
 

 

LZA Terminoloģijas komisijas 

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 

apakškomisijas sēdes  

protokols 339 

 
Sēde notiek 2009. g. 30. oktobrī. Sēdē piedalās: Ansis Ataols Bērziņš, Juris Borzovs, 

Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Ligita Kauķe, Aldis Lauzis, 

Dzintars Skarbovskis.  

 

Sēde sākās 14.00. 

 

Kā pirmais sēdes dienaskārtības punkts paredzēta diskusija, lai nolemtu, kā 

latviskosim angļu vārdu „Twitter‖ un no tā veidotos atvasinājumus. Tā kā vēstkopā 

izteikti dažādi viedokļi, arī diametrāli pretēji, izraisījās asas debates un šķita, ka 

komisijas locekļi pie vienota viedokļa tā arī nenonāks. Beigās tomēr ar vienas balss 

pārsvaru pieņemti sekojoši termini: 

 

Twitter tviteris 

tweet (n.) tvīts 

tweet (v.) tvītot 

tweeter tvītotājs 

tweetup  

(no Twitter + meetup) 

tvikšanās 

(no tviteris + tikšanās) 

retweet (n.) retvīts, pārtvītojums  

retweet (v.) retvītot, pārtvītot  

Twitterverse 

(no Twitter + Universe) 

tviterverss 

(no tviteris + Universs) 

twitosphere tvitosfēra 

follower sekotājs 

follow ( v.)  sekot 

reply (n.) atbilde 

twammer 

(no Twitter + spammer) 

tvameris 

 

Tā kā esošie latviskie ekvivalenti terminam „tag‖ – tags un birka neatbilst jaunajam 

lietojumam, tagad izveidoti termini 

 

tag    piekļuves žetons 

tag reader   piekļuves žetonu lasītājs. 
 

Jānis Cīrulis izpētījis vairāku gadu garumā akceptētos latviskos terminus, kuru 

oriģināls ir ‗interrupt‘ vai ‗interruption‘ un atklājis vairākus gadījumus, kuru 

latviskojums nav gluži adekvāts oriģināla jēdzienam. Atklājies, ka vārdam ‗interrupt‘ 

dažādos savienojumos ar citiem vārdiem parādās latviskais termins ‗pārtraukums‘, 

kura vispār vārdnīcā nav. Tādēļ komisija nolēma, ka nākošajā sēdē šis jautājums 

detalizēti izskatāms, apstiprinot terminu ‗pārtraukums‘ ar tam adekvātu skaidrojumu 

un vēlreiz  pārskatot jau pieņemtos terminus. 



NO standarta ISO 2382-10 pieņemtie termini. 

 

10.05.01 

catalog 

catalogue /CAN, GB/ 

 

katalogs  
 

10.05.02 

to catalog 

to catalogue /CAN, GB/ 

 

kataloģizēt 

10.05.03 

simple buffering 

 

vienkārša buferēšana 

10.05.04 

dynamic buffering 

 

dinamiska buferēšana 

10.05.05 

dynamic (resource) allocation 

 

dinamiska (resursu) iedalīšana 

10.05.09 

swapping 

 

mijmaiņa 

10.05.10 

protection 

lock out 

lock-out /GB/ 

 

aizsardzība 
 

10.05.11 

virtual storage 

virtual memory (deprecated) 

 

virtuālā atmiņa 
 

10.05.12 

virtual address 

 

virtuālā adrese 

10.05.13 

real storage 

 

reālā operatīvā atmiņa 

 

Sēde beidzās 16.00. 

 

Sēdes vadītājs:                                   Eduards Cauna 

 

Protokolē:                                          Ilze Ilziņa 

  

  

LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 

terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājam E. Caunam 
 

 

 

Ievērojot Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 

terminoloģijas apakškomisijas (ITTEA) š. g. 30. oktobra sēdes dalībnieku 

A. A. Bērziņa, L. Kauķes, I. Ilziņas, kā arī I. Keišas, S. Rirdances un 

A. Vasiļjeva kompetentos iebildumus un protestus, lūdzam steidzami atsaukt 

savu ITTEA vārdā sniegto ―Paziņojumu presei‖, nosūtot informāciju 

attiecīgajiem adresātiem, kuriem nosūtīts paziņojums, un iekļaut šo jautājumu 

nākamās ITTEA sēdes darba kārtībā — korektai problēmjautājuma 

izskatīšanai.  

Paziņojuma atsaukuma kopiju lūdzam nosūtīt arī LZA TK vadībai. 



 

 

Rīgā, 2009. gada 4. novembrī  

 

 

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa 

LZA TK sekretāre  A. Butāne 
                


