
LATVIEŠU UZVĀRDI ARHĪVU MATERIĀLOS
Grāmatās ietverta informācija par Latvijas novadu (1. sējumā – Latgales, 2. sējumā – Kurzemes, Zemgales, 
Sēlijas) iedzīvotāju uzvārdiem. Katrā vārdnīcā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 20 000 uzvārdu 
pieraksta variantu). Uzvārdu kopums veido savdabīgu un neatkārtojamu sistēmu, kas ievadā raksturota 
gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs lokalizēt 
iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes skaidrojumu vai tā reģistrējuma laiku 
vēsturiskajos avotos. Cena: 21,31 € un 23 €

Vairāk: www.valoda.lv  
Tālr. 67201680

Latviešu valodas aģentūras organizētajā 
Valodas vakaru ciklā sarunas vadīja žurnālisti 

Sandra Kropa, Elvis Jansons, Jānis Krops 
un Paula Gulbinska. Kopā ar valodniekiem 

viņi meklēja atbildes uz jautājumu: «Par 
valodu – vai tas ir interesanti?» Sarunas – 
par literatūru, tulkošanu, tekstiem – nu ir 

kļuvušas par tradicionālu Latviešu valodas 
aģentūras organizēto pasākumu formu. 

Katrai sarunai ir savs apakšvirsraksts jeb moto, 
katra saruna veltīta kādai valodniecības 

jomai – datorlingvistikai, sociolingvistikai, 
valodas vēsturei, fonētikai, onomastikai, 
dialektoloģijai, tulkošanas zinātnei u. c. 

Cerams, atšifrētas rakstu formā un  
iedzīvinātas grāmatā, šīs sarunas par valodu 

būs tikpat interesantas, kādas tās šķita 
pasākumu klausītājiem. Cena: 16,01 €

PAR VALODU – TAS IR INTERESANTI?!

SKOLĒNU RADOŠO DARBU SĒRIJĀ IZNĀKUŠAS 14 GRĀMATAS 

MIERA ĶĒĶIS.  
KAS STĀV AIZ TEKSTA?  

Grāmatā iekļautas sarunas, kas 
risinājās Latviešu valodas aģentūras 

organizētajā Valodas vakaru ciklā. 
Sarunas vadīja dzejnieks un tulkotājs 
Guntars Godiņš, kopā ar dzejniekiem 

un rakstniekiem meklējot atbildes 
uz jautājumu «Kas stāv aiz teksta?». 

Intelektuāli un emocionāli 
piesātinātās sarunas atklāj rakstnieku 

un dzejnieku darba aizkulises, 
attiecības ar valodu un mazāk 

zināmas biogrāfiskās lappuses.   
Cena: 14,06 € 

Populārzinātniska grāmata, kas saistošā veidā 
atklāj krāšņo valodas pasauli, izvedot lasītāju 

cauri valodas un valodniecības labirintiem, 
pievēršoties arī vēstures faktiem vai jaunām 

tendencēm valodas attīstībā. Autors atklāj 
dažādu valodas stilu attīstību, dialektu 
veidošanās īpatnības, ieskicē rakstības 

pirmsākumus. Var uzzināt, kāpēc daudzas 
valodas ir apdraudētas un kas nepieciešams, 

lai tās atdzimtu. Grāmatā ietverti arī 
interesanti fakti un uzdevumi.  

Cena: 11,87 €

MAZĀ VALODAS GRĀMATA

Grāmata ir veltīta latviešu valodā 
tapušo juridisko tekstu tradīcijai, 

to kvalitātei un rediģēšanas 
jautājumiem, sniedzot ieskatu šo 

tekstu vēsturē, to izstrādes teorijā un 
daloties pieredzē un ieteikumos par 
teksta kvalitātes pilnveides iespējām 

un racionālām darba metodēm. 
Izdevums var būt noderīgs palīgs juridisko tekstu izstrādātāju, 

tulkotāju un redaktoru darbā un topošo nozares  
speciālistu izaugsmē. Grāmata drīzumā būs 

nopērkama Latviešu valodas aģentūrā un grāmatnīcās.

JURIDISKIE TEKSTI  
LATVIEŠU VALODĀ. 

TRADĪCIJAS SĀKOTNE UN 
REDIĢĒŠANAS PRINCIPI


