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Priekšvārds 

Grāmatas teorētisko atziņu pamatā izmantots promocijas darbs fi-
loloģijas doktora grāda iegūšanai «Latvijas preses valoda valstiskās neat-
karības atgūšanas un nostiprināšanas procesā: sociolingvistisks aspekts», 
kas tika aizstāvēts Latvijas Universitātē 2010. gadā, kā arī 2011. gadā Lat-
viešu valodas aģentūrā veiktais pētījums par valodas situāciju Latvijā no 
2004. līdz 2009. gadam. Faktu materiālos izmantoti Latvijas preses izde-
vumi no 1986. līdz pat 2010. gadam: tie ir attiecīgā laika posma Latvijas 
laikraksti «Atmoda», «Padomju Jaunatne», «Cīņa», «Diena» un tās pieli-
kums «Izklaide», «Neatkarīgā Rīta Avīze», «Lauku Avīze» (vēlāk «Latvi-
jas Avīze») u. c. Faktu materiāla vākšanā manā vadībā līdz 2005. gadam 
ir piedalījušies arī LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju 
nodaļas studenti (1998–2005). Tas norādīts attiecīgo nodaļu zemsvītru 
piezīmēs. Lai pētījumu padarītu pēc iespējas objektīvāku, nav izmantoti 
laikrakstu «Vakara Ziņas», «Sensācijas» u. tml. tabloīdu materiāli (žurnā-
la «Privātā Dzīve» citāts dots tikai vienā piemērā).

Pētījums ir strukturēts piecās nodaļās.
1. nodaļā «Plašsaziņas līdzekļu nozīme politisko pārmaiņu procesa 

atspoguļojumā un veicināšanā» raksturoti politiskie un ekonomiskie pro-
cesi Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs vēsturiskajā aspektā, sniegts 
vispārīgs plašsaziņas līdzekļu valodas pārmaiņu raksturojums, mainoties 
valsts iekārtai šo reģionu valstīs. Kā piemērs posttotalitāro valstu lingvis-
tisko procesu universālajai virzībai aplūkota Krievijas Federācijas (iepriekš 
PSRS), Ungārijas, Bulgārijas un Vācijas pieredze. Tiek analizēta politisko 
un ekonomisko procesu ietekme uz plašsaziņas līdzekļu valodu Latvijā tri-
jos valstiskās neatkarības atgūšanas un nostiprināšanās periodos:

1) no 1986. gada līdz 1991. gadam;
2) no 1992. gada līdz 1999. gadam; 
3) kopš 1999. gada līdz mūsdienām. 
2. nodaļai «Preses valodas leksikostilistiskais raksturojums: jaun-

darinājumi, aizguvumi un sarunvalodas elementi» vairs nav saglabāts 
1. nodaļā izmantotais vēsturiskais skatījums; tajā preses valoda rakstu-
rota kā mūsdienu publicistikas valodas stila izpausme, uzsverot gan vis-
pārīgu, gan tikai konkrētam autoram vai preses izdevumam raksturīgu 
iezīmju paralēlu eksistenci. Atsevišķās apakšnodaļās parādītas dominē-
jošās tendences vairāku leksikas grupu – jaundarinājumu, aizguvumu, 
sarunvalodas – elementu lietojumā.
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3. nodaļā «Retoriskās figūras latviešu preses valodā» atklāta viena 
no posttotalitāro valstu spilgtākajām novitātēm preses valodā – plašs re-
torisko figūru, īpaši metaforu, izmantojums gan politisko, gan sadzīvis-
ko, gan kultūras norišu atspoguļojumā. 

4. nodaļā «Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses 
valodā» raksturoti sociālie un ekonomiskie priekšnoteikumi folkloras ele-
mentu aktualizācijai, īpašu uzmanību veltot folkloras un tautā folklorizēju-
šos tēlu (Antiņš, Stikla kalns u. tml.) piesaistei, kā arī izplatītajai parēmiju, 
frazeoloģismu, mīklu u. c. konstrukciju mūsdienīgai pārfrāzēšanai. Šajā 
nodaļā aplūkota arī tāda populāra preses valodas iezīme kā valodas spēle.

5. nodaļai «Preses valoda pēc iestāšanās Eiropas Savienībā» ir divas 
apakšnodaļas. Pirmā – «Latvija pēc iestāšanās ES» – norāda uz Latvijas 
preses valodas raksturīgu iezīmi – runājot par būtiskiem un dažkārt pat 
izšķirīgiem notikumiem, valodā tiek izmantoti nekonkrēti un vispārīgi iz-
teikumi, kas īstenoti ar nomināla stila un pasīva konstrukciju palīdzību. 
Otrā apakšnodaļa «Valsts valodas lietojuma un Latvijas vēstures jautājumu 
atspoguļojums presē» veltīta Latvijā izdotās latviešu un krievu valodas pre-
ses salīdzinājumam, šim nolūkam izvēloties Latvijas sabiedrībā pretrunīgi 
vērtētus notikumus: 2004. gada «izglītības reformu», Leģionāru piemiņas 
dienu – 16. martu – un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu – 8. maiju 
(Krievijas Federācijā – Uzvaras dienu 9. maiju). Lai kā gribētos šajos jautā-
jumos sagaidīt kompromisu starp latviešu un krievu valodā iznākošo presi, 
pašreizējais pētījums šādu optimistisku prognozi izteikt neļauj. Atšķirīgās 
informācijas pasniegšanas dēļ šķiet, ka runa ir par dažādiem notikumiem.

Nobeigumā apkopotas darbā konstatētās likumsakarības un seci-
nājumi, kam ir teorētiska un praktiska nozīme gan Latvijas plašsaziņas 
līdzekļu valodas un komunikatīvās ietekmes veidošanā un vērtēšanā, gan 
preses valodas attīstības tendenču prognozēšanā.

Dažas promocijas darba nodaļas tikušas papildinātas, dažas īsinā-
tas: avotu un publikāciju, realizētu un nerealizētu ideju par Latvijas preses 
valodu no Atmodas gadiem ir sakrājies pietiekami daudz. Turklāt katru 
dienu iznāk kārtējie preses izdevumi, parādās jauni rakstītāji, ierastie un 
zināmie žurnālisti sevi piesaka neierastā lingvistiskā ampluā, reizē ar to 
iemirdzas jaunas valodas pērles, pētījumu idejas, kolēģu viedokļi un stu-
dentu «kāpēc?». Pirmkārt, paldies promocijas darba vadītājai Dr. habil. 
philol. LU profesorei Inai Druvietei par viesmīlīgo uzaicinājumu un nesav-
tīgo palīdzību, darbojoties sociolingvistikā, – Inas Druvietes 90. gados LU 
docētais sociolingvistikas kurss kļuva ne tikai par intriģējošu iedvesmas 
avotu valodas pētniecībā, bet arī par pagrieziena punktu manās turpmā-
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kajās darba gaitās. Paldies manam tiešajam priekšniekam Latviešu valodas 
aģentūras direktoram Dr. habil. philol. LU profesoram Jānim Valdmanim 
par atbalstu un sapratni šā darba tapšanā. Otrkārt, paldies LU aģentūras 
«Latviešu valodas institūts» direktorei Dr. habil. philol. Ilgai Jansonei un 
viņas komandai par ārēji neuzkrītošo, bet ilgstoši labsirdīgo un stimulējo-
šo atbalstu pētījuma tapšanā. Treškārt, paldies maniem tiešajiem kolēģiem 
Latviešu valodas aģentūrā, kas rosināja beidzot pielikt punktu apjomīga-
jam promocijas darbam un tagad arī šai grāmatai. Pateicos domubiedriem 
un atbalstītājiem LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļā, 
Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē un Vītauta Dižā Kauņas 
universitātē (īpaši Daivai Puškorjūtei). Kārtējās «preses pērles» vai «preses 
pīles» atradums pašmājās vai kaimiņos, kolēģa atsūtīts interesants piemērs 
vai raksts – tamlīdzīgi mazāki un lielāki atgādinājumi nepārtraukti ir mu-
dinājuši šo darbu turpināt. Darbā ar preses materiāliem bibliotēkās patei-
cos par palīdzību Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliogrāfei Līvijai Ērglei 
un «Latvijas Avīzes» bibliotēkas vadītājai Inārai Latkovskai.

Taču, domājot par to, kā un kāpēc es vispār esmu nonākusi līdz 
šādam pētījumam un pašreizējā darba specifikai, man vislielākais pal-
dies jāsaka visiem tiem talantīgajiem jaunajiem cilvēkiem, ar kuriem ir 
bijis lemts un tikusi dota iespēja strādāt (un sastrādāties), mācot latviešu 
valodas kultūru, mūsdienu latviešu valodu, valodas praksi u. tml. mācī-
bu disciplīnas (pielāgojot un pilnīgojot studiju kursa aprakstus atbilstoši 
mācību iestāžu specifikai un prasībām) dažādās Latvijas augstskolās. 

Atceroties savus pirmos LU mācībspēka darbā pavadītos gadus 
(1998–2005), apzinos, ka, pēc pašreizējiem kritērijiem un profesionali-
tātes vērtējot, tie nebija vainagoti ar pedagoģisko meistarību un bagātīgu 
darba pieredzi, taču tajā pašā laikā tieši tāpēc, ka bija pirmie, tie dažādu 
iemeslu dēļ palikuši ļoti labā atmiņā. Lielākā daļa LU studentu bija pro-
fesionāli, talantīgi un meistarīgi nākamie speciālisti, kas ar savām nepār-
trauktajām un rosinošajām idejām sekmēja arvien jaunu kursadarbu un 
citu pētījumu tapšanu, un man jau tolaik bija skaidrs, ka bagātīgais Latvi-
jas žurnālistu valodas materiāls ir jāapkopo kādā plašākā darbā, taču tieši 
ļoti plašā un grūti sistematizējamā materiāla dēļ tas likās neiespējami. 

Prese ir pateicīgs pētījumu avots, jo uzrakstītais ir lielisks laikmeta 
un sabiedrības domu un noskaņu liecinieks. Par daudz ko no aprakstītā 
materiāla, kas savulaik šķita tik ļoti interesants un ilgdzīvojošs, palikušas 
tikai atmiņas. Tā tas noticis, piemēram, ar laikraksta «Diena» pieliku-
ma «Izklaide» «Supertopsi» un «Tautas mīklām – mūsdienu atbildēm». 
Arī Trešā atmoda, kas to piedzīvojušiem liekas šķietami nesenā pagātnē, 



8

pārlapojot preses izdevumus, atgādina, ka kopš šiem vēsturisko pārmai-
ņu vēstnešiem pagājuši jau 25 gadi! Laikrakstu un žurnālu valodā viss 
redzams kā uz delnas: ko rakstītājs domā, jūt, par ko jūtas saērcināts, iz-
misis, dusmīgs vai laimīgs. Un, ja kaut kā izteiktajos vārdos ir par daudz 
vai par maz, žurnālisti, ziniet, – jūsu uzrakstītajam vērīgi seko topošie 
mediju speciālisti, kas kāri tver katru jaundarinājumu, metaforu vai sav-
dabīgu teikuma konstrukciju labirintu.

Arī pašreiz, strādājot ar topošajiem komunikācijas zinātnes speciā-
listiem, nekad neesmu iestājusies par kokainu, sterilu un garlaicīgu žur-
nālistu valodu. Esmu vienmēr vēlējusies, lai žurnālistu valoda būtu intere-
santa, savdabīga, drosmīga, inovatīva, taču arī gramatiski pareiza, leksiski 
bagāta un stilistiski veikla, un es ļoti ceru, ka vismaz kādu savu studentu 
daļu es esmu spējusi ieinteresēt šajos žurnālistu profesijas pamatprincipos 
un vismaz kādam likusi apzināties nepieciešamību tos apgūt. 

Grāmatā nav pamācošu norāžu, kādai jābūt žurnālistu valodai. 
Tā apliecina, kāda šī valoda ir. Tradicionāli iebildumi tiek izteikti par 
pārprastu demokrātismu un valodas kvalitātes kritumu. Ar dažiem iz-
devumiem apmierinātie un neapmierinātie, par citiem sajūsminātie un 
sašutušie: ikvienam, kas lasa presi, gribas lasīt interesantu, saistošu un sa-
vai izpratnei un līmenim atbilstošu lasāmvielu, un bagātīgās plašsaziņas 
līdzekļu konkurences dēļ lasītājs tādu Latvijā arī atrod. 

Ceru, ka šis sociolingvistiskais Latvijas preses valodas pētījums 
ļaus padziļināt izpratni par preses valodas pārmaiņām Latvijā, pārejot 
no komunistiskā bloka politiskās sistēmas uz parlamentāru demokrātis-
ku Eiropas valsti. Pirmoreiz neatkarīgajā Latvijā ir apkopots tik apjomīgs 
plašsaziņas līdzekļu (pārsvarā – preses) valodas analīzes materiāls, kas 
aptver laiku no tā dēvētās Trešās atmodas sākuma līdz pat 2010. gadam.

Darbā ne tikai konstatēti empīriski fakti, bet arī skaidrotas un 
analizētas cēloņsakarības, valodas ārējo un iekšējo faktoru savstarpējā 
iedarbība un ietekme uz valodu, fiksēta valodas sociālā diferenciācija, 
norādot gan uz atšķirīgu sabiedrības sociālo grupu valodas īpatnībām, 
gan sociālo situāciju dažādību, kas izpaužas sabiedrības locekļu – žurnā-
listu, politiķu, sabiedrisko darbinieku, lasītāju – atšķirīgajā valodā. 

Darbā gūtās atziņas ir ietveramas humanitāro un sociālo zinātņu 
pētījumos, kas veltīti sabiedrības, valodas vai komunikācijas procesu ana-
līzei. Pētījuma teorētiskie un praktiskie atzinumi var būt noderīgi komu-
nikācijas, filoloģijas, politikas zinātnes un citu programmu studentiem. 
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