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Question Kā pareizi: šajā, šai vai šinī mājā ir lielas istabas?

Answer Latviešu literārajā valodā vietniekvārdam šī lokatīvā ir paralēlformas
šajā, šai un šinī. Visas formas ir pareizas.
 
Vietniekvārdiem šis, šī, tas, tā  lokatīvā, šis, šī vienskaitļa ģenitīvā, kā
arī sieviešu dzimtes vārdformas šī daudzskaitļa nominatīvā, datīvā un
akuzatīvā raksturīgas paralēlformas.

Vienskaitlis

Locījums Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte

N šis tas šī tā

Ģ šā, šī tā šās, šīs tās

D šim tam šai tai

A šo to šo to

I (ar) šo (ar) to (ar) šo (ar) to

L šajā, šai, šinī tajā, tai, tanī šajā, šai, šinī tajā, tai, tanī
 

Daudzskaitlis

Locījums Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte

N šie tie šīs, šās tās

Ģ šo to šo to

D šiem tiem šīm, šām tām

A šos tos šīs, šās tās

I (ar) šiem (ar) tiem (ar) šīm, šām (ar) tām

L šajos, šais, šinīs* tajos, tais, tanīs** šajā, šais, šinīs tajās, tais, tanīs
 

*Latviešu valodas gramatikā (2013) minēta arī forma šos. Latviešu
literārās valodas vārdnīcā šāds lietojums atzīts par novecojušu, citos
pēdējās desmitgadēs izdotajos norādāmo vietniekvārdu locīšanas
pārskatos šāda forma nav minēta.
**Latviešu valodas gramatikā (2013) minēta arī forma tos. Citos
pēdējās desmitgadēs izdotajos norādāmo vietniekvārdu locīšanas
pārskatos šāda forma nav minēta.
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