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Priekšvārds
"Nīcas izloksnes vārdnīca" ir pilna tipa vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta Nīcā
reģistrētā leksika, nešķirot specifisko, izloksnei raksturīgo vārdu krājumu no literārās valodas
vārdu krājuma. Tomēr šī vārdnīca ir relatīvi pilna, jo izloksnē, tāpat kā visā valodā, norit
nepārtraukts attīstības process, tāpēc nekad nav iespējams fiksēt absolūti visus vārdus un to
nozīmes, izsekot vārdu nozīmju maiņai, nozīmju pārnesumiem un lietojumam visdažādākajās
situācijās. Taču kopumā apzinātais valodas materiāls atklāj izloksnes bagātību un izteiksmes
savdabību.
Nīcas izloksni runā Dienvidrietumkurzemē Nīcas un Otaņķu pagastos, kas atrodas
apmēram 20 km uz dienvidiem no Liepājas. Ziemeļos tie robežojas ar bijušo Pērkones pagastu
(kas tagad ietilpst Nīcas novadā un kur runā Pērkones izloksni) un Grobiņas pagastu, austrumos ar
Bārtas un Dunikas pagastu, dienvidos ar Rucavas pagastu.
Nīca un Otaņķi ir etnogrāfiski bagāts novads, kas ierakstījis spilgtas lappuses latviešu tautas
materiālajā un garīgajā kultūrā. Krāšņais nīcenieču tautastērps, bagātais tautasdziesmu pūrs, garais
sauciens – tās ir tikai dažas no vērtībām, ar ko nīcenieki var lepoties un ko glabā arī šodien. Un
valoda! Par vairākām senākām izloksnes iezīmēm liecības rodamas ne tikai tautasdziesmās, kur
nereti saglabājušies mūsdienās izzuduši vārdi. Novada valodā jau 17. un 19. gadsimtā ir
ieklausījušies arī vietējie ilggadējie mācītāji Jānis Langijs un Gustavs Braže un to ir ietvēruši savās
vārdnīcās (Langijs, Braže). 19. gadsimta pēdējā desmitgadē ierosmi savai daiļradei te ir guvis tolaik
Nīcas skolas skolotājs, jaunais rakstnieks Jēkabs Janševskis, jo "latviešu valoda še vēl vesela un
skaidra. Tautas gara mantas še vēl var vākt un dabūt pa pilnam". (Mēnešrakstā Burtnieks, 1933,
9. nr., 684. lpp.) Savukārt izcilais valodnieks Kārlis Mīlenbahs, 20. gadsimta sākumā
apbraukādams Latviju, vācot izlokšņu leksiku apjomīgajai "Latviešu valodas vārdnīcai" (ME, EH),
Nīcā uzturējies trīs dienas, lai varētu ar "Nīcas jo ievērojamo izloksni pamatīgāki iepazīties".
(Mīlenbahs II 84)
Tomēr jau 1892. gadā Nīcas skolotājs Mārtiņš Spriņģis par Nīcas Lejnieku izloksni ir
rakstījis: ".. izloksne ar katru gadu manāmi dilst. Pat vecāko lejnieku mutēs tā vairs nav pilnīgi
pastāvīgi valdoša". (Etn. 1892, 155) Šis process ir turpinājies 20. gadsimtā un vēl straujāk
21. gadsimta sākumā. Taču vēl 20. gadsimta beigās, dzīvodams Jūrmalciemā, daudzus novadam
raksturīgus vārdus ir saklausījis rakstnieks Olafs Gūtmanis un iesaistījis tos savos dzejoļos, arī
darbā "Jūrmalciems" (Gūtmanis).
Nīcas izloksnes vārdu krājums sistemātiski ir apzināts pagājušā gadsimta 70., 80. gados, par
teicējiem izraugoties galvenokārt vecākās vai visvecākās paaudzes, pat vēl 19. gadsimta 70.,
80. gados dzimušus, nīceniekus. Kopš 2011. gada ir precizētas vārdu nozīmes, pārbaudīts vairāku
leksēmu lietojums pārsvarā vecākās paaudzes pārstāvju valodā. Tādējādi apkopotais vārdu krājums,
sastatot to ar publicētajiem materiāliem, pamatos sniedz ieskatu nīcenieku valodā, tās izmaiņās
gadsimta gaitā. Tas, ietverot liecības par novada vēsturi, visdažādākajām dzīves jomām, par
gadsimtos uzkrāto pieredzi, tradīcijām, ļaužu dzīves uztveri un novadniecisko patību, kas sakņojas
Lejaskurzemes etniskās vēstures daudzslāņainībā, reizē atklāj izloksnes straujo attīstību, kad
literārās valodas resp. sarunvalodas ietekmē zūd arhaiskās valodas parādības. Par to liecina vairāku
izloksnes fonētisko un gramatisko iezīmju zudums, to nekonsekventā izpausme. Vērojama arī
dialektālā vārdu krājuma sašaurināšanās, jo mūsdienās nav izdevies fiksēt daudzus vārdus no
20. gadsimta 70., 80. gados pierakstītā materiāla. Tāpēc Nīcas izloksnes leksika ir izmantojama
turpmākajos pētījumos dažādos aspektos, piemēram, valodas vēstures un valodu kontaktu,
izlokšņu un literārās valodas mijiedarbes, izlokšņu dinamikas izpētē, arī pētījumiem semantikā un
sastatāmajā valodniecībā.
Paldies visiem nīceniekiem, kuri devuši savu artavu šajā darbā! Lai pieminam jau mūžībā
aizgājušos, kas vairākus gadus ar saviem stāstiem devuši iespēju ieskatīties Nīcas ļaužu ikdienā,
ieklausīties viņu valodā! 70., 80. gados tie bija Ģēda Kupš e (1878–1979), skolā mācījusies trīs
ziemas, sniegusi ziņas par augiem, apģērbu; Anna Kļava (1886–1979), sniegusi ziņas par
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mājsaimniecību, apgaismošanu; Katrīna Ign āte (1890–1986), pamatskolas izglītība, sniegusi ziņas
par dzīvi muižā, dzīvniekiem, putniem, lopkopību, zemkopību, augiem, saldūdens zvejniecību,
transportlīdzekļiem, apgaismošanu, mājsaimniecību, ēdieniem, apģērbu, ģimenes godībām,
ieražām, slimībām, precizējusi informāciju par vārdu nozīmēm; Ilze Ruika (1892–1984), skolā
mācījusies trīs ziemas, teikusi tautasdziesmas, precizējusi informāciju par vārdu nozīmēm; Ilze
Mielava (1893–1982), skolā mācījusies trīs ziemas, sniegusi ziņas par zemkopības darbarīkiem,
zvejniecību, dzīvniekiem, mājsaimniecību, mēbelēm, vērpšanu, aušanu; Katrīna Pirtniec e
(1893–1972), sniegusi ziņas par augiem, ēdieniem, apģērbu; Katrīna Čirkše (1895–1973), skolā
mācījusies trīs ziemas, sniegusi ziņas par senajiem lauku darbiem, mājsaimniecību, ģimenes
godībām, ieražām, apģērbu, apaviem; Maiga Krētaine (1895–1979), skolā mācījusies trīs ziemas,
sniegusi ziņas par augiem, zemkopību, zvejniecību, mājsaimniecības priekšmetiem, apģērbu; Ilze
Māliņa (1897–1989), sniegusi ziņas par augiem, zemkopību, lopkopību, mājsaimniecību,
mēbelēm, vērpšanu, aušanu, ēdieniem, precizējusi informāciju par vārdu nozīmēm; Andrejs
Otaņķis (1901–1975), pamatskolas izglītība, sniedzis ziņas par zemkopību, celtniecību, namdara
un galdnieka darbu, mājsaimniecības priekšmetiem; Miķelis Jūrmalis (1902–1989), beidzis
piecas klases, sniedzis ziņas par zivīm, zvejniecību, senajiem lauku darbiem, zemkopības
darbarīkiem, lauksaimniecības mašīnām; Katrīne Vērniece (1904–1986), skolā mācījusies trīs
ziemas, sniegusi ziņas par zemkopības darbarīkiem, ēdieniem, precizējusi informāciju par vārdu
nozīmēm; Jānis Kļava (1906–1983), skolā mācījies divarpus ziemas, sniedzis ziņas par
zemkopību, zemkopības darbarīkiem, plostnieka darbu; Margrieta Run ne (1911–2001),
pamatskolas izglītība, beigusi arī lopkopības skolu, precizējusi informāciju par vārdu nozīmēm.
20. gadsimta 80. gados savas dzimtās izloksnes apzināšanā dialektoloģijas prakses laikā bija
iesaistījušies bijušā Liepājas Pedagoģiskā institūta (tag. Liepājas Universitātes) studenti. Plašāku
vārdu krājumu savākusi nīceniece Spodra Dīķe. Nīcas izloksnes materiālus ir vākusi un pētījusi arī
Latvijas (Valsts) Universitātes studente nīceniece Māra Dinne (Sproģe). Dažu izloksnes īpatnību
izplatībai un noturībai dažādu paaudžu valodā savās ģimenēs (skolotājas Birutas Bumbules vadībā)
izsekojušas vairākas Nīcas vidusskolas skolnieces. Paldies par šiem materiāliem, kas ir izmantoti
nozīmju precizēšanā un ilustrēšanā.
Jauni izloksnes materiāli ir apzināti pēdējā desmitgadē, uzsākot darbu pie Nīcas vārdu
krājuma apkopošanas. Paldies par atsaucību visiem, kuru stāstījumi, atbildes ir ļāvuši gūt ieskatu
izloksnē 21. gadsimta sākumā. Viņu vidū īpaša pateicība Jēkabam Bozim (1923), Alvīnei Šķiperei
(1929), Milijai Otaņķei (1932–2017), Jānim Jūrmalim (1937), Alīdai Vārnai (1933). Paldies arī
Gitai Vanagai, kas pēdējos gados vienmēr ir bijusi atsaucīga dalīties ar savā darbā – Nīcas Senlietu
krātuves vadīšanā – gūtajiem vērojumiem par dažādu paaudžu valodu.
Ar pateicību ir pieminamas kolēģes, kas ar rosinošiem padomiem, atbalstu ir veicinājušas
darba tapšanu, – Lejaskurzemes izlokšņu ilggadējā pētniece, Liepājas Universitātes profesore
Dr. habil. philol. Benita Laumane un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore
Dr. habil. philol. Ilga Jansone.
Paldies par vērtīgiem padomiem un konsultācijām muzikologam Dr. phil. Mārtiņam Boiko,
etnogrāfei Dr. hist. Anetei Karlsonei, etnomuzikologam Dr. art. Valdim Muktupāvelam,
folkloristei Dr. h. c. Mārītei Vīksnai.
Paldies visiem, kas izveidoja Nīcas izloksnes leksikas elektronisko kartotēku un sagatavoja
manuskriptu publicēšanai. Nīcas izloksnes elektronisko kartotēku veidojušas Mg. hum. Marita
Silkāne, Mg. hum. Anda Meistere, Mg. hum. Anete Daina, Mg. hum. Ingrīda Sjomkāne, Mg. hum.
Ilona Akmentiņa (Dzene), Mg. hum. Agita Kazakeviča, Mg. hum. Kristīne Mežapuķe; studentes
Laura Kalēja, Dace Seile, Madara Kalniete, Evija Balcere, Ginta Augule, Ineta Taškāne, Lelde
Jansone, Madara Madalāne. Darbs ar Nīcas izloksnes vārdnīcas manuskriptu: Mg. hum. Marita
Silkāne, Mg. hum. Anete Daina, Dr. philol. Liene Markus-Narvila.
Autore pateicas par darba vērtējumu un rosinošajiem ieteikumiem recenzentiem
profesoram Dr. philol. Jurim Baldunčikam (Ventspils Augstskola), profesorei Dr. philol. Vilmai
Šaudiņai (Daugavpils Universitāte) un docentei Dr. philol. Regīnai Kvašītei (Šauļu Universitāte).
V
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Īsas ziņas par Nīcas izloksnes
fonētiskajām, vārddarināšanas un gramatiskajām īpatnībām
Nīcas izloksne ir vidus dialekta izloksne, kurā sastopamas kursisko izlokšņu un zemgalisko
izlokšņu īpatnības.
Izloksnē ir divas pamatintonācijas: stieptā (∼), kas atbilst triju intonāciju apgabala
stieptajai intonācijai – mãja, sẽne, dũmi, kañna, laũks, un nestieptā, kurā saplūdušas triju intonāciju
apgabala lauztā un krītošā intonācija un kas tradicionāli apzīmēta ar lauztās intonācijas zīmi –
jumtiņu (^) – lâcis, dêle, dzît, grûst, dava, gubis. Abas intonācijas izloksnē ir droši saklausāmas
saknes zilbēs. Ir vairāki vārdi, kas izloksnē tiek runāti gan ar stiepto, gan nestiepto intonāciju,
piemēram, čikstēt // čikstēt, dâvana // dãvana, duõt // duôt.
Piedēkļos un gala zilbēs bieži ir grūti noteikt intonāciju, dažkārt tā var būt atkarīga no
runas tempa. Šajās zilbēs nereti ir vērojama svārstīšanās pat viena teicēja runā, piemēram,
atvasinājumos ar piedēkļiem -aîn- // -aĩn- (crpaîns // crpaĩns), -îb- // -ĩb- (labîba // labĩba), niêk- // -niẽk- (namelniêks // namelniẽks), nomenu locījumu formās – gadâ // gadã, verbu
formās – aûgâm // aûgãm.
Priedēkļos aiz-, ie-, nuo-, pār- un pie- sastopama kā nestieptā, tā arī stieptā intonācija –
aîzbraûkt // aĩzbraûkt; iêjûgt // iẽjûgt, iẽspiêst // iêspiêst; nuôkãrt // nuõkãrt, nuõraût // nuôraût;
pâriẽt // pãriẽt; piêsiêt // piẽsiêt, piẽlabināt // piêlabināt.
Priedēkļos ne-, pa-, sa- atsevišķās pozīcijās dažkārt saklausīta izteikta krītoša intonācija, kas
apzīmēta ar gravi (`), piemēram, kontrahētajos garumos, kas rodas, savelkot divu zilbju vokāļus
vienā zilbē: ns(m)u // (arī nestieptā intonācija nsmu) < nsmu, nèsi < neesi; ja nākamā zilbe
sākas ar patskani vai divskani: nd, pàaûdze, pàst, sàaûst, sàsties. Krītošā intonācija palaikam
dzirdama atvasinājumos ar jā-, ne-, kam sekojošais patskanis i vai u saplūst ar a vai e divskanī:
jàizdara, jàispurina, nèisnãk, nèustraũkt; retumis konstatēts arī stiepti intonēts divskanis: jaĩstiêk,
neĩzgulējis.
Priedēklī uz- parasti ir īsais patskanis u, bet palaikam ir saklausītas stieptā, nestieptā un
(gadījumos, ja seko balsīgie līdzskaņi) arī kāpjoši krītoša intonācija, kas apzīmēta ar puslociņu (⁀):
ũsce, ũziẽt, ûskuôž, ûskabināt, ȗzgâza, ȗzlikt, ȗzmaûc, ȗzraût.
Ja pamatvārdā saknes zilbē ir nestieptā intonācija, dažkārt deminutīvos ar -elis, -ele ir arī
stieptā intonācija: draũģelis // draûģelis < draûgs, dãrželis // dârželis < dârzs.
Nīcas izloksnes fonētikā ir daudz kopīgu parādību ar latviešu literāro valodu un citām
vidus dialekta izloksnēm. Skaņu sistēma ir tāda pati kā literārajā valodā, bet sastopamas vairākas
atšķirības skaņu lietojumā.
Vairākas izloksnei raksturīgas vokālisma kvalitātes maiņas vērojamas saknes zilbēs:
· līdzskaņu b un v priekšā paretam ir saglabāts patskanis u: dubns, suvns, zuve, duj,
dujdubenis, dujstuôbrine;
· u-skaņa sastopama vairākos aizguvumos un svešvārdos, kam literārajā valodā ir a
vai o-skaņa: cula – cola, kuliẽris – holẽra, šuseja – šoseja, stupa – stapa;
· platā  resp.  skaņa konsekventi tiek lietota a) nenoteiksmē: ct, dzst, b) nereti
verbos ar izskaņu -ināt: cpināt, ddzināt, dināt, c) dažos salikteņos, kur literārajā
valodā lieto šauro skaņu: szdiêna, svdiêna, dzzceš, d) verbu bēgt un degt pagātnes
formās: bga, dga, e) priedēklī ne-, ja nākamajā zilbē arī seko  resp. : nrdzu,
nnsu. Verba derēt tagadnes formās dzirdams gan platais , gan šaurais e: d // de.
Sastopams arī platais , , kas r priekšā radies no a: drināt, srkans;
· patskanis i verbā pidināt 'peldināt'.
Salīdzinot ar literāro valodu, atšķirīga vokāļu kvalitāte vērojama vairākos gadījumos
VI
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piedēkļu resp. neuzsvērtajās zilbēs – dažkārt izloksnē tiek saglabāts senāks piedēkļa zilbes
patskanis vai sastopami jauninājumi, piemēram, patskanis  ir vārdos paska, aska, lîdka, pâtga;
atšķirīgs patskanis ir arī, piemēram, vārdos ãmars, klabars, lukteris, misenis, muzukants.
Izloksnē ir vērojami vairāki patskaņu resp. divskaņu kvantitatīvi pārveidojumi, piemēram:
· a un e pagarinājums tautosillabiska r priekšā saknes resp. uzsvērtajās zilbēs: dârbs,
bârgs, sêrde, vrgs; i un u pagarinājums vai diftongizējums tautosillabiska r priekšā:
cîrpt, izmĩrkt, dzĩrnas, ziêrgs, siẽrms, gûrkste, kûrkt, štũrmelis, stuõrms, buõrste;
· patskaņa saīsinājums vārdos ve, lidz;
· garu patskaņu un divskaņu saīsinājums, pieslienoties nākamajam vārdam runas
plūsmā, tas ir, proklīzē, piemēram, vārdos kad·reiz, kuo > ku, vai > va;
· piedēkļa patskaņa ī saīsinājums verbu pagātnes formās, kā arī no tām atvasinātajos
substantīvos līdzskaņa j priekšā: dariju, penija, adijums, puõstijums;
· piedēklī -nīc-: dgutnica, pavārnica, retāk piedēkļos -āj-, -tāj-: liẽpajnieki, mâcītajs,
skuõluotais;
· sena īsa patskaņa pagarinājums adverbos citūr, visūr, ne·kūr.
Patskaņu zudums vērojams piedēkļu zilbēs, piemēram:
· u zūd pagātnes aktīvā divdabja formās aiz j: vareîši < varējuši, saskreîši < saskrêjuši,
kā arī vārdā kreîms < krejums;
· a zūd vīriešu dzimtes noteikto adjektīvu un numerāļu vienskaitļa datīvā: mazaim <
mazajam, trešaim < trešajam, kā arī vārdā pags < palags.
Saknes zilbē palaikam zūd neuzsvērts patskanis: paûsaris < pavasaris, šuôvkar < šuôvakar.
Sastopamas liecības par zemgaliskajām izloksnēm raksturīgo anaptiksi, tas ir, par īsa
patskaņa iespraudumu aiz līdzskaņa r, retāk l. 19. gadsimta 80. gados izloksnē ir reģistrēts normāla
garuma patskaņa iespraudums (ilagi, irabe, zirags), bet 20. gadsimta 70., 80. gados anaptikse
saklausīta dažu visvecāko nīcenieku valodā aiz r (sarakani svaraki, barakstītes), gadsimta beigās
dažkārt arī ar nenoteiktu patskaņa kvalitāti (da’zs, b’ns) vai arī anaptikse nav konstatēta, bet ir
saglabāts nepagarināts patskanis tautosillabiska r priekšā (vads, taps).
Ar epentēzi (tas ir, patskaņa iespraudumu) laikam radies divskanis ai vārdā paĩrît.
Atšķirības no literārās valodas vērojamas gala zilbju vokālismā:
· vaļējās gala zilbēs patskani pa lielākajai daļai izrunā nebalsīgi, nedaudz reducē
(vārdnīcā ir saglabāts nereducētais patskanis), ātrā vai nevērīgā runā gala zilbes
patskanis reizēm arī zūd: mãja > mãja > mãj; patskanis tiek vājināts, dažkārt – ātrā
vai nevērīgā runā – izmests arī slēgtajās gala zilbēs: svdiêns < svêtdiênas (krkli),
tâds < tâdas, atraûgs < atraûgas;
· īsais patskanis bieži zūd atvasinājumos ar -ītis, -ietis, -ris, -lis: krapīc < krapītis,
skruõders < skruõderis; putnels < putnelis;
· gala zilbju patskaņi dažkārt zūd arī -āo-, -ēo- un -ōo-celmu verbu tagadnes
daudzskaitļa 2. personas formā: duõmājt < duõmājat, traũcējt < traũcējat, klibuojt <
klibuojat.
o-celmu vienskaitļa nominatīvā vārdos, kur līdzskaņi m, n, r, l atrodas aiz kāda troksneņa,
starp m, n, r, l un galotni s reizumis tiek iesprausts patskanis i: iesmis, putnis, stipris, krslis.
Vairākas lokālas parādības sastopamas konsonantismā, piemēram, aizguvumos un
svešvārdos, kuros ir f un h, literārās valodas f skaņu aizstāj līdzskanis p: pabrīķis, praks, potoreja,
pederīte, prišs, dipterīts; līdzskanis h aizguvumos vārda sākumā nereti tiek atmests: moņikas <
harmonikas, ektãrs < hektārs, vai arī aizstāts ar k: klõrs < hlõrs, kroâda < hroâda.
Līdzskanis c literārās valodas s vietā dažkārt sastopams vārdos pẽterciles, cĩrups, bet vārdā
cukurs visvecākās paaudzes valodā retumis ir konstatēts arī līdzskanis s: sukurs.
Izloksnē fiksēti vairāki vārdi ar senu tautosillabisku n, piemēram, añka, bezdeliñga, dags,
dñkts, lacīties, luñka, ratīt, sprañgs.
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Līdzskanis ŗ sastopams formās, kur tas radies no savienojuma ar j: vaŗa, vepŗi, stûŗa, dze,
spe; arī vairākos vārdos, kur r mīkstinājums velāru patskaņu priekšā ir etimoloģiski un fonētiski
nepamatots: gŗũta, kŗuõkas, kŗâkt, ŗãpāt.
Substantīvu io-celmu vienskaitļa nominatīvā un datīvā līdzskaņa s vietā palaikam
sastopams mīkstinātais līdzskanis š: puĩšis, Ašis, ķišis, trušim.
Vairāki vārdi tiek lietoti gan ar līdzskani s vārda sākumā, gan ar š: stubs // štubs, smuki //
šmuki, spirkts // špirkts, svipe // švipe.
o-celmu vienskaitļa nominatīvā galotnes š priekšā, arī pronomenā viņš līdzskaņa ņ vietā
sastopams arī n: laũnadziš, viš, līdzskaņa ļ vietā l: ceš, apaš, dziš.
Dažos gadījumos vērojama līdzskaņu k, g saglabāšanās palatālu patskaņu priekšā: cũkīna,
mãgiņa.
Izloksnē vērojama līdzskaņu j un v vokalizēšanās tautosillabiskā pozīcijā aiz īsa patskaņa:
reî < rej, taûs < tavs, seû < sev.
Fonētiski nemotivēti mīksti līdzskaņi fiksēti vairākos atvasinājumos ar izskaņām -elis, -ele:
buķelis, maĩšelis, raģelis, krũžele. Bet sastopami arī atvasinājumi ar šīm izskaņām bez līdzskaņa
mīkstinājuma: meñcelis, dadzelis, kazele.
Vērojama m pārvēršanās par n sekojoša līdzskaņa d priekšā vārdos cids, diñdēt. Paretam
reģistrēts vārds studa < stuñda.
Asimilācija balsīguma ziņā ir tāda pati kā literārajā valodā un citās izloksnēs:
· nebalsīgie troksneņi balsīgu troksneņu priekšā kļūst balsīgi un balsīgie troksneņi
nebalsīgu troksneņu priekšā kļūst nebalsīgi: abģuģināt < apģuģināt, palgdama <
palkdama, vanaks < vanags, laps < labs;
· ln > ll: mls < mns, pila < pina, vila < vina.
Visai bieži izloksnē vērojams līdzskaņu zudums:
· j zūd 1) aiz gariem patskaņiem un divskaņiem līdzskaņu priekšā a) vienzilbes
vārdos: vẽš < vẽjš, vâš < vâjš, straûš < straûjš, duš < dujš, b) izskaņās -ājs, -ējs, tājs: arāš < arājs, dziêdātāš < dziêdātājs, kalēš < kalējs, c) darāmās kārtas pagātnes
divdabjos: darīse < darījuse, atsacīse < atsacījuse; 2) aiz lūpeņiem a) io-, ē- un icelmu formās: grãvus < grãvjus, lẽpu < lẽpju, guôvu < guôvju, zivu // zuvu < zivju //
zuvju, b) verbu tagadnes 3. personas formās: grâb < grâbj; 3) vārda beigās aiz gariem
patskaņiem un divskaņiem verbu tagadnes 3. personas formās īstenības izteiksmē,
kā arī pavēles izteiksmē vienskaitļa 2. personas formās: kŗâ < kŗâj, apjâ < apjâj, sẽ <
sẽj, sarã < sarãj; 4) aiz īsa patskaņa atematiskā verba bût pagātnes formās: bi < bij <
bija, gã < gãja; 5) morfēmu sadurā: vẽlukteris < vẽjlukteris, vẽzuve < vẽjazuve;
· v zūd vārda vidū 1) tautosillabiskā pozīcijā aiz gariem patskaņiem un divskaņiem:
ts < tvs, diês < diêvs; 2) skaņu kopā -rv-: ciris < civis, dures < duves; 3) skaņu
kopā -lv-: cilks < civks, gâla < gava; 4) intervokālā pozīcijā: klaũ-ēja < klaũvēja;
· n zūd vārda beigās 1) adverbos: šuôdiê < šuôdiên, pr < prn, partikulā viẽ < viẽn;
2) aiz divskaņiem verbu pavēles izteiksmes vienskaitļa 2. personas resp. īstenības
izteiksmes tagadnes 2. personas formās: aû < aûn; 3) o- un ā-celmu deminutīvu
vokatīva formās, kas darinātas ar piedēkli -īn-: dêlī < dêlīn; 4) morfēmu sadurā:
ciêmãte < ciênmãte, jaûmãsa < jaûnmãsa; 5) vārdā brs < brns;
· ņ zūd pronomenā viš < viš;
· r zūd 1) vienzilbes vārdu beigās: a < ar, ga < gar, i < ir, ku < kur; 2) morfēmu
sadurā adverbā a·viên < a·viên(u);
· d zūd 1) vienzilbes vārdu beigās: ta < tad, ka < kad; 2) adverbā taga < tagad;
· t zūd 1) p priekšā adverbos apakaļ(u) < atpakaļ(u), aka(l) < atkal vai atkan;
2) partikulā kaût > kaû;
· m zūd adverbos pruôjā < pruôjām, gaŗā < gaŗām;
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· l zūd vārdā vêl > vê.
Līdzskaņu kopa zūd vārda beigās vārdos vaĩ < vaĩrs, šu < šurp.
Dažādu līdzskaņu zudums vērojams morfēmu sadurā: lap·rât < lab·prât, Laũgaļi < Laũkgaļi,
cũgas < cũkgas, saûzeme < saûszeme.
Līdzskaņa s pielikums sastopams vārda sākumā līdzskaņu t, p, k priekšā: stiẽģelis <
vidusaugšvācu tēgel, stuõveris < tuõveris, spĩķis < pĩķis, spederines < pederines, skoste < koste.
Vecākās paaudzes valodā dažkārt saklausāms līdzskaņa t iespraudums skaņu kopās -ns, -ņš:
ciêminc < ciêmins, graûdiņč < graûdiņš.
Līdzskaņa k iespraudums fiksēts vārdos dzîksla, kulkstīt.
Retumis konstatēts līdzskaņa j iespraudums vārdā nejiẽt < neiẽt.
Vairākos vārdos vērojama balsīgu un nebalsīgu troksneņu maiņa saknes beigās: kviêkt //
kviêgt, buõte // buõde, tik // tig, kņubu // kņupu, vārda sākumā: pudele // budele, arī butele.
Sastopami daži citi artikulācijas veida pārgrozījumi, piemēram, dl // gl (sdli // sgli),
dn // gn (mednis // megnis).
Vārddarināšanas aspektā izloksnē ir sastopamas atvasinājumu grupas, kurās (līdzās literārās
valodas vārdiem) fiksēti arī vairāki Dienvidrietumkurzemes izloksnēm raksturīgi vārdi:
· ar piedēkli -aļ- darināti govju vārdi: Uõtaļa, Sstaļa, Dũmaļa, arī citi substantīvi:
briêdaļa, vataļa, pikaļas (arī pikali), smĩgaļa (arī smĩgala);
· atvasinājumi ar piedēkli -ān- pa lielākai daļai apzīmē lielu, vecu, ar negatīvām
īpašībām apveltītu cilvēku vai dzīvnieku, arī lielu priekšmetu: drickãns, klazãns,
krapãns, maũŗãns, capãns, rikãns;
· ar piedēkli -el- atvasināti bērnu, ķermeņa daļu, nelielu priekšmetu nosaukumi, kas
parasti izsaka pamazinājumu: ganelis, bulelis, kupelis, dabelis, namelis, mašĩnelis;
· ar piedēkli -n- darināti mājvārdi, arī uzvārdi: Krũzni, Dinni, Mũrni, Paũžni,
Puôdni;
· ar piedēkli -ien- no substantīviem darināti vietu, kur kas atrodas vairumā,
nosaukumi: bẽrziens, skaîdiens, čûksliens, kuîtiens, atvasinājums kãjiens, no
adjektīviem un adverbiem darināti vietu nosaukumi: svešiene, turiena, abstraktu
jēdzienu nosaukumi: agriene, jaûniene, maziene, deverbāli substantīvi: sasitiens,
šãviens, švipiens;
· piedēklis -ij- sastopams augu nosaukumos: ãlavija, cikuorijas, zepija, adjektīvos:
sâlijs, dažos toponīmos: Akmenija;
· ar piedēkli -iķ- atvasināti darītājvārdi, citu personu, arī priekšmetu nosaukumi:
gãbiķis, mediķis, jaûniķis, knaîbiķīši, pudiķis, puciķis;
· ar izskaņu -ine (arī -ene) darināti augu nosaukumi: glãzine, kavine, tĩtarine, kukaiņu
un dzīvnieku nosaukumi: lapsine, mũķine, briêdine, personu nosaukumi: ķêķine,
vecine, vedējine, kapine, priekšmetu nosaukumi: bastine, mimine, jẽrine, baraķine,
kvaûķine, divzarine, slimības nosaukums blusines, toponīmi: Maĩķines, Buline,
Grîsline; arī ar izskaņu -inis darināti augu nosaukumi: mežinis, rãcinis, priekšmetu
(darbarīku) nosaukumi: bradinis, kŗuõcinis, pakulinis; ar -ine, -inis darinātus
atvasinājumus vecākās paaudzes pārstāvji dažkārt lieto arī atributīvā funkcijā: vecine
aîta, perine vista;
· deminutīvi darināti ar piedēkļiem -ĩn-, -in-, -iņ-: mãsĩna, bļuõdina, gũžinas,
kumeliņš, diêdzinš;
· ar piedēkli -kl- darināti priekšmetu nosaukumi: bruceklis, dẽdeklis, uzkubeklis,
riẽdīkla;
· ar piedēkli -ksl- atvasināti reāliju, priekšmetu nosaukumi: dzruokslis, grmuokslis,
kârtākslis, davākslis;
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·

ar piedēkli -tuv- darināti priekšmetu nosaukumi: braûktuve, mstuve, riẽstuvis, arī
vietu nosaukumi aûgtuve, dzituve;
· ar piedēkli -ul- darināti personu nosaukumi un darītājvārdi: bruzdulis, mumulis,
tmulis, uzvārdi: Cibulis, Bârdulis, augu nosaukumi: simulis, priekšmetu
nosaukumi: spruñgulis, rituls, vizulis;
· piedēklis -ūz- sastopams dažos cilvēku nosaukumos: crũzis, glmũzis;
· ar piedēkli -už- atvasināti govju vārdi: Pimuža, Ctuža, Piêkuža, arī sieviešu vārdi:
Añnuža, Maĩguža, Katruža.
Līdzās adjektīviem ar izskaņām -ains, -aina sastopami adjektīvi arī ar izskaņām -ainis,
sieviešu dzimtē -aine: ragainis (tekulis), rũtainis (raksts), kņuburaine (dzija), spuñdaine (galddrāna);
vērojama arī šo adjektīvu substantivācija: bkainis, kulainis, ckulaine. Līdzās atvasinājumiem
ar -ain- nereti darināti arī sinonīmi ar -uot-: crpuots, spaļuots, târpuots, vlnuots, viluots,
zâbakuots, asiņuots.
Ar piedēkli -uoj- darināti adjektīvi: mituojs, târpuojs.
Ar izskaņu -īdze darināti adjektīvi, kas izsaka, ka kaut kam kā raksturīga īpašība vai pazīme
piemīt tas, kas ietverts pamatvārda – substantīva – nozīmē; tie dažkārt ir substantivējušies:
kaûnīdze (meita), kumelīdze (ķēve), gunīdze (sieva), piẽnīdze (guove), suvênīdze ‘sivēnmāte’.
Sastopami vairāki salikteņi, kas darināti ar metonīmisku nozīmes pārveidojumu: batvêdere,
četrkãjis, jlaûsis, jlnaģis, ķupaûse.
Plašu grupu veido salikteņi ar -mala, -male, -malis: gŗãvmala // gŗãvmale // gŗãvmalis,
jũrmala // jũrmale // jũrmalis.
Morfoloģiskā skatījumā izloksnē ir sastopamas vairākas atšķirības substantīvu celmu
formu lietojumā. Vērojama svārstīšanās, piemēram, starp o- un io-celmu formām: papīrs //
papīris, dibs // dibis, mugurkaũls // mugurkaũlis, starp ē- un ā-celmu formām: tiñte // tiñta,
pĩpe // pĩpa, reĩze // reĩza, balañda // balañde, caûna // caûne, lapsa // lapse, vaĩna // vaĩne, starp
ā- un o-celmu formām: mñca // mñcs, taka // taks, uõsta // uõsts, žuka // žuks, starp ē- un iocelmu formām: apruoce // apruocis, kuonis // kuone, dẽlis // dẽle, rkulis // rkule, pẽlis // pẽle.
Izplatīta ir i-celmu pāreja ē-celmos: ace, aûse, guôve, klẽte, pite, side.
Līdzskaņu celmu locīšanā vērojamas atšķirības no literārās valodas, bieži līdzās tiek lietotas
citu celmu formas – vienskaitļa nominatīvā: akmens //akmns // akmenis, asmens // asmenis,
rudens // rudenis, ûdens // ûdns // ûdenis; vienskaitļa ģenitīvā: akmeņa // akmens, asmeņa //
asmens, rudeņa // rudens, ûdeņa // ûdens, zibeņa // zibens.
Pie u-celmiem bez literārajā valodā sastopamajiem vārdiem pieder arī vīriešu dzimtes vārdi
kãsus ‘klepus’, vadus ‘vads (zvejas rīks)’, žagus, arī literārajā valodā novecojušie sieviešu dzimtes
vārdi dzinus, plus, ragus.
Izloksnē konstatētas vairākas senākas locījumu formas:
· ()ā-, ē- un i- celmu senā vienskaitļa datīva forma ar galotni -i: viêni mãsi, savi
pãdîti, gudri mãti, klẽti; pronomena viņš vienskaitļa datīva forma viņĩ konstatēta
izloksnes pierakstā 21. gadsimta sākumā (Svent.);
· io-celmu vienskaitļa lokatīva formas ar galotni -ē: gŗãpē, kabarē, ķêķē, šķĩvē;
· ()o- un (i)o-celmu daudzskaitļa instrumentāļa formas ar galotni -is: dzîvuo pilis
vaîgis, a garis nagis, [aste] isiẽt uz divis žuburis, ķkatas atbraûca ar vzumīnis, ar
miêžis, ar rudzis, ar kumelīnis.
Paretam fiksētas vecā divskaitļa atliekas – divskaitļa nominatīva–akuzatīva forma ar galotni
-i (šo formu parasti lieto, ja substantīvs, piemēram, ir laika, mēra vienības nosaukums, ko apzīmē
numerāļi no divi līdz deviņi): sadalît uz četri, piêci daļi; turi tuõ maîsu ar abi ruôki ciêti!; kâdi septiņi
lizdi; cũkumãtes turêja divi gadi.
Līdzās ar piedēkli -āk- darinātajām adjektīvu komparatīva formām vecākās paaudzes valodā
dažkārt vērojams partikulas juo lietojums ar komparatīvu, retāk ar pozitīvu: juo mazāki, juo liẽlāki,
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juo gaŗi.
Pagājušā gadsimta 70., 80. gados daži visvecākās paaudzes pārstāvji atcerējās, ka 19. un
20. gadsimtu mijā ir dzirdētas pronomenu daudzskaitļa datīva formas mumis, jumis, arī nelokāmās
piederības pronomenu formas mana, tava, sava.
Verbu konjugācijā ir saglabājušās vairākas senas formas, kā arī radušies jauninājumi.
Verbam bût tagadnes vienskaitļa 1. personā līdzās formai smu tiek lietota pēc o-celmu
parauga darinātā forma su; ir saklausīta 3. personas forma irād, retumis iraid, ira, irâ; līdzās
daudzskaitļa 1. un 2. personas formām sam, sat visvecākās paaudzes valodā arī esim, esit un
tagadnes 3. personā arī noliegtās formas nev, nv, neva, nava, nevâ, nevâd.
Ir konstatēta daļēja tagadnes i-celmu verbu saglabāšanās: gulu // guļu, sêdu // sêžu,
gribim // gribam, redzim // rdzam. Dažas i-celmu verbu resp. divdabju formas sastopamas
tautasdziesmās, piemēram, gulim, gulims, gavilim.
Verbu ()o-celmi ar au saknē visai bieži tiek locīti kā no-celmi: aûn, kaûn, bļaûnu, kraũnu.
Izloksnē vērojama svārstīšanās starp verbu ōo- un āo-celmiem: dañcuot // dancāt,
klejuot // klejāt, migluot // miglāt, nagluot //naglāt; raksturīgs arī āo-celmu lietojums līdzās ēocelmiem: drĩvāt // drĩvēt, lãdāt // lãdēt, rĩvāt // rĩvēt, skrũvāt // skrũvēt.
Plašu grupu veido verbi ar izskaņu -ināt, kurā sastopami arī vairāki cilmes un semantikas
aspektā dažādi dialektāli vārdi: dricināt, kubināt, ķirināt, pâpināt, sitināt, skubināt, šulināt.
Dažas atšķirības vērojamas verbu pagātnes formu lietojumā, piemēram, sastopamas
pagātnes ē-celmu formas: âve, cêlēs, kave, nese, smêle, vede; retumis konstatētas pagātnes formas ar
-avā-: baŗava, šļpava, tautasdziesmās arī atlīgava, nuolūkavu, nemielava.
Refleksīvā elementa sa (retāk s) iespraudums starp priedēkli un verba sakni un nereti reizē
arī refleksīvā elementa pievienojums verba beigās konstatēts visvecākās paaudzes pārstāvju valodā:
apsaģêrbties, atsalaîst, iesarasties, izsatuõņāties, sasadziêdāties, uzsavâkties, iesklausīties.
Līdzās kondicionāļa formām ar -tu dažu visvecākās paaudzes nīcenieku valodā vēl dzirdētas
daudzskaitļa 1. personas formas ar -tum, retumis -tūm: darîtum, turtum, dabuĩtūm, iẽtum // iẽtūm.
Liela daļa adverbu ir literārās valodas adverbu fonētiski vai morfoloģiski varianti: ieblakām,
kâmr // kâmrt, maģ, pirmāk, rikšūm, aũkst, brîžus, gaŗā, kãjūm.
Dažas fonētiskas pārmaiņas salīdzinājumā ar literāro valodu vērojamas prepozīciju (un
priedēkļu) lietojumā, piemēram, āz (āz-, reti az-) (āzaûgt, āzdure, āzgâze, azbas // āzbas,
āzsist) // aiz; bes (bes ragiem, bes apstâšanās, besnaģe) // bez; is- (isluôbīt, ismklt, isriẽdīt, isdināt,
isigalis) // iz-; uoz (uoz-, ūz-, uz-) (uoz riķiem; ūznst) // uz, uz-.
Prepozīcijas nuo un pie biedrojas gan ar vienskaitļa, gan (atšķirībā no literārās valodas) arī ar
daudzskaitļa ģenitīvu: nuo mãju, nuo rãceņu, pie aûšu, pie brnu.
Vērojams prepozīcijas piê lietojums pêc vietā nolūka nozīmē: nuogãja piê maîzes; braûkt piê
zuvu.
Retumis ir fiksētas konjunkcijas i ‘un’, abar ‘bet’, adar ‘vai’, partikula neba.
Par Nīcas izloksni sk. arī: Bušmane 1981, Bušmane 1989 (1), Bušmane 1989 (2), Bušmane
2011, Bušmane 2017, Etn. 1892, Etn. 1894, LVDApr., LVDA mat.
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Vārdnīcas uzbūve
I. "Nīcas izloksnes vārdnīcā" pamatos ir ietverti visi vārdi un vārdu savienojumi, kas
izloksnē ir pierakstīti 20. gadsimta 70.–80. gados, kā arī kopš 2011. gada. Ir izmantoti vairāki citi
avoti, kuros sastopamas dažas minētajos izlokšņu pierakstos nefiksētas leksēmas, bet galvenokārt
šie avoti izmantoti vārdu semantikas skaidrošanā, retāk to lietojuma ilustrācijai. Piemēram, ir
iekļauti vārdi, vārdu savienojumi no Benitas Laumanes 1963. gadā pierakstītajām atbildēm uz
"Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas programmas" leksikas daļas
jautājumiem, kā arī no viņas monogrāfijām, arī Nīcā pierakstītajās tautasdziesmās sastopamā
leksika.
Norāde uz Kārļa Mīlenbaha, Jāņa Endzelīna un Edītes Hauzenbergas-Šturmas "Latviešu
valodas vārdnīcā" reģistrēto vārdu ir dota gadījumos, kad 20. gadsimta otrajā pusē izloksnē tas nav
konstatēts, aiz domuzīmes dodot vārdnīcā minēto skaidrojumu; ja tas ir vācu valodā, tad iekavās
seko tā tulkojums latviešu valodā un atsauce uz avotu, piemēram, cãčis – die Kartoffel (in der
Kindersprache) (kartupelis (bērnu val.)). (EH I 261)
No izloksnē savāktā valodas materiāla vārdnīcā parasti nav iekļauti:
1) verbālsubstantīvi ar izskaņu -šana, ja tiem ir vienīgi procesuāla nozīme un izloksnē nav
fiksēta(s) cita(s) nozīme(s),
2) verbi ar priedēkli ne-, ja tiem ir tikai nolieguma nozīme un nav citu semantikas vai
lietojuma īpatnību (atvasinājumi ar šo priedēkli var būt ietverti ilustratīvajā tekstā pie attiecīgā
pamatvārda),
3) regulāri darināti substantīvu deminutīvi (piemēri ar tiem var būt pie attiecīgā pamatvārda;
deminutīvi pamatvārda šķirkļa galvā dažkārt iekļauti gadījumos, kad ir sastopamas sinonīmas
formas, – sk., piemēram, ace, cũka; atsevišķā šķirklī deminutīvu formas minētas gadījumos, kad
vārds tiek lietots tikai deminutīva formā: bezdelīgactiņa; atsevišķos šķirkļos dotas
deminutīvformas, kas saistītas ar dažādu celmu vārdiem, piemēram, čaûmala un čaûmalīte),
4) vairāki 20. gadsimta otrajā pusē speciālajā (piemēram, zvejniecības, lopkopības)
terminoloģijā lietoti aizguvumi.
Divdabji parasti ir ietverti verba šķirklī. Atsevišķos šķirkļos ir doti divdabji, kam izloksnē ir
konstatētas vairākas nozīmes, piemēram, dams, -a 1. Divd. → ê s t (1). 2. parasti ar not. gal.;
adj. noz. Tāds, ko var lietot uzturā. 3. biežāk ar not. gal.; subst. noz. Pārtikas produkti;
ēdiens. 4. parasti ar not. gal.; adj. noz. Tāds, ko izmanto ēdot.
Ir iekļauti vairāki īpašvārdi – novadam raksturīgie personvārdi, to hipokoristikas
19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, dzīvnieku vārdi, svētku nosaukumi, vietvārdi. Tie
ietverti parasti tad, ja tiem ir arī sugasvārda funkcijas vai arī tie ietilpst stabilajos vārdu
savienojumos.
Piebilstams, ka, ņemot vērā to, ka 20. gadsimta 70., 80. gados reģistrētais izloksnes materiāls
pēdējā desmitgadē ir pārbaudīts, papildināts tikai daļēji un tas ir fiksēts galvenokārt vecākās
paaudzes pārstāvju valodā, vārdnīcā ir sastopami šķirkļi, kuros ietverts vecākais vārda variants resp.
forma, vai arī nav minēta vārda primārā nozīme, lai gan mūsdienu izloksnē tās nav svešas.
II. Leksika ir apkopota šķirkļos, kas sakārtoti alfabēta secībā. Vairākos gadījumos vārdi ir
apvienoti ligzdās. Ligzdās ir doti galvenokārt
1) vārdu fonētiskie, vārddarināšanas un morfoloģiskie varianti (tomēr to apvienojums ligzdās
nav konsekvents, jo nereti variantiem mēdz būt arī (nelielas) semantiskas vai stilistiskas atšķirības):
glãza, arī glãze, glãzs; dañcāt, arī dañcuot; bezdeliñga, bezdelīga. Ja šķirklī iekļautie vārda
varianti ir alfabētiski attālāki, ir dots norādes šķirklis, piemēram, crpains, -a, arī crpuots, -a;
crpuots. Sk. c  r p a i n s . (Piebilstams, ka fonētiskie un morfoloģiskie varianti bieži ir raksturīgi
aizguvumiem, piemēram, mũņika(s), mũnika(s), mõnika(s), moņika, mõņika,
muõnikas.);
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2) vīriešu un sieviešu dzimtes personu nosaukumi: dakteris m., daktere f.;
3) adjektīvu, lokāmo numerāļu, pronomenu un divdabju vīriešu un sieviešu dzimtes formas:
bass, -a; astuotais, -ā, retāk astuots, -a; cits, -a.
Atsevišķos šķirkļos ir doti homonīmi: Ibirze (neliels bērzu (retāk citu koku) mežs; bērzu
audze); IIbirze (sējamās joslas apzīmējums tīrumā).
III. Katra vārda leksikoloģiskās un leksikogrāfiskās analīzes rezultāti ietverti šķirklī, kam ir
šādas sastāvdaļas:
1) šķirkļa vārds (morfoloģiski fonemātiskajā rakstībā – t. s. pārceltajā formā trekniem
burtiem slīprakstā),
2) norāde par vārdšķiru (stāviem gaišiem burtiem),
3) norāde(s) par ierobežojumu vārda lietošanā (polisēmiskajiem vārdiem, ja tās neattiecas uz
visām vārda nozīmēm, tās dotas pie attiecīgās nozīmes – stāviem gaišiem burtiem),
4) vārda nozīmes skaidrojums (stāviem trekniem burtiem),
5) ilustratīvais teksts (gaišiem burtiem slīprakstā),
6) stabilie vārdu savienojumi (trekniem burtiem slīprakstā): vārdkopnosaukumi aiz o zīmes,
salīdzinājumi un frazeoloģismi aiz ² zīmes kopā ar skaidrojumu (stāviem gaišiem burtiem) un
ilustratīvo tekstu.
IV. Aiz šķirkļa vārda seko norāde uz vārdšķiru. Atšķirībā no latviešu valodā publicētajām
izlokšņu vārdnīcām (tas ir, Elgas Kagaines un Silvijas Raģes "Ērģemes izloksnes vārdnīcas",
Antoņinas Reķēnas "Kalupes izloksnes vārdnīcas" un Eduarda Ādamsona un E. Kagaines "Vainižu
izloksnes vārdnīcas") "Nīcas izloksnes vārdnīcā" šķirkļa galvā parasti nav dotas vārda locījumu
formas, jo tās parasti saskan ar attiecīgo celmu locījumu formām literārajā valodā. Tās (dažkārt
pievienojot norādi uz vārda dzimti) minētas gadījumos, kad ir apvienoti dažādu celmu vārdi, kuru
locīšanā atsevišķu locījumu formas ir vienādas, piemēram, drãte, arī drãts f., m.; debesis dsk., f.,
retāk debess vsk., f., m.
Nav norādīts arī uz izloksnei raksturīgajām senākajām locījumu formām: uz ()ā-, ē- un
i-celmu vienskaitļa datīva formu ar galotni -i; uz ()o- un io-celmu daudzskaitļa instrumentāļa
formu ar galotni -is (par tām sk. izloksnes parādību apskatā).
Pie substantīviem, kas sastopami tikai ģenitīva formā, dota attiecīgā norāde: divzaru ģen.;
nelok. Norāde uz locījuma formu minēta arī gadījumos, kad ar konkrēto nozīmi tiek lietota
noteikta locījuma forma: desmits... 2. dsk. dat., instr.: desmitiem, desmitām. Ir ietverta arī norāde
uz adjektīva (ar konkrētu nozīmi) lietojumu tikai ar noteikto galotni: gaš .. 2. m.; ar not. gal.;
subst. noz. Zalktis.
Ja daudzskaitliniekiem līdzās daudzskaitļa formas lietojumam konstatēts arī vienskaitļa
lietojums, šķirkļa galvā ir dotas abu skaitļu formas: drabas, reti vsk. draba; ekseļi, reti vsk. ekselis;
drbuļi, retāk vsk. drbulis; drãgas, arī vsk. drãga, reti drãgus. Dažkārt norāde vsk. vai dsk.
minēta arī gadījumos, kad vērojams vienas vai otras skaitļa formas biežāks lietojums, biežāk lietoto
formu dodot pirmo: duļi, vsk. dulis.
Tāpat kā citiem adjektīviem, arī atvasinājumiem ar izskaņu -ains ir minēta arī sieviešu
dzimtes forma. Bet, ja tekstā ir sastopama tikai vīriešu dzimtes daudzskaitļa nominatīva forma, tad
vienskaitļa nominatīva forma nav droši atvedināma – tā var būt ar izskaņu -aiņš vai -ainis. Tāpēc
šajos gadījumos (ja ir paralēlformas) minēta tikai šī daudzskaitļa forma: gubains, -a, dsk. gubaini,
-as, arī gubaiņi. Savukārt, ja tas ir vienīgais atvasinājums, tad šķirkļa galvā ir dota vīriešu dzimtes
vienskaitļa forma ar nedrošu izskaņu, kas apzīmēta ar stāviem burtiem: gadainis, dsk. gadaiņi.
Dažos gadījumos, lai pievērstu uzmanību senākām izloksnes parādībām, kas 20. gadsimta
70., 80. gados retumis konstatētas dažu visvecākās paaudzes pārstāvju valodā, aiz šķirkļa vārda ir
minēta (ja ir fiksēta) novecojusī forma, kas dota arī atsevišķā norādes šķirklī. Piemēram, aiz
substantīviem, kas darināti ar priedēkli aiz-, minēti arī atvasinājumi ar āz- vai az-: aizkrâsne,
novec. āzkrâsne; āzkrâsne. Sk. a i z k r âs n e ; aizbas, novec. azbas, arī āzbas; azbas, arī
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āzbas. Sk. a i z b a  s . Sk. arī āzdas, āzdure, āzgâze, āzkus, āzmugure, āzŗaũks, āzuõdere.
Verbu formas ar senāko priedēkli āz- vai az- šķirkļa galvā nav uzrādītas; ja tās ir konstatētas
izloksnē, tās sastopamas tikai ilustratīvajā tekstā.
Šķirkļa galvā ir ietvertas arī verbu refleksīvās formas ar refleksīvā elementa sa (retāk s)
iespraudumu starp priedēkli un sakni: aizkabināties, novec. aizsakabināt; aizsakabināt. Sk.
a i z k a b i n ā t i e s . Ja izloksnes materiālā ir fiksēts tikai verbs ar refleksīvā elementa iespraudumu,
tas dots atsevišķā šķirklī ar nozīmes skaidrojumu un ilustratīvo tekstu: apsakrãģēties v.; novec.
V. "Nīcas izloksnes vārdnīcā" šķirkļos nereti ir iekļautas dažas norādes uz ierobežojumu
vārdu lietošanā, kā arī stilistiskais raksturojums. Tā kā apzinātais materiāls attiecas uz laiku, sākot
apmēram ar 19. gadsimta pēdējiem diviem gadu desmitiem līdz mūsdienām, tad ir grūti to
diferencēt hronoloģiskā skatījumā. Tāpēc vārdnīcā nav norāžu uz vārdu, formu lietojumu
konkrētas paaudzes pārstāvju valodā, bet, ja tas 20. gadsimta 70., 80. gados retumis ir konstatēts
tikai atsevišķu visvecākās paaudzes pārstāvju valodā, ir dota norāde novec. (novecojis vai
novecojošs vārds, forma). Par leksikas vēsturisko mainīgumu liecina norāde vēst. (vēsturisks).
Visai ierobežoti ir dota norāde lit. (literārisms), jo pēdējos gadu desmitos vairāki 20.
gadsimta pirmajā pusē ienākušie literārās valodas vārdi mūsdienās ir sastopami dažādu paaudžu
valodā.
Problemātisks ir arī jautājums par stilistisko norāžu iekļaušanu vārdnīcā, jo vārdu krājums,
kas ir saistīts ar dažādiem sociāliem slāņiem, grupām, konkrētu profesiju pārstāvjiem, nav
vispārizplatīts un tā lietojums stilistiskā aspektā var būt atšķirīgs. To nereti atklāj ilustratīvais
teksts. Pie šīs grupas pieder, piemēram, arī neliterārie ģermānismi, kas savulaik (galvenokārt ar
muižas kalpotāju starpniecību) ienāca arī lauku iedzīvotāju ikdienas valodā. Daļa no tiem vecākās
paaudzes pārstāvju valodā turpina eksistēt, bet vidējās un jaunākās paaudzes valodā tie parasti ir
stilistiski ierobežoti un netiek lietoti neitrālā nozīmē. Visbiežāk no stilistiskajām norādēm "Nīcas
izloksnes vārdnīcā" ir ietverta norāde niev. (nievājoši), retāk hum. (humoristiski), mīlin. (ar
mīlinājuma nokrāsu).
Norādes uz vārda lietojuma laiku, biežumu, arī uz stilistisko ierobežojumu ir sastopamas
ilustratīvajā tekstā un dažkārt tās ir arī pretrunīgas. Tas skaidrojams, piemēram, ar teicēja atmiņas
īpatnībām, individualitāti, sadzīviskiem faktoriem. Tie nereti vārdnīcā ir saglabāti, jo var liecināt,
piemēram, par teicēja dzīves veidu, uztveri, attieksmi pret apkārtējiem, notiekošo.
Piebilstams, ka daudzos šķirkļos (it īpaši prefiksāli darināto verbu ilustrācijai) ir ietverts tikai
viens vai divi teksta fragmenti, kas daļā gadījumu liecina par vārda reto reģistrējumu resp.
lietojumu, kā arī par to, ka vārds pēdējās desmitgadēs izloksnē nav konstatēts.
VI. Vārda semantikas relatīvi patstāvīgās sastāvdaļas ir uzlūkotas par vārda nozīmi.
Polisēmiskiem vārdiem tās ir apzīmētas ar arābu cipariem. Vārda nozīme parasti sadalīta sīkāk,
uzrādot arī vārda nozīmes nianses, kas parādītas vai nu pie attiecīgās nozīmes skaidrojuma aiz
semikola, vai arī atsevišķi aiz paralēlzīmes (//). Ja vārdkopām, salīdzinājumiem vai
frazeoloģismiem ir konstatētas vairākas nozīmes, tās apzīmētas ar burtiem: o nuo dabas – a) no
dzimšanas. [...]. b) bez cilvēka līdzdalības.
Lielākā daļa skaidrojumu satur tiešu informāciju par attiecīgo parādību, priekšmetu, darbību,
pazīmi. Dažiem atvasinājumiem dota atsauce uz pamatvārdu, pie kura atrodama pilnīgāka
semantiskā informācija. Tā nereti ir dota, piemēram, atvasinājumiem ar -ība-, -iens-, -šana, -ums:
griêziens subst. Vienreizēja paveikta darbība → g r i ê z t (1); gruzdums subst. Rezultāts →
gruzdēt.
Ņemot vērā, ka informanti pa lielākajai daļai ir bijuši veci cilvēki, kuru dzīves gaitā ir
notikušas dažādas izmaiņas gan sabiedriskajā iekārtā, gan materiālajā un garīgajā kultūrā, arī
valodā, vairākos gadījumos ir konstatēts, ka izloksnes pierakstos konkrētu vārdu resp. to variantu
skaidrojumi ir atšķirīgi. Turklāt vairāki 20. gadsimta 70., 80. gados reģistrētie vārdi pēdējos gadu
desmitos nav fiksēti. Tāpēc nav bijis iespējams precizēt to semantiku. Tomēr palaikam šie vārdi ir
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ietverti vārdnīcā, jo tie var liecināt, piemēram, par atbilstošās reālijas, parādības neaktualitāti
mūsdienās, kad, iespējams, vārda nozīme vairs nav saglabājusies teicēja atmiņā, arī par vārda
semantikas dinamiku (sk., piemēram, cederija un ciderija).
Dialektismu skaidrojumā izmantots semantiski ekvivalentais latviešu literārās valodas vārds
vai aprakstošais filoloģiskais skaidrojums, īss etnogrāfisks apraksts. Augu, putnu, dzīvnieku
nosaukumu skaidrojums dažkārt papildināts ar attiecīgo latīnisko nosaukumu.
Vārdiem, kas ir kopīgi ar literāro valodu, nozīmju skaidrojumi parasti ir pārņemti no
"Latviešu literārās valodas vārdnīcas" (LLVV) vai "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas" (MLVV),
retāk no "Latviešu valodas vārdnīcas" (LVV 1987, LVV 2006).
Ja vārdam nav izdevies noskaidrot nozīmi, skaidrojuma vietā dota jautājuma zīme. Tā
(iekavās) dota arī gadījumos, kad nozīmes skaidrojums var būt neprecīzs, arī aiz ilustratīvā teksta,
ja tā saturs ir apšaubāms.
VII. Stabilie vārdu savienojumi ir doti katra komponenta šķirklī. Ja tos iespējams saistīt ar
noteiktu nozīmi, tie doti aiz šīs nozīmes ilustratīvā materiāla (aiz o vai ²). Vārdu savienojumi,
kurus daudznozīmju vārdiem grūti attiecināt uz kādu konkrētu nozīmi, doti šķirkļa beigās jaunā
rindkopā (sk., piemēram, iẽt, gava).
VIII. Ilustratīvā teksta piemēri cits no cita atdalīti ar slīpsvītru (/). Nereti ir iekļauti tekstu
fragmenti, kuros neatklājas būtiskas dialektālas iezīmes, bet kas sniedz plašāku informāciju par
priekšmetu, piemēram, tā izejmateriālu, formu, izlietojumu, atklāj ne vien vārda nozīmes, bet
dažkārt ietver arī norādes, piemēram, uz tā izplatību, lietojumu dažādu paaudžu valodā.
Gadījumos, kad teicējs kādu teikuma daļu ir izlaidis, vārdisko izteiksmi ir aizstājis ar
mīmiku, žestiem vai arī izloksnes teksts ir saīsināts, izlaižot tā daļu, kas nav tieši saistīta ar
konkrētās nozīmes skaidrojumu, ilustratīvajā tekstā kvadrātiekavās stāviem burtiem ir dots
papildinājums, bez kā vārds nav saprotams. Ja kvadrātiekavās ir ietverts vārds, ko literārajā valodā
nelieto, tas rakstīts slīprakstā.
IX. Vārdnīcā šķirkļa vārds, stabilie vārdu savienojumi, frazeoloģismi un ilustratīvais
materiāls dots latviešu tradicionālajā fonētiskajā transkripcijā, kurā (atšķirībā no literārās valodas) ir
diferencēti atspoguļota e, ē divējādā izruna – šaurā skaņa, piemēram, vārdos ezis, ceñkle, mêle, un
platā skaņa, piemēram, vārdos dguns, dls, na, kā arī o izruna: īsais patskanis o, piemēram, vārdā
bloks, garais patskanis, piemēram, vārdā mõls, divskanis vārdā uõla. (Piebilstams, ka izloksnē nereti
sastopami vārda varianti – ar īso vai garo patskani, vai divskani: boja un buõja, lõze un luõze.)
Ņemot vērā, ka Nīcas izloksnē sastopamas tās pašas patskaņu un līdzskaņu fonēmas, kas
latviešu literārajā valodā, morfoloģiski fonemātiskajā rakstībā dotais šķirkļa vārds daudzos
gadījumos saskan ar šā vārda literāro formu, piemēram, drãna, badīt.
Vairākos gadījumos, lai teksta saturs būtu vieglāk uztverams, fonētiskā rakstība ir
vienkāršota. Izloksnē vaļējās gala zilbēs vērojamā patskaņu vājinātā izruna (ko fonētiskajā rakstībā
atspoguļo ar mazu attiecīgā patskaņa burtu, kas rakstīts pie īso burtu augšējās līnijas), vārdnīcā nav
uzrādīta – ir rakstīts parastā lieluma burts.
Ir dažas atkāpes skaņu apzīmējumā. Piemēram, nav uzrādītas afrikātas ʒ un ǯ, to vietā (tāpat
kā literārajā valodā) rakstīts dz, dž.
Nav atspoguļots nezilbisks i, kas fonētiskajā rakstībā tiek apzīmēts ar  (vārdnīcā tā vietā dots
līdzskanis j), arī nezilbisks u, kas fonētiskajā rakstībā apzīmēts ar  (tā vietā rakstīts v). Nav
uzrādīts velārās ŋ skaņas lietojums līdzskaņu k, g priekšā (vārdos añka, dags, luñka, sprañgs).
Atklājot reālo līdzskaņu, līdzskaņu kopu izrunu, ilustratīvajā tekstā ir uzrādīta asimilācija:
staps < stabs, draûks < draûgs, iskust < izkust, uššaũt < uzšaũt, arī skaņu ts un ds saplūdums,
piemēram, vārdos cic < cits, gac < gads.
Ir atspoguļota līdzskaņa r mīkstinātā izruna (gŗũti, ŗukata).
Lai atvieglotu teksta uztveri, nav uzrādīts līdzskaņu garums resp. pusgarums, piemēram,
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vārdos lapa < lap:a, rti < rt:i.
Zilbes robeža ar defisi vārdā ir atzīmēta tad, ja tā ir nepieciešama vārda skanējuma
identificēšanai, piemēram, ne-isejama.
Ir uzrādīts otrās vai trešās zilbes uzsvars, piemēram, acu·miklis; daž·dažāds.
Šķirkļa vārdā, arī stabilajos vārdu savienojumos, salīdzinājumos un frazeoloģismos ietvertajos
vārdos intonācija parasti tiek uzrādīta tikai saknes zilbē. Tā kā izloksnē ir raksturīgs intonāciju
variablums priedēkļos un piedēkļos, tad šķirkļa vārdos parasti tas nav atspoguļots – tie doti bez
intonācijām, izņemot gadījumus, kuros intonāciju variantus nav izdevies konstatēt. Šo zilbju
intonatīvās atšķirības atklājas ilustratīvajā tekstā.
Šķirkļa vārdā nav atspoguļotas vairākas valodā resp. izloksnēs raksturīgas parādības:
1) asimilācija balsīguma ziņā: aizskriêt > aisskriêt; atstâstīt > actâstīt; bags > baks,
2) nebalsīgās afrikātas c un č, kas izrunā rodas celma un galotnes morfēmas sadurā: bats >
bac; guôds > guôc,
3) patskaņu iespraudums (piemēram, i skaņa o-celmu vienskaitļa nominatīvā, ja galotnes
priekšā atrodas troksnenis vai kāda troksneņa savienojums ar l, m, n, r): kakls > kaklis; krsls >
krslis,
4) izskaņu -tājs, -ājs, -ējs pārveidojumi par -tāš, -āš, -ēš: brûklenājs > brûklenāš; dzêrējs >
dzêrēš,
5) līdzskaņu mīkstinājuma zudums o-celmu vienskaitļa nominatīvā š priekšā: ceš > ceš;
apaš > apaš.
Šķirkļa vārdā iekavās parasti tiek uzrādītas skaņas vai zilbes, kas izloksnē nereti zūd:
a(t)pakaļ, bũ(v)meĩstars.
Neregulārās fonētiskās pārmaiņas, piemēram, neregulāra kvalitatīva patskaņa, divskaņa vai
līdzskaņa maiņa, skaņu iespraudums, piespraudums, epentēze, šķirkļa vārdā ir parādītas: aska,
skans, paĩrît, čũčis, stiẽģelis.
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Saīsinājumi
adj.
adv.
akuz.
c.
comm.
dat.
dem.
divd.
dsk.
eif.
f.
folkl.
gal.
gs.
ģen.
hum.
instr.
interj.
iron.
jaun.
komp.
konj.
lamuv.
lit.
lok.
m.
med.
mil.
mīlin.
nelok.
nenot.
niev.
not.
novec.
noz.
num.
okaz.
pag.
pārn.
part.
pers.
poēt.
prep.
pron.
refl.
rel.
sal.
sar.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

adjektīvs (īpašības vārds)
adverbs (apstākļa vārds)
akuzatīvs
celms
kopdzimtes vārds
datīvs
deminutīvs
divdabis (particips)
daudzskaitlis
eifēmisms
femininum (sieviešu dzimte)
folklorā sastopams vārds
galotne (fleksija)
gadsimts
ģenitīvs
humoristiski
instrumentālis
interjekcija (izsauksmes vārds)
ironiski
jaunāks (variants, forma)
komparatīvs (pārākā pakāpe)
konjunkcija (saiklis)
lamuvārds
literārisms
lokatīvs
masculinum (vīriešu dzimte)
medicīnā sastopams vārds
militārās zinātnēs sastopams vārds
mīlinājuma nokrāsa
nelokāms vārds
nenoteiktā (galotne)
nievīguma nokrāsa
noteiktā (galotne)
novecojis vai novecojošs vārds
nozīme, nozīmē
numerālis (skaitļa vārds)
okazionālisms
pagātne
pārnestā (nozīme)
partikula
persona
poētiska nokrāsa
prepozīcija (prievārds)
pronomens (vietniekvārds)
refleksīvs (atgriezenisks)
reliģijā sastopams vārds
salīdziniet!
sarunā
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sk.
subst.
sugasv.
u. c.
u. tml.
v.
val.
vēst.
vienk.
vok.
vsk.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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simbols
skatieties!
substantīvs (lietvārds)
sugasvārds
un citi
un tamlīdzīgi
verbs (darbības vārds)
valodā
vēsturisks
vienkāršrunā
vokatīvs
vienskaitlis

Apzīmējumi
~
^
`
⁀
·
-

→

–
–
–
–
–
–
–
–

/
//

–
–

(?)

–

‘?’
>
<
[]
[..]
¨
²
:
‘’
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

I II

stieptā intonācija: drẽbe
nestieptā intonācija: diêna
krītošā intonācija: nèsi (< neesi)
kāpjoši krītošā intonācija: ȗzlikt
zilbes uzsvars: tik·pat
zilbes robeža: kã-īna
(romiešu cipars šķirkļa vārda priekšā) norāda uz homonīmu: Igas, IIgas
vārda nozīmes skaidrojumā norāda uz saistību ar citu šīs pašas saknes vārdu
(kas aiz bultiņas dots retināti): gruzdums subst. Rezultāts → g r u z d ē t .
ilustratīvajā tekstā atdala piemērus citu no cita
norobežo vārda nozīmes nianses; (ievadā) norāda uz paralēlformām un
vārdu variantiem
aiz vārda nozīmes skaidrojuma norāda, ka skaidrojums var būt neprecīzs;
aiz ilustratīvā teksta norāda, ka tā saturs var būt apšaubāms
vārda nozīmes skaidrojuma vietā norāda, ka vārda nozīme nav zināma
pārvērties par
cēlies no
norobežo ilustratīvajā tekstā paskaidrojumus un papildinājumus
norāda uz izlaidumu citētajā piemērā
norāda, ka seko stabils vārdu savienojums (vārdkopnosaukums)
norāda, ka seko salīdzinājums, frazeoloģisms
aiz šķirkļa vārda norāda, ka vārds sastopams stabilajā vārdu savienojumā
vienpēdiņās (izloksnes aprakstā) dota vārda nozīme
atdala vārdkopnosaukumu, salīdzinājumu, frazeoloģismu no tā nozīmes
skaidrojuma

XVIII

Brigita Bušmane. Nīcas izloksnes vārdnīca

A-I ◦ 2017

Avoti un literatūra
Braže

–

Bušmane 1981

–

Bušmane 1989 (1)
Bušmane 1989 (2)

–
–

Bušmane 2011

–

Bušmane 2017

–

DI
Dinne

–
–

EH

–

Etn. 1892

–

Etn. 1894

–

Gūtmanis
Langijs

–
–

Janševskis

–

Laumane 1987

–

Laumane 1996

–

Laumane 2013

–

Laumane 2015

–

LD

–

LFK

–

LLVV

–

Allererste Anleitung zum Gebrauch der lettischen Sprache für Deutsche
von G. Brasche. Libau: Verlag von G. L. Zimmermann, 1875.
Bušmane, Brigita. Ēdienu nosaukumi Nīcas izloksnē. Zinātniskās
atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980. gada pētījumu
rezultātiem. Rīga: Zinātne, 1981, 17.–21. lpp.
Bušmane, Brigita. Nīcas izloksne. Rīga: Zinātne, 1989.
Bušmane, Brigita. Izloksnes īpatnības tautasdziesmās (pēc Nīcas
materiāliem). Baltistica, III, 2. Vilnius, 1989, 240.–251. lpp.
Bušmane, Brigita. Ar kokmateriālu ieguvi un transportēšanu saistītā
leksika Nīcas izloksnē. Baltu filoloģija, XX (1), 2011. [Rīga:] Latvijas
Universitāte (LU Akadēmiskais apgāds), 2011, 5.–23. lpp.
Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes teicēju devums novada vēsturei.
Piemares ļaudis un likteņi: rakstu krājums, Nr. 2. Atb. red. Ieva Ozola.
Liepāja: Liepājas Universitāte, 2017, 53.–91. lpp.
Endzelīns, Jānis. Darbu izlase. 4 sēj. Rīga: Zinātne, 1971–1982.
Dinne, Māra. Nīcas izloksnes apraksts. Diplomdarbs. (Latvijas Valsts
universitāte.) Rīga, 1988.
Endzelīns, Jānis, Hauzenberga-Šturma, Edīte. Papildinājumi un labojumi
K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcai". 1. sēj. Rīga: Kultūras fonds,
1934–1938; 2. sēj. Rīga: Grāmatu apgāds, 1946.
Spriņģis, Mārtiņš. Nīcas-Lejnieku izloksne. Etnogrāfiskas ziņas par
latviešiem. II. “Dienas Lapas” pielikums. Rīga: P. Bisnieka drukātavā,
1892, 153.–155. lpp.
Spriņģis, Mārtiņš. Dažu tautisku deju, tā saucamo "dižo danču"
nosaukumi. Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. IV. "Dienas Lapas"
pielikums. Rīga: P. Bisnieka drukātavā, 1894, 80. lpp.
Gūtmanis, Olafs. Jūrmalciems. Liepāja: LiePA, 2001.
Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā
vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc manuskripta fotokopijas izdevis ..
E. Blese. Rīga: Latvijas Universitāte, 1936.
Janševskis, Jēkabs. Latvijas novadi. IV. Nīca. Rīga: Valstpapīru
spiestuves izdevums [1928].
Laumane, Benita. Lejaskurzemes fizioģeogrāfiskie apelatīvi (kuršuprūšu paralēles). Onomastikas apcerējumi. Rīga: Zinātne, 1987, 170.–
214. lpp.
Laumane, Benita. Zeme, jūra, zvejvietas. Zvejniecības leksika Latvijas
piekrastē. Rīga: Zinātne, 1996.
Laumane, Benita. Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais
aspekts. Liepāja: LiePA, 2013.
Laumane, Benita. Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi
latviešu valodā. II. Liepāja: LiePA, 2015.
Barons, Krišjānis, Visendorfs, Henrijs. Latvju Dainas. 1. sēj. Jelgava: H.
I. Draviņ-Dravnieka ģeneralkomisija, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga:
Ķeizariskās Zinibu Akademijas spiestava, 1903–1915.
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras
krātuves materiāli.
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. sēj. Atb. red. Laimdots
Ceplītis, 8. sēj. arī Melita Stengrevica. Rīga: Zinātne, 1972–1996.
XIX

Brigita Bušmane. Nīcas izloksnes vārdnīca

LS

–

LTD
LVAN

–
–

LVDA

–

LVDApr.

–

LVDA mat.

–

Lvv

–

LVV 1987

–

LVV 2006

–

ME

–

Mīlenbahs

–

MLVV

–

RMM
Rkr.

–
–

Sprincis
Svent.

–
–

A-I ◦ 2017

mākslas un senatnes mēnešraksts – žurnāls Latvijas Saule. Rīga, 1923–
1931.
Klaustiņš, Roberts. Latvju tautas daiņas. 1.–12. sēj. 1928–1932.
Ēdelmane, Inese, Ozola, Ārija. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga:
SIA "Augsburgas institūts", 2003.
Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Karšu un komentāru autori
Bušmane, Brigita, Laumane, Benita, Stafecka, Anna u. c. Rīga:
Zinātne, 1999.
Atbildes uz "Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas
programmas" (Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība,
1954) jautājumiem (pierakstītas 1963. gadā; glabājas LU Latviešu
valodas institūtā).
izloksnes teksti, kas ietverti atbildēs uz "Latviešu valodas dialektoloģijas
atlanta materiālu vākšanas programmas" jautājumiem.
Endzelīns, Jānis. Latvijas PSR vietvārdi. 1. daļa, 1. sēj. Rīga: Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1956; 1. daļa, 2. sēj. Rīga:
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961.
Latviešu valodas vārdnīca. A–Ž. Atb. red. Dainuvīte Guļevska. Rīga:
Avots, 1987.
Latviešu valodas vārdnīca. 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumi. Rīga:
Avots, 2006.
Mīlenbahs, Kārlis. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis,
turpinājis J. Endzelīns. 1.–4. sēj. Rīga: Kultūras fonds, 1923–1932.
Mīlenbahs, Kārlis. Darbu izlase. 2. Rīga: LU Latviešu valodas institūts,
2011.
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. Red. Ieva Zuicena. Rīga: LU
Latviešu valodas institūts, 2014. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/mlvv.
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu materiāli.
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas (sākot ar 21. krājumu: Zinātņu
komitejas) Rakstu krājums. 1.–23. krāj. [Jelgava, Rīga], 1876–1940.
Sprincis, Pēteris. Nīca laikmetu griežos. Liepāja: LiePA, 2008.
No Sventājas līdz Ancei: Latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 19.
gs. beigās / 21. gs. sākumā. Liepāja: LiePA, 2008.

XX

Brigita Bušmane. Nīcas izloksnes vārdnīca

A-I ◦ 2017

Preface
The "Dictionary of Nīca Subdialect" is a full-type dictionary of one particular subdialect
comprising the lexis attested at Nīca without separation of the specific vocabulary characteristic to
the subdialect from the Standard Latvian word stock. However, this dictionary is relatively full
because in the subdialect, likewise in the whole language, a continuous development process is
going on; therefore it is never possible to fix absolutely entire words and their meanings, to
pursue their meaning change, meaning transfers and the use in various situations. But generally,
the gathered linguistic material reveals the wealth of the respective subdialect and its originality of
expression.
The Nīca subdialect is spoken in the rural districts Nīca and Otaņķi in Southwestern
Kurzeme, located ca. 20 km southwards from Liepāja. They are bordering with the former rural
district Pērkone (now included in the Nīca county, speaking Pērkone subdialect) and the rural
district Grobiņa in the north, with the rural districts Bārta and Pērkone in the east, and with the
rural district Rucava in the south.
Nīca and Otaņķi are forming an ethnographically unique area that has put down striking
evidence in the material and mental culture of the Latvian nation. The magnificent national
costume of Nīca women, the rich treasure of folk-songs, the long-call bourdon – these are only
few values which the natives at Nīca may be proud of and are protecting also nowadays. And what
about the language! Evidence of many ancient subdialectal features is found not only in folksongs that rather frequently are preserving currently disappeared words. Also, the local long-term
clergymen Johann Langius and Gustaw Brasche have lent an ear to the regional language and
enclosed it in their dictionaries (Langijs, Braže) already in the 17th and 19th centuries. In the last
decade of the 19th century, the young writer Jēkabs Janševskis, then teacher at the Nīca school, has
gained impulse for his creative work at this place because "the Latvian language here is kept still
whole and clear. Popular mental wealth here may be collected and gained abundantly" (in:
monthly magazine Burtnieks, 1933, № 9, p. 684). Also, the outstanding linguist Karl Mühlenbach
has spent three days in Nīca during his travel all over Latvia at the beginning of the 20th century
with the aim to collect subdialectal vocabulary for the voluminous "Dictionary of Latvian"
["Lettisch-deutsches Wörterbuch"], to "get thoroughly acquainted with the highly considerable
Nīca subdialect" (Mīlenbahs II 84).
Nevertheless, Mārtiņš Spriņģis, a teacher at Nīca, has written on the Lower Nīca subdialect
already in 1892: "... the subdialect is waning remarkably from year to year. Not even in the speech
of the older generation it is fully dominant any more" (Etn. 1892, 155). This process has
continuated in the 20th century and even more rapidly at the beginning of the 21st century. But
still at the end of the 20th century, housing at Jūrmalciems, the writer Olafs Gūtmanis has heard
many words characteristic to the region and made use of them in his poems, among them in his
work „Jūrmalciems" (Gūtmanis).
The vocabulary from the Nīca subdialect has been systematically collected in the 1970s–
1980s choosing mainly local speakers of the oldest or the utmost oldest generation, born still in
the 1870s–1880s, as informants. Since 2011, the word meanings have been made more precise,
the use of several lexemes mainly in the speech of representatives of the oldest generation has
been checked. Thus, the gathered vocabulary basically offers an insight into the language of the
Nīca people and its dynamics during the 20th century. Including evidence of the history of the
region, diverse spheres of life, traditions, revealing life perception of the people and the
experience gained for centuries as well as their regional identity rooting in the multi-layered
ethnic history of Lower Kurzeme; it also reveals the rapid development of the subdialect when the
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archaic linguistic phenomena are trended to disappear under the influence of Standard Latvian.
This fact is affirmed by disappearance of certain subdialectal phonetical and grammatical features
as well as their inconsequent manifestation. The narrowing of the dialectal vocabulary can be
observed because nowadays one has failed to fix many words from the material noted in the
1970s–1980s. Therefore the regional lexis from Nīca may be used for further studies, e. g. those
dealing with language history and linguistic contacts, interaction between subdialects and the
Standard Language, dynamics of the subdialects as well as semantics and contrastive linguistics.
Many thanks to all persons from Nīca who have contributed to this work! To be
remembered the already deceased persons who have offered a chance to look at the everyday life
of the Nīca people and to lend an ear to their language, by their narrations for years. In the
1970s–1980s they were: Ģēda Kupše (1878–1979), attended primary school for 3 years, rendered
data about plants and clothes; Anna Kļava (1886–1979), rendered data about housekeeping and
lighting; Katrīna Ignāte (1890–1986), primary school education, rendered data about manor life,
animals, birds, cattle-breeding, agriculture, plants, freshwater fishery, rafter's job, vehicles,
lighting, housekeeping, food, clothes, family celebrations, customs, diseases, made the
information about word meanings more precise; Ilze Ruika (1892–1984), attended primary
school for 3 years, recited folk-songs, made the information about word meanings more precise;
Ilze Mielava (1893–1982), attended primary school for 3 years, rendered data about agricultural
implements, fishery, animals, housekeeping, furniture, spinning, weaving; Katrīna Pirtniec e
(1893–1972), rendered data about plants, food, clothes; Katrīna Čirkše (1895–1973), attended
primary school for 3 years, rendered data about ancient fieldwork, housekeeping, family
celebrations, customs, clothes, footwear; Maiga Krētaine (1895–1979), attended primary school
for 3 years, rendered data about plants, agriculture, fishery, housekeeping articles, clothes; Ilze
Māliņa (1897–1989), rendered data about plants, agriculture, cattle-breeding, housekeeping,
furniture, spinning, weaving, food, made the information about word meanings more precise;
Andrejs Otaņķis (1901–1975), primary school education, rendered data about agriculture,
construction, carpenter's and joiner's job, housekeeping articles; Miķelis Jūrmalis (1902–1989),
attended primary school for 5 years, rendered data about fishes, fishery, ancient fieldwork,
agricultural implements, farming engines; Katrīne Vērniec e (1904–1986), attended primary
school for 3 years, rendered data about agricultural implements, food, made the information about
word meanings more precise; Jānis Kļava (1906–1983), attended primary school for 2½ years,
rendered data about agriculture, agricultural implements, rafter's job; Margrieta Runn e (1911–
2001), primary school education, finished also animal husbandry school, made the information
about word meanings more precise.
In the 1980s, students at the former Liepāja Teachers Training College (now Liepāja
University) were involved in the investigation of their native subdialect during practical work in
dialectology. Spodra Dīķe from Nīca has collected a broader word stock. Māra Dinne (Sproģe),
student at the Latvian (State) University descending from Nīca, has collected and studied
materials from the Nīca subdialect as well. Some pupils at the Nīca secondary school (under
guidance of teacher Biruta Bumbule) have traced the dissemination and stability of several
subdialectal features in the speech of different generations in their families. Many thanks for these
materials that have been used for making the meanings more precise and illustrating them.
New subdialectal material have been gathered in the last decade when starting to sum up
the Nīca vocabulary. Thanks for responsiveness to all persons who have rendered valuable data
about the modern subdialect. Among them, special thanks to Jēkabs Bozis (1923), Alvīne Šķipere
(1929), Milija Otaņķe (1932–2017), Jānis Jūrmalis (1937), Alīda Vārna (1933). Thanks also to
Gita Vanaga who in the last years has always shown sympathy to deal with observations about
speech of different generations made at her work, respectively, the management of Nīca
Antiquities Repository.
Our gratitude to the colleagues who have promoted the creation of this work by their
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Concise data about phonetic, word-formation
and grammar features of Nīca subdialect
The Nīca subdialect belongs to the Middle Latvian dialect and is featured by the specifics
of the Couronian subdialects as well as the Semgallian subdialects.
The subdialect uses two basic intonations: drawn intonation (∼) corresponding to the
drawn intonation used in the three-intonation area – mãja, sẽne, dũmi, kañna, laũks, and nondrawn intonation merging the broken intonation and the falling intonation used in the threeintonation area, traditionally marked by circumflex (^) that denotes the broken intonation – lâcis,
dêle, dzît, grûst, dava, gubis. Both intonations are with certainty heard in root syllables in the
subdialect. There are several words spoken with both drawn and non-drawn intonation in the
subdialect, e. g. čikstēt // čikstēt, dâvana // dãvana, duõt // duôt.
Frequently it is difficult to determine the intonation in suffixes and end syllables,
sometimes it may depend on the speech pace. A hesitation even in the speech of the same
informant may be pretty often observed in those syllables, e. g. in derivatives with the suffixes aîn- // -aĩn- (crpaîns // crpaĩns), -îb- // -ĩb- (labîba // labĩba), -niêk- // -niẽk- (namelniêks //
namelniẽks), in case forms of nominals – gadâ // gadã, in verb forms – aûgâm // aûgãm.
In the prefixes aiz-, ie-, nuo-, pār- un pie- there appear both non-drawn intonation and
drawn intonation – aîzbraûkt // aĩzbraûkt; iêjûgt // iẽjûgt, iẽspiêst // iêspiêst; nuôkãrt // nuõkãrt,
nuõraût // nuôraût; pâriẽt // pãriẽt; piêsiêt // piẽsiêt, piẽlabināt // piêlabināt.
In the prefixes ne-, pa-, sa- sometimes is heard a definitely falling intonation marked by
grave accent (`), for instance, in contracted lengths caused by contraction of vowels from two
syllables in one syllable: ns(m)u // (also non-drawn intonation nsmu) < nsmu, nèsi < neesi; if
the following syllable begins with a vowel or diphthong: nd, pàaûdze, pàst, sàaûst, sàsties. The
falling intonation is now and again heard in derivatives on jā-, ne- when the following vowel i or u
is merged with a or e into a diphthong: jàizdara, jàispurina, nèisnãk, nèustraũkt; rarely there was
attested a diphthong with the drawn intonation as well: jaĩstiêk, neĩzgulējis.
The prefix uz- usually has a short vowel u, but sometimes there has been heard the drawn,
the non-drawn and (if followed by voiced consonants) also the rising-falling intonation marked by
semi-circle (⁀): ũsce, ũziẽt, ûskuôž, ûskabināt, ȗzgâza, ȗzlikt, ȗzmaûc, ȗzraût.
If the syllable root of the headword has the non-drawn intonation, diminutives on -elis, ele sometimes have the drawn intonation as well: draũģelis // draûģelis < draûgs, dãrželis //
dârželis < dârzs.
The phonetics of Nīca subdialect is featuring many common phenomena with Standard
Latvian and other subdialects of Middle Latvian. The sound system coicides with Standard
Latvian, however, there appear several differences in the sound use.
Several quality changes in vocalism characteristic to the subdialect are observed in root
syllables:
· before the consonants b and v, sometimes the vocal u is kept: dubns, suvns, zuve,
duj, dujdubenis, dujstuôbrine;
· the sound u is met in many borrowings and foreign words featuring the sound a or
o in Standard Latvian: cula – cola, kuliẽris – holẽra, šuseja – šoseja, stupa –
stapa;
· the open sound  resp.  has been used consequently a) in the infinitive: ct, dzst,
b) not seldom in verbs with the auslaut -ināt: cpināt, ddzināt, dināt, c) in some
compounds where the close sound is used in Standard Latvian: szdiêna, svdiêna,
dzzceš, d) in the past forms of the verbs bēgt and degt: bga, dga, e) in the prefix
ne- if followed by  resp.  in the next syllable: nrdzu, nnsu. In the present forms
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of the verb derēt both open  and closed e are heard: d // de. There appears also
open , , developed from a before r: drināt, srkans;
· the vocal i in the verb pidināt.
Compared to the Standard Latvian, different quality of vowels or diphthongs is observed
in many cases in suffix syllables resp. non-stressed syllables – sometimes a more ancient vowel of
the suffix syllable is kept in the subdialect, or there appear innovations, e. g. the vowel  appears
in the words paska, aska, lîdka, pâtga; a different vowel appears also in the words ãmars,
klabars, lukteris, misenis, muzukants.
In the subdialect are observed many quantitative changes of vowels resp. diphthongs, e. g.:
· prolongation of a and e before a tautosyllabic r in root syllables resp. stressed
syllables: dârbs, bârgs, sêrde, vrgs; prolongation or diphthongization of i and u
before a tautosyllabic r: cîrpt, izmĩrkt, dzĩrnas, ziêrgs, siẽrms, gûrkste, kûrkt,
štũrmelis, stuõrms, buõrste;
· vowel shortening in the words ve, lidz;
· shortening of long vowels or diphthongs with lean to the next word in the speech
flow called proclisis, e. g. in the words kad·reiz, kuo > ku, vai > va;
· shortening of the suffix vowel ī in the past forms of verbs as well as in nouns
derived from them before the consonant j: dariju, penija, adijums, puõstijums;
· in the suffix -nīc-: dgutnica, pavārnica, less frequently in the suffixes -āj-, -tāj-:
liẽpajnieki, mâcītajs, skuõluotais;
· prolongation of an ancient short vowel in the adverbs citūr, visūr, ne·kūr.
The loss of monophthongs is observed in suffix syllables, e. g.:
· u disappears in forms of the active past participle after j: vareîši < varējuši, saskreîši
< saskrêjuši, kā arī vārdā kreîms < krejums;
· a disappears in dative singular of masculine definite adjectives and numerals:
mazaim < mazajam, trešaim < trešajam, as well as in the word pags < palags.
Non-stressed monophthongs sometimes disappear in the root syllable: paûsaris <
pavasaris, šuôvkar < šuôvakar.
There is evidence of anaptyxis characteristic to Semgalian subdialects, i. e. insertion of a
short monophthong after the consonant r, less frequently after the consonant l. In the 1880s,
insertion of a normal-length monophthong has been attested in the subdialect (ilagi, irabe, zirags),
but in the 1970s–1980s anaptyxis has been heard in the speech of a few oldest inhabitants of Nīca
after r (sarakani svaraki, barakstītes), at the end of the 20th century sometimes also with undefined
quality of the monophthong (da’zs, b’ns), or the anaptyxis has not been attested but a notprolonged monophthong before tautosyllabic r was preserved (vads, taps).
The diphthong ai in the word paĩrît may have arisen due to the epenthesis (i. e. insertion
of a monophthong).
Differences from Standard Latvian are observed in the vocalism of end syllables:
· in open end syllables, monophthongs are pronounced mostly voiceless, slightly
reduced (non-reduced monopthong is kept in the dictionary); in rapid or careless
speech, end syllable monophthongs sometimes disappear: mãja > mãja > mãj;
· monophthongs are weakened, sometimes – in rapid or careless speech – eliminated
also in closed end syllables: svdiêns < svêtdiênas (krkli), tâds < tâdas, atraûgs <
atraûgas; short monphthongs frequently disappear in derivatives on -ītis, -ietis, -ris,
-lis: krapīc < krapītis, skruõders < skruõderis; putnels < putnelis;
· end syllable monophthongs sometimes disappear also in the present 2nd person
plural form of -āo-, -ēo- un -ōo-stem verbs: duõmājt < duõmājat, traũcējt <
traũcējat, klibuojt < klibuojat.
In nominative singular of o-stem words where consonants m, n, r, l are following a noise
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consonant, sometimes the monophthong i is inserted between m, n, r, l and the ending s: iesmis,
putnis, stipris, krslis.
Several local phenomena are attested in consonantism, e. g. in borrowings and foreign
words with f un h, the standard sound f is replaced by the consonant p: pabrīķis, praks, potoreja,
pederīte, prišs, dipterīts; the consonant h is quite often eliminated at the beginning of a borrowed
word: moņikas < harmonikas, ektãrs < hektārs, or it is replaced by k: klõrs < hlõrs, kroâda <
hroâda.
The consonant c is sometimes met instead of the standard s in the words pẽterciles, cĩrups,
but in the word cukurs the consonant s has been sometimes attested in the speech of the oldest
generation: sukurs.
Many words with ancient tautosyllabic n have been attested in the subdialect, e. g. añka,
bezdeliñga, dags, dñkts, lacīties, luñka, ratīt, sprañgs.
The consonant ŗ is met in forms where it has arisen due to junction with j: vaŗa, vepŗi,
stûŗa, dze, spe; also in many words where palatalization of r before velar monophthongs is
etymologically and phonetically unfounded: gŗũta, kŗuõkas, kŗâkt, ŗãpāt.
The palatalized consonant š is sometimes attested instead of s in nominative and dative
singular of io-stem nouns: puĩšis, Ašis, ķišis, trušim.
Several words are used with the beginning consonant s or š: stubs // štubs, smuki //
šmuki, spirkts // špirkts, svipe // švipe.
The consonant n is met instead of ņ in nominative singular of o-stem nouns before the
ending š as well as in the pronoun viņš: laũnadziš, viš, the consonant l is met instead of ļ: ceš,
apaš, dziš.
In some cases preservation of the consonants k, g before palatal monophthongs is
observed: cũkīna, mãgiņa.
Vocalisation of the consonants j and v in tautosyllabic position after a short monophthong
is observed in the subdialect: reî < rej, taûs < tavs, seû < sev.
Phonetically unmotivated palatalized consonants are attested in many derivatives with the
auslauts on -elis, -ele: buķelis, maĩšelis, raģelis, krũžele. However, there appear also derivatives with
these auslauts without consonant palatalization: meñcelis, dadzelis, kazele.
Transformation of m into n before a following consonant d is observed in the words cids,
diñdēt. Now and then the word studa < stuñda is attested.
Assimilation as regards voicing coincides with that of Standard Latvian and other
subdialects:
· unvoiced noise consonants become voiced before voiced noise consonants, and
vice versa, voiced consonants become unvoiced before unvoiced noise consonants:
abģuģināt < apģuģināt, palgdama < palkdama, vanaks < vanags, laps < labs;
· ln > ll: mls < mns, pila < pina, vila < vina.
The loss of consonants is observed in the subdialect rather frequently:
· j disappears 1) after long vowels before consonants a) in monosyllable words: vẽš <
vẽjš, vâš < vâjš, straûš < straûjš, duš < dujš; b) in the auslauts -ājs, -ējs, -tājs:
arāš < arājs, dziêdātāš < dziêdātājs, kalēš < kalējs; c) in active past participles: darīse
< darījuse, atsacīse < atsacījuse; 2) after labial consonants a) in forms of io-, ē- and
i-stem nouns: grãvus < grãvjus, lẽpu < lẽpju, guôvu < guôvju, zivu // zuvu < zivju //
zuvju; b) in 3rd person forms of verbs in present: grâb < grâbj; 3) at the word end
after long vowels in the 3rd person forms of verbs in present indicative as well as in
the 2nd person singular forms in imperative mood: kŗâ < kŗâj, apjâ < apjâj, sẽ < sẽj,
sarã < sarãj; 4) after a short monophthong in the past forms of the athematic verb
bût: bi < bij < bija, gã < gãja; 5) in collison of morphemes: vẽlukteris < vẽjlukteris,
vẽzuve < vẽjazuve;
· v disappears within a word 1) in tautosyllabic position after long vowels: ts < tvs,
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diês < diêvs; 2) in the sound cluster -rv-: ciris < civis, dures < duves; 3) in the
sound cluster -lv-: cilks < civks, gâla < gava; 4) in intervocalic position: klaũ-ēja
< klaũvēja;
· n disappears at the word end 1) in adverbs: šuôdiê < šuôdiên, pr < prn, partikulā
viẽ < viẽn; 2) after diphthongs in the 2nd person singular forms of imperative mood
resp. 2nd person forms of verbs in present indicative mood: aû < aûn; 3) in vocative
forms of deminutives from o- un ā-stem nouns formed by the suffix -īn-: dêlī <
dêlīn; 4) in collision of morphemes: ciêmãte < ciênmãte, jaûmãsa < jaûnmãsa; 5) in
the word brs < brns;
· ņ disappears in the pronoun viš < viš;
· r disappears 1) at the end of monosyllable words: a < ar, ga < gar, i < ir, ku < kur;
2) in collision of morphemes in the adverb a·viên < a·viên(u);
· d disappears 1) at the end of monosyllable words: ta < tad, ka < kad; 2) in the
adverb taga < tagad;
· t disappears 1) before p in the adverbs apakaļ(u) < atpakaļ(u), aka(l) < atkal vai
atkan; 2) in the particle kaût > kaû;
· m disappears in the adverbs pruôjā < pruôjām, gaŗā < gaŗām;
· l disappears in the word vêl > vê.
A consonant cluster at the word end disappears in the words vaĩ < vaĩrs, šu < šurp.
The loss of various consonants is observed in collision of morphemes: lap·rât < lab·prât,
Laũgaļi < Laũkgaļi, cũgas < cũkgas, saûzeme < saûszeme.
Addition of the consonant s is attested at the word beginning before the consonants t, p, k:
stiẽģelis < M. H. German tēgel, stuõveris < tuõveris, spĩķis < pĩķis, spederines < pederines, skoste <
koste.
Insertion of the consonant t in the sound clusters -ns, -ņš is sometimes heard in the speech
of the oldest generation: ciêminc < ciêmins, graûdiņč < graûdiņš.
Insertion of the consonant k is attested in the words dzîksla, kulkstīt.
Insertion of the consonant j is sometimes attested in the word nejiẽt < neiẽt.
Alteration of voiced and unvoiced noise consonants at the root end is observed in many
words: kviêkt // kviêgt, buõte // buõde, tik // tig, kņubu // kņupu, at the word beginning: pudele //
budele, arī butele.
There appear some other alterations in the articulation manner as well, e. g. dl // gl
(sdli // sgli), dn // gn (mednis // megnis).
From the word-formation angle, groups of derivatives containing (beside standard
words) also several words characteristic to the Southwestern Kurzeme subdialects have been
attested in the Nīca subdialect:
· cow names formed by the suffix -aļ-: Uõtaļa, Sstaļa, Dũmaļa, also other nouns:
briêdaļa, vataļa, pikaļas (also pikali), smĩgaļa (also smĩgala);
· derivatives with the suffix -ān- mostly are denoting a big, old, with negative
features endowed human being or animal, or a big object: drickãns, klazãns,
krapãns, maũŗãns, capãns, rikãns;
· names for children, body parts, small objects derived by the suffix -el- and usually
expressing diminituve meaning: ganelis, bulelis, kupelis, dabelis, namelis,
mašĩnelis;
· house names, also family names formed by the suffix -n-: Krũzni, Dinni, Mũrni,
Paũžni, Puôdni;
· names for places where sth. is present in abundance formed by the suffix -ienfrom nouns: bẽrziens, skaîdiens, čûksliens, kuîtiens, the derivative kãjiens, names for
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certain places formed from adjectives and adverbs: svešiene, turiena, names for
abstract notions: agriene, jaûniene, maziene, deverbal nouns: sasitiens, šãviens,
švipiens;
· the suffix -ij- is met within plant names: ãlavija, cikuorijas, zepija, adjectives: sâlijs,
some toponyms: Akmenija;
· agent nouns, names for other persons or objects derived by the suffix -iķ-: gãbiķis,
mediķis, jaûniķis, knaîbiķīši, pudiķis, puciķis;
· plant names formed by the auslaut -ine (also -ene): glãzine, kavine, tĩtarine, insect
and animal names: lapsine, mũķine, briêdine, names for persons: ķêķine, vecine,
vedējine, kapine, names for objects: bastine, mimine, jẽrine, baraķine, kvaûķine,
divzarine, name for a disease: blusines, toponyms: Maĩķines, Buline, Grîsline; plant
names formed by the auslaut -inis: mežinis, rãcinis, names for objects (working
tools): bradinis, kŗuõcinis, pakulinis; representants of the oldest generation are
sometimes using derivatives formed on -ine, -inis in attributive function as well:
vecine aîta, perine vista;
· diminutives formed by the suffixes -ĩn-, -in-, -iņ-: mãsĩna, bļuõdina, gũžinas,
kumeliņš, diêdzinš;
· names for objects formed by the suffix -kl-: bruceklis, dẽdeklis, uzkubeklis, riẽdīkla;
· names for things or objects derived by the suffix -ksl-: dzruokslis, grmuokslis,
kârtākslis, davākslis;
· names for objects formed by the suffix -tuv-: braûktuve, mstuve, riẽstuvis, also
names for places: aûgtuve, dzituve;
· names for persons and agent nouns formed by the suffix -ul-: bruzdulis, mumulis,
tmulis, family names: Cibulis, Bârdulis, plant names: simulis, object names:
spruñgulis, rituls, vizulis;
· the suffix -ūz- is met in some names for human beings: crũzis, glmũzis;
· cow names derived by the suffix -už-: Pimuža, Ctuža, Piêkuža, also women's
names: Añnuža, Maĩguža, Katruža.
Beside adjectives with the auslauts -ains, -aina, there are also adjectives with the auslaut
-ainis, feminine -aine: ragainis (tekulis), rũtainis (raksts), kņuburaine (dzija), spuñdaine
(galddrāna); the substantivization of these adjectives is observed as well: bkainis, kulainis,
ckulaine. Beside derivatives on -ain-, also synonyms on -uot- are formed quite often: crpuots,
spaļuots, târpuots, vlnuots, viluots, zâbakuots, asiņuots.
Adjectives formed by the suffix -uoj-: mituojs, târpuojs.
Adjectives formed by the auslaut -īdze indicating that sth. endowes what is included in the
meaning of the basic word – a noun – as a characteristic feature or mark; sometimes they are
substantivated: kaûnīdze (meita), kumelīdze (ķēve), gunīdze (sieva), piẽnīdze (guove), suvênīdze
‘sivēnmāte’.
There occur several compounds formed with a metonymic meaning transformation:
batvêdere, četrkãjis, jlaûsis, jlnaģis, ķupaûse.
An extensive group consists of compounds with -mala, -male, -malis: gŗãvmala //
gŗãvmale // gŗãvmalis, jũrmala // jũrmale // jũrmalis.
From the morphological angle, several differences in the use of noun stem forms are
appear in the subdialect. For instance, a variation of the following stem forms is observed – of oand io-stem forms: papīrs // papīris, dibs // dibis, mugurkaũls // mugurkaũlis, of ē- and ā-stem
forms: tiñte // tiñta, pĩpe // pĩpa, reĩze // reĩza, balañda // balañde, caûna // caûne, lapsa // lapse,
vaĩna // vaĩne, of ā- and o-stem forms: mñca // mñcs, taka // taks, uõsta // uõsts, žuka // žuks,
of ē- and io-stem forms: apruoce // apruocis, kuonis // kuone, dẽlis // dẽle, rkulis // rkule,
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pẽlis // pẽle.
Transition of i-stems into ē-stems is widespread: ace, aûse, guôve, klẽte, pite, side.
Differences from Standard Latvian are observed in the declension of consonant stems,
forms of other stems are used often in parallel – nominative singular: akmens //akmns //
akmenis, asmens // asmenis, rudens // rudenis, ûdens // ûdns // ûdenis; genitive singular: akmeņa
// akmens, asmeņa // asmens, rudeņa // rudens, ûdeņa // ûdens, zibeņa // zibens.
Alongside of words present in Standard Latvian, also the masculine names kãsus ‘klepus’,
vadus ‘vads (zvejas rīks)’, žagus belong to u-stems in the subdialect, likewise the feminine names
dzinus, plus, ragus (obsolete in Standard Latvian).
Several ancient case forms have been attested in the subdialect:
· the ancient dative singular form of ()ā-, ē- and i-stem nouns with the ending -i:
viêni mãsi, savi pãdîti, gudri mãti, klẽti; the dative singular form viņĩ of the pronoun
viņš has been fixed in a subdialect notation at the beginning of the 21st century
(Svent.);
· locative singular forms of io-stem nouns with the ending -ē: gŗãpē, kabarē, ķêķē,
šķĩvē;
· instrumental plural forms of ()o- and (i)o-stem nouns with the ending -is: dzîvuo
pilis vaîgis, a garis nagis, [aste] isiẽt uz divis žuburis, ķkatas atbraûca ar vzumīnis,
ar miêžis, ar rudzis, ar kumelīnis.
Rests of the ancient dual – the nominative-accusative form ending on -i (it is used as a
rule when a substantive represents a name for time or measurement unit expressed by numerals
from two to nine) – have been attested now and then: sadalît uz četri, piêci daļi; turi tuõ maîsu ar
abi ruôki ciêti!; kâdi septiņi lizdi; cũkumãtes turêja divi gadi.
Alongside of comparative degree forms of adjectives created with the suffix -āk-, the use
of the particle juo with a comparative degree, less frequently with a positive degree is sometimes
observed in the speech of the oldest generation: juo mazāki, juo liẽlāki, juo gaŗi.
In the 1970s–1980s, some representants of the oldest generation remembered that in the
turn from the 19th to the 20th century were heard dative plural forms of the pronouns mumis, jumis
as well as indeclinable forms of the possessive pronouns mana, tava, sava.
Many ancient forms have been preserved as well as innovations have arisen in the verb
conjugation.
In the 1st person singular of the verb bût in present, alongside to the form smu they use
the form su created after the pattern of o-stems; the 3rd person form irād, less frequently iraid, ira,
irâ has been heard; alongside of the 1st and 2nd person plural forms sam, sat – in the speech of
the oldest generation also esim, esit; in the 3rd person present – also the negative forms nev, nv,
neva, nava, nevâ, nevâd.
Partial preservation of present i-stem verbs has been attested: gulu // guļu, sêdu // sêžu,
gribim // gribam, redzim // rdzam. Several forms of i-stem verbs resp. participles are encountered
in folk-songs, e. g. gulim, gulims, gavilim.
The ()o-stems of verbs with au in the root are rather frequently conjugated like no-stems:
aûn, kaûn, bļaûnu, kraũnu.
In the subdialect, a hesitation between ōo- and āo-stems is observed: dañcuot // dancāt,
klejuot // klejāt, migluot // miglāt, nagluot //naglāt; the use of āo-stems parallel with ēo-stems is
characteristic as well: drĩvāt // drĩvēt, lãdāt // lãdēt, rĩvāt // rĩvēt, skrũvāt // skrũvēt.
A large group is formed by verbs with the auslaut -ināt where appear also many diverse
dialectal words as regards their origin and semantics: dricināt, kubināt, ķirināt, pâpināt, sitināt,
skubināt, šulināt.
Some differences are observed in the use of verb past forms, for instance, there appear
forms of past ē-stems: âve, cêlēs, kave, nese, smêle, vede; past forms with -avā- have been attested
from time to time: baŗava, šļpava, in folk-songs also atlīgava, nuolūkavu, nemielava.
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Insertion of the reflexive element sa (less frequently s) between prefix and verb root, not
seldom also addition of the reflexive element at the verb end, has been attested in the speech of
representatives the oldest generation: apsaģêrbties, atsalaîst, iesarasties, izsatuõņāties,
sasadziêdāties, uzsavâkties, iesklausīties.
Beside forms of conditional mood on -tu, the 1st person plural forms on -tum, less
frequently -tūm, have been still heard in the speech of Nīca inhabitants of the oldest generation:
darîtum, turtum, dabuĩtūm, iẽtum // iẽtūm.
The most adverbs are phonetic or morphological variations of the Standard Latvian
adverbs: ieblakām, kâmr // kâmrt, maģ, pirmāk, rikšūm, aũkst, brîžus, gaŗā, kãjūm.
Some phonetic changes in comparison to the Standard Latvian are observed in the use un
prepositions (and prefixes), e. g. āz (āz-, seldom az-) (āzaûgt, āzdure, āzgâze, azbas // āzbas,
āzsist) // aiz; bes (bes ragiem, bes apstâšanās, besnaģe) // bez; is- (isluôbīt, ismklt, isriẽdīt, isdināt,
isigalis) // iz-: uoz (uoz-, ūz-) (uoz riķiem; ūznst) // uz, uz-.
The prepositions nuo and pie require the genitive case in singular and (unlike Standard
Latvian) also in plural: nuo mãju, nuo rãceņu, pie aûšu, pie brnu.
The use of the preposition piê instead of pêc in final meaning is observed: nuogãja piê
maîzes; braûkt piê zuvu.
The conjunctions i 'and', abar 'but', adar 'or' and the particle neba have been attested now
and then.
About Nīca subdialect, see also the following sources: Bušmane 1981, Bušmane 1989 (1);
Bušmane 1989 (2); Bušmane 2011; Bušmane 2017; Etn. 1892; Etn. 1894; LVDApr.; LVDA mat.
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Guide to the Dictionary
I. The Dictionary of Nīca Subdialect basically comprises all words and word groups noted in
the subdialect in the 1970s–1980s and from 2011 onwards. Many other sources have been used
that are featuring several lexemes not fixed in the beforementioned subdialect notations; these
sources have been used mainly for explanation of word semantics, less frequently for illustration
of their use. For instance, the Dictionary includes words and word groups from responses to the
questionnaires of the Vocabulary part of the "Material collecting programme for the Latvian
Dialectological Atlas" noted by Benita Laumane in 1963, as well as from her monographs and
from materials recorded by students at the former Liepāja Teachers Training College (now Liepāja
University) as their practical work in dialectology. Information about certain words was obtained
from a diploma paper prepared by Māra Dinne, student at the Latvian (State) University. The
Dictionary comprises vocabulary featured in the folk-songs recorded at Nīca as well, usually to
illustrate the use of a particular word.
Reference to a word included in the "Latviešu valodas vārdnīca" [Lettisch-deutsches
Wörterbuch; ME] by Kārlis Mīlenbahs, Jānis Endzelīns and Edīte Hauzenberga-Šturma or its
supplements [EH] is provided in cases, if the respective word has not been attested in subdialects
at the 2nd half of the 20th century. Then the explanation mentioned in ME or EH is presented
after dash (–); if the explanation is given in German, the translation into Latvian and a reference
to the source has been added in round brackets, e. g. čãčis – die Kartoffel (in der
Kindersprache) (kartupelis (bērnu val.)). (EH I 261)
From the material collected in the subdialect, the dictionary does not include:
1) verbal nouns with the auslaut -šana if they have only processual meaning and no other
meaning(s) have been fixed in the subdialect;
2) verbs with the prefix ne- if they have only negative meaning and no other semantical or
usage-bound features (derivatives with this prefix are included in the illustrative text to the
respective headword; diminutives sometimes have been included in the entry head in cases when
synonymic forms are present, see e. g. ace, cũka; diminutive forms are mentioned in a separate
entry in cases when the word is used only in diminutive form: bezdelīgactiņa; diminutive forms
related to different words are shown in separate entries, e. g. čaûmala and čaûmalīte);
3) regularly formed diminutives of nouns (samples with them may be found under the
respective headword; diminutives are sometimes included in the entry head in cases when
synonymic forms are present, see for instance ace, cũka; diminutive forms are mentioned in a
separate entry in cases when the word is used only in the diminutive form: bezdelīgactiņa;
diminutive forms referring to different words are treated as separate entries, e.g. čaûmala and
čaûmalīte);
4) several borrowings used in the special terminology (e.g. of fishery, cattle-breeding) at the
2nd half of the 20th century.
Participles are usually included in the entry of the respective verb. In separate entries are
shown those participles which have many meanings in the subdialect, e.g. dams, -a 1. Divd. →
ê s t (1). 2. parasti ar not. gal.; adj. noz. Tāds, ko var lietot uzturā. 3. biežāk ar not. gal.;
subst. noz. Pārtikas produkti; ēdiens. 4. parasti ar not. gal.; adj. noz. Tāds, ko izmanto ēdot.
Many proper names have been included – personal names and hypocoristic names
characteristic to the region at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, animal
names, titles of celebrities, place-names. They are included mostly in cases when they also have
functions of proper names or are elements of fixed word groups.
To be added that respecting the fact that the subdialectal material recorded in the 1970s–
1980s has been verified and supplemented only partially in the last decade and is fixed mainly in
the speech of the representants of the oldest generation, the dictionary comprises entries featuring
the oldest variant name or form of a word, or without mentioning of the primary meaning
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although they are not at all unknown at present.
II. Vocabulary is presented in the entries arranged in alphabetical order. In many cases
words are combined in nests. As nests are presented preferably
1) phonetic, word-formational and morphological variations of words (however, their
combination in nests is not consequent because variant names may not seldom feature also
semantic, stylistic or further peculiarities): glãza, glãze, glãzs; dañcāt, arī dañcuot; bezdeliñga,
bezdelīga (if the variant names included in the entry are alphabetically more distant, a reference
entry is provided); crpains, -a, arī crpuots, -a. Sk. crpains . (To be added that phonetic and
morphological variations are frequently characteristic to borrowings, e. g. mũņika(s),
mũnika(s), mõnika(s), moņika, mõņika, muõnikas;
2) names for masculine and feminine persons: dakteris m., daktere f.;
3) masculine and feminine forms of adjectives, flexible pronouns, numerals and participles:
bass, -a; astuotais, -a, retāk astuots, -a; cits, -a.
Homonyms are presented in separate entries: Ibirze (neliels bērzu (retāk citu koku) mežs;
bērzu audze); IIbirze (sējamās joslas apzīmējums tīrumā).
III. Results of lexicological and lexicographical analysis of each word are included in the
entry that has the following elements:
1) the headword (in morphologically phonematic spelling, the so-called transferred form in
bold italics),
2) reference to the part of speech (usual letters),
3) reference(s) to restriction in word use (at polysemic words, if not referring to all
meanings of the word, they are added to the respective meaning – usual letters),
4) explanation of the word meaning (in bold),
5) illustrative text (in italics),
6) fixed word groups (in bold italics): word-group names after □, similes and phraseological
units after ² with an explanation (usual letters) and illustrative text (word groups that cannot be
easily referred to one definite meaning are presented at the end of the entry in a new line).
IV. The headword is followed by a reference to the part of speech. Unlike in the published
Latvian subdialectal dictionaries (respectively, Dictionary of Ērģeme Subdialect by Elga Kagaine
and Silvija Raģe, Dictionary of Kalupe Subdialect by Antoņina Reķēna and Dictionary of Vainiži
Subdialect by Eduards Ādamsons and E. Kagaine), in the Dictionary of Nīca Subdialect the
headword is not followed by its grammatical forms as usual.
The headword is not followed by case forms because they usually coincide with that of the
respective stems in Standard Latvian. They are mentioned (sometimes with addition of a reference
to gender) in cases when words of different stems are combined under one headword, e. g. drãte,
arī drãts, ģen. drãtes, arī drãta, drãts; debesis dsk., f., retāk debess vsk., f., m.
There is no reference to the older forms characteristic to the subdialect as well: to dative
singular form of the ()ā-, ē- and i-stems ending in -i; to instrumental plural form of ()o- un iostems ending in -is (about this, see the survey on subdialectal features).
To substantives appearing only in the genitive form, the following reference is given:
divzaru ģen.; nelok. A reference to the case form is provided also in cases when a certain case
form has been used to express particular meaning: desmits... 2. dsk. dat., instr.: desmitiem,
desmitām. The reference to the use of an adjective (in a particular meaning) with the definite
ending is provided as well: gaš .. 2. m.; ar not. gal.; subst. noz. Zalktis.
If the use of pluralia tantum has been attested also in singular form in parallel to their use in
plural form, both number forms are shown in the entry head: drabas, reti vsk. draba; ekseļi, reti
vsk. ekselis; drbuļi, retāk vsk. drbulis; drãgas, arī vsk. drãga, reti drãgus. The reference vsk.
(sg.) or dsk. (pl.) now and then was given also in cases when a more frequent use of one or
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another number form is observed, the more frequently used form indicated first: duļi, vsk. dulis.
Like with other adjectives, the feminine form is mentioned also for derivatives with the
auslaut -ains. However, if only masculine nominative plural form is present in the text, the
nominative singular form cannot be reproduced with certainty – it may have the auslaut -aiņš or ainis. Therefore in those cases (if parallel forms are present) only the plural form is mentioned:
gubains, -a, dsk. gubaini, -as, arī gubaiņi. In the case of unique derivatives, the masculine
singular form with uncertain auslaut indicated by regular (not italicised) letters is shown in the
entry head: gadainis, dsk. gadaiņi.
In some cases, with the aim to draw attention to ancient subdialectal features rarely attested
in the 1970s–1980s in the speech of representatives of the oldest generation, the headword is
followed by the obsolete form (if attested) which is mentioned also in a separate reference entry.
For instance, substantives derived with the prefix aiz- are followed by derivatives with āz- or azas well: aizkrâsne, novec. azkrâsne; azkrâsne. Sk. a i z k r â s n e ; aizbas, novec. azbas, arī āzbas;
azbas, arī azbas. Sk. a i z b a  s . Sal. arī āzdas, āzdure, āzgâze, āzkus, āzmugure, āzŗaũks,
āzuõdere. Verb forms with the more ancient prefix are not indicated in the entry head; if they
have been attested in the subdialect, they appear only in illustrative text.
The entry head includes also reflexive forms of verbs with insertion of the reflexive element
sa (less frequently s) between prefix and root: aizkabināties, novec. aizsakabināt; aizsakabināt.
Sk. a i z k a b i n ā t ie s . If only a verb with insertion of the reflexive element has been attested in the
subdialectal material, it appears in a separate entry with meaning explanation and illustrative text:
apsakrãģēties v.; novec.
V. The entry in the Dictionary of Nīca Subdialect habitually includes several references to
use restrictions of certain words, as well as their stylistic delineation. As the gathered material
refers to the period from approx. last two decades of the 19th century until nowadays, it is difficult
to be differentiated if viewed chronologically. Therefore, the Dictionary does not include
references to the use of words or forms in the speech of the representants of a particular
generation, however, if a word has been attested only in the speech of the representants of the
oldest generation in the 1970s–1980s, it has been added a reference novec. (obsolete word of
form). The reference vēst. (historical) gives evidence of the historical changeability of the
vocabulary.
The reference lit. (standard form) is added in limited quantities because many standard
words which entered the subdialect in the first half of the 20th century, in the last decades are
present in the speech of different generations.
The question of inclusion of stylistic references in the dictionary is problematic as well
because the word stock related to diverse social layers and groups, to representatives of particular
professions is not widespread and its use may be different if viewed stylistically. It is not seldom
revealed by the illustrative text. To this group belong, for instance, non-standard Germanisms that
once (mostly by mediation of manor servants) appeared also in the everyday speech of the rural
people. Some of them continue their existence in the speech of the representants of the oldest
generation but ususally are stylistically restricted and not used in neutral meaning in the speech of
the middle and younger generation. As to the stylistic references, suc as niev. (slighting shade),
hum. (humorous) and mīlin. (endearing shade) are included in the "Dictionary of Nīca
Subdialect" most frequently.
References to the time, frequency, stylistic restriction of the use of a word appear in the
illustrative text, and sometimes they are contradictory as well. This may be explained, for
instance, by the memory specifics of the informant, its individuality, some everyday-life factors.
Such references have been kept in the dictionary because they may give evidence e.g. of the
mode of life of the informant, his / her perception, attitude to the neighbouring people and
happenings.
To be added that in many entries (especially for illustration of prefixally formed verbs) has
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been included only one or two text fragment(s) in some cases giving proof of the infrequent
registration resp. use of the word as well as of the fact that this word was not attested in the
subdialect during the last decades.
VI. The relatively independent components of word semantics have been considered the
meaning of a word. At polysemic word they are indicated by Arabic numerals. The word meaning
frequently has been split in more detail, indicating also shades of the word meaning that are
shown either under explanation of the respective meaning after a semicolon, or separately after
the parallel symbol (//). If many meanings have been attested for word groups, similes or
phraseological units, they are indicated by small letters: □ nuo dabas – a) no dzimšanas. [...]. b)
bez cilvēka līdzdalības.
The most explanations include direct information about the respective phenomenon, object,
activity or feature. In some explanations, a reference is given to another word where more perfect
semantic information can be found. At nouns derived by the auslauts -ība-, -iens-, -šana, -ums
(primary meaning) a refence to the basic word is given, e. g. gudrība subst. Vispārināta īpašība
→ g u d r s ; griêziens subst. Vienreizēja paveikta darbība → g r i ê z t (1); gruzdums subst.
Rezultāts → g r u z d ē t .
Taking into consideration that the informants mostly were older people and during their
course of life have occurred several changes in the social order, the material and spiritual culture
as well as in the language, in many cases there has been stated that explanations of particular
words resp. their variant names differ in subdialect notations. Additionally, many words attested
in the 1970s–1980s have not been fixed in the last decades. Therefore, it was not possible to
specify their semantics. But now and then these words are included in the dictionary because they
may give evidence about non-actuality of the respective phenomenon in our times when the word
meaning eventually has no longer been kept in the memory of the informant, and about dynamics
of the word semantics (cf. e.g. cederija and ciderija).
For explanation of dialecticisms, there has been used either a semantically equivalent word
of Standard Latvian or a describing philological explanation, less frequently, a short ethnographic
description. The explanation of names for plants, birds and animals was sometimes supplemented
with the appropriate Latin name.
For words common with Standard Latvian, meaning explanations usually have been taken
from the "Dictionary of Standard Latvian" (LLVV) or the "Dictionary of Modern Latvian"
(MLVV), less frequently from the "Dictionary of Latvian" (LVV 1987, LVV 2006).
In cases of failure to point out the word meaning, a question mark is given instead of the
explanation. It was provided also in cases when the meaning explanation may be not precise, and
after illustrative text if its contents may be dubious.
VII. Fixed word groups are included in the entry of each component. If connectible to a
certain meaning, they are represented after the illustrative material of this meaning (preceded by
¨ or ²). Word groups to be hardly attributed to a particular meaning of polysemic words are
represented at the end of the entry in a new paragraph (e.g. iẽt, gava).
VIII. Samples in the illustrative text are separated by a slash (/). Text fragments not
revealing essential subdialectal features but offering information about the object (e.g. its raw
material, form or application) have been included pretty often. They not only reveal the meanings
of a word but sometimes also include references, for example, to its distribution and use in the
speech of different generations.
In cases when the informant has eliminated a part of the sentence or replaced verbal
expression by mimic or gestures, and when subdialectal text has been shortened eliminating its
part not directly related to explanation of the particular meaning, a supplement in square brackets,
regular letters has been added to the illustrative text (not understandable without it).
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IX. The headword, fixed word groups, phraseological units and illustrative material is
presented in traditional Latvian phonetic transcription that (unlike Standard Latvian) reflects the
pronunciation of e, ē in differentiated ways – close sound, e. g. in the words ezis, ceñkle, mêle, and
open sound, e. g. in the words dguns, dls, na, as well as the pronunciation of o: short vowel o,
e. g. in the word bloks, long vowel, e. g. in the word mõls, or diphthong, e. g. in the word uõla.
(To be added that in the subdialect frequently appear variant names with short or long vowel, or
diphthong: boja and buõja, lõze and luõze.)
Considering that in Nīca subdialect the same vowel and consonant phonemes are present as
in Standard Latvian, the headword reflected in morphological-phonematic spelling in many cases
corresponds to the standard form of this word, e. g. drãna, badīt.
To facilitate the comprehension of text contents, phonetic transcription has been simplified
in many cases. In the dictionary has not been shown the weakened pronunciation of vowels in
open end syllables observed in the subdialect (that is reflected by a small letter of the respective
vowel written at the upper line of short letters), in these cases there appear a normal size letter.
The loss of short vowels in open and close end syllables frequently observed in rapid or
inattentive speech; short vowel sometimes disappears or is reduced, e. g. in derivatives with -ītis, ietis, -ris, -lis (brãlīc < brãlītis, iebũviec < iebũvietis, putnels < putnelis), also in the 2nd person plural
form of verb present (sagājt < sagājat, traũcējt < traũcējat).
There are some deviations in sound designations as well. For instance, the affricates ʒ and ǯ
are not shown, they (like in Standard Latvian) are written as dz, dž.
Non-syllabic i designated by  in the phonetic spelling is not reflected (replaced by
consonant j in the dictionary), likewise non-syllabic u designated by  in the phonetic spelling
(replaced by consonant v). The use of velar sound ŋ before consonants k and g is not indicated (in
the words añka, dags, luñka, sprañgs).
Reflecting the real pronunciation of consonants and consonant clusters, assimilation and
fusion is indicated in the illustrative text: staps < stabs, draûks < draûgs, actât vai acstât < atstât,
iskust < izkust, uššaũt < uzšaũt, also the sound fusion ts and ds, e. g. in the words cic < cits, gac <
gads.
Palatalized pronunciation of the consonant ŗ is indicated (gŗũti, ŗukata).
To facilitate the perception of the text, the length resp. semi-length of consonants is not
indicated, e. g. in the words lapa < lap:a, reti < ret:i.
The syllable margin is marked by a hyphen in cases when it is necessary for identification of
the sounding of a word, e. g. ne-isejama.
Second or third syllable stress is shown in the entry head, e. g. acu·mirklis; daž·dažāds.
As for the headword, fixed word groups, similes and phraseological units, intonation usually
is marked only in the root syllable except some cases when for instance no variations have been
observed in the suffix syllable of the particular word. As the variability of intonations in prefixes
and suffixes is characteristic to the subdialect, usually it is not reflected in headwords – they are
presented without intonations, except for cases when no versions of intonations have been
attested. Intonational differences of these syllables are revealed in the illustrative text. To be
added that several references to variations of intonation in subdialects from Southwestern
Kurzeme can be found in linguistic literature (cf. e. g. J. Endzelīns. Latviešu gramatika, pp. 41, 42;
A. Ābele. Filologu biedrības raksti, Vol. 3, p. 41).
Several linguistic or subdialectal features are not reflected in the headword:
1) assimilation of voiced / voiceless consonants: aizskriêt > aisskriêt; atstâstīt > actâstīt;
bags > baks,
2) voiceless affricates c and č that are produced in the pronunciation in juncture of stem and
ending morpheme: bats > bac; guôds > guôc,
3) insertion of vowels (e. g. of the sound i in nominative singular of o-stems if the ending is
preceded by a noise consonant or its combination with l, m, n, r): kakls > kaklis; krsls > krslis,
4) transformation of the auslauts -tājs, -ājs, -ējs to -tāš, -āš, -ēš: brûklenājs > brûklenāš;
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dzêrējs > dzêrēš,
5) loss of consonant palatalization before š in nominative singular of o-stems: ceš > ceš;
apaš > apaš.
Sounds or syllables frequently disappearing in the subdialect are usually shown in brackets
in the headword: a(t)pakaļ, bũ(v)meĩstars.
Irregular phonetic changes, for instance irregular qualitative change of a vowel, diphthong or
consonant, sound insertion, addition, epenthesis, are shown in the headword: aska, skans,
paĩrît, čũčis, stiẽģelis.
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Abbreviations
adj.
adv.
akuz.
c.
comm.
dat.
dem.
divd.
dsk.
eif.
f.
folkl.
gal.
gs.
ģen.
hum.
instr.
interj.
iron.
jaun.
komp.
konj.
lamuv.
lit.
lok.
m.
med.
mil.
mīlin.
nelok.
nenot.
niev.
not.
novec.
noz.
num.
okaz.
pag.
pārn.
part.
pers.
poēt.
prep.
pron.
refl.
rel.
sal.
sar.

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

adjective
adverb
accusative case
stem
noun of common gender
dative case
diminutive
participle
plural
euphemism
feminine
(a word appearing in) folk-lore
ending
century
genitive case
humorous
instrumental case
interjection
ironically
newer (variation or form)
comparative degree
conjunction
term of abuse
standard form
locative
masculine
(a word appearing in) medicine
(a word appearing in) military sphere
endearing shade
undeclinable word
indefinite (ending)
slighting shade
definite (ending)
obsolete word
meaning
numeral
occasional word
past
figurative (meaning)
particle
person
poetical shade
preposition
pronoun
reflexive
(a word appearing in) religion
compare!
in conversation (with)
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simb.
sk.
subst.
sugasv.
u. c.
u. tml.
v.
val.
vēst.
vienk.
vok.
vsk.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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symbol
see!
noun
common name
and others
and similar (ones)
verb
in the speech
historical
slang
vocative case
singular

Symbols
~
^
`
⁀
·
-

–

→

–
–
–
–
–
–
–

/
//

–
–

(?)

–

‘?’

–

>
<
[]
[..]
¨
²
:
‘’
–

–
–
–
–
–
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drawn intonation: drẽbe
non-drawn intonation: diêna
falling intonation: nèsi (< neesi)
rising-falling intonation: ȗzlikt
syllable accent: tik·pat
syllable margin: kã-īna
(Roman numeral before headword) indicates a homonym: Igas, IIgas
within explanation of word meaning points to relation with another word of the
same root (shown spaced out): gruzdums subst. Rezultāts → g r u z d ē t .
separates samples in the illustrative text
separates shades of word meaning; (in the Guide) points to parallel forms and
variant names
after an explanation of word meaning marks that this explanation may be not
precise; after illustrative text indicates that its content may be dubious
instead of explanation of word meaning indicates that the menaning of this word
is unknown
turned into
originates from
separates explanations and supplements within illustrative text
points to an omission in the cited sample
indicates that a fixed word group (word-group name) follows
indicates that a simile or phraseological unit follows
after a headword, indicates that this word appears in a fixed word group
marks the word meaning (in the subdialect description)
separates a word-group name, simile, phraseological unit from the explanation of
its meaning
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