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Par LLVA

• Dibināta 2016. gada martā.

• Izveidota uz Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju
programmas „Valodniecība” bāzes.

• Juridiskā adrese: Inženieru iela 101, Ventspils.



LLVA mērķi:

• rosināt Latvijas valodnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu nacionālā un starptautiskā 
mērogā;

• veicināt starpdisciplināru pētniecību un sadarbību;

• veicināt visu līmeņu studiju un pētniecības integrāciju lietišķajā valodniecībā;

• sadarbībā ar sociālajiem partneriem popularizēt lietišķo pētījumu izmantojamību un 
noderīgumu tautsaimniecībā.



LLVA uzdevumi:

• koordinēt informācijas un pieredzes apmaiņu LLVA biedru vidū;

• organizēt nacionāla un starptautiska mēroga konferences, seminārus, lasījumus u. tml. 
pasākumus akadēmiskajā vidē un veicināt zinātnisku publikāciju izdošanu;

• sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp ārvalstu organizācijām, īpaši – ar 
Starptautisko lietišķās valodniecības asociāciju (Association Internationale de Linguistique
Appliquée, AILA);

• piesaistīt finanšu līdzekļus nacionālā un starptautiskā mērogā LLVA mērķu sasniegšanai.



LLVA izpildinstitūcija

• Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 valdes locekļiem.

• Biedrības kopsapulce aizklātās vēlēšanās ievēl valdi uz 2 gadiem.

• Valsts un pašvaldības institūcijās LLVA pārstāv valdes priekšsēdētājs kopā ar vienu valdes locekli 
vai divi valdes locekļi kopā.

• Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.



LLVA valde (ievēlēta 2019. g. augustā)

• Dr. philol. Inga Kaija (valdes priekšsēdētāja)

• Dr. philol. Inga Laizāne (valdes priekšsēdētājas vietniece, sekretāre)

• Mg. philol. Solvita Štekerhofa (finanšu pārraudze)

• Dr. philol. Anita Helviga

• Mg. philol. Aiga Veckalne



LLVA lēmējinstitūcija

• Augstākā LLVA lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

• Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LLVA biedri.

• Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

• Dalība kopsapulcē iespējama, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.



Iestāšanās asociācijā
• Potenciālie biedri aizpilda iesniegumu un personiski iesniedz / elektroniski vai pa pastu nosūta 

LLVA.

• Valde izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par kandidāta pieņemšanu asociācijā.

• Biedru nauda:
• fiziskām personām – 10.00 eiro gadā;

• juridiskām personām – 75.00 eiro gadā; 

• doktorantiem – 5.00 eiro gadā.



Potenciālo biedru pētniecības virzieni
• Leksikogrāfija un terminoloģija

• Valodu apguve

• Valodu kontakti

• Korpuslingvistika

• Tulkošana

• Sociolingvistika



Laipni lūdzam pievienoties LLVA biedru 
rindām!

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

Reģ.Nr. 40008249106

Juridiskā adrese: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601

E-pasts: latvijaslva@gmail.com

Bankas rekvizīti:

a/s SWEDBANK

SWIFT: HABA LV 22

IBAN: LV72HABA0551041555364


