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PRIEKŠVĀRDS

Tā kā ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi, kopš Latvijā izdota akadēmiskā gramatika 
(„Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika” I sēj. 1959. g., II sēj. 1962. g.), bet 
valoda un valodniecības teorija šajā laikā ir attīstījusies un mainījusies, bija nepiecie-
šamība pēc jauna latviešu valodas gramatikas izdevuma, kurā būtu apkopoti latviešu 
valodnieku šajā laika posmā veikto daudzo teorētisko un praktisko pētījumu rezultāti. 
Jaunā akadēmiskā gramatika tapusi ar Valsts pētījumu programmu „Letonika: pētījumi 
par vēsturi, valodu un kultūru” un „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kul-
tūra un cilvēkdrošība)”, Latvijas Universitātes un Latvijas Zinātnes padomes finansiālu 
atbalstu.

Latviešu valodas gramatika pieder pie deskriptīvā jeb aprakstošā tipa gramati-
kām, kurās, aplūkojot valodas fonētiku, morfēmiku, vārddarināšanu, morfonoloģiju, 
formu veidošanu, morfoloģiskās un sintaktiskās struktūras, tiek ievērots sinhroniskā 
apraksta princips. Tajā tikai nedaudzos gadījumos sinhroniskais skatījums tiek papil-
dināts ar diahroniskiem ekskursiem. Latviešu valodas gramatikā iztirzātas mūsdienu, 
resp., pašreizējās vai pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās valodas 
parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā mutvārdu formā. Lai pilnīgāk un 
vispusīgāk atklātu valodas formu sistēmu, tās formālās struktūras, latviešu valodas gra-
matikas aprakstā iekļauta arī fonētika, fonoloģija un morfonoloģija, jo valoda nevar 
pastāvēt bez runas formas un bez šo patstāvīgo valodniecības nozaru jautājumu izpētes 
nav iespējams vispusīgi aplūkot daudzas morfēmikas, vārddarināšanas, morfoloģijas 
un sintakses parādības.

Gramatika izstrādāta Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā, piesaistot 
kā Latvijas Universitātes, tā arī citu augstskolu akadēmisko personālu. Latviešu grama-
tikas autori pamatojas uz saviem latviešu valodas piemēru vākumiem un datu bāzēm, 
gramatisko parādību skaidrojumos izmantojot citos publicētajos darbos un internetā at-
rodamos latviešu valodas faktu materiālus, lai pēc iespējas pilnīgāk atklātu un aprakstītu 
latviešu valodas gramatiskās struktūras. Par latviešu valodas datu bāzes avotiem tiek 
izmantoti dažādu stilu teksti (galvenokārt no daiļliteratūras, plašsaziņas līdzekļiem un 
lietišķajiem rakstiem) no 20. gadsimta 20.–30. gadiem līdz mūsdienām (sk. pievienoto 
avotu sarakstu).

No 2008. gada līdz 2011. gada decembrim Dainas Nītiņas vadībā tika izstrādāts 
„Latviešu valodas gramatikas” pirmais variants. Kopš 2012. gada gramatikas projekta 
izstrādes koordinētāja pienākumus veicis Juris Grigorjevs. Gramatikas izstrādes gaita, 
tajā gūtās atziņas un pētījumi ir publiskoti starptautiskās un vietējās zinātniskās konfe-
rencēs un publikācijās Latvijā un ārpus tās.
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Nodaļu autori:

Dr. philol. Ilze Auziņa Fonētikas un fonoloģijas priekšmets un fonētiskie lī-
dzekļi (kopā ar D. Marku). Fonētiskā transkripcija. Lat-
viešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi. 
Zilbe un zilbju robeža. Valodas suprasegmentālās jeb 
prosodiskās vienības. Piemēru fonētiskā transkripcija, 
līdzskaņa j noteiktās mijas izņēmumi un atsevišķi pie-
mēri morfonoloģijas nodaļā.

Mg. philol. Ieva Breņķe  Partikulas.

Dr. philol. Juris Grigorjevs Latviešu valodas fonētikas un fonoloģijas izpēte un iz-
mantotās metodes (kopā ar D. Marku). Latviešu valo-
das skaņu un fonēmu sistēma. (Latviešu valodas līdz-
skaņi – kopā ar I. Indričāni.)

Dr. philol. Inese Indričāne Latviešu valodas līdzskaņi (kopā ar J. Grigorjevu).

Mg. hum. Baiba Ivulāne Darbības vārdu gramatiskās resp. sintaktiskās funkcijas 
(sadarbībā ar A. Kalnaču).

Dr. philol. Andra Kalnača Morfonoloģija (sadarbībā ar I. Auziņu). Darbības vārds 
(verbs). (Atgriezeniskie (refleksīvie) darbības vārdi – 
sadarbībā ar I. Lokmani.)

Dr. philol. Linda Lauze  Mutvārdu teksta sintakse.

Dr. philol. Ilze Lokmane Sintakse: vispārīgi jautājumi. Vienkāršs teikums kā 
monopredikatīva sintaktiska vienība. Vienkārša teiku-
ma formālā (strukturālā) organizācija. Vienkārša teiku-
ma semantiskā struktūra.

Dr. habil. philol. Dace Markus Fonētikas un fonoloģijas priekšmets un fonētiskie lī-
dzekļi (kopā ar I. Auziņu). Latviešu valodas fonētikas 
un fonoloģijas izpēte un izmantotās metodes (kopā ar 
J. Grigorjevu). Galvenās latviešu valodas pareizrunas 
jeb ortoepijas problēmas.

Dr. habil. philol. Daina Nītiņa Ievads morfoloģijā jeb tās vispārīgs raksturojums. Īpa-
šības vārds (adjektīvs) un adjektīvisks divdabis. Viet-
niekvārds (pronomens). Divdabis (particips). Prievārds 
(prepozīcija). Salikts teikums. Teksta sintakse. Vien-
kārša teikuma vai salikta teikuma komponentu papla-
šinājumi (paplašinātājas struktūras).

Dr. philol. Gunta Smiltniece Lietvārds (substantīvs). Skaitļa vārds (numerālis). Ap-
stākļa vārds (adverbs). Saiklis (konjunkcija). Izsauk-
smes vārds (interjekcija).



Mg. hum. Baiba Valkovska Vienkārša teikuma komunikatīvā struktūra (sadarbībā 
ar I. Lokmani).

Dr. philol. Anna Vulāne  Morfēmika. Vārddarināšana.

Gramatikas izstrādes gaitā izmantota plaša dažādās valodās publicētā teorētiskā 
literatūra (sk. pievienoto literatūras sarakstu). Teorētiskās literatūras citējumos, kā arī 
latviešu valodas piemēros ir saglabāta autoru rakstība un interpunkcija.

Latviešu valodas materiālu vākšanā un gramatikas datu bāzes veidošanā mor-
foloģijas un sintakses nozarē ir piedalījušās valodnieces: Mg. hum. Ieva  Breņķe, 
Mg. hum. Agita Kazakeviča, Mg. hum. Anda Meistere, Mg. hum. Līga Vogina. Agita 
Kazakeviča un Anda Meistere ir rediģējušas gramatikas manuskriptu, kā arī veidoju-
šas teorētiskās literatūras un latviešu valodas avotu sarakstu.

Visā gramatikas izstrādes gaitā šo darbu ar morālu atbalstu sekmējuši Latvijas 
Universitātes rektors, LZA akadēmiķis Mārcis Auziņš un LU Latviešu valodas institūta 
direktore, LZA akadēmiķe Ilga Jansone.

Gramatikas autoru kolektīvs izsaka pateicību darba recenzentiem Dr. philol. 
Trevoram Gārtam Fennelam, Dr. philol. Igoram Koškinam, Dr. philol. Ievai Ozolai 
un Dr. habil. philol. Andrejam Veisbergam par vērtīgajām kritiskajām piezīmēm un 
ieteikumiem.

Gramatika paredzēta valodniekiem, latviešu valodas skolotājiem, augstskolu pe-
dagogiem, studentiem un citiem interesentiem.


