
 

 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai 

Viedoklis saistībā ar IZM sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par konceptuāli jauna doktorantūras 

ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā” un izsludināto diskusiju. 

 

Iepazīstoties ar konceptuālo ziņojumu, bažas raisa apsvērumi saistībā ar promocijas darbu 

valodu, proti: “Ņemot vērā, ka jaunais promocijas process paredz divu ārvalstu recenzentu dalību 

promocijas padomē, promocijas darbs jāizstrādā angļu valodā vai citā starptautiskā zinātnes 

valodā atkarībā no veiktā pētījuma jomas, kā arī jānodrošina, ka promocijas padomes ārvalstu 

recenzenti spēj izvērtēt promocijas darbu. Ja promocijas darbs izstrādāts svešvalodā, tā 

kopsavilkumam jābūt latviešu valodā. Šī prasība neattiecas uz doktorantiem no ārvalstīm. Promocijas 

darbu izstrādā latviešu valodā, ja to pieprasa pētījuma joma un tēma, nodrošinot, ka promocijas 

padomes ārvalstu recenzenti spēj izvērtēt promocijas darbu. Ja promocijas darbs izstrādāts latviešu 

valodā, tā kopsavilkumam jābūt citā ES valodā.” 

Nav šaubu, ka zinātnes pasaulē bez starptautisku zinātnes valodu prasmēm neiztikt. Jau sen 

Latvijā pētnieki raksta gan latviešu valodā, gan svešvalodās, un, lai kādā valodā tiktu rakstīts 

promocijas darbs, tā tapšanas gaitā tiek publicēti arī zinātniski raksti, tai skaitā svešvalodās. Taču 

ziņojuma tekstā implicīti nolasāma virzība uz situāciju, ka promocijas darbi latviešu valodā turpmāk 

faktiski būs izņēmums. Iespēja vai obligāta prasība rakstīt svešvalodā – divas būtiski atšķirīgas 

nostājas. Prasība tiek pamatota ar apšaubāmu argumentu: darba pieejamība ārvalstu recenzentu 

lokam. Darba pieejamību var nodrošināt dažādi, piemēram, parūpējoties par kvalitatīvu promocijas 

darba tulkojumu. Turklāt, ja reiz valodas izvēle ir atkarīga no recenzentiem – vai recenzenti būtu 

nosakāmi vēl pirms promocijas darba rakstīšanas? Savukārt kopsavilkums latviešu valodā, ja tas ir un 

paliek vienīgais teksts, kurā pētnieks Latvijas sabiedrībai izklāsta savu pētījumu rezultātus latviešu 

valodā, tomēr ir ārkārtīgi niecīgs elements. Latvijas mērogā promocijas darbu kopsavilkumi nevar 

kļūt par vienīgajiem zinātniskajiem tekstiem latviešu valodā. Ja promocijas darbs obligāti jāsagatavo 

svešvalodā, tas nenovēršami vedina pētnieku arī, piemēram, atsevišķos zinātniskos rakstus izstrādāt 

angliski. 

Šābrīža situācijā, kurā dažādu apstākļu ietekmē satraukumu izraisa latviešu valodas lietojuma 

plašums un intensitāte, kā arī latviešu valodas vispārējais prestižs sabiedrībā, visi lēmumi saistībā ar 

valodas lietojumu jāizsver īpaši rūpīgi un atbildīgi, jo sekas var sniegties pāri katras konkrētās jomas 

robežām. Zinātnes mērķis – atklājumi, attīstība, izcilība pētniecībā. Gribētos domāt, ka tas attiecas arī 

uz latviešu valodas pilnvērtīgu eksistenci un attīstību un uz jauno Latvijas zinātnieku latviešu valodas 

prasmēm. Latviešu valodas nozīme ir nepārprotami atzīta Eiropas Savienības līmenī, tomēr visupirms 

mēs katrs tepat Latvijā esam atbildīgi par valodas saglabāšanu un attīstīšanu.  

Turklāt Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (EFNIL; pārstāvēta arī Latvija) 

Florences konferences (2014) rezolūcijā, atzīstot angļu valodas lietojuma lietderību saziņai starp 

zinātniekiem, ir izteikts brīdinājums par pārāk lielu angļu valodas kā dominējoša vai ekskluzīva 

mācību un publikāciju līdzekļa lietošanu citās lingvistiskajās vidēs, jo tas devalvē attiecīgo valstu 

valodas un pakāpeniski padara tās arvien vairāk nepiemērotas pilnvērtīgai izmantošanai zinātnē. Tajā 

arī norādīts, ka jāveicina šo valstu valodu lietošana zinātnē paralēli angļu valodai, tādējādi ļaujot 



 

 

turpināt attīstīt augsta līmeņa zinātni šajās valodās un arī popularizēt zinātniskās problēmas, un 

informēt par pētījumu rezultātiem plašu sabiedrību. 

Iluzora var izrādīties iedoma, ka izcilības, panākumu un pamanāmības šķērslis kādā jomā ir 

latviešu valoda. Pirmkārt, dažādās universitātēs, kas ir iekļuvušas reitingu augstākajās vietās, prasības 

attiecībā uz promocijas darba valodu ir atšķirīgas, taču nebūt ne tik bieži ir sastopams gadījums, kurā 

promocijas darbu aizliegts rakstīt valsts valodā. Otrkārt, pašreizējā konceptuālā iecere rada risku, ka 

augstākajā zinātniskajā līmenī latviešu valodas klātbūtne turpmāk būs izņēmums, tādējādi ietekmējot 

ne tikai latviešu zinātnes valodas attīstību, bet visu valodas dzīves telpu kopumā. Akadēmiskajā vidē 

jau ir izskanējuši viedokļi, ka rakstīt zinātniskus darbus latviešu valodā ir laika tērēšana. Turklāt 

situācijas izmaiņu mērogs, ar kuru tiek pamatotas jaunās prasības, arī var būt iluzors. Treškārt, latviešu 

valoda nekad nav bijusi starptautiskā zinātnes valoda, un tās attīstīšana akadēmiskajā jomā ir bijis 

principiālu lēmumu rezultāts, izprotot, ka pilnvērtīga valoda nozīmē tās izmantošanu visās cilvēka 

darbības jomās. Lietojuma geto zonas ir valodas mākslīgā elpināšana, kurai ilgtermiņā nav jēgas. 

Promocijas darbi ir būtisks avots jaunas terminoloģijas ienākšanai latviešu valodā. Ja tas vairs 

nenotiks, būs apdraudēta zinātniskā saziņa latviešu valodā kopumā. Tas savukārt ietekmē iespējas 

latviešu valodā iegūt augstāko izglītību un potenciāli arī latviešu valodas pozīcijas dažādās citās 

lietojuma sfērās. Tāpat uzskatāms, ka arī ārvalstu doktorantu promocijas darbiem ir nepieciešams 

kopsavilkums latviešu valodā, ja viņi darbu aizstāv Latvijā. Aizstāvēt promocijas darbu latviešu 

valodā – valsts valodā – Latvijā  būtu jābūt primārai prasībai.  

 Vēl jāņem vērā arī pētnieku faktiskā gatavība augsta sarežģītības līmeņa tekstus sagatavot 

svešvalodā. Ja valodas prasmes nav izcilas, šis faktors var būtiski apdraudēt darba kvalitāti. Mums 

jādomā arī par to, vai, kas un kā sabiedriskajās norisēs un attieksmē motivēs jauniešus rūpēties par 

latviešu valodu un tās lietojuma kvalitāti. Iecerētais regulējums arī nostāda neizdevīgākā pozīcijā 

visus tos Latvijā dzīvojošos, kuriem dzimtā valoda ir latviešu, nevis angļu, krievu vai kāda cita par 

“starptautisku zinātnes valodu” atzīta valoda, diskriminējot valsts valodas kā dzimtās valodas 

runātājus. 

 Ne mazāk būtiska ir ietekme, ko atteikšanās no latviešu valodas izmantošanas kādā jomā var 

atstāt uz sabiedrības vispārējo attieksmi pret latviešu valodu, tās prestižu un nepieciešamību. Interese 

par valodu, pilnvērtīgas zināšanas un prasme izmantot valodas bagātības ir sarežģīta procesa 

galarezultāts, kurā mijiedarbojas dažādas cēloņsakarības. Izmaiņas vienā cikla posmā var 

neprognozējami un, galvenais, nelabvēlīgi ietekmēt arī citus posmus un jomas. 

“Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam” viens no četriem rīcības 

virzieniem ir “valsts valodas izglītības politika (latviešu valodas mācību metodikas, mācību materiālu 

atbilstības, pieejamības, pievilcības, kā arī jomas speciālistu un pedagogu sagatavošanas nozīme 

valsts valodas pozīciju stiprināšanā)”. Uzskatām, ka konceptuālā ziņojuma pašreizējās redakcijas 

apstiprināšana būtu nevis latviešu valodas pozīciju stiprināšana, bet gan gluži pretēji – to graušana.  

Kārtējo reizi problēmas risinājumam ir meklēts vieglākais, nevis kvalitatīvākais ceļš. Ja 

koncepcijas sagatavotājus interesē kvalitāte, risinājumi ir pieejami, lai gan ne tik ērti. Piemēram, 

risinājums ir nosacījums, ka pretendents raksta valodā, kurā promocijas darbu var sagatavot 

viskvalitatīvāk. Ne visiem, pa tad, ja ir vēlme un apņemšanās, angļu vai citas svešvalodas prasme ir 

izcila. Līdz ar to var sanākt lāča pakalpojums pašam sev un zinātnei. Savukārt, lai nodrošinātu mūsu 

zinātniskā veikuma starptautisko pieejamību, latviešu valodā rakstītajiem darbiem būtu jānodrošina 

https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Valodas_politika/01-valodas_politikas_pamatnostadnes_2015-2020.doc


 

 

(tai skaitā – finansiāli atbalstot) tulkojuma sagatavošana svešvalodā. Tam būtu jāattiecas arī uz 

svešvalodā tapušo darbu kvalitatīvu rediģēšanu, kas, kā zināms, ir maksas pakalpojums. Pašreizējos 

apstākļos drīzāk būtu jāsekmē tekstu tapšana latviešu valodā; motivācijas rakstīt t. s. lielajās 

svešvalodās netrūkst. 

Prasām arī turpmāk atļaut promocijas darbus visās nozarēs neatkarīgi no temata rakstīt un 

aizstāvēt latviešu valodā. Pamatnostādnes būtu šādas: 1) promocijas darbu pēc brīvas izvēles 

izstrādā latviešu valodā vai svešvalodā atbilstoši pētījuma jomai, mērķiem un valodu prasmēm; 

2) ja promocijas darbs izstrādāts svešvalodā, nepieciešams tā kopsavilkums latviešu valodā; 3) prasība 

sagatavot kopsavilkumu latviešu valodā attiecas arī uz doktora grāda pretendentiem no ārvalstīm. 

 Lūdzam oficiālā formā informēt Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju (e-pasta adrese: 

latvijaslva@gmail.com) par apspriešanas rezultātiem un galīgajiem lēmumiem promocijas darba 

valodu izvēles jomā. 

 

Vēstuli atbalsta: 

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas (LLVA) valde 

Gundega Grīnuma, Dr. philol., LZA Dr. h. c. philol., literatūrzinātniece, Starptautiskās Gētes biedrības goda 

biedre 

Skaidrīte Lasmane, Dr. phil., prof. emeritus, LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko 

pētījumu institūta vadošā pētniece 

Arno Jundze, Dr philol., rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs 

Anna Rancāne, dzejniece 

Silvija Brice, Mg. philol., tulkotāja 

Gundega Repše, rakstniece 

Raimonds Grants, Mg. sc. soc., komunikācijas un vides speciālists, topošais doktorants 

Inga Kaija, Dr. philol., Rīgas Stradiņa universitātes docente, Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūta pētniece 

Inese Dreimane, Mg. hist., Okupācijas muzeja pētniece 

Normunds Dzintars, Dr.philol., valodnieks, latviešu valodas pasniedzējs 

Gunita Irbe, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Jana Egle, rakstniece, Mg. paed. 

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. phil., filozofe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā 

pētniece 

Rudīte Rinkeviča, Dr. philol., literatūrzinātniece, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Latviešu literatūras un kultūras katedras docente 



 

 

Kristiāna Ābele, Dr. art., mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 

vadošā pētniece un Mākslas zinātnes nodaļas lektore, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

korespondētājlocekle 

Sigita Kušnere, Mg. philol., lektore, pētniece, LU Humanitāro zinātņu fakultāte 

Nadežda Kopoloveca, Dr. philol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docente 

Rudīte Kalpiņa, Mg. hist., žurnāla “Domuzīme” galvenā redaktore 

Artūrs Viļums, Mg. translat., Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna pienākumu 

izpildītājs 

Matīss Treimanis, LU students, latviešu valodas skolotājs, tulkotājs  

Anna Vulāne, Dr. philol., valodniece, Latvijas Universitātes profesore, LU Latviešu valodas institūta 

vadošā pētniece    

Sandra Ratniece, Dr. philol., literatūrzinātniece, kritiķe, Latvijas Rakstnieku savienības valdes 

locekle, laikraksta “konTEKSTS” galvenā redaktore 

Evita Hofmane, Rīgas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja  

Justīne Kuzņecova, Mg. translat., tulkotāja 

Ieva Kalniņa, Dr. philol., literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 

profesore, Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja 

Anta Trumpa, Dr. philol., valodniece, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece 

Sandra Vensko, Mg. sc.paed., rakstniece 

Aiga Veckalne, MBA, Ventspils Augstskolas mācību prorektores p.i. 

Ludvika Kastriņa-Tannenbaum, dzejniece 

Zanda Rubene, Mg. phil, Dr. paed., Latvijas Universitātes profesore, LU doktora programmas 

“Pedagoģija” direktore 

Zane Ozola, Dr. paed., Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja 

Iveta Narodovska, Dr. philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas 

docente, LU Lieratūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes promocijas padomes zinātniskā 

sekretāre  

Agita Kazakeviča, Mg. hum., zinātniskā grāda pretendente filoloģijā, LU Akadēmiskā apgāda 

redaktore un LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente 

Gunta Kļava, Dr. philol., valodniece, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētniece 

Valts Ernštreits, Dr. phil., Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadošais pētnieks 

Ieva Valaine, Mg. sc. soc., latviešu valodas un literatūras skolotāja 



 

 

Ilga Jansone, Dr. habil. philol., valodniece, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā 

pētniece 

Toms Zariņš, Mg. hist., vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 

doktorants 

Inese Spīča, Dr. oec., ekonomiste, SIA “Biznesa kompetences centrs” valdes locekle, vadošā pētniece; 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore 

Iveta Šimkus, dzejniece, filozofijas maģistre 

Inga Laizāne, Dr. philol., valodniece, Rīgas Stradiņa universitātes lektore 

Zanda Gūtmane, Dr. philol., literatūrzinātniece, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultātes profesore 

Ieva Margeviča-Grinberga, Dr. paed., Latvijas Universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece 

Aleksandrs Vorobjovs, Mg. ed., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes lektora p.i. 

Agnese Dubova, Dr. philol., valodniece, Ventspils Augstskolas docente, vadošā pētniece  

Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā 

pētniece, LZA korespondētājlocekle 

Silga Sviķe, Dr. philol., Ventspils Augstskolas docente 

Ruta Zimnoha, filoloģe, skolotāja, māksla maģistrs, pedagoģijas maģistrs 

Rafaels Martins Kalvo, Mg. translat., Ventspils Augstskolas lektors 

Sintija Ozoliņa, Mg. translat., Ventspils Augstskolas lektore, tulkotāja 

Baiba Ivulāne, Dr. philol., valodniece 

Daina Kraukle, Mg. art., mākslas zinātniece, etnogrāfe 

Karīna Horsta, Mg. art., mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 

zinātniskā asistente, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante 

Signe Šteinberga, Mg. philol., IeM struktūras darbiniece 

Liene Markus-Narvila, Dr. philol., valodniece, LU Latviešu valodas institūta pētniece 

Līga Miklaševiča, Mg. philol, lektore, Pekinas Svešvalodu universitāte 

Ilze Šūmane, Dr. paed., Latvijas Universitātes docente, Rīgas Teikas vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

Guntars Dreijers, Dr. philol., Ventspils Augstskolas asociētais profesors 

Ainārs Dimants, Berlīnes Brīvās universitātes Dr. phil., Biznesa augstskolas Turība profesors 

komunikācijas teorijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks 

Inga Pērkone-Redoviča, Dr. art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesore 



 

 

Egita Proveja, Dr. philol., tulce/tulkotāja, Ventspils Augstskolas docente, vadošā pētniece 

Linda Daniela, Dr. paed. LU profesore, vadošā pētniece LU Pedagoģijas zinātniskā instituta direktore, 

LU Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja 

Egita Udodova, uzņēmējdarbības vadības maģistre, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra 

vadītāja 

Liene Ozoliņa, Mg. hist., Mg. paed., Latvijas Universitāte, doktorantūras studente  

Pāvels Jurs, Dr. paed. Liepajas Universitātes asociētais profesors, pētnieks, Latvijas un pasaules 

vēstures skolotājs  

Māra Grudule, Dr. philol., Latvijas Universitātes profesore, LU LFMI pētniece 

Simona Sofija Valke, Dr. philol., LU LFMI pētniece 

Ilona Teplouhova, Mg.hist., Latvijas Universitātes zinātniskā asistente 

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr. paed. Latvijas Universitātes PPMF docente, LU Pedagoģijas zinātniskā 

institūta pētniece, LU Pedagoģijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre 

Anita Vilerte, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, 1.kursa studente 

Ilga Vālodze Ābele, LU Humanitāro zinātņu fakultātes baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 

2. kursa studente  

Ieva Kalniņa, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece 

Ieva Ozola, Dr. philol., Liepājas Universitātes asociētā profesore 

Jānis Rokpelnis, dzejnieks, LZA goda loceklis 

Inese Zandere, Mg. phil., dzejniece, redaktore 

Diāna Laiveniece, Dr. paed., Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes profesore lietišķajā valodniecībā, LiepU Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece 

Egija Laganovska, Mg. paed.,  LU  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, LU 

Pedagoģijas zinātniskā institūta pētniece 

Iveta Ratinika, Mg. philol., dzejniece, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, VKKF Literatūras nozares eksperte 

Maija Priedīte, dzejniece 

Arta Rūdolfa, Mg. paed., zinātniskais asistents,  Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātniskais 

institūts.  

Solvita Štekerhofa, Mg. philol., Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja 

Dzintra Lele-Rozentāle, Dr. philol., Ventspils Augstskolas asociētā profesore 

Eduards Kļaviņš, Dr. habil. art., Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors 



 

 

Zenta Anspoka, Dr. paed., Latvijas Universitātes profesore, Liepājas Universitātes vadošā pētniece 

Ilvis Ābeļkalns, Dr. sc. admin., doc., Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes domes priekšsēdētājs 

Stella Pelše, Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece 

Ilze Briška, Dr. paed., Mg. art, Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

asociētā profesore un Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece 

Vija Birkova, dzejniece, rakstniece 

Anna Ancāne, Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece 

Evelīna Zilgalve, Mg. hum., LU Humanitāro zinātņu fakultātes zinātniskā asistente, Latviešu valodas 

aģentūras galvenā lingviste 

Līga Ulberte, Dr. art., teātra zinātniece, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore 

Andris Siksnis, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 1. 

kursa students 

Jānis Ķirsis, Mg. psych., klīniskais psihologs 

Arta Krūze, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 1. kursa 

studente 

Ieva Rodiņa, Mg. philol., Doktora grāda (Mākslā) kandidāte, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Teātra 

un kino vēstures un teorijas lektore 

Jānis Kalnačs, Dr. art., Vidzemes Augstskolas profesors  

Zane Grudule, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 1. 

kursa studente 

Kristaps Vecgrāvis, dzejnieks  

Rita Treija, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, Latviešu folkloras krātuves vadītāja  

Jūlija Dibovska, Mg. philol., projektu vadītāja izdevniecībā, literatūrkritiķe, žurnāliste 

Inta Rozenvalde, Mg. phil., redaktore 

Anna Rozenvalde, Mg. soc. sci., LMT viedtelevīzijas satura vadītāja 

Juris Rozenvalds, Dr. phil., LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors 

Dina Poriņa, Mg. philol.,  literārā redaktore, žurnāliste 

Ērika Zirne, Mg. philol., teātra kritiķe 

Liāna Bokša (literārais pseidonīms Liāna Langa), literāte 

Ieva Garda-Rozenberga, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece  



 

 

Marians Rižijs (literārais pseidonīms Māris Salējs), Dr. philol., dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs, 

literatūrzinātnieks, redaktors, Literatūras un rakstniecības muzeja mākslas eksperts 

Rūta Karma, tulkotāja, filoloģijas maģistre 

Daiga Lapāne, Mg. philol., atdzejotāja, tulkotāja, dzejniece 

Kristīne Fīrere, tulkotāja 

Jānis Rušenieks, Dr. iur., Mg.art., režisors, producents, viesdocents 

Raimonds Briedis, Dr. philol., LKA profesors 

Santa Dreimane, Mg. sc., Mg. paed., doktorantūras studente, Latvijas Universitātes Pedagoģijas 

zinātniskā institūta zinātniskā asistente 

Daina Sirmā, Mg. philol., skolotāja, dzejniece 

Arturs Krastiņš, Mg. translat., Valsts valodas centra terminologs 

Indra Odiņa, Dr. paed., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

profesore 

Ilze Vilka, Mg. paed., Latvijas Universitātes Pedagoģijas,  psiholoģijas un mākslas fakultātes  lektore, 

logopēde 

Inta Ungure, matemātikas skolotāja, Rīgas 25. vidusskola 

Elza Ozoliņa, Mg. translat., tulkotāja 

Lita Silova, Dr. philol., RFL latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Vents Zvaigzne, LU HZF students, redaktors 

Anna Stavicka, Dr. paed., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

vadošā pētniece, docente 

Jānis Oga, Dr. philol., grāmatizdevējs 

Elīna Skujiņa, Dr. philol., Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante 

Ruta Štelmahere Mg. art, dzejniece 

Ieva Struka, Dr. art, teātra zinātniece, Latvijas Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja 

Ilva Skulte, Dr. philol., RSU pasniedzēja 

Dagnija Vigule, Dr. paed. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

docente 

Edgars Bērziņš, Mg. paed., Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Ekziperī starptautiskās vidusskolas 

vēstures skolotājs, Latvijas Universitātes studiju programmas "Sākumizglītības skolotājs" stundu 

pasniedzējs 

Linda Lauze, Dr. philol., valodniece, Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes profesore, LiepU Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece 



 

 

Gunta Kaula, Rīgas Imantas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Dina Liepa, Mg. paed., Rīgas interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenā speciāliste 

Dace Markus, Dr. habil. philol., Liepājas Universitātes rektore 

Solveiga Kūlaine, Mg. sc. educ., Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras metodiķe, Otaņķu 

etnogrāfiskā ansambļa vadītāja 

Sintija Sudmale, Mg. psych., Liepājas Jūrniecības koledžas lektore 

Gundega Kozlova, Mg. psych., Mg. paed., psiholoģe 

Arturs Eduards Šmatovs, LU LVI zinātnieka asistents 

Emīlija Mežale, Mg. philol., LU HZF doktorante 

Uldis Neiburgs, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta pētnieks 

Daiga Kalēja-Gasparoviča, Dr. paed., LU docente  

Ilze Ļaksa-Timinska, Mg. philol., LU LFMI zinātniskā asistente 

Ruta Skrebele, literāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr. psych., Mg. sc. administr., Mg. sc. sal.,  Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” profesore 

Zanda Bērziņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja, atbildības stundu vadītāja, publiciste 

Inga Pizāne, dzejniece 

Dace Augstkalne, Mg. sc. soc., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore 

Elita Volāne, Dr. paed., Latvijas Universitātes profesore 

Harijs Kaija, Mg. mat., Tieto Latvija sistēmanalītiķis 

Jānis Veckrācis, Dr. philol., valodnieks, Ventspils Augstskolas docents 

Ieva Pīgozne, Dr. art., kultūrvēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece 

Aiga Švalkovska, MBA, tulkotāja 

Evija Zāģere, Mg. paed., Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asistente, 

Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra skolotāja 

Arta Mende, Mg. philol., bij. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras 

lektore 

Līvija Baumane-Andrejevska, Mg. philol., tulkotāja, Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma glabātāja 

Sanita Reinsone, Dr. philol., vadošā pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā 

Silvija Ludženiece, Rīgas Imantas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Dace Lūse, Dr. philol. 



 

 

Ingūna Rībena, maģistre, arhitekte, 13. Saeimas deputāte 

Rasa Celitāne, Rīgas 169 pirmsskolas izglītības skolotāja 

Māra Treiberga, folkloriste  

Sintija Ķauķīte, Mg. hum., LU Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības DSP 3. kursa doktorante, 

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente 

Sandra Krūze, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Vineta Poriņa, Dr. philol., vadošā pētniece valodas pētniecības projektā Latvijas Okupācijas muzejā  

Dzintra Paegle, Dr.philol.  

Inga Bliska, Dr. philol., Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, 

franču valodas skolotāja 

Dženeta Ošiņa, LU PPMF 1.kursa “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” studente 

Linda Zulmane, Mg. philol., Liepājas Universitātes HMZF lektore, Daugavpils Universitātes  

doktorante  

Māra Rūmniece, tulkotāja 

Valdis Rūmnieks, rakstnieks 

Evija Latkovska, Dr. paed., LU PPMF docenta p.i. 

Anita Vanaga, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas priekšsēdētāja, Mg.philol. 

Sanita Briežkalne, Mg. philol., literatūrzinātniece 

Signe Raudive, Mg. philol., LU LFMI zinātniskā asistente 

Baiba Siliniece, Mg. philol., Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotāja 

Ilze Klotiņa, Mg. philol., LU HZF doktorante, tulkotāja 

Simona Laiveniece, Mg. philol., Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madara Eversone, Mg. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece  

Jānis Ziemelis, filologs 

Tamāra Pīgozne, Dr. paed., LU Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece 

Iveta Āboliņa, Mg. philol., izglītības metodiķe, Tukuma Raiņa ģimnāzijas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

Ināra Ventaskraste, Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Ilze Garda, Mg. sc., tulkotāja 

Inta Urbanoviča, Dr. philol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docente, Rīgas 

Stradiņa universitātes docenta p.i.  



 

 

Ligita Paegle [Muceniece], Mg. philol, tulkotāja un rakstniece 

Anna Stafecka, Dr. philol., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece un    

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja 

Eva Eglāja-Kristsone, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, LZP 

Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētāja 

Laura Mauliņa, VeA TSF LTTM studente 

Adreāna Reilija Davidoviča LU PPMF 1.kursa “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” studente 

Ina Gaiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Silvija Grosa, Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, LMA Mākslas zinātnes nodaļas un 

Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja 

Aivars Kļaviņš, dzejnieks, literārais redaktors, Mg. phil. 

Uldis Zupa, Liepājas Universitātes lektors, Biznesa augstskolas Turība doktorants, Mg. oec. 

Armanda Lasmane, Mg. paed. , latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Rudīte Andersone, Dr. paed., LU profesore, LU Izglītības zinātņu profesoru padomes priekšsēdētāja 

Tija Zīriņa, Dr. psych., LU profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pirmsskolas un 

sākumizglītības nodaļa 

Sanda Rapa, Dr. philol., LU Latviešu valodas institūta pētniece, direktores vietniece 

Märïte Tarziera, Mg. paed.,Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Vaduguns" vadītāja  

Arnis Strazdiņš, Mg. hist., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktora grāda 

pretendents, Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskais asistents 

Agnese Blaua, tūrisma un viesmīlības nozare, dzejniece 

Māra Tamuža, Mg. philol., Mg. sc. educ., Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas un 

ārpusstundu darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Ingmāra Balode, Mg. art., tulkotāja, dzejniece, vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā 

Agrita Tauriņa, Dr. paed., LU asociētā profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 

Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa 

Juris Porozovs, Dr. biol., LU profesors, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Skolotāju 

izglītības nodaļa 

Vineta Bertrande Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdes locekle, Rīgas 

89.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

Aīda Rancāne, Dr. biol., Mg. phil., LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece. 

Inese Ābola, Mg. philol., Saulkrastu vsk. latv. val. un literatūras skolotāja 

Aina Slesare, Mg. philol., Dagdas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 



 

 

Ingūna Ādmīdiņa. Mg. philol., Mārupes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Edmunds Trumpa, Dr. hum., valodnieks, LU Humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors, 

Lituānistikas centra vadītājs 

Ieva Kūla-Zīle, vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja, Rīgas 85. vidusskolas sākumskolas 

skolotāja. 

Regīna Kvašīte, Dr. philol., LU Latviešu valodas institūta pētniece 

Katrīne Suta-Pranča, LU PPMF latviešu valodas un literatūras skolotāju, kulturoloģijas skolotāju 

programmas studente, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Imanta” bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja.  

Ināra Krauja, Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Velta Rulle, Mg. paed.,Pļaviņu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Aina Spriņģe, Mg. philol., Rīgas 31.vidusskolas skolotāja 

Jānis Sīlis, Dr. philol., Mg. mus., Ventspils Augstskolas profesors un vadošais pētnieks, LZP eksperts 

valodniecības nozarē 

Artūrs Lapiņš, arhitekts, Mg. Sc.  

Laila Bremša, Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore. 

Vija Cerusa, Latviešu  valodas  un  literatūras  skolotāja,  Mag. paed. 

Gunta Reķe, Mg. philol., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēja, privātās 

vidusskolas “Patnis” latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Andris Akmentiņš, rakstnieks 

Vineta Romāne, Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Māra Urdziņa-Deruma, Dr. paed., Latvijas Universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece 

Ieva Mašale, Bauskas pilsētas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Brigita Šiliņa, Dr. philol., bij. angļu valodas katedras vadītāja LU svešvalodu fakultātē, tagad tulkotāja 

Dace Pavloviča, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 

Anda Baklāne, Mg. phil., Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības attīstības projekta 

vadītāja, Latvijas Universitātes pasniedzēja 

Ausma Špona, Dr. habil. paed., LU emeritētā profesore 

Airisa Šteinberga, Dr. psych., RTU asoc.prof. 

Iveta Tāle, Mg. art., LKA lektore 

Evita Pēce, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, 1.kursa studente 



 

 

Gita Bērziņa, Dr. philol., klasiskā filoloģe, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 

asociētā profesore, Klasiskās filoloģijas nodaļas vadītāja 

Ilze Kangro, Dr. philol., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

profesore 

Vita  Valdmane, Mg. philol., Dzērves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Aizputes 

novada latviešu valodas skolotāju MA vadītāja 

Gita Petrovica, Mg. philol., Mg.paed., Dzērves pamatskolas skolotāja 

Inita Ozola, Mg. paed.,.Rīgas Igauņu pamatskolas skolotāja 

Irēna Prikule, Mg. paed., Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, 

Rēzeknes pilsētas Valodu (latviešu)jomas koordinatore 

Ilze Stikāne, Dr. philol., Latvijas Universitātes profesore  

Anita Deksne, Mg. ed., Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Lita Klepere,Mg. philol.,RKV latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Olga Inese Lemhena, pensionēta latviešu valodas un literatūras skolotāja, 40 gadus nostrādājusi Ogres 

1.vidusskolā 

Ināra Graudiņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg. paed.  

Līga Driķe, Mg. philol., Eiropas Savienības Tiesas Latv. val. tulkošanas nodaļas korektore 

Irēna Pupčenoka, Mg. paed., Ogres 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Jānis Līmežs, tulkotājs, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes vieslektors 

Daniēla Volkmane, latviete 

Beatrise Garjāne, Dr. paed. 

Inese Auziņa, Mg. philol., apgāda Zvaigzne ABC redaktore 

Ineta Žīgure, Mg. art., Kyrkomusiker i Svenska kyrkan, Latvijas Restauratoru biedrības biedre, 

Latvijas Māksinieku savienības biedre, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante 

Astra Moora, Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Informācijas Biļetena redaktore 

Maija Kalniņa, Bc. philol. 

Ina Druviete, LU prorektore 

Dace Strelēvica-Ošiņa, MPhil.(Cantab.), Dr. philol., sociolingviste  

Baiba Siksne, Mg. hist. 

Andris Siksnis, atbalstītājs 

Gunta Dzene, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja 



 

 

Andris Kangro, Dr. phys., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

profesors 

Ingrīda Slaktere, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja 

Arvils Šalme, Dr. philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes asoc. prof. 

Zane Kreicberga, Mg. art., Latvijas Kultūras akadēmijas asociēta profesore 

Alberts Vucāns, Dr. agr. emeritus, pensionēts zinātnieks 

Sarmīte Vucāne, Bc. soc. sc., sabiedrisko attiecību speciāliste 

Zane Bēķe,  latviešu valodas un literatūras skolotāja Ikšķiles vidusskolā 

Inga Gaile, Dr. paed., mūzikas skolotāja, privātā skola “Patnis” 

Agija Ābiķe-Kondrāte, Mg. philol., literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 

doktorante 

Dzintars Tilaks, radio žurnālists, rakstnieks 

Milda Klampe, Mg. theol., dzejniece, Bībeles tekstu redaktore 

Laura Rituma, Mg. philol., valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece 

Juris Petraškevičs, Mg.art., mākslinieks, LMA profesors 

Ēriks Ošs, karikatūrists 

Jānis Petraškevičs, Dr. art., komponists, JVLMA docents 

Mārtiņš Mintaurs, Dr. hist., Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks, 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents 

Daina Štokmane, Mag. paed., skolotāja, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 

Jānis Taurēns, Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asoc. profesors 

Valērijs Sergejevs, Mg. translat., Ventspils Augstskolas vieslektors, tulkotājs 

Vita Balama, Dr. paed., Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docente 

Indra Gailīte, Mag.philol., Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja 

Dace Znotiņa, Mg. sc. ing, Mg. sc. soc., IS administratore, reklāmas speciāliste 

Biruta Vaivode, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja 

Diāna Čakse, Mg. hum., Rēzeknes tehnikuma latviešu valodas skolotāja 

Andra Kalnača, Dr. philol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas 

nodaļas latviešu valodniecības profesore 

Evija Liparte, Mg. philol., tulkotāja-tulce 

Edgars Davidčuks, Bc.art. , vizuālās mākslas skolotājs, Daugavpils 15.vidussskola, PIKC DDMV “Saules 

skola”, Daugavpils BJC “Jaunība” 



 

 

 

Aija Kaļiņičenko, Mg.paed., Mērsraga vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

Auksė Noreikaitė, Vītauta Dižā universitātes (Lietuvā) etnoloģijas doktorante. 

Guntis Kalns, redaktors apgādā Zvaigzne ABC 

Rasa Zozaitė, Vītauta Dižā universitātes (Lietuvā) politikas doktorante. 

Inga Roga, Mg. phys, Mg. sc. ing. un diplomēta matemātikas, fizikas skolotāja, Ventspils Tehnikums 

inženierkomunikāciju tehniķu programmas vadošā skolotāja  

Tatjana Bicjutko, Mg.hum., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas lektore, 

Lietišķās valodniecības centra pētniece 

Indra Brūvere-Daruliene, tulkotāja un dzejniece  

Alberts Sarkanis, Dr.philol. 

Artūras Kušnarenko, Vītauta Dižā universitātes (Lietuvā) komunikāciju maģistrants.  

Vaidas Banys, Ķēdaiņu Reģionālais muzejs, vēsturnieks 

Lidija Leikuma, Dr. philol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas 

nodaļas Baltu valodniecības katedras profesore 

Sarmīte Laure, PII skolotāja 

Velta Šterna, Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja 

Laima Karpavičiūtė (Lietuva) 

Žilvītis Šaknis (Žilvytis Šaknys), dr., Lietuvas Vēstures institūts 

Maira Valtere, Mg. art., Jāņa Akuratera muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja, ICOM 

ICLCM (Starptautiskās muzeju padomes Literatūras un komponistu muzeju starptautiskās komitejas) valdes 

locekle. 

Dovydas Macijauskas (Lietuva) 

Ilze Pintāne, Mg. philol., redaktore 

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, doc., etnologijos dr. (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Guntis Vāveris, Mg. hist, Mg. oec., vēsturnieks, Latvijas Vēstures un filozofijas fakuktātes Vēstures doktora 

studiju programmas doktorants 

Audronė Daraškevičienė, Etninės kultūros globos tarybos vyr. specialistė 

Daina Zozaite, Mg. Muzeja (Lietuvā) speciāliste 

Andželika Pabērza, Ilūkstes Raiņa vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Aistė Deimantaitė Phd student, Vytautas Magnus University. 

Kristina Vaisvalavičienė, Vytautas Magnus University, Letonikas centrs, referente (Kaunas, Lietuva) 

Aidas Kulbokas, M. K. Čurļoņa Nacionālais mākslas muzejs (Lietuva) 

Sarmīte Arbidāne, Mg. paed., latviešu valodas un literatūras skolotāja 



 

 

Ruta Kurpniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas 2. kursa 

studente. 

Arturs Stalažs, Dr. agr., pētnieks, terminologs, Dārzkopības institūts 

Aiga Jansone, Mg. translat., tulkotāja 

Veronika Puķe, Bauskas Bērnu un jauniešu centra metodiķe 

Svetlana Polkovņikova, Dr. philol.,  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas 

katedras docente 

Maija Strautmane, Mg. sc. ing., Rīgas Tehniskās universitātes pētniece 

Irēna Ormane, Riebiņu vidusskolas skolotāja 

Viktorija Jonkutė, baltiste, literatūrzinātniece (Viļņa, Lietuva) 

Jānis Kudiņš, Dr. art., Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors 

Lina Petrošienė. Prof. dr. Ethnologist. Klaipeda University, Lithuania 

Renāte Siliņa-Piņķe, Dr. philol., valodniece, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece 

Laura Grīviņa, Mg. hum., LU doktorante, Preses dienesta konsultante, LU pasniedzēja. 

Kristīne Lece, Mg. math., LU doktorante 

Indulis Straume, Mg.sc.ing., LLU lektors 

Anita Straume, Rakstniecības un mūzikas muzejs, mākslas eksperte 

Zane Gorškova, Mg. soc., sabiedrisko attiecību speciāliste 

Andra Konste, Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes locekle 

Inguna Teilāne, Mg. philol., Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedras lektore 

Veronika Ruža, Mg. philol., Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedras lektore 

Petras Kalnius,  dr., Lietuvas Vestures instituts 

Inese Sirica, Dr. art., Latvijas Mākslas akadēmijas docente, pētniece 

Agita Gritāne, Mg.art., Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas vēstures un teorijas katedras asistente, 

vieslektore, Liepājas Universitāte vieslektore 

Arnoldas Petrulis, doktorants, Klaipēdas universitāte 

Violeta Valiulė,  doc. dr. Klaipėdos universitetas 

Asta Balčiūnienė, Dr. philol.,  Klaipēdas Universitātes docente  

Alvyda Obrikienė, doktorante, Klaipēdas Universitāte 

Anita Rožkalne, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece 

Imants Vīksne, Neatkarīgās Rīta Avīzes žurnālists, LU absolvents 

Inga Elste, Galēnu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Ieva Vizule, VeA TSF docētāja 



 

 

Raimonds Strods, Mg. paed., Latvijas Universitātes pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes mācīšanas un 

mācīšanās projektu vadītājs 

Rimantas Stašys, prof. dr. Klaipēdas universitāte  

Laima Anglickiene, assoc. prof. dr., Vytautas Magnus University 

Oskars Lapsiņš, Mg. philol., redaktors 

Velga Kince, Mg. philol. 

Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja 

Evita Albano, Mērsraga VPVKAC vadītāja 

Sandija Štreinerte, mājražotāju veikala “Micars” pārstāve 

Agris Robežnieks, dabaszinātņu bakalaurs 

Jonas Vaiškūnas, Lietuvas etno-astronoms 

Lilia Žukauskienė, PhD, Klaipeda University Professor  

Dace Žibala, Mg. philol., Mg. paed., Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centra vadītāja, lektore  

Gitana Tolutienė, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centro 

docentė  

Baiba Šāberte, žurnāliste 

Ramutė Čepienė, dr., psichologė, Klaipėdos universitetas 

Rokas Sinkevičius, Lietuviešu literatūras un folklora institūta (Lietuvā) etnoloģijas doktorants, Kauņas 

pilsētas muzeja vēsturnieks. 

Sandra Vorkale, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas dirketore 

Egle Žilinskaite-Šinkūniene, Dr. Philol., Viļņas Universitāte 

Veronika Adamonytė, tulkotāja, redaktore 

Greta Bakienė, redaktore 

Ieva Fībiga, Mg. Philol, RSU lektore 

Inese Hatko, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Māra Vīksna, Dr. philol. h. c., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, pētniece 

Baiba Krogzeme-Mosgorda, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece 

Ieva Pauloviča, Dr. art., kultūrvēsturniece, neatkarīgā pētniece 

Beatrise Reidzāne, Dr. habil. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, pētniece 

Elga Melne, Mg. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, pētniece 

Laura Laurušaitė, Dr. philol, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, pētniece 

Karina Taruškaitė, Vītauta Dižā universitātes (Lietuvā) etnoloģijas doktorante 

Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, Klaipėda university, lecturer 



 

 

Jūratė Sprindytė, Dr. philol, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vyriausioji mokslo darbuotoja 

Vainius Bakas, Mg. philol, dzejnieks, redaktors, literatūras kritikis 

Alise Mētra, dzejniece 

Meldra Gailāne, latviete 

Sandra Rumba,  latviešu valodas skolotāja   

Anita Tarvida, bibliotekāre 

Aija Šeicāne, bibliotekāre 

Līva Ostupe, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektore 

Algytė Merkelienė, dr. Lietuvos muzikos ir teatro akdemija Klaipėdos fakultetas, le 

Māra Auziņa, bibliotekāre 

Agita Lapsa, bibliotekāre 

Ināra Beļinkaja, Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Lelde Braķe-Klaverī, tulkotāja, izdevniecības “Sapņu spalva” vadītāja 

Vija Kilbloka, grāmatu izdevēja 

Ingrīda Segliņa, apgāda “Zinātne”  vadītāja 

Vytautas Čepas, socialinių mokslų daktaras, rašytojas 

Jānis Leja, izdevniecības “AVOTS” vadītājs. 

Kristīne Levāne-Petrova, Mg.philol., LU HZF doktorante, LU MII pētniece 

Alīda Zigmunde, Rīgas Tehniskās universitātes profesore 

Vilma Šaudiņa, Dr. philol, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedras 

lektore 

Alīse Nīgale, bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” vadītāja 

Inguna Cepīte, Mg. sc. soc, rakstniece, redaktore, izdevniecības “Pētergailis” vadītāja 

Sandra Giptere-Ivanova, literārā redaktore, žurnāliste 

Raimonda Mikašauskienė, dr. lekt. Klaipėda University 

Edita Stumbraitė-Vilkišeinė, dr.lekt. Klaipėdos Universitetas 

Agne Navickaite-Klišauskiene, Dr. philol, Viļņas Universitāte 

Aiva Sermuse, vecākā eksperte, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Inta Braķe, vecākā bibliotekāre 

Kristīne Ilziņa, izdevniecības darbiniece, rakstniece 

Laimute Balode, Dr. philol., LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Helsinku Universitātes asociētā 

profesore 

Ženija Minka, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes absolvente, Zāras Universitātes 

Valodniecības un valodu tehnoloģijas fakultātes studente 



 

 

Laila Ozoliņa, latviešu un angļu valodas skolotāja 

Linda Krūmiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Vilma Zubaitienė, doc., dr., Vilnius University, Faculty of Philology 

Marija Shačkauskienė Vilnius, archyviste 

Guntars Bernāts, Dr. paed., LU vadošais pētnieks 

Inga Zariņa, Mg. philol., latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Eriks Klaverī, franču valodas pasniedzējs 

Agra Ķēniņa, Mg. paed., latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Agnese Cera, Mg.philol., RSU 

Sandra Burve, Mg.paed., latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Marta Balode, Mg. hum., LVA projektu vadītāja 

Solvita Kleinarte, Mg. art, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece 

Evija Veide, Dr. philol., izdevniecības "Latvijas Mediji direktore 

Asnate Baņģiere, Mg. philol., redaktore 

Roberta Kinderienė, Mg. hum., etnoloģe 

Gundega Vainovska, žurnāliste 

Virginijus Jocys, istorikas Etninės kultūros globos Vidimantastaryba.Vilnius. 

Rimantas Balsys, prof. dr. Klaipėdos universitetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas,  

Dalia Kiseliūnaitė, Dr. hum., Klaipėdos universitetas, Lietuvių kalbos institutas. 

Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universiteto profesorė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja 

Alvida Kilienė, Klaipėdos universitetas 

Anita Stašulāne, Dr.theol. Daugavpils Universitāte, Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. 

Rita Urnėžiūtė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro žurnalo „Gimtoji kalba“ red. grupės vedėja vyr. 

redaktorė 

Vēsma Lukstiņa, Mg.art., māksliniece, skolotāja 

Daiva Vaitkevičienė, Dr. hum., etnoloģe, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos 

skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja  

Aida Norvilienė, Socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitetas. 

Ruta Rinkule, Mg.arh, arhitekte 

Andra Manfelde, rakstniece 

Vidimantas Raudys,Klaipedos universitetas,Socialinių mokslų daktaras,doc. 

Aija Tālmane, filoloģe, redaktore 

Raivis Bičevskis, Dr. phil., LU prof., VFF Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs, LU Humanitāro un izglītības 

zinātņu padomes priekšs. vietn., LZP eksperts, Heidegera Biedrības Latvijā prezidents 



 

 

Astra Skrābane, Dr. philol., Ventspils Augstskolas asociētā profesore. 

Anita Pipere, Dr. psych., DU profesore, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece, LZP 

eksperte, LZP Sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle 

Karola Panke, MSc. Latvijas Universitāte, Redzes zinātnes un optometrijas nodaļa, Medicīniskā fizika - 

doktorantūras studente 

Renāte Punka, “Jāņa Rozes apgāda” valdes locekle 

Anna Auziņa, Dr. philol., dzejniece 

Karolis Lyvens, Mančesterio universiteto doktorantas 

Linda Kusiņa-Šulce, Dr. philol., žurnāliste 

Dalia Satkauskytė, phil. dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

Ilze Kačāne, Dr. philol., Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniece 

Ilze Rudzāte, Mg. philol., Klaipēdas Universitātes doktorante 

Andra Rutkēviča, Mg. art., teātra kritiķe 

Mārīte Kravale-Pauliņa, Dr. paed., Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” 

vadītāja   

Ieva Pranka, Baltijas -Vācijas Augstskolu biroja vadītāja 

Sarmīte Trūpa, Dr. phil., Maincas universitāte, pasniedzēja 

Tekla  Zone, latviešu  valodas un literatūras   skolotāja 

Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Dr. phil., Lietuviešu valodas institūts 

Tomas Kiauka, dr., Vilniaus dailės akademija 

Giedrė Čepaitienė, dr. prof. 

Lāsma Badamšina, bibliotekāre 

Dina Lukstiņa, keramiķe, skolotāja 

 

 

 

 

 

 

 


