphan drugs

 zāles bāreņiem

 komerciāli neizstrādātas zāles

 zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai

 bāreņzāles



Pārmaiņas laikā - asinsvads

 Blutader assins-dzihsle gysla liet.

 Assins-dzihslehm vai ahderehm,  Assins-trauziņi 1860

 Assins traukiem 1865

 Assins–traukā (āderē)

 Asins wadi 1890

 Asinstrauki 1895

 Asiņu trauki 1922

 Asins vadiem 1925

 Asinsvadu sistēmu 1927 KV

 Asiņu trauki 1929 

 ASINSVADS

 Trauks – kādās 10 eiropas valodās



Terminoloģija

Attulkojamība? 
mūžturpība, 

kauleņkoku izsvīduma traips (gum mark)

Variantu bagātība

sustainable ilgspējīgs, ilgtspējīgs, mūžturpīgs…

renewable atjaunojams, atjaunīgs, 
reģenerējams



Varianti

 Monitoring 
 monitorings, 
 pārraudzība bez iejaukšanās, 
 uzraudzība, 
 observācija,
 reģistrācija,
 novērošana,
 ārējā novērošana, 
 novērošana ar kontrolierīcēm, 
 satelītnovērošana…



learner

(Valodas) apguvējs

skolēns, 

mācēns, 

māceknis, 

mācāmais,

apmācāmais

kursants

students

mācību subjekts

izglītojamais



Definīcijas

 kompetence

 prasmes 

 zināšanas

 spējas 

 iemaņas

 zinātība

 lietpratība



Input output

 Iedevums, informācija

 Rezultāts, radītais, sniegums, atdeve



Sagarināšana 1

 čats, čips, tops, bums, (dator)pele, nūjot, rullēt, saziņa, 
zīmols, aprūpe, apraide, aprite, nodarbe, iestāja, pieeja, 
mēdiji, (at)mazgāt, sviests 

 pirmsšķietamība, sprādzienbīstams, trakumsērgbrīvs, 
autolopvedis, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, 
pirmsmūsuēras, aizmuguriekāpes autobuss, noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu (nelikumīga) legalizācija,

 vēderīgā vīriešutipfigūra (corpulent male figure type)



garie termini - definīcijas

silver economy
tautsaimniecības joma, kas orientēta uz veco cilvēku vajadzībām
Sirmgalvju/sudraba/senioru ekonomika

debt for nature swap
parādu atlaišana apmaiņā pret ieguldījumu klimata aizsardzībā
ieskaits “parādi pret dabu”

bail out 
finanšu palīdzība grūtībās nonākušām finanšu iestādēm
ārkārtas finansiālā palīdzība  (ECB)
Glābšana, sanācija, palīdzība

bail in
akcionāru palīdzība grūtībās nonākušām finanšu iestādēm
pašu iestāžu līdzekļu ieguldīšanas

credit holidays
kredīta atmaksāšanas atlikšana uz vēlāku laiku 
pagaidu atbrīvojums no nodokļu maksāšanas
kredīta brīvdienas 



Sagarināšana 2

 Nosaka stingrākus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas 
pasākumus (Neatkarīgā 26.05.2005).

 Ierobežos naudas atmazgāšanu

 The laundered money was transfered abroad by both the launderers and 
casual customers.

 Atmazgāto naudu uz ārzemēm pārsūtīja gan atmazgātāji, gan nejauši 
klienti.

 Noziedzīgi iegūtos līdzekļus nelikumīgi legalizējot uz ārzemēm pārsūtīja gan 
noziedzīgi iegūto līdzekļu nelikumīgie legalizētāji, gan nejauši klienti.

 Term structure of implied forward swap rate volatilities in the euro area and 
the US. (ECB Monthly Bulletin. 12. 2005: 28) 

 Euro zonas un ASV biržā netirgoto nākotnes mijmaiņas darījumu procentu 
likmju implicētā svārstīguma rādītāju termiņstruktūra. (ECB  mēneša 
biļetens. 12. 2005: 28)



Sagarināšana vārdkopās 

 pārmērīgs satiksmes plūsmas noslogojums - congestion 

 neatliekamās medicīniskās palīdzības automobilis –
ambulance (pat vācu valodā īsāks: Sanitaetswagen); 

 augu aizsardzības līdzeklis – herbicide/pesticide ?

 ciparējais kustattēlu attēlņēmis – digital photo

 rocētais bezpiedurkņu plecģērbs - sleeveless garment

 vecāku veikta bērna aprūpe un audzināšana  -
parenting



Sagarināšana 4

 krāslodīšu šaušanas sacensība - peintbols 
 pilsētas domes priekšēdētāja vietnieks -

vicemērs
 veikt tilpsaspiedi – cipot
 darba vidē balstītas mācības

 park and ride – novieto un dodies tālāk (RD), 
novieto un brauc (RD), transportmijas sistēma 
(1. variants TK), stāvparks (Diena), 
transportlīdzekļu mijvieta (2. variants TK), 
automašīnu īslaicīgās stāvēšanas un 
tālākbraucamo piedāvājumu vieta (3. variants 
TK).



Sagarināšana 5 – uzvar 
aizguvums

 bank reconciliation -- bankas ierakstu saskaņošana ar 
klienta datiem

 harvester -- koku gāšanas, atzarošanas un 
sagarumošanas mašīna

 to log in – ielogoties – ieiet sistēmā, izmantojot paroli

Izeja parasti tiek rasta transkriptīvos aizguvumos,
 harvesters, rekonsiliēšana, ambulance/ātrais, ielogoties,



Termini – jaunās nozīmes

acs

 anatomija, zooloģija, lauksaimniecība, 
zivsaimniecība, tekstilrūpniecība, 
arheoloģija fizika, celtniecība utt.



Troksnis

 Fizikā - skaņa, ko rada neperiodiskas svārstības 

 Tehnikā - strāvas gadījumveida svārstības (radioelektroniskās 
ierīcēs)

 Bioloģijā - skaņa, kas izraisa noteiktu efektu maņu orgānos, uztverē

 Kardioloģijā („sirds trokšņi”) fizioloģiska vai patoloģiska parādību, 
kad vienlaicīgi ar sirds toņiem veidojas citas skaņas 

 Radioloģijā - attēla elementa (pikseļa) vai attēla troksnis ir lokāla 
matemātisko elementu statistiskā svārstība attēla homogēniskā 
zonā. 

„Jāatzīmē, ka rekonstruētais attēls ar kaulu algoritmu mīksto audu logā 
satur tik daudz trokšņu, ka attēls kļūst nevērtējams.” 



Konceptuālā pārkategorizēšana

 tuša > skropstu tuša (mascara)

 tampons > higiēniskais tampons

 burbulis

 pūslis (bubble) balons (balloon)

Neticu, ka nekustamo īpašumu biznesa
burbulis pārplīsis. (Klubs, October, 2005: 
57).

Laime (angļu pētījums)



 1900  2000

Fotoaparāts
Rezultāts – papīra, stikla, digitālattēls. KAMERA?



Dators



Konceptuālā pārkategorizēšana –
jauna definīcija

Nokrišņi – lietus, sniegs...

Ne-ūdens izcelsmes, cietdaļiņu

radioaktīvie, cietie, putekļveida...

(http://www.vvk.lv/print.php?id=709).



pinwheel

EN pinwheel

LV no balsta tupus 
aplis ar vienu kāju, 
pārejot balstā guļus
Vingrošanas vārdnīca

TK  

http://termini.lza.lv/term.php?term=pinwheel&list=pinwheel&lang=EN
http://termini.lza.lv/term.php?term=no balsta tupus aplis ar vienu kāju, pārejot balstā guļus&list=no balsta tupus aplis ar vienu kāju, pārejot balstā guļus&lang=LV


pinwheel

dzirnaviņas



Tulkojumapjoms
(izdotās tulkotās grāmatas gadā)

no krievu / angļu val. attiecība

1985 209 140      9 (15:1)

1994 519 40  243 (1:6)

1998 670 53 385 (1:7)

2003 592 60 308  (1:5)

2007 844 89 481 (1:5.5)

2012 734 66 447 (1:7)



70% tekstu, ko “patērē” latvietis 
ir tulkojumi

 companies operating in another language English    
 texts on international matters (politics, economy)
 texts on popular international culture (cinema music, football, celebrities…)
 recipes, cookbooks
 travel descriptions and guides…. 
 International and European laws transposed, contracts (legal concepts and language 

in general for most nations are borrowed from Latin, continental or Anglo-Saxon 
systems)

 localization of software
 advertizing
 films, dubbed, voice over, subtitled according to the tradition
 TV dubbed and subtitled, TV shows, games franchises How to be a millionaire..
 international media in various languages
 usage instructions, labels (food, equipment, medicine) 
 education books, reference books, encyclopedias
 fiction translations and covert translations



www.

 Iate – piemēri citās valodās

 Eur-lex

 linguee

 Mymemory

 Tilde

 Ttc = VVC

 AkadTerm



Politiskie lēmumi un spēja 
vienoties

 Vārds ir birka:  Platons, Aristotelis, 
Vitgenšteins, Popers

 Vienošanās

 3. pasaule

 Latvijā pagrūti



Paldies.

………………………………………………………………



 apmācība darbā – in-service/in-plant/on-the-job training
 apmācības kurss – training course
 bezmaksas apmācība – free/gratuitous/voluntary instruction
 individuālā apmācība – individual training
 nepārtraukta apmācība – ongoing training
 papildus apmācība – additional training
 personāla apmācība – personnel training
 praktiskā apmācība – practical/hands-on training
 profesionāli tehniskā apmācība –

professional/vocational/occupational/trade training
 ražošanas apmācība – industrial/in-plant training


