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Par farmācijas nozares terminoloģijas īpatnībām 

Līdzīgi praktiski jebkurai nozarei arī farmācijas terminoloģija latviešu valodā 

veidojusies pakāpeniski, pēc vajadzības veidojot apzīmējumus tiem jēdzieniem, kurus 

noteiktu darbu (brošūru, avīţu rakstu, arī reklāmas materiālu) autoriem bija 

nepieciešams minēt. Jau XIX gs. 80. gados tiek likti pamati latviskajai botānikas 

terminoloģijai (J. Ilstera klasiskā grāmata „Botānika tautas skolai un pašmācībai” 

iznāca 1883. gadā), bet nākamajā gadu desmitā tika publicēts pirmais plašākais 

oriģināldarbs par ārstniecības augiem – farmācijas maģistra Ernesta Birzmaņa 

grāmata „Latvijas ārstniecības stādi”. Tomēr šai laikā terminoloģija attīstījās 

fragmentāri, aptverot galvenokārt jautājumus, kas saistīti ar ārstniecības augu 

ievākšanu un lietošanu. Pēc valsts neatkarības pasludināšanas 1918. gadā krasi 

paplašinājās terminoloģiskās vajadzības farmācijas nozarē, jo bija nepieciešams 

veidot gan nozares tiesisko regulējumu, gan arī nodrošināt studiju procesu Latvijas 

Universitātes Ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļā. Būtiska loma terminoloģijas 

attīstīšanā bija „Latvijas Farmaceitu Ţurnāla” (1923-1940 un 1944) izveidei, tomēr 

jāņem vērā, ka daudzi tajā publicētie raksti atkarā no autoru interesēm bieţi vien 

aplūkoja farmācijai tuvas (piemēram, tiesu ekspertīzes, organiskās un fizikālās 

ķīmijas, uzturvielu kontroles un tehnoloģijas, rūpnieciskās mikrobioloģijas u.c.) 

tēmas, nevis tieši zāļu tehnoloģijas vai farmakognozijas jautājumus. Stabilu 

terminoloģisko tradīciju izveidi apgrūtināja arī ieilgušais darbs pie Latvijas 

Farmakopejas (tas tika uzsākts 1924. gadā, aptieku manuāls iznāca 1927. gadā, bet 

pati farmakopeja izdota grāmatā 1940. gadā un tika lietota tikai īsu brīdi), kā arī 

nelielais publicēto mācību grāmatu skaits (no tām īpaši jāizceļ E. Svirlovska 

„Farmakognozijas” I daļa (1940) un Ed. Renča „Farmakoloģija ar toksikoloģiju un 

receptūru” (1942), kas abas iznāca LU Mācības grāmatu sērijā). Par zināmu 

rezumējumu šī posma terminoloģijai var uzskatīt J. Maizītes rokasgrāmatu „Ievads 

praktiskā farmācijā ar receptūru” (1946). Padomju varas gados farmācijas mācību 

grāmatas tikpat kā netika izdotas, bet nozares terminoloģiju daļēji palīdzēja attīstīt 

atkārtoti daţādu autoru farmakoloģijas grāmatu izdevumi, kā arī daudzie Farmācijas 



fakultātes docētāju sagatavotie populāra rakstura oriģināldarbi par ārstniecības 

augiem.  

Minētās terminoloģijas tradīcijas (to izpēte varētu būt labs temats turpmākiem 

pētījumiem) ir labs pamats tās tālākveidošanai, tomēr jāņem vērā vairāki momenti, 

kas nosaka jaunas terminoloģiskās vajadzības un liek kritiski pārskatīt daţus agrākos 

ieteikumus. Varam minēt kaut daţus būtiskākos faktorus: 

1) pārmaiņas pašā nozarē, kas liek meklēt piemērotus apzīmējumus jauniem 

jēdzieniem; 

2) plašāka starptautiskā sadarbība un informācijas apmaiņa, kas neizbēgami prasa 

arī terminoloģijas harmonizēšanu; 

3) angļu valodas lomas pieaugums, kas nozarē tradicionāli tik spēcīgās latīņu 

valodas tradīcijas ir krietni vājinājis, bet ienesis no agrākajām atšķirīgas 

terminu veidošanas tradīcijas. 

Terminoloģijas veidošanā kādā valodā iespējami divi savstarpēji papildinoši 

terminrades modeļi. Iesākumā visbieţāk vērojama terminu izvēle atbilstoši vajadzībai 

(ad hoc), proti, aptverot tikai tos apzīmējumus, kas nepieciešami kādā dokumentā 

(piemēram, normatīvajā akta vai zāļu lietošanas instrukcijā) vai zinātniskā rakstā 

sastopamo jēdzienu izteikšanai. Ņemot vērā mūsdienu realitāti, šajā gadījumā 

visbieţāk tiek meklēti pietiekami precīzi ekvivalenti citvalodu tekstā sastopamajiem 

terminiem. Šis modelis gan ļauj visai ātri apmierināt kārtējās vajadzības, bet tam 

piemīt vairāki trūkumi, no kuriem īpaši būtu jāmin paralēlformu iespējamība, grūtības 

apkopot visus terminus vienotā datubāzē un nereti arī pārliecīga paļaušanās uz 

terminiem svešvalodā, tos burtiski atveidojot. Minētais vislielākā mērā attiecināms uz 

angļu valodas ietekmi, jo nereti tiek aizmirsts, ka terminus netulko, bet atrod tiem 

ekvivalentus, kas apzīmē attiecīgo jēdzienu. No šī viedokļa daudzos gadījumos 

lietderīgi pavērot, kā to pašu jēdzienu izsaka citās svešvalodās (vācu, franču vai 

krievu), jo nereti latviski jau eksistē varbūt nedaudz piemirsts, bet gauţām precīzs no 

šīm valodām aizgūts apzīmējums un jaunu terminu veidot nav lietderīgi.  

Otrs iespējamais modelis ir sistemātiska katras nozares pamatterminu 

pārskatīšana, kas daudzos gadījumos ļauj precizēt terminus vai to gramatisko formu, 

no vairākiem variantiem izvēlēties  visveiksmīgāko, kā arī apzināt tos jēdzienus, kuru 

apzīmēšanai terminu pagaidām trūkst. Turklāt šādā veidā iespējams izprast terminu 

veidošanās likumsakarības, kas ļauj veidot apkopojošas rekomendācijas par nozares 

terminu veidošanu. To vislabāk iespējams veikt kolektīvas jaunrades ceļā, savstarpēji 



apsprieţoties daţādiem nozares speciālistiem, kuri precīzi izprot apzīmējamo 

pamatjēdzienu un nozares terminu sistēmu kopumā. Minētie modeļi nav savstarpēji 

izslēdzoši, jo ir tikai loģiski, ka sākotnējai uzkrāšanas fāzei seko materiāla 

sistematizācija. Pēdējo gadu laikā terminu sistematizācija aktīvi noris arī daţādās 

Eiropas Savienības institūcijās, lai izveidotu konkrētu nozaru pamatterminu sarakstus 

visās oficiālajās valodās.  

Līdz šim farmācijas nozares terminoloģija latviešu valodā galvenokārt veidojusies 

pakāpeniski, tomēr par būtiskiem sistematizācijas mēģinājumiem uzskatāma gan 

ilgstošā Latvijas farmakopejas tapšana (no 1927. līdz 1940. gadam), gan tulkotāju 

komandas darbs, veicot pirmā farmindeksa tulkojumu un latviešu teksta rediģēšanu 

1992. un 1993. gadā. Turpmākie soļi šai ziņā saistīti ar Eiropas Savienības tiesību 

mantojumā iekļauto dokumentu (acquis communitaire) tulkojumiem, kurus Latvijai 

bija jāpaveic pievienošanās procesa gaitā līdz 2004. gada 1. maijam. Šai laikā 

Tulkošanas un terminoloģijas centra datubāzē tika apkopoti daudzi tūkstoši daţādu 

nozaru terminu. Sistēmiski analizējot šo materiālu, tapa Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājas Valentīnas Skujiņas un Ķīmijas 

apakškomisijas vadītāja Andra Amoliņa raksts „Par ķīmijas un farmācijas terminu 

rakstību” (publicēts izdevumā „Terminoloģijas Jaunumi”, 2004., Nr. 9., 19.-27. lpp.; 

atrodams arī Zāļu valsts aģentūras mājaslapā). Tajā apkopotas norādes par latvisko 

ķīmisko savienojumu un aktīvo vielu starptautisko nepatentēto nosaukumu 

pareizrakstību, secīgi apskatot atsevišķu burtu un burtkopu atveidi. Šie principi 

kopumā ievēroti arī šī saraksta pārskatīšanas un precizēšanas gaitā. 

Otrs pēdējo gadu sistematizācijas darbs saistīts ar farmācijas terminu darba grupas 

izveidi valsts aģentūrā „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” 2006. gadā, kurā 

piedalījās gan Veselības ministrijas un Zāļu valsts aģentūras pārstāvji, gan farmācijas 

kompānijās nodarbinātie speciālisti. Darba grupas mērķis bija aplūkot Eiropas 

Savienības tiesību aktu tulkojumos, gan Latvijas Republikas tiesību aktos sastopamos 

terminus. Šī darba grupa pastāvēja līdz 2008. gada rudenim, un tās darba rezultātā 

tapušais terminu saraksts ar aptuveni 800 terminiem atrodams Zāļu valsts aģentūras 

un Valsts valodas centra (kādreizējā Tulkošanas un terminoloģijas centra tiesību un 

funkciju pārņēmēja) mājaslapā. 

Tagad pēc Zāļu valsts aģentūras iniciatīvas pārskatīts pašlaik reģistrā iekļauto 

aktīvo vielu saraksts, kurā iekļauti starptautiskie nepatentētie vielu nosaukumi (INN), 

neorganiski sāļi, ārstniecības augu daļas un no tām iegūtie galēniskie preparāti, 



homeopātijā lietojamie līdzekļi, kā arī vakcīnas un atsevišķi baktēriju preparāti. 

Saraksts veidots trīs valodās (latviešu, angļu un latīņu), turklāt labojumi un 

precizējumi pamatā veikti latviešu daļā, izņemot atsevišķus gadījumus, kad labotas 

nepārprotamas pārrakstīšanās kļūdas.  Turpmāk minēti pamatprincipi, kas ievēroti 

darba gaitā. 

1. Angļu un latīņu termini saglabāti tādi, kādus tos lietojis raţotājs vai reģistrācijas 

pieteikuma iesniedzējs, kaut gan atsevišķos gadījumos būtu iespējams arī citāds vai 

latīņu valodas tradīcijām atbilstošāks atveidojums. Izņēmuma gadījumos, kad angļu 

vai latīņu ekvivalents nebija dots (piemēram, šķirklī: Cūkas ţultspūslis  = Vesica 

fellae suis pievienots Swine gallbladder), tas pievienots saraksta rediģēšanas gaitā. 

2. Pamatā katrs šķirklis atbilst konkrētai zāļu vielai, bet paralēlšķirkļi (proti, tādi 

šķirkļi, kuros latviešu termins ir identisks) atstāti divos gadījumos: (1) ja lietoti 

atšķirīgi angļu vai latīņu ekvivalenti, piemēram, Ţeņšeņs (angliski Gingseng) latīniski 

ticis atveidots gan saīsināti Gingseng, gan pilnā nosaukumā Panax gingseng); (2) 

homeopātijā lietojamo līdzekļu apzīmējumi nereti veidoti pēc tradicionālās latīņu un 

angļu rakstības, kas visos citos gadījumos modernizēta atbilstoši ķīmijas un 

farmācijas terminoloģijas speciālistu ieteikumiem, kā Calcii carbonas un Calcium 

carbonicum homeopātijā. 

3. Ja vērojamas nelielas atšķirības starp angļu un latīņu valodā rakstītajiem 

terminiem, tad latviešu termins parasti veidots pēc analoģijas ar latīņu terminu 

(Vilkābeļu lapu ar ziediem sausais ekstrakts - Hawthorn leaf and flower dry extract - 

Crataegi folii cum flore extractum siccum). Izņēmums ir vakcīnas, kurās latviskais 

termins konsekventi veidots un pieturzīmes tajā lietotas pēc angļu valodas parauga. 

4. Latviešu (retumis arī angļu valodā) komats parasti lietots, lai norādītu uz 

apgrieztu vārdu kārtību, pievienojot precizējošo apzīmētāju pielikuma veidā aiz 

šķirkļa vārda. Tas darīts, lai alfabētizācija tiktu veikta pēc šķirkļa pamatvārda un 

radniecīgi šķirkļi būtu blakus, piemēram, Citronskābei seko Citronskābe, bezūdens. 

Lietojot šo terminu tekstā, vārdu kārtība maināma atbilstoši latviešu gramatikas 

principiem – Bezūdens citronskābe. 

5. Pēdējos gadu desmitos būtiskas pārmaiņas skārušas no augu valsts iegūto aktīvo 

vielu un to galēnisko preparātu rakstību farmakopejās angļu un arī latīņu valodā. 

Tradicionālo modeli (galēniskā preparāta nosaukums + [auga daļa] + auga nosaukums 

+ zāļu formas nosaukums, piemēram, Extractum fructi Silybi mariani siccum) 

aizvietojusi citāda komponentu rakstības secība: auga nosaukums + [auga daļa] + 



galēniskā preparāta nosaukums, proti, ne Extractum radicis Liquiritiae, bet  

Liquiritiae radicis extractum resp. Liquorice root extract. Tas tāpat darīts, lai pirmajā 

vietā izceltu būtiskāko, proti, auga ģints vai sugas vārdu. Jāuzsver, ka minētās 

pārmaiņas gan pārsteigs kolēģus, kas receptūru apguvuši senāk (parakstot 

medikamentus,  joprojām lietojama tradicionālā vārdu secība), tomēr jāatceras, ka tas 

nekādi neietekmē termina formu latviešu valodā. 

6. Cits precizējums, kas skāris tiklab angļu, kā latīņu rakstību saistīts ar daudz 

plašāku binārās botāniskās nomenklatūras lietojumu. Ja savulaik mācību grāmatās tika 

uzsvērts princips, ka farmācijā atšķirā no botānikas pamatā lieto vienu no abiem 

nosaukumiem, tad tagad šis princips saglabāts tikai gadījumos, kad saīsinātā 

apzīmējuma lietošana pārpratumus nevar radīt (tāpēc raksta nevis Salvia officinalis 

tinctura, bet Salviae tinctura = Salvijas tinktūra), vai tad, kad var tik lietotas daţādas 

vienas ģints sugas (piemēram, Sennas ekstrakts nozīmē, ka tas var būt iegūts vai nu no 

Cassia acutifolia vai no Cassia angustifolia; turpretim, ja izmantota konkrēta suga, 

tad tas precizēts Šaurlapu sennas auglis vai Šaurlapu lavandas ēteriskā eļļa). Ņemot 

vērā, ka latviešu valodā (līdzīgi daudziem gadījumiem angļu valodā) sugas apzīmētājs 

nostājas pirms ģints nosaukuma, no vienas ģints daţādām sugām iegūtie līdzekļi būs 

daţādās vietās alfabētiskajā sarakstā (Šaurlapu ehinācija un Sarkanā ehinācija). 

Līdzīgā veidā citā vietā alfabētiskajā sarakstā nekā to varētu gaidīt būs arī augi, kurus 

tradicionāli lietoja bez sugas apzīmētāja, bet kas tagad pievienots (piemēram, Sirds 

māteres laksts un Māteres laksts). Šo problēmu varētu viegli risināt, ja saraksts būtu 

pieejams gan atbilstoši latviešu, gan angļu un latīņu šķirkļu alfabētiskajai secībai. 

7. Problēmas mēdz radīt vienskaitļa un daudzskaitļa lietojums ģinšu un sugu 

nosaukumu rakstībā latviešu valodā. Kopējais jau XIX gadsimtā iedibinātais latviešu 

botāniķu princips ir tāds, ka ģints nosaukums allaţ rakstāms daudzskaitlī (Ehinācijas 

= Echinaceae), turpretim sugas apzīmējums – vienskaitlī (Maura retējs), kas šai 

sarakstā konsekventi ievērots. 

8. Minot tikai auga daļu, latviešu nosaukumā iekļautais nomenklatūras vārds 

(sēkla, lapa, zieds u.c.) atveidots vienskaitlī (Farfarae folium = Māllēpes lapa), 

savukārt no šīs auga daļas iegūtā galēniskā preparāta apzīmējumā tas pārvēršas 

daudzskaitlī, kaut gan angliski un latīniski abos gadījumos lietots vienskaitlis 

(Māllēpes lapu ekstrakts = Coltsfoot leaf extract = Farfarae folii extractum).  

9. Kaut gan daudziem ārstniecības augiem iespējami sinonīmi un 

paralēlnosaukumi, tomēr, izšķiroties par latvisko terminu, iespēju robeţās priekšroka 



dota vienai, pēdējos gados bieţāk lietotajai formai. Gadījumos, kad latviski lietoti divi 

apzīmējumi (piemēram, Kanēļa ēteriskā eļļa; kanēļeļļa) tie uzskatāmi par 

līdzvērtīgiem. Turpretim angļu un latīņu valodā sinonīmi vai viena termina atšķirīgi 

rakstības varianti lietoti visos gadījumos, kad tos abus minējis raţotājs, piemēram, 

Ārstniecības kliņģerīte = Marigold; Calendula = Calendula officinalis vai Sage 

(Salvia officinalis) soft extract. 

10. Novērsts populārs pārpratums par Echinaceae ģintij piederīgo augu 

pareizrakstību. Pēc izskatīšanas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu 

komisijas sēdē par pareizāku atzīta senākā forma Ehinācijas, kā to jau 1951. gadā 

izdotajā botānikas terminu vārdnīcā ieteicis profesors P. Galenieks. Līdzīga veida 

patskaņu mija notiek arī daţu citu ģinšu latīnisko nosaukumu latviskajā transkripcijā 

(piemēram, Azaleae = Acālijas). 

11. Ķīmisko vielu nosaukumi visumā lietoti saskaņā ar minētajā V. Skujiņas un A. 

Amoliņa materiālā iekļautajām rekomendācijām. Precizēta vienīgi termina 

Angiotensinamīds rakstība, jo minētajā materiālā nepamatoti lietota burtkopa nz, 

tādējādi atkāpjoties no sistēmas atbilstoši etimoloģiskajam principam (ja jau vismaz 

25 gadus par pareizu atzīstama un lietota forma arteriālā hipertensija, tad nav nekāda 

pamata citos vārdos, kuros sastopami atvasinājumi no vārda tensija, rīkoties citādi). 

12. Pamatā katrai aktīvai zāļu vielai dots tikai viens apzīmējums, izņēmumu 

pieļaujot tikai divos gadījumos, kad iekļauti terminu pāri: adrenalīns un epinefrīns, kā 

arī noradrenalīns un norepinefrīns. Tas noticis tādēļ, ka praksē tiek lietoti abi šo zāļu 

vielu nosaukumi un katrā konkrētā reizē raţotāji izvēlējušies vienu no  tiem un to  

konsekventi lietojuši visās trijās valodās. 

13.  Ievērojot latviešu valodas īpatnības un terminu veidošanas tradīcijas, tajā 

daudz bieţāk nekā angļu vai latīņu valodā, divkomponentu termins pārvēršas par 

salikteni, it īpaši gadījumos, kad otrais komponents ir nomenklatūras vārds 

(ābolskābe, lineļļa, olīveļla, tējaskoks, etilspirts u.c.). Atšķirībā no angļu valodas 

latviešu valodas normas šajos gadījumos nepieļauj defissavienojumu veidošanu pēc 

Umbrella-tree bark parauga.  

14. Gadījumos, kad organiskas vai neorganiskas sāls nosaukums latīniski veidots 

pēc modeļa vielas pamatnosaukuma ģenitīvā + sāls apzīmējums (hlorīda, sulfāta, 

nitrāta u.c.) nominatīvā, šis princips ievērots arī latviešu terminā (Atropīna sulfāts = 

Atropini sulfas). Turpretim tām aktīvajām vielām, kuras veido pamatvielas 

savienojums ar kādu metālisku katjonu (nātriju, kāliju, cinku u.c.), latviskajam 



terminam kā papildkomponents pievienots nomenklatūras vārds sāls (piemēram, 

Bacitracīna cinka sāls = Bacitracinum zincum).  

15. Visbeidzot nebūtu jāaizmirst atsevišķas  kļūdas, kas var rasties atšķirīgu angļu 

un latviešu ķīmijas terminu rakstības tradīciju dēļ. To pamatā ir fakts, ka latviešu 

terminoloģija vēsturiski veidojusies vācu un krievu, nevis angļu valodas ietekmē. Pie 

populārākajām šāda veida atšķirībām būtu jāmin kaut vai gadījumus, kad saliktos 

terminos angļu alcohol atveidojams kā spirts, glycerol kā glicerīns, bet benzene kā 

benzols. Savukārt Henodezoksiholskābe latviski rakstāma ar z (-dezo-) kaut gan 

angliski s šajā pozīcijā netiek rakstīts (Chenodeoxycholic acid).  

  Šis darbs ir tikai sākums turpmākajai visu aktīvo vielu nosaukumu 

precizēšanai, jo saraksts jau visdrīzākajā laikā tiks papildināts. Tā veidotāji būs 

pateicīgi par jebkāda veida ierosinājumiem un precizējumiem, kas lieti noderēs 

turpmākajā darbā. 

 


