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PRIEKŠVĀRDS

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas» otrais — pēdējais —

sējums ietver latviešu valodas sintaksi.

Tāpat kā šās gramatikas 1. sējumā tika aplūkotas mūsdienu lat-

viešu literārās valodas fonētikas, vārdu darināšanas un morfoloģijas
parādības, arī šai sējumā ir aprakstīta mūsdienu latviešu literārās

valodas sintakse. Saskaņā ar to šai darbā nav rādīta mūsdienu valodā sa-

stopamo sintakses parādību vēsturiskā attīstība. Tāpat arī dažādo sintak-

ses parādību aprakstos nav iekļauti pārskati par šo parādību pētīšanu un

iepriekšējiem vērtējumiem latviešu valodniecībā. Tā kā šās gramatikas
uzdevumos ietilpst mūsdienu literārās valodas sintakses apskats, te nav

skartas latviešu valodas izloksnēs sastopamās sintaktisko konstrukciju

īpatnības.
Šās gramatikas sintakses da|a — tāpat kā fonētikas un morfoloģijas

daļa — ir aprakstoša. Kur ir licies nepieciešams, attiecīgas sin-

takses parādības ir vērtētas no literārās valodas normas viedokļa. Tomēr

normu izvirzīšanā autori ir atturējušies no kādu konstrukciju krasi nega-

tīva novērtējuma par labu kādām citām konstrukcijām. Literārajā valodā

sastopamo sintaktisko konstrukciju daudzveidības un sinonīmikas bagātība
un dažādība ir visai noderīga izmantošanai dažādos stilistiskos nolūkos.

Tāpēc atsevišķu mūsdienu literārajā valodā sastopamu, dažkārt pat nepa-

rastu īpatnēju sintaktisko veidojumu negatīvs novērtējums ne vienmēr ir

lietderīgs no sintaktisko izteiksmes līdzekļu bagātināšanas viedokļa. Pro-

tams, teiktais neattiecas uz parādībām, kas neatbilst latviešu valodas sin-

taktiskajai struktūrai.

Mūsdienu latviešu valodas gramatikas sintakses daļa ir izstrādāta,

balstoties uz plašu mūsdienu literārās valodas materiālu analizēs. Analizē-

jamais valodas materiāls ir iegūts, ekscerpējot latviešu pirmspadomju un

padomju laika daiļliteratūras un zinātniskās literatūras darbus un perio-

diku, kā arī vērojot literārās runas valodu.

Darbu gatavojot, ir izmantoti iepriekšējie pētījumi par latviešu va-

lodas sintaksi. Šai sakarā īpaši jāpiemin K. Mīlenbaha monogrāfiskais pē-

tījums «Teikums» (1898.) un viņa «Daži jautājumi par Tatviešu valodu»

(I—IV, 1891.—1909.), J. Endzelīna un K. Mīlenbaha «Latviešu valodas
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mācība» un «Latviešu valodas gramatika» (abas 1907.), J. Endzelīna «Lat-

viešu valodas gramatika» (1951.) un citi abu šo ievērojamo latviešu valo-

das pētnieku darbi. Bez šiem nozīmīgajiem darbiem ievērotas arī skolu gra-

matikas, kas sintakses jautājumos ir dažkārt tvērušas plašāku parādību
loku nekā zinātniskās gramatikas. Kā citās gramatiskās parādībās, tā arī

mūsdienu latviešu literārās valodas sintakses jautājumos atsevišķas jaunas

atziņas ir devušas padomju laikā publicētās skolu gramatikas, īpaši A. Jan-

kevica vadībā un redakcijā sagatavotā «Latviešu valodas gramatika»,
II (1954.).

Pirmspadomju latviešu valodniecībā sintakses pētīšanai netika pie-
vērsta tāda uzmanība kā citām valodas struktūras parādībām. Padomju
periodā, īpaši pašos pēdējos gados, ir izvērsies rosīgs un produktīvs pētnie-
ciskais darbs latviešu valodas sintakses laukā, un šā darba rezultātā nā-

kuši klajā ievērojami pētījumi par latviešu valodas sintaksi. Nozīmīgu

ieguldījumu latviešu valodas sintakses teorijas jautājumu risināšanā ir

devis P. Stučkas Latvijas valsts universitātes profesors filoloģijas zinātņu
doktors Art. Ozols ar savu plašo pētījumu «Latviešu tautasdziesmu va-

loda» (1961.) un daudziem rakstiem par sintakses jautājumiem. Dažādām

sintakses problēmām veltīti arī citu valodnieku, piem., doc. fil. zin.

kand. E. Soidas, doc. fil. zin. kand. J. Kārkliņa, fil. zin. kand. I. Freiden-

felda, doc. fil. zin. kand. K. Gailuma v. c. pētījumi un arī atsevišķu šās

gramatikas autoru publicējumi par latviešu valodas sintaksi.

Te minētie un arī vēl citi darbi ir izmantoti «Mūsdienu latviešu lite-

rārās valodas gramatikas» sintakses sagatavošanā. Lai nepaplašinātu grā-
matas apjomu, konkrēto parādību apskatos uz atbilstošajiem darbiem nav

norādīts.

Bez latviešu valodnieku darbiem šās sintakses izstrādāšanā ievēroti

arī citu tautu valodnieku pētījumi mūsdienu valodu sintakses novadā, īpaši
krievu pirmspadomju un padomju valodnieku darbi. Te atsevišķi minami

tādi darbi kā krievu valodas akadēmiskā gramatika «TpaMMaTHKa pyc-

CKoro H3biKa » ll] un II
2 (1954.), prof. J. M. Galkinas-Fedorukas redakcijā iz-

strādātā « CoßpeivieHHbiH pvccKHft H3biK. CHHTaKCHc. » (1957.) un daudzas

citas gramatikas, monogrāfiski pētījumi un atsevišķi raksti. Izmantoti ari

citu padomju tautu zinātnieku, tāpat arī aizrobežu dažādu valodu pētnieku
darbi.

Autoru kolektīvs ir tādos ieskatos, ka t. s. tradicionālās sintakses pa-

mati nav noārdāmi, tāpēc arī šai gramatikā vispār uz parastajiem pama-

tiem ir mēģināts dot plašāku, vairāk detalizētu un daudzpusīgāku
mūsdienu latviešu literārās valodas sintaktiskās uzbūves aprakstu. Pro-

tams, šai darbā, kas patlaban ir plašākā latviešu valodas sintakse, ir ap-
cerētas arī tādas parādības, kas līdzšinējās gramatikās nav aplūkotas. Te

ir arī zināma daļa jaunu, no iepriekšējām latviešu valodas gramatikām
atšķirīgu atzinumu, kas balstās gan uz jaunākajiem publicētajiem pētīju-
miem par latviešu valodas sintakses jautājumiem, gan arī uz autoru pašu
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pētījumiem. Taču ne gluži visi jaunie atzinumi ir ieviesti gramatikā: vienam

otram atsevišķas sintakses parādības skatījumam vēl jāiegūst vairāk vis-

pār pieņemts raksturs.

Lai arī, kā minēts, sintakses pētīšanā noris plašs un auglīgs darbs,
tomēr vēl daudzos latviešu valodas sintakses novados trūkst nepieciešamo
priekšdarbu. Tāpēc arī autoru kolektīvam nav bijis iespējams nolīdzināt

dažu labu robu.

Arī šajā sējumā secinājumiem pievienotie valodas paraugi ir vispār
izraudzīti ar literārajai valodai atbilstošām formām un konstrukcijām. Ga-

dījumos, kur attiecīgajā literārajā citātā ir kāda atkāpe no literārās valo-

das normas, aiz atbilstošā vārda stūrainajās iekavās pēc iespējas ir dota

vajadzīgā literārās valodas normai atbilstošā forma vai konstrukcija, bet

apaļajās iekavās ir iekļauts no literārās normas viedokļa lieks burts vai

burti.

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas» 2. sējums ir

kolektīvs darbs, un atsevišķo autoru izstrādātajās nodaļās ne visur ir bi-

jis iespējams panākt nepieciešamo vienību un saskaņu nodaļu izkārtoju-
mos, parādību skatījuma ziņā, secinājumiem pievienoto valodas paraugu
skaita samēra ziņā, formulējumu un stila ziņā.

Gramatikā vispār lietoti parastie termini, tikai atsevišķos gadījumos
daži nosaukumi grozīti. Kur skatīta kāda jauna parādība, tai dots arī, cik

iespējams, atbilstošs nosaukums.
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IEVADS

1. §. Vārdam sintakse ir divas nozīmes, kas savā starpā ir cieši sais-

tītas. Ar šo terminu, pirmkārt; apzīmē kādas valodas sintaktisko uzbūvi —

valodā esošo sakarīgas runas uzbūves vienību sistēmu — un, otrkārt, teo-

rētisku disciplīnu, gramatikas nozari, kuras pētīšanas objekts ir valodas

sintaktiskā uzbūve.

Valodniecībā ir pastāvējuši dažādi uzskati gan par to, kura no abām

gramatikas nozarēm — morfoloģija vai sintakse — ir nozīmīgāka, gan arī

par to, kuras gramatiskās uzbūves parādības iederas morfoloģijā un kuras

aplūkojamas sintaksē.

Kā atsevišķi valodnieki, tā veselas valodniecības strāvas, pētījot valo-

das gramatisko uzbūvi, uzmanības centrā ir izvirzījuši morfoloģijas parā-
dības, aplūkojot galvenokārt vārdu šķiras un vārdu formu sistēmu, kā arī

vārdu šķiru un vārdu formu izlietojuma veidus.

Citi valodnieki turpretī par nozīmīgāko gramatikas daļu ir atzinuši

sintaksi un morfoloģijai pievērsuši maz uzmanības vai arī, pētījot gan sin-

taksi, gan morfoloģiju, sintaksei tomēr ierādījuši vadošo vietu gramatikā.
Padomju valodniecībā pārsvars ir uzskatam, ka morfoloģija un sin-

takse ir gramatikas nozares, kas savā starpā gan ir cieši saistītas, tomēr

patstāvīgas un līdzvērtīgas. Šie atzinumi par morfoloģijas un sintakses

līdztiesiskumu ir pamatā arī «Mūsdienu latviešu literārās valodas grama-

tikas» pirmajā un otrajā sējumā doto mūsdienu latviešu literārās valodas

gramatiskās struktūras parādību izklāstā.

2. §. Morfoloģijai un sintaksei kā patstāvīgām un līdzvērtīgām grama-
tikas nozarēm katrai ir savs pētīšanas objekts un uzdevumi. Valodas zi-

nātnē tomēr pastāv atšķirīgi spriedumi par dažām gramatiskās uzbūves

parādībām, vai tās apskatāmas morfoloģijā vai sintaksē. Patlaban plaši un

vispusīgi tiek risināti vispārīgi sintakses teorijas jautājumi. Šo pētījumu
rezultātā krājas jaunas atziņas arī par sintakses un morfoloģijas norobe-

žošanas jautājumiem. Pārlūkojot atsevišķo gramatisko parādību iederēša-

nos vienā vai otrā gramatikas nozarē, ir izteikti spriedumi, ka dažas

parādības, kuras parasts aplūkot morfoloģijā, vai nu pilnīgi iekļaujamas

sintaksē, vai arī tur apskatāma vismaz šo parādību funkcija. Tā, piemē-

ram, ar saikļu, prievārdu un partikulu izlietojuma apskatu morfoloģija
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iesniedzas sintakses sfērā, tāpēc šo vārdu šķiru funkciju apraksts īsteni

būtu ietilpināms sintaksē. Taču daļa šo izvirzīto atzinumu vēl nav vispār
pieņemti un līdz ar to nav ieviesti gramatikās. īsteni morfoloģijā arī nebūtu

dodama tikai vārdu formu analizē, bet norādāms arī to potenciālais
izlietojums.

Pilnīgas vienprātības nav vēl arī uzskatos par to, kas ir tiešais sin-

takses pētīšanas objekts. Sintakses parādību pētīšanā jau ilgu laiku pa-

stāv mācība, kas par sintakses centrālo pētīšanas objektu atzīst teikumu.

Patlaban līdzās teikuma aplūkojumam sintaksē ietilpina vēl arī vārdko-

pas kā teikuma uzbūves materiālu. Atsevišķu pētnieku darbos pat izteiktas

domas, ka vārdkopas un teikums nav vienas sfēras valodas parādības, ka

sintakses uzdevums īsteni ir tikai vārdkopu un vārdkopu savienojumu jeb
vārdkopu ķēžu struktūras pētīšana un ka mācība par teikumu ir izdalāma

kā atsevišķa valodniecības nozare.

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas» sintakses daļā ap-

lūkoti vārdu savienojumi, galvenokārt vārdkopas, to tipi, teikums, teikuma

tipi, to uzbūve, teikuma lietošana un funkcijas, kā arī vārdkopās un teiku-

mos izlietotie vārdu savienošanas līdzekļi un saliktu teikumu uzbūves vie-

nību saistīšanas veidi un līdzekļi. Centrālā vieta mūsdienu latviešu literā-

rās valodas sintaktiskās uzbūves parādību apskatā ierādīta teikumam, kas

ir valodas vienība, kura tieši realizē valodas galveno funkciju — būt par
sazināšanās līdzekli.

3. §. Teikumā ietilpst vārdi un vārdkopas, tāpēc sintaksē jāskar arī

jautājumi, kas saistīti ar vārdu. Sintakse tomēr nepētī vārdu kā leksisku

vienību, bet aplūko to kā vārdu savienojuma komponentu vai teikuma lo-

cekli. Ir konstrukcijas, kurās par kādu no tās locekļiem var būt tikai vārds

ar noteiktu semantiku. Tāpat dažu vārdkopu tipu izveidē atsevišķos gadī-
jumos noteicēja ir vārdu leksiskā nozīme. Tādā kārtā sintaksei ir saskare

ar leksiku un semantiku.

4. §. Vārds kādā sintaktiskā veidojumā lielākoties iesaistās zināmā

formā, kurai ir noteikts morfoloģisks norādītājs. Šiem vārdu formas norādī-

tājiem ir liela nozīme sintaktisko konstrukciju izveidē, tāpēc sintaksei īpaši
ciešs saistījums ir ar morfoloģiju, ar valodas morfoloģisko sistēmu.

Dažādās vārdu pārmaiņu formas ir izveidojušās vārda sintaktiskajā
izlietojumā teikumā. Pat tāda morfoloģijas kategorija kā vārdu šķiras ir

zināmā mēra sintaktiskas cilmes.

Tas apstāklis, ka dažu morfoloģijas kategoriju sākotne ir meklējama
sintaktiskās kategorijas un, otrādi, ka vairākām sintaktiskām kategorijām
pamatā ir morfoloģijas kategorijas, gan liecina par abu gramatikas no-

zaru — morfoloģijas un sintakses — ciešo sakaru, bet nevar būt par iemeslu,
lai sintaksi pakārtotu morfoloģijai vai morfoloģiju izkausētu sintaksē. Kat-
rai no šīm cieši saistītajām gramatikas daļām ir savs gramatisko parādību
loks un īpats parādību skatījums. Tā, piemēram, verbu izteiksmes formas

morfoloģijā apskata saistījumā ar verba citu formu sistēmu — ar laika,
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personas, kārtas kategorijām. Sintaksē izteiksmes kategorija iekļaujas
modalitātes kategorijā, un izteiksmes kategorija te ir strukturāli morfolo-

ģiska bāze dažādiem teikuma tipiem, kas cits no cita nošķiras ar atšķirī-
gām modālam nozīmēm un nokrāsām.

Morfoloģijā vārdu pārmaiņu likumus un pēc šiem likumiem veidotās
vārdu formas apskata vienkop kā vienotu sistēmu. Sintaksē šī vienība ne-

saglabājas, bet sadalās, un katra forma atkarā no tās katrreizējās funkci-

jas iesaistās dažādās sintaktiskās kategorijās vārdu savienojumos vai tei-

kumos un pakļaujas sintaktisko veidojumu sistēmai. Tā, piemēram, katram
lietvārda deklinācijas tipam ir noteikta locījumu formu sistēma. Sintaksē

šīs locījumu formas negrupē pēc kāda vārda piederības pie noteikta dekli-

nācijas tipa, bet gan atkarā no tam, kādas attieksmes ar šāda vārda for-

mām var izteikt vārdkopās un teikumos. Tā, piemēram, objekta attieksmi

starp vārdiem var izteikt verbālās vārdkopās, ja neatkarīgais vārds ir pār-
ejošs verbs un atkarīgais vārds akuzatīvā (art zemi, lasīt ogas), datīvā

(paziņot mājiniekiem), instrumentāli (art ar traktoru) v. c.

Morfoloģijā vārdi pēc leksiski gramatiskām un vārdu darināšanas pa-

zīmēm apvienojas vārdu šķirās, kurām ir attiecīgas gramatiskas nozīmes

un gramatiskas formas, kurās izpaužas šīs nozīmes. Tā, piemēram, vārdi,

kuri ar leksisko nozīmi izsaka procesu, kvalitāti vai daudzumu, visi var iz-

teikt gramatisko priekšmetiskumu un ietilpt vienā un tai pašā vārdu

šķirā — lietvārdos (steigšanās, skaistums, mācība, piecnieks). Katrs no

šiem vārdiem, kuri morfoloģijā apvienojas vienā plašā kategorijā, vienā

vārdu šķirā, sintaktiskā izlietojumā neiesaistās tikai kādā vienā sintak-

tiskā kategorijā, bet var funkcionēt par dažādiem teikuma locekļiem (Kāds
skaistums visapkārt! Katra vieta mums sniedza jaunu skaistumu.

Skaistumam ir liela vara.)
Tādā kārtā morfoloģijai kā gramatikas nozarei ir pētījamas savas sva-

lodas gramatiskās uzbūves parādības, tā pētī vārdu uzbūvi un nozīmi,

vārdu pārmaiņu likumus, vārdu formu veidošanas likumus, vārdu tipus un

vārdu darināšanas veidus. Sintakse turpretī aplūko vārdu formu lietošanu

vārdu savienojumos un teikumos, un tās galvenais pētīšanas objekts ir

vārdu savienojumi un teikumi.

5. §. Vārdi teikumā neiesaistās kā cita no citas nošķirtas teikuma uz-

būves vienības, bet ir gan formas, gan satura ziņā savstarpēji saistīti da-

žādos vārdu savienojumos. Šie vārdu savienojumi atspoguļo va-

lodā sakarus starp īstenības parādībām, kuras nosauc vārdi, kas veido da-

žādus vārdu savienojumus. Lai valodā varētu izteikt tās attieksmes, kādas

pastāv starp īstenības parādībām, vārdiem, kas nosauc šīs parādības un

kas apvienojas vārdu savienojumos, ir izveidojusies spēja saistīties ar

citiem vārdiem. Šī vārdu spēja saistīties runas procesā ar citiem vārdiem

izpaužas galvenokārt dažādās vārdu formās. Vārdu spēja saistīties ar ci-

tiem vārdiem ir atkarīga no vārda piederības pie kādas vārdu šķiras, kā ari

no vārda leksiskās nozīmes. Vārdu saistīšanās dažādos vārdu savienoju-
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mos tad arī realizējas uz valoda esošo vardu savienošanas veidu pa-

mata.

Teikums ir sintaktisks veselums, bet šai veselumā ir citas mazākas sin-

taktiskas vienības, mazāki sintaktiski veselumi — vārdu savienojumi, kas

gan uzbūves, gan vārdu savienošanas veidu, gan izsakāmo attieksmju ziņā

var būt visai dažādi.

6. §. Vārdu savienojumi šķirojami vairākās grupās atkarā no tam, kāds

sintaktiskā sakara veids ir starp vārdu savienojuma vārdiem — sakārto-

juma sakars, pakārtojuma sakars, predikatīvais sakars jeb savstarpējās
atkarības sakars vai salīdzinājuma sakars.

7. §. Sakārtojuma sintaktiskais sakars ir starp vārdiem vārdu sa-

vienojumos, kuros iekļautie vārdi gan nozīmes ziņā, gan sintaktiski cits

citam nav pakļauti, bet ir līdztiesiski un neatkarīgi. Šādi vārdu savieno-

jumi veido sintaktiski līdztiesisku vārdu virknes — vārd virknes, kas

nosauc vairākas vienādas vai vairākas dažādas līdzteku eksistējošas, sav-

starpēji relatīvi neatkarīgas, patstāvīgas īstenības parādības.
Atkarā no tam, vai vārdvirkni veido vairāki dažādi pilnnozīmes vārdi

jeb patstāvīgie vārdi vai arī tā rodas, vienam un tam pašam vārdam atkār-

tojoties vienu vai vairākas reizes, vārdvirknes iedala blīvējumos un

div k ār šo jum o s, trīskāršojumos vai daudzkāršojumos (Sanāca liel i,

mazi, veci, jauni. Saule, saule, nebrien dubļus. Tdz.).
Teikumā vārdvirknes funkcionē kā vienlīdzīgi teikuma locekļi.
8. §. Vārdu savienojumos ar predikatīvo sintaktisko sakaru starp

komponentiem abi komponenti ir savstarpēji saistīti un savstarpēji atka-

rīgi, vienlīdz nozīmīgi. Predikatīvie vārdu savienojumi ir divkopu teikuma

pamats, tie veido šo teikumu kodolu jeb gramatisko centru. Starp predika-
tīviem vārdu savienojumiem un divkopu teikumiem, kuru sastāvā ir tikai

gramatiskais centrs, ir tikai zināma intonatīva atšķirība, un šie vārdu sa-

vienojumi ārpus attiecīgā teikuma veida aplūkojuma pieminami īsteni tikai
vārdu savienojumu veidu sistēmas pilnīguma labad.

9. §. Vārdu savienojumos ar salīdzinājuma sintaktisko sakaru

starp komponentiem vārdi ir sastatīti tā, ka tie izsaka parādību salīdzinā-

jumu — viens vārds nosauc īstenības parādību, kas uz kādas kopīgas pa-

zīmes pamata tiek salīdzināta ar kādu citu parādību, ko nosauc otrs vārdu

savienojuma vārds. Salīdzinājuma sakara izteikšanai parasti izlieto īpašu
norādītāju — salīdzinājuma saikli kā vai nekā (Vecmāmuļai galva balta

kā ābele.).
Vārdu savienojumi ar salīdzinājuma sintaktisko sakaru starp kompo-

nentiem teikumā ir pamatā īpašai salīdzinājuma konstrukcijai.
10. §. Vārdu savienojumi ar pakārtojuma sintaktisko sakaru

starp komponentiem ir vārdu saistījumi, kuros starp locekļiem ir pakār-
totāja un pakārtojamā attieksme (zaļā zeme, rakstīt vēstuli, bērzu birzs).
Pakārtotājs vārds šais vārdu savienojumos ir galvenais, neatkarīgais vārds

(minētajos piemēros zeme, rakstīt, birzs), kas pakļauj, pakārto sev citu,
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atkarīgo vārdu (minētajos piemēros zaļā, vēstuli, bērzu). Šos vārdu savie-

nojumus ar pakārtojuma sintaktisko sakaru starp vārdiem parasti sauc

par vārdkopām. Vārdkopas atspoguļo divu vai vairāku īstenības pa-
rādību visdažādākos sakarus un attieksmes, citādi sakot, vārdkopa ir divu

vai vairāku pakārtojumā saistītu pilnnozīmes vārdu jeb patstāvīgas nozī-

mes vārdu savienojums — gramatisks veselums, kas izsaka divu vai vai-

rāku noteiktās attieksmēs esošu dalāmu jēdzienu vienojumu (kāpu zāle,
liela steiga, izšaut raketi).

11. §. Vairums vārdkopu rodas pašā teikuma veidošanas procesā divu

vai vairāku vārdu savienošanas rezultātā. Vārdi, kas veido vārdkopas, var

piederēt vai nu pie vienas, vai pie dažādām vārdu šķirām. No šīm vārdko-

pās esošo vārdu morfoloģiskām īpašībām ir atkarīgs vārdkopu strukturā-

lais veidojums.

Vārdkopas tomēr nedibinās tikai uz strukturāli formālu vienību, tas

veido arī semantisku vienību, nozīmes vienību. Tāpēc ne katrs vārdu savie-

nojums ir vārdkopa. Tā, vārdu savienojums gaišā nākotne veido struktu-

rālu un semantisku vienību un ir vārdkopa.
Tā kā prievārds nenosauc patstāvīgu jēdzienu, tas tikai palīdz saistīt

vārdus, kas apzīmē jēdzienus, izsaka attieksmes starp pilnnozīmes vār-

diem. Tāpēc pilnnozīmes vārda savienojumi ar prievārdiem (aiz ezera,

pēc pusnakts) nevar veidot vārdkopas. Vārdkopu neveido arī saliktās

verba formas (esmu rakstījis, tiku teicis). Par vārdkopas komponentiem
var būt tikai pilnnozīmes vārdi, kas apzīmē atsevišķus jēdzienus.

12. §. Vārdkopās starp vārdiem ir noteikts sintaktiskā saistī-

juma veids. Tas izriet no vārdkopā ietilpstošo vārdu gramatiskajām kate-

gorijām un leksiski semantiskās dabas.

Latviešu valodā izšķir trīs galvenos vārdu saistīšanas veidus jeb sin-

taktiskā saistījuma veidus: saskaņojumu, pārvaldījumu un piekļāvumu. Da-

žos vārdkopu veidos sastopams arī pievilkums.
Saskaņojumā viens vārds gramatiski pielāgojas otram vārdam

(jauns darbs, noteikts uzdevums, plaukstošs pasākums, citi pienākumi, pir-
mais panākums), pārvaldījumā atkarīgā deklinējamā vārda noteiktu

locījuma formu nosaka neatkarīgā, pakārtotāja vārda leksiski gramatiskā
daba (makšķerēt zivis). Pārvaldījumu tālāk šķiro tiešajā pārvaldījumā,

ja atkarīgais vārds neatkarīgajam vārdam piesaistīts noteiktā locījumā

bez prievārda (pirkt ziedus, dāvināt draugam), un netiešajā pārval-

dījumā, ja atkarīgais vārds pievienojas neatkarīgajam noteikta locījuma
formā ar prievārdu (dzīvot pie ezera, iet uz māju). Atkarā no neatkarīgā
vārda gramatiskām un leksiskām īpašībām pārvaldījumu vēl iedala c i e-

ša jā un brīv ā ka jā pārvaldījumā.
Piekļāvumā sintaktiskais saistījums starp vārdiem neizpaužas at-

karīgā vārda formālajās kategorijās, bet abi komponenti ir saistīti seman-

tiski. Piekļāvumā saistījumā atkarīgais vārds ir nelokāms vārds (rakstīt
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skaidri, koši zaļš, braukt lēnam). An piekjavums var but ciešāks vai brī-

vāks.

Pievilkuma saistījums, kas realizējas starp verbu un adjektīvu,
lokāmu divdabi, skaitļa vārdu vai vietniekvārdu, parasti sastopams teiku-

mos, bet tas var būt arī īpašas uzbūves saliktajās verbālajās vārdkopās,
kas robežojas ar teikumu, piemēram, rits ausa dzestrs, saule uzlēca spoža.

13. §. Starp atsevišķām īstenības parādībām vai vienas parādības da-

žādām pazīmēm pastāv visdažādākie sakari. Tā kā šie. sakari ar jēdzienu
un priekšstatu starpniecību atspoguļojas attieksmēs starp vārdiem vārdu

savienojumos, tad arī jēdzieniskās attieksmes starp vārdiem

vārdkopās ir jo dažādas. Tā, piemēram, vārdkopā var atspoguļoties attiek-

sme starp priekšmetu un pazīmi (ciets rieksts, silta roka), starp priekš-
metu un daudzumu (pieci lemeši), starp procesu un tā pazīmi (strādāt
labi, lasīt klusu), starp darbību un tās objektu (dzert ūdeni), starp vese-

lumu un daļu (vezums siena), starp priekšmetu un vielu (māla
trauks) v. c.

Šīs daudzveidīgās attieksmes parasti apvieno atsevišķās jēdzieniskās

pamatattieksmēs (objekta attieksmē — sūtīt ziņu, atributīvā attieksmē —

jauna grāmata, adverbiālā attieksmē — iet uz darbu, pārnākt vakarā,

apozitīvā attieksmē jeb pielikuma attieksmē — māsa Ilze, inženieris celt-

nieks), ap kurām grupējas citi šo pamatattieksmju paveidi un nokrāsas.

Dažkārt vienā vārdkopā starp vārdiem ir divējāda jēdzieniskā attieksme

vai arī blakus pamatattieksmei vēl kādas citas jēdzieniskās attieksmes no-

krāsa. Tā, piemēram, vārdkopā nākt pie mātes starp vārdiem ir kā adver-

biālā (vietas) attieksme, tā arī objekta attieksme.

Jēdzieniskās attieksmes starp vārdkopu vārdiem veido vārdkopu no-

zīmi.

Jēdzienisko attieksmju izteikšanai vārdkopās noder dažādas

gramatiskās kategorijas, kas piemīt vārdiem, kuri veido vārdkopas, un gra-
matiskie līdzekļi, ar kuriem izsaka šīs kategorijas.

14. §. Pēc vārdkopās esošo komponentu daudzuma jeb vārdkopu a p-

j o m a izšķir vairākus vārdkopu veidus.

Vienkāršā vārdkopā ir divi pakārtojuma sintaktiskā sakarā sais-

tīti pilnnozīmes vārdi, no kuriem viens ir vārdkopas galvenais, neatkarī-

gais, pakārtotājs vārds jeb komponents, otrs — vārdkopas atkarīgais, pa-

kārtojamais vārds jeb komponents (dzimtā zeme, sargāt robežas, cīnīties

par mieru).
Saliktā vārdkopā neatkarīgajam vārdam ir pakārtoti vismaz divi

atkarīgie pilnnozīmes vārdi (ņemt grāmatu no plaukta) vai arī viens un

tas pats vārds ir pakārtots diviem vārdiem (redzu laivu līgojam, sakraut

vezumu lielu).
Kā vienkāršās, tā saliktās vārdkopas var būt paplašinātas. Tās

veidojas, ja vārdkopas atkarīgais vārds savukārt pakārto vēl kādu citu

pilnnozīmes vardu (noskatīties labu izrādi).
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15. §. Pēc vārdkopu komponentu saistījuma ciešuma pakāpes
izšķir vairākus vārdkopu veidus.

Dalāmajās jeb brīvajās vārdkopās vārdi, kas veido vārdkopu,

saglabā gandrīz pilnīgi negrozītu savu leksisko nozīmi. Šo vārdkopu no-

zīme izriet no to vārdu nozīmēm, kas ietilpst vārdkopā, un līdz ar to vārd-

kopas tips nemainās, ja kādu vārdkopas komponentu apmaina ar citu

vārdu, kas gramatiski un semantiski atbilst apmainītajam vārdam (braukt
ar tramvaju, braukt ar trolejbusu, braukt ar autobusu; art zemi, ecēt zemi,

rušināt zemi).
Leksiski un semantiski ierobežotās vārdkopās vienam no kompo-

nentiem jābūt vārdam ar noteiktu semantiku (teikt brālim, dot māsai); jē-
dzieniski saistītās vārdkopās neatkarīgais komponents tik cieši sais-

tīts ar atkarīgo komponentu, ka, to atmetot, nevis sašaurinās, bet mainās

vārdkopas nozīme (gaišiem matiem, maza auguma).

Nedalāmajās, stabilajās jeb frazeoloģiskajās vārdko-

pās komponenti ir stabili, pastāvīgi, un tos nevar aizstāt ar citām leksis-

kām vienībām. Šādām vārdkopām ir jau viena vārda nozīme (apvest ap

stūri = piekrāpt).
16. §. Katram vārdkopu veidam ir sava struktūra — noteikts uz-

būves īpatnību kopums, kas to atšķir no cita veida vārdkopām. Vārdkopas
struktūru nosaka neatkarīgā vārda gramatiskā daba, atkarīgā vārda gra-

matiskā daba, atkarīgā vārda forma un prievārda iesaistīšana vai tā trū-

kums starp komponentiem esošā sintaktiskā saistījuma norādīšanai.

No neatkarīgā komponenta gramatiskās dabas ir atkarīga vārd-

kopas formu sistēma (liels nams, liela nama, lielam namam, lieli nami

utt.; eju uz teātri, gāju uz teātri, iesim uz teātri, esam gājuši uz teātri, ietu

uz teātri, jāiet uz teātriutt.).
No vārdkopas atkarīgā komponenta gramatiskās dabas atkarīgs

sintaktiskā saistījuma veids starp vārdiem vārdkopā (lasīt sēnes — pār-

valdījums, lasīt lēnām — piekļāvums).
Pēc vārdkopas neatkarīgā komponenta piederības pie kādas

vārdu šķiras vārdkopas iedala verbālajās (kopt dārzu, strādāt uz-

cītīgi), nominālajās (varenā straume, litrs piena) un adver-

biāl ajā s (ļoti skaists, patīkami satikties) vārdkopās.
Visi šie vārdkopu tipi tālāk iedalāmi atkarā no tā, ar ko izteikts atka-

rīgais komponents, kā arī vēl pēc citām pazīmēm. Turklāt nominālās vārd-

kopas nošķirojamas atsevišķās grupās arī pēc vārdu šķiras, pie kuras pie-
der neatkarīgais komponents.

17. §. Vārdkopām ir zināms radnieciskums ar vārdu, bet tām ir arī

savas raksturīgas pazīmes, ar kurām tās atšķiras no vārda.

Kā vārds, tā vārdkopa ir nosaucošas, nominatīvas vienības, tās nosauc

vai apzīmē īstenības parādības (bērzs — baltais bērzs). Taču vārds nosauc

vienu atsevišķu, nedalāmu jēdzienu vai priekšstatu, turpretī vārdkopa ap-

zīmē gan vienotu, tomēr sadalāmu jēdzienu vai priekšstatu; vārdkopa ir
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sadalāma jēdziena salikts nosaukums. Atsevišķie vārdi, kas ietilpst vārd-

kopā, izsaka kopīgā jēdziena vai priekšstata elementus, to raksturīgās pa-

zīmes.

Jo mazāk brīva vai — otrādi — jo vairāk saistīta, stabila ir vārdkopa,

jo tā vairāk tuvojas vārdam, t. i., tā attālinās no sintakses sfēras un tuvo-

jas leksikas sfērai. Tādas manāmi leksikalizējušās ir frazeoloģiskās jeb
stabilās vārdkopas, kas apzīmē vienkāršu jēdzienu. Tāpēc arī šādu vārd-

kopu apskats vairāk iederas frazeoloģijā nekā sintaksē. Sintakses pētījamo-
parādību lokā ietveras brīvās vārdkopas.

Vārdkopa un vārds tuvinās tai ziņā, ka šīm abām valodas vienībām ir

formu sistēma. Tā, piemēram, ja vārdkopas neatkarīgais vārds ir lietvārds,

vārdkopai ir locījuma un skaitļa formas (tāls ceļš, tāla ceļa utt., tāli ceļi,
tālu ceļu utt.), bet, ja neatkarīgais vārds ir verbs, vārdkopai ir verba formu

sistēma (lasu grāmatu, lasīju grāmatu, lasīšu grāmatu; lasām grāmatu,
lasītu grāmatu, lasīt grāmatuutt.).

Vārds ir patstāvīga valodas vienība, un tas eksistē valodā arī ārpus-
teikuma sakara kā īstenības parādības nosaukums, turpretī vairums vārd-

kopu patstāvīgi neeksistē valodā kā gatavas valodas vienības. Tās katra,

teikuma veidošanas brīdī ik reizes rodas no jauna.
Kā vārds, tā vārdkopa var ietilpt teikumā un būt par teikuma uzbūves-

vienību. Tomēr vārdkopas un vārda funkcionēšana teikumā ir atšķirīga:
vārds var veidot tikai vienu teikuma uzbūves vienību, kamēr vārdkopas

komponenti teikuma saistījumā gadījumu vairumā var būt katrs sava tei-

kuma locekļa funkcijā.
18. §. Arī starp teikumu un vārdkopu ir kvalitatīvas atšķirības.
Teikums ir komunikatīva valodas vienība, sazināšanās vienība, tā uz-

devums ir izteikt un paziņot kaut ko par īstenības parādībām. Turpretī
vārdkopa, kā minēts, ir nominatīva valodas vienība. Teikuma uzdevums

nav nosaukt īstenības parādības, bet vārdkopai nav raksturīga izteikša-

nas, paziņošanas funkcija.
Vārdkopai nav raksturīgas tās pazīmes, kas ir būtiskas teikumam:

vārdkopām trūkst modalitātes, un tās neizrunā ar paziņojuma intonāciju.
Lielam vairumam vārdkopu veidu nav predikativitātes.

Vārdkopas gadījumu vairumā rodas teikuma veidošanas procesā, tātad

ietilpst teikumā kā uzbūves materiāls un tāpēc kā teikuma daļa nevar tai

pašā laikā būt teikums.

Vārdkopā aizvien ir vismaz divi pilnnozīmes vārdi, turpretī teikums

var sastāvēt arī tikai no viena paša vārda (Eju. Krasts!).
Ja vārdkopa iegūst teikuma pazīmes, t. i., ja to lieto kā

kā izsacījuma un paziņojuma vienību, vārdkopa var kļūt par teikumu.

19. §. Pati galvenā sintaksē aplūkojamā valodas vienība ir te ikv m s.

Attieksmē pret dažādiem vārdu savienojumiem, kas arī ir sintaktiskas vie-

nības, teikumam valodas sintaktiskajā uzbūvē ir dominējoša vieta. Tei-

kuma sevišķā nozīme valodas sintaktisko vienību starpā ir saistīta ar tā
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uzdevumu valodiskās sazināšanās procesā. Teikums ir ilgā valodas attīs-

tības gaitā izveidojusies runas vienība, kas ir galvenais domas veidošanas,
izteikšanas un paziņošanas līdzeklis. (Vārds doma šai sakarā saprotams

plašākā nozīmē, un tas ietver arī jūtas un gribu.)
Teikums izsaka relatīvi pabeigtu domu. Tā kā doma atspoguļo īste-

nību, tad teikumā ir ietverts kāds īstenības daļiņas atspoguļojums. Šī tei-

kumā atspoguļotā īstenības parādība var būt gan objektīvi eksistējoša, gan
iedomāta. Teikums izsaka kādu attieksmi, kādu sakaru, kas eksistē īste-

nībā vai ir iedomāts. Teikuma uzdevums nav nosaukt kādu priekšmetu vai

parādību. Tos nosauc vārdi, kas izsaka atsevišķus jēdzienus vai priekš-
status, un vārdkopas, kas arī lielākoties tikai nosauc kādu sadalāmu jē-
dzienu vai priekšstatu. Teikums izsaka priekšmetu un parādību attieksmes.

Teikums ir veidots pēc valodas gramatiskās uzbūves likumiem, tas

aizvien iegūst noteiktu formu, kas atbilst tai teikuma formu sistēmai, kura

izveidojusies katras valodas attīstības gaitā. Tādā kārtā teikums ir gan
nozīmes vienība, gan strukturāli gramatiska vienība.

Teikuma būtību ietvert vienā noteiktā un vispār pieņemamā definīcijā
nav viegli, tāpēc arī valodas zinātne pazīst daudzas jo daudzas teikuma

definīcijas. Šī definīciju atšķirība sakņojas pirmā kārtā teikuma dažādā iz-

pratnē, kas ir atkarīga no sava laika valodniecības virzieniem, kurus savu-

kārt nosaka dažādie uzskati par sabiedrību un sabiedrisko parādību bū-

tību, šo parādību savstarpējo sakaru un attīstību.

Šai gramatikā teikuma definīcija balstās uz padomju valodniecībā val-

došo teikuma būtības izpratni — teikums ir vienota, gramatiski veidota,

intonatīvi pabeigta domu, jūtu un gribas izteicēja valodiskās sazināšanās

vienība.

20. §. Teikumam ir savas raksturīgas pazīmes, kuras nepieciešamas, lai

kāda valodas vienība būtu teikums.

1. Viena no teikuma pamatpazīmēm ir tā predikativitāte. Ar

teikuma predikativitāti pirmā kārtā saprot teikumā ietverto'kādas pazīmes
apstiprinošu vai noliedzošu attiecināšanu uz kādu priekšmetu vai parādību.
Tā, piemēram, teikumā Zieds smaržīgs ir ietverts apgalvojums par pazīmes,
ko izsaka vārds smaržīgs, un priekšmeta, ko nosauc vārds zieds, sakara'

esamību. Teikumā Laiks nav auksts ir izteikts noliegums par pazīmes un

parādības sakara esamību. Šais teikumos ir ietverts aktīvs pazīmes attie-

cinājums uz priekšmetu vai parādību.
Visskaidrāk teikuma predikativitāte parādās divkopu teikumos, kur tā

izpaužas predikatīvajās attieksmēs starp šo teikumu gramatiskā centra lo-

cekļiem — teikuma priekšmetu un izteicēju (Meitene lasa ogas. Viņa
neslinko. Zemenes ir saldas. Priede nav lapu koks. Vējš nebija
stiprs. Jūra būs mierīga).

Predikativitāte nepiemīt tikai divkopu teikumiem vien. Katrā teikumā,

pašā teikuma veidošanas brīdī tiek ietverts aktīvs apstiprinājums, apgalvo-
jums par to, ka kaut kam ir vai nav sakara saistījums ar kaut ko. Turklāt
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attiecīgai parādībai un pazīmei, kas uz to attiecināta, nemaz nav vienmēr

jāietveras vienā teikumā. Viena vai otra no tām var būt nosaukta citā tei-

kumā, vai arī tā tikai izriet no konteksta, runas situācijas vai plašākā izsa-

cījumā ietvertā satura. Atsevišķos gadījumos īpaša veida teikumos predika-
tivitāte var izpausties arī tādējādi, ka viss teikums izsaka aktīvu apgalvo-

jumu par kāda priekšmeta vai kādas parādības sakaru vispār ar jēdzienu
pastāvēt vai nepastāvēt. Tā, piemēram, vienvārda vienkopas teikumā Rits

šā teikuma izteikšanas brīdī, pašā sazināšanās norisē tiek izpausts aktīvs

apgalvojums, apstiprinājums par šīs parādības saistījumu ar jēdzienu ek-

sistēt, pastāvēt (= ir rīts). Šādos teikumos predikativitāte parādās galveno-
kārt valodas fonētisko līdzekļu izlietojumā, atbilstošā teikuma intonējumā,
kas piešķir noslēgta un pabeigta teikuma raksturu pat vienvārda izsacī-

jumiem.
Predikativitāte pieder pie tam teikuma pazīmēm, kas nosaka teikuma ka

gramatiski organizētas sazināšanās vienības dabu.

2. Ar predikativitāti ciešā sakarā ir cita teikuma pazīme — modali-

tāte. Teikums ietver ne tikai kādas īstenības parādības vai parādību sa-

karu atspoguļojumu, bet arī noteiktu attieksmi pret teikumā atspoguļotiem
īstenības sakariem. Runātājs ar teikumā iekļauto saturu kaut ko izsaka par
īstenības faktiem apstiprinājuma, apgalvojuma vai nolieguma veidā. Bet,

izsakot teikumā kādu domu, kas atspoguļo kādas attieksmes pastāvēšanu vai

nepastāvēšanu starp parādībām, runātājs var izteikt arī savu attieksmi par

teikumā izteikto parādību sakaru kā reāli eksistējošu, iespējamu vai ne-

iespējamu, vēlamu vai nevēlamu, ticamu vai neticamu, nepieciešamu, va-

jadzīgu vai nevajadzīgu, apšaubāmu, pieļaujamu utjpr.
Teikumā ietvertā pamatsatura, izteiktā paziņojuma attiecināšana pret

īstenību ir teikuma modalitāte. Modalitāte ir gramatiska kategorija, kas

rāda ir runātāja, ir izsakāmā satura attieksmi pret īstenību un sarunbiedru.

Teikuma modalitātei var būt vairāki paveidi. Loģiskā modalitāte

rāda galvenokārt teikumā izsacītā satura atbilstību vai neatbilstību īste-

nībai, komunikatīvā modalitāte sazināšanās procesā pauž runātāja
izteiktās domas attieksmi pret sarunbiedru, norāda, vai teikums kaut ko

pavēstī, jautā, pamudina, izsaka vēlējumos vai vēlējumu, jūtas, emocijas
utjpr.

Modalitāte ir nepieciešama teikuma pazīme, bez kuras nevar būt ne-

viens teikums, lai kāds ir tā formālais izveidojums. Pat atsevišķs vārds,
jebkura vārdkopa iegūst teikuma raksturu, ja tiem piemīt modalitāte un

predikativitāte.
Valodas izteiksmes līdzekļi modalitātes izteikšanai var būt gan sin-

taktiski, gan morfoloģiski, gan leksiski.

Sintaktiski modalitāti izsaka ar īpašiem intonāciju variējumiem, ar

dažādiem teikuma tipiem.

Morfoloģiski modalitāti izsaka ar verba izteiksmju formām un lek-
siski — ar modālo partikulu un dažādu modālo vārdu izlietojumu.
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3. Nozīmīga teikuma pazīme ir arī teikuma intonācija — balss

modulāciju maiņa, kas izpaužas balss paaugstinājumā vai pazeminājumā,
valodas skaņu spēka, augstuma, tembra un ilguma dažādojumā.

Intonācija norāda teikumā izteiktās domas pabeigtību, teikuma satura

veselumu un fonētisko vienojumu un teikumus nošķir citu no cita. Intonā-

cija izpauž vai izceļ teikumā ietverto modālo attieksmi, kā arī dažādās

emocionālās nokrāsas. Tieši modalitātes un emocionālo nianšu izteikšanā

intonācijai ir pati svarīgākā nozīme.

Intonācija ir nepieciešams teikuma veidošanas elements. Katram teiku-

mam ir savs intonējums. Dažkārt līdz ar intonācijas, īpaši uzsvara, maiņu
mainās arī teikuma saturs, tā ka intonācijai ir nozīme arī teikuma satura

niansēšanā. Tā, uzsverot un attiecīgi intonējot vārdu strauti teikumā

Strauti čalo! rodas cita satura nokrāsa, nekā tai pašā teikumā akcen-

tējot vārdu čalo.

Bezkopas teikumos tieši intonācija ir tā, kas parāda visa teikuma sa-

tura pabeigtību un runātāja attieksmi pret izsacījumu. Tā, piemēram, va-

lodas vienības zēni, atpakaļ ir vārdi, ja tos uztver pašus par sevi. Bet, ja
tie iegūst teikuma pazīmes — predikativitāti, modalitāti un atbilstošu in-

tonāciju —,
tie kļūst par teikumiem: Zēni, atpakaļ! Tāpat dzidra debess,

gaiša diena ir vārdkopas. Ja tās kļūst par sazināšanās vienībām ar nepie-
ciešamām teikuma pazīmēm, tās ir zināma veida teikumi: Dzidra debess.

Gaiša diena.

4. Viss, kas izteikts teikumā, ir iedomājams laikā. Katrs izsacījums
tiek apzināts kaut kādā laika aspektā, tāpēc teikums ietver sevī arī s i n-

taktiskā laika nozīmi. Šis laika faktors ir svarīga teikuma pazīme.
Laika nozīme teikumā rod dažādu izteiksmi. Tā vispirms izpaužas

verba laiku formās, tāpat ar dažādu vārdu leksiskām nozīmēm, piemē-
ram, ar apstākļa vārdiem (vakar, šodien, turpmāk), ar prievārda un liet-

vārda locījuma formas savienojumu (no rīta, pēc pusdienas, pēc darba).
Laika nozīmi izsaka arī verbālā saitiņa (Priekšlikums bija pieņemams.
Krasti ir stāvi), tāpat verba izteiksmju formas (Viņš gaidot. Es steigtos.)
Uz tagadnes laiku izteikums var attiekties arī bez tādas formas, kurai ir

gramatiskā laika nozīme (Lapas zaļas.).
Sintaktiskā laika nozīmi var norādīt arī runas situācija un konteksts.

5. Teikums kā sazināšanās forma noder gan runātāja domas izsacī-

šanai, gan arī klausītājam izsacījuma uztveršanai, saprašanai. Tādā kārtā

teikums ir runātājas personas runa, kas virzīta uz klausītāju personu, tāpēc
teikuma struktūrā ietveras arī sintaktiskās personas kategorija. Sin-

taktiskās personas kategoriju parasti izsaka verbu personas formas un

personas vietniekvārdi. Atsevišķos teikuma tipos, kā, piemēram, bezper-
sonas teikumos konteksts vai runas situācija ļauj personas kategoriju ar

īpašiem norādītājiem neizteikt.

21. §. Sintakses teorijā īpaša uzmanība aizvien ir pievērsta jautāju-
mam par teikuma un sprieduma savstarpējo sakaru. Šai jautā-

II Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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jumā, kas iekļaujas plašākā problēmā par gramatikas un loģikas attiek-

smēm, ir pastāvējuši un pastāv vēl joprojām atšķirīgi uzskati. Savā laikā

starp teikuma teoriju un sprieduma teoriju īsti manāmas robežas netika

novilktas. Saskaņā ar šādu teikuma un sprieduma nenošķiršanu teikumu

identificēja ar spriedumu («teikums ir vārdos izteikts spriedums»), un

teikuma struktūras analizēs pamatā lika vienīgi loģikas kategorijas. Tei-

kuma uzbūves elementi tika izdalīti, balstoties nevis uz zināma teikuma

strukturāla tipa reālajām sastāvdaļām, bet gan uz sprieduma uzbūves

loģiskiem likumiem. Tā kā loģiskais spriedums aizvien ir divlocekļu vie-

nība, tad, pielīdzinot teikumu loģiskajam spriedumam, plaši izvērtās

uzskats, ka teikuma obligāta pazīme ir abu pamatlocekļu — subjekta (tei-
kuma priekšmeta) un predikāta (izteicēja) — pastāvīga piemitība. Šāds

teikums, kurā aizvien ir teikuma priekšmets un izteicējs, tika uzlūkots par

normu un paraugu, jo tas savas uzbūves ziņā ir vistuvāks sprieduma
shēmai. Visi teikumi, kas neatbilda šī «paraugteikuma» uzbūvei, bija

skaidrojami kā saīsināti teikumi, kuros izlaisti teikumam nepieciešamie
locekļi. Lai teikums atbilstu «normālajam pilnajam» teikumam, teikuma

uzbūves analizē vajadzēja trūkstošos locekļus piedomāt.
lelūkojoties kādas valodas reāli esošajā teikumu uzbūves daudzvei-

dībā bez iepriekš pieņemtiem šabloniem, kļūst redzams, ka abu teikuma

virslocekļu piemitība nav nepieciešama kā visu teikumu pazīme un ka

valodā ir daudzi teikuma tipi, kuru uzbūve visai atšķiras no teikumiem,
kam predikatīvo kodolu veido teikuma priekšmets un izteicējs. Mācība, ka

visi teikumi pielīdzināmi divkopu teikumiem, novērsa uzmanību no tādu

teikumu struktūras pētīšanas, kuru sastāvā nav abu teikuma virslocekļu,
lai gan šādi teikumi nepavisam nav reta parādība mūsdienu valodā. Tāpēc
arī, piemēram, vienkopas teikumu pētīšana ir nopietnāk izvērtusies nesen,

bet latviešu valodniecībā tikai pašā pēdējā laikā.

Uz marksisma teorētiskajiem pamatiem veidotā padomju valodniecība

loģikas un gramatikas, kā arī sprieduma un teikuma attieksmes aplūko,
balstoties uz valodas un domāšanas dialektisko vienību.

Valoda un domāšana ir cieši saistītas. Domāšanas procesu un domā-

šanas likumus un formas pētī loģika, valodas struktūru un valodas formas

pētī gramatika. Bet, tā kā valoda un domāšana ir saistīta nesaraujamā
vienībā, tad arī starp loģiku un gramatiku ir ciešs sakars, un gramatika
nevar neievērot loģisko pusi, jo valodā izpaužas domāšanas realitāte. To-

mēr katrai no šīm zinātnes nozarēm ir savs pētīšanas lauks, un loģikas
un gramatikas dialektiskajai vienībai piemīt gan līdzības, gan atšķirības
pazīmes. Šī līdzība un atšķirība starp loģikas un gramatikas kategoriju
sistēmām dod iespēju valodā izteikt pašas sarežģītākās īstenības parādību
attieksmes ar valodas uzbūves sistēmas specifiskiem līdzekļiem.

Līdzīga attieksme ir starp spriedumu un teikumu. Katrs spriedums
izpaužas teikumā, ārpus teikuma spriedums nevar pastāvēt, teikums ir

sprieduma veidošanas un izteikšanas forma. Un daudzos teikumos, ja to
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struktūru salīdzina ar sprieduma struktūru, tiešām ir divi teikuma kodola

locekļi — teikuma priekšmets un izteicējs, kuri atsevišķos gadījumos var

atbilst sprieduma subjektam un predikātam, un tāds teikums zināmos gadī-
jumos var atbilst spriedumam (Pavasaris tuvojas. Laiks ir silts. Sāls nav

salda.). Tomēr pat tais gadījumos, kad vienkāršā nepaplašinātā teikuma

struktūra un šā teikuma locekļu sastāvs atbilst spriedumam, ne vienmēr

ir pilnīga atbilstība starp šīm kategorijām. Viens un tas pats teikums

atkarā no situācijas var izteikt dažādus spriedumus. Tas liecina, ka starp
teikuma struktūru un tai atbilstošo loģiskās domas formu vienmēr nav

saskaņas. Tā, piemēram, teikumā Tēvs pārnāca sprieduma subjektu var

izteikt kā teikuma priekšmets (ja runā uzsver izteicēju), tā arī izteicējs

(ja uzsvars ir uz vārda, ar ko izteikts teikuma priekšmets).
Tā kā katrā valodā ir liela teikuma uzbūves dažādība, tad nesaskaņa

starp dažādām teikuma formām un loģiskās domas formām ir vēl vairāk

manāma. Tie jēdzieni, ar kuriem darbojas loģika vai psiholoģija, ne skaita,

ne apjoma ziņā nesedzas ar tām sintaktiskajām kategorijām, kādas pazīst
gramatika. Teikuma palīglocekļu jēdziens, piemēram, netiek lietots ne

loģikā, ne psiholoģijā, bet sintaksē teikuma uzbūves sastāvdaļu analizē

teikuma palīglocekļu jēdziens ir nepieciešams. Turklāt teikums var izteikt

ne tikai spriedumu, bet arī citas loģiskās domāšanas formas, piemēram,
jautājumu, pamudinājumu, tāpat arī emocijas v. c, un tādi teikumi kā

jautājuma un pamudinājuma teikumi neatbilst spriedumam, tie neizsaka

tiešu spriedumu, jo ne jautājums, ne pamudinājums nekā neapgalvo un

arī nenoliedz.

Tātad teikums un spriedums ir savstarpēji cieši saistīti, bet tie nav

identi. Spriedums ir viena no domāšanas formām, un tam ir vispārcilvē-
cisks raksturs. Teikums ir viena no valodas formām, sazināšanās līdzeklis.

Teikumam katrā valodā var būt atšķirīgi veidi, tam piemīt ievērojami
lielāks skaits specifisku izteiksmes formu nekā vispārcilvēciskam loģiskam

spriedumam. Šiem dažādajiem teikuma veidiem ir arī atšķirīga atbilstības

pakāpe spriedumam.
22. §. Katrs teikums izsaka kādu priekšmetu vai parādību sakaru

reālajā īstenībā, bet parādību sakari un attieksmes ir ļoti dažādi, sarežģīti
un daudzveidīgi. Turklāt vienu parādību attieksmes ir saistītas un šķērsojas
ar citu priekšmetu un parādību savstarpējām attieksmēm. Teikums var

ietvert vai nu kādu šaurāku, vai plašāku īstenības parādību attieksmju

atspoguļojumu. Atkarā no izsakāmo attieksmju daudzuma un sarežģītības,
mainās teikuma apjoms un teikuma uzbūve. Lai aptvertu lielāku īste-

nības parādību attieksmju loku un dotu tā konkrētāku atspoguļojumu, tei-

kuma apjoms palielinās. Maksimāli pilnīgu īstenības atspoguļošanu panākt
palīdz arī iespēja veidot dažāda apjoma teikumus, ar kuriem atspoguļo-
noteiktu reālās īstenības daļu. Teikumā ir nepieciešamas visas tās sastāv-

daļas resp. leksiskās vienības, kas vajadzīgas, lai iespējami adekvāti,

atspoguļotu izsakāmo parādību.
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Tomēr teikums nekad nav pilnīgi izolēts, tas ir saistīts ar noteiktu

runas situāciju, t. i., ar tiem apstākļiem, kuros noris runas

process un kuri var būt un var arī nebūt tieši saistīti ar valodu. Teikums

var būt ietverts monoloģiskā runas plūsmā, tas var būt dialoģiskās sazi-

nāšanās elements. Zināmos apstākļos teikums ir saistīts ar to situāciju,
kurā ir runātājs, piemēram, cilvēks briesmu brīdī var izsaukt teikumu

Paligā!
Teikums aizvien ir saistīts ar noteiktu kontekstu, t. i., iekļaujas

kādā kopsakarā, kādā plašākā tekstā vai runātā izsacījumā, vai kādā vie-

notā satura vienībā. Šajās plašākajās vienībās teikums ietilpst kā atse-

višķa daļa, kas satura ziņā uztverama saistījumā ar visu plašākās vienības

satura kopumu.

Konteksts papildina un precizē atsevišķā teikumā izteikto saturu.

Runātājs vai rakstītājs veido un klausītājs vai lasītājs uztver ne tikai atse-

višķo teikumu kā izolētu vienību, bet uzņem katru teikumu kā vienu relatīvi

nobeigtu posmu runas vai teksta plūdumā. Līdz ar to teikuma satura izpra-
tumu dod ne Vien teikumā izmantotie leksiskie un gramatiskie izsacījuma

līdzekļi, bet arī konteksta sakars.

Konteksts ne vien it kā papildina un precizē kāda teikuma saturu,

bet tas arī zināmā mērā atslogo teikumu. Konteksts palīdz izteikt daļu no

tā satura, kas būtu ietilpināms kādā vairāk izolētā teikumā, tādējādi pieda-
loties noteiktu īstenības attieksmju atklāšanā. Līdz ar to konteksts sekmē

iespējami pilnīgu vajadzīgā satura izteikšanu.

Atkarā no konkrētiem apstākļiem, kuros notiek sazināšanās process,

konteksts ļauj veidot katram gadījumam atbilstošas formas teikumu. Kon-
teksta ietekmē var tikt izmantoti visai dažāda apjoma un dažādas uzbūves

teikumi. Ir gadījumi, kad konteksts aizstāj zināmas teikuma daļas vai

teikuma locekļus un tādējādi dod iespēju izmantot tādas struktūras tei-

kumus, kuros nav teikuma locekļu, kas citas struktūras teikumos ir pilnīgi
nepieciešami. Tā, piemēram, uz jautājumu Kad tu atgriezīsies? var atbildēt

ar teikumu Pēc stundas, un šis teikums ir nobeigts izsacījums un pilnīgi
saprotams. Tādā kārtā konteksta atbalstā var veidoties pavisam šaura

apjoma un savdabīgas uzbūves teikumi. Tomēr, lai kāda ir šo teikumu

forma, vajadzīgo saturu tie paziņo un līdz ar to nodrošina sazināšanos bez
kādiem traucējumiem.

Minētie šaura apjoma un īpašas struktūras teikumi veidojas gan
atkarā no apstākļiem, kuros noris sazināšanās, gan arī no izsakāmās do-

mas specifikas īpatnībām. Tie nav uztverami kā gadījuma rakstura valodas

parādības, bet gan kā noteikti īpatnēji strukturāli teikuma tipi, kas anali-

zējami kā valodas sintaktiskās uzbūves reālas parādības.
23. §. Uzbūves vienību daudzuma ziņā teikumi var būt visai dažādi.

Kā jau minēts, ir teikumi, ko veido viens pats vārds vai kāda piln-
nozīmes vārda formas apvienojums ar prievārdu. Šie vienvārda vai vien-

.locekļa teikumi nav tālāk dalāmi vēl sīkākās uzbūves vienībās. Visu pārējo
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teikumu sastāvā ir lielāks vai mazāks skaits vārdu. Šie vārdi, kas ietilpst

teikumā un kā teikuma uzbūves elementi savā starpā ir nozīmes ziņā un

gramatiski saistīti, ir teikuma locekļi. Teikuma locekļi ir sintaktis-

kas kategorijas, kas atspoguļo attieksmes starp vārdiem kā teikuma daļām.
Šo kategoriju pamatā ir vārdu formas un vārdu savstarpējās saistīšanās

iespējas.
Teikuma locekļi kā sintaktiskas kategorijas savā laikā valodniecībā

nemaz nebija izvirzīti. Sintaksē tad aplūkoja nevis teikuma locekļus, bet

gan vārdu šķiru un vārdu formu izlietojumu, citādi sakot, vārdu formas

tika identificētas ar to funkciju.
Vārdu šķirām un teikuma locekļiem ir ciešs sakars. Savā laikā vārda

sintaktiskā izlietojuma iespējas bija zināmā mērā atkarīgas no tā, pie
kādas vārdu šķiras attiecīgais vārds pieder; zināms teikuma loceklis varēja
būt saistīts ar kādu morfoloģisku parādību, t. i., mor f o 1 o ģ i zēt s. Ja

vēl tagad teikuma locekļi būtu tādējādi morfoloģizēti, t. i., katrs teikuma

loceklis būtu saistīts ar kādu vienu morfoloģisku kategoriju, starp teikuma

locekļiem un vārdu šķirām būtu pilnīga saskaņa. Bet mūsdienu valodā ir

arī nemorfoloģizēti teikuma locekļi, t. i., tie nav saistīti tikai ar

kādu noteiktu morfoloģisku kategoriju. Vienas un tās pašas pilnnozīmes
vārdu šķiras vārdi var būt par dažādiem teikuma locekļiem. Pat viena un

tā paša vārda dažādās formas var būt atšķirīgā funkcijā tai pašā teikumā

(Tāds ar tādu satikās.). Par teikuma priekšmetu arī tagad vēl

galvenokārt ir deklinējama vārda nominatīvs, tomēr šai funkcijā var būt

arī vārdi citos locījumos (Daudz skatītāju ieradušies.) vai pat ne-

lokāmi vārdi (Strādāt ir laime.). Izteicēja funkcijā ir ne tikai verbu

personas formas, bet arī citas verbu formas (Darbs padarāms.) un

dažādu citu vārdu šķiru vārdi (Dienas silta s.).
Tātad vārda sintaktisko funkciju nenosaka tā piederība pie kādas

vārdu šķiras, un starp vārdu šķirām un teikuma locekļiem nav pilnī-
gas identitātes vai paralēlisma. Teikumā iesaistās visdažādāko vārdu šķiru
vārdi, kuriem nav vienāda struktūra un līdz ar to nav arī vienādas funk-

cionēšanas iespējas teikumā. Vārdi teikumā, saglabādami savu morfolo-

ģisko piederību, iegūst vēl jaunu, sintaktisku nozīmi, tie kļūst par teikuma

locekļiem. Vārda kā teikuma locekļa nozīmi nosaka vispirms sintaktiskais

sakars un sintaktiskās attieksmes, kas dod iespēju vienam un tam pašam
vārdam teikumā būt atšķirīgās sintaktiskās funkcijās.

24. §. Pēc teikumā veicamā uzdevuma nozīmīguma visi teikuma

locekļi nav vienādi. Ir tādi teikuma locekļi, kas veido teikuma struktūras

pamatu, un arī tādi, kas grupējas ap šo strukturālo centru, to papildinot,
raksturojot un precizējot. Tāpēc arī teikuma locekļus šķiro divās kvalita-

tīvi atšķirīgās teikuma locekļu grupās — teikuma virslocekļos un teikuma

palīglocekļos.
25. §. Teikuma virslocekļi veido teikuma struktūras pamatu,

teikuma konstruktīvi organizējošo centru, tie teikumā dominē par citiem
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teikuma locekļiem. Šī teikuma virslocekļu dominējošā nozīme teikumā nav

saistāma ar to, ka tie katrā konkrētā teikumā izteiktu galveno saturu.

Atkarā no teikumā ietveramās domas rakstura vai šīs domas saistījuma
ar kontekstu vai runas situāciju teikuma galveno saturu var izteikt kā

teikuma virslocekļi, tā teikuma palīglocekļi. Teikuma virslocekļi ir gal-
venie teikuma locekļi pēc to strukturālās nozīmes teikumā.

Tā kā teikuma virslocekļi ir vienkāršā teikuma konstruktīvi organizē-

jošais pamats, tad arī tieši atkarā no šo teikuma locekļu izteikšanas veida

vienkāršie teikumi nošķirojas dažādos tipos.

Divkopu teikuma virslocekļi ir teikuma priekšmets un iztei-

cējs. Tie abi ir saistīti predikatīvā sakarā, viens otru nosaka un viens

bez otra nevar būt. Teikuma priekšmets nosauc runas priekšmetu saistī-

jumā ar tai pašā laikā izteikto šā priekšmeta dominējošo pazīmi, ko nosauc

izteicējs. Jēdziens priekšmets, ko apzīmē ar nosaukumu teikuma priekš-
mets, neatbilst jēdzienam, ko apzīmē ar terminu lietvārds, tāpat arī jē-
dziens pazīme, ko apzīmē izteicējs, neatbilst jēdzienam pazīme, ko izsaka

adjektīvs. Jēdzieni, ko nosauc teikuma priekšmets un izteicējs, ir vairāk

abstrakti, vispārināti. Teikuma priekšmeta un izteicēja nozīmē tiek vis-

pārinātas it kā visas tās nozīmes, ko izsaka vārdu šķiras, kuras var būt

par teikuma virslocekļiem. Teikuma priekšmetam ir noteikta vispārināta
gramatiska nozīme — priekšmetiskums šā vārda visplašākajā nozīmē. Tā-

pēc arī teikuma priekšmets sākotnēji ir saistīts ar lietvārda neatkarīgo
locījumu — nominatīvu, un citu vārdu šķiru vārdi, funkcionējot teikumā

par teikuma priekšmetu, substantivējas un pēc iespējas nostājas nomina-

tīva locījumā.
Jo bieži teikuma priekšmets nosauc darbības subjektu, kura darbību

vai stāvokli izsaka izteicējs. Ja izteicējs ir verbs ciešamās kārtas formā,
teikuma priekšmets apzīmē darbības objektu. Vispār — teikuma priekšmets
nosauc jebkuru pazīmes nesēju, kura dominējošo pazīmi izsaka izteicējs.

Izteicējs ir ļoti daudzveidīgs formas ziņā. Šai izteicēja formu

daudzveidībā var būt ietverta liela nozīmju un to nokrāsu dažādība, tāpēc

izteicēja vispārināto gramatisko nozīmi ir grūti noteikt. Izteicēja uzde-

vums ir izteikt ar teikuma priekšmetu nosauktās parādības, priekšmeta vai

dzīvas būtnes dominējošo pazīmi šā vārda visplašākajā nozīmē.

Izteicējs var būt izteikts ar dažādu vārdu šķiru vārdiem. Atkarā no

vārdu šķiras, ar kādu tas izteikts, izšķir verbālu, nominālu vai adverbiālu

izteicēju. Nominālos un adverbiālos izteicējus, kas ir saistījumā ar tei-

kuma priekšmetu bez saitiņas, parasti mēdz raksturot par sastata izteicēju
paveidu ar elidētu saitiņu. levērojot šādu izteicēju plašo izlietojumu mūs-
dienu literārajā valodā, kā arī to, ka nominālā vai adverbiālā izteicēja
bezsaitiņas saistījums ar teikuma priekšmetu veido īpašu divkopu teikuma

gramatiskā centra tipu, šai gramatikā minētie izteicēji nav raksturoti kā

attiecīgā sastata izteicēja paveids ar izlaistu saitiņu, bet kā īpašs nominālā

vai adverbiālā izteicēja tips.
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Teikuma priekšmeta un izteicēja saistījums gramatiski izpaužas par

teikuma priekšmetu un izteicēju lietoto vārdu formu saderībā. Sī formu

saderība parādās tādējādi, ka izteicēja formālais veidojums personas,

skaitļa un arī dzimtes kategoriju ziņā ir savstarpējā saskaņā ar teikuma

priekšmeta veidojumu. Teikuma priekšmeta un izteicēja funkcijā esošo

vārdu formālā saskaņošanās noris pēc valodā esošiem likumiem.

Pie teikuma virslocekļiem pieder arī vienkopas teikuma galvenais
loceklis. Tas ir vienkopas teikuma dominējošais, relatīvi neatkarīgais tei-

kuma loceklis, kas veido šo teikumu gramatisko centru. Vienkopas teikuma

galvenais loceklis var piesaistīt sev citus vārdus, kuri ir vienkopas teikuma

teikuma palīglocekļi, kas grupējas ap galveno locekli un veido vienu kopu.

Vienkopas teikuma galvenais loceklis var būt izteikts vai nu ar kādu

nomenu (Brīnišķīgs rits. Pavisam kluss.), vai arī ar kādu verbu (Aust.).
Vienkopas teikuma galvenajam loceklim pēc teikumā veicamā grama-

tiskā uzdevuma ir tāda pati nozīme kā teikuma virslocekļiem divkopu tei-

kumā. Tas teikuma galvenais loceklis, kas izteikts ar nomenu, dažkārt var

atgādināt teikuma priekšmetu divkopu teikumā (izteikts ar nominatīvu,

var pievienot apzīmētājus), un ar verbu izteiktais galvenais loceklis —

izteicēju (var pievienot papildinātāju vai vienlīdzīgus papildinātājus).
Tomēr ne ar nomenu izteikto teikuma galveno locekli var pielīdzināt tei-

kuma priekšmetam, ne ar verbu izteikto — izteicējam. Teikuma priekšmets
un izteicējs ir savstarpēji saistīti predikatīvā attieksmē, tie eksistē tikai

abi kopā; kur nav teikuma priekšmeta, nevar būt izteicējs un otrādi.

Vienkopas teikumiem piemīt predikativitāte, bet to galvenais loceklis

nav predikatīvā sakarā ne ar vienu teikuma locekli tai pašā teikumā. Vis-

maz dažos vienkopas teikuma veidos teikuma galvenais loceklis ir īpašā
predikatīvam sakaram atbilstošā saistījumā ar kādu teikuma locekli citā

konteksta teikumā. Tādējādi tad vienkopas teikumos realizējas īpaša veida

predikatīvais sakars zināma konteksta robežās. Šī īpatnējā predikatīvā
attieksme ir zināmā mērā pamats dažāda veida vienkopas teikumu pastā-
vēšanas iespējām.

26. §. Teikuma palīglocekļi ir sintaktiskas kategorijas, kuru

uzdevums teikumā ir paskaidrot teikuma virslocekļus. Teikuma palīglocekļu
gramatiskā funkcija raksturīga ar to, ka tie apzīmē, raksturo, papildina,
precizē, paskaidro teikuma virslocekļu nozīmi, līdz ar to sašaurinot, iero-

bežojot vai konkretizējot to semantiku. Par teikuma palīglocekļiem var būt

pilnnozīmes vārdi vai cieši saistīti vārdu savienojumi.
Teikuma palīglocekļi ir tieši vai netieši sintaktiski atkarīgi no teikuma

virslocekļiem. Tie var attiekties tieši uz kādu teikuma virslocekļi (šādus
teikuma palīglocekļus var saukt par pirmās pakāpes teikuma palīglocek-
ļiem) vai arī uz kādu teikuma palīglocekļi (otrās vai vēl tālākas pakāpes
teikuma palīglocekļi). Tomēr kā pirmās, tā otrās vai vēl tālāku pakāpju
teikuma palīglocekļi ir tieši vai netieši saistīti ar kādu no teikuma virs-

locekļiem. Tādā kārtā divkopu teikumā daļa teikuma palīglocekļu ir sais-
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tīta ar teikuma priekšmetu, daļa ar izteicēju, un visi teikuma palīglocekļi

divkopu teikumā nodalās divās gramatiskās kopās. Tie teikuma palīglocekļi,
kas tieši vai netieši saistīti ar teikuma priekšmetu, veido teikuma priekš-
meta kopu, t. i., vārdu grupu, kurā valdošais, galvenais vārds ir teikuma

priekšmets. Turpretī tie teikuma palīglocekļi, kas tieši vai netieši saistīti

ar izteicēju, veido izteicēja kopu, t. i., vārdu grupu, kurā valdošais, gal-
venais vārds ir izteicējs.

Teikumos, kuros ir tikai viens teikuma virsloceklis — teikuma galve-
nais loceklis, visi teikuma palīglocekļi grupējas ap šo galveno locekli,

tāpēc šādos teikumos var izveidoties tikai viena teikuma locekļu kopa

(vienkopas teikumi).
Galvenie teikuma palīglocekļi, kuri līdz šim ir izvirzīti gramatikās, ir

apzīmētājs, papildinātājs un dažādi apstākļi. Pieli-

kumu vēl nesen mūsu gramatikas uzlūkoja par īpašu apzīmētāja paveidu.
Taču pielikums ar apzīmējamo vārdu ir īpašā pielikuma jeb apozīcijas
attieksmē un tam ir sava, no apzīmētāja atšķirīga nozīme. Tāpēc pieli-
kumu var uzlūkot par patstāvīgu teikuma palīglocekļi.

Analizējot dažādās attieksmes, kādas ir starp teikumā esošiem vār-

diem, un ar šiem vārdiem izsakāmās gramatiskās nozīmes, ir iespējams
izdalīt jaunus teikuma locekļus, kam ir zināmā mērā patstāvīga teikuma

locekļa nozīme un kas neiederas kāda cita teikuma locekļa paveidos. Tā,

par atsevišķu teikuma palīglocekļi var izvirzīt ierobežotāju, kas rāda,

kādā ziņā ar izteicēju, apzīmētāju vai verbālu papildinātāju nosauktā

pazīme ierobežoti attiecināma uz priekšmetu vai parādību, kurai šī pazīme

piemīt (Zēns ir apdāvināts matemātikā. Viņš pēc amata bija gald-
nieks. Rajons ir ekonomiski izdevīgs.). Šim teikuma loceklim ir gan
zināma robežu saskare ar papildinātāja veidu, kas izsaka ierobežotu ob-

jekta attieksmi, tāpat arī ar apstākli, kas raksturo darbības vai pazīmes
attieksmi vai piemitības apjomu, tomēr ierobežotājam ir sava, no minē-

tiem teikuma palīglocekļiem atšķirīga nozīme.

Blakus jau parastajiem apstākļu veidiem par īpašu apstākli var izdalīt

mēra (vai pakāpes) apstākli (Dziesma skanēja tālu.), pavadap-
stākļi (Mēs gājām sarunādamies.) un vēl citus.

Viss vairums teikuma palīglocekļu teikumā ir atkarīgi no viena vārda,
tikai viens teikuma palīgloceklis ir vienlaikus saistījumā ar diviem vār-

diem teikumā. Tas ir dubultloceklis jeb divattieksmju teikuma lo-

ceklis, kas izsaka personas vai priekšmeta stāvokli kādas norises laikā

(Rīts ausa skaidrs. Saule uzlēca spoža.).
27. §. Savdabīga sintaktiski stilistiska kategorija ir salīdzinā-

juma konstrukcija, ar kuru izsaka divu nojēgumu salīdzinājumu.
Salīdzinājuma konstrukcijai ir divas daļas — salīdzināmā daļa un salīdzi-

nātājdaļa. Atkarā no katras šās daļas katrreizējā sintaktiskā sakara ar

kadu citu vārdu teikumā kā salīdzināmā daļa, tā salīdzinātājdaļa var būt
dažādu teikuma locekļu funkcijā.



XXV

28. §. Teikumā var būt vairāki viena nosaukuma teikuma locekļi, kam

katram ir sava funkcija, bet var arī būt vairāki viena nosaukuma teikuma

locekļi, kuriem visiem ir viena un tā pati funkcija, kuri ir saistījumā ar

vienu un to pašu vārdu un kuri savā starpā ir saistīti sakārtojuma sin-

taktiskajā sakarā. Tie ir vienlīdzīgi teikuma locekļi. To pamatā ir

īpašs vārdu savienojumu veids — vārdvirknes.

Atsevišķi teikuma locekļi vai arī veselas sintaktiskas grupas var tei-

kumā novietoties no parastā novietojuma atšķirīgā vietā, iegūt īpašu into-

nējumu un nošķirties no pārējiem teikuma locekļiem. Tie ir savrupi-
nāti teikuma locekļi vai savrupinātas teikuma locekļu grupas. Savrupināti
teikuma locekļi un savrupinātas teikuma locekļu grupas, kaut arī ir zināmā

mērā nodalītas no pārējiem teikuma vārdiem, tomēr aizvien ir sintaktiski

saistītas ar teikumu. Ar savrupinājumu kāda teikuma locekļa izteikto no-

zīmi precizē vai paskaidro, vai izceļ. Savrupina galvenokārt teikuma palīg-
locekļus, ļoti retos gadījumos, turklāt īpašos apstākļos, savrupina arī tei-

kuma priekšmetu.
29. §. Bieži vien sastopami teikumi, kuros ir teikuma palīglocekļi, kam

ir gan viena, gan kāda cita teikuma palīglocekļa nozīmes pazīme. Šādus

teikuma locekļus nav viegli iedalīt kādā vienā teikuma palīglocekļu grupā.
Dažkārt šādiem teikuma locekļiem ar vairāku teikuma palīglocekļu iezī-

mēm viena teikuma palīglocekļa pazīme ir valdošā, bet otra izpaužas tikai

kā kāda cita teikuma locekļa pazīmes nokrāsa. Šādus teikuma palīglocek-
ļus pēc valdošās pazīmes var bez grūtībām pieskaitīt pie noteikta teikuma

palīglocekļu tipa. Bet ir arī gadījumi, kad kādam teikuma palīgloceklim
divu teikuma locekļu pazīmes izpaužas vienlīdz stipri. Tie ir sinkrētiski

teikuma locekļi, un tie robežojas kā ar vienu, tā ar otru attiecīgā tei-

kuma palīglocekļa veidu: Meitene aizsteidzās pie mātes (kur? pie kā?).
Šādi robežgadījumi sastopami gandrīz vai katra teikuma palīglocekļa tipa
ietvaros.

30. §. Teikumā var būt iesaistīti visi vārdu savienojumu veidi. Līdz

ar to teikumā realizējas visi tie paši vārdu savienošanas

veidi, kādi sastopami dažādos vārdu savienojumos: predikatīvais sakars,
sintaktiskais sakārtojuma, pakārtojuma un salīdzinājuma sakars, tāpat
teikumā sastopami arī visi sintaktiskā saistījuma veidi — saskaņojums,
pārvaldījums, piekļāvums un pievilkums. Bet teikumā iespējami arī vēl
citi sintaktiskā sakara un sintaktiskā saistījuma veidi, kuri patlaban vēl

nav pietiekami izpētīti. Tā, īpašs saistījuma veids ir iespējams starp savru-

pinātu teikuma locekli un vārdu, uz ko tas attiecas, starp modālo partikulu
vai modālo vārdu un to vārdu, kura nozīmi tie niansē.

Teikumā var būt iekļautas tādas sastāvdaļas, tādi vārdi un vārdu

savienojumi, kas ar pārējām teikuma sastāvdaļām nav gramatiski saistīti

ta, kā cits ar citu ir saistīti teikuma locekļi. Šādi iespraudumi un

iestarpinājumi — iesprausti vārdi un vārdu savienojumi nav parastā,
veidā gramatiski saistīti ne ar teikuma palīglocekļiem, ne arī ar kādu gra-
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matiskā centra locekli. Tomēr teikumā tie ietilpst, tiem ir liela nozīme tei-

kuma satura un teikuma modālās nozīmes niansēšanā, tāpēc tiem būtu

iespējams arī kāds saistījuma veids. Tāpat arī uzruna nav teikumā

izolēta sintaktiska parādība, tai ir savs īpats saistījums gan ar atsevišķu
vārdu, gan ar teikuma daļu vai pat ar visu teikumu.

Atsevišķi sintaktiskā sakara veidi teikumā iegūst plašāku izlietojuma
sfēru. Ar sakārtojuma un pakārtojuma sintaktisko sakaru teikumā saista

ne vien atsevišķus teikuma locekļus, bet veselas predikatīvas vienības sa-

liktos teikumos.

Ar vārdu savstarpējo saistījumu zināmā mērā ir saistīta atsevišķu
vārdu vai formu funkciju dažādošanās teikumā. Tā, mūsdienu latviešu

literārajā valodā sastop teikumā pilnnozīmes vārdus, kas vienā izlietojumā
var būt par teikuma locekļiem, turpretī citā saistījumā šā vārda kāda

noteikta forma vairs neuzņemas teikuma locekļa funkcijas, bet, saistīda-

mās ar kādu vārdu, palīdz veidot teikuma locekli un iegūst pusp r i e-

vārdisku funkciju (sal. Es aizbraukšu laikā un: Es tur aizbraukšu

atvaļinājuma laikā.). Tādu pusprievārdisku funkciju ieguvuši daži

lietvārdu lokatīvi, piem., atkarā, attieksmē, laukā, saskaņā, starpā, ziņā

li. c. Ja ar šiem lokatīviem ir saistīts kāds pilnnozīmes vārds, tie ietilpst
teikuma locekļa sastāvā.

31. §. Teikumi kā modalitātes, tā uzbūves jeb struktūras ziņā ir visai

daudzveidīgi. Šos modalitātes un uzbūves ziņā atšķirīgos teikumus var

klasificēt pēc dažādām pazīmēm.
1. Pēc teikuma modalitātes izšķir stāstījuma teikumus, jautā-

juma teikumus, pamudinājuma teikumus, vēlējuma teikumus

un izsaukuma teikumus. Katram šim teikuma tipam ir vēl savi pa-
veidi atkarā no attiecīgās modalitātes dažādām nokrāsām un no šo mo-

dālo nokrāsu izteikšanas veida un līdzekļiem. Zināms savdabīgums piemīt
izsaukuma teikumiem, kas izpauž galvenokārt jūtas, emocijas. Lai gan
katram teikumam zināmos izsacījuma apstākļos var būt stiprāka vai

vājāka emocionāla nokrāsa, tomēr izsaukuma teikumam mūsdienu latviešu

literārajā valodā ir savas raksturīgas formālas pazīmes, kas ļauj to izdalīt

par patstāvīgu teikuma modālo tipu.
2. Uzbūves ziņā visus teikumus vispirms var dalīt divās plašās gru-

pas — vienkāršos teikumos un saliktos teikumos.
32. §. Vienkāršo teikumu uzbūves vienības ir vārdi vai vārdu sa-

vienojumi, kas saliedējas vienā teikuma veselumā, grupējoties ap vienu
kodolu jeb gramatisko centru un kopumā veidojot vienu noslēgtu predika-
tīvo vienību. Tātad vienkāršs teikums ir tāds teikuma strukturāls tips, kurā
ir viens organizējošs centrs.

Vienkāršiem teikumiem savukārt ir dažādi strukturāli veidi un

paveidi.
Vienkāršie teikumi nošķirojas dažādos uzbūves tipos atkarā no tā, vai

žo teikumu gramatiskais centrs ir sadalīts, t. i., izteikts ar diviem
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vārdiem resp. ar divām sintaktiskām vienībām vai nesadalīts, t. i., izteikts

ar vienu sintaktisku vienību. No šā viedokļa vienkāršos teikumus iedala

divkopu teikumos, vienkopas teikumos un bezkopas teikumos. Balstoties

uz kādām citām pazīmēm, šos vienkāršos teikumus var tālāk iedalīt da-

žādās grupās.

L Divkopu teikumu gramatisko centru veido divi predikatīva
sakarā saistīti teikuma virslocekļi — teikuma priekšmets un izteicējs.

Divkopu teikums, kuru veido tikai gramatiskais centrs, t. i., tikai tei-

kuma priekšmets un izteicējs, ir vienkāršs nepaplašināts tei-

kums. Ja vienkāršā nepaplašinātā teikumā ir vienlīdzīgi teikuma priekšmeti
vai vienlīdzīgi izteicēji, vai arī vienlaikus gan vienlīdzīgi teikuma priekš-
meti, gan vienlīdzīgi izteicēji, veidojas vienkārša nepaplašināta teikuma

paveids — vienkāršs nepaplašināts teikums ar vienlī-

dz īgi c m tei k v m a locekļiem.

Divkopu teikums, kurā gramatiskā centra locekļiem, t. i., teikuma

virslocekļiem, ir pievienojies kaut viens kāds teikuma palīgloceklis, ir

vienkāršs paplašināts teikums. Dažādos sintaktiskā sakara un

sintaktiskā saistījuma veidus izmantojot, ir iespējams vienkāršā paplaši-
nātā teikumā iesaistīt lielu skaitu teikuma palīglocekļu. Turklāt vienkāršā

paplašinātā teikumā var būt vēl arī dažādi iespraudumi un iestarpinājumi,

tāpat arī uzruna vai uzrunas grupa. Tāpēc vienkāršie paplašinātie teikumi

var būt ar visai plašu apjomu un sarežģītu uzbūvi.

Vienkārši paplašināti teikumi, kuros ir vienlīdzīgi teikuma locekļi,
veido šā teikuma tipa paveidu — vienkāršu paplašinātu tei-

kumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

2. Vienkopas teikuma gramatisko centru veido viens pats teikuma

loceklis — vienkopas teikuma galvenais loceklis.

Atkarā no tā, ar kādas vārdu šķiras vārdu izteikts galvenais loceklis,

vienkopas teikumus iedala nominālajos vienkopas teikumos, verbālajos
vienkopas teikumos, adverba vienkopas teikumos. Tā kā tiem vienkopas
teikumiem, kuru galvenais loceklis ir izteikts ar adjektīvu, ir no citiem

nominālajiem vienkopas teikumiem atšķirīgas īpatnības, par īpašu vien-

kopas teikuma tipu var izdalīt adjektīva vienkopas teikumus.

Vienkopas teikumi, kurus veido tikai gramatiskais centrs,' t. i., tikai

galvenais loceklis, ir nepaplašināti vienkopas teikumi. Ja galvena-
jam loceklim piesaistās kāds teikuma palīgloceklis, rodas paplašināts
vienkopas teikums.

Vienkopas teikumā var but arī vienlīdzīgi teikuma locekļi, tā veidojas
šo teikumu īpašs veids

— vienkopas teikumi ar vienlīdzīgiem teikuma

locekļiem.

Vairums vienkopas teikumu ir ciešāk saistīti ar kontekstu nekā div-

kopu teikumi. Saskaņā ar vienkopas teikumu uzbūvi daži no tiem ar citiem
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konteksta teikumiem ir saistīti ne vien satura ziņā, bet starp vienkopas
teikuma galveno locekli un kādu vārdu citā teikumā realizējas arī īpašs

kontekstuāla rakstura gramatiskais saistījums. Kaut gan daļai vienkopas
teikumu raksturīgs tas, ka to galvenais loceklis ir nozīmes ziņā saistīts

ar kādu nenosauktu nojēgumu, kas izsecināms no konteksta vai situācijas,

tomēr ir vienkopas teikumi, kas arī jēdzieniski ir pilnīgi neatkarīgi un ar

kontekstu nesaistās.

3. Bezkopas teikuma gramatisko centru veido viens vārds — bez-

kopas teikuma centrālais loceklis. Šis centrālais loceklis aizvien

ir kādā saistījumā ar vārdiem citos konteksta teikumos. Atšķirībā no vien-

kopas teikuma galvenā locekļa saistījuma ar kādu vārdu citā teikumā,

bezkopas teikuma centrālā locekļa saistījums ar vārdiem citos teikumos

nekad nevar atbilst predikatīvam sakaram.

Bezkopas teikuma centrālais loceklis var būt izteikts gan ar pilnno-
zīmes vārdiem jeb patstāvīgiem vārdiem vai to formām, gan arī ar palīg-
vārdiem. Bezkopas teikumi, ko veido tikai centrālais loceklis vai centrālie

locekļi, ir nepaplašināti bezkopas teikumi.

Ja centrālajam loceklim ir pakārtots vēl kāds teikuma loceklis vai

teikuma locekļi, veidojas paplašināti bezkopas teikumi.

Kā pēc centrālā locekļa izteikšanas veida, tā arī pēc tā, kā bezkopas
teikums saistīts ar vārdiem citā teikumā, bezkopas teikumus var iedalīt

daudzās grupās.

33. §. Salikta teikuma uzbūves vienības, kas šai gramatikā sauktas

par salikta teikuma komponentiem, ir kādam vienkāršā teikuma veidam

strukturāli atbilstošas predikatīvas vienības, kas apvienojušās vienā sintak-

tiskā veselumā — saliktā teikumā. Katrā salikta teikuma komponentā

ietilpstošie vārdi, tāpat kā vienkāršajā teikumā, grupējas ap savu organi-
zējošo centru. Līdz ar to saliktā teikumā var gan būt vairāki konstruktīvi

centri, tomēr visas saliktā teikuma uzbūves vienības, kuru sastāvdaļas —

vārdi — ir saistījumā ar savu centru, ir organiski vienotas vienā kopīgā
predikatīvā vienībā — saliktā teikumā. Lai arī cik liels skaits uzbūves vie-

nību ir salikta teikuma sastāvā, salikts teikums neizsaka divas, trīs vai

vairākas atsevišķas domas; bet vienu vairāk sarežģītu domu. Saliktā tei-

kumā esošajās predikatīvās vienībās izteiktais saturs saliedējas vienā or-

ganiski vienotā veselumā, un saliktam teikumam kā sazināšanās vienībai

raksturīga satura un intonācijas pabeigtība.
Saliktā teikuma uzbūves vienības, kā jau minēts, ar vairākām uzbūves

pazīmēm gan atbilst vienkāršam teikumam (teikuma locekļu sastāvs, sin-

taktiskā sakara veidi v. c), tomēr tās nav pilnīgi identas ar vienkāršo

teikumu. Ja šīs uzbūves vienības nemainītas izdala no salikta teikuma

sastāva, tās daudzos gadījumos atšķirtos no tā veida, kāds tām būtu kā

patstāvīgiem teikumiem: tajās var būt patstāvīgam teikumam nevajadzīgi
saikļi vai saikļvārdi, tāda teikuma intonācija, kas norāda, ka attiecīgā



XXIX

sintaktiska vienība nav patstāvīgs teikums, bet tikai ta daļa (Celtnieki

ziņoja, ka darbs pabeigts).
Salikta teikuma komponenti ir saistīti noteiktā sintaktiskā sakarā. Šai

gramatikā izvirzīti 3 sintaktiskā sakara veidi: sakārtojums, pakārtojums un

piekārtojums.
1. Sakārtojuma sintaktiskā sakarā saistītie komponenti ir sin-

taktiski līdztiesiski, tie nav cits citam pakļauti. Šī sakara norādītāji ir

sakārtojuma saikļi un sakārtojuma vārdi.

2. Pakārtojuma sintaktiskā sakarā saistīti komponenti nav sin-

taktiski līdztiesiski. Viens no komponentiem — virsteikums — ir sintaktiski

neatkarīgs, bet otrs — palīgteikums — ir sintaktiski atkarīgs komponents.
Uz pakārtojuma sakaru starp komponentiem norāda pakārtojuma saikļi
vai pakārtojuma vārdi.

3. Piekārtojuma sintaktiskā sakarā saistīti komponenti ir sintak-

tiski neatkarīgi. Piekārtojuma sintaktiskā sakarā esošie komponenti ir

saistīti bez sintaktiskā sakara norādītājiem.
No minētajiem sintaktiskā sakara veidiem sakārtojums un pakārto-

jums ne vienmēr stingri nošķirami. Ir salikti teikumi, kuros sintaktiskais

sakars starp komponentiem ir uz robežas starp sakārtojumu un pakārto-
jumu.

Ir arī salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir no visiem minēta-

jiem veidiem atšķirīgs sintaktiskais sakars. Tā, mūsdienu latviešu literārajā
valodā sastopami salikti teikumi, kas uzbūves ziņā atbilst saliktam pakārto-
juma teikumam, jo komponentus saista kāds pakārtojuma vārds. Tomēr

jēdzienisko attieksmju ziņā šie teikumi ir tuvāki saliktam sakārtojuma tei-

kumam. Pakārtojuma raksturu tiem piešķir tikai pakārtojuma vārds, kas

saista komponentus. Šāda rakstura sintaktisko sakaru var saukt par

relatīvo pakārtojumu. (Pēc luminiscences krāsas un intensi-

tātes dažādas stikla šķirnes var precīzi atdalīt citu no citas, kas Ir loti

svarīgi.)
34. §. Saliktus teikumus var klasificēt atkarā no komponentu skaita,

sintaktiskā sakara veida starp komponentiem un komponentu saistīšanas

līdzekļu veida.

1. Komponentu daudzuma ziņā vienkāršākais salikto teikumu

veids ir salikti teikumi, kuros ir divi komponenti. Šos saliktos teikumus var

saukt par nepaplašinātiem saliktiem teikumiem. Visi pārējie saliktie

teikumi, kuros ir vairāk nekā divi komponenti, ir paplašināti salikti

teikumi.

2. levērojot to, kāda nozīme sintaktiskajam sakaram ir viena

salikta teikuma tipa norobežošanā no cita, kā arī dažādo salikto teikumu

paveidu nošķiršanā viena pamattipa ietvaros, sintaktiskā sakara veidus

var iedalīt dominējošos un sekundāros.

Dominējošais sintaktiskā sakara veids nošķir vienu saliktā tei-

kuma pamattipu no cita. Sekundārais sintaktiskais sakars nemaina
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teikuma piederību pie kāda pamattipa, bet ļauj teikumu paplašināt ar jau-
nām uzbūves vienībām. Tas dod pamatu zināma salikta teikuma paveida
izdalīšanai kāda pamattipa ietvaros.

Pēc dominējošā sintaktiskā sakara veida saliktie teikumi iedalāmi sa-

liktos sakārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir sakārto-

juma sintaktiskais sakars, saliktos pakārtojuma teikumos, kuru kom-

ponenti ir saistīti pakārtojuma sintaktiskā sakarā, un saliktos piekārto-

juma teikumos, starp kuru komponentiem ir piekārtojuma sintaktiskais

sakars.

Saskaņā ar iesakņojušos tradīciju saliktos piekārtojuma teikumus sauc

par saliktiem bezsaikļa teikumiem. Šāds nosaukums šiem saliktiem teiku-

miem ir dots pēc sintaktiskā saistījuma izteikšanas veida, nevis pēc sintak-

tiskā sakara veida, uz kuru balstoties ir izdalīti salikti sakārtojuma teikumi

un salikti pakārtojuma teikumi. Ja saliktos bezsaikļa teikumus kā īpašu sa-

likto teikumu tipu aplūko blakus saliktiem sakārtojuma un saliktiem pakār-
tojuma teikumiem, kā mēdz darīt skolu gramatikās, tad šāds grupējums
neatbilst vienam klasifikācijas principam. Turklāt saliktos piekārtojuma
teikumos jeb saliktos bezsaikļa teikumos starp komponentiem ir savdabīgs
sintaktiskais sakars, kas raksturīgs ar komponentu īpatu neatkarību. Šī

komponentu neatkarība ļauj tiem saistīties bez īpaša leksiska sakara no-

rādītāja, izmantojot spilgtāku intonējumu kā komponentu saistītāju. Atse-

višķos saliktos piekārtojuma teikumos starp komponentiem esošajā sin-

taktiskajā sakarā ir zināmi sakārtojuma vai pakārtojuma elementi, bet tie

šim sakara veidam nav vienmēr obligāti, un ir daudz salikto piekārtojuma
teikumu, kuru sintaktiskā sakara veidam nav nekādas atbilstības ne ar sa-

kārtojumu, ne ar pakārtojumu. Tāpēc ir pamats piekārtojumu izdalīt par

atsevišķu patstāvīgu sintaktiskā sakara veidu. Termins piekārtojums it

labi piekļaujas jau aprastajiem — sakārtojumam un pakārtojumam.
3. Uzbūves ziņā saliktos sakārtojuma teikumus var iedalīt ne-

paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir divi sakār-

tojumā saistīti komponenti, un paplašinātos saliktos sakārto-

juma teikumos, kuros ir vairāk nekā divi sakārtojumā saistīti kompo-
nenti. Līdzīgi arī saliktos pakārtojuma teikumus iedala nepaplašinā-
to s saliktos pakārtojuma teikumos, kuros ir divi komponenti, starp
kuriem ir pakārtojuma sintaktiskais sakars, un paplašinātos saliktos

pakārtojuma teikumos, kuros ir vairāk nekā divi komponenti, no ku-

riem viens ir virsteikums un pārējie tam tiešā vai pakāpeniskā pakārto-
jumā pakļauti palīgteikumi. Arī salikti piekārtojuma teikumi ir ne-

paplašināti un paplašināti.
Ja paplašinātā saliktā teikumā starp komponentiem kā dominējošie ir

vairāki sintaktiskā sakara veidi — divi vai trīs, veidojas īpašs paplaši-
nāta salikta teikuma tips — jaukts salikts teikums. Tā kā jauktā
saliktā teikumā realizējas vairāki sintaktiskā sakara veidi kā dominējošie,
šiem teikumiem var būt ļoti plašs apjoms un sarežģīta uzbūve.
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4. Pēc komponentu sintaktiskā saistījuma izteikšanas

veida visus saliktos teikumus iedala saliktos saikļa teikumos, kuru

komponentus vieno saikļi vai saikļvārdi, un saliktos bezsaikļa tei-

kumos, kuros komponenti ir saistīti bez saikļiem vai saikļvārdiem.
35. §. Stāstītājs savā vēstījumā var attēlot — vai nu vārds vārdā, vai

tikai atstāstot — kādas citas personas runu vai arī pats savu runu vai

domas. Šās cita runas attēlošanai noder īpašas sintaktiskas konstrukci-

jas — tiešā runa, netiešā runa un noģiedamā runa, kuru sintak-

tiskie veidojumi var būt visai dažādi.
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VĀRDU SAVIENOŠANAS VEIDI

36. §. Lielais vairums vārdu, kas veido teikumu — plašāko un sarež-

ģītāko sintaktisko" vienību, ir pēc formas un nozīmes vairāk vai mazāk

cieši savā starpā saistīti dažādos savienojumos. Vārdu saistījumiem divu

vai vairāku vārdu savienojumos pamatā ir vārdiem atbilstošu parādību
sakari reālajā īstenībā: objektīvajā īstenībā eksistējošās vai kā tādas iedo-

mājamās attieksmes starp īstenības parādībām ar priekšstatu vai jēdzienu

starpniecību atspoguļojas attieksmēs starp vārdiem vārdu savienojumos.
Šo attieksmju izpausme vārdu savienojumos realizējas, apvienojoties vār-

diem, kam ir noteiktas gramatiskas kategorijas un noteikta leksiski

semantiska daba.

37. §. Atkarā no tā, kāds sakara veids ir starp vārdiem —

dažāda ciešuma sakarība, atkarība vai citāds sakars, vārdu savienojumus
mēdz iedalīt šādās grupās:

1) vardu savienojumi, kuros komponenti ir cits no cita neatkarīgi jeb
saistīti sakārtojuma attieksmē;

2) vardu savienojumi, kuros komponenti ir cits no cita atkarīgi jeb
saistīti pakārtojuma attieksmē;

3) vardu savienojumi, kuros komponenti ir patstāvīgi, bet saistīti

savstarpēja sakara attieksmē jeb predikatīvā attieksmē;

4) vardu savienojumi, kuros komponenti ir salīdzinājuma
attieksmē.

1. VĀRDU SAVIENOJUMI AR SAKĀRTOJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM JEB VĀRDVIRKNES

38. §. Sakārtojuma attieksme starp komponentiem ir vārdu savieno-

jumos, kas nosauc vairākas dažādas vai arī vairākas vienādas, patstāvī-

gas, paralēli eksistējošas, savā starpā relatīvi neatkarīgas īstenības pa-
rādības. Vārdi, kas veido sakārtotus savienojumus jeb vārdvirknes.
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lielākoties pieder pie vienas vārdu šķiras — visbiežāk tie ir lietvārdi,

adjektīvi vai verbi. Atsevišķos komponentus vārdvirknē var saistīt

saikļi.
Atkarā no tā, vai vārdvirkni veido dažādi vienas vārdu šķiras vārdi

vai viens un tas pats vārds, izšķir divus vārdvirkņu tipus: blīvējumus un

divkāršojumus.
Blīvējums ir sakārtots vārdu savienojums, ko veido vairāki

dažādi lietvārdi, adjektīvi, verbi vai citi pilnnozīmes vārdi. Lietvārdi

savā starpā ir saskaņoti locījumā, adjektīvi (atkarā no attiecīgā lietvārda)

locījumā, skaitlī un dzimtē, verbi — personā un skaitlī. Komponentu skaits

šādos savienojumos nav ierobežots.

Bet tomēr liekas, ka kalni, koki, p ukes savilktos sevi un gaidītu.
Brig. 5, 211. Visur bij kārt ib a, spodrība, p ilnib a, un tomēr viņai

tā Izlikās, It kā visur kaut kā trūktu. 81. 18, 33. To neskar vētras vairs,

tam sapņu nava, Vien šalko vēsais, bālais, sausais sniegs. Sudr.

6, 121. Ziedoņa reibums jau pārgājis; skurbuma troksnis jau norimis. Viss

tapis nopietnāks, dziļdomīgāks, sapratīgāks. V. Pl. 5, 16.

Dūmi un liesmas, un asinis jaucas, Tauta celt nākotnes valstību

traucas. Rainis 2, 286. Rīga agri jau kājās, Riga soļo un dzied.

Lukss 1, 35.

Divkāršo jums ir sakārtots vārdu savienojums, ko veido kāds piln-
nozīmes vārds (visbiežāk lietvārds, adjektīvs vai verbs) un šā paša vārda

atkārtojums, parasti tai pašā formā. Divkāršojumi ļoti izplatīti mūsu kla-

siskajās tautasdziesmās, bet nav sveša parādība arī mūsdienu valodā.

Divkāršojumus lieto galvenokārt stilistiskos nolūkos kā prozas, tā —

vēl jo vairāk — dzejas valodā. Daiļliteratūras valodā nereti lieto arī

trīskāršojumus; savienojumus ar vairāk nekā trim komponentiem sa-

stop reti.

— «Nē, gulēt, gulēt, tas Ir labākais pēc šāda brauciena!» Rop-

lalns[-\s\ atteica un nopūta sveci. 81. 13, 57. Liela, liela Raudupēs

saimniecība, grūti, grūti Raudupletel bez saimnieka Iztikt. 81. 13, 163.

Tik jaunam, jaunam būt! Asp. 4, 99. Nafta, nafta — tu esi

zelts un jahta, un zīdā letinies glāsts, tu esi Izmisums, bēdas, tu esi

lāsts... Lukss 3, 19. Tālāk, tālāk Un tālāk Lido šl dziesma par

pasāta vēju. A. Grig. 11, 45.

Sastopamas arī paplašinātas vārdvirknes; tās rodas, vienkāršas

vārdvirknes komponentus papildinot ar vārdiem, kas šos komponentus
tuvāk apzīmē.

Zemes zāle, purva stiebri, šikie zari Cauri sniegiem,
cauri vētrām saulei pretim laužas. Sudr. 6, 144. Si vasara — š i va-

sara — man sirdi iekritusi kā karsta laimes asara, ko debess raudājusi.
Fr. B. 1, 269. Tavu prieku, tavu prieku. Ķas nu bija ķēniņam!

V. Pl. 4, 140.

(Par vārdvirkņu izlietojumu teikuma sk. 545.—604. §).
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2. VĀRDU SAVIENOJUMI AR PAKĀRTOJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM JEB VĀRDKOPAS

39. §. Vārdu savienojums ar pakārtojuma attieksmi starp komponen-
tiem jeb vārdkopa atspoguļo divu vai vairāku realitātes parādību attiek-

smes. Tā, piem., teikumā Dzeltenas lapas čaukstēja zem kājām ir divas

vārdkopas — dzeltenas lapas un čaukstēja zem kājām. Pirmajā vārd-

kopā — dzeltenas lapas — saskatāma attieksme starp priekšmetu (lapas)
un tā pazīmi (dzeltenas), otrajā vārdkopā — čaukstēja zem kājām — at-

tieksme starp darbību (čaukstēja) un tās realizēšanās vietu (zem kājām).
Par patstāvīgiem vārdkopu komponentiem var būt tikai pilnno-

zīmes vārdi, kas atbilst atsevišķiem jēdzieniem; turpretim palīgvārdi,
kas atsevišķus jēdzienus nenosauc, bet izsaka attieksmes starp pilnnozī-
mes vārdiem, par patstāvīgiem vārdkopu komponentiem nevar būt. Tāpēc,

piem., par vārdkopām nav uzskatāmi prievārdu savienojumi ar lietvārdiem

(pēc darba, aiz upes) un saliktās (analitiskās) verba formas (palīgverbs.
kas šais formās ietilpst kā to sastāvdaļa, nav lietots kā pilnnozīmes verbs,

piem., esmu stāstījis, būšu piecēlies).
40. §. Vārdkopas var but vienkāršas, saliktas, paplašinātas un salik-

tas paplašinātas.
1. Vienkāršo vārdkopu veido divi pilnnozīmes vārdi, no kuriem

viens ir pakārtotājs jeb neatkarīgais vārds, otrs — pakārtojamais jeb at-

karīgais vārds. Tā, piem., vārdkopā dzert ūdeni neatkarīgais vārds jeb
vārdkopas neatkarīgais komponents ir verbs dzert, bet atkarīgais vārds

jeb vārdkopas atkarīgais komponents — lietvārds akuzatīvā ūdeni, kas

konkretizē verba dzert nozīmi. Vienkāršas vārdkopas ir arī, piem., palī-
dzēt tēvam, iet pa ceļu, strādāt par grāmatvedi; kaimiņa suns, pirmais

sniegs, klausīties muziķu, ļoti skaisti.

Vienkāršās vārdkopas tīrā veidā teikumā sastopamas samērā reti;

parasti tās ietilpst saliktu, paplašinātu vai saliktu paplašinātu vārdkopu
sastāvā.

2. Saliktas vārdkopas ir divējādas.

1) Salikta vārdkopa veidojas, ja neatkarīgajam vārdam pakār-
toti divi vai vairāki pilnnozīmes vārdi vai arī pilnnozīmes vārdi

kopā ar prievārdiem. Salikta vārdkopa ir, piem., noraut ābolu no zara, kur

neatkarīgajam vārdam noraut tiešajā pārvaldījumā pakārtots vārds ābolu,

bet netiešajā — lietvārda ģenitīvs zara kopā ar prievārdu no. Tādā pašā
kārtā radušās arī saliktas vārdkopas vest sienu no pļavas šķūni, pārvērst
purvu par dārzu, iet uz veikalu pēc maizes v. c.

2) Salikta vārdkopa veidojas arī tad, ja kāds vārds- pakārtots
diviem vārdiem. Pie šā tipa saliktajām vārdkopām pieder, piem., vārd-

kopas ar divkārši atkarīgu divdabi, adjektīvu, skaitļa vārdu vai vietniek-

vārdu, piem., tēvs noguris apsēdās, redzu pļavu nopļautu, bērni Izauga
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lieli, grīdu krāsosim brūnu, brālis strādā viens, skolēni pieteicās visi.

Vārdkopā tēvs noguris apsēdās divdabis noguris pakārtots verbam apsē-
dās un šā verba subjektam tēvs, vārdkopā redzu pļavu nopļautu divdabis

nopļautu pakārtots pārejošam verbam redzu un šā verba objektam pļavu.

(Tuvāk par attieksmēm šā tipa saliktajās vārdkopās sk. 59. §).

3. Vārdkopas, kurās viens vai vairāki vārdi vai arī vesela vārdkopa

pakārtota atkarīgajam komponentam, ir paplašinātas vārdko-

pas. Piem., vārdkopā uzrakstīt garu vēstuli atkarīgajam vārdam vēstuli

pakārtots adjektīvs garu, bet vārdkopā sēdēja kuplo koku paēnā atkarī-

gajam vārdam paēnā pakārtots lietvārda ģenitīvs koku, kam savukārt

pakārtots adjektīvs kuplo jeb citiem vārdiem — atkarīgajam komponen-
tam paēnā pakārtota vārdkopa kuplo koku.

4. Ja viens vai vairāki vārdi vai vesela vārdkopa pakārtota atkarīga-

jam komponentam vai atkarīgajiem komponentiem saliktā vārdkopā,
tad izveidojas salikta paplašināta vārdkopa, piem., noraut sārtu

ābolu no zara, noraut sārtu ābolu no nolikuša zara. Dažkārt, paskaidro-

tājiem elementiem pievienojoties gan vienam, gan otram komponentam,

izveidojas plaša apjoma saliktas paplašinātas vārdkopas, piem., desmit

soļu plata sprauga ar koka sētu viņā pusē; šķērsām smalcinātu akmeņu
šoseja ar baltiem stabiem gar abām malām.

SINTAKTISKA SAISTĪJUMA VEIDI VĀRDKOPAS

41. §. Vārdi iesaistās vārdkopā katrs ar savām gramatiskajām kate-

gorijām (kas izteiktas ar dažādiem gramatiskiem līdzekļiem) un ar savu

leksiski semantisko dabu. Atkarā no tā, kādas gramatiskas kategorijas
un kāds leksiski semantisks raksturs ir vārdiem, kas veido vārdkopu, lat-

viešu valodā izšķir 3 galvenos vārdu saistīšanas veidus jeb sintak-

tiskā saistījuma veidus: saskaņojumu, pārvaldījumu un piekļā-
vumu. Blakus šiem galvenajiem sintaktiskā saistījuma veidiem dažos

vārdkopu tipos sastopams vēl arī pievilkums.
42. §. Saskaņojums. Saskaņojums ir viena vārda gramatiska pie-

lāgošanās otram vārdam. Tas nozīmē, ka vārdkopās, kurās komponenti
ir saskaņoti, vārdu formas saista vienāda tipa morfoloģiskās dzimtes,

skaitļa, locījuma kategorijas.

Saskaņojuma saistījums ir tādās vārdkopās, kurās neatkarīgais kom-

ponents ir lietvārds vai lietvārda nozīmē lietots adjektīvs vai lokāms div-

dabis, bet atkarīgais — lietvārds (noteicējs spēks, noteicēja vara), adjek-
tīvs (labs pasākums, laba grāmata), adjektīva nozīmē lietots vietniek-

vārds (cits cilvēks, citi cilvēki), skaitļa vārds (pirmie panākumi, pirmās
sekmes), lokāms divdabis (ziedošs krūms, ziedoša ābele).
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43. §. Pārvaldījums. Pārvaldījuma saistījums izpaužas tādējādi,
ka deklinējama vārda (galvenokārt lietvārda, bet arī vietniekvārda un

substantivēta adjektīva vai lokāma divdabja) noteikta atkarīga locī-

juma lietošanu nosaka cita — neatkarīgā — vārda leksiski gramatiskā
daba. Tā, piem., vārdkopā audzēt puķes neatkarīgais vārds ir pārejošs

verbs audzēt, kas nosaka atkarīgā vārda puķes lietošanu akuzatīvā. Šai

gadījumā noteikta locījuma —
akuzatīva lietošana atkarīga no neatkarīgā

vārda audzēt leksiski gramatiskās īpatnības — pārejamības. Vārdkopā

pitns ar ūdeni neatkarīgais vārds ir pilns, kas pēc savas semantikas no-

saka atkarīgā vārda lietošanu instrumentāli — ar ūdeni (adjektīvi, kas

pieder pie citām semantiskām grupām, piem., balts, apaļš, nepārvalda

instrumentāli). Savienojumos ar pārvaldījuma saistījumu, mainoties neat-

karīgā komponenta formai, atkarīgais komponents paliek nemainīgs, piem.,
audzēt puķes, audzēju puķes, audzētu puķes.

Latviešu valodā visvairāk izplatīts ir verbālais pārvaldījums, t. i.,

neatkarīgais komponents vārdkopās ar pārvaldījuma saistījumu ir verbs.

Taču — retāk — pārvaldošais vārds var būt arī lietvārds, adjektīvs vai

apstākļa vārds.

Pārvaldījuma saistījums nav viengabala kategorija. Atkarā no tā,
kādi sintaktiskie līdzekļi izmantoti pārvaldījumā, to iedala tiešajā un ne-

tiešajā, bet atkarā no pārvaldošā vārda gramatiskās un leksiskās dabas

ir šķirams ciešais pārvaldījums no brīvākā.

Tiešajā pārvaldījumā atkarīgais vārds neatkarīgajam vārdam pie-
vienojas noteiktā locījumā bez prievārda, t. i., no sintaktiskajiem līdzek-

ļiem izmantotas tikai locījumu galotnes, piem., smelt ūdeni, palīdzēt
biedram.

Netiešajā pārvaldījumā atkarīgais vārds neatkarīgajam vārdam

pievienojas noteiktā locījumā ar prievārdu, t. i., sintaktiskie līdzekļi ir

locījumu galotnes un prievārdi, piem., steigties uz skolu, klaigāt aiz

prieka, let pēc laikraksta.

Pārvaldījuma dalījums ciešajā un brīvākajā izriet no neatkarīgā
vārda gramatiskajām un leksiskajām īpašībām.

Ja no pārvaldošā vārda gramatiskās un leksiskās dabas izriet ne-

pieciešamība to papildināt vēl ar kādu citu vārdu noteiktā formā, tad šādu

pārvaldījuma saistījumu mēdz saukt par ciešo pārvaldījumu. Latviešu
valodā visvairāk izplatīts ir verbālais ciešais pārvaldījums ar pārejošu
verbu un lietvārdu akuzatīvā; lietvārds akuzatīvā papildina neatkarīgo
vardu — verbu un kopā ar to izsaka semantiski pabeigtu nojēgumu,
piem., pļaut sienu, rakstīt vēstuli.

Bieži sastopams arī verbālais ciešais pārvaldījums ar lietvārdu citos

atkarīgos locījumos, piem., ziņot priekšniekam, strādāt ar kapli, klausīties

dziesmās.

Ciešais pārvaldījums ir ari vārdkopas ar citu vardu šķiru vārdiem, it

īpaši lietvārda vārdkopas ar atkarīgu lietvārdu, piem., durvju rokturis,
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cilvēka apzinīgums, bērnu pulks, siena pļaušana, devums cilvēcei, palī-
dzība cietējam, rakšana ar lāpstu.

Arī netiešais jeb prievārdiskais pārvaldījums ir ciešs, ja ar neatkarīgo
vārdu var veidot tikai vienu noteiktu prievārdisku konstrukciju. Ciešais

pārvaldījums ir, piem., savienojumos, kuros priedēkļa verbs ir pārvaldo-
šais un priedēklim atbilstošs vai semantiski tuvs prievārds līdz ar liet-

vārdu attiecīgā locījumā atkarīgais vārds, piem., pieiet pie loga, apiet

ap māju, iznākt no istabas.

Par brīvāko pārvaldījumu mēdz runāt tādos gadījumos, kad neat-

karīgajam vārdam pievienojas papildinājums — atkarīgais vārds — gan

noteiktā formā, bet arī ar noteiktu semantiku (taču nepiecieša-

mības papildināt neatkarīgo vārdu, kā ciešajā pārvaldījumā, nav). Arī

brīvākajā pārvaldījumā atkarīgais vārds neatkarīgajam vārdam var būt

pievienots bez prievārda (tiešajā pārvaldījumā) vai ar prievārdu (netie-

šajā pārvaldījumā).
Brīvākais tiešais (bezprievārda) pārvaldījums sastopams galvenokārt

pie nepārejošiem verbiem. Šādas vārdkopas visbiežāk izsaka adverbiālu

attieksmi ar laika nozīmi, piem., dzīvot gadu, dzīvot gadiem, viesoties

vasarā.

Arī ar prievārdu (netiešajā pārvaldījumā) pievienots brīvāk pārval-
dītais atkarīgais vārds var būt dažādā formā, bet ir semantiski ierobežots.

Tā, piem., verbi vai deverbāli lietvārdi ar atrašanās nozīmi var veidot

dažādas prievārdiskas konstrukcijas ar lietvārdiem, kuras izsaka adver-

biālu attieksmi ar vietas nozīmi, piem., stāvēt pie durvīm, stāvēt aiz žoga,
stāvēt ap galdu, stāvēšana uz akmens.

44. §. Piekļāvums. Piekļāvums ir visbrīvākais sintaktiskā saistī-

juma veids starp komponentiem vārdkopās. Piekļāvumā saistījumā atka-

rīgais jeb piekļautais komponents ir nelokāms vārds vai vārda

nelokāma forma, piem., staigāt lēni, domāt skaidri, ļoti labs.

Latviešu valodā piekļāvumā saistījums raksturīgs verba un apstākļa
vārda (lasu skaļi, runāju sirsnīgi), verba finītās formas vai nenoteiksmes

un nelokāma divdabja (atbildu smaidot, redzu aizejam), verba, lietvārda

vai adjektīva un verba nenoteiksmes (pālos atcerēties, spēja atcerēties,

spējīgs atcerēties), adjektīva vai adjektīva nozīmi ieguvuša divdabja un

apstākļa vārda (ļoti labs, visai patīkams) un divu apstākļa vārdu (ļoti
labi, tīri jauki) savienojumiem.

Tā kā piekļāvumā saistījums nevar izpausties atkarīgā vārda formā-

lajās kategorijās, tad te galvenie vārdu saistījuma faktori ir abu kompo-
nentu semantiskais sakars, novietojums un atkarīgā komponenta nepat-
stāvīgā daba. Piekļāvums, tāpat kā pārvaldījums, var būt ciešāks vai brī-

vāks. Ciešs, obligāts saistījums bieži ir apstākļa vārda piekļāvums verbam.
Pēc nozīmes piekļāvumam līdzīgs saistījums ir arī daudzās prievār-

diskās konstrukcijās, kaut gan no formas viedokļa te būtu jārunā par pār-
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valdījumu. Tās ir konstrukcijas, kur neatkarīgais vārds realizē savu no-

zīmi neatkarīgi no pievienotā prievārda un lietvārda locījuma formas.

Tādas ir, piem., vārdkopas māja pie meža, māja aiz meža.

45. §. Pievil kurn s. Pievilkums ir sintaktiskais saistījums starp
verbu un starp adjektīvu, lokāmu divdabi, skaitļa vārdu vai vietniekvārdu

tāda tipa saliktajās verbālajās vārdkopās, kā, piem., brālis nostājās stalts,
tēvs piekusis apsēdās, zēns atgriezās viens. Tā kā neatkarīgais vārds

šādā gadījumā ir verbs, bet atkarīgajam vārdam ir nominālas (dzimtes,

skaitļa, locījuma) kategorijas, tad atkarības izteikšanā formālās katego-
rijas nevar tikt izmantotas, bet adjektīva, divdabja, skaitļa vārda vai viet-

niekvārda atkarību nosaka galvenokārt abu vārdu semantiskais un jēdzie-
niskais sakars.

46. §. Ir gadījumi, kad vienas un tās pašas vārdkopas dažādās for-

mās veidojas dažāds sintaktiskais saistījums. Nominatīva vai akuza-

tīva nozīmē lietotās vārdkopās, ko veido lietvārda ģenitīvs ar skaitļa vārdu

desmit, simt vai tūkstoš vai arī ar saliktu skaitļa vārdu, kam otrais kom-

ponents ir desmit, simt vai tūkstoš, pārvaldošais komponents ir skaitļa

vārds, piem., desmit zīmuļu, piecpadsmit māju. Turpretim pārējos

locījumos skaitļa vārds kā nelokāms vārds piekļaujas lietvārdam, piem.,
desmit zīmuļiem, piecpadsmit mājām, desmit zīmuļos, piec-

padsmit mājās.

JĒDZIENISKĀS ATTIEKSMES STARP VĀRDKOPAS KOMPONENTIEM

UN TO IZTEIKŠANAS LĪDZEKĻI

47. §. Atbilstoši lielajai sakaru dažādībai, kāda konstatējama starp
atsevišķām īstenības parādībām vai vienas parādības dažādām pusēm, arī

jēdzieniskās attieksmes starp vārdiem vārdu savienojumos ir ļoti
dažādas. Tā, piem., vārdkopā var atspoguļoties attieksme starp dar-

bību un tās objektu (ēst ābolu), starp veselumu un daļu (glāze ūdens),
piederības (tēva cepure), daudzuma (divi galdi), secīguma (piektā rinda),
priekšmeta un vielas (zelta gredzens), darbības un tas norises laika (at-

griezties vakarā) v. c. attieksmes. Šīs dažādās jēdzieniskās attieksmes,
kas atklājas vārdkopās, sintaktiskās analizēs praksē parasti apvieno ne-

daudzās jēdzieniskās pamatattieksmēs — objekta attieksmē, atributīvaja,
adverbiālajā un apozitīvajā attieksmē jeb pielikuma attieksmē, ar kurām

operē teikuma locekļu analizē un ar kurām aprobežojas arī vārdkopu
analizē, ja nav nepieciešami detalizējumi.

Objekta attieksme starp vārdiem ir tādos savienojumos, kuri no-

sauc darbību un priekšmetu vai dzīvu būtni, ko aptver, uz ko

uz ko tiecas, kam tuvojas ar nosaukto darbību, piem., adīt zekl,

palīdzēt mātei, gatavoties ekskursijai, priecāties par sasniegumiem, vai
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ari pazīmi un priekšmetu vai dzīvu būtni, uz ko vērsta, kam pie-
nākas minētā pazīme, piem., prieka pilns, pateicīgs par dāvanu; objekta
attieksme ir ari tādos savienojumos, kas — gluži pretēji iepriekš minēta-

jiem — nosauc priekšmetu vai dzīvu būtni, no kuras ar minēto darbību

attālinās, piem., noņemt no plaukta, šķirties no biedriem.

Atributīvā attieksme starp vārdiem ir tādos savienojumos, kas

nosauc kādu priekšmetisku parādību un tās pazīmi, piem.,
zila debess, tēva cepure, kolektīva sasniegums.

Adverbiālā attieksme starp vārdiem ir tādos savienojumos, kas

nosauc darbību un šās darbības realizēšanās apstākļus vai pazīmi —

vietu, piem., dzīvot pilsētā, lidot uz dienvidiem, laiku, piem., lerasties

rit, braukt pēc mēneša, cēloni, piem., aiz prieka smieties, nolūku,

piem., sakārtoties gājienam, veidu, piem., lerasties braukšus, v. c.

Apozitīva attieksme jeb pielikuma attieksme starp vārdiem

ir lietvārda savienojumos ar lietvārdu, kas ne vien nosauc kādu parā-
dību un tās pazīmi (īpašību vai šķiru, sugu), bet pauž ari šās pa-
rādības un pazīmes sintēzi, t. i., apozitīvajā attieksmē apvienoti iz-

paužas atributīvā un predikatīvā attieksme, piem., brālis Pēteris, ārsts

terapeits.

Daudzos gadījumos vārdkopā saskatāma divējāda jēdzieniskā at-

tieksme va[ arī viena pamatattieksme un kādas citas attieksmes nozīmes

nokrāsa. Tā, piem., vārdkopās, kas nosauc darbību un priekšmetu, no kura

ar verba izteikto darbību atbrīvojas vai attālinās, starp vārdiem ir objekta
attieksme, kas robežojas ar adverbiālu attieksmi, piem., braukt no pilsē-
tas, krist no galda.

Dažos vārdkopu tipos sastopama arī predikatīvā attieksme, kas

raksturīga predikatīvajiem savienojumiem (sk. 196. §). Predikatīvā attiek-

sme ir vārdkopās ar vienu atkarīgo un diviem neatkarīgiem komponentiem,
piem., tevs piekusis apsēdās, zēns atgriezās pirmais, meitenes gāja klusē-

damas. Atkarīgais komponents piekusis pirmajā vārdkopā ir atributīvā

attieksme ar vardu tēvs un adverbiālā attieksmē ar vārdu apsēdās, bet

starp abiem neatkarīgajiem vārdiem — tēvs un apsēdās — ir predikatīva
attieksme.

48._§. Jēdzienisko attieksmju izpausme vārdkopas realizējas, apvie-
nojot vārdus ar noteiktām gramatiskām kategorijām un noteiktu leksiski
semantisko dabu.

Šo attieksmju izteikšanai īpaši nozīmīgs ir verba formu finītums vai

infinītums, verba veids, nominālā dzimtes, skaitļa un locījuma kategorija,
vārdu šķira un verbāla parejamība. No leksiski semantiskajām kategori-
jām liela nozīme ir konkrētumam vai abstraktumam. No atsevišķām se-

mantiskam vardu grupām nozīmīgi ir verbi, kas izsaka runāšanu, gribu,
virzīšanos, fizisku vai psihisku stāvokli v. c, lietvārdi, kas nosauc dau-
dzumu, meru, laiku v. c.
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No gramatiskajiem līdzekļiem (ar kuriem izsaka grama-

tiskās kategorijas) latviešu valodā jēdzienisko attieksmju izteikšanā vis-

nozīmīgāki ir afiksi — locījumu galotnes. Tā, piem., vārdkopā lasīt

grāmatu starp neatkarīgo komponentu verbu nenoteiksmē lasīt, kas no-

sauc procesu, un atkarīgo komponentu lietvārdu akuzatīvā grāmatu, kas

nosauc priekšmetu, ir objekta attieksme, kuras izteikšanai (blakus kompo-
nentu semantikai) izmantota lietvārda akuzatīva galotne. Vārdkopā dzīvot

Rīgā lietvārda lokatīva galotne, savukārt, pauž adverbiālu attieksmi starp

neatkarīgo komponentu verbu dzīvot, kas nosauc procesu, un atkarīgo
komponentu lietvārda lokatīvu Rīgā, kas nosauc priekšmetu.

Blakus locījumu galotnēm jēdzienisko attieksmju izteikšanā mūsdienu

latviešu valodā arvien lielāku nozīmi iegūst prievārdi. Tā kā latviešu

valodā katru prievārdu lieto kopā ar lietvārdu vai vietniekvārdu (vai liet-

vārda nozīmē lietotu citas vārdu šķiras vārdu) noteiktā locījumā, tad jē-
dzienisko attieksmi starp vārdkopas komponentiem parasti pauž prievārds

kopā ar locījuma galotni (bet ne prievārds viens pats), piem., sēdēt uz

akmens, nākt no mājām, dziedāt aiz prieka. Prievārda loma vārdkopā ir

lielāka vai mazāka atkarā no tā, cik spēcīga ir prievārda leksiskā nozīme

un kāda ir vārdkopas komponentu semantika.

Vienas un tās pašas attieksmes izpausme vārdkopā nav saistīta tikai

ar vienu noteiktu formu vai formas un palīgvārda kombināciju: daž-

kārt viena un tā pati attieksme var būt ietverta dažādos vārdkopu tipos.
Tā, piem., adverbiālā attieksme ar laika nozīmi izpaužas ne vien vārd-

kopās ar verbu kā neatkarīgo un apstākļa vārdu kā atkarīgo komponentu
(uzrakstīt šodien), bet arī vārdkopās ar verbu kā neatkarīgo un lietvārda

akuzatīvu kā atkarīgo komponentu (nodzīvot gadu).

VĀRDKOPU STRUKTORA UN TO lEDALĪJUMS PĒC STRUKTŪRAS

49. §. Vardi, kas veido vārdkopas, pieder vai nu pie dažādām vārdu

šķiram (ēst maizi, celties agri), vai arī pie vienas vārdu šķiras (iet pļaut,
masas grāmata).

Vārdi ar dažādu formu sastāvu arī vārdkopās saistās dažādos sin-

taktiskā saistījuma veidos (sk. 41.—46. §), un līdz ar to veidojas vārd-

kopas ar dažādu struktūru. Vārdkopu struktūru nosaka kā neatkarīgā, tā

atkarīga vārda gramatiskā daba.

Vārdkopas neatkarīgā komponenta gramatiskā daba nosaka

vārdkopas formu sistēmu, citiem vārdiem — vārdkopa saglabā neatkarīgā
vārda formu sistēmu. Tā, piem., vārdkopu balta puķe, rakstīt ar zīmuli
forma mainās atkarā no neatkarīgo komponentu puķe un rakstīt formu

maiņas: balta puķe, baltas puķes, baltai puķei utt., rakstīt ar zīmuli, raķstu

ar zīmuli, rakstīšu ar zīmuli utt.



12

Vārdkopas atkarīgā komponenta gramatiskā daba nosaka sintak-

tiskā saistījuma veidu starp vārdiem. Tā, piem., vārdkopā ēst ābolu atka-

rīgais komponents — lietvārds ābolu neatkarīgajam komponentam — ver-

bam ēst pievienojas pārvaldījuma saistījumā, bet vārdkopā ēst lēni atkarī-

gais komponents apstākļa vārds lēni ar neatkarīgo komponentu — verbu

ēst saistās piekļāvumā saistījumā.

Vārdkopu struktūras īpatnības noder par pamatu vārdkopu klasi-

fikācijai. Vārdkopas grupē pēc vārdkopu komponentu piederības pie
vārdu šķiras: neatkarīgā komponenta vārdu šķira nosaka vārdkopu tipu

pamatgrupās, bet atkarīgā komponenta vārdu šķira — vārdkopu tipu pa-

matgrupu detalizētu klasifikāciju.

Orientējoties pēc vārdkopas neatkarīgā komponenta piederības
pie noteiktas vārdu šķiras, vārdkopas iedalāmas verbālās (pirki maizi,
sēdēt taisni), nominālās (rāma jūra, glāze ūdens) un adverbiālās

({oti ātri, pārāk vēlu) vārdkopās, kas arī jāuzskata par mūsdienu lat-

viešu valodā sastopamo vārdkopu tipu pamatgrupām.

Katru no šīm pamatgrupām savukārt iespējams detalizēt, ievērojot to,
pie kādas vārdu šķiras pieder atkarīgais komponents. Tā, piem., ver-

bālās vārdkopas var iedalīt verbālajās vārdkopās, kurās verbs ir atkarī-

gais komponents (iet skatīties), verbālajās vārdkopās, kurās liet-

vārds ir atkarīgais komponents (pirkt maizi), verbālajās vārdkopās,
kurās apstākļa vārds ir atkarīgais komponents (sēdēt taisni) utt.

50. §. Vārda spēja savienoties ar citiem vārdiem atkarīga ne tikai no

ša vārda piederības pie zināmas vārdu šķiras, bet arī no tā vārdu darinā-

šanas sakariem un leksiski semantiskās dabas. Tāpēc, grupējot vārdkopu
tipus, līdztekus vārdkopu pamatiedalījumam atkarā no tā, pie kādas vārdu

šķiras pieder neatkarīgais vārds, jāņem vērā arī vārdu darināšanas sakars,
pēc kura savukārt vienā ligzdā apvienojas dažādu vārdu šķiru vārdi (piem.,
draudzēties ar kaimiņiem, draudzība ar kaimiņiem; pateikties
draugam, pateicība draugam, pateicīgs draugam), un vārdu
leksiski semantiskās īpašības.

vārdu darināšanas sakara un vārdu leksiski semantisko
īpašību nozīme vārdkopu tipu izveidē

51. §. Vārdkopu tipu dažādība atkarīga vispirmā kārtā no tā, pie kādas
vārdu šķiras pieder vārdi

— vārdkopu komponenti, taču šo tipu izveidi
ietekmē arī vardkopu komponentu piederība pie noteiktām vārdu darinā-
šanas ligzdām un vārdu leksiski semantiskās īpašības.

Svarīgs faktors vārdkopu tipu izveidē ir vārdu darināšanas
sakars starp atsevišķām vārdu šķiram: vārdi, kas pieder pie dažādām
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vardu šķiram, bet ko vieno kopīgs celms un kas tātad apvienojami viena

vārdu darināšanas ligzdā, bieži veido viena tipa vārdkopu sēriju.

Vārdu darināšanas sakara ziņā vārdkopu tipu veidošanos visspēcīgāk
ietekmē verbi. Parastā vārkopu tipu attīstības gaita ir tāda, ka pēc ver-

bālo vārdkopu tipu parauga veidojas vārdkopas, kurās lietvārds vai ad-

jektīvs ir neatkarīgais komponents, piem., pēc verbālās vārdkopas veltīt

skolai parauga radusies nomināla vārdkopa veltījums skolai. Daudz

retāk valodā vērojams pretējs process — verbālo vārdkopu tipu veidoša-

nās pēc nominālo vārdkopu tipu parauga.

Vārdu darināšanas sakara ietekme uz atsevišķu vārdkopu tipu izveidi

var būt spēcīgāka vai vājāka. To ievērojot, mēdz izšķirt vairākas vārdkopu
tipu grupas.

1. Plašu grupu veido vārdkopas, kas struktūras ziņā atbilst vārdkopām
ar kādas citas vārdu šķiras vārdu centrā un daļēji vai pilnīgi saglabā arī

tās pašas jēdzieniskās attieksmes starp komponentiem. Sai grupā ietilpst
galvenokārt nominālās vārdkopas, kas struktūras ziņā atbilst attiecīgām
verbālām vārdkopām. Tā, piem., vārdkopas, kurās par neatkarīgo kompo-
nentu ir lietvārds — uzticība draugam, uzticēšanās draugam —

un vārdkopas, kurās adjektīvs ir neatkarīgais komponents — uzticīgs
draugam, struktūras ziņā ir atbilstošas verbālajai vārdkopai uzticēties

draugam: nominālajās vārdkopās — tāpat kā verbālajā — atkarīgais kom-

ponents ir datīvā un saistīts ar neatkarīgo komponentu pārvaldījuma sais-

tījumā; adjektīva vārdkopā (uzticīgs draugam) — tāpat kā verbālajā —

starp komponentiem ir objekta attieksme, abās lietvārda vārdkopās (uzti-
cība draugam, uzticēšanās draugam) — atributīvā attieksme ar objekta
attieksmes nokrāsu.

Jo plaša ir to verbālo vārdkopu ietekme uz nominālajām, kurās at-

karīgā vārda piesaistīšanā neatkarīgajam piedalās prievārds, piem., pa-
teikties par dāvanu — pateikšanās par dāvanu, pateicība par

dāvanu, pateicīgs par dāvanu; Ilgoties pēc vasaras — ilgas pēc
vasaras, ilgošanās pēc vasaras.

2. Ir arī tādas vārdkopas ar lietvārdu centrā, kurās daļēji gan sagla-
bājušas tās pašas jēdzieniskās attieksmes, kas ir atbilstošajās verbālajās
vārdkopās, bet kuru struktūra ir citāda. Pie šīs grupas pieder vispirms no-

minālās vārdkopas ar tādiem lietvārdiem centrā, kuri atvasināti no pār-
ejošiem verbiem. Vārdkopās, kas pieder pie šā plašā vārdkopu tipa, atka-

iīgo_ vārdu lieto nevis akuzatīvā — kā atbilstošajās verbālajās vārd-

kopās — bet gan ģenitīvā, piem.,maksāt naudu — naudas maksātājs, lasīt

avīzi — avīzes lasītājs, Izpildīt plānu — plāna Izpilde, adīt cimdus —

cimdu adīšana. Šā tipa nominālajās vārdkopās - - salīdzinot ar atbilsto-
šajam verbālajām — struktūra ir mainījusies, bet objekta attieksme daļēji
saglabājusies.
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Pie vārdkopām, kurās daļēji palikusi tā pati attieksme (objekta), kas

atbilstošajās verbālajās vārdkopās, bet kuru struktūra mainījusies, pieder
arī nominālās vārdkopas ar tādu neatkarīgo lietvārdu vai adjektīvu, kam

procesa nozīme jau izbālējusi, kas jau nosauc īpašību, piem., nisi netais-

nību, bet — naids pret netaisnību, saudzēt kokus — saudzība pret kokiem,

saudzīgs pret kokiem, mīlēt bērnus — mīlestība pret bērniem, mīlestība

uz bērniem.

52. §. Līdzās vardu darināšanas sakaram vārdkopu tipu izveidē ļoti
svarīgs ir leksiski semantiskais faktors.

Plašu grupu veido tādas nominālas vārdkopas, kas radušās pēc ana-

loģijas ar verbālajām vārdkopām un struktūras ziņā pieder pie tā paša

tipa kā atbilstošās verbālās vārdkopas, bet starp nominālās un iedomā-

jamās verbālās vārdkopas neatkarīgajiem komponentiem vārdu darinā-

šanas sakara nav — ir tikai semantisks sakars. Tā, piem., blakus tāda tipa

vārdkopām kā iet uz mājām, iešana uz mājām, braukt uz māiām,

braukšana uz mājām varētu būt veidojusies vārdkopa ceļš uz

mājām.

Daudzos gadījumos tieši no vārdkopas komponentu leksiskās dabas

un semantikas ir atkarīgas jēdzieniskās attieksmes starp vārdkopas kom-

ponentiem. Tā, piem., lietvārda leksiskā daba nosaka, vai verbālā vārd-

kopā starp pārejošu verbu un lietvārdu ir objekta attieksme vai adverbiālā

attieksme ar laika nozīmi (sal., piem., vārdkopas lasīt žurnālu un lasīt

nakti).
Dažos vārdkopu tipos sintaktiskā vārdu saistījuma veids atkarīgs no

šo vārdu piederības pie noteiktām semantiskām grupām. Tā, piem., vārd-

kopās, kuras veido verbs, kas izsaka domāšanu, runāšanu vai jūtas, un

lietvārds — tā priekšmeta nosaukums, kam pievērstas verbā izteiktās

domas, runa vai jūtas, parasti verbam lietvārdu piesaista akuzatīvā kopā
ar prievārdu par, piem., domāt par nākotni, runāt par darbu, priecāties par
dāvanu, dusmoties par neveiksmi. Tāda pati struktūra ir arī vārdkopām,
kurās par neatkarīgo komponentu ir lietvārds vai adjektīvs, kas atvasināts

no šādas nozīmes verba vai kam ar attiecīgo verbu ir kopīga sakne, vai ari

kas tam tikai semantiski tuvs, piem., domas par nākotni, runāšana par

darbu, prieks par dāvanu, priecīgs par dāvanu.

53. §. Daudzos gadījumos vārdkopā viens vai otrs komponents ir

semantiski ierobežots — pieder pie kādas noteiktas semantiskas

grupas. Tā, piem., ar noteiktām semantiskām grupām ir saistītas vārd-

kopas, kurās nenoteiksme ir atkarīgais komponents. Šīm vārdkopām cen-

trā ir verbs vai deverbāls, cilmes ziņā ar verbu kopīgs vai verbam seman-

tiski tuvs nomens, kas izsaka vai nu kādu modālu nozīmi, vai ari darbī-

bas sākumu, ilgšanu, beigas vai kustību, piem., spēt strādāt, vajadzēt
strādāt, sakt strādāt, let strādāt, spējīgs strādāt, vajadzība strādāt, ne-

pieciešamība strādāt.
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Tātad, analizējot vārdkopu tipus, nevar aprobežoties tikai ar vārdkopu
komponentu morfoloģisko pazīmju raksturojumu; vērība jāpievērš ari šo

komponentu leksiski semantiskajam raksturam un vārdu darināšanas

sakaram.

VĀRDKOPU lEDALĪJUMS PĒC KOMPONENTU LEKSISKI SEMANTISKĀ

UN JĒDZIENISKĀ SAISTĪJUMA

54. §. Vārdkopu veidošanās pēc valodā pastāvošajiem vārdkopu tipiem
saistīta ar dažāda rakstura leksiski semantiskiem vai jēdzieniskiem iero-

bežojumiem.

1. Kā leksiski semantiski, tā jēdzieniski vismazāk ierobežotas ir da-

lāmās jeb brīvās vārdkopas. Šais vārdkopās, kas izsaka vienotu, bet

tai pašā laikā arī dalāmu nojēgumu, katrs vārds — vārdkopas komponents
lielāko tiesu patur pilnīgu, nevājinātu un negrozītu savu leksisko nozīmi un

var tikt aizstāts ar jebkuru atbilstoša gramatiska un semantiska rakstura

leksisku vienību, piem., nosarkt aiz prieka, nosarkt aiz dusmām, rakstīt ro-

mānu, rakstīt pieprasījumu; mazgāt grīdu, mazgāt rokas; šūt veļu, lāpīt

veļu, pirkt veļu utt. Dalāmo vārdkopu nozīme izriet no to vārdu nozīmēm,

kas veido vārdkopu. Vārdkopas skaistā zeme tips nemainīsies, ja vārda

skaistā vietā stāsies zaļā, lielā, labā v. tml., tāpat arī — ja vārdu zeme

aizstās, piem., vārds daba, māja vai tml.

Taču ne visās vārdkopās komponenti brīvi var tikt apvienoti vai at-

dalīti cits no cita. Blakus dalāmajām jeb brīvajām vārdkopām valodā

eksistē ari leksiski un semantiski ierobežotas vai jēdzieniski saistītas

vārdkopas.
Pie leksiski un semantiski ierobežotām vārdkopām pieder at-

sevišķi vārdkopu tipi, kurās kāds no komponentiem var būt tikai vārds ar

noteiktu semantiku. Tā, piem., verbālās vārdkopas ar lietvārdu ģenitīvā, da-

tīvā, instrumentāli veido tikai verbi ar noteiktu semantiku: ar ģenitīvu —

vairīties, kaunēties v. tml. (vairīties gaismas, kaunēties asaru), ar datīvu —

dot, sniegt, teikt v. c. (dot bērniem, teikt draugam), ar instrumentāli —

sist, cirst, durt v. c. (sist ar nūju, durt ar adatu).

Tāpat semantiski ierobežota ir adjektīva vārdkopu (piem., ūdens

pilns) un adverbiālo vārdkopu (piem., ļoti labi) veidošanās. Tā, piem.,
vārdkopas ar tieši pārvaldītu lietvārdu ģenitīvā var veidot tikai nedaudzi

adjektīvi (cienīgs, kārlgs, kārs, vērts, bagāts, pilns), bet apstākļa vār-

dus var paplašināt tikai noteiktu grupu vārdi — galvenokārt mēra ap-

stākļa vārdi (piem., diezgan, ļoti).
Pie jēdzieniski saistītām vārdkopām pieder, piem., lietvārda

vārdkopas ar saskaņotu adjektīvu, kuras lieto instrumentāli, piem., (ar)
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gaišiem matiem, (ar) zilām acim; šīs vārdkopas pēc nozīmes jau daļēji
līdzinās vienam vārdam (gaišmatains, zilacains), un tās lieto kāda cita

lietvārda konkretizēšanai, piem., zēns (ar) gaišiem matiem, meitene (ar)
zilām acim. Ja vārdkopā zēns (ar) gaišiem matiem vai meitene (ar) zi-

lām acim atmet adjektīvu, vārdkopas nozīme nevis sašaurinās, bet mai-

nās tās jēga.

Līdzīgs jēdzieniski saistītu vārdkopu tips ir lietvārda vārdkopas ar

adjektīvu, kuras lieto ģenitīvā (maza auguma, vidēja platuma), tāpat liet-

vārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir norādāmais vietniek-

vārds (šai gadā, tai pusē), skaitļa vārds (piektajā dienā, sešus gadus,
daudz lasītāju, maz [aužu), v. c.

Jēdzieniski saistītas ir arī, piem., leksiski semantiski ierobežotās vārd-

kopas, ko veido lietvārds — laika vienības nosaukums — kopā ar vietniek-

vārdu viss, piem., visu nakti, visu laiku. Šīs vārdkopas, tāpat kā iepriek-
šējās, parasti ietilpst paplašinātās verbālās vārdkopās, piem., visu mūžu

mācīties.

2. Līdzās dažādām nozīmes ziņā vairāk vai mazāk cieši saistītām vārd-

kopām valodā ir arī vārdkopas, kuras nemaz vairs nav iespējams sadalīt

komponentos, vārdkopas, kuru nozīmi neveido atsevišķo komponentu lek-

sisko nozīmju suma kā dalāmajās vārdkopās. Tās ir nedalāmās, sta-

bilās jeb frazeoloģiskās vārdkopas, kurās — pretēji dalāma-

jām — komponenti ir pastāvīgi, stabili, ar citām leksiskām vienībām ne-

aizstājami; šīm vārdkopām ir jau nostabilizējusies viena vārda

nozīme.

Nedalāma, frazeoloģiska vārdkopa ir, piem., ciets rieksts, kura vairs

nenosauc riekstu, kas grūti pārkožams, bet kuru lieto ar nozīmi «grūts uz-

devums». Ja vārdu ciets aizstās ar citu vārdu, piem., labs, liels vai tml., tad

šīs vārdkopas vairs nebūs nedalāmas, nebrīvas, bet gan brīvas, dalāmas.

Nedalāmas vārdkopas ir arī, piem., uzmest acis, ņemt par labu, izkratīt

sirdi, iziet no prāta, apvest ap stūri, roku rokā, vienā mutē v. c.

Pec saistījuma ciešuma pakāpes frazeoloģiskas vārdkopas medz iedalīt

3 grupās:

1) Frazeoloģiski saaugumi — vārda ekvivalenti, idiomas, piem., karsta

pirts (=izrāšana), apvest ap stūri ( = apmānīt).

2) Frazeoloģiski vienojumi — arī vārda ekvivalenti; to nozīme — at-

šķirībā no 1. grupas — izriet no viena vai otra komponenta leksiskās pa-

matnozīmes, piem., jaunās dienas (=jaunība).

3) Frazeoloģiski kopojumi jeb kopas, kuras komponenti zināma mera

vienādi nozīmīgi (piem., sīks lops, īss laiks).
Pie nedalāmajām vārdkopām varētu pieskaitīt arī vārdkopas, kas iegu-

vušas terminu nozīmi, un vietu nosaukumus, piem., baltais āboliņš, pelēkā
vārna, vārāmā glāze; Klusais okeāns, Melnā jāra, Burtnieku ezers v. c. Ja
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šādām vārdkopām jāpievieno kāds precizētājs vārds, tas nevar nostāties

starp neatkarīgo vārdu un atkarīgo vārdu. Tā, piem., vārdkopā meža ba-

lodis, ja tā patur termina raksturu, nav iespējams ar adjektīvu mazais pa-

plašināt tikai vārdu balodis — meža mazais balodis, bet gan tikai visu

vārdkopu — mazais meža balodis.

Kā dalāmās, tā arī nedalāmās vārdkopas zināmā mērā ir līdzīgas
vārdam. Tomēr starp dalāmajām un nedalāmajām vārdkopām šai ziņā ir

būtiska starpība.

Dalāmajām vārdkopām — tāpat kā vārdam — ir sava formu sis-

tēma, bet runā tās katrreiz rodas no jauna un tiek veidotas pēc noteiktiem

gramatikas likumiem. Tāpēc arī sintakse nodarbojas galvenokārt ar da-

lāmo vārdkopu pētīšanu.

.Nedalāmās jeb stabilās vārdkopas, kas kļuvušas par nedalāmām

frazeoloģiskām vienībām, vēl tuvākas vārdam nekā dalāmās vārdkopas —

lās runā netiek radītas katrreiz no jauna, runā tās eksistē tāpat kā vārdi,

tāpēc to apskats vairāk attiecas uz leksikoloģiju. Starpība starp dalāmu un

nedalāmu vārdkopu jo labi saskatāma tādos vārdu savienojumos, ko lieto

gan kā dalāmas, gan kā nedalāmas vārdkopas. Ja, piem., savienojumu
mazgāt galvu lieto kā dalāmu vārdkopu, tās nozīme izriet no komponentu
nozīmju sumas, ja turpretim to lieto kā nedalāmu vārdkopu, frazeoloģismu,
tad visa vārdkopa iegūst nozīmi «rāt», kas vairs neizriet no katra atse-

višķā komponenta leksiskās nozīmes.

Tā kā nedalāmās vārdkopas ir vārda ekvivalenti, tad tās var iegūt da-

žādu vārdu šķiru nozīmi: verba (iziet no prāta=aizmirsties, pamest acis=

paskatīties, sanākt naidā= sanaidoties), apstākļa vārda (tīšu prātu=t\šām,

klupdams krizdams=steidzīgi) v. c. Nedalāmās vārdkopas ar laiku var arī

pilnīgi leksikalizēties, saplūstot saliktenī, piem., tīšuprāt, naktsmājas.

Dalāmās vārdkopas no nedalāmajām atšķiras ne vien nozīmes ziņā,
bet arī ar sintaktisko funkciju teikumā. Dalāmajās vārdkopās parasti katrs

komponents teikumā veido teikuma locekli. Tā, piem., teikumā Tālu stiep-

jas tumši sili ir divas dalāmas vārdkopas — tālu stiepjas un tumši sili —

un četri teikuma locekļi. Nedalāmā vārdkopa, turpretim, teikumā parasti
ir viens teikuma loceklis. Tā, piem., teikumā Vakarā (audis meta mieru

darbam nedalāmā vārdkopa veido izteicēju (meta mieru), bet teikumā

Dārzā caurām dienām rotaļājās bērni — apstākli (caurām dienām).

GALVENIE VĀRDKOPU TIPI

55. §. Atkarā no tā, pie kādas vārdu šķiras pieder neatkarīgais

komponents, latviešu valodā izšķirami šādi dalāmo vārdkopu pamattipi:
verbālās, nominālās un adverbiālās vārdkopas.

2 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika II
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VERBĀLĀS VĀRDKOPAS

56. §, Pie verbālajam vārdkopām pieder vārdkopas, kuras neatkarīgais
komponents ir verbs jebkurā formā.

Verbālajās vārdkopās ietilpst mūsdienu latviešu valodā visvairāk iz-

platītie vārdkopu tipi. So vārdkopu lielā izplatība izskaidrojama galveno-
kārt ar to, ka verbam var tikt pakārtoti gandrīz visu pilnnozīmes vārdu

šķiru vārdi dažādās formās.

Atkarā no tā, pie kādas vārdu šķiras pieder atkarīgais vārds, verbā-

lās vārdkopas iedalāmas šādās grupās: 1) verbālās vārdkopas, kurās par at-

karīgo komponentu ir verbs, 2) verbālās vārdkopas, kurās par atkarīgo

komponentu ir lietvārds, 3) verbālās vārdkopas, kurās par atkarīgo kom-

ponentu ir adjektīvs, skaitļa vārds vai vietniekvārds, 4) verbālās vārd-

kopas, kurās par atkarīgo komponentu ir apstākļa vārds.

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR VERBS

57. §. No verba formām verbālajās vārdkopās par atkarīgo komponentu
var būt nenoteiksme, lokāmie divdabji ar izskaņām -ošs, -ams(-āms) ,

-ts

un galotni -is, daļēji lokāmais divdabis ar izskaņu -dams un nelokāmie div-

dabji, kas beidzas ar -ot(ies), -am(ies), -ām(ies).

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR NENOTEIKSME

58. §. Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir neno-

teiksme, ir leksiski semantiski ierobežotas: par neatkarīgo komponentu
tanīs var būt tikai pie noteiktām leksiski semantiskām grupām piederoši
verbi. Galvenās verbu grupas, ar kurām saistās nenoteiksme, ir a) verbi,
kas izsaka darbības sākumu, ilgšanu vai beigas, b) verbi, kas izsaka vir-

zīšanos, c) verbi, kas izsaka nepieciešamību, iespēju, vēlēšanos, pamudi-
nājumu veikt ar nenoteiksmi izsacīto darbību.

Piekļāvumā saistījums starp komponentiem vārdkopās ar finīto verbu

un nenoteiksmi ir ciešāks nekā citu tipu vārdkopās, piem., verbālajās vārd-

kopās ar atkarīgu apstākļa vārdu. Piekļāvumā attieksmes ciešums vārd-

kopas ar nenoteiksmi izskaidrojams galvenokārt ar to, ka no verbiem, kas

šais vārdkopās ir par neatkarīgajiem komponentiem, diezgan daudz ir tādu,
kas parasti lietojami kopā ar nenoteiksmi, piem., verbi gribēt, varēt, cen-

sties, tiekties v. c.
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Atkarīgā nenoteiksme verbālajās vārdkopās lielākoties nosauc darbību

kā objektu, uz ko vērsta neatkarīgā verba izsacītā darbība, piem., sākt

strādāt, prast lasīt, gadīties sastapt; vārdkopās, kurās par neatkarīgo kom-

ponentu ir virzības verbs, blakus objekta attieksmei izpaužas arī nolūka

attieksme, piem., nākt skatīties, let nodzerties.

1. Neatkarīgais komponents ir verbs, kas izsaka darbības sā-

kumu, ilgšanu vai beigas. Šādās vārdkopās sastopama tikai imper-
fektīvu verbu nenoteiksme, un tai ir subjekta nenoteiksmes nozīme.

Piezīme. Ja darbībai, ko izsaka nenoteiksme vai nelokāms divdabis, un

darbībai, ko izsaka finītais verbs (neatkarīgais komponents vārdkopā), ir viens un

tas pats subjekts, tad šādu nenoteiksmi vai divdabi mēdz saukt par subjekta
nenoteiksmi vai subjekta divdabi (Vēlāk aizstāvji iet apskatīt Raudupu tīru-

mus. 81. 18, 96. Klusējot viņi gāja pa betonēto valni. A. Grig. 6, 55. Istabā

Liene palika pie durvīm stāvam un nejaudāja acu pacelt. 81. 15, 123.).
Ja turpretim par nenoteiksmes vai divdabja darbības subjektu ir verba — ne-

atkarīgā komponenta objekts, tad šādu nenoteiksmi vai divdabi sauc par objekta
nenoteiksmi vai objekta divdabi. Objekta nenoteiksme vai divdabis par atkarīgo
komponentu tāpēc var būt tikai vārdkopās, kur par neatkarīgo komponentu ir verbs,
no kura atkarīgs_ darbības objekts vai nu akuzatīvā, vai datīvā (Dzirnavu krust-

māte jau mūs lūdza palikt uz vakariņām... J. Por. 2, 102. Rečs atvēlēja
Līzei plūkt usnes savā tīrumā... A. S. 4, 116. Bet pēc pusdienas redzēju
viņu [kalēju], kalējieni un raibaļu nākam gar smēdi... 8.-U. 9, 31.).

1) Neatkarīgais verbs izsaka darbības sākumu: sakt(les), iet (ap-
mēram ar nozīmi «sākt»), mesties, ņemties v. c.

Pret pusdienas laiku vējš viļņus sacēla lielākus un ledus savādi sāka

kr akšķēt. 81. 15, 232. Pēterim bija grūti lesākt runāt ar māti. A. S.

5, 179. «Vai tad nu tādu nieku lūgties Ies!» vecāmāte iesaucas un saķer
manu galvu. J. Jauns. 5T 75. Es nepaguvu pat pozu pārmainīt, kad viņa
metās bēgt, rokas uz priekšu izstiepusi. J. Ez. 1, 208. Un, kad visi apgū-
lušies, māte nemās raudāt un raud tik gauži vai lidz pusnaktij...
Valdis 2, 199.

2) Neatkarīgais verbs izsaka darbības nobeigumu: beigt, ap-

stāties, nostāt(ies), mitēties, pārstāt, rimt v. c.

Māte mitējās kustināt šūpoli... Saul. 4, 140. Marčs nostājās
brēkt... un pasauca suni vārdā. Valdis 2, 106. Lidz vakaram pabeigšu
ravēt... J. V. 3, 147. Grauds saprot, ka nedrīkst, nedrīkst pārstāt

augt nevienu bridi. A. Grig. 11, 67. Kad visi koki šalkot rimst, Tik

viņa [apse] viena nenorimst
...

M. Ķ. 3, 97.

3) Neatkarīgais verbs izsaka darbības ilgšanu, turpināšanos: at-

stāt, neapnikt, nebeigt, palikt, steigties, turpināt v. c.

Abās olnīcas pusēs arāji vēl steidzās beidzamās kārtas uzecēt.

Aps. J. 2, 45. Bet tad es jums to atkal saku, tēvs, un nebeigšu sacīt:

zēnu vajag(a) laist augstākās skolās. Brig. 5, 226. Al biedri, vai atstājat
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mani še mirt? V. Pl. 4, 113. Likās, ka varētu joņot bezgalībā un ari tad

neapniktu sēdēt pie loga un skatīties nakts krāšņajā ainā. A. S. 8, 5.

Bet Andrieviņš turpina bur to t.
..

J. V. 3, 109.

2. Neatkarīgais verbs izsaka virzīšanos, pārvietošanos: at-

griezties, braukt, iet, jāt, lēkt, mesties, nākt, skriet, spiesties, vest v. c.,

piem., iet ravēt, nākt skatīties. Vārdkopās, kurās virzības verbs ir neatka-

rīgais komponents, nenoteiksme lielāko tiesu stājusies literārajā valodā

(un daudzās izloksnēs) tagad zudušā supīna vietā.

Visi spiedās uz durvīm saņemt negaidītos viesus. Aps. J. 2, 137.

Mēs atnācām lūgt, vai šovakar nevarētu sarīkot zveju? J. Ez. 1,70. Va-

karā es aiziešu ar tavu māti aprunāties. A. S. 4, 115. Sēdētāji lēca

no soliņa skatīties, ari Andrejs ar Upīšu Mārtiņu piecēlās kājās. A. U.

29, 724. Viņš brauca jūrā: jaunus ceļus rast! Rainis 2, 28. Mans krust-

tēvs, kurš jāja art... apstājās olnīcas galā un gaidīja. J. Jauns. 5, 139.

Te jāpieskaita arī vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents ir verbs

būt vienkāršajā pagātnē vai kādā saliktā laikā. Verbam būt vārdkopās
ir nozīme «būt aizgājušam», «būt aizbraukušam», piem., biju skatīties, bi-

jām peldēties.

Esam tur ar lielo levu pāri reižu bijušas zāļu plūkt.Bl. 13, 132.

Xv, ko tu lidz šim darīji? Riekstot biji? Valdis 2, 142.
...

atcerējos,
ika vairākus gadus neesmu bijis vēžot. M. B. 1, 90.

3. Neatkarīgais verbs izsaka prasmi, paražu, spēju, iespēju
veikt nenoteiksmes izsacīto darbību: drīkstēt, ierast, jaudāt, mācēt, mā-

cīties, mēgt, pagūt, prast, rast (tikai saliktajos laikos), spēt, varēt,

zināt v. c.

Saimniec, nevaru ēst, pirms neesmu izrunājies. 81. 13, 70. Rudzus

paguvu apsēt tikai pirms Mārtiņiem, kad jau sniegs sāka mētāties ...
A. U. 5, 11. Vai tad strazdi vien mācēja svilpot? J. Jauns. 5, 131. Bās

mums simtkārt jāprot dzimt, jāprot cīņās ne saļimt! Lukss

3, 9. Tādu cieņu mēdza dot Jurģos. Brig. 5, 266. Steigties nākotnei

pretim nav viņš radis. Rainis 2, 43. Viņš te ilgāk nejaudāja noska-

tīties. 81. 15/223.

4. Neatkarīgais verbs izsaka nodomu, gribu, tieksmi, gatavošanos
realizēt nenoteiksmes nosaukto darbību: alkt, apņemties, censties, cerēt,

(no) domāt, gatavoties, grasltles, gribēt(les), iedrošināties, kārot, manīties,
mēģināt, nolemt, patikt, posties, raudzīt, (no) runāt, solīt, spriest, taisīties

(sarunvalodā), tiekties, tīkot, uzdrošināties, vēlēties v. c.

Daži posās Mārtiņu Bērzu apsūdzēt. J. Por. 2, 190. Es kāpt

gribu kalnā visaugstākā, Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā...
V. Pl. 4, 59. Tirgū Raudupiete ar Kārli domā satikties... 81. 13, 178.

£.5 apņēmos tevi aizmirst, un man tas ari puslīdz izdevās. 81. 13,
130. Es raudzīju dažādi pielabināties. J. Jauns. 5, 159. Neviens
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viņus [bērnus] ari neievēroja un nemēģināja saukt no paslēptuves
laukā. A. S. 4, 3.

Šai pašā grupā iederas arī vārdkopas ar verbiem, kam ir iepriekš mi-

nētajiem verbiem pretēja nozīme un kas tātad izsaka nevēlēšanos, nepa-

tiku, vilcināšanos veikt nenoteiksmes izsacīto darbību: aizmirst, baidīties,

bīties, dergties, kaunēties, kautrēties, kavēties, liegties, riebties, sar-

gāties, vilcināties v. c.

Kaunies jel, Marč, liegties! Valdis 2, 108. Sveši putni šad un

tad vēl uzmetās uz sūnciemiešu skursteņa, turpretī sveši ļaudis sargājās
virināt viņu durvis. A. U. 6, 10. Bet, kā jau laukos augusi, Agnese bija
kautra un baidījās uzrunāt svešu cilvēku. A. S. 8, 27. Biju pie-
mirsusi aizbultēt durvis A. Grig. 12, 134.

5. Neatkarīgais verbs izsaka nenovēršamību, vajadzi: atlikt,

(pie)klāties, (pie)nākties, vajadzēt v. c.

Atlika tagad tikai mums pasteigties ar pārējo. J. Jauns. 9, 16.

Tālāk Briviņu kungs negribēja let, nepieklājas taču rādīt, ka jau-
cas savu gājēju privātā dzīvē. A. U. 29, 80.

6. Neatkarīgais verbs izsaka pamudinājumu vai arī aizliegumu
veikt nenoteiksmes nosaukto darbību: (uz)aicināt, ieteikt, komandēt, likt,

(aiz) liegt, lūgt, mācīt, (pa) mudināt, pavēlēt, piesacīt, prasīt, proponēt,
saukt, (pie)spiest, sūtīt, traucēt, uzdot, uzticēt v. c. Šādās vārdkopās sa-

stopama galvenokārt objekta nenoteiksme.

Reģine nogrūda no sola pakulu kodeļas un uzaicināja viesus

apsēsties. A. S. 4, 33. Saimniece lika tūlīt iet uz mājām. J. Jauns.

5, 338. Ap pusdienas laiku saimniece iznāca no savas istabas un vēlēja
ēst pusdienu. 81. 13, 69. Grāmatu lasīt viņa [Līze] iemācīja dēliem

pati ziemas vakaros. A. S. 4, 120. Es tevi neesmu lūgusi runātpar

manu lugu! A. U. 38, 720. Ogrēns sauca Elmāru lekost. J. Gr. 5, 188.

7. Neatkarīgais verbs izsaka vienošanos, veicināšanu: norunāt,,

nospriest, palīdzēt, salīgt, sanākt, sapulcēties, veicināt, vienoties v. c.

Oskars vis nepastalgājās gar krastu, skubinādams puišus, bet pats pie-
lika savu smago roku vinčai un palīdzēja griezt. V. L. 8, 32. Mēs

ar Mariju bijām norunājuši viņu [putniņu] izl al s t. I. Lēm. 3, 31.
8. Neatkarīgais komponents ir verbs, kas izsaka nejaušību: ga-

dīties, izdoties, laimēties, trāpīties (sarunvalodā).
Velēnu Pēterim pa svētdienām bieži un pavisam nejauši Izgadījās

sastapt Brīvuļu Miliju. A. U. 9, 279. Pirmkārt, man palaimējās

noslēpties, bet slēpos tāpēc, ka gribēju palikt. A. S. 5, 28. Ja šo vīru

izdotos sastapt, tad tagad viņam, droši vien, būs daudz runīgāka
mēle nekā toreiz, kad ar vinu runāja sodu izcletušals cietumnieks Līdums.

V. L. 10, 237.

9. Neatkarīgais verbs izsaka došanu: (pa)dot, (pa)sniegt, (at)nest,
(ple)vest v. c. Atkarīgais komponents šādās vārdkopās ir tāda verba ne-

noteiksme, kam ir konkrēta darbošanās nozīme, piem., ēst, dzert, lasīt, šūt
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v. c. Šīs vārdkopas pēc nozīmes atbilst verbālajām vārdkopām ar tādu

lietvārdu akuzatīvā, kuram ir vai nu tā pati sakne, kas nenoteiksmei, vai

arī kurš tai nozīmes ziņā tuvs. Sal., piem., vārdkopas dot ēst un dot bro-

kastis, atnest nodzerties un atnest dzērienu.

Viņam [Priedes Jānim] jau, cilvēkam, nav kas ēst padod. A. S. 5,

72. Tagad mēs vairs nedosim deklamēt aktieriem. A. U. 38, 491.

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR LOKĀMS DIVDABIS VAI DAĻĒJI LOKĀMAIS DIVDABIS

AR IZSKAŅĀM -dams, -dama

59. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir lokāms divdabis

(kā arī vietniekvārds, adjektīvs vai skaitļa vārds) vai daļēji lokāmais div-

dabis ar izskaņu -dams, ir saliktas vārdkopas, kurās divdabis pakārtots
diviem vārdiem: verbam un lietvārdam, vietniekvārdam vai lietvārda

nozīmē lietotam citas vārdu šķiras vārdam. Ar verbu divdabis ir pievil-
kuma saistījumā, ar lietvārdu — saskaņojuma saistījumā 1.

Raksturodams lietvārdu, vietniekvārdu vai lietvārda nozīmē lie-

totu citas vārdu šķiras vārdu, divdabis šādās vārdkopās izsaka pazīmi,
kas verba izteiktās darbības realizēšanās laikā piemīt ar lietvārdu, viet-

niekvārdu vai lietvārda ekvivalentu nosauktajam priekšmetam — verba iz-

teiktās darbības subjektam vai objektam (objekta pazīmi var izteikt tikai

lokāmie divdabji); raksturodams verbu, divdabis izsaka verba nosauktās

darbības realizēšanās apstākļus — stāvokli, arī laiku, nosacījumu,
cēloni v. c, piem., brālis atgriezās piekusis, bērni norāti apklusa, viņš ienāca

satraukts, redzu koku nocirstu, skolēni atgriezās dziedādami. Starp abiem

neatkarīgajiem komponentiem — lietvārdu, tā ekvivalentu vai vietniek-

vārdu un verbu šādās vārdkopās ir predikatīva attieksme (brālis at-

griezās piekusis) vai pakārtojuma (objekta) attieksme (redzu koku

nocirstu).

Verbālas vārdkopas, kurās atkarīgais komponents
ir lokāms divdabis

60. §. Darāmas kārtas tagadnes divdabis, kas verbālās vārd-

kopas par atkarīgo komponentu ir samērā reti, parasti, būdams daļēji
adjektivējies, raksturo verba nosauktās darbības subjektu vai objektu,
izsacīdams pazīmi, kas tam piemīt verba nosauktās darbības realizēšanās
laika. Finītā verba izteiktās darbības realizēšanās laiks iekļaujas divdabja
nosauktas darbības_ realizēšanās laika robežās, jo divdabja nosauktā dar-

bība, salīdzinājumā ar finītā verba izteikto darbību, parasti aptver pla-
šāku laika posmu vai arī ir laika ziņā neierobežota.

1 Saskaņojums ir arī tad, ja finītā verba darbības subjekts ir slēpts, piem., atgrie-
zos noguris, soļodami dziedājām.
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Rīta saule uzlēca spīdoša, mirdzoša. Aps. J. 2, 178. Paši

saimnieki sēdēja uz klēts priekšas draudoši kā mākoņi.. .

J. Jauns. 5, 240. Viss viņa [Krustdēla] sausais ķermenis liecās un raustījās,
bet acis mirdzošas iegulās tālumā ... J. Ez. 1, 117.

61. §. Ciešamās kārtas tagadnes divdabis šā tipa saliktajās

verbālajās vārdkopās par atkarīgo komponentu ir tikai retumis. Šādās

vārdkopās ciešamās kārtas tagadnes divdabis — tāpat kā darāmās kārtas

tagadnes divdabis — izsaka galvenokārt verba nosauktās darbības sub-

jekta vai objekta pazīmi, kas tam piemīt verba nosauktās darbības reali-

zēšanās laikā; šī pazīme izpaužas galvenokārt kā divdabja nosauktās dar-

bības realizēšanas iespējamība vai nepieciešamība. Laika attieksme starp
finīto verbu un divdabi šādās vārdkopās nav izjūtama: tā ciešamās kārtas

tagadnes divdabim izbālējusi.
Zeltīdama koku galus, neredzama kaut kur rietēja saule.

K. Š. 1, 183. Un avots dzirkstošais Plūst garām neizdzerams.

M. Ķ. 2, 15.

62. §. Darāmās kārtas pagātnes divdabis, būdams par at-

karīgo komponentu saliktajās verbālajās vārdkopās, tāpat kā tagadnes
divdabji, var izsacīt verba nosauktās darbības subjekta vai objekta stā-

vokli šās darbības realizēšanās laikā.

Es noskatījos pa logu tāds noskumts. D. A. 2, 12. Trauks

sašķldls gulēja uz lielceļa. 81. 14, 31. Visu nakti mežā Izmisušas

skanēja taures. Ķ. Sk. 4, 153. Otrā dienā es ierados mazliet

nokavējies. J. Ez. 1, 196. Es mazliet noguris atgriezos No iz-

lāku gājiena smaga. A. Grig. 11, 14.

Parasti tomēr saliktajās verbālajās vārdkopās darāmās kārtas pagāt-
nes divdabis izsaka arī verba nosauktās darbības realizēšanās apstāk-
ļus — šās darbības realizēšanās laiku (Nodzinis vagu lidz kuplam
ievu krūmam

... viņš pieturēja pelēci... 81. 15, 117. Tad puikas

bija jau ārā un, savos koka zirgos sasēdušies, laida gar lielo liepu
lejā... Valdis 2, 97), cēloni (Līču Mārtiņš sakaunējies pa-
zuda pūli. A. U. 29, 731. «Sendienu grieķiem dzīvoklī mēbeļu vietā bija
tris vāzes», Ilze sapīkusi pārtrauca Valdi. A. Grig. 6, 177),

piejāvumu (... Jānis, uztura cīņā iejūdzies, tomēr turpināja
mācīties. V. L. 10, 26) vai nosacījumu (Ko atradis meklē vel0

Rainis 1, 497).
Divdabis šā tipa vārdkopās parasti izsaka darbību, kas notikusi

pirms neatkarīgā verba nosauktās darbības norises.

63. §. Ciešamās kārtas pagātnes divdabis, būdams par at-

karīgo komponentu saliktajās verbālajās vārdkopās, izsaka neatkarīgā
verba nosauktās darbības subjekta stāvokli šās darbības notikšanas laikā

(Pašā dibenā saritināta gulēja siksna. A. S. 5, 165. Divi soļi
augstāk vēl netraucētas guļ kūkumotas druvas simts dažādos

zaļumos. J. Ez. 1, 102).
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Divdabis šādās vārdkopās var izsacīt arī neatkarīgā verba nosauktās

darbības realizēšanās apstākļus, piem., šās darbības realizēšanās cēloni

(Jau aizgāja tava māsa, Tavu lāstu sabaidīta. Rainis 9, 490.

Labib a noklāpēja uz lauka nepļauta, zirdziņš noliesēja
nebarots... A. S. 11, 20), arī nosacījumu, pieļāvumu.

Stāvoklis, ko izsaka ciešamās kārtas pagātnes divdabis, parasti ir

divdabja nosauktās darbības realizēšanās rezultāts, kas sasniegts pirms

neatkarīgā verba nosauktās darbības norises.

Verbālas vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir daļēji lokāmais

divdabis ar izskaņām -dams, -dama

64. §. Daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams, -dama, būdams

par divkārši atkarīgu komponentu verbālajās vārdkopās, izsaka darbību,
kas pavada ar neatkarīgo verbu nosauktās darbības realizēšanos, pa-

rasti ietverot arī citus ar neatkarīgo verbu nosauktās darbības realizēšanās

apstākļus — laiku, cēloni utt.; ar lietvārdu vai vietniekvārdu — neatkarīgā
verba izsacītās darbības subjektu divdabis ar izskaņu -dams formāli sa-

skaņojas un atrodas īpatnējā atributīvā attieksmē, piem., skolēni soļodami

dzied, māsa nāk smaidīdama. Darbība, ko izsaka divdabis ar izskaņu
-dams, parasti notiek vienā laikā ar neatkarīgā verba darbību.

Divdabis ar izskaņu -dams var izteikt darbību, kas pavada ar ne-

atkarīgo verbu izteiktās darbības realizēšanos, neraksturojot citus šās

darbības realizēšanās apstākļus (Viņš pateicās par pusdienu un at-

vadījās, solīdamies šad tad pienākt. A. S. 5, 325. Virtuvē pie plīts

sēdēja Ilze, lāpīdama Artura zekl. V. L. 10, 25. «Ilze! Ilze!»

sauca Ģirts, stāvēdams uz verandas kāpnēm. A. Grig. 6, 15.

Spulgdams saulē marmors šķeļas Tēlniekam no kalta cietā...
Sudr. 6, 254).

Parasti tomēr, izteikdams pavaddarbību, divdabis ar izskaņām -dams

-dama tai pašā laikā arī raksturo neatkarīgā verba nosauktās darbības

norisi no dažādiem viedokļiem. Šīs jēdzieniskās attieksmes lielākoties ir

atkarīgas no konteksta leksiski semantiskajām un gramatiskajām īpašī-
bām, piem., no apstākļa vārdu, saikļu, partikulu nozīmes, neatkarīgā
verba izteiksmes (moda) v. c. faktoriem.

Šādās vārdkopās centrā var izvirzīties tieši laika nozīme; divdabis

tad parasti izsaka ilgāku norisi, kuras laikā realizējas arī ar neatkarīgo
verbu izteiktā norise, kas ilgst īsāku laiku vai ir momentāna (Vai gan
māte, to mazu auklēdama, domāja, ka tai pret pašas bērnu būs

jānāk pie tiesas? Aps. J. 2, 167. Un ko nupat no pļavas nākdamas

leraudzījām! 81. 17, 246. «Vienmēr vēl tāpat teš?» Vanags ie-

vaicājās, skapītī kravādamies. A. U. 29, 44).
Divdabis ar -dams, -dama var izsacīt arī ar neatkarīgo verbu nosauktās

darbības norises nolūku vai cēloni (Lieli tauriņi, kā dusas mek-
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l ē datni, laižas pa stiebriem un grīsli. Aps. J. 2, 225. Sllabrieža roka

mīlinādama glaudīja dēla matus. 81. 14, 113. Steigdamies-
es nemaz nebiju pamanījis, ka sniegs vairs nesnleg. J. Jauns. 9,

18. Ari Ilze apsēdās un bridi klusēja, nezinādama, kā īsti lai

pasaka savu domu. A. Grig. 6, 207. Varbūt, tevi glābdama, viņa pa-

cieš visus pazemojumus. A. S. 5, 286), cēloni ar līdzekļa nokrāsu

(«Izzvejoja un lielāko tiesu zivju un vēžu izskauda, upē linus mērk-

dami,» Namiķis dēladēlam atbildēja. Aps. J. 2, 189. Brāļiem pāri no-

darīju, ležēlodams princesltes. Rainis 8, 422. Tā ir draudzība...

kurā uzvarētā daba izjūt arvien lielāku prieku, pakļaudamās cil-

vēku gribai. Sudr. 4, 94). sekas ( Un, to teicis, sveš nieks devās

tālāk, Nozuzdams aiz pakalna kā ēna. V. Pl. 4, 37.
..

. jūrā plosījās
vet ra, sadz īdama ūdeņus augšā lidz pat kāpu pakājei... V. L. 13,

188), nosacījumu (Sitā runādami, mēs ne pie kāda gala ne-

ttkslm. 81. 17, 270. Pamaldama zeltu rasi, Sijādama sudrabiņu.

Rainis 9, 349), pieļāvumu («Briviņu kungs laikam neplpo?» viņš

[Preimanis] apvaicājās, atbildi jau iepriekš labi zinādams. A. U.

29, 14. Nopūtu Osiene nedzirdēja, bet to galvas locījumu redzēja
ari neskatīdamās. A. U. 29, 418), ierobežojumu (Bites Jurku

par ganu pieņemdami, Brīviņl gan bij visvairāk pārskatī-
ju š i es. A. U. 29,495).

Bieži starp divdabi un neatkarīgo verbu saskatāmas vairākas at-

tieksmes. Tā, piem., divdabis var izsacīt ar neatkarīgo verbu nosauktās

darbības realizēšanās nosacījumu un pieļāvumu (Ko tu, dēls, tā

iežēlojies, Vienu mirkli lūkodamies? Rainis 8, 422), nosacī-

jumu un līdzekli (Apmierinies, Janka, nekā tu nezaudēsi, palik-
dams mājās. V. L. 14, 202), laiku un cēloni (Ļoti spēcīgo spie-
dienu sajuzdama, Ilze negribot apjuka un nolaida acis. 81. 15,

98).

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR NELOKĀMAIS DIVDABIS, KAS BEIDZAS AR -ot(ies), UN NELOKĀMAIS

DIVDABIS, KAS BEIDZAS AR -am(ies), -ām(ies)

65. §. Nelokāmais divdabis, kas beidzas ar -ot(ies), un nelokāmais div-

dabis, kas beidzas ar -am(ies), -ām(ies), pakārtodamies verbam piekļā-
vumā saistījumā, izsaka darbību, kas pavada ar neatkarīgo verbu no-

sauktās darbības realizēšanos. Divdabja un neatkarīgā verba nosauktajai
darbībai ir vai nu viens un tas pats subjekts (subjekta divdabis), vai arī

par divdabja nosauktās darbības subjektu ir neatkarīgā verba darbības

objekts (objekta divdabis). Arī verbālās vārdkopas ar nelokāmo divdabi,
kas beidzas ar -oi(ies) vai -am(ies), -ām(ies), ir saliktas, kaut gan for-
māla saistījuma starp divdabja darbības subjektu un neatkarīgā verba dar-

bības subjektu vai objektu nav.

66. §. Vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir nelokāmais div-
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dab i s, kas beidzas ar -ot(ies), centrā izvirzās laika attieksme, ja grib
uzsvērt, ka divdabja nosauktā darbība notiek vienā laikā ar neatkarīgā
verba darbību vai laika ziņā ar to saskaras (Lai dzīvojot rozes tik lau-

žam — ko palīdz, kad asaras sēj? E. Veid. 2, 65. Vēlāk, projām ejot,

viņa pat noliecās bučot Ilzei roku. 8.-U. 9, 26. Garklāvs, iz-

kratot pipl, klusu lesvilpās. A. Grig. 6, 36).
Taču divdabis var nosaukt arī neatkarīgā verba izsacītās darbības

nolūku vai cēloni (Tik jau tautu vairoties, Visas [meitas]
mežā sabēgušas. Rainis, 9, 398. Laiku pa laikam parādījās saule,

paskatījās uz racējiem un It kā atvadoties nosvieda zemē pa sil-

tuma saujai. A. Grig. 2, 12), cēloni ar līdzekļa nokrāsu (Pirkstā
kožot, izrāvos. Rainis 9, 391), veidu (Daugava putojot

traucas uz grīvu. Sudr. 2, 147), nosacījumu (Nē, Lāčplēs, Se

viltus, — ja necīnies, Tad veiksi, — bet kritīsi cīnoties! Rainis,

8, 326), pieļāvumu (Neskatoties majors pazina savu ad-

jutantu — kapteini Lībieti. A. Grig. 2, 57) v. c.

Starp divdabi un neatkarīgo verbu var būt vairākas jēdzieniskas
attieksmes. Tā, piem., divdabis var izteikt ar neatkarīgo verbu nosauktās

darbības realizēšanās nosacījumu un pieļāvumu (Plplņš tievo kaklu Iz-

stiepa tik garu, ka pat, stāvot soli no galda atstatu, ar acīm galdu vē-

roja no augšas. M. B. 3, 185), laiku un cēloni v. c.

Vārdkopās ar verbiem (ie)domāties, (iz)likties, palikt, sacit(ies), šķist,

teikties un atrast, atstāt, dzirdēt, gaidīt, ieraudzīt, izdzlrst, (pa)manit,
pārsteigt, pieķert, redzēt v. c. divdabis izsaka tikai stāvokli, kādā šo

verbu nosauktās darbības realizēšanās laikā atrodas tās subjekts, piem.,

(brālis) domājas zinot, (māsa) palika guļot, vai objekts, piem., ieraudzīju
(viņu) nākot.

Silabriedis likās pats ar sevi cīnoties. 81. 14, 106. Pats

saki leišus mi lē jo t, pats saki, Ka visu spējot mita. Rainis 9, 318. Bet,

kad kamols palika mierīgi guļot zemē, lapsa gāja tālāk... 8.-U.

9, 438. Indriķis pienāca pie mājas, pavērās tās tumšajos logos un ne-

saprašanā palika stāvot. A. Grig. 6, 15.

Vārdkopas, kurās divdabim, kas beidzas ar -ot(ies), ir objekta
divdabja nozīme (piem., Andrejs ieraudzīja māti žēli raudot.

Aps. J. 2, 60. Un zirgu zvaniņš zaļā nakts klusumā, kad tikai zāli dzird

elpojot, mani aizkustina vēl vairāk ... K. Sk. 4, 198), mūsdienu literā-

rajā valodā sastopamas samērā reti; tā kā šādās vārdkopās par divdabja
darbības subjektu var tikt uztverts nevis neatkarīgā verba darbības ob-

jekts, bet gan tās subjekts, tad to vietā ieteicamākas attiecīgas vārdkopas
ar nelokāmo divdabi, kas beidzas ar -am(ies), -ām(ies) (piem., es redzu

brāli nākam — ne: nākot).
Mūsdienu valodā jau vērojama šā tipa vārdkopu lietošanas samazinā-

šanās: objekta divdabi ar -ot(ies) šādās vārdkopās bieži aizstāj divdabis

ar -am(ies), -ām(ies). Tā, piem., 1946. g. iznākušajā R. Blaumaņa K. r.
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I sējumā novelē «Bērtuļa pirksts» lietotas vārdkopas redzēja ieejam (109.),

atrada... sēdam (137.), kamēr pirmiespiedumā (Balt. Vēstn., 1890.) —

atbilstošas vārdkopas ar divdabi -ot: redzēja ieejot (88. nr.), atrada...

sēdot (93. nr.).
67. §. Nelokāmajam divdabim, kasbeidzas ar -a m(i c s),

-ām(ies), verbālajās vārdkopās var būt gan subjekta, gan objekta div-

dabja raksturs.

Vārdkopās ar subjekta divdabi par neatkarīgo komponentu ir tie

paši verbi, kas atbilstošās vārdkopās ar divdabi ar -ot(ies): (ie)domāties,

(iz)likties v. c. (sk. 66. §). Divdabis šādās vārdkopās izsaka neatkarīgā
verba nosauktās darbības subjekta stāvokli šās darbības realizēšanās

laikā, piem., (zirgs) palika stāvam, (draugs) likās strādājam.

Piepūties, pusgraudnieks izlikās nedzirdam... A. U. 29,
30. Slimais domājās ģie d a m tur kā tādu izslāpušu elpošanu.

Saul. 4, 512. Viņš vēl palika ziņotājus rīkojam, uz kurieni tiem

jājāj. 81. 15, 219. Krustakmens palika stāvam pie sētas, drūmi

raugoties te mēnesi, te dārzā ... A. Grig. 10, 24.

Vārdkopās ar objekta divdabi par neatkarīgo komponentu var būt

tie paši verbi, kuri veido atbilstošas vārdkopas ar divdabi, kas beidzas ar

-ot(ies) (sk. 66. §), un bez tam vēl verbi baidīties, jaust, just, klausīties,

vēlēties, zināt v. c., piem.,redzēt (kaimiņu) nākam, dzirdēt (ļaudis) runājam.

«Kur iesi?» tēvs jautāja, dēlu pamanījis klēti ģērb jamle s.

81. 13, 44. Viņa iegriezās katrās mājās, kur zināja mitināmies

kādreizējos vaļiniekus... A. S. 5, 110. Sapni redzēju ziedošu cerlņ-
krūmu un dzirdēju gaili dziedam. A. Grig. 2, 145.

Neatkarīgais verbs vārdkopās ar objekta divdabi bieži lietots vispā-
rinātas personas nozīmē un tā darbības subjekts formāli slēpts.

Pār melnajiem ūdeņiem redz mirgojam varavīkšņu. Sudr.

1, 12. Pirmo reiz dzirdēja Vanagu tā lielāmies... A. U. 29,
79. ... aiz lieveņa redz izplešamies Daugavu ar Kurzemes krastu.

Rainis 8, 297. Kas tad tev, ka tevis nemaz neredz pakustamies?
81. 15, 103.

VERBĀLAS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR LIETVĀRDS

68. §. Verbālās vārdkopas ar atkarīgu lietvārdu pieder pie visvairāk

izplatītajiem latviešu valodas vārdkopu tipiem. Par atkarīgo komponentu
šādās vārdkopās var būt lietvārds, cits lietvārda nozīmē lietots vārds vai

vietniekvārds jebkurā locījumā.
Sintaktiskais saistījums verbālajās vārdkopās, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds, ir tiešais vai netiešais pārvaldījums.

Piezīme. Verbālajās vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir lietvārds,
lietvārdu var aizstāt vietniekvārds, pamata skaitļa vārds, kā arī adjektīvs, lokāms

divdabis vai kārtas skaitļa vārds, ja tam ir lietvārda funkcija, piem., redzēt to.

jautāt diviem, runāt par mazo, apskatīt atnesto, apsveikt pirmo.
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Verbālas vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārvaldījuma

69. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā.
1. Verbs izsaka vēlēšanos, gribu: alkt, gaidīt, grlbēt(les), Il-

goties, kārot, lāgt, meklēt, prasīt, slāpt, vēlēties, arī ležēloties v. c. Vārds-

ģenitīvā nosauc priekšmetisku nojēgumu ar konkrētu vai abstraktu no-

zīmi — verba izsacītās darbības objektu, piem., alkt laimes, kārot zemeņu.

Svētku gaida ari Priedniekos. Saul. 4, 21. ... līgaviņa gaida
sava dejotāja. 81. 17, 385. Jūtas un nervi kāroja apr l m a 5... A. U.

9, 95. Es ievēroju, kurā vietā bites bij, un meklēju sev blcoļa. J. Jauns.

5, 207. Dzer, atdzeras sirds, kas saules alka. Sudr. 1, 12. Bērniem gri-

bējās ogu, bet vienus pašus silā nevarēja laist, ka neapmaldās. A. S.

4, 111. Ilžele brēc, brēc atņemdamās tā, ka pat manai akmeņa [-ns] sirdij

iežēlojas nabaga tārplņ a. 8.-U. 12, 7.

Mūsdienu latviešu valodā gandrīz visi minētie verbi veido sinonīmas

vārdkopas ar lietvārdu akuzatīvā, piem., lūgt maizes vai lūgt maizi, gaidīt
beigu vai gaidīt beigas. Verbi alkt un Ilgoties savukārt sastopami sino-

nīmās vārdkopās ar prievārdu pēc un ģenitīvu netiešajā pārvaldījumā,
piem., alkt pēc zināšanām, Ilgoties pēc laimes (sk. arī Mgr. I, 456. §, 1., 3.).

2. Verbs izsaka attālināšanos, vairīšanos, trūkumu: bai-

dīties, bīties, kaunēties, kautrēties, trūkt, vairīties v. c. Vārds ģenitīvā no-

sauc priekšmetisku nojēgumu ar konkrētu vai abstraktu nozīmi — objektu,
no kura ar verba nosaukto darbību attālinās, vairās vai kura trūkst.

«Skolā let — un vēl tēva b aldā s!» lielākais no Brangaļu pulkām
nicinoši lesaucās. J. Jauns. 5, 235. Ir pilsētas, kuras bīstas trokšņa

un vakaros kāro tikt laikus pie miera. D. Zigm. 1, 7. «Nē, asiņošanu mēs

apturēsim,» viņa [Upenieka] skatiena nevairīdamās, es atbil-

dēju ... M. B. 1, 6.
... viņa paša jaunība raudzījās viņā ar šim skumjajām

acim, kuras tagad kaunējās savu asaru. V. L. 10, 305.

Mūsdienu valodā blakus vārdkopām ar minētajiem verbiem biežāk lieto

sinonīmās vārdkopas ar prievārdu no un lietvārdu ģenitīvā (vairīties grū-
tuma vai vairīties nogrūtuma).

Šai pašā tipā iekļaujas arī vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents
ir pārejošs noliegts verbs, piem., neredzēt saules, nepazīt ciemiņa.

Tu nekop uz savu māju ceļa! Aps. J. 2, 110. Tu ērkšķus juti tik

ilgus gadus! Mīlas nejuti? Rainis 10, 279. Sūnas te neauga, jo biezās

galotnes nelaida cauri saules. K. Sk. 4, 150. Kurš tad Kuka-

žlņas nepazīst! i. Por. 2, 181. Vislielākais brīnums man bija pagrabs,,
jo tādas zemē ieraktas klēts nekad nebiju redzējis. J. Jauns. 9, 27.

Es neprasu nekāda s o 11 j v ma! 81. 17, 238.

Šīs vārdkopas pēc nozīmes daļēji atbilst vārdkopām ar nenoliegtu
verbu un lietvārdu akuzatīvā, sal., piem., plūkt puķi — neplūkt puķes, cirst

koku — necirst koka. Pēc mūsdienu latviešu valodā pastāvošās normas
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vārdkopās ar noliegtu pārejošu verbu paralēli lietvārda ģenitīvam lieto-

jams arī akuzatīvs: nemodināt bērna vai nemodināt bērnu, nekurināt krāsns

vai nekurināt krāsni (sk. arī Mgr. I, 456. §, 2.). Šī norma, protams, neat-

tiecas uz verbiem, kas arī bez nolieguma lietojami ar ģenitīvu; šie verbi

arī noliegti saistās vārdkopās ar ģenitīvu, piem., tāpat kā kaunēties asaru,

gribēties ogu, arī nekaunēties asaru, negribēties ogu.

3. Neatkarīgais komponents ir (lielākoties refleksīvs) verbs ar prie-
dēkli at-, iz-, pa-, pār-, pie- vai sa- un izsaka darbību, kura tiek veikta ba-

gātīgi, līdz pārmēram; lietvārds ģenitīvā, kas izsaka šās darbības

objektu, lielākoties ir dalāmas substances nosaukums, piem., atēsties gaļas,
sadzerties piena.

Un tu: atē dusēs [-ies], atraugājusēs [-ies] viņu labuma, tu viņiem
tais kvēpos liec vārtīties kā übagiem. ...

81. 17, 297. Tad padzēros auksta

ūdens un steidzos uz ganībām. J. Jauns. 9, 302. Saimnieks praktis-
kuma un dzīves mācības piesūcies kā dēle ūdens. J. Ak. 1, 31.

...

ka-

mēr mamma Izstaigā pagrabu, šie sagrābušies konfekšu un sabā-

zušies kabatās papirosus. A. Austr. 1, 294.

Pēdējā laikā ar minētajiem verbiem centrā vairāk sastopamas saliktas

vārdkopas ar divkārši atkarīgu adjektīvu pilns, kurš papildina gan verbu,

gan tā darbības subjektu un no kura savukārt atkarīgs vārds ģenitīvā.
Visa sēta bija pledrūzmējusles pilna vīriešu. 8.-U. 14,

60. Virtuve pieskrējusi pilna sīvu dūmu, jo pussagruvusl plīts
nevilka. A. S. 5, 243.

70. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā.

1. Neatkarīgais komponents ir konkrētas nozīmes verbs, kas izsaka

tuvošanos, tuvināšanu; lietvārds šādās vārdkopās nosauc konkrētu vai

abstraktu nojēgumu — verba nosauktās darbības objektu, kam tuvojas ar

verba izsacīto darbību.

1) Par neatkarīgo komponentu ir verbi sekot, tuvoties; piebiedroties,
pievienot (ies) v. c, kas izsaka tuvošanos vai tuvināšanu, darbības veidu

nekonkretizējot, piem., tuvoties mājām, pievienoties biedriem.

Makslļo sekoja sazvērniekiem
...

2. Gr. 1, 47. Vilciens tu-

vojās Ļeņingr adai. Sudr. 3, 92. Viņiem [līgotājiem] piebied-
rojās mūsu puiši un meitas. J. Jauns. 5, 203. Ilzes uztraukumam

pievienojas smags mulsums. J. Ez. 1, 85.

2) Neatkarīgais komponents ir ar priedēkli pie- vai uz- atvasināts

pārnestā nozīmē lietots verbs un bieži izsaka abstraktu darbību vai

stāvokli: piedurties, plejaukties, pielipt, pieplūkt, pieslieties; uzbāz-

ties, uzgulties, uzmākties, uzspiest(ies) v. c, piem., piedurties galdam,
uzgulties airiem. l

1 Tiešā nozīme lietoti šie paši verbi sastopami verbālajās vārdkopas ar lietvārdu

ģenitīvā un prievārdu pie vai uz, piem., pielipt pie pirkstiem, uzspiest kāju uz pedāļa
(sk. 84. un 87. §).
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Manas raudas pielipa ari Latet. J. Jauns. 5, 212. Zēlumam

piejaucās arī dusmas. A. U. 38, 180. Tāpat viņš [Tenis] pieķērās
z c met.. .un mīlēja to. A. Grig. 2, 136.

2. Verbs izsaka konkrētu darbību, kura vēršas uz kādu objektu —

ar lietvārda datīvu nosauktu personu vai priekšmetu (retāk abstraktu no-

jēgumu), nākdama tam par labu. Verbs lielākoties ir pārejošs: cept,

dot, griezt, kapāt, lauzt, nest, sniegt, stiept, strādāt, taisīt, varlt v. c.;

vārdkopas ar pārejošu verbu centrā parasti ir saliktas — verbs pārvalda
ne vien lietvārdu datīvā, bet arī lietvārdu akuzatīvā vai ģenitīvā vai arī

piekļauj nenoteiksmi — objektu, ko datīva objekta labā aptver ar verbu

nosauktā darbība, piem., nest brālim launagu, kapāt cūkām lapas, vārīt

bērniem ēst.

«Es nesu vecmāmiņai ogas,» Sarkangalvīte teica un pacēla krū-

zīti. K. Sk. 3, 165. Pārnesu mājās veselu klēpi zaļumu un solos ari mātei

nopīt vainagu. 8.-U. 10, 63. «īstenībā es atbraucu pagastam sa-

meklēt saimnieku,» Ozols skaidroja ...
A. S. 5, 26. Tai pašā dienā tētis

uztaisīja Mlklņam makšķeri. J. V. 4, 17. Ar sētuvi plecos sējējs let,

Tam sirds un rokas Dzimtenei zied. Grots 1, 85.

3. Neatkarīgais komponents ir verbs un izsaka darbību, kura nāk par

ļaunu nojēgumam, kas nosaukts ar vārdu datīvā. Bezpriedēkļa verbu,
kuru saknē jau ietverta šī nozīme, ir maz, piem., kaltēt, laupīt, ņemt, zagt;
lielākoties šais vārdkopās iesaistās ar priedēkļiem at-, no- atvasināti verbi,
kas izsaka attālināšanos, attālināšanu un lietoti pārnestā nozīmē,

piem., atplēst, atraut, atvilkt; nocirst, nogriezt, noplēst, noraut v. c.
1 Pār-

ejoši verbi ar šādu nozīmi parasti veido saliktas vārdkopas: verbam pakār-
tots ne vien lietvārds datīvā, bet arī lietvārds akuzatīvā vai ģenitīvā (tie-
šais objekts), piem., zagt kaimiņam ābolus, atņemt sunim kaulu.

Vēsts par mātes nāvi laupīja Anitai visu prieku par tēva at-

griešanos. V. L. 13, 194. Vai zemei tu atrauj skaistumu? Rainis 8, 284.

Neviens Tenim nekā neatņēma. A. Grig. 2, 152. Vējš noplēsa
kokam lapas, satina tās gredzenos... X- Sk. 4, 352. «Kas tam galdam
to malu nogriezis?» viņš [Pēteris] izbrlnē[\]jies prasīja stiprā balsī.

A. Austr. 1, 40. Es pakāpos uz krēsla, atrāvu pulkstenim mugurpuses
dēlīti... A. S. 11, 62.

4. Verbs izsaka runāšanu vai citāda veida sazināšanos, piem.,
aplaudēt, atbildēt, diktēt, draudēt, jautāt, (aiz) liegt, lūgt, ļaut, mācīt, māt,

melot, rādīt, solīt, stāstīt, sūdzēt, uzsmaidīt, ziņot v. c; vārds datīvā nosauc

personu, retāk priekšmetu, uz ko attiecas, kam domāta verba nosauktā dar-

bība (objekta attieksme), piem., aplaudēt dziedātājam, stāstīt mātei. Vārd-

kopas ar šādas nozīmes verbu centrā bieži ir saliktas — no verba atkarīgs
ne vien lietvārds datīvā, bet arī lietvārds akuzatīvā, instrumentāli, lietvārds

1 Tiešā nozime lietoti šie paši verbi sastopami verbālajās vārdkopās ar lietvārdu

ģenitīvā un prievārdu no, piem., nogriezt gabalu no auduma (sk. 82. §).
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kopā ar prievārdu vai verba nenoteiksme, piem., rādīt viesiem uzņēmumus,
māt atbraucējam ar roku, atbildēt skolotājam uz jautājumu, atļaut bērniem

rotaļāties.
Saki vējam, lai neatpūš daugavieša laivu. Rainis 9, 463. Cibiņš

atrādīja skolotājam Iznākumu. J. Por. 2, 292. Mēs bērniem ne-

ļaujam dzīvot. 81. 17, 308. Pirkstgalos pacēlusies, [Liena] māja ma-

zajam Andrām, kas tur locījās kūts priekšā. A. U. 29, 141. Kantora dar-

biniece pagrozīja galvu un labsirdīgi uzsmaidīja Taņai. V. L. 13,
308. Es tev nekad neesmu melojis. 2. Gr. I, 77.

5. Verbs izsaka kādu psihisku vai fizisku stāvokli: atbilst, kalpot,

līdzināties, ļauties, nodoties, palīdzēt, piederēt, pierast, ticēt v. c.; lietvārds

datīvā nosauc objektu — personu, priekšmetu vai parādību, uz ko vēršas

verba nosauktais stāvoklis., piem., līdzināties mātei, ticēt nākotnei.

Un drīz visa Istaba Līdzinās zaļai, smaržojošai teltij. 8.-U. 10,
64. Vecāmāte līdzēja tikpat cilvēkiem, kā lopiem. J. Jauns. 5, 72.

Upīte nu jau gandrīz pilnīgi aizaugusi, bet pils mura atliekas vēl spītē
talka zobam. A. Austr. 1, 357. Vislabāk viņa būtu palikusi mājās un

ļāvusies asarām... A. S. 8, 22. Tenis jau sāka ticēt savai laimei.

A. Grig. 2, 169. «Nē, tas neatbilst likuma burtam,» — sacīja ties-

nesis Kāpostgalva. 2. Gr. 1, 13.

6. Verbs izsaka pakāpenisku kvalitatīvu maiņu, pāreju no

kāda stāvokļa citā vai arī gatavošanos: augt, briest, celties, gatavoties,
iedvesmot, izvirzīt, lemt, mācīt, mosties, organizēt, (sa)kārtot(ies), (sa)-
rīkot(ies), stāties v. c. Par atkarīgo komponentu šādās vārdkopās lielā-

koties ir lietvārds datīvā ar abstraktu nozīmi, visbiežāk deverbāls atvasi-

nājums; lietvārda nosauktā parādība vai substantīviskā darbība ir nolūks,
kura sasniegšanai realizējas verba izsacītā darbība, piem., stāties vingro-
šanai, iedvesmot ciņai, gatavoties vakariņām. Vārdkopās ar pārejošu verbu

centrā no verba atkarīgs ne vien lietvārds datīvā, bet arī lietvārds akuza-

tīvā, piem., lietot ūdeni dzeršanai, sakārtot somu ceļojumam.

Draudzes skolā jaunie pāri sakārtojās gājienam... A. S. 4,
57.

...

tik daudz zelta lapu, ka varēju pievērt virteņu virtenes mātei

plāceņu cepšanai. A. Austr. 1, 329. Slm uzdevumam mēs gata-

vojāmies ļoti rūpīgi. I. Lēm. 3, 155. Tikai kopā ar tautu tu Izaudz un

nobrlestl lieliem darbiem... Sudr. 4, 39. Visa ši milzīgā žagaru un

malkas kaudze bija nolemta lēnai zemē legrimšanai, nelieto-

jama un nevajadzīga. A. Grig. 2, 83. Tas bija laiks, kas strauji izvirzīja
arvien jaunus cīnītājus taisnīgas sociālas iekārtas izcīņai. C. 2, 101.

71. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā. Vārdkopas, ko veido pārejošs verbs ar atka-

rīgu lietvārdu vai ta ekvivalentu akuzatīvā, ir viens no visbiežāk sastopa-

majiem vārdkopu tipiem latviešu valodā. Bez vārdkopām, kurās verbs pār-
valda tikai vienu lietvārdu — akuzatīvā, parastas ir arī vārdkopas, kurās
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no verba atkarīgs lietvārds ne vien akuzatīva, bet arī citos locījumos bez

prievārda vai ar to, kā arī verbs nenoteiksmē.

I. Verbs nosauc konkrētu darbību: art, grābt, kopt, lobit, maisīt,

rakt, saiņot, skaldīt, šūt, velt v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc šās darbības

tiešo objektu — konkrētu priekšmetu, kuru verba nosauktā darbība aptver

un kurā tā parasti rada pārmaiņas, piem., art zemi, lobīt kartupeļus.
Ilze stāvēja pagalmā un skaloja drēbes, kad Jānis Vilkos le-

brauca. 81. 13, 74. Krēslā apkopj lopus un vēlāk let kurpniekos.
8.-U. 10, 127. Bet nākošā rītā Dārtlte jau sēdēja uz sava sola un sukāja

galvu. J. Jauns. 5, 144. Puisis gāza kokus. K. Sk. 4, 211. Vējš pu-

rina plāno mēteli un sviež saltas lāses aiz apkakles. A. U. 9, 23.

Visu ziemu Lize vērpa linus... A. S. 4, 60. Raibais dzenis sirdīgi

dauzīja... satrunējušu c c l m v. V. L. 10, 6.

Ja verbs izsaka gatavošanu, darināšanu — adīt, aust, darināt,

griezt, plt, šūt, taisīt, veidot, vit v. c, tad lietvārds akuzatīvā nosauc

priekšmetu, kas rodas vai ir radies verba izsacītās darbības realizēšanās

rezultātā, piem., adīt zeķi, aust segu, rakstīt sacerējumu.
Un kas tad taisīja ripas, kas tad mizoja stabules, kas tad

Izjauca mums rotaļu? Brig. 4, 22. Puisis dedzināja līdumus. K. Sk.

4, 211. Viena adīja dziparotus cimdus... A. U. 6, 125. Lize no-

lauza maizes kumosu un iedeva Zīmaļai. A. S. 4, 42. Kāpēc gan es

nevarētu izkalt sev lalmi? A. S. 11, 45.

2. Verbs izsaka uztveršanu (ar jutekļiem) — dzirdēt, ieraudzīt,

just, klausīties, manīt, (sa)ost, redzēt v. c, rosināšanu, runāšanu —

aicināt, ierosināt, mudināt, pārliecināt, pierunāt, saukt, skubināt, izteikt,
vilināt v. c, kontaktu— aizskart, panākt, sasniegt, sastapt, satikt v. c;

lietvārds akuzatīvā nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu — uztveršanas, ro-

sināšanas utt. objektu, piem., klausīties mūziku, aicināt viesus, satiki

draugu.

Es to asariņu tava vaiga galā jau redzēju. 81. 17, 188. Tava

sirds, piemēram, ir dzirdējusi kādu skaņu un uz to atsaukusies.

J. Jauns. 6, 193. Ceplis baudi ja cigāru garšu un ar labpatiku norau-

dzījās uz savu apkrauto rakstāmgaldu. P. R. 3, 21. Nosēdies savā krēslā,

viņš pārlika vienu kāju pār otru un pieaicināja zēnu tuvāk. S. E.

1, 35. «Gribu redzēt, kā zeme griežas ap sauli,» puika Izteica vēlēša-

nos. S. E., 1, 47. No mājas iznāca sieviete un dzidrā balsi apsauca

rējēju... M. B. 1, 95. Sur tur pa ceļam sastapām retas, panīkušas
meža rozes... 8.-U. 14, 68.

3. Verbs izsaka psihisku darbību vai stāvokli: apskaust, atcerē-

ties, cienīt, ieredzēt, mīlēt, nicināt, nīst, pārdzīvot, pētit v. c; vārds akuza-

tīvā, kas izsaka verba nosauktās darbības objektu, var būt gan ar kon-
krētu, gan abstraktu nozīmi, piem., mīlēt bērnus, atcerēties māju, pārdzī-
vot šausmas.
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Bet es nošķiru tos Indrānus, kas, pilda manu maku, no tiem,

kas iepriecina manu sirdi. 81. 17, 293. Viņa [Aina]... \otl mīl

savu mazo māsu levu. D. Zigm. 1, 26. Es milu dzīvību par visu

vairāk un gribu dzīvot. A. U. 9, 104. Oskars atcerējās savus jaunības
gadu s. V. L. 13, 77. 5 v c lk s audžu audzes Tavu dzimto vietu, Kur

Ērgļu tālumi visapkārt ztlgmo brīvi. M. Ķ. 3, 43. ... rūpnīcas ļaudis ar ne-

pacietību gaida pirmos acīm redzamos panākumus... Br. S. 4, 38.

Ja verbs un atkarīgais lietvārds ir vienas saknes vārdi vai arī seman-

tiski tuvi vārdi ar dažādu sakni, tad lietvārds izsaka darbības vai stāvokļa

realizēšanās saturu vai rezultātu (sal. ar 1. p., kur ir runa par konkrētu

darbību un konkrētu rezultātu), piem., minēt miklu, domāt domas, teikt

runu utt.

Domāju es domas dziļas, Kādēļ laime mani nīd... E. Veid. 1, 38.

Ne velti viņš bija Izkarojis ari japāņu karu un jutās nesatrici-

nāms. K. Š. 1, 367. Vienu dzīvi viņi kopā dzīvojuši, vienas domas

domājuši — kā koks ar diviem stumbriem no viena celma un ar vienām

saknēm. A. U. 38, 162.

4. Neatkarīgais komponents ir ar priedēkli ap-, iz- vai pār- atvasināts

verbs: apbraukt, apskriet, izbradāt, izmeklēt, pārskatīt, pārstaigāt v. c.;

lietvārds akuzatīvā nosauc priekšmetu resp. vietu, ko aptver darbība, vir-

zoties priekšmetam vai vietai apkārt, cauri vai pāri, piem., izmeklēt at-

vilktni, pārstaigāt lauku.

Meitenes klaigāja un smējās, apstājušas mežsargu... S. E.

1, 53. Kalēja slava žigli apskrēja novadu. A. S. 11, 46. Draudiņš ar

savu aso prātu ātri aptvēra stāvokli. K. Š. 1, 148. Antiņš izbra-

dāja visu pils parku, aiziedams nereti garām pils drupām uz augšu...
A. Austr. 2, 109. Kad Dienvids pielika pie lūpām stabuli, visu plašo āri

pāršalca līksma melodija. A. S. 11, 10. .. . viņai likās, ka profesora ka-

binetā ir kāds svešs cilvēks, kas zaglīgi pārlūko telpu... Br. S. 4,
108. Viņi pārbrauc Stendes tiltiņu. D. Zigm. 1,261.

5. Neatkarīgais komponents ir ar priedēkli ie-, no- vai pār- atvasināts

verbs, kas izsaka darbību, ar kuru ātrumā, skaļumā vai citādi tiek pār-

spēts kāds objekts — ar lietvārdu (akuzatīvā) nosaukta persona vai

priekšmets, kas veic to pašu darbību, piem., aizdziedāt lakstīgalu, noskriet

zaķi, pārkliegt biedrus, pārsniegt jumtu.
Un bez ieročiem tu Nelabo pārvarēji? Brig. 4, 68.

... uguns-

puku dzeļošais dzeltenums taisījās pārmākt zaļumu. A. U. 29, 196.

... klaudz vagona riteņi, pārskanot valodas... Br. S. 6, 154.

6. Verbs nosauc konkrētu vai abstraktu ilgstošu darbību: atpūsties,

domāt, gaidīt, klausīties, lasīt, mācīties, raudāt, strādāt v. c; atkarīgais
lietvārds (laika akuzatīvs) nosauc laika periodu, piem., gadu, mēnesi, ne-

dēļu, dienu, nakti. Verbs šādās vārdkopās izsaka darbību vai stāvokli, kas

aizņem visu ar lietvārdu nosaukto laika posmu, piem., (no)strādāt gadu,
dzīvot nedēļu. Verbālās vārdkopas ar atkarīgu laika akuzatīvu mēdz būt

3 latviešu literāras valodas gramatika 11.
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paplašinātas un nozīmes ziņā cieši saistītas, jo lietvārdam parasti pievie-
nots adjektīvs, skaitļa vārds vai vietniekvārds, kas precizē nosaukto laika

posmu.

Ek, jaunais Skrīvēns sagulēja pusgadu uz gultas. 81. 17, 153.

Mārtiņš bāž pīpi un domā bridi. J. Ak. 1, 83. Nostrādāju visu

pavasari, bet nu ir gatava [kuļmašīna]. J. Jauns. 5, 180. Es vērīgi
klausos šos garos gadus, vai neskan balsts, kas ziedonim radus?

Rainis 2, 7. Visu pēcpusdienu Annele raudāja. Brig. 5, 298. Bet

Andža atspieda zodu pret dūri un sēdēja stundu. J. Ez. 1, 33. Ap-

spriede pie majora ilga tikai astoņas minūtes. A. Grig. 2, 102.

Vārdkopās ar lietvārdiem dienu, nakti, ritu, ziemu, pavasari, vakaru,

vasaru, rudeni verbs var arī izsacīt darbību, kas realizējas nosauktā laika

perioda robežās, neaizņemot visu periodu. Verbs šādās vārdkopās no-

sauc lielākoties īsu, momentānu darbību, piem., ierasties nakti, atbraukt

vasaru. Šā tipa vārdkopās pārvaldījums tuvojas piekļāvumā attieksmei.

Un izcirtumos tur Anna vasaru atrada pirmās gatavās zemenes

un aivlekstenes. Saul. 4, 25. Llziņa bij pārvesta nakti un gulēja
tēvoča Anša kambari. Brig. 5, 232. Mārtiņš jāšot otru nakti. J. Ak.

1, 27. Nelaika Varla tēvs reiz ziemu, zaķi dzīdams, tai pusē nokļu-
vis. V. Pl. 5, 13. Ziemu man jāsaldē rokas, kājas, tad žēlojas, ka

žurkas aitām visu vilnu nodzinušas ... 81. 17, 180.

Mūsdienu valodā šā tipa vienkāršās vārdkopas lieto samērā reti; bie-

žāk sastopamas sinonīmās verbālās vārdkopas ar lietvārdu lokatīvā, piem.,
atgriezties nakti (sk. 74. §). Turpretim ļoti parastas ir paplašinātas vārd-

kopas, kurās lietvārds akuzatīvā konkretizēts ar kādu citu vārdu (bieži ar

vietniekvārdu), piem., atnākt kādu ritu, strādāt katru vakaru.

7. a) Verbs, kas parasti atvasināts ar priedēkli no-, izsaka virzī-

šanos, lietvārds — nosauc telpisku mēru, piem., nostaigāt jūdzi, noskriet
kilometru.

b) Verbs ir pārejošs, bet lietots nepārejošā nozīmē un izsaka atlī-

dzināšanu, mērīšanu utt.: maksāt, svērt v. c, bet lietvārds nosauc

mēra, daudzuma vai vērtības vienību, piem., svērt kilogramu, maksāt rubli.

Grāmata maksāja piecas kap elkas un bija tiešām to vērts.

J. Jauns. 9, 263. Viņam [Pirtnieka Ansim] neblj laika pacelt acis: ikkatrs
svabads mirklis maksāja vērdiņu. K. Sk. 4, 67. Bet lielu naudu

tāds [pulkstenis] gan laikam maksāja? A. U. 29, 301.

72. §. Verbālas vārdkopas ar lietvārdu akuzatīvā bieži ir saliktas.
Biežāk sastopamie salikto vārdkopu tipi ir vārdkopas, kurās no verba at-

karīgs ne vien lietvārds akuzatīvā, bet arī lietvārds datīvā (sk. 70. §), liet-
vārds instrumentāli (Mans bērns sita ar dur It i ledu

un gribēja
nodzerties. J. Ez. 1, 202. Es berzēju seju ar auksto ūdeni un

sprauslāju kā kakls
.. .

J. Jauns. 5, 177), lietvārds lokatīvā (Viešņas lika

bļoda cimdus... D. A. 2, 34. Nebūtu apķēries un rokā uzmaucis
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cimdu, tad gan būtu aizgājusi. J. Jauns. 5, 117), lietvārds kopā ar prie-
vārdu (Kaķis slaista asti un glauda sānus gar ratiņa kāju...

D. A. 2, 42. Vējš purina plāno mēteli un sviež saltas lāses aiz ap-

kakles. A. U. 9, 23).
73. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds instrumentāli. Atkarīgais instrumentālis verbālajās

vārdkopās var būt gan bez prievārda (nosegt salmiem, dauzīt kājām), gan

ar prievārdu ar (nosegt ar salmiem, dauzīt ar kājām, ēst ar karoti). Prie-

vārds ar funkcijas ziņā ir atšķirīgs no pārējiem prievārdiem — tā uzde-

vums ir «balstīt» instrumentāli resp. palīdzēt formāli atšķirt instrumentāli

no akuzatīva vienskaitlī un no datīva daudzskaitlī, bet citu nozīmi vai

nozīmes niansi tas locījumam nepiešķir. Tas jo skaidri izpaužas gadīju-
mos, kad ar vienādu nozīmi iespējama gan konstrukcija bez prievārda ar,.

gan ar to (nosegt salmiem — nosegt ar salmiem). Šo iemeslu dēļ kā vārd-

kopās bez prievārda, tā ar prievārdu ar par sintaktisko saistījumu jāuz-
skata tiešais pārvaldījums.

t. Verbs izsaka konkrētu darbību, īpaši — dažādus darba pro-

cesus: celt, durt, griezt, kalt, rakstīt, rīkoties, slaucīt, slēgt, šūt, vest, vilkt

v. c; lietvārds instrumentāli (līdzekļa instrumentālis) nosauc rīku,

līdzekli, ar kuru darbība tiek veikta, piem., skaldīt ar cirvi, rakstīt ar

zīmuli.

«Sargies, ieduršu ar adatu,» leva sacīja un šuva tālāk. 81. 13,
139. Vēl vectēvs pāri reižu ar cirvja pieti[-u] piesita. J. Jauns. 5, 112.

Vlrpuliene atnesa
... milzīgu nastu ciesu

...
un piespatdīja ar grā-

bekli, lai labāk deg. A. U. 6, 179. Nu viņš dabūja zināt, ka ar tādiem

murdiem šeit zvejo jau ilgus gadus ...
V. L. 8, 133. Ziemu brau-

cām ar slēpēm. Br. S. 4, 159. Tā [Gundega] būtu jāaizdzen ar

koku! Brig. 4, 335.

Tāpat jāmin arī vārdkopas, kurās verbs nosauc konkrētu darbību vai

kustību, bet lietvārds — ķermeņa daļu, piem., māt ar roku, mīdīt (ar)
kājām. Arī šais vārdkopās instrumentāli parasti lieto kopā ar prievārdu
ar; daudzskaitļa instrumentālis tomēr sastopams arī bez prievārda.

Lapsa, dusmīgi lešņākstēdāmās, ķēra zobiem... bet pati jau me-

tās lēcieniem projām uz mežu. 8.-U. 9, 437. Vlrpuliene smiedamās at vē-

cinājās abām rokām... A. U. 6, 49. Ausim Adriāns gan tā kā

dzirdēja, ko viņam prasa, bet smadzenēm nejaudāja aptvert. A. U.

234. Vilks atgrūda ar purnu durvis un legāja lekšā. K. Sk. 4, 166.

«Haizivs!» es māju ar roku un saucu. 2. Gr. 2, 105.

Verbs, kā arī lietvārds instrumentāli var nosaukt vairāk vai mazāk

abstraktu nojēgumu, piem., aizrauties ar šahu, nodarboties ar audzinā-

šanu v. c.

Viņš bij vesels un priecīgs, visus viņš apsveica ar smaidu.

Ķ. Sk. 4, 219. Ari silis tagad nodarbojas vienīgi ar riekstu un zīļu
lasīšanu un uzglabāšanu ziemai. 8.-U. 9, 440. Ari Zvīņu ciems bija
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samaksājis ar sava dēla asinīm par izcīnīto uzvaru. V. L. 13, 44.

Es pavadīju viņus ilgu, skumju skatienu. I. Lēm. 2, 110. Pieredzē-

jusī vijolniece priecēja ar savu žilbinošo tehniku... C. 4, 167.

2. Verbs izsaka pildīšanu, apklāšanu, apgādāšanu, piešķiršanu.
Te minami verbi, kam šīs nozīmes ietvertas jau vārda saknē, piem., barot,

dzirdīt, greznot, klāt, mielot, pildīt, segt, skaut v. c., bet arī ar priedēkļiem
aiz-, ap-, no-, pār- un pie- atvasināti verbi, pie kam attiecīgā bezpriedēkļa
verba celmam šādas nozīmes var arī nebūt, piem., aizaugt, aizsnigt, ap-

augt, apbalvot, apllpt, apstādīt; noaugt, nobirt, nokalsit; pārklāt, pārsegt;

piekraut, piesūkties, piešķīst v. c. Lietvārds instrumentāli nosauc konkrētu

priekšmetu (retāk — abstraktu nojēgumu), ar ko kaut kas tiek pildīts, ap-

klāts vai kam kaut kas tiek piešķirts, piem., pieliet ar ūdeni, piebāzt ar

sienu, apklāt ar segu, apgādāt ar produktiem, pildīties ar prieku.
Zeme visapkārt bij nobirusi brūnām skujām. K. Sk. 4, 150.

Krlstlņa bij apsegusies ar dvieli... D. A. 2, 59. Pasaule pie-

šķīda ar baltu uguni, un Mikiņš aizvēra acis. J. V. 4, 13. Visas tris

istabas bija pieblīvētas dažādām mēbelēm... J. Gr. 2, 45. Pē-

dējā ledus laikmetā liela daļa Rietum-, tāpat Austrumeiropas bija klāta

biezu ledus segu. Zutis 1, 16. Klajš pildās ar zlvlm, un to jau Ir

tik daudz, ka mēs vairs nespējam pievākt un apstrādāt. 2. Gr. 2, 127.

3. Verbs nosauc konkrētu vai abstraktu savstarpēju darbību. Šī

nozīme var būt ietverta verba celmā — te minami, piem., daži verbi ar

nozīmi «runāt» — pļāpāt, polemizēt, runāt, triekt v. c, bet šo nozīmi pauž
arī verba refleksīvā galotne, piem., verbi apsveicināties, cīnīties, iepazīties,
jaukties, mainīties, precēties, rotaļāties, strīdēties, tirgoties v. c, vai

arī priedēklis sa-, pie kam arī ar šo priedēkli atvasinātajiem verbiem

bieži ir refleksīvā galotne, piem., sakust, saplūst, satecēt; sacensties, sa-

skatīties, satikties v. c. Lietvārds instrumentāli šādās vārdkopās nosauc

personu vai priekšmetu, kas ir verba izsacītās darbības objekts, bet tai

pašā laikā arī piedalās darbības realizēšanā, piem., apsveicināties ar vie-

siem, sacensties ar kaimiņiem.
Smiekli, sirsnība, jautrība kā lītin lija ap Janci, kad runāja ar

Mārču vai mammu. Valdis 2, 252. lepazīsimies ar šiem kaimi-

ņiem tuvāk. Aps. J. 2, 69. Tās [dziesmas] varēja sacensties ar sīko

putnu koriem
... Brig. 5, 303.

... gadu tūkstošu tradīcijas brīnumaini
sakūst ar jaunā laikmeta garu. Sudr. 4, 7. Pašā kopdzīves sākumā

Antons bija lūdzis, lai viņa nestrīdas ar māti. V. L. 10, 87. Līņāja
lietus, tumsā debess saplūda ar zemi. A. S. 4, 118.

4. Par neatkarīgo komponentu ir verbs ar konkrētu nozīmi, īpaši
kustības verbs, bet atkarīgais komponents — vārds instrumentāli (pa-
vadoņa instrumentālis) nosauc personu, personu grupu, ar kuru kopā,
kuras pavadībā verba nosauktas darbības subjekts veic darbību vai realizē
stāvokli, vai ari priekšmetu, kas darbības subjektam ir līdz, piem., meitene

pastaigājas ar vecākiem, ziņnesis steidzas ar ziņojumu. Šā tipa vārdkopas
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ir saliktas vārdkopas ar divkārši pakārtotu atkarīgo komponentu — liet-

vārds instrumentāli pakārtots verbam verbālā pārvaldījumā un verba iz-

teiktās darbības subjektam nominālā pārvaldījumā; līdz ar to šais vārd-

kopās ir arī predikatīvā attieksme.

Mēs staigājam ar Andri pa izgreznoto dejas zāli, un māsu

soļi klaudz. J. Ak. I, 52. Visu nakti pilēja paspārnes, bet no rīta nāca

sniegs ar lietu. Brig. 5, 229. Ošu Anna ar abiem Andriem

izgāja jau laikus. A. U. 38, 252. Kamēr Edgars ar Rutu mācī-

jās Rīgā, mājās viena istaba visu ziemu stāvēja tukša. V. L. 13, 195.

...atgriezās pirmie mednieki ar zaķiem. J. Ez. 1, 25. Pēc kāda

laika nāca iekšā vecaistēvs ar medus bļodu. A. S. 4, 139.

5. a) Neatkarīgais komponents ir verbs, kas nosauc darbību ar kon-

krētu vai abstraktu nozīmi; lietvārds ir daudzskaitļa instrumentāli un no-

sauc laika vienību, periodu — dienām, gadiem, mēnešiem, nedēļām, nak-

tīm, stundām v. c. — kuru bez pārtraukuma aizņem vai arī kurā periodiski
atkārtojas verba izsacītā darbība, piem., runāt stundām, mācīties (cau-

rām) naktīm. Lietvārds šādās vārdkopās lietojams tikai daudzskaitļa
instrumentāli un bez prievārda ar.

Veselām dienām viņš [runcis] sēdēja un skatījās uz žagarblākl.
K. Sk. 4, 285. Ķieģeļu gabalus, kokus, vecas lupatas viņa [Dūmaļa]
grauza stundām ilgi. J. Jauns. 5, 134. Bet krastā esmu saticis cilvē-

kus, kas gadiem skumst par tiem, kuri nekad vairs neatgriezīsies.
2. Gr. 2, 159. Dienām līst. J. Gr. 2, 135.

b) Neatkarīgais komponents ir verbs, kas izsaka momentānu

darbību vai arī darbības sākuma vai beigu momentu: celties, apgulties, ie-

braukt, izbraukt, nokļūt, nonākt v. c; lietvārds — parasti vienskaitļa
instrumentāli un ar prievārdu ar — nosauc laika periodu (vai arī cits liet-

vārds laika perioda nozīmē), uz kura sākuma (retumis arī beigu) momentu

attiecas verba nosauktās darbības realizēšanās, piem., celties ar sauli.

Ar mazu gaismu Made pieklauvēja pie klētiņas durvīm. 81.

15, 111. Mēs izbraucām ar mazu dieniņu. J. Jauns. 9, 269. Selgā
pie spailes nokļuva šorīt ar gaismu. J. Gr. 5, 137. Viņu rota esot

vēl kalnā un atkāpšoties tikai ar gaismu. K. Š. 1, 281. Sorit ar

gaismiņu viņa sēdēja pie gultas . .. A. U. 29, 225.

6. Verbs nosauc lielākoties konkrētu darbību; vārds instrumentāli

nosauc ķermeņa daļu vai arī vairāk vai mazāk abstraktu nojēgumu, iz-

sakot verba nosauktās darbības realizēšanās veidu, piem., braukt soļiem,
klausīties ar patiku. Lietvārdu — īpaši tad, ja tas ir ķermeņa daļas no-

saukums — parasti konkretizē adjektīvs vai lokāms divdabis, kas ar to

veido jēdzieniski vairāk vai mazāk cieši saistītas paplašinātas vārdkopas,
no kurām daļa jau robežojas ar frazeoloģiskām vārdkopām, piem., iet

lieliem soļiem, elpot pilnu krūti, lasīt aizturētu elpu, skatīties platām acim,

atgriezties tukšām rokām, darīt tīšu prātu.
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Visi gāja kājām, kā ķēniņš te agrāk bij staigājis. Ķ. Sk. 4, 147.

Piecas pusverstis garas vagas uzaris, dārznieks atkabināja zirgu un aiz-

gāja ar to steidzīgiem soliem pa lielceļu. Valdis 2, 138. «Nekas,

mums viss nosēts,» tēvs atbildēja mierīgu balsi. M. B. 1, 163.

Laime legūstama visu ļaužu kopīgām pūlēm. Sudr. 3, 268. Filmu

skatījās ar lielu interesi. A. Grig. 6, 144. Lepnis ar patiku no-

raudzījās ņiprajā Skrabl. M. B. 1, 71.

Ja lietvārds instrumentāli nosauc kādu priekšmetu kopu vai arī mera

vai skaita vienību, tad tas verba izsacītās darbības norisi raksturo arī

kvantitatīvi, piem., mērīt saujām, nākt bariem.

Pa ežām un ceļu nāk ļaudis pulkiem vien, nevaru ne saskaitīt.

J. Ak. 1, 53. Pircēji nu nāk rindām vien. A. U. 5, 57. Mārtiņa krust-

tēvs nāca vēl katru ritu pārplt zirgus, bet nu skaitīja ķēvei miltus

saujām. 8.-U. 8, 53. Dienā apstrādāt tonnām zivju — tas nav

joks. 2. Gr. 2, 129. Skaistais pastaigu ceļš bija maksājis miljo-
niem. Brig. 6, 433.

7. Verbs nosauc stāvokli vai virzīšanos: gulēt, palikt, sē-

dēt, stāvēt; atgriezties, let, nākt, pavadīt, sekot, skriet, soļot, staigāt

v. c; lietvārds instrumentāli ir ķermeņa daļas, apģērba gabala vai cita

konkrēta priekšmeta sastāvdaļas (reti — abstrakta nojēguma) nosaukums,

ko parasti mēdz tuvāk raksturot adjektīvs, lokāms divdabis vai lietvārds

lokatīvā, veidojot nozīmes ziņā vairāk vai mazāk cieši saistītas vārdkopas:
mierīgu prātu, rūgtu sirdi, sakostiem zobiem, apsnigušu mēteli, zābakiem

kājās, platmali galvā v. c. Atkarīgais komponents — lietvārds instrumen-

tāli resp. nominālā vārdkopa izsaka pazīmi, kas raksturīga verba nosauk-

tās darbības subjektam šās darbības norises laikā; tādējādi veidojas sa-

liktas vārdkopas, kurās vārds instrumentāli pakārtots verbam verbālajā
pārvaldījumā un lietvārdam — verba izsacītās darbības subjektam — no-

minālajā pārvaldījumā, piem., brālis nāk paceltu galvu, es paliku basām

kājām.
Lība palika pavērtu muti. A. U. 29, 248. Visi staigā pa

lauku basām kājā m ... D. A. 2, 48. Tajā dienā visas kolhoza sl e-

vas staigāja gaišām sejām... Brod. 1, 43. Satrauktu sirdi

Janka sekoja sanitāram. V. L. 14, 188. Šodien ar līksmām sir-

dīm vecāki pavada savus dēlus un meitas uz skolām, sirsnīgi viņus
sagaida skolotāji. C. 3, 207.

8. Neatkarīgais komponents ir verbs ar konkrētas vai abstraktas dar-

bības nozīmi: plēst, raut, rasot, smieties, viļņot, ziedēt v. c; lietvārds

instrumentāli ir norises vārds, darbības rezultāta nosaukums vai citāda

tipa vārds, kam ar verbu kopīga sakne, vai arī vārds, kam ir cita sakne,
bet kas verbam semantiski tuvs. Vārdkopās, kurās lietvārdu instrumentāli
nekonkretizē adjektīvs, lietvārds (tēlojamais instrumentālis) tikai izceļ,
pastiprina verba nosauktās darbības intensitāti, piem., raut ar raušanu,
raudāt ar asarām. Ja turpretim lietvārdu konkretizē adjektīvs, tad visa
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nomināla vārdkopa raksturo verba izsacītas darbības realizēšanas veidu,

piem., smieties klusiem smiekliem, viļņot nelieliem viļņiem, ziedēt baltiem

ziediem.

Jā, tas [lielskungs] ir ciets kā krams, ar plēšanu nekā nevar Iz-

plēst. A. 0. 29, 19. Priekšnieka cepuri turēja viņa pailgs, pašam viņam

plikais galvvlrss rupjām lāsēm noras o j i s. A. U. 38, 501. Pako Al-

kaniza brānā un dziļām rievām izvagotā seja sastinga. 2. Gr.

1,37.
9. Verbs nosauc kādu fizisku vai psihisku stāvokli vai pāreju no

viena stāvokļa citā: gulēt, mirt, mocīties, nīkt, sirgt, slimot v. c; lietvārds

instrumentāli — kādas slimības vai abstraktas parādības nosaukums:

ar aizdusu, ar iesnām, ar pārmetumiem v. c. — izsaka verba nosauk-

tās darbības norises cēloni, piem., slimot ar masalām, mirt ar bakām.

Vai tad lai bērns mirst tiri badu? Aps. J. 2, 143. Nevarot vis katru

gadu jaunas kārtas tā izaust, jo aitas slapjo ganību dēļ apsprāga ar

ūdens kalti. A. Austr. 1, 355. Asara, starp citu, sirga ar tīrības mā-

niju šā vārda tiešākajā nozīmē. J. Gr. 5, 179. Ari tagad Republikāniskās
klīniskās slimnīcas krūšu ķirurģijas nodaļas palātā guļ slimnieki ar

iedzimtām un iegūtām sirdskaitēm.
..

C. 9, 117. Redzi, es negribēju jūs

mājās uztraukt, es slimoju ar stipru angīnu. M. B. 1, 166. Un daudzi

mocījās ar klepu. A. U. 38, 48.

74. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir liet-

vārds lokatīvā.

1. Par neatkarīgo komponentu ir verbs ar nozīmi «skatīties», «redzēt»,
«klausīties» — klausīties, lūkoties, raudzīties, redzēt, skatīties, vērties v. c,

verbi iemanīties, mācīties, piedalīties, vilties v. c, kā arī daži citi verbi ar

konkrētas darbības nozīmi —durt(ies), kost, ķert(les), sist (ies) v. c; vārds

lokatīvā nosauc lielākoties dzīvu būtni, priekšmetu vai norisi, retāk ab-

straktu nojēgumu, ko verba izsacītā darbība aptver tikai daļēji vai arī at-

tiecas uz atsevišķu priekšmeta vietu, daļu, piem,. skatīties jūrā, klausīties

dziesmās, ķerties drēbēs.

Mežsargs nejautāja tālāk, kur saimniece, bet skatījās Ilzē. 81.

15, 93. Maskavas ielās todien dažs labs apstājās un vērās dzērvēs.

Sudr. 4, 40. Kalnarlju Rečs domīgs klausījās ļaužu mēļošanā. A. S.

4,84. Viņi sēdēja uz Lielās kāpas veco priežu aizvēni un raudzījās

jūrā. V. L. 13,319. Sapulces noorganizēšanā piedalījās puikas
no visām trim Valmieras skolām. P. R. 3, 62. Kamēr neiemanīšos jau-

najā darbā un lekams nebās zivju, par atpūtu nav ko domāt... 2. Gr.

2, 123. Kad to [vāku] pacēla, tad garaiņi sitās griestos kā sviešus

sviesti. J. Jauns. 5, 17. «Kur ir mans tētis,» raudāja maza meitenīte, ieķē-
rusies sirmās mātes drēbēs. 2. Gr. 1, 34.

2. Verbs, kas lielākoties ir atvasināts ar priedēkli pār- vai sa-, izsaka

pārvēršanu, pārveidošanu vai pārvēršanos, pārveidošanos: malt, skal-

dīt, zāģēt; grūt, pāraugt, pārkait, pārverst(les); sadrupt, sasilt, sastingi
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v. c.j vārds lokatīvā nosauc priekšmetu, retāk abstraktu nojēgumu --

verba izteiktās pārveidošanas vai pārveidošanās procesa rezultātu, piem.,

pārvērsties ūdenī, sasalt ledū, samalt miltos.

Likās pat dažureiz — zeme putekļos grūs... Lukss 1,91. Baļķis
iekrīt pēc baļķa un pārvēršas drīz oglēs. Aps. J. 2, 93. Daži sakal-

tuši zari sadrupa gabalos un uzskrēja augsti gaisā. Saul. 4, 285.

Pakalni un pauguri pamazām pārauga blīvos un stāvos augstumos.
Sudr. 4, 28. Agnese savā sirdi pateicās Grundonim par to, ka viņš Valda

skarbumu pārvērta jokā.A. S. 8, 249. Vecais saliecās likumā ap

dēla muguru, lāgiem pat dzirdams, ka viņš sirsnīgi šņāca. A. U. 38, 29.

Visas peļķes sastinga ledā, bet pārplūdusi pļava pārvērtās par īstu

slidotavu. J. V. 4, 37.

3. Verbs izsaka virzīšanos: braukt, būt (ar nozīmi «būt aizgā-

jušam», «būt aizbraukušam»), iet, jāt, nākt v. c; vārds lokatīvā nosauc

konkrētu priekšmetu — objektu, kuru iet vai brauc iegūt; piem., iet ogās,
braukt sēnēs.

Uz Rites mežu mēs gājām zālēs. J. Jauns. 5, 171. Bijām ar Lizi

pļavā purenos. 81. 17, 244. Ziemu viņi nedomāja par to, ka jāsataisa ra-

gavas un jābrauc malkā... A. U. 6, 9. No rīta piecēlies, apkopis

zirgus, eju meijā s. R. S. 1, 44.

4. Verbs izsaka virzīšanu vai virzīšanos: iet, kāpt, lēkt, likt, mest,

nākt, nest, vest v. c; vārds lokatīvā nosauc priekšmetu, kura virzienā reali-

zējas ar verbu nosauktā darbība, tiecoties sasniegt vai arī sasniedzot šā

priekšmeta iekšieni, virsu vai arī nokļūstot starp priekšmetiem, ja to ir

vairāk, piem., mesties ūdenī, kāpt kalnā, lejukt ļaudis.
Vilks uzlika sev aubl galvā, atrāva segu un lelēca gultā. K. Sk.

4, 167. Viņš [Grīntāls] satina lozes, lelika tās cepurē un piegāja pie
Daldas. 81. 15, 249. Krusttēvs mani viegli uzcēla zirgā, un mēs jājām.
J. Jauns. 5, 129. Es atmetu cepuri pakausi. J. Ak. 1, 53. Mēs nolai-

dāmies r udzo s, un mūs apņēma zaļš vārpu miers. K. Sk. 4, 203. Sa-

censības pirmrindniekos izvirzījusies kleģeļfabrikas «Kalgas»

komjauniešu un jauniešu brigāde. C. 2, 108.

5. Verbs izsaka stāvokli, kustību vai arī abstraktu darbību; vārds
lokatīvā nosauc priekšmetu, kurā vai uz kura realizējas verba nosauktā

darbība, vai arī vairākus priekšmetus, starp kuriem notiek darbība, piem.,
dzīvot pilsētā, tupēt zarā, būt ļaudis.

Vienreiz, atminos, stāvu ērkšķu krūmā aiz zedeņiem un šķinu
ogas. D. A. 2, 4. Kāds ir atvēris durvis, un tagad caurvējš staigā viņas
mazajā istabā. A. Grig. 10, 41. Cik daudz spēka mit cilvēkā! 2. br.
2, 126. Mēs sēžam augstu zirgos un jājam svilpodami. J. Jauns. 5, 192.

Viņš [Tenis]uzmanljās, lai nepakristu, jo plecos viņš nesa nastu, kas

bija jāsaudzē. A. Grig. 2, 166. Es sēdēju ziedos, un man bij ap pleciem
gaišs lakats. J. Jauns. 8, 19. Mani kartupeļu tīrītājos vēl neieskai-

tīja, bet pielika pie lāktura par uguns uzskatītāju. 8.-U. 10, 26. Latvijā
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nodibinājās padomju vara. A. Grig. 2, 137. Aleksandra Puškina milzīga
nozīme krievu rakstniecības attīstībā nav aptverama īsā rakstā.

Sudr. 3, 183.

6. Verbs izsaka braukšanu, vešanu, nešanu — braukt, ceļot, nest,

vadāt, vest, vizināties v. c.; lietvārds lokatīvā nosauc transporta līdzekli,
izsakot gan verba nosauktās darbības realizēšanās vietu, gan līdzekli,

piem., braukt automašīnā, vizināties laivā.

Pašās beigās, kad ratos vedamie bija projām, tika nesti smagi
ievainotie nestuvēs. K. Š. 1, 326. Profesors Maurs ar kundzi pie-
brauca o r m a n i. A. S. 8, 87.

7. Verbs izsaka tērpšanu, tērpšanos — ģērbt(ies), saiņot, tērpt(ies),
tīt (ies), vīstīt (ies) v. c; lietvārds lokatīvā nosauc ietērpu — verba no-

sauktās darbības objektu, piem., tīties lakatā, iesaiņot papīrā.
Gan līdzeklis katrs nav bijis tev tīrs, Par to jau nekas, kad tik ģērbies

tu samtā. E. Veid. 1, 83. Zīdā un samtā tev letērpšu, māt! V. Pl.

4, 52.
..

.vecā Rīga ...
tinusies pelēkā dūmakā. Br. S. 6, 32.

8. Verbs izsaka virzīšanos, stāvokli vai citu fizisku kustību vai arī

kadu psihisku norisi; lietvārds lokatīvā nosauc apģērba gabalu, ietērpu,
detaļu vai arī abstraktu (lielāko tiesu emocionālu) nojēgumu.-kreklā, mētelī,
uzvalkā, vākos; bēdās, noskaņā, priekos, smieklos v. c. Lietvārdu parasti
apzīmē adjektīvs, otrs lietvārds vai skaitļa vārds viens. Šā tipa vārdkopas
ir saliktas, jo vārds lokatīvā ir atkarīgs ne vien no verba, bet arī no verba

nosauktās darbības subjekta vai objekta, piem., meitenes staigā kleitās,
brālis strādā kreklā.

Un pa naktīm staigā veļi pelēkos, garos mēteļos... J. Ak. 1,
90. Tur garos zābakos pa pļavu B ri c n gan dr(i)s, varžu valdlnleks...
V. Pl. 4, 75. Visi trīs pļāvēji nosvieduši kamzoļus un vestes un rāva

vienos kreklos. 8.-U. 10, 56. Sākumā Jancis jutās gluži omulīgi
sausās drēbēs. Valdis 2, 54. Visu dienu viņa bija staigājusi Iz-

misuma noskaņā ...
A. S. 8, 111.

9. Verbs izsaka darbību ar konkrētu, retāk — ar abstraktu nozīmi;
vārds lokatīva nosauc laika vienību, posmu, kura robežās realizējas ar

verbu nosauktā darbība, piem., strādāt dienā, atgriezties nakti, vai arī, ja
tas ir skaitļa vārds — darbības norises laika momentu, piem., ierasties

divos, celties septiņos.

Vēlīna atvasara nekā vairs negrozīs, tikai apsildīs to, kas vasarā

bija pārkar s l s. P. R. 3, \B. Jaunībā Barons bija Izgulējis
bakas, kas atstājušas zīmes sejā. A. Austr. 1, 242. Lietainās dienās ve-

cais Maldavs tupēja kaktā uz sava kažoķeļa un snauda visu talku. A. U.

9, 537. Nakti mēs nokļuvām pie strēlnieku maizes cepējiem... Sudr.

4, 21. Pludināja pavasari un vasaras pirmajā pusē. A. Grig. 2,
166. Janvāri vien mēs esam saņēmuši sešus modernus portāl-
celtņus... C. 5, 22. Tai brīdī atskan pulcēšanās signāls. J. V. 3, 33.
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10. Verbs, parasti priedēkļa verbs, izsaka tādu konkrētu vai arī ab-

straktu darbību, kas savā norisē izbeidzas vai ari sasniedz kādu rezultātu:

apsēt, atgūt, izkust, izpētīt, izstrādāt, nodzist, novecot, pierast, sacietēt,

sazāģēt, uzcelt v. c; lietvārds lokatīvā, ko parasti apzīmē skaitļa vārds vai

vietniekvārds, nosauc laika vienību, kuru visu aizņem verba izsacītās

darbības norise, piem., sazāģēt (dažās) stundās, izstrādāt (divos) gados.
Divdesmit trijos gados pierod pie visa. A. U. 9, 108. Kad Jūlls

Daugavmalā parādījās ar savu gaļas vezumu, dažās stundās to rauttn

izrāva... A. Austr. 1, 260. Lai septiņpadsmit vainas divi nedēļās
dzīst! Lukss 4, 58. Aplam darīts arī tas, ka divās dienās nogāza
visu Spilvas pļavu. A. U. 29, 206. Tās [betona prizmas] izgatavotas no ce-

menta, kas sacietē trijās stundās. R. B. 2, 280.

11. Verbs izsaka runāšanu, dziedāšanu v. tml. vai citu konkrētu dar-

bošanos; lietvārds lokatīvā nosauc priekšmetisku veida, formas, struktūras

nojēgumu, raksturojot ar verbu nosauktās darbības realizēšanās veidu,

piem., maksāt naudā, mērīt simtos. Lietvārda lokatīvu bieži konkretizē ar

to nozīmes ziņā cieši saistīts lietvārds vai adjektīvs,piem., runāt klusā balsi.

Māte sāka stiprā balsi raudāt. Saul. 4, 245. Pilnā balsi lat-

viešu tauta ar Puškinu sarunājas tikai tagad, padomju laikā. Sudr. 3,
184. Tu sāc runāt mīklās, mans prāts laikam par īsu uzminēt. A. U.

38, 830. Cik gadu simtus jau te dzīvo ļaudis, vai ari labāk gadus mērīt

tūkstošos — to pateiks vēsturnieki. D. Zigm. 1, 7.

12. Verbs, kas lielākoties ir atvasināts ar priedēkli sa-, izsaka pār-
veidošanos, sadalīšanos vai arī koncentrēšanos: brukt, kraut; sadrupt,

sairt, samīt, sasalt, sastingt, satrūkt, sašķīst, savilkt(ies) v. c; lietvārds

lokatīvā nosauc verba izteiktās darbības realizēšanās rezultātu — priekš-
metu, priekšmeta fragmentus, sastāvdaļas vai arī priekšmetu apvienojumu:
gabalos, kamolā, kaudzē, ledū, lupatās, pīšļos v. c, piem., sašķist gabalos,
sastingt ledū, kraut kaudzē.

Viņa pirksti savilkās dūrēs. 81. 15, 101. Salienas skolnieki pa-
laikam katru ziemu dalījās divos pulkos: «turkos» un «krievos».

J. Por. 3, 27. Tagad ezis savilkās pavisam kamolā, tā ka asās adatas

stiepās tieši uz visām pusēm. 8.-U. 9, 438. Troksni galvenā kārtā sacēla šie

pūlis os saspiedušies balllnleki
...

A. U. 38, 43. Es samīšu pl š-

ļos tepat jūs uz vietas! V. Pl. 4, 100. Māla krūze noblakškēja pret klintīm

un sadrupa šikos gabaliņos. Z. Gr. 1, 34.

13. Vārdkopās ar t. s. tēlojamo lokatīvu lietvārdam lokatīvā — tas

lielākoties ir norises vārds ar izskaņu -šana vai -ums — ir tā pati sakne,
kas verbam, vai arī tas ir citas saknes vārds, kas verbam nozīmes ziņā tuvs,
piem., augt auguma, vērst plašumā. Vārdkopās, kur lietvārdu nekonkretizē
citas vardu šķiras vārds, ka arī vārdkopās, kur lietvārds ar izskaņu -šana
lietots kopa ar skaitļa vārda viens lokatīvu, lietvārds tikai pastiprina ar

verbu izteiktas darbības intensitāti, piem., tūkt tūkumā, let vienā lešanā.

Ja lietvārdu lokatīvā konkretizē adjektīvs vai citas vārdu šķiras vārds, tad
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lietvārds kopā ar konkretizētāju vārdu izsaka verba nosauktās darbības

realizēšanās mēru, apjomu vai veidu, piem., uztūkt dūres lielumā.

Viņas [Kristiņas] prasījumi auga augumā, un man viņus [tos] vi-

sus vajadzēja Izpildīt. D. A. 2, 23. Bet bija ari dienas, kad lija vienā

līšanā un tev sala slapjās rokas vēsajā vējā. J. Jauns. 9, 445. Viņam
[Ābramam] naudas maks uziūcls dūres lielumā. J. Jauns. 5, 124.

14. Verbs izsaka konkrētu vai arī abstraktu darbību, lietvārds lokatīvā

ir deverbāls atvasinājums ar -šana, -ums vai citu izskaņu, atvasinājums ar

-Iba vai cits abstrakta nojēguma nosaukums. Lietvārds izsaka veidu vai

virzienu, ar kuru ierobežota verba nosauktā darbība tās norisē, piem., sa-

censties soļošanā, pārspēt veiklībā, stiepties garumā, mainīties saturā.

...te sapulcējās jaunieši Izmēģināties akmeņu sviešanā...

8.-U. 14, 257. Padomju Savienības tautu tuvība vlsplrmā kārtā Izpaužas
kultūras vērtību savstarpējā apmaiņā. A. U. 35, 213. Nekavējiet
mani darbā. V. L. 5, 484. Rīgas apstādījumi, dārzi un parki šovasar It kā

sacentās ziedu bagātībā.,.Č. 3, 207.

15. Verbs izsaka konkrētu darbību, stāvokli vai pāreju no viena

stāvokļa citā; lietvārds lokatīvā nosauc vairāk vai mazāk abstraktu no-

jēgumu, parādību — ar verbu izteiktās darbības norises cēloni, piem.,
lekliegties pārsteigumā, trīcēt ballēs.

Pusgadu vēlāk vecākais dēls Andrejs nomira karsonī... Aps. J.

2, 163. Grīslis krita ar galvu lejup un sāpēs nelabi iekliedzās. A. S.

4, 51. Skaisti veidotās mutes kaktiņi viegli drebēja aizturētos smiek-

los. J. Gr. 2, 59. To dzirdot, Rūtai priekā nodrebēja sirds, un sark-

dama viņa skrēja uz istabu. J. V. 3, 149. «Tev gan vienmēr laimējas!» sieva

sajūsmā smaida vien. 2. Gr. 2, 54.

16. Verbs izsaka virzīšanos, lietvārds lokatīvā vairāk vai mazāk

abstraktu nojēgumu — verba nosauktās darbības realizēšanās no-

lūku, piem., iet viesos, braukt precībās.
Klausies, dēls, Dārta šorīt aizbraukusi ar jauno Vanagu pre-

cībās uz mācītāja muižu. Aps. J. 2, €0. Sai apgabalā latviešiem bija veseli

ciemi, bagāti kolhozi, kur vasaras vidū parasti sabraukuši viesos

visi rajona centra iedzīvotāji. Sudr. 4, 26.

Verbālas vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījuma

75. §. Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais kompo-
nents ir lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu. Verbā-

lajās vārdkopās ar lietvārdu vsk. ģenitīvā vai dsk. datīva un instrumentāļa

kopīgajā formā netiešajā pārvaldījumā iesaistās prievārdi aiz, apakš, bez,

kopš, no, pēc, pie, pirms, priekš, uz, virs, zem; ar lietvārdu vsk. un arī dsk.

ģenitīvā saistās prievārdi dēļ, labad un daļēji arī pēc.
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76. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu aiz.

1. Verbs izsaka tveršanu, turēšanu vai tml. kustību: grābt, kratīt,

ķert, ņemt, purināt, raustīt, raut, turēt, tvert v. c.; lietvārds kopā ar prie-
vārdu nosauc priekšmetu, ko verba nosauktā darbība aptver vai uz ko tā

virzās, piem., turēt aiz pavadas, ņemt aiz osas.

Bet Grīntāls to [Zaļgu] sagrāba aiz rokas un atrāva atpakaĻ
81. 15, 248. Tā Anta tur stāvēja kalnā, kur vēji to raustīja un purināja
aiz mātes vilnaines. Brig. 6, 439. Zari ķērās aiz mēteļa, sitās

sejā... J. Gr. 5, 298. Nevarēju saprast, kas mani krata aiz pleca. O. V.

2, 135. Viņa [Austra] paņēma maisu aiz viena gala, kāda cita kol-

hoznlece aiz otra
...

Ē. V. 1, 175.

2. Verbs izsaka kādu stāvokli vai konkrētu darbību; lietvārds kopā
ar prievārdu nosauc priekšmetu, kas aizsedz vai norobežo vietu, kur rea-

lizējas verba izteiktā darbība, piem., atrasties aiz upes, ganīt aiz meža.

Saule laižas dzelteni spoža un mirkst jau aiz upes elkšņos. J.Ak.

1, 11. Aiz kulisēm šad tad bij dzirdama režisora nervozā balss.

A. U. 9, 67. Pļavā griež grieze, aizklāts aust jaunais mēness. J. Ez.

1, 111. Aiz strauta mežā atskan šad un tad fazānu gaiļu strupā
dziedāšana. 8.-U. 14, 17. A t z pirtiņas putodams plūda Saltais strauts.

J. V. 4, 3.

3. Verbs izsaka virzīšanu vai virzīšanos; lietvārds kopā ar prie-
vārdu nosauc priekšmetu, kura aizmugures virzienā realizējas verba izsa-

cītā darbība, piem., grimt aiz apvāršņa, slēpties aiz koka. Ja darbība jau
notikusi, tad lietots lielākoties ar priedēkli aiz- vai no- perfektivēts verbs.

Barons aizvirzījās aiz garenā ēdamgalda. 81. 15, 201. Te

suns sāka riet un riedams aizskrēja aiz klēts. 81. 15, 112. Koku
vlrsaunes [-otnes] raudzījās pretim saulei, kas cēlās aiz meža biezok-

ņiem. Saul. 4, 285. Es alzllenualz pliedera pagalmā un ap-

gulstos taisni uz mutes. J. Ez. 1, 69. Novakara saule noslīdējusi aiz

zemnīcas uzbēruma... A. U. 9, 548.

4. Verbs izsaka konkrētu (retāk abstraktu) darbību, lielākoties stā-

vokli vai pāreju no viena stāvokļa citā; lietvārds ir abstrakta nojē-
guma nosaukums un kopā ar prievārdu izsaka verba nosauktās darbības

realizēšanas cēloni, piem., drebēt aiz aukstuma, raudāt aiz prieka.
Ilze vai sastinga aiz dusmām. 81. 15, 107. Viņš [Ješka] dre-

bēja aiz laimes, — viņš drebēja, nabags, aiz bailēm, ka un-

tums šo laimi atkal varētu postīt. 81. 15, 112. Kad iegāji birzi, — aiz

smaržas tīri vai galva noreiba. J. Jauns. 5, 113. Saimniece meklēja
meitas, beļ tas bija aiz bailēm no s lēpušā s. Brig. 6, 420. Vienā

laida pakšķēja motori, kluboja airi, un viru pieres kūpēja aiz pie-
pūles. V. L. 13, 42.
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77. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu apakš. Sk. 89. §.
78. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu bez.

1. Verbs izsaka konkrētu vai abstraktu darbību, visbiežāk kādu stā-

vokli; vārds ģenitīvā kopā ar prievārdu bez nosauc personu vai priekš-
metu — objektu, kurš gaidāms vai iespējams, bet kura trūkst verba no-

sauktās darbības norisē, piem., iet bez cimdiem, ierasties bez drauga, vai

arī abstraktu nojēgumu, kura trūkums raksturo verba nosauktās darbības

vai stāvokļa realizēšanās veidu, piem., runāt bez uztraukuma.

Roma nevar pastāvēt bez Cēzar a, kurš nemīt viņas vidū un

nepazīst «romiešu» likteni un vajadzību! J. Por. 3, 53. Mazā Māra lielāko

tiesu savas bērnības pavadīja bez mātes. V. L. 4, 145. Varēja no-

sēdēt bez villaines līdz pusnaktij. J. Jauns. 8, 18. Bez pagur-

šanas viņš uz priekšu šņākdams steidzas, Tam līdzi tikt var tikai

viņa balss
...

V. Pl. 4, 53. Ūdens spiediens artēziskā akā bija pietiekami
stiprs, lai kombināta ūdensvads darbotos bez traucējumiem...
V. L. 13, 244. Maslvās ozolkoka durvis vērās smagi, bet bez mazākā

trokšņa. A. U. 9, 340.

79. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu dēļ. Verbs nosauc

konkrētu vai abstraktu darbību; vārds ģenitīvā, kas arī ir vai nu konkrēta,
vai abstrakta nojēguma nosaukums, kopā ar prievārdu dēļ izsaka verba

nosauktās darbības cēloni vai nolūku, piem., ķildoties lelles dēļ, drošības

dēļ apsargāt.
Saimnieka vēstules dēļ bij sākusies klusa, bet pamatīga

izmeklēšana. J. Jauns. 6, 57. Neatceros gan, kādas lietas dēļ mani īsti

sūtīja pie Sarmēnu podnieka Lācīša. A. Austr. 1, 354. Varbūt taisni

atturības dēļ viņa [Rita Grava] naidojās ar Smlrnovu.. .P. R.

3, 60. Mežvlnu stīgu pinumos pie ambulances sienas reizēm iečirkstējās
zvirbuļi, ķildodamies labāko naktsmītņu dēļ. M. B. 1, 4. Sirds

ļoti sāpējusi Man tevis dēļ. M. Ķ. 2, 71.

80. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu kopš. Verbs izsaka

konkrētu vai abstraktu darbību; vārds ģenitīvā, kas parasti nosauc kādu

laika vienību vai citu ar laiku saistītu nojēgumu, kopā ar prievārdu
izsaka ar verbu nosauktās darbības realizēšanās laika sākuma robežu.

Jau kopš pavasara Valmierā uz dzlvl bija nometināts

Clrmuļgalva. P. R. 3, 49. Kopš gadiem kara uguns spīgo Uz ceļa
tā, ko mums bij iet. A. Grig. 11, 20. Ne pašu, ne laivas, bet viņu tikli kopš
vakara stāv vabās. J. Gr. 5, 85.

81. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu labad. Mūsdienu

latviešu literārajā valodā verbālās vārdkopas ar lietvārdu ģenitīvā, kas
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verbam piesaistīts ar prievārdu labad, reti sastopamas — to vietā stājas
atbilstošas vārdkopas ar prievārdu dēļ. Vārdkopās ar lietvārdu ģenitīvā

un prievārdu labad verbs var nosaukt vai nu konkrētu, vai abstraktu dar-

bību; vārds ģenitīvā, kas parasti ir abstrakta nojēguma nosaukums, kopā
ar prievārdu izsaka verba nosauktās darbības realizēšanās nolūku, piem.,
drošības labad apvaicāties, pajautāt skaidrības labad.

Tikai pieklājības labad viņa... apvaicājās par veselību.

A. U. 9, 339. Uzskatāmības labad liksim klubal [sarīkojumam]
norisināties tepat māsu kaimiņos Dekšņos

...

J. Jauns. 9, 491. Tomēr pa-

tiesības labad jāliecina, ka sava starpība starp abiem pušelnie-
kiem bija gan... A. Austr. 1, 244. Skaidrības labad jāpiezīmē,
ka pats ar Ihtioloģlju neesmu nodarbojies

...

2. Gr. 2, 85.

82. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu no.

1. Verbs izsaka atdalīšanu (atdalīšanos), attālināšanu (attāli-

nāšanos) vai virzīšanos: bēgt, plēst, raisīt, raut, šķirt (les), vairīties;

braukt, celties, iet, laisties, līst, krist, nākt, slīdēt v. c. Šādās vārdkDpās
bieži sastopami minētie verbi ar priedēkli aiz-, at-, Iz- vai no-, piem., at-

brīvot, atdalīt(ies), atraisīt, atšķirt; izlēkt, izraut, izslīdēt, Izvilkt, izvairī-

ties; nocelt, nokrist, noņemt, noslīdēt, novērsties v. c. Vārds ģenitīvā kopā
ar prievārdu no nosauc lielākoties personu vai konkrētu priekšmetu, vai

arī vietu (īpaši vārdkopās ar virzības verbiem), no kā, realizējot verba

nosaukto darbību, atdalās, atšķiras vai attālinās, piem., šķirties no drau-

giem, nokrist no galda, braukt no Rīgas.
Tad tur, viņā meža tici pie Lazdu gravas, vajadzēja šķirties ari

no tēva. Saul. 4, 335. Austrumos jau spulga retas zvaigznes un no-

upes cēlās palsa, dūmaina migla. J. Ez. 1, 224. Latvijas teritorija at-

brīvojusies no pēdējā ledāja segas pirms 10— 12 tūkstošiem gadu.
P. Liep. 1, 47. Šoreiz laižam pa lielceļu, jo tumsā nevarēs vien atkau-

ties no Lāvēnu suņiem. A. Austr. 1, 23. Lakstam neizdevās no Vei-
des izvairīties, jo tagad tas brauca ar jaunu, ātru kuteri, kas spēja
noskriet vidēja tipa zvejas kuģus. J. Gr. 5, 184. Mazais Adjutants tomēr

no minu kastes nenokāpa, tikai manāmi lerāva kaklu. A. Grig. 2,
69. Tēvs brauca no Rīgas mājā. D. A. 2, 21. Tikai liels zirneklis pat-
laban laidās no krāsns augšas un ātri pazuda kaktā. A. U. 9, 677.

Bieži sastopamas saliktas vārdkopas, kurās no virzības verba atka-

rīgs ne vien_ lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu no, bet arī lietvārds lo-

katīva, lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu uz vai datīvā kopā ar prie-
vārdu lidz; šādās vārdkopās norādīts uz kustības virzienu zināmas telpas
ietvaros, piem., iet no dārza istabā, lidot no Rīgas uz Maskavu.

Vējš nu līda no paklētes kl ē ti... J. Jauns. 5,24. No kalna

uz kalnu jāņugunis spīgo... Rainis 2, 39. Šorīt man teica, lai Almas:
lietas atnesot no ratiem uz Istabu. J. Ak. 1, 39. Bet dzidrums,
kas pacēlies gaisā no zemes lidz debesim, paver acim neska-
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tītus tālumus un putnu spārnos modina aizlidošanas nemieru. P. R. 3, 18.

Dioģens asu skatu nomērīja Tomu no galvas lidz papēžiem...

A. Grig. 10, 82.

Ka verbs, ta ari vārds ģenitīva var nosaukt ari vairāk vai mazāk

abstraktu nojēgumu, piem., baidīties no tumsas, atbrīvot no apspiestības,
atteikties no atbildības.

Ak, ko tā tevis dēļ nav cietusi, Kad mazs vēl biji, kad pats nemācēji
No briesmām sargāties! V. Pl. 4, 83. Acim redzot šāda uztrauk-

šanās ir nešķirama no cilvēka rakstura. J. Ez. 1, 226.
..

. lai redz

pasaule, ka viņi nekaunas no nabagiem radiem. A. U. 29, 227.

Un ... kaunies no sava bērna! M. B. 1, 56.

2. Verbs izsaka gatavošanu, veidošanu: celt, drāzt, gatavot,

griezt, kalt, pīt, veidot, vit, ari. būt; vārds ģenitīvā kopā ar prievārdu no

nosauc materiālu, priekšmetu — objektu, no kura ar verba nosaukto

darbību kaut kas tiek gatavots vai ir pagatavots, piem., gatavot no koka,

veidot no māla.

Vajag pieiet gluži klāt, pašķirt stīgas un lapas, lai pārliecinātos, ka

būve celta no koka un krāsota zaļi. J. Ez. 1, 133. Tai [pudelītei] gan

neblj ne mazākās līdzības ar īstu tintes trauku, bet tomēr tas bij no

stikla un varēja jau tūlīt redzēt, kas tur iekšā. J. Jauns. 5, 127. Vēl la-

bāk(i) Ceplim kļuva, kad viņš uzmeta acis divām lielām ķīniešu vāzēm,
kas veidotas no sudraba. P. R. 1, 21. Man liekas, šie sīkie pirk-
stiņi No rožu kristāla Izdrāzti. Rainis 2, 100. Ir ļaudis kalti

te no granīta, — vēl cīņu sviedros vaigs. Lukss 1, 143.

3. Verbs nosauc konkrētu vai abstraktu darbību, lietvārds ģenitīvā —

kādu personu vai priekšmetu grupu, kopu vai daudzumu, bieži kādu

dzimtu, sugu utt., t. i., kādu veselumu; verba nosauktā darbība neattiecas

uz visu šo veselumu, bet gan tikai uz tā daļu — darbības objektu vai sub-

jektu, piem., no skolēniem pieteicās Kalniņš, no produktiem iegādāties mil-

tus. Vārds ģenitīvā (biežāk — dsk. datīva un instrumentāļa kopīgajā formā)
kopā ar prievārdu atkarīgs ne vien no verba, bet arī no verba nosauktās

darbības objekta vai subjekta, tātad šā tipa vārdkopas ir saliktas.

No radiem vecie apmiruši, jaunie izklīduši savu malu kurš...
Kaudz. 2, 22. Ķemmes keramikas kultūras cilvēks vēl nepazina zemkopību
un no mājkustoņiem bija pieradinājis vienīgi suni. Zutis

1, 19.

4. Verbs izsaka uzzināšanu, atziņu: just, noteikt, pazīt, redzēt

v. c; lietvārds, kas nosauc konkrētu priekšmetu vai abstraktu nojēgumu,
kopā ar prievārdu izsaka objektu, no kura atkarīga verba nosauktās dar-

bības realizēšanās, piem., pazīt no balss.

No gaišās galvas viņu [levu] varēja pazīt. J. Jauns. 6, 179. Viņš
[Bunduls] pavadīja grūtu ziemu un tikai no lāstekām sajuta, ka

tuvojas pavasaris. J. Ez. 1, 49. No tiesu pav ē stē m un vecām tiesu



48

aktīm viņš sprieda, ka pagasta dzīvo un darbojas tumši ļautiņi.
A. Austr. 2, 24.

Pedeja laika ar tadu pašu nozīmi plašāk lieto verbālas vārdkopas ar

lietvārdu ģenitīvā un prievārdu pēc (sk. 83. §).

5. Verbs izsaka fizisku vai psihisku stāvokli, norisi vai pāreju no

viena stāvokļa citā: ciest, degt, drebēt, silt, vārīties, nosirmot; pamosties,
vīst v. c; lietvārds ģenitīvā, kas nosauc konkrētu vai abstraktu nojēgumu,

kopā ar prievārdu no izsaka verba nosauktās darbības cēloni, piem., dunēt

no pakaviem, raudāt no prieka, nosirmot no bēdām.

No vēja brāzmas jūra lekaucas... Rainis 2, 170. Jā, patiesi,

zeme dun no pakaviem. 8.-U. 14,28. Visvairāk no lietus cieta

Lērums. J. Gr. 5, 74. Bērziem, lapas viz vien no zaļuma ...
J. Ak. I,

49. Dauka palēcās no prieka un sasita plaukstas. S. E 1, 42.

Laikam kāja no saaukstēšanās aizsāpējās... A. U. 9, 242.

Ja lietvārdam ir abstrakta nozīme, tad vārdkopām ar no iespējamas
sinonīmas vārdkopas ar aiz, piem., raudāt no vai aiz dusmām, drebēt

no vai aiz aukstuma (sk. 76. §).

6. Verbam ir konkrēta vai abstrakta nozīme; lietvārdi rits, vakars,

pusdiena v. c. lietvārdi ģenitīvā, kuri nosauc kādu laika jēdzienu vai ir

saistīti ar to, kopā ar prievārdu no izsaka verba nosauktās darbības aptu-
venu realizēšanās laiku vai arī sākuma robežu, piem., lerasties no rīta,
strādāt no pusdienas. Bieži sastopamas saliktas vārdkopas, kurās ietilpst
arī lietvārds datīvā kopā ar prievārdu lidz, izsakot arī darbības realizēša-

nās beigu robežu laika ziņā, piem., strādāt no rīta lidz vakaram.

No pašiem Jurģiem viņš glabāja šo cerību... A. U. 29, 196.

Par darbu mēs parunāsim no rīta. V. L. 13, 308. Kaut skolotāja
Rita Grava bija lejūgta darbā no rīta lidz vakaram, viņa
tomēr jau bija paguvusi lepazīties ar visiem Oša skolas skolotājiem.
P. R. 3, 52.

83. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pēc.
1. Verbs izsaka virzīšanos, gatavošanos: braukt, doties, iet, kāpt,

posties, steigties, tecēt v. c, aicināšanu: kliegt, saukt v. c, tiekša-

nos: censties, Ilgoties, kārot, slēpt, tiekties, tīkot v. c; lietvārds ģenitīvā,
kas lielākoties nosauc kādu konkrētu priekšmetu, retāk abstraktu nojē-
gumu, izsaka objektu, uz kuru tiecas verba nosauktā darbība, piem., iet pēc
ūdens, saukt pec palīdzības, ilgoties pēc mājām.

Alztec nu pēc sietiņa! Brig. 5, 236. «Tad jau būs jāiet pēc
žagariem,» sacīja aizbildnis. S. E. 1, 16. Nu ūkai jāpošas mežā

pēc malkas. J. V. 4, 39. Cik nepacietīgi ilgojos pēc mājā dzenamā
laika! Aps. J. 2, 224. Ne jau katrreiz cilvēks cenšas pēc vieg-
lāka... P. R. 3, 87.

... svešzemju tirgotāji un sirotāji lidz ar dzintaru

un zvērādām tīkoja ari pēc vergiem. Zutis 1, 24.
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2. Verbs izsaka uzzināšanu, konstatēšanu: just, konstatēt, manīt,

nosacīt, pazīt, vērot v. c.; lietvārds ģenitīvā nosauc konkrētu priekšmetu
vai abstraktu nojēgumu un kopā ar prievārdu izsaka objektu, no kura at-

karīga verba nosauktās darbības realizēšanās, piem., noteikt pēc krāsas,

pazīt pēc gaitas.
Senāk te, pļaviņas malā, krēšļoja sērmūkslis, pēc kura ziediem

vectēvs vēroja miežu sējamo laiku. A. Austr. 2, 107. Māte zina pēc
soliem... D. Zigm. i, 26. Bet velti būtu par jauno karodznieku darīšanām

spriest pēc viņu izturēšanās un sejām. K. Š. 1, 42.

3. Verbs, kas ir nepārejošs vai lietots nepārejošā nozīmē, izsaka ar

maņu orgāniem uztveramu stāvokli: garšot, izklausīties, likties, ost, smar-

žot v. c; lietvārds nosauc reālu vai iedomātu objektu, no kura rodas

verba izsacītais stāvoklis, piem., izklausīties pēc lakstīgalas, ost pēc zivīm.

Manai ābelei āboli garšoja arvien drusku kā pēc alkšņa.
A. Austr. 1,278. Visa pilsēta smaržo pēc krāsas, jautri sareņu

tūkstoši švīkst. Lukss 1, 144. Zvejnieku drānas ož pēc jūras un zi-

vīm ... D. Zigm. 1, 8. Kaimiņi gari noskatījās savādntecē, kas atdeva savu

vietu vēl gluži pajaunam vīrietim, — pēc slima tas nemaz neizska-

tījās. A. U. 38, 38.

4. Verbs nosauc virzīšanos vai arī citu konkrētu darbību; liet-

vārds ģenitīvā, kas ir kāda laika posma vai cita ar laiku saistīta nojēguma
nosaukums vai arī norises vārds, kopā ar prievārdu pēc izsaka zināmu

verba nosauktās darbības realizēšanās ierobežojumu laika ziņā: verba

nosauktā darbība notiek pēc laika posma, parādības, notikuma utt., ko no-

sauc lietvārds, piem., pamosties pēc stundas, atpūsties pēc pastaigas.
Pēc mēneša jau nevaldāms Dūksts rej Bērziešos, un neviens

precinieks vairs nedrīkst lenākt pagalmā. J. Ez. 1, 106. Tavs labākais

draugs brauc pēc desmit gadiem. A. U. 9, 117. Pēc vakariņām

pa ciemata olnīcu izjāja pirmais pieguļnieks. Aps. J. 2, 46. Nākošā

dienā tūlīt pēc brokastīm Meža mājā lenāca Daļģiene. Saul. 4,
325. Pēc izveseļošanās es gandrīz visus pēckara gadus kuģoju
Tālajos Austrumos un Murmanskā. 2. Gr. 2, 33. Patiesībā Taņa jau sen

izlēmusi, ko darīs pēc vidusskolas beigšanas, bet Edgaram viņa
to vēl nevēlas teikt. V. L. 13, 76.

5. Verbs nosauc galvenokārt konkrētu darbošanos, rīkošanos vai

arī procesu: darboties, darīt, rīkoties, strādāt, vārīt, zīmēt v. c; ārstēties,

dzīvot v. c; lietvārds ģenitīvā nosauc abstraktu nojēgumu, kas lielākoties

saistīts ar gribas izpaudumu: griba, norādījums, noruna, padoms, paraugs,

pavēle, prāts, vēlēšanās v. c. Lietvārds kopā ar prievārdu pēc, nosaucot

parādību vai priekšmetu, kam tiek pielāgota darbības norise, raksturo šās

norises veidu, piem., rīkoties pēc pavēles, rakstīt pēc parauga.

Jā, — namsaimnieks varēja iri paaugstināt pēc savas legr l-

ba s ... A. U. 38, 49. Lai tad nu otru viru Izmeklē pēc patikšanas.
81. 17, 155. Sen jau mūsējie taisījās apsist māju ar dēļiem pēc

4 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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kaimiņu parauga, bet arvien trūka tās pašas kapeikas ... A. Austr. 1,298.
It kā pēc norunas viņi abi reizē apstājās. .. V. L. 13, 76. Grupas
komandieris ri ko jās pēc pavēles... A. Grig. 2, 143. Ja katrs da-

rīs pēc sava prāta, kāda gan tad būs kārtība, kāda disciplīna! J. Gr.

5, 245.

6. Mūsdienu valodā samērā reti sastopamas vārdkopas, kurās liet-

vārds ģenitīvā kopā ar postpozitīvu prievārdu pēc izsaka verba nosauktās

darbības realizēšanās cēloni; lietvārds ir abstrakta nojēguma nosau-

kums, piem., dziedāt prieka pēc, aiziet (uz lekciju) Intereses pēc.
Sīs lielmanības pēc man meitieši rlebtln riebās. J Por. 2

;

204. Neviens nekā neteica un pieklājības pēc es paliku vēl tādu

laiciņu. J. Jauns. 5, 292. Varbūt tieši tās vainas pēc viņa nespēja

Kristapu pilnīgi atraidīt, bīdamās, ka nenoslēdz tam pēdējo ceļu.
D. Zigm. 1, 200.

Biežāk lieto vārdkopas ar personu vietniekvārdu ģenitiviem manis,

tevis, mūsu, jūsu kopā ar prievārdu pēc, izsakot cēloni vai ierobežojumu.

84. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pie.

1. Verbs (kam bieži ir priedēklis pie-) izsaka turēšanu, piestip-
rināšanu, saskari vai tml. stāvokli vai kustību: (pie)dauzlt, (pie)diegt,

(pie)kārt, (pie)llpt, (ple)sēsties, (pie)slst, piestiprināt, (pie)šūt, (patu-
rēties, tvert v. c; lietvārds ģenitīvā nosauc personu vai priekšmetu — tu-

rēšanās, saskares utt. objektu, piem., turēties pie virves, sēsties pie galda,
piešūt pie uzvalka.

...es novlšu vainagu un uzkāršu pie sienas, jūs mīļās puķes.
J. Ak. 1, 10. Viņa tvērās pie mirdzošiem zariem, un tie cēla viņu
uz augšu... K. Sk. 4, 161. Stāvot kājās un turoties pie griestu si-

jām, viņš [Krists] noklausījās satraukto ziņojumu. A. Grig. 2, 11. Pie

galda sasēdušies, visi ēda klusu. A. S. 4, 4. «Jāni, celies!» sauc

saimnieks un piedauza pie durvi m. J. Ak. 1, 17. Viņi sirsnīgi pa-

spieda viens otram roku, un arājs atkal ķērās pie balsta. K. Š. 1,25.
Arī daži verbi, kas nosauc vairāk vai mazāk abstraktu darbību vai

stāvokli ar līdzīgu nozīmi: atgriezties, piederēt 1
,

pielaist v. c. veido līdzīga
tipa vārdkopas ar lietvārdu ģenitīvā (kas var būt gan konkrēta priekš-
meta, gan abstrakta nojēguma nosaukums) un prievārdu pie.

Viņš [Silvestrs Krūze] vienmēr piederēja pie tiem cilvēkiem,

kas neprot jokot un ari nesaprot joku. A. Grig. 2, 63. Arturu nepielaida

pie pārbaudījumiem. Br. S. 4, 99. Pašreiz teātra kolektīvs strādā

pie otra j aunu zvēduma... LM 8, 40. Vēlāk viņš [Edgars] gaidīja,
ka Aina atgriezīsies pie šl jautājuma. D. Zigm. 1, 127.

1 Ja jāizsaka piederība, verbu piederēt lieto vārdkopas ar atkarīgu datīvu (sal.
70. §).
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2. Verbs izsaka kādu stāvokli, virzīšanos vai arī kādu konkrētu dar-

bošanos; lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pie nosauc priekšmetu, kura

tuvumā notiek vai virzās verba izsacītā darbība, tādējādi norādot darbības

realizēšanās vietu vai objektu, piem., gulēt pie sienas, pieiet pie loga.
Mārtiņš sēž pie uguns un auj kājas. J. Ak. 1, 61. Pie krust-

ceļiem gājēji apstājās. Saul. 4, 199. Vilks pieskrēja pie mā-

jiņas un pieklauvēja tris reizes ar ķepu pie durvīm. K. Sk. 4, 166. Nekad

es neaizmirsīšu vakaru un nakti, ko pavadīju pie draugiem rakst-

niekiem viņu zemnīcā. Sudr. 4, 22.

85. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pirms. Verbam vārd-

kopās ar prievārdu pirms un lietvārdu ģenitīvā var būt dažāda konkrēta

vai abstrakta nozīme; lietvārds kopā ar prievārdu nosauc kādu laika

posmu vai citu priekšmetisku, ar laika jēdzienu saistītu nojēgumu kā laika

robežu, kad vai līdz kurai realizējas verba nosauktā darbība, piem., at-

griezties pirms mēneša, satikt pirms kara, bet pie noliegta verba — laika

robežu, līdz kurai — vai laika mēru, bez kura — darbības realizēšanās

nav gaidāma.
Kad viņš ieraudzīja namu, kur pirms vairākiem gadiem bija

mācījies, sirds lepukstējās straujāk. J. Gr. 5, 246. No Ansonu Mārtiņa
neviens [neko] pirms pusgada nav sagaidījis. A. U. 29, 29.

Pirms Jaungada uznāca bargs putenis. J. V. 4, 41. Ziemas rītā

celies pirms saules, un tad vēl saka, ka muižā viegla dzīve! A. U.

6, 146. Viņa [Zane] arvien Izgāja pirms saules lēkta, lai ap bro-

kasta laiku atgrieztos ...
A. S. 11, 39.

86. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu priekš.
1. Verbs izsaka konkrētu vai abstraktu darbību; lietvārds ģenitīvā

nosauc laika posmu vai kādu citu ar laiku saistītu nojēgumu kā laika ro-

bežu, kad vai līdz kurai notikusi, notiek vai notiks verba nosauktā dar-

bība, piem., satikties priekš mēneša, pienākt priekš Izrādes.

īsi priekš pusdienas Briviņu saimniece stāvēja sētsvidū un

runa.jās ar Kārlsonu Zarēna māti... A. U. 29, 217. Desmit kapeikas vēl

ķeša, Tas priekš nāves jānodzer. E. Veid. 1, 39. Un jau priekš
divpadsmitiem dienā pirmie kājnieku pulki nebrīdināti sadūrās

ar pretinieku... Ķ. S. 1, 131. Es viņu biju redzējis priekš viena

gada, kad... Skujiņos gulējām nakti. J. Jauns. 9, 109. Jau priekš
piecdesmit gadiem lielais Rainis plašā rakstā pareizi un iejūtīgi for-
mulēja latviešiem ģeniālā krievu dzejnieka nozīmi. Sudr. 9, 197.

_

2. Retumis mūsdienu valodā sastopamas vārdkopas ar lietvārdu ģeni-
tīva resp. dsk. datīva un instrumentāļa kopīgajā formā, kurš kopā ar prie-
vārdu priekš nosauc priekšmetu, kura priekšā realizējas verba nosauktā

darbība, piem., stavet priekš durvīm.

Pirms priekš durvīm skuju taku kaisls, atnāks miers...



52

Fr. B. 1, 158. Augustam tagad ka gaišs un silts punkts ari še, Peterplll,
uz bridi priekš gara acim pavīdēja vīnam pazīstama seja. X- §■

1,333.

87. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu uz.

1. Verbs izsaka kādu stāvokli; lietvārds kopā ar prievārdu uz,

nosaucot konkrētu priekšmetu, uz kura realizējas verba nosauktā darbība,
raksturo šās darbības norises vietu, piem., sēdēt uz celma, gulēt uz dlvana.

Ķēniņa meita sēdēja uz zelta krēsla dārzā zem saulē nodeguša
lazdu krāma. K. Sk. 4, 142. Nu viņa bija uz lielceļa. Brig. 6, 422.

Uz zārka nemirdz dārgu puku vijas, Nedz vainagi... V. Pl. 4, 68.

Senāk uz zivs muguras auga vaivariņi un pat avenājl. A. Grig.
2, 7. Bet, ja gadltos, ka atrodaties uz jūras un jums vajadzīga pa-

līdzība, — esiet droši — «Mols» nekavējoties atsauksies. R. B. 2, 290.

2. a) Verbs izsaka virzīšanos; lietvārds ģenitīvā kopā ar prie-
vārdu uz nosauc konkrētu priekšmetu — objektu vai vietu, kas tiek sa-

sniegta, verba nosauktajai darbībai realizējoties, piem., kāpt uz vezuma,

apsēsties uz akmens.

Vai nu pirmo reizi ar pīpi uz jumta kāpju! 81. 17, 171. Beidzot

viņš [ķēniņš] bij noguris un apsēdās uz kāda celma. K. Sk. 4, 150.

Daži ložmetējnieki uzkāpa uz tilta. A. Grig. 2, 101. Es zelta biti

projām dzinu, Kas man uz rokas nolaidās. M. Ķ. 2, 19.

b) Arī vārdkopās, kurās par neatkarīgo komponentu ir verbs (parasti
ar priedēkli no- vai uz-), kas izsaka novietošanu uz kā virsū — (uz)klāt,

(no)(uz)likt, (uz)maukt, (no)(uz)mest, (uz)segt, (no) (uz)sviest v. c,

piem., uzsviest uz žoga, uzklāt uz gultas, lietvārds kopā ar prievārdu iz-

saka _verba nosauktās darbības objektu un realizēšanās vietu.

Akls novilka svārkus, pakāra tos uz vadža un apsēdās uz mū-

rīša. Saul. 4, 387. Sameklējis akmentiņus, metu tos uz ledus. V. Pl.

5, 41. Pēc cepeša Marija uzlika vēl vienu ēdienu uz galda — kūkas.

81. 18, 34. Reizē ar drupanajiem apmetuma gabaliem uz klona no-

krita ari mitrumā izplacis brūna papīra vīstoklis. M. B. 2, 5.

88. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu virs.

1. Vārdkopās ar prievārdu virs verbs nosauc konkrētu darbību vai

stāvokli, lietvārds — konkrētu priekšmetisku nojēgumu vai vietu, par kuru

augstāk, kurai pāri risinās darbība vai realizējas stāvoklis, piem., pacel-
ties virs mākoņiem, dzīvot virs zemes.

Virs ādens kalva baigi slīd... Rainis 2, 70. Virs aptiekas
durvīm viņējā galā paretumis nošklnd zvans. A. U. 9, 108. Virs

viena spārna pavasar[\]s mirdz, no otra — melnasiņu strūkla Irdz..
.

Fr. B. 1, 57. Melnas debesis pletās virs Bandera galvas, bet vēl

melnāka bija zeme šajā vētrainajā naktī. V. L. 13, 191. Ūdens rozes vēl
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gulēja virs tumšā 11mc ņ a
...

A. Grig. 2, 156. Augstu virs Ļeņln-
gradas krustojās prožektoru zilganie šķēpi. 2. Gr. 2, 25.

2. Verbs (lielākoties priedēkļa verbs), kas izsaka strādāšanu,

gatavošanu (iegūt, izgatavot, izstrādāt, paveikt, saražot v. c.), kopā ar

lietvārdu norma, plāns vai tml. nozīmes vārdu un prievārdu virs veido

vārdkopas, kurās lietvārds kopā ar prievārdu raksturo verba nosauktās

darbības realizēšanās veidu vai kvantitāti, piem., izstrādāt virs normas,

izgatavot virs plāna.
Virs plāna legūs apmēram 4 miljonus tonnu ogļu. C. 8, 307.

Tajos [preču vilcienos] virs normas piegādāts 1 miljons 924 tūk-

stoši tonnukravas. C. 10, 60.

89. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu zem. Vārdkopās ar

prievārdu zem sastopami verbi, kas izsaka stāvokli, konkrētu norisi vai

virzīšanos; lietvārds šādās vārdkopās nosauc priekšmetu, par kuru zemāk,

lejpus kura realizējas stāvoklis vai darbība, piem., atrasties zem ūdens,

palīst zem egles.
Un vienā acumirkli es esmu zem ūdens. J. Ez. 1, 66. Sasalušais

sniegs čīkstēja zem kamanu sliecēm. V. Pl. 5, 64. Dzeltenas lapas

visgarām čaukstēja zem kājām. A. U. 9, 344. Viņa [Ilze] aizgāja
aiz klēts, nostājās zem ozola un satvēra zemākā zara galotni. 81.

15, 109. Smagā priede papeldēja zem tilta. A. Grig. 2, 168.

Sinonīmas verbālajām vārdkopām ar prievārdu zem un lietvārdu ģeni-
tīvā ir mūsdienu valodā reti sastopamās vārdkopas ar prievārdu apakš
un lietvārdu ģenitīvā, piem., atrasties apakš zemes, paiet apakš jumta.

Un, kad mēs domās noliecam galvu, tad sev apakš kājām ar ziņ-
kārību uzlūkojam... tos, kas reiz bijuši mēs paši... K. Š. 1, 5.

90. §. Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais kompo-
nents ir lietvārds datīvā kopā ar prievārdu. Verbālajās
vārdkopās ar lietvārdu vsk. datīvā vai dsk. datīva un instrumentāļa kopī-
gajā formā sastopami prievārdi lidz un pa.

91. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā kopā ar prievārdu lidz.

1. Verbs izsaka virzīšanos vai stāvokli; lietvārds datīvā

kopā ar prievārdu lidz nosauc kādu priekšmetu kā verba nosauktās dar-

bības vai stāvokļa realizēšanās robežu telpā, beigu punktu, piem., let lidz

galam, aizstiepties lidz jūrai.
Balta, viegla migla ceļas lidz koku galotnēm. Saul. 4, 368.

Pirms aizskrēju lidz dlklm, kur vasarā laidu kuģus. V. Pl. 5, 41.

Vecais mājas suns viņu [vecāko dēlu] pavadīja lidz kalnam.

K. Sk. 4, 207. Tīrumi un pļavas — viss vienā laidā zaļoja līdz pašam
ezeram... A. Austr. 1, 56. ...lidz pašam krastam pienāca
mežs. J. Gr. 2, 20. ...nepļautās zāles kūla sniedzās lidz ceļiem.
M. B. 3, 86.
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2. Verbs izsaka darbību ar konkrētu vai abstraktu nozīmi; lietvārds

datīvā kopā ar prievārdu lidz nosauc kādu laika posmu, laika momentu vai

arī kādu citu ar laika jēdzienu saistītu nojēgumu, izsakot verba nosauktās

darbības realizēšanās beigu robežu laikā, piem., strādāt lidz vakaram,

gulēt lidz astoņiem.
Lidz vakaram mēs ganījām abi, un tas bija tik jauki. J. Jauns.

9, 297. Lidz ritam visu labi pārdomā, un tad tu man izstāsti! P. R.

3, 248. . .. tie [āboli] gul rasotajā zālē lidz rītam. J. V. 4, 34. Viņa . . .

apsēdās uz tiltiņa un raudāja lidz pievakarei. A. U. 38, 584.

3. Verbs izsaka kādu fizisku vai psihisku stāvokli vai norisi: apnikt,

nobiedēt, nogurt, piekust, smieties v. c; lietvārds, kas ir vai nu abstraktas

nozīmes, vai arī pārnestā nozīmē lietots konkrētas nozīmes vārds, kopā ar

prievārdu lidz nosauc — bieži hiperboliski — stāvokli, kas radies kā verba

nosauktās darbības rezultāts, tādējādi raksturojot šās darbības realizēša-

nās meru, intensitāti, piem., strādāt līdz pagurumam, apnikt lidz nāvei.

«Vai!» atbrēcās pretī stirnas māte, lidz nāvei Izbiedēta. Brig.
6, 443. Un, redzot kaut ari svešus kaut ko nevīžīgi darām, viņš varēja
uztraukties lidz niknumam... K. Š. 1, 361. Tu ar savu klaiņo-
šanu no vienas vietas uz otru visiem esi apnicis lidz kaklam.

J. Gr. 5, 106. Viņai šķita, ka saprot to [Veidenbaumu] caur un cauri

lidz pēdējam sīkumam. A. U. 38, 479. Vai nu vēl nav diezgan iz-

strādājušies saimniekiem lidz apnikumam. A. S. 5, 158. ...var

iemīlēt lēni, toties līdz smeldzei un uz visu mūžu. D. Zigm. 1, 6.

92. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā kopā ar prievārdu pa.

1. Neatkarīgais komponents ir pārejošs verbs, lielākoties ar priedēkli
at-, ie-, no-, pa-, pie- vai uz-, un izsaka došanu vai arī atdalīšanu

vai atdalīšanos: atdalīt, atšķelt, dot, (no)griezt, (no)likt, (pa)sniegt, pie-
šķirt, pārdot v. c; lietvārds datīvā kopā ar prievārdu pa nosauc konkrētu

priekšmetu — daļu, ko ar verba nosaukto darbību atdala no kāda priekš-
meta (vielas vai lielāka priekšmetu daudzuma), piem., iedot pa kumosam,
pārdot pa kilogramam.

Māte... pasniedza tam aizvienam [arvien] pa gardākam ku-

mosam... Saul. 4, 171. Viņi lesprauda pogcaurumā svārku stūri

pa jurģlnes ziedam. J. Jauns. 9, 89. ... ar pūlēm var sadzīt divdesmit

sešus, kas ziedo pa_ rublim... A. U. 38, 485. Lāgiem vējš atdvesa

telpā pa krietnam dūmu mutulim. V. L. 4, 81. Mirušajam pie galvas
un kajam nolika pa akmenim galvas lielumā. Zutis 1, 21.

2. Neatkarīgais komponents ir pārejošs vai nepārejošs verbs ar dažādu

nozīmi; lietvārds datīva kopā ar prievārdu pa nosauc lielākoties abstraktu

nojēgumu, ar ko saskaņota vai kam atbilst verba nosauktā darbība, piem.,
izdarīt pa prātam, rīkoties pa paradumam.

Kļava neko vairs nespēja Izdarīt Katei pa prātam. V. L. 13,
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185. Rit pie dienas varēsi visu sakārtot pa savai gaumei... V. L.

13, 111. Vari viņam labas dienas no manis aiznest un pateikt, ka reiz es

viņu ķeršu un tad nebūs pa jokam. J. Jauns. 9, 507. Lakatiņš pa

paradumam stāvēja ap kaklu, nomucls no galvas. J. Jauns. 6, 165.

Ir jau vētras, ar kurām nav pa spēkam cīkstēties pat lielam kuģim,
bet ar vējiem jātiek galā. D. Zigm. 1, 230.

93. §. Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais kompo-
nents ir lietvārds akuzatīvā kopā ar p ri c v ā r d v. Verbālajās

vārdkopās ar netieši pārvaldītu lietvārdu akuzatīvā iesaistās prievārdi ap,

caur, gar, pa, par, pār, pret, starp un uz.

94. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu ap.

1. Verbs izsaka kādu konkrētu darbību vai intensīvu darbošanos: cī-

nīties, darboties, lauzties, ņemties, pūlēties, strādāt v. c.; lietvārds akuza-

tīvā kopā ar prievārdu ap nosauc konkrētu priekšmetu — verba nosauktās

darbības objektu, piem., pūlēties ap atslēgu, darboties ap mehānismu.

Tikai kāds rets zvejnieks līkājās ūdens malā ap la l v v... A. U.

9, 344. Tēvs Izpūlējās ap jauno atslēgu, bet nevarēja to pagriezt
ne uz priekšu, ne atpakaļ. A. S. 11, 47. Mēs ar Ingu skraidījām vēl apkārt,
kamēr lielie ņēmās vaiga sviedros ap celmiem... A. Austr. 1, 25.

Elmārs... darbojās ap vinču vai stāvēja blakus Garkalnam pie
stūres. J. Gr. 5, 156.

2. Verbs izsaka stāvokli vai virzīšanos; lietvārds akuzatīvā kopā ar

prievārdu ap nosauc priekšmetu, kuram apkārt realizējas verba nosauktais

stāvoklis vai darbība, piem., apgriezties ap asi, sēdēt ap ugunskuru.
Ap viņa gultu stāvēja bērniņi.. . Rainis 2, 46. Es sēdēju ziedos,

un man bij ap pleciem gaišs lakats. J. Jauns. 8, 19. Ap dzirnavām

auga kupli koki. K. Š. 1, 141. Apsēžamies visi ap spainīti, kurā

strebjamais, kā zvejnieki ap ezeriņu. Aps. J. 2, 225. «Vēlreiz riņķī,» viņš

[mežsargs] atbildēja, un pāris lidoja vēlreiz ap laukumu. 81. 15,
101. Apiet abas ap māju. D. Zigm. 1, 191.

3. Verbs nosauc darbību gan ar konkrētu, gan abstraktu nozīmi, liet-

vārds akuzatīvā — kādu laika momentu, laika posmu vai citu ar laiku sais-

tītu nojēgumu (arī skaitļa vārdu ar pulksteņa stundas nozīmi) un kopā ar

prievārdu ap izsaka aptuvenu verba nosauktās darbības norises laiku, piem.,
atgriezties ap pusnakti, celties ap septiņiem.

Ap vakaru svešie kungi aizbrauca. Aps. J. 2, 208. Ap pusdie-
nas laiku lietus piestājās, bet ap vakaru sāka atkal līt. Brig. 5,
230. Ap pusdienu piejūras norā, ko apņēma bērzu ataugas, saplūda
vai viss ciems

...
J. Gr. 5, 112. Ap desmitiem vairs ķērās tiķal ne-

lieli asarīši un parasti ēsmu apēda mazu plaudulēnu bari. A. Grig. 10, 88.

/aunie dzīvotāji mūsu mājā ieradās tā ap Jurģiem, bet ne gluži pašā
Jurģu dienā. A. Austr. 1, 160. Pilsēta jau ar ķrēslu liķās pamodusies, bet

Aina pamodās tikai ap septiņiem. Br. S. 4, 130.
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95. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu caur.

1. Verbs nosauc darbību ar uzzināšanas, iegūšanas nozīmi:

dzirdēt, redzēt, uzzināt, zināt; iegūt, mantot, panākt, sasniegt v. c; vārds

akuzatīvā, kas ir personas nosaukums vai arī personas vietniekvārds, kopā
ar prievārdu caur nosauc starpnieku, ar kura palīdzību tiek panākta verba

izsacītā darbība, piem., uzzināt caur kaimiņiem.
Taču uz laukiem bija parasts, ka cits citu zināja ja ne tieši, tad

caur paziņām, bija parasts katru notikumu pārrunāt un prātā paturēt.
A. S. 5, 4. Tik jūsu dēļ šurp lakstīgalas nāk TU dziesmas kamolā. Un tik

caur jums [gulbjiem] To balss gūst tīro sidrabjaukskaņu. V. Pl. 4, 82.

Evonas gulbi, mēs dzirdam caur tevi Cilvēku likteņu nemiera dzies-

mu. M. Ķ. 3, 78.

2. Verbs nosauc virzīšanos vai uztveri: iet, līst, nākt, skriet;

klausīties, lūkoties, redzēt, saost, skatīties v. c; lietvārds, kas ir konkrēta

priekšmeta nosaukums, kopā ar prievārdu caur nosauc šķērsli, kuram cauri

realizējas verba nosauktā darbība, piem., līst caur žogu, skatīties caur

krūmiem.

Večuks tuntuļo tālāk, Izlien caur žogu* un laižas no kalna lejā.

J. Ez. 1, 115. Silti saules stari sple dā s caur eglēm. K. Sk. 4, 147.

Mežavtlks atkal ložņā gar krastu un glūn caur krūmiem. A. U. 29,
50. Caur koku sarmu pazibēja jau draudzes skolas sarkanais dak-

stiņu jumts. A. Austr. 1, 154.

96. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu gar.

1. Verbs izsaka darbošanos, strādāšanu: knibināties, locīties, (no)-
--darboties, pūlēties, rīkoties, rosīties, strādāt v. c; lietvārds akuzatīvā kopā
ar prievārdu gar nosauc konkrētu priekšmetu, izsakot verba nosauktās dar-

bības objektu un arī realizēšanās vietu, piem., nopūlēties gar rokdarbu, ro-

sīties gar mājām.
Neliela meitene piesteidzās pie loga un sāka gar lampu rīko-

ti c s ... V. Pl. 4, 339. Un tā arvienu saīgusi vecene nodarbojās ar mī-

līgu rūpību gar slimnieci, kuru tā tikai vārda pēc pazina ... Brig. 6,
23. Rugalnes bija uzlobltas, labība nokulta un lestājies tas mierīgais laiks,

kad cilvēki vairāk rosās gar mājām, padarīdami to, ko agrāk nav

bijis vaļas padarīt. V. L. 10, 507. Jurka stāvēja uz kāpurķēdes un locījās

gar motoru. M. B. 1, 126.

2. Vārdkopās ar virzības vai stāvokļa verbu centrā lietvārds aku-
zatīvā kopā ar prievārdu gar nosauc priekšmetu, kam blakus, līdztekus

realizējas verba nosauktais stāvoklis vai darbība, piem., augt gar žogu,
staigāt gar mežmalu.

Bet gar sienmali uz sola sēdēja vēl citi viri ar prātīgi nopiet-
niem ģīmjiem un sūca pīpes. Saul. 4, 90. Jums upe tek gar pašu durvj-
prie kš v ... S. E. 1, 44. Gar logu žadzinādama palaidās žagata.
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V. Pl. 5, 61. Zīle ar Zinu gāja pa celiņu gar kalna nogāzi. A. U.

9, 88.
... spēcīga straume trauca ūdeņus gar piekrasti... V. L.

13, 249.

97. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pa.

1. Verbs izsaka sišanu, sviešanu: dauzīt, gāzt, sist, sviest, trāpīt,
velēt v. c.; lietvārds akuzatīvā ir konkrēta priekšmeta nosaukums un kopā
ar prievārdu pa izsaka verba nosauktās darbības objektu, piem., sist pa

roku, trāpīt pa galvu.
Veldenbaums slējās kājās, pie galda malas turēdamies, iesita ar

plaukstu pa pieri. A. U. 38, 124.
...

Krustakmens kliedza un gāza ar

abām dūrēm pa galdu... A. Grig. 10, 205. «Kāpēc?...» Cibiņš domāja,

«kāpēc sviest biedram pa galvu...»}. Por. 2, 298.

2. Verbs izsaka virzīšanos; lietvārds akuzatīvā nosauc lielākoties

virsmu, uz kuras realizējas verba nosauktā darbība, piem., iet pa ceļu,
braukt pa upi.

Viņš redzēja, ka tā [meitene] nāca pa dārza celiņu zem likām

ābelēm. Ķ. Sk. 4, 141. Pa lielceļu šad un tad čīkstēdamas aizslī-

dēja ragus. V. Plūd. 5, 45. Zīle ar Zinu Kveldl bez nolūka staigāja pa
līkumotiem celiņiem. A. U. 9, 89. Pa ielu, vairāku automātistu pa-

vadībā, steidzās Purvasloka. A. Grig. 2, 97. Mājās viņš taču vēl trls-

pūru kviešu maisu uznesa pa kaltes kāpnēm. M. B. 1, 154.

3. Verbs izsaka darbošanos, it īpaši atkārtotu,vairākkārtēju dar-

bību, vai kustēšanos, kas nav saistīta ar vienu noteiktu virzienu: darboties,

rīkoties, strādāt, kustēties, ložņāt, meklēt v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc

kādu telpu vai kādu telpiski ierobežotu priekšmetu un kopā ar prievārdu
pa izsaka, ka verba nosauktā darbība realizējas šās telpas ietvaros dažādās

vietās, piem., kopties pa māju, rīkoties pa kūti.

Meža māte jau rīkojas pa mežu. K. Sk. 4, 339. Veseliem cē-

lieniem tie [puikas] tur tad divi vien spēlējās pa pamata smiltīm.

8.-U. 12, 8. Jau otro nedēļu Mirdza dzīvoja pa mežu, tikai krēslā pār-
iedama mājā. A. S. 5, 205. «Kur nu deg?» Ģedimins nožāvājās un sāka

kaut ko meklēt pa galda atvilktnēm. M. B. 1, 59. leva labprāt
klejo pa Pārventas mežiem. D. Zigm. 1. 19.

4. Verbs izsaka virzīšanu, virzīšanos vai arī uztveršanu, ru-

nāšanu — grūst, iet, līst, rāpties, raut, vilkt; klausīties, redzēt, skatīties
v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc kādu vērumu vai eju un kopā ar prievārdu
pa izsaka, ka verba nosauktā darbība realizējas tai cauri, piem., līst pa alu,
skatīties pa logu.

Pa izsistajām logu rūtīm skraidīja vējš... A. S. 5, 144. Pret

dzelzceļa sarga būdu nosvilpa gari un kaucoši, vilciens pa ierakumu

šāvās garām uz staciju... A. U. 2, 186. Pa kāpu spraugu varēja
saredzēt juru. V. L. 13, 24. «Par manām stellēm smejies?» Vēveru
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Jorģis vaicāja pa vaļa pamestam dur vi m, ap plīti Izlabinādamies.

A. U. 29, 183.

5. Verbam ir gan konkrētas, gan abstraktas darbības nozīme; lietvārds

akuzatīvā — kādas laika vienības vai ar laiku saistīta nojēguma nosau-

kums — kopā ar prievārdu pa nosauc laika posmu, kura robežās realizējas
verba nosauktā darbība, piem., strādāt pa dienu, pastaigāties pa nova-

karēm.

Ūdeni nesa aizvien pa krēslas stundu, vakaros. J. Jauns. 5,
29.

...
dziesmu klausīties, ko pļāvējas pa pievakari dzied... Fr. B.

1, 28. Atpūtu tu esi nopelnījusi pa šiem divdesmit gadiem. A. U.

9, 123. Līdz ciemam vēl atlika krietns gabals, ko viņš apņēmās noiet pa

rudens nakti. J. Gr. 5, 246. Pa pieciem gadiem daudz kas var at-

gadīties. Br. S. 4, 32.

98. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu par.

I. Neatkarīgais komponents ir verbs, kas izsaka runāšanu, domā-

šanu, gribu, jūtas, rūpēšanos v. tml.: dziedāt, jautāt, pļāpāt, prasīt, runāt,

stāstīt, tenkot, vēstīt; domāt, cīnīties, valdīt; bēdāties, dusmoties, priecāties,

skumt, smieties; gādāt, rūpēties, uztraukties v. c; lietvārds akuzatīvā, kas

leksiski semantiski nav ierobežots, kopā ar prievārdu par nosauc verba iz-

sacītās darbības objektu, piem., runāt par dzīvi, stāstīt par skolu, domāt

par nākotni.

Un Mārtiņš stāsta par veļiem. J. Ak. 1, 83. Mēs nupat strī-

damies par tiem lakatiņiem, kurus tu Pindaclšai šodien pārdevis.
81. 17, 195. Tāpat atkal par otras sētas Jēkapu domāju, ka tas ne-

kad vecs nebūs. D. A. 2, 4. Un jūs te viens pats cīnāties par valsts

interesēm? Ē. V. 1, 103. Ir es smējos par tādu joku. D. A. 2, 35.

Un es sāku dusmoties par savu bēgšanu. J. Jauns. 8, 17. Mēness,

pavisam sadilts, sēro vakara pusē; liekas, viņš gulēt grib un par ze ml

bēdā maz. J. Ak. 1,15.

2. Verbs izsaka došanu, pārdošanu, pirkšanu, strādāšanu v. tml.:

(at)(lz)dot, legūt, īrēt, maksāt, pārdot, pirkt, saņemt; kalpot, strādāt v. c;

lietvārds nosauc konkrētu priekšmetu vai arī naudas vai citādu maksas

vienību un kopā ar prievārdu izsaka atlīdzinājumu par verba nosauktās

darbības veikšanu vai arī objektu, par kuru atlīdzināts, piem., pārdot par
rubli, pirkt par naudu, maksāt par ravēšanu.

To [vistu] viņš bija lemantojis no muižas kalēja mātes par trīs-

desmit piecām olām. J. Jauns. 6, 171. Nu, ārzemēs reklāmu taisa par
naudu. V. L. 4, 156. Pirmo kurpju pāri es pirku par paša pelnītu
n a v d v. M. B. 1, 168. Tāda neredzēta laipnība aizkustināja zārclnieku, un

viņš apņēmās par uzvalku uztaisīt vislepnāko zārku. A. Austr. 1,
284. Muižas kungs ledeva [cigāru] par mēteļa pogu pāršūšanu.
81. 17, 172.
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3. Verbs (kam bieži ir priedēklis pār-) izsaka pārveidošanu vai

pārvēršanos: izaugt, izaudzināt, kļūt, pārbūvēt, pāršūt, pārveidot, pārvērst,
arī iecelt, ievēlēt, Izraudzīt, mācīties, studēt v. c.; lietvārds kopā ar prie-
vārdu nosauc konkrētu priekšmetu — objektu, kas rodas verba nosauktās

darbības realizēšanās rezultātā, piem., pārvērsties par ūdeni, kļūt par sko-

lotāju. Ja verbs ir pārejošs, tad veidojas salikta vārdkopa — vārdkopā
ietilpst ari vārds, kas nosauc pārveidošanas vai pārvēršanās darbībai pa-

kļauto objektu, piem., pārvērst muļķīti par akmeni, pārbūvēt noliktavu par

dzīvokli.

Ē, viņš strādās un paradis, ka purvu var pārvērst par ziedošu

dārzu. Saul. 4, 328. Viņa [Zītara] dēls nav vēlējies zemi strādāt un kļu-
vis par jūras braucēju. V. L. 14, 10. Priedlte aizgāja armijā, un tur

viņu iztaisīja par cilvēku. Ē. V. 1, 127. Ko domā, saimniece mani

iecēla visām Silmalu zirgu astēm par kungu! 81. 17, 180. Un tā tu

gribi Izaudzināt bērnus par krietniem cilvēkiem... D. Zigm.

1, 101.

4. Verbs izsaka vispārīgu strādāšanas darbību: darboties, kalpot,

praktizēt, strādāt, arī būt v. c. vai arī derēšanu: derēt, Ilgt, pieņemt

v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc personu pēc tās amata, nodarbošanās,

piem., strādāt par grāmatvedi, kalpot par pulsi, pieņemt par sekretāru.

Tēvs strādāja par grāmatvedi dzelzceļa remontdarbnīcās...
A. U. 38, 622. Kam balles, tas lai nestrādā par ķirurgu... Br. S.

4, 23. Ja jums nav diploma, tad nevarat braukt par mehāniķi. E. V.

1, 115. Izrādījās, ka beidzot Jūlis pārdevis Ir zirgu, ir ratus un salīdzis

atkal pie kāda gaļas uzkupca par puisi. A. Austr. 1, 264.

99. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pār.
1. Par neatkarīgo komponentu ir verbi birt, gāzties, gulties, Izplesties,

klāties, liekties, plūst, velties, vilkt, arī — valdīt, uzkundzēties, dominēt

v. c. verbi ar līdzīgu nozīmi;- lietvārds akuzatīvā nosauc konkrētu priekš-
metu vai abstraktu nojēgumu un kopā ar prievārdu pār izsaka objektu, ko

ar verba izsacīto darbību sedz vai apņem, piem., noliekties pār bērnu, valdīt

pār tautu.

Ilze pārliecas pār bērnu, un viņi skatās viens otrā, acis mir-

godami. J. Ez. 1, 92. Vakars gulstas pār eglēm. K. Sk. 4, 193. Miers

bij izpleties pār at matu. Brig. 5, 360. Pārslu straumes liegas,
bezgalīgas Plūst pār pilsētu. Sudr. 1, 79. Streipa pārvilka ar

roku pār koka stumbru. A. Grig. 2, 83. Sen bēru skujas bij noslaucītas

no trepēm, bet viņu smarža vēl valdīja pār ķēniņa dvēseli. Ķ. Sk.

4, 90. Par pilīm tur Izaudzis marmors un granīts, Guļ ķeizari, strādnieks
tur valda pār lelām. Sudr. 7, 109. Nē, vēl neviena nav pār mani

valdi jus i, un ari tu nedabūsi manis. J. Ak. 1, 58.

2. Neatkarīgais komponents ir virzības verbs, verbs ar nozīmi re-

dzēt, skatīties vai arī verbs, kas izsaka kādu stāvokli; lietvārds kopā ar
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prievārdu pār nosauc priekšmetu, uz kura vai kuram pāri virzās verba no-

sauktā darbība vai realizējas stāvoklis, piem., braukt pār tiltu, skatīties

pār upi.
Ješka nāca ar ogām, un mežsargs aizgāja pār noru. 81. 15, 108.

Naktī pār purvu skrēja purva sloka. A. Grig. 2, 164. Es redzu

pār pagalmu ābeļaārzu, kur visi zari pilni briestošu pumpuru. J. Ak.

1, 11. Pār bālganajiem sniega klajumiem iestājās dziļš klusums.

V. Pl. 5, 45. Pār ugunskuriem melnos kāšos karājās katli. Brig.

5, 44. Dzelmainā tumsā vēl sudrabs pār ūdeņiem mirgo un trīc. Brut.

2, 90.

100. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pret.
1. Verbs izsaka balstīšanu (balstīšanos), atsišanos, tiekšanos

v. tml. stāvokli vai darbību: atdurties, atsisties, atspiest(les), balstlt(les),
tiekties, triekt (ies) v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc konkrētu priekšmetu
un kopā ar prievārdu pret izsaka objektu, pret kuru vēršas verba izsacītā

darbība, piem., atsisties pret akmeni, tiekties pret sauli.

Kristīne satvēra viņas [mātes] abas rokas un spieda tās pret savu

pieri. 81. 15, 133. Nevar ar pieri Triekties pret mūr lc m
...

Rainis

2, 30. Pret laivu sitas viļņu takts; Visapkārt ūdens un dziļa nakts.

V. Pl. 4, 47. Tēvs stāvēja, atspiedies pret mūrīti. O. V. 2, 185._Alo-
torists stāvēja, atbalstījies pret sienu, un raudzījās naktī. E. V.

1, 123. Kafijas krūzīte dusmīgi at sll ā s pret apakš tas l. M. B. 1, 156.

2. Arī vārdkopās ar verbiem, kas izsaka darbību ar nozīmi «preto-
ties» — cīnīties, iebilst, karot, sacelties, vērsties v. c, arī izturēties, nogrē-
koties, noziegties v. c, lietvārds, kam var būt dažāda gan konkrēta, gan
abstrakta nozīme, kopā ar prievārdu pret nosauc objektu, pret kuru vēršas

verba izsacītā darbība, piem., cīnīties pret netaisnību, sacelties pret apspie-
dējiem.

Tur jaunības liesmās Vēl dvēseles staro, Bez bailēm iet briesmās, Pret

tumsību karo. E. Veid. 1,13.
...

vairs nedeva viņam [Lūzuma tēvam]
rakt [grāvjus] tādēļ, ka dēls esot musinājis pret kungiem. Laic.

3, 35. Nekaros zeme pret zemi, bet visas pret tumsu ies cīņā ... Sudr.

6, 459. Cinīši mi c s pret zudumiem ražošanā! C. 9, 302.

3. Vārdkopās ar verbu mainīt vai Izcelties, nobālēt v. c. līdzīgas no-

zīmes verbiem lietvārds, kas lielākoties nosauc konkrētu priekšmetu, kopā
ar prievārdu pret izsaka verba izsacītās darbības objektu ar atlīdzinājuma
vai salīdzinājuma nozīmi, piem., mainīt (govi) pret aitām.

...es viņu [Lienu] ar piedevām nemainu pret savu Māru. A. U.

29, 13. Sākumā nepietika apņēmības vieglprātīgo uzdzīvi mainīt pret
stingru sodu. R. B. 2, 272. Ak tu brlnumlgais stāsts! Kā pret tevi no-

b at visi vēlak(u) lasītie romāni — kā zlemcletltes pret sārtu rozi! Brig. 6,
32. Jūs vēl bijāt Alalnē tas, ar kuru es pret citām muižām lep ojosr

un nu jūs ari sākat lipt pie glāzītes. 81. 17, 315. Viņš pasmaidīja par tēva
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mazo vājibu — vēlēšanos palepoties pret kaimiņiem pat draus-

mākajos dzīves brīžos. X- Š. 1, 20.

4. Verbs izsaka lielākoties virzīšanos, stāvokli vai stāvokļa
maiņu; lietvārds akuzatīvā nosauc kādu konkrētu priekšmetu vai vietu,
kurai pretī vai kuras tuvumā realizējas nosauktā darbība vai stāvoklis,

piem., pagriezties pret sauli, apstāties pret mājām.

Un, kad kalējs patlaban soļo pret šķūnīti, viņa [Ilze] nesaprot:
saukt vai nesaukt? J. Ez. 1, 85. No tīra zelta un sudraba Izlietas, tur uz-

kalniņā pret tumšiem debešiem stāvēja mūsmājas. J. Jauns. 9, 18.

Nu mēs grtezāmles pret dienvidiem, un man likās, ka mēs esam

uzgriezuši muguru tumšai teiku pagātnei. K. Sk. 4, 200. Marina ir apstā-

jusies pret viņa rožu laukiem. A. U. 9, 225.Dielverls pacēla glāzi un

paskatījās dzeltenīgajā šķidrumā, kas pret gaismuvizējaar dīvainu,

gandrīz vai dzlntaralnu mirdzumu. Br. S. 4, 20.

5. Verbs izsaka dažādu konkrētu, retāk abstraktu darbību; lietvārds

akuzatīvā nosauc ar laiku saistītu nojēgumu un kopā ar prievārdu norāda,

ka darbība ir realizējusies vai realizēsies neilgi pirms nosauktā laika mo-

menta vai ar zināmu laiku saistītas norises iestāšanās, piem., pamosties

pret ritu, lerasties pret vakaru.

Pret brokastlaiku suns lerējās un mežsargs Iznāca noras

malā, kur Ilze sēdēja. 81. 15, 107. Pret vakaru nonācām krievu no-

metnē un apstājāmies tukšajā piebraucamā vietā. 8.-U. 14, 170. Reiz pret

pavasari tēvocis piesauca Annell klāt. Brig. 5, 251. Barons mani

pret deviņiem pavēstīja uz parakstīšanu. 81. 17, 316. Pret va-

karu es aiziešu paskatīties. Br. S. 4, 137.

101. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu starp.
Vārdkopās ar prievārdu starp un lietvārdu akuzatīvā (biežāk dsk. da-

tīva un instrumentāļa kopīgajā formā) verbs izsaka kādu stāvokli vai arī

kādu konkrētu vai abstraktu darbību, bet lietvārds kopā ar prievārdu starp
nosauc dzīvas būtnes vai konkrētus priekšmetus, kuru starpā nosauktā dar-

bība vai stāvoklis realizējas, piem., dzīvot starp cilvēkiem, paslēpties starp
kokiem.

Bet Sarkaļu mamma atkal grozījās starp bēgļiem un taujāja
pēc Mirdzas. A. S. 5, 45. Jā, kas var sakalt dzelzis un akmeņos puķes, kuras

tūkstošiem zied starp smilgā m ... J. Ak. 1,8. Silti mirkli viņš ne-

jauši starp lapām ieraudzīja vēstuli pelēkā aploksnē. V. L. 4, 82.

Starp mežiem Lubānas šoseja spīd... M. Ķ. 3, 46. Un varbūt viņam
ļoti labi patīk te, starp priedē m ... D. Zigm. 1, 121.

102. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu uz.

1. Verbs izsaka skatīšanos, klausīšanos, runāšanu vai kādu ab-
straktu darbību: klausīties, lūkoties, raudzīties, skatīties; atbildēt, kliegt;
dusmoties, pukoties, skaisties v. c; lietvārds akuzatīvā nosauc dzīvu būtni
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vai ari priekšmetu, parādību un kopā ar prievārdu uz izsaka objektu, pret
kuru vēršas darbība, piem., skatīties uz jūru, atbildēt uz jautājumu, dus-

moties uz draugu.
Bet Buņģis lūkojās pa logu uz pļavu. J. Por. 2, 293. Viņa

[saimnieka] acis kārīgi skatās uz graudiem, un viņš klusībā rē-

ķina, cik viss tas ienesīs. J. Ak. 1, 86. Bet šorīt viņš [Aršaliks] tikai pavirši
noraugās uz savām rozēm. A. U. 9, 223. Šejienieši uz alūksnie-

šiem noskaitās. A. S. 4, 153.

2. Verbs izsaka mudināšanu, gatavošanos: aicināt, cerēt, gaidīt,
gatavoties, mudināt, posties, priecāties (sarunvalodā), rīkoties, rosināt,

skubināt, taisīties (sarunvalodā), vedināt v. c.; lietvārds, kas lielākoties

ir norises vārds ar izskaņu -šana vai cits deverbāls atvasinājums ar ab-

straktu nozīmi, bet var būt arī personas vai priekšmeta nosaukums, kopā ar

prievārdu izsaka objektu, pret kuru realizējas verba nosauktā darbība vai

stāvoklis, vai arī nosauc šās darbības vai stāvokļa izraisītāju, piem., cerēt

uz izdošanos, gatavoties uz darbu.

Bija jau pāri pusnaktij, kad Marija pirmā skubināja uz mājā
iešanu. Brig. 6, 100. Bet māte mani reiz uzvedināja uz citām

domām. J. Jauns. 9, 466. Saki, Ķārlēn, vai tu uz tām kāzām arī

drusku priecājies? 81. 17, 233. Ari māte un tēvs bija priecīgi un es

ne mazāk; jo cerēju uz tām trīsdesmit kapeikām. J. Jauns. 9, 369.

3. Vārdkopās ar virzības verbu lietvārds ir konkrēta priekšmeta
vai debess puses nosaukums un kopā ar prievārdu uz izsaka vietu, bieži

vien gala punktu, uz kuru virzās verba nosauktā darbība, piem., let uz

mežu, peldēt uz malu.

Viņa [Ilze] jutās piekususe[-us\] un gāja uz ezeru. 81. 15, 103.

Es apauju kājas ar baltiem autiem un esmu pavisam jautrs un jauns, un

eju tad uz staļļiem aplūkot zirgus. J. Ak. 1, 18. «lesim nu uz

kūti,» vedina māte Annell. Brig. 5, 381. «Ej uz Istabu un paņem

lukturi,» Galdiņš teica dēlam. Saul. 4, 242. Llena kā saukta nāca uz

klētiņu. A. U. 29, 196. Pretinieka ķēde virzās no meža uz sādžu.

K. Š. 1, 165. Purvasloka zināja, ka ugunssiena liecās uz rietu-

miem. A. Grig. 2, 59.

4. Vārdkopās ar verbiem aizdot, aizņemties, atstāt, atvērt, Izšķirt,

noīrēt, pamest, pazust, pieņemt, slēgt, zaudēt, zust v. c. lietvārds akuza-

tīvā kopā ar prievārdu uz nosauc laika posmu, kuru visu aizņem verba
nosauktā darbība vai stāvoklis, piem., slēgt uz nedēļu, noīrēt uz mēnesi.

Verbs šādās vārdkopās ir perfektīvs — priedēkļa verbs vai arī bezprie-
dēkļa verbs ar perfektīvu nozīmi.

Ari es uz kādu bridi varu aiziet. 81. 15, 174. Alberts bija
aizceļojis uz dažām nedēļām. Brig. 5, 60. Es nezinu pats, kā tad

bus, kad liepa aiz akmeņa sētas uz mūžību Izšķirs reiz mūs...

Fr. B. 1, 12. Norimst nemiera jūra, Un zaudēts uz. mūžību miers.

Sudr. 6, 160. lesarkanā pusnakts saule, kas aiz apvāršņa pazūd tikai



63

uz paris stundām, tuvojas debess malai... 2. Gr. 2, 122. Kam te bija
makšķere ar tinēju? Tev, Pēter? Aizdod man uz b ritinu. J. V.

3, 31.'
5. Vārdkopās ar dažādas nozīmes verbu centrā lietvārds, kas nosauc

ar laiku vai ar laika momentu saistītu nojēgumu, kopā ar prievārdu uz var

izteikt arī aptuvenu darbības realizēšanās laiku vai laika momentu, piem.,

atgriezties uz vakaru, lerasties uz decembra vidu.

Uz pavasaru[-\] satieku viņu tuvāk pie kapsētas. Brig. 6, 296.

Ledus parādījās jūrā tikai uz janvāra beigām. V. L. 13, 121. Lai

nu tā nauda vēl tagad stāv pie tevis, man tās tagad nevajag, ja vajadzēs,
tad vajadzēs tā uz Mārtiņiem. 81. 18,91. Uz Mlkeļtem ari

dreimaņl steidza pirmos ratiņu vezumus. A. Austr. 1, 17. Jums daudz

jāmācās uz rītdienu. D. Zigm. 1, 122.

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR ADJEKTĪVS, SKAITĻA VĀRDS VAI VIETNIEKVĀRDS

103. §. Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir lietvārda

nozīmē lietots adjektīvs (piem., auklēt mazo, meklēt skaisto), skaitļa
vārds (piem., sūtīt divus, sniegt pirmajam) vai arī vietniekvārds (piem.,
atdot to, satikt ar visiem), sk. 68.—102. §.

104. §. Ar adjektīvu, pamata vai kārtas skaitļa vārdu vai ar viet-

niekvārdiem pats, viss, tāds, kāds veidojas saliktas vārdkopas, kurās ad-

jektīvs, skaitļa vārds vai vietniekvārds ir atkarīgs ne vien no verba, bet

arī no lietvārda, lietvārda nozīmē lietota citas vārdu šķiras vārda vai

vietniekvārda, kas ir verba nosauktās darbības subjekts vai objekts, piem.,
rīts ausa skaidrs, priekšsēdētājs ieradās pirmais, logs aizvērās pats, nag-
las Izliekt taisnas. Par šā tipa vārdkopu struktūru, jēdzieniskajām attiek-

smēm un sintaktisko saistījumu sk. 59. §.

105. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir adjektīvs, at-

karā no verba morfoloģiskās un leksiski semantiskās dabas un no adjek-
tīva nosauktās pazīmes pret verbu ir divējādas.

1. Verbs ir lielākoties perfektīvs (ar priedēkli vai arī bez prie-
dēkļa, bet ar perfektīvu nozīmi) un izsaka visbiežāk konkrētu procesu —

pāreju no viena stāvokļa citā vai no vienas pazīmes citā: audzināt, augt,
dilt, kalst, karst, liekt, liet, plest, salt, stiept, stingt, šķelt v. c; adjektīvs
ir lielākoties pirmatnīgs un apzīmē krāsu, dimensiju utt.: bāls, liels, mazs,

pilns, plašs, sarkans, sārts, sauss, slapjš, stīvs, taisns v. c; adjektīva no-

sauktā pazīme, kas piemīt ar lietvārdu nosauktajam priekšmetam — verba

izteiktās darbības subjektam vai objektam — ir radusies verba izsacītās

darbības realizēšanās rezultātā, piem., tīrums sazēlis zaļš, roze uz-

ziedējusi sārta, audzināt bērnus lielus, norakstīt zīmuli strupu.
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Visa piekalni te
...

bij sazēlusi tumši zaļa un sazie-

dējusi saulaini dzeltena. J. Jauns. 5, 110. Ar gaišiem lielceļiem

pasaule Tur izplešas plaša un skaista. K. Sk. 3, 26. Krās-

niņa bija nokarsusi sarkana un atgādināja lielu ogli. A. Grig.
10, 176. Arvien īsāka raucas diena. Brig. 5, 337. Un neatlika

vecajiem Vilciņiem nekas cits kā ņemt mazos Briedlšus pie sevis un

audzināt tos lielus. Saul. 4, 530. Sūros gadus labprāt nepie-
minu — pirkstus taisnus man vairs neatlieks! Lukss 1, 146.

Viņš... noliek prom pavisam strupu norakstītu tintes zīmuļa
galu. D. Zigm. 1, 9.

2) Verbs (galvenokārt imperfektīvs) nosauc lielākoties stā-

vokli vai virzīšanos, retāk cita veida kustību vai darbošanos; adjektīvs,
kas arī šā tipa vārdkopās lielākoties ir kvalitātes, bieži krāsas, apjoma

v. c, arī psihiskas kvalitātes apzīmējums: brangs, jauns, kluss, melns,

mierīgs, noslēpumains, skarbs, skumīgs, svešs, viegls, zils v. c, izsaka

pazīmi, kas darbības realizēšanās laikā raksturo darbības subjektu, bet

nav verba nosauktās darbības rezultāts, piem., meitene stāv domīga, brā-

lis nāk priecīgs.
Annele gāja klusa. Brig. 5, 220. Koks stāvēja sku-

mīgs... K. Sk. 4, 352. Rudens nāca bagāts. J. Ez. 1, 169. Rits

ausa skaidrs... A. S. 5, 36. Aunlņš gulēja pavisam stīvs, jo
abās elkoņa un ceļu locītavās bija lemeties akūts reimatisms. M. B. 3, 206.

Sēkles putoja rožainas. J. Gr. 2, 176. Kalvēs līksma dlm tē-

rauda dziesma. Lukss 1, 100.

106. §. No skaitļa vārdiem ša tipa saliktajās vārdkopās sasto-

pami pamata un kārtas skaitļa vārdi, īpaši skaitļa vārdi viens un pirmais,
ko bieži vēl pastiprina vietniekvārds pats. Šādās vārdkopās pamata skaitļa
vārds verba izsacītās darbības subjektu vai objektu darbības realizēšanās

laikā raksturo kvantitatīvi, bet kārtas skaitļa vārds — secīguma ziņā,

piem., brālis strādā viens, meitenes ieradās pirmās.

Ārsts viens neuzņemšoties amputēšanu. 8.-U. 14, 39. Tu

savās gaitās atkal lesi viens. A. Grig. 11, 84. ...sēd nabadziņš
rasainās smilgās viens pats un tric.. . Fr. B. 1, 278. Tagad zemnīcā

sēdējām četri Un caurvējā trīcēja liesma. A. Grig. 11, 9. Nozvejas
plānu viņa vadītais kuģis izpildīja pats pirmais, uzņēmības un

enerģijas viņam par trim. J. Gr. 5, 191. Pirmo nošāva garo Plost-

nieku, kad tas ērtāk gribēja atspiest muguru pret ierakumu. A. Grig. 2, 8.

107. §. No vietniekvārdiem saliktajās vārdkopās biežāk

sastopami pats un viss, retāk tāds, kāds. Vietniekvārds pat s
* pasvītro

verba izsacītās darbības subjekta vai objekta patstāvīgumu vai arī tikai

izceļ šo subjektu vai objektu, bet vietniekvārds viss to raksturo no

kvantitātes viedokļa verba izteiktās darbības norisē, piem., durvis pašas
atvērās, skolotājs atnāca pats, bērni aizgāja vtst.
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Cilvēks pats zina, kas viņam sakāms... D. Zigm. 1, 23. Jeb

vai Minna pati viņai bij ko teikusi? J. Jauns. 9, 478. Kādus

viņš tagad atradis savējos? 8.-U. 14,82.

VERBĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR APSTĀKĻA VĀRDS

108. §. Verbālajās vārdkopās ar atkarīgu apstākļa vārdu no apstākļu

apstākļa vārdiem iesaistās vietas un laika, no īpašību apstākļa vārdiem —

kādības, mēra un veida apstākļa vārdi.

109. §. Vietas apstākļa vārds, būdams par atkarīgo komponentu
verbālā vārdkopā, izsaka verba nosauktās darbības vai stāvokļa realizē-

šanās vietu vai virzienu, piem., sēdēt nomaļus, iet kalnup.
Krists atgāja sāņus un apsēdās uz apdegušas egles. A. Grig. 2,

32. Māte sēdēja nomaļus
...

Saul. 4, 160. Arā čabēja viegli soļi,
klēts durvis noklabēja... 81. 14, 49. Te mūs sagaidīja liels pārstei-

gums. 8.-U. 5, 374. Tur glāžu kalns mirgo, Tur ūdens pils... Rainis

2, 39.

110. §. Laika apstākļa vārds, būdams par atkarīgo komponentu
verbālā vārdkopā, izsaka verba nosauktās darbības vai stāvokļa norises

momentu, norises sākuma vai beigu momentu, vai arī laika posmu, kura

robežās šī darbība realizējas, piem., atbraukt šodien, pieteikties rit.

Tūlit arī atvērās klēts durvis, un uz sliekšņa stāvēja saimniece,

miegu no acim berzēdama. J. Jauns. 9, 99. Drīz saule jūrā grims...
A. Grig. 11, 77. Mēs tūliņ devāmies pāri Gaujai uz Zilā kalna pusi.
P. R. 3, 342. Princis piepeši pamanīja, ka viņš nemīlēja vairs. K. Sk.

4, 331. Koki tikko salapojuši. Saul. 4, 204. Rits šis dižais prieku
dziļi sirdis audis, liekas pat, ka žiglāk šorīt auto brauc. Lukss 1,
369. Kas tur tagad auga par tauku, brangu zāli! 81. 14, 68. Tonakt

sabruka vairākas sapņu pilis. V. L. 13, 211.

111. §. Kādības apstākļa vārds verbālā vārdkopā izsaka verba

nosauktas darbības vai stāvokļa kvalitatīvu pazīmi, piem., iet ātri, ru-

nāt droši.

Melna veļu laiva lēni brauc, Zaļas veļu airēs rakstā klaudz. Rai-

nis 2, 309. Drūmi šņāca tumšie koki. Saul. 4, 34. Saules staros sniega
lauki vietām violēti dzirkstīja. A. Austr. 1, 154. Dziesmu bite

dziļi dzeļ: Sirds no savas vietas uzlec. Rainis 10, 303. Zemu līkst

bērzs, pilns rasas saltas... Fr. B. 1, 302. Klusi šalca priedes un

egles, un nekas nepakustējās biezokni. V. L. 13, 33. Uz Cīruļa piena ma-

šīnu Kraupēnu saimnieki tomēr skatījās neuzticīgi. A. S. 4, 169.

112. §. Mēra apstākļa vārds kā atkarīgais komponents verbālā

vārdkopā raksturo verba izsacīto stāvokli vai darbību no kvantitātes vie-

dokļa. Mēra apstākļa vārds šādās vārdkopās var izteikt, cik lielā mērā

5 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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realizējas verba nosauktais stāvoklis vai darbība (pavisam aizmirst, da-

ļēji pabeigt) vai arī raksturo tās intensitāti (loti pūlēties, litin llt), atkār-

tojamību (vairākkārt teikt, divreiz saukt), telpas vai laika dimensiju (at-
rasties augstu, lasit ilgt).

Šodien mūs drusku pašūpos. 2. Gr. 2, 38. Jā, Sniedze par Ape-
nāju zināja daudz. M. B. 2, 6. Patiešām, es jutos gandrīz iemī-

lējies. J. Ez. 1, 156. Asaras bir tin bira, kad viņš [Ceplis] novilka

mēteli un rūpīgi salocītu nolika uz tilta margas. P. R. 1, 53. Miegs no

viņa bēgtin bēgtu. J. Gr. 5, 125. Mēness stāvēja augstu. Brig.
5, 306. Garā, sirmā bārda tālu apsedz krūtis. A. U. 9, 7. Gaiši zaļ-
ganās galotņu svecītes stiepās tālu taisnās rindās. M. B. 2, 169.

Novilcis svārkus, viņš [Jorens] ilgt mazgā rokas. D. Zigm. 1, 138.

113. §. Veida apstākļa vārds verbālās vārdkopās raksturo verba

izsacītās darbības vai stāvokļa realizēšanās veidu: laisties teciņus, no-

kļūt braukšus.

Mēs noņemsim varītēm. Rainis 9, 383. Briviņu Maša tālu vis

neskrēja rikšiem. A. U. 29, 13. Aizgūtnēm viņi tagad tvēra

pēc zinībām
...

V. L. 5, 383. Lopus bija nolemts dzīšus dzīt. J. Jauns.

9, 15. Mēs uzrāvāmies stāvus. 2. Gr. 2, 48. Tagad bērzi sagāzti
krustām šķērsām... A. S. 5, 94.

114. §. Atsevišķi jāapskata to apstākļa vārdu attieksme pret verbu,
kas kopā ar verbu veido nepabeigtā veida formas, piem., nākt iekšā, braukt

projām, vērt vajā. Blakus bezpriedēkļa (imperfektīvām) verba for-

mām šāds apstākļa vārds uzskatāms gan par analitiskas verba veida

formas sastāvdaļu, gan arī par apstākļa vārdu, piem., nāku iekšā, braukšu

projām, vērt vajā. Blakus priedēkļa (perfektīvām) verba formām

turpretim minētajiem apstākļa vārdiem ir tikai apstākļa vārdu nozīme,

piem., ienākt lekšā, aizbraukt projām, pavērt vajā, un šādi savienojumi
līdz ar to uzlūkojami par vārdkopām.

NOMINĀLĀS VĀRDKOPAS

115. §. Pie nominālajām vārdkopām pieder vārdkopas, kurās neatka-

rīgais komponents ir nomens — lietvārds vai adjektīvs un arī skaitļa
vārds vai vietniekvārds.

NOMINĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS NEATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR LIETVĀRDS, JEB LIETVĀRDA VĀRDKOPAS

116. §. Neatkarīgais komponents lietvārda vārdkopās var būt neat-

vasināts (no mūsdienu valodas viedokļa) lietvārds (liela māja, mans

tēvs) vai atvasināts lietvārds (sniega baltums, kāre pēc saldu-

miem). Neatkarīgo lietvārdu vārdkopā var aizstāt pastāvīgi vai konteksta
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substantivējumi — lietvārda nozīmē lietoti adjektīvi (abi jaunie, visi

svešie), lokāmie divdabji (labs kurināmais, mūsu pilnvaro-

tais), skaitļa vārdi (atnākušie d i v l).
Par atkarīgo komponentu lietvārda vārdkopās var būt nenoteiksme,

lietvārds dažādos locījumos ar prievārdu vai bez tā, adjektīvs, lokāms

divdabis, skaitļa vārds, vietniekvārds vai apstākļa vārds.

Sintaktiskais saistījums starp komponentiem lietvārda vārdkopās —

atkarā no atkarīgā vārda gramatiskās dabas — ir vai nu pārvaldījums,
vai saskaņojums, vai piekļāvums.

LIETVĀRDA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR NENOTEIKSME

117. §. Lietvārda vārdkopās ar atkarīgu nenoteiksmi lietvārds lielā-

koties ir deverbāls vai arī tāds, kam ar kādu verbu kopīga sakne, un no-

sauc abstraktu nojēgumu, piem., kauns, prieks, spēja, vēlēšanās; lietvārds

var nosaukt ari konkrētu priekšmetu, kam ir pārnesta nozīme, piem.,

prāts, galva; nenoteiksme izsaka darbību gan ar konkrētu, gan abstraktu

nozīmi. Nenoteiksme ir piekļauta lietvārdam un izsaka ar lietvārdu

nosauktā nojēguma pazīmi (atributīvā attieksme), piem., cenšanās

palīdzēt, nodoms rakstīt, prāts paskatīties.
1. Lietvārdam ir modāla nozīme — tas izsaka nenovēršamību,

iespēju, vēlēšanos, pamudinājumu, piem., domas, griba, kāre, nodoms,

vēlēšanās. Sie lietvārdi pēc vārdu darināšanas sakara un semantikas at-

bilst grupai verbu, kas veido verbālas vārdkopas ar atkarīgu nenoteiksmi

(sk. 58. § 3., 4., 5.) (sal., piem., spēja strādāt — spēt strādāt, vēlēšanās

dzirdēt — vēlēties dzirdēt). No semantikas viedokļa šai pašā grupā
iekļaujas ari neverbālie lietvārdi laiks, reize, vaļa, prāts v. tml., kas šā-

dās vārdkopās izsaka darbības realizēšanas iespējamību, nepieciešamību
vai vēlamību, piem., laiks celties, reize žēloties. Lietvārds šādās vārd-

kopās nostājas nominatīvā.

Nenoteiksme izsaka darbību, uz ko vērsts lietvārda nosauktais no-

jēgums (atributīvā attieksme ar objekta attieksmes nokrāsu), piem., pa-
tika mācīties, prāts paskatīties.

Belajas vižņu žvadzoņā atmiņas un sapņi, žēlums un griba dzī-

vot, ilgas un cerības cēlās un auga bez mitas, bez stājas. Sudr. 4, 18.

...Aina viņam pirmo reizi bija lerunājusies par savu nodomu iestā-

ties institūtā. Br. S. 4, 128. Sie jaunie ļaudis pēc skolas nāk uz fabriku
ar vislabākajām cerībām sākt savas darba gaitas. C. 9, 241. Tagad
Irbēm reize žēloties soda naudas dēļ... Aps. J. 2, 83. Viņam [diri-
ģentam] bridis apsēsties. A. U. 9, 22. Klausies, Pēter, tev jau nu

ir laiks precēties! J. Por. 2, 184. Mīļo vecīt, ledod p ratiņu at-

minēt! Brig. 4, 144.
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2. Neatkarīgais komponents ir lietvārds, kas nosauc emocionālu

stāvokli vai ētisku nojēgumu, piem., gods, kauns, laime, prieks v. c.

Nenoteiksme šādās vārdkopās kā ar lietvārdu nosauktā nojēguma

pazīmi izsaka darbību, kas ir ar lietvārdu nosauktā stāvokļa vai parādības
cēlonis (atributīvā attieksme ar cēloņa attieksmes nokrāsu), piem., laime

redzēt, drosme pateikt.

Ak, man Ir kauns runāt, un klusu ciest tak vairs nedrīkstu! 81.

17, 235. Bija prieks jātniekos noraudzīties, bet tas ilga pārāk
mazu bridi. J. Jauns. 9, 486. Tai tautu elpai, kuru sašķelt grēks...
Es baigā rietā slavu dziedu. Sudr. 1, 37. Viru plaukstas platās tad viņš
spiež un saka: — Apsveikt jās man gods! Lukss 1, 364.

LIETVĀRDA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR LIETVĀRDS •

118. §. Lietvārda vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir liet-

vārds, tas var būt vai nu saskaņots lietvārds, t. i., lietvārds, kas visās

vārdkopas formās paliek tai pašā skaitlī un locījumā, kurā ir neatkarīgais
vārds, vai arī pārvaldīts lietvārds dažādos locījumos bez prievārda vai

ar prievārdu.

Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents
ir saskaņots lietvārds

119. §. Lietvārda vārdkopām, kurās atkarīgais komponents ir saska-

ņots lietvārds, ir zināmas īpatnības salīdzinājumā ar pārējām vārd-

kopām.
Tā kā abi komponenti ir lietvārdi vienā un tai pašā locījumā, tad

tikai pēc abu lietvārdu leksiski semantiskās dabas nosakāms, kurš šādā

vārdkopā ir neatkarīgais, kurš atkarīgais komponents.
Par neatkarīgo komponentu apskatāmajās vārdkopās visbiežāk ir per-

sonu nosaukumi — īpašvārdi vai sugas vārdi, bet arī priekšmetu un —

retāk — abstraktu nojēgumu nosaukumi.

Arī par atkarīgo komponentu bieži ir personas nosaukums, bet tas ir

leksiski semantiski ierobežots: izsaka radniecību, nodarbošanos, amatu

(neatkarīgais komponents šādās vārdkopās lielākoties ir īpašvārds — arī

personas nosaukums), piem., māsa Kristīne, direktors Kalniņš. Atkarīgais
vārds var raksturot arī ar neatkarīgo vārdu izteiktā nojēguma citāda

veida_ īpašības un pazīmes; atkarīgais vārds tādā gadījumā visbiežāk ir

darītājvārds vai saliktenis, piem., sapratējs draugs, zilace meitene.

Jēdzieniskā attieksme starp abiem lietvārdiem ir a pozitīva jeb
pielikuma attieksme: šādas vārdkopas ne tikai nosauc kādu parādību un

tās pazīmi, bet pauž arī abu šo priekšstatu vai jēdzienu sintēzi, citiem



69

vārdiem — starp komponentiem ir ka atributīvā, tā predikatīva at-

tieksme.

Pēc brīža ienāca arī krusttēvs Ziediņš... Aps. J. 2, 134. Pus-

graudnieks Krauklis rijas lievenī steidz sarīkot ragavas un pa-

jūga lietas. Saul. 4, 139. ...stūrmanim Līču Andrejam... bija

nepilni astoņpadsmit gadi. J. Gr. 2, 142. Šis meitenes dziedātā-

jas bija vēl pusbērni. J. Por. 3, 118. Vieglāk kļūst, ja sapratējam

draugam izstāsta savas mokas... A. U. 9, 114. Nauda kapitālisma
valstībā Ir vienīgais noteicējs spēks... Sudr. 9, 246. Tūlīt pēc tam.

kad... smidzinātājs lietus komandu ledzinis kubrlkos, stūres

telpā pie kapteiņa piesarcis lekāpj zivju meistars Kaprons. 2. Gr. 2, 60.

Pirmās pošas projām garkā j es dzērves. J. V. 4, 32. Brigādēs, kur

strādāja pašizkr āvējas automašīnas, visus darbus mehanizēja.
C. 9, 34. Mans tēvs brauca uz tālbraucējiem kuģiem un ieradās

mājās tikai reizi gadā. Ē. V. 1, 132.

Ja darītājvārdam, ar ko izteikts atkarīgais komponents, pamatā ir

pārejošs verbs, tad veidojas paplašinātas vārdkopas, kurās darītājvārds

papildināts ar darbības objektu ģenitīvā vai — retumis — akuzatīvā.

Ziema ar labu negrib pavasara dzīvības nesējai varai pa-

doties, tādēļ abēju starpā ass cīniņš. Aps. J. 2, 218. Gar visu vakarpusi

puten[\]s ceļas, Pār kalniem atnāk ledus lauzējs vējš. Rainis 2,

170. Dārgi pirktā zeme, parādi, dažreiz arī kāds saimniecības pama-

tus ārdītājs nelaimes gadījums šl slāņa saimniekus turēja

bezizejas stāvoklī
...

A. U. 36, 21.

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir pārvaldīts lietvārds

120. §. Lietvārda vārdkopās ar pārvaldītu lietvārdu atkarīgais liet-

vārds ar neatkarīgo lietvārdu ir saistīts vai nu tiešajā, vai netiešajā pār-
valdījumā. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir deverbāls

lietvārds, lielākoties paliek tas pats pārvaldījums, kas ir atbilstošajās ver-

bālajās vārdkopās (sal., piem., kalnā kāpt un kalnā kāpējs, Ilgoties pēc
dzimtenes un ilgas pēc dzimtenes), bet var būt arī citāds pārvaldījums
(sal., piem., pļaut labību un labības pļaušana, šūt veļu un veļas šuvēja).

Lietvārda vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir pārvaldīts liet-

vārds, dominējošā attieksme starp komponentiem ir atributīvā at-

tieksme ar dažādām nozīmes niansēm.

Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārvaldījumā

121. §. Lietvārda vārdkopās ar tieši pārvaldītu lietvārdu par atkarīgo
komponentu var būt lietvārds ģenitīvā, datīvā, instrumentāli vai lokatīvā.

Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu akuzatīvā tiešā pārvaldījumā mūsdienu

latviešu valodā ir retums (piem., kārtību dibinātāja Brig. 5, 188).
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122. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā.

I. Neatkarīgais lietvārds nosauc dzīvu būtni vai kādu ģeogrāfisku

objektu — pilsētu, upi, ezeru v. c; atkarīgais lietvārds, kas izsaka nodar-

bošanos, kārtu vai arī ir īpašvārds, nosauc to pašu nojēgumu, ko neat-

karīgais lietvārds, piem., kalpa puisis, Daugavas upe (sal. ar nozīmes ziņā

līdzīgajām lietvārda vārdkopām ar saskaņotu lietvārdu 119. §).

2. Neatkarīgais lietvārds nosauc mēra, skaita vai daudzuma vienību,

atkarīgais lietvārds ģenitīvā — dzīvas būtnes, vielu vai konkrētus priekš-
metus, retāk abstraktus nojēgumus (dalāmais ģenitīvs), uz kuriem kā uz

veselumu attiecas ar neatkarīgo vārdu nosauktā vienība; neatkarīgais

komponents parasti nostājas atkarīgā komponenta priekšā, piem., glāze
ūdens, kilograms maizes.

Vistai pakal tek pulciņš cālīšu... D. A. 2, 48. Nu, tad jel glāzi
piena būtu iedzēris! Saul. 4, 340. Saimniece deva viņai [meitiņai] lidz

plānu riecienu maizes. K. Sk. 4, 157. Ezera ērms dod viņam ve-

zumu zelta, lai atstāj ūdeni vecajā vietā. Sudr. 4, 31. Viņš [Straujups]
saņēma virkni rīkojumu... J. Gr. 2, 186. Jānis atgrieza maizes

riecienu un sāka ieturēt brokastu. A. S. 5, 78.

3. Neatkarīgais lietvārds nosauc priekšmetu, atkarīgais lietvārds ģe-
nitīvā — atsevišķu personu, kas ir neatkarīgā lietvārda nosauktā priekš-
meta īpašniece, piem., māsas zīmulis, skolēna soma.

...aukstākā laikā, tad es valkāju vectēva ziemas cepuri...
J. Jauns. 5, 185. Kaimiņa laiva stāvēja malā piesieta. S. E. 1, 8. Arī

es nepaguvu neko citu paņemt lidz kā mātes zaļo krūzi... K. Sk. 4,
210. Viņi bija sasnieguši Oskara Kļavas māju. V. L. 13, 80. Ap-
siesim labi cieši viņam roku ar mātes lakatiņu. P. R. 3, 318. Te

nu stāv Kaspar tēva bumbiere, īsta milzene... D. Zigm. 1, 191.

Atkarīgais vārds var nosaukt arī personu, kuras darbības rezultātā

radies un kurai līdz ar to pieder vai uz kuru attiecināms ar neatkarīgo
vārdu nosauktais priekšmets vai parādība. Neatkarīgais vārds šādās

vārdkopās nosauc nojēgumu ar daļēji abstraktu vai abstraktu raksturu

un bieži ir deverbāls, piem., R. Blaumaņa luga, brāļa nodoms.

Un, kad es tagad atceros, kā Grletiņa sēdēja uz sava ķeblīša tur, Ne-

retas baznīcas priekšnamā, tad liekas, ka skatu Jāņa Rozentāla

gleznu. J. Jauns. 9, 95. Viņš — mans dēls — nav atbildīgs par savas

mātes kļūdām... V. L. 4, 113. Kā viss tik ātri paspēja aizskriet, tas

palika vasaras noslēpums. O. V. 2, 224. Lielais vairums Blau-

maņa lugu parādījās jauniespiedumos vēl autora paša dzīves laikā...

81. 17,411.

4. Neatkarīgais vārds nosauc personu vai priekšmetu, atkarīgais —

organizāciju, iestādi, ļaužu nogrupējumu, pie kura pieder ar neat-
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kango vardu nosaukta persona vai priekšmets, piem., rotas komandieris,

tehnikumaaudzēknis.

Sēd abas ar otrās sētas ganu meitu pie škāņa, abām adīkļi rokā.

D. A. 2, 19. Pēc vesela gada muižas ļaudis uzdzirda, ka iedziedājās
viņu dārznieks parkā. J. Ez. 1, 139. Kalējs Klāvs nekad netic tam, ko

ciema ļaudis stāsta. V. Pl. 5, 13. Vispirms Doma ērģeles apskatīja
čehu ērģeļu meistari. R. B. 2, 300. Te atradās ciema veikals,

kuru vadīja mans jaunais saimnieks ... M. B. 3, 6.

5. Neatkarīgais vārds nosauc dzīvas būtnes ķermeņa daļu vai

priekšmeta daļu, bet atkarīgais — pašu dzīvo būtni vai priekšmetu,
piem., krēsla kāja, puķes kāts, brāļa roka.

Pēdējie stari notrīc gaisā kā kokļu stīgas. X- Sk. 4, 208. Sai daļā
iekrita arī Salai es grīva, lidz Sieku tiltiņam. J. Jauns. 9, 269. Puisis

nodrebēja un saspieda neviļot Kārlēna pirkstus tik cieti, ka tas ne-

mierīgi sāka raustīties. 81. 15, 239. Ari Ješka atskatījās uz skuju būdu, aiz

kuras no dūmiem atkal Iznira Mežsarga apaļā seja... A. U. 6, 119.

... Akmentiņš cieši paspieda Oskara roku. V. L. 13, 24. No niedrēm

parādījās laivas gals. M. B. 2, 12.

6. Neatkarīgais vārds nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu, atkarī-

gais — dzīvu būtņu vai priekšmetu grupu, kārtu, pie kuras pieder no-

sauktā dzīvā būtne vai priekšmets, piem., sienas pulkstenis, meža pile.

Visi citi augļu koki Izsalst, bet šai sals neko nevar padarīt.
D. Zigm. 1, 191. Klusi tikšķ sienas pulkstenis, saules stars atmirdz

spoguļa stiklā... V. L. 13, 17. Lācis ir mājas sargs, bet Medors ganu
suns. J. Jauns. 9, 331. Mazais ērglis ciemojas Ungārijā, bet klinšu

ērglis ar lauku liju klejo pa kaimiņu zemi Poliju. R. B. 2, 233.

7. Neatkarīgais vārds nosauc priekšmetu, atkarīgais vārds — priekš-
metu, personu, kolektīvu vai vietu, kas norāda, no kā vai no kurienes cē-

lies ar neatkarīgo vārdu nosauktais priekšmets vai persona, piem., upes
ūdens, ziemeļu vējš.

Upes ūdens, ko piedzeram no bļodiņas, Ir dzeltens un silts kā tēja.
J. Ak. 1, 62. Vakaru vējš ar maziem vilnīšiem plūst Istabā ar violētu

ceriņu smaržu. A. U. 9, 108. Kad stiprāk iepūšas malas vējš, nedomā

celt acis augšup. J. Gr. 5, 76. Kad norima ielas trokšņi, Aina piecēlās
un atvēra logu. Br. S. 4, 127.

3.-7. punkta minētajās vārdkopas starp komponentiem ir atributīvā

attieksme ar dažādi niansētu piederības nozīmes nokrāsu.

8. Atkarīgais lietvārds (vielas ģenitīvs) nosauc vielu, materiālu, no

kā veidots ar neatkarīgo komponentu nosauktais priekšmets, piem., skalu

groziņš, linu galdauts.

Klētij bija grīda un stipri dēļu griesti. J. Jauns. 5, 23. Dzin-
tara gredzenu solīja saldi dziļjūras vārava visskaistākā. Fr. B. 1,
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371. Akmens lauvas Kronštatei pretī krēpes griež. Lukss 1, 142.

Vienmērīgi pukstēja kuģa metāla sirds. 2. Gr. 2, 37.

9. Neatkarīgais komponents nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu, atka-

rīgais — vietu resp. vidi, ar kuru saistīta neatkarīgā komponenta nosauktā

persona vai priekšmets, piem., Francijas iedzīvotāji.
Emma lūdza Kristīni, lai tā viņu lidz Alai nes tiltam pavadot.

81. 15, 145. Visa Li edesk aina birzs zaļa! D. A. 2, 47. Ar ūdens

krūzi uz pleca steidz Džaipuras sievietes. M. Ķ. 3, 71. Atpakaļceļā
tūristi apskatīja Buhāru un citas austrumu pilsētas. R. B. 2, 231.

Kad ceļš jau ievijas Zilo kalnu koku biezokni, viņi uzmeklē mazu meža

p/a v v
...

D. Zigm. 1, 249.

10. Neatkarīgais lietvārds nosauc priekšmetu kopu vai apvienojumu,
trauku, apvalku v. tml., atkarīgais — ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā

priekšmeta saturu (satura ģenitīvs), piem., puķu dārzs, siena vezums.

Grāmatu kaudzes Velti tu šķirsti ... E. Veid. 1, 20. Tur, kur

leva un Pēteris reiz bij ganījuši lopus, tur tagad garās reizēs [rindās]
gulēja lielas auzu kopas... 81. 13, 145. Dziesmu krājumu at-

matā papildināt neblj tik viegli. Brig. 5, 303. ... tik kamenes stāstītu dū-

cot, kur mūžam zied puķu mežs. Fr. B. 1, 364. Apenājs ilgi čubināja
rudzu kūlīti, apdomīgi Izmeklēja sauju garāku stiebru... M. B. 2, 9.

Aiz mašīnas griezās pelēku putekļu grīste. O. V. 2, 201.

11. Atkarīgais vārds nosauc vajadzību, nolūku, kādam gatavots vai

tiek izlietots ar neatkarīgo vārdu nosauktais priekšmets, piem., lauksaim-

niecības mašīna, transporta kuģis. Nolūka nozīme šādās vārdkopās daž-

kārt apvienota ar satura un dalāmības nozīmi, piem., vīna glāze, ūdens

spainis.
Tur aug cilvēku barība, un viņi to sargā. Brig. 6, 443. Nav tālu

diena, kad visās republikas tekstilfabrikās darbosies tikai aušanas

automāti. C. 6, 236. Vajaga glābšanas riņķa, un to piesviež cil-

vēki. A. S. 5, 111. Lielais transporta kuģis lēni pazūd aiz apvār-
šņa. 2. Gr. 2, 158. «Kur tad ir naudas lāde?» lielskungs nepacietīgi
kliedza. J. Por. 2, 251. Pēc tam jāsalabo siena škūna jumts. M. B.

2, 17.

12. Vārdkopas neatkarīgais vārds nosauc norisi, atkarīgais (subjekta
ģenitīvs) — norises realizētāju vai izjutēju. Neatkarīgais komponents
šādās vārdkopās visbiežāk ir deverbāls lietvārds ar izskaņu -šana vai

-ums, piem., bērna raudāšana, dēla sasniegumi. Atributīvajai attieksmei

šādās vārdkopās ir subjekta attieksmes nozīmes nokrāsa.

Nu atkal klusums — tik nemitīga lietus gāšana. Aps. J. 2, 92.

Troksnis bija tik liels, ka stiklu plīšanu nedzirdēja. A. Grig. 2, 88.

Rāmajā gaisā atskan tikai viņu [vārnu] smago spārnu švīkstēšana.

V. Pl. 5, 6. Jau otrreiz karš bija pārtraucis viņa [Jura Ozola] paaudzes

mierīgo dzīves plūdumu. A. S. 5, 15. Man ļoti patīk satrakota jūra,

putu mākoņi viļņu galos, piekrastes bangas, kaiju kliedzieni...
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2. Gr. 2, 164. ...noras paegļi švirkst, bišu sanoņa trīc ka vijoļu
muziķa liega. Sudr. 6, 287.

13. Neatkarīgais vārds — no pārejoša verba atvasināts lietvārds ar

galotnēm -a, -c un izskaņām -šana, -ums, -iens v. c., nosauc darbības no-

risi vai rezultātu, atkarīgais — priekšmetu, uz kuru kā uz objektu attie-

cas ar neatkarīgo vārdu nosauktā norise vai rezultāts, piem., dārza kop-

šana, plāna izpilde.
Tad nāca visbriesmīgākais: galvas mazgāšana. J. Jauns. 5, 177.

Ar gudru ziņu lielais Cīrulis bija atlicis pāra vešanu uz pēckāzu
laiku. A. S. 4, 10. Bet acu apmāni jums Daukam nedeva miera. S. E.

1, 7. Viņi brauca prom uz Kurzemes piekrasti, kur šai laikā bija visla-

bākā reņģu zveja. V. L. 13, 257. Nav nekāds brīnums, ka viņu
darbībā redzama nemitīga ceļa meklēšana un virzienu maiņa.
A. U. 9, 56. Sākas darba otrais posms — [meteoroloģisko] ziņu ap-

strāde. C. 9, 117.

14. Neatkarīgais lietvārds nosauc darītāju, darbības veicēju, atka-

rīgais — šās darbības objektu; neatkarīgais vārds tādā gadījumā ir de-

verbāls atvasinājums ar -is, -ējs, -ēja, -tājs, -tāja, -ājs, -āja.

Jāatzīstas, bērnu auklis neesmu bijis nekad labs. A. Austr. 1,

161. Un, lūk, garām paiet dainu krājējs. Sudr. 4, 44. Dažreiz Made

atnesa no mājas ēdamo un laiciņu pasēdēja pie siena vācējiem.

A. S. 4, 47. Mani kartupeļu tīrītājos vēl neieskaitīja... 8.-U.

10, 26. Neredzamie tilta labotāji klusēdami kustas un klabi-

nās pa dzelžaino krēslaini. .. Sudr. 7, 326.

Kā vārdkopās, kurās neatkarīgais vārds nosauc darbību vai darbības

rezultātu, tā ari vārdkopās, kurās tas nosauc darītāju, starp komponen-
tiem ir atributīvā attieksme ar objekta nozīmes nokrāsu.

15. Vārdkopās, kurās neatkarīgais lietvārds nosauc kādu priekšmetu
vai parādību, bet atkarīgais — laika vienību vai citu ar laiku saistītu

nojēgumu, starp komponentiem ir atributīvā attieksme ar laika nozīmes

nokrāsu, piem., rudens darbi, vasaras mākoņi.

Varēja manīt rīta gaismu. Aps. J. 2, 216. Jau klusas sen kokles

un dziesmas, un nakts rasa pumpuros mirdz. Fr. B. 1, 52. Bija jau

septembra vidus, kad sākas rudens vētras. Ž. Gr. 2, 164. Tas lielo

ziemas mieru vēl tikai padarīja dziļāku. A. Austr. 1, 154.

16. Atkarīgais lietvārds — lielākoties abstrakta nojēguma nosau-

kums — nosauc ar neatkarīgo lietvārdu izteiktās norises cēloni, piem.,
bada nāve, prieka kliedziens.

Lai sadeg mūsu nebrīvības posts, un lai mēs esam gatavi
jaunās dzīves gaismai. P. R. 3, 289. Brīnum dārga bij šl seja, Mīlas

reibonis bij salds. Sudr. 6, 305. Pēkšņi no daudzām mutēm atskanēja

neapvaldīts prieka kliedziens. A. Grig. 2, 31.
... kāpēc tavas krū-

tis cilā garas nopūtas, un tās nav laimes nopūtas? M. B. 2, 37.
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... bet mate tada ka apslimuši, sež satinusies dārza aizvēja.
D. Zigm. 1, 190.

17. Lietvārda vārdkopas ar atkarīgu lietvārdu ģenitīvā, kuras nosauc

pazīmi un tās nesēju, iedalāmas divās apakšgrupās.
1) Neatkarīgais vārds ir lietvārds ar konkrētu nozīmi — per-

sonas vai priekšmeta nosaukums, atkarīgais — īpašības ģenitīvs, ko pa-

rasti savukārt apzīmē adjektīvs, vietniekvārds vai skaitļa vārds. Tādējādi

veidojas nozīmes ziņā cieši saistītas trīsvārdu vārdkopas, piem., liela ka-

luma vīrs, maza auguma sieviete.

Viņš nogrieza septiņus vienāda resnuma salmus, sasēja ga-

lus ar smilgu un pina ...
J. Jauns. 9, 172. Aiz durvju sliekšņa .. . stāvēja

paliela auguma virs. V. L. 13, 197. Frontē tāda vecuma puiši
jau ir komandieri... A. S. 5, 75. Ogrēns bija atlētiska auguma

puisis, muskuļains un platām krūtīm ... J. Gr. 5, 123.

Sastopamas arī divvārdu vārdkopas ar atkarīgu īpašības ģenitīvu,
piem., trīsgadu plāns, goda ļaudis.

Vai tad mums jaunajā dzīvē vairs goda viru nevajadzēs?...
P. R. 3, 329. Dziesmas komandā visi viri bija goda ļaudis...
D. Zigm. 1, 36. Nevar taču tādus spēka vīrus kā jūs tik ilgi atstāt

dīkā. V. L. 13, 79. Nule tomēr es nomazgājos pat ar ziepēm un apģērbos,
cik jau nu man bija tas goda apģērbs labs. J. Jauns. 9, 289.

2) Neatkarīgais komponents, kas nosauc pazīmi, ir lietvārds ar

abstraktu nozīmi — lielākoties atvasinājums no adjektīva celma, —

bet atkarīgais — kas nosauc pazīmes nesēju — lietvārds galvenokārt ar

konkrētu nozīmi, piem., prāta asums, ekskursijas Interesantums.

Kas to ar savām miesīgām acīm nav redzējis, tas no apraksta vien

tā skata b ries ml gurnu nevar nojēgt. 81. 14, 168. Es paveru durvis,

un miglas vēsums un rīta blāzmas gaisma plūst uz mani, un es

ceļos... J. Ak. 1,9. Ūdens saltumu Tenis vairs nejuta. A. Grig. 2,
167. Neplosīs vairs austs lielgabalu spalgu m s, sirēnas vairs ne-

kauks. Lukss 1, 370. Bet par rakstura drūmumu patlaban grūti
spriest. A. S. 5, 91.

18. Neatkarīgais lietvārds nosauc priekšmetu, kam pielīdzina ar at-

karīgo lietvārdu (pielīdzinājuma ģenitīvs) nosaukto priekšmetu vai parā-

dību, citiem vārdiem — neatkarīgais lietvārds izsaka pielīdzinājumu,

atkarīgais — pielīdzināmo priekšmetu, piem., lapu ķepiņas, zaru rokas.

Mūsu zobenam jābūt abpusīgi asi trītam, un ik cirtienā jāieliek tau-

tas dusmu uguns. P. R. 3, 289. Ezera lāmās lēpju lapu plauk-
stas vēl nešūpojās ...

A. U. 38, 472. Kaktu mājas, kas agrāk gozējās
meža pavēni, tagad ar savām logu acim vērās rudā ceļmalā. A. S.

5, 26. Pār līksmības un posta dzelmi Tad domu buras strauji peld.
Sudr. 6, 302. Naida un atriebes lāpas nedzlest nekādā jūrā. Lukss

1, 51. ...no lūzuma vietas lēni, negribīgi sūcas sīvas sveķu asaras.

D. Zigm. 1, 268.
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19. Neatkarīgais lietvārds nosauc priekšmetu ar konkrētu (retāk —

abstraktu) nozīmi; atkarīgais komponents ir tā paša vārda ģenitīvs (pa-

stiprinājuma ģenitīvs) un izceļ ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto nojē-
gumu kvantitatīvi, piem., malu malas, mežu meži.

Meža likumā gulēja migla blāķu b lākle m, bet nekāpa augstāk,
ne ari kur bēga. J. Jauns. 8, 36. Esmu izbraukājis savās jaunās dienās

jūru jūras. ..
S. E. i, 13. Bet tu tikmēr... skrej pa tīrumu tīru-

miem, kamēr zābaki beigti... J. Por. 3, 20. Nārsta rajonā sabrauca kuģi
no malu malām. J. Gr. 5, 46. Sveiks audžu audzes Tavu dzimto

vietu, Kur Ērgļu tālumi visapkārt zllgmo brīvi. M. Ķ. 3, 43.

123. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā. Lietvārda vārdkopās ar atkarīgu lietvārdu datīvā

neatkarīgais komponents lielākoties ir deverbāls lietvārds; arī atbilstoša-

jās verbālajās vārdkopās verbs parasti pārvalda lietvārdu datīvā (sal.,
piem., jautāt tēvam un jautājums tēvam).

Samērā daudz mazāk ir vārdkopu tipu, kurās neatkarīgais kompo-
nents nepārvalda datīvu pēc vārdu darināšanas sakara, piem., istaba

mātei, himna saulei. Šādas vārdkopas veidojas verbālu vārdkopu ietekmē,

kurās lieto tos pašus lietvārdus par atkarīgajiem komponentiem, piem.,
dziedāt himnu saulei.

1. Neatkarīgais vārds vārdkopā — deverbāls atvasinājums ar galotni
-c, izskaņām -šana, -ums, -Iba v. c. — nosauc substantīvisku darbību, dar-

bības rezultātu vai darītāju, atkarīgais — uz šo darbību, rezultātu vai

darītāju attiecināmu objektu kā ar neatkarīgo vārdu nosauktā nojēguma

pazīmi, piem., kalpošana tautai, ticība nākotnei, pailgs mātei.

Meitas nu saspiedās tuvāk ap lākturi, ratiņi rāmi Urkšķēja kā pa-

vadījums Liziņas skanīgajai balsij. Brig. 5, 75. ...padošanos
liktenim padomes iznīdējušas, bašklrs droši un rosīgi cej savu dzīvi.

Sudr. 4, 32. Dvēselē jaucās Ugas un cerības, sāpes un bēdas, drosme un

tlciba uzvarat... Sudr. 4, 41. Andrām tomēr vēl neblj...
uzticības dzelzcejam... A. U. 29, 187. Tur zīlītes dziesma

saulei un vēja kokle skan tik saldi, ka sirmajās stundās tvīkst asaras

acis man... Fr. B. 1, 52. Lidz šim esmu tēlojis sevi kā lielu pailgu
tēvam. A. Austr. 1, 36.

2. Neatkarīgais lietvārds nosauc priekšmetisku nojēgumu ar kon-

krētu vai abstraktu nozīmi, kas paredzēts vai tiek lietots tā priekšmeta
labā vai arī tam nolūkam, ko nosauc atkarīgais lietvārds, piem., šķūnis

sienam, galds ēšanai. Atributīvajai attieksmei šādās vārdkopās ir objekta
vai nolūka nozīmes nokrāsa.

Tā bija būda suņiem. J. Jauns. 5, 23. Pārupē atradās... šķūņi
salmiem.... A. Grig. 2, 87. Ko jūs jokojat, brāji, nav [nav] jau laiks

priekiem. Rainis 6, 305. Taisnību sakot, nebija ari nekāda iemesla

jokiem... V. L. 13, 36.
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124. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds instrumentāli. Lietvārda vārdkopās ar atkarīgu liet-

vārdu instrumentāli neatkarīgais lietvārds ir vai nu deverbāls atvasinā-

jums, vai arī lietvārds, kam ar verbu vārdu darināšanas sakara nav.

1. Vārdkopās, kur neatkarīgais lietvārds ir deverbāls atvasinājums

ar galotnēm -a, -c, izskaņām -šana, -ums v. c. — darbības substantivē-

jums, atkarīgais vārds instrumentāli nosauc personu vai priekšmetu —

objektu, uz kuru attiecas substantīviskā darbība, piem., sastridēšanās ar

draugu, saruna ar tēvu (atributīvā attieksme ar objekta nozīmes nokrāsu).
Šis atgadījums ar Pūci mani jo ciešāk saistīja pie Andra

tēva... Aps. J. 2, 228. Ir, piemēram, ciņa ar kādu dziļi lesakņojušos
bērzu. Saul. 4, 312. Notikums ar Plmberlenes pulku galīgi no-

stiprināja Ošu Andrejam jau sen briedušo pārliecību ...
A. U. 38, 458.

Ilze atcerējās savu pirmo tikšanos ar Jēkabu un pasmaidīja.
A. Grig. 6, 80. Dispečers savā Istabā, kurai logi uz Ventu, beidz sasauk-

šanos ar zvejas kuteriem jūrā. D. Zigm. 1, 9. Svētdienas vakar-

pusē Pēteris aizgāja pie skolotāja Kalniņa un Izstāstīja savu sarunu

ar Kraupēnu virteni. A. S. 4, 171.

2. Vārdkopās, kurās par neatkarīgo komponentu ir lietvārds, kam

nav vārdu darināšanas sakara ar verbu, lielākoties izpaužas ar atkarīgo
lietvārdu nosauktā priekšmeta piederība priekšmetam vai pie priekšmeta,
kas nosaukts ar neatkarīgo lietvārdu (atributīvā attieksme ar piederības
nozīmes nokrāsu).

1) Neatkarīgais lietvārds nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu, atka-

rīgais — priekšmetu, kas pieder ar neatkarīgo lietvārdu nosauktajai dzī-

vajai būtnei vai priekšmetam, pavada to vai ir tai līdz, piem., kaimiņi
ar zirgiem.

Salūgsim kaimiņus ar zirgiem... A. S. 4, 151. Nāca pretim
viena māte ar sēņu groziņu. J. Jauns. 9, 291. Mēs, palikuši vieni,

atsēžamles grāvmalā saplpot un gaidām meiteni ar grābekli.
E. V. 1,209.

2) Atkarīgais lietvārds instrumentāli nosauc priekšmetu, kas pieder
pie priekšmeta, ko nosauc neatkarīgais lietvārds, ir šā priekšmeta detaļa
vai kā citādi to kvalificē, piem., trauks ar vāku, aproce ar pogu.

Saule jau bija norietējusi, kad
... upi ar līčiem ieraudzīju. Aps.

J. 2, 224. Ziemeļu sienā vāgūžam bij neliels lodziņš ar stikla rūti.

J. Jauns. 5, 27. Bet pāri visam pacēlās tornis ar spožo gredzenu.
J. Ez. 1, 23. Visiem rijas galos bija kambari, citiem pat istabas ar

stikla logiem. A. S. 4, 128. Balta aproce ar zelta pogu paspīdēja
no piedurknes, kad viņš [Sausums] slaidā lokā pacēla cepuri. A. U. 9, 335.

Tā viņš bij skrējis, bet bij arvlenu vēl students, kamēr biedri ar

labiem diplomiem sen leņēma cienījamas vietas. K. Sk. 4, 137.

Pie šā tipa pieder vārdkopas, kurās neatkarīgais lietvārds nosauc

kādu personu vai dzīvnieku, bet atkarīgais (īpašības instrumentālis) —
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ķermeņa daļu kā šās būtnes pazīmi, piem., virs ar bārdu, govs ar ragiem.
Tā kā šādu pazīmes jeb īpašības instrumentāli parasti tuvāk raksturo

adjektīvs, tad daudz biežāk sastopamas attiecīgas paplašinātas vārdko-

pas, kurās komponenti jēdzieniski ir cieši saistīti, piem., virs (ar) sirmu

galvu, putns ar liku knābi.

Arvien viņš [Rotšilds] teicās kādu brīnumu redzējis, putnu ar

briesmīgu galvu, zivi ar sirmu muguru... J. Por. 2, 259.

Brašs vīrs ar dzeltenu bārdu atšķīrās no bara un pagājās ziņ-
nesim pretim. Saul. 4, 178. Nē, viņš nemaz nebija vājāks kļuvis, tikai seja
drusku bālāka, bet citādi tas pats vecais, stiprais puisis spēcīgiem
pleciem... V. L. 14, 188. No otra pajūga izrausās sprigans večuks

sarkaniem vaigiem... A. S. 4, 3. Viņai bij pat sava govs ar

baltiem ragiem. J. Jauns. 5, 246.

3) Neatkarīgais vārds nosauc priekšmetu ar ietilpi, atkarīgais
vārds instrumentāli — vielu vai priekšmetu, kas piepilda ar neatkarīgo
vārdu nosaukto priekšmetu, t. i., izsaka ar neatkarīgo komponentu no-

sauktā priekšmeta saturu, piem., glāze ar ūdeni, maks ar naudu.

Liena patlaban nolika galdā bļodu ar cūkgaļas šķēlēm...
A. U. 29, 146. lenesa kurvi ar ēd am

0...
A. S. 4, 11. Andrejs paņēma

kannu ar ūdeni... J. Gr. 2, 156. Mašīnas ar kareivjiem, kas

devās uz fronti, nebija vairs nekāda neparasta lieta. 2. Gr. 1, 77.

125. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds lokatīvā. Lietvārda vārdkopās ar lietvārdu lokatīvā at-

karīgais komponents var būt gan deverbāls vai kādam verbam atbilstošs

lietvārds, gan arī lietvārds, kas neatbilst nevienam verbam.

1. Vārdkopās, kurās neatkarīgais lietvārds ir norises vārds vai darī-

tājvārds, kas pēc vārdu darināšanas sakara un nozīmes pilnīgi atbilst at-

tiecīgajam verbam, atkarīgais lietvārds nosauc vai nu norises vārdā, vai

darītājvārdā ietvertās darbības realizēšanās vietu vai objektu (Veca-
jam Kļaviņām šie vārdi bij kā naža dūriens sirdī... 81. 14, 170.

Kosmosa pētīšanā īpaša nozīme būs cilvēka lidojumam starpplanētu
telpā. C. 9, 117.), laiku (atgriešanās nakti), ierobežojumu (Tik
liela ieguve Ir rekordsasntegums kaļķu ražošanā mūsu repub-
likā. C. 2, 108.), nolūku (Rečs... prātoja atkal par plostos
braukšanu. A. S. 4, 31.), veidu (Grūti jau bija mierā sēdētā-

jam panest tādu gaisu ... Aps. J. 2, 152.).
2. Vārdkopās, kur par atkarīgo komponentu ir vārds lokatīvā, kas

nevienam verbam neatbilst, lokatīvs izsaka ar neatkarīgo lietvārdu no-

sauktā nojēguma kvalitatīvu pazīmi vai arī raksturo to vietas vai laika

ziņā.

1) Neatkarīgais lietvārds ir personas vai arī priekšmeta nosaukums,

atkarīgais — šās personas apģērba vai priekšmeta ietērpa nosaukums. Šā

tipa divvārdu vārdkopas lieto samērā reti; daudz parastākas ir attiecī-

gas paplašinātas vārdkopas, jo atkarīgajam vārdam lokatīvā parasti
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nepieciešams precizētājs — adjektīvs vai citas vardu šķiras vārds, piem.,
meitenegaišā tērpā, dāvana glītā iesaiņojumā.

Un kalpa zēns pelēkās drēbēs let pa lauka malu, un es viņu
sveicinu... J. Ak. 1, 8. Zem griestu lampas pār grāmatu sagumls jauns
cilvēks kreklos, elkoņus galdiņā atspiedis... A. U. 38, 28. Starp
kokiem parādījās meitene santtāre s apģērbā. A. Grig. 2, 34.

Tad atmiņā atplauka dzeju grāmata zilā sējumā. A. Grig. 2, 120.

2) Atkarīgais lietvārds vārdkopā nosauc vietu, ar kuru saistīts ar

neatkarīgo lietvārdu nosauktais priekšmets vai abstraktais nojēgums,

piem., māja upmalā, kapsēta kalnā, rits mežā (atributīvā attieksme ar

vietas nozīmes nokrāsu).

Tik vecā egle kalna galā rāda, ka tur agrāk mežs bijis. Aps. J.

2, 215. No vecajām ēkām palikusi savā vietā tikai pirtiņa pļav mali.

Saul. 4, 294. Niobes statuja nišā likās noslēpumaini smaidām. A. U.

9, 237. Robotā siena pamalē bija zila visās nokrāsās. Sudr. 4, 28.

Viņš atminējās vienu pēcpusdienu str autmal ā, tad otru pēcpus-
dienu audzē. S. E. I, 61. Lepnā pilsēta jūras krastā, tavas vadugu-
nls nekad neapdziest ... D. Zigm. 1, 8.

3) Atkarīgais lietvārds vārdkopā nosauc plašāku laika nojēgumu, uz

kuru attiecas vai kura robežās ietilpst ar neatkarīgo lietvārdu nosauktais

šaurākais laika nojēgums, piem., (divi) vakari nedēļā, reizi gadā (atri-
butīvā attieksme ar laika nozīmi).

Lielie iekrita upē tikai reizi dienā, parasti tūlīt pēc pārnākšanas
no lauka. J. Jauns. 9, 357.

Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījumā

126. §. Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījumā
veido neatkarīgais lietvārds un prievārds kopā ar atkarīgo lietvārdu vsk.

ģenitīvā, datīvā, akuzatīvā (vai instrumentāli) un dsk. datīva un instru-

mentāļa kopīgajā formā vai arī ģenitīvā. Šais vārdkopās starp kompo-
nentiem ir atributīvā attieksme ar dažādām nozīmes nokrāsām.

127. §. Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu. Liet-

vārda vārdkopās ar lietvārdu ģenitīvā netiešajā pārvaldījumā iesaistās

prievārdi aiz, bez, dēļ, kopš, no, pēc, pie, pirms, uz, virs, zem.

128. §. Vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu aiz.

1. Vārdkopās, kurās neatkarīgais lietvārds ir no virzības vai kustī-
bas verba atvasināts norises vārds, atkarīgais lietvārds — konkrēta

priekšmeta nosaukums kopā ar prievārdu aiz raksturo ar norises vārdu
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izsacīto substantīvisko darbību tās norises vietas un arī objekta ziņā,

piem., virzīšanās aiz galda, novietošana aiz skapja.
2. Neatkarīgais lietvārds var būt arī konkrēta priekšmeta nosaukums

vai arī norises vārds, kas atvasināts no verba, kurš izsaka kādu fizisku

vai psihisku stāvokli, darbošanos vai abstraktu darbību. Atkarīgais liet-

vārds tādā gadījumā kopā ar prievārdu konkretizē neatkarīgo lietvārdu

tikai vietas ziņā, piem., māja aiz upes, sols aiz eglēm.
Vai varbūt kāds nejauši zaram aiz klēts bij nobraucījis lapas?

81. 15, 110. Visi tris iet uz tuvējo meži nu aiz nabagu mājas.
J. Por. 2, 288. Tik jauki šķita — ir ratiņa dūkoņa, ir stāsti par svešām ze-

mēm, Ir vēja gaudošana aiz loga. A. S. 5, 54. Vispār žagaru
buntei aiz sijas reizes tris katru dienu nācās atstāt savu silto

vietu. A. U. 6, 13. Skaties, ka tu to gabalu aiz kalna lidz vakaram

beidz! Brod. 9, 32. Klaju miņā aiz birztalas kļuva redzamas Rij-
kuru ēkas ... M. B. 1, 103.

129. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu bez. Vārdkopās ar

prievārdu bez kā neatkarīgais, tā atkarīgais lietvārds var būt gan kon-

krēta, gan abstrakta nojēguma nosaukums. Atkarīgais lietvārds kopā ar

prievārdu šādās vārdkopās kā neatkarīgā lietvārda pazīmi nosauc objektu,
kura trūkst ar neatkarīgo lietvārdu nosauktajam priekšmetam, piem.,
grāmata bez vākiem, diena bez saules.

Viņš [Ješka] aizvien nēsāja vecus, garus, pelēkus svārkus bez

oderes, kuru tas bija izplēsis dažādiem nolūkiem. J. Por. 2, 256. Manim

[man] dod saldas mutes, Es tev došu salda vīna Bez kuprīša b i ķē-
ri ti. Rainis 9, 415. Pilsēta bez upes Ir kā vijole bez stīgu.
P. R. 3, 23. Grāmatu mūsmājā vairāk nebija kā bībele un veca dziesmu

grāmata bez vākiem. A. Austr. 1, 288. Aizgāja mīkstčaulis, cilvēks

pilnīgi bez disciplīnas, bet pārnāca seržants. Ē. V. 1, 127. M fi-

zika bez mc lodi jas ir kā cilvēks bez dvēseles. V. L. 4, 154.

130. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu dēļ.

Neatkarīgais lietvārds ir deverbāls vai celma ziņā radniecisks kā-

dam verbam, bet atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu dēļ izsaka ar ne-

atkarīgo lietvārdu nosauktās substantīviskās darbības cēloni (piem., ne-

patikšanas darba dēļ, strīds naudas dēļ).
Vai šinī brīžam jaušamā nemierā izpaudās tikai nebeidzamās rū-

pes ģimenes dēļ vai iekvēlojās lidz arī toreizējais visas mūsu ap-

spiestās tautas likteņa nojautums, kam lai to tagad vairs prasām?
A. Austr. 1, 26.

131. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu kopš.

Vārdkopās ar prievārdu kopš atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu
izsaka ar neatkarīgo lietvārdu (bieži deverbālu) nosauktā nojēguma
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realizēšanās laika sākuma posmu vai momentu, piem., draudzība kopš

bērnības.

Bij tur ari draudzības kopš bērnības un draudzības lidz

kapam. J. Jauns. 9, 450.

132. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu no.

1. Neatkarīgais lietvārds nosauc daļu (visbiežāk lietvārdi daļa.

puse), atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu — konkrētu priekšmetu (pa-
rasti kolektīvu nojēgumu vai vielu) vai arī abstraktu nojēgumu — ob-

jektu, uz ko attiecināma ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā daļa, piem.,

Izgriezums no avīzes, fragmenti no romāna. Dažkārt paralēli šādām vārd-

kopām lieto atbilstošas lietvārda vārdkopas ar tieši pārvaldītu lietvārda

ģenitīvu (romāna fragments).
Uguns spīdums bāli apgaismoja nelielu gabaliņu no liel-

ceļa... Saul. 4, 89. Tā vien šķita, ka viņa Ir daļa no sila un ka

kopā ar to istabā ienāks viss sils. P. R. 3, 319. Došu tam pusi no sava

siera, kas man šovakar tādu vainagu uzliks galvā! 81. 17, 211. ...ne-

aizmirsti, ka puse no zvejas pienākas man. J. Gr. 2, 26. Biedri Zāllt,

es jums apgalvoju, ka septītajai klasei un komjauniešiem arī ir līdz tikai

puse no vajadzīgā. O. V. 2, 200.

2. Neatkarīgais lietvārds nosauc konkrētu priekšmetu; atkarī-

gais lietvārds, kas arī nosauc konkrētu priekšmetu, lielākoties vielu, kopā
ar prievārdu kā ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā priekšmeta pazīmi iz-

saka materiālu, no kā šis priekšmets pagatavots (objekta attieksmes no-

krāsa), piem., rokassprādze no zelta.

Uz granīta slrmsānu pamatiem Stāv pils no slkslklem akme-

ņiem... V. Pl. 4, 56. Ilgi kareivja zoles nezin, kāds Istabas kuls, zin tik

būdas no skujām... Lukss 4, 113.

Daudz plašāk mūsdienu valodā lieto sinonīmās lietvārda vārdkopas
ar tieši pārvaldītu lietvārda ģenitīvu kā atkarīgo komponentu (zelta ro-

kassprādze, skuju būda).
3. Neatkarīgais lietvārds ir darbības nosaukums, kas atvasināts

no verbiem ar virzīšanas (virzīšanās) vai atdalīšanas (atdalīšanās) no-

zīmi, atkarīgais lietvārds — konkrēta priekšmeta, vietas vai abstrakta

nojēguma nosaukums. Atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu izsaka ar

neatkarīgo lietvārdu nosauktās darbības objektu vai ari vietu kā šās dar-

bības izejas punktu, piem., atcelšana no amata, braukšana no Maskavas.

Atcelšana no direktora posteņa viņu [Pakalnu], liekas, nemaz

nesarūgtināja. J. Gr. 2, 133. Latviešu tautas etnoģenēzes pētītāju uzde-

vums Ir noskaidrot, kādā no minētām slavu tautu attīstības stadijām
notikusi baltu tautu senču atšķelšanās no kopējiem priekšte-
čiem. Zutis 1,41.

Izplatītas ir saliktas vārdkopas, kuras neatkarīgajam lietvārdam pa-
kārtots vēl otrs lietvārds datīvā ar prievārdu lidz; pakārtotie lietvārdi
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kopā ar prievārdiem izsaka ar neatkarīgo lietvārdu nosauktās distances

gala punktus, piem., gabals no Rīgas lidz Jelgavai, (ceļa) posms no sko-

las lidz mājai.

Ceļa gabalu no mūsmājas lidz Škesteriem savā bēr-

nībā tiku mērojis neskaitāmas reizes. A. Austr. 1, 296.

4. Neatkarīgais lietvārds nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu,
atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu — priekšmetu, vietu, no kuras cē-

lies, ar kuru saistīts ar neatkarīgo lietvārdu nosauktais priekšmets vai

būtne, piem., ekskursanti no Lietuvas, vēstule no mājām.
Man kļuva tik priecīgi ap sirdi, It kā es būtu sastapis mīļu draugu

no tālās dzlmtene s. 8.-U. 14, 83. Pārlasīju vēstules no mājām,
beidzot uzdedzu pat savu vājo gaismu. J. Ez. 1, 158. Un kādas Ir jūsu do-

mas par Kurpnieku no P uduma ciema? V. L. 13, 80. P uki no

dzimtenes dārza Uzšķirts grāmatā vecā, Sajūtu smaržu... Sudr. 6,
160. Gards jau ir ābols no paša ābeles. M. B. 1, 106.

5. Neatkarīgais lietvārds, kas lielākoties ir deverbāls vai arī ar kādu

verbu semantiski asociējams — izsaka kādas darbības rezultātu;

atkarīgais lietvārds, kas arī ir deverbāls atvasinājums vai arī neverbālas

cilmes vārds, kopā ar prievārdu no nosauc substantīvisku darbību vai arī

priekšmetu — ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā nojēguma cēloni, piem.,
klepus no saaukstēšanās, nāve no saindēšanās, ievainojums no kritiena:

Bija redzami ari dzīli lespiedumi no zābaku papēžiem. Saul.

4, 246.

133. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pēc. Lietvārda vārd-

kopās, kurās par atkarīgo komponentu ir lietvārds ģenitīvā (vai dsk. dat.

un instr. kopīgajā formā) kopā ar prievārdu pēc, neatkarīgais kompo-
nents lielākoties ir deverbāls lietvārds vai lietvārds, kam ar verbu kopīga
cilme.

1. Neatkarīgais lietvārds — deverbāls atvasinājums vai vārds, kam

ar verbu kopīga cilme, izsaka tiekšanos, virzīšanos; atkarīgais
lietvārds — konkrēta priekšmeta vai arī abstrakta nojēguma nosau-

kums — kopā ar prievārdu pēc nosauc objektu, uz kuru tiecas vai virzās

ar neatkarīgo lietvārdu izteiktā substantīviskā darbība, piem., iešana pēc
ūdens, steigšanās pēc palīdzības.

Otru sestdienu kārošana pēc pirts abēju saimes ļaudīm pa-
lika [kļuva] stiprāka. Aps. J. 2, 81. Varbūt man tāpēc bija mūžīga kāre

pēc siļķēm, ka nekad nedabūju viņu [to] paēst, cik gribējās. J. Jauns.

5, 122. Tieksme pēc patiesības Ir tas galvenais. A. U. 9, 58. Vēl
ilgās pēc tāles dveš pēdējais vaids

...
Rainis 2, 125. Kad Jānis bija

ar Zani drusku sadraudzējušies, viņš sāka to pavadīt gājienos pēc
zālēm. A. S. 11,39. Brauciens pēc kāpostiem un nelaimes ga-

dījums uz ūdens pēkšņi ieguva jaunu nozīmi. V. L. 13, 213.

2. Neatkarīgais lietvārds nosauc substantīvisku darbību vai citu ab-

6 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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straktu nojēgumu, atkarīgais lietvārds — kādu laika vienību, noti-

kumu vai citu ar laiku saistītu nojēgumu un kopā ar prievārdu pēc izsaka

ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā nojēguma realizēšanās laika robežu,

piem., atmošanās pec stundas, laiks pēc pusdienas.

Edgars Kļava ziņoja par organizācijas darbu starplaikā pē č

iepriekšējās sapulces. V. L. 13, 95.
.. .Dielveris pirmajā rīta pēc

profesorā saslimšanas ieradās slimnīcā
...

Br. S. 4, 112.

134. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pie. Lietvārda vārd-

kopās, kurās par atkarīgo komponentu ir lietvārds ģenitīvā (vai dsk. dat.

un instr. kopīgajā formā) un prievārds pie, neatkarīgais lietvārds var but

gan deverbāls, gan arī ar verbu cilmes ziņā nesaistīts lietvārds.

L Neatkarīgais lietvārds ir no virzības vai kustības verba atvasināts

norises vārds (lielākoties ar priedēkli pie-) ; atkarīgais lietvārds nosauc

konkrētu priekšmetu un kopā ar prievārdu izsaka ar neatkarīgo lietvārdu

nosauktās substantīviskās darbības vietu (blakus vietas nozīmei jūtama
arī objekta nozīmes nokrāsa), piem., pienākšana pie loga, plespraušana

pie atloka.

2. Neatkarīgais lietvārds ir ar verbu cilmes ziņā nesaistīts kon-

krēta priekšmeta nosaukums vai arī atvasinājums no verba, kas

izsaka stāvokli vai abstraktu darbību; atkarīgais lietvārds nosauc priekš-
metu vai vietu un kopā ar prievārdu pie raksturo ar neatkarīgo lietvārdu

nosaukto priekšmetu vietas ziņā, piem., liepa pie vārtiem, sols pie avota,

notikums pie ozola.

Saimniece, pa paradumam, nosēdusies krēslā pie loga. A. U.

9, 23. Nora pie Zāļupes grīvas tagad vairāk nekā nedēļu ņudzēja

no ļaudīm. V. L. 13, 250. Sito medāli tu talkam dabūji lelejā pie
Simas? J. Ez. 1, 41. Ko, varbūt osta sliktāka kļuvusi, jūra pie

Ventspils seklāka... D. Zigm. 1, 231. «Kas tad Bajārus nezina?» viņa
[vecāmāte] nicīgi teica, noklausījusies saimnieku sarunu pie vaka-

riņu galda. J. Jauns. 9, 40. Un pirmītējais notikums pie kukurūzas

blāķa man-jau vairs neliekas tik briesmīgs ...
Ē. V. 1, 121.

135. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu pirms vai priekš.

Neatkarīgais lietvārds nosauc darbību, laika posmu, dzīvu būtni vai

konkrētu priekšmetu vai arī abstraktu nojēgumu; atkarīgais lietvārds

(lielākoties notikuma, norises nosaukums) kopā ar prievārdu pirms vai

priekš raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto nojēgumu laika ziņā —

tas realizējas vai eksistē agrāk nekā nojēgums, kuru izsaka atkarīgais
lietvārds, piem., iegriešanās pirms sapulces, laiks priekš kara.

Sie lomi visvairāk uzbudināja Līču Mārtiņu, tā ka nakti pirms
stāvvada pārlūkošanas viņš nemaz neaizvēra acis. J. Gr. 2, 215.

O-ša saspringa kā zebiekste pirms lēciena.-. M. B. 1, 81. Ne-
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viens cilvēks, kam kaut cik tuva skatuves māksla, šādos brīžos nevar pa-

likt vienaldzīgs, bet jūtas kā jūrnieks pirms vētras... Br. S. 4,89.
136. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu uz.

Vārdkopās ar prievārdu uz neatkarīgais lietvārds nosauc darbību

(ja tas ir norises vārds) vai priekšmetu, atkarīgais lietvārds kopā ar prie-
vārdu raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto nojēgumu tā realizēša-

nās vai atrašanās vietas zinā, piem., notikums uz tilta, virs uz tilta.

Tā būs atriebts sitiens uz tilta. P. R. 3, 201. Ozols ievēroja,
ka viņš [Salenieks] uzmanīgi aplūko kādu braucēju uz ceļa, kas

... riksi kaut kur steidzās. A. S. 5, 30. lejūgts melnltis bija tādā kā solā

uz riteņiem... S. E. 1, 59. Gaismas eremlt s uz staba, Tiešām

nelaimīgs tavs mūžs! Sudr. 6, 273. Vīrs uz tilta bij diezgan skatījies
un pārliecinājies, ka nekas vairāk tur netiks redzams. A. U. 38, 6.

137. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu virs. Neatkarīgais
lietvārds nosauc substantīvisku darbību (ja tas ir norises vārds) vai

priekšmetu; atkarīgais lietvārds — konkrēta priekšmeta nosaukums —

kopā ar prievārdu izsaka, ka ar neatkarīgo lietvārdu nosauktais priekš-
mets vai norise realizējas vietas ziņā augstāk, pāri par priekšmetu, kas

nosaukts ar atkarīgo lietvārdu, to neskardams tieši, piem., pacelšanās virs

mākoņiem, glezna virs rakstāmgalda: Bet kas te visvairāk apbrīnojams —

jumtiņš virs pērkļa! J. Jauns. 9, 294.

138. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu zem.

Neatkarīgais lietvārds vārdkopās ar prievārdu zem nosauc norisi

(ja tas ir deverbāls) vai priekšmetu; atkarīgais lietvārds — kon-

krēta priekšmeta nosaukums — kopā ar prievārdu izsaka, ka šis priekš-
mets norobežo no augšas ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto darbību vai

priekšmetu, tādējādi raksturojot šo darbību vai priekšmetu realizēšanās

vai atrašanās vietas ziņā, piem., paslēpšanās zem egles, namiņš zem vī-

toliem.

Es atminu vēl mežā šauro taku Un mīļo vietiņu zem ābeles...

Asp. 2, 116. Pie Mierinu mājām pakalnā zem ozola bija pacēlu-
sies dzeltena mālaina zemes kopiņa ar baltu nekrāsotu krustu galā.
A. S. 5, 62.

139. §. Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds datīvā kopā ar prievārdu. Liet-
vārda vārdkopās ar lietvārdu datīvā netiešajā pārvaldījumā iesaistās

prievārdi lidz un pa.
140. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā kopā ar prievārdu lidz.

1. Vārdkopās ar prievārdu līdz neatkarīgais lietvārds var būt no vir-

zības vai kustības verba atvasināts darbības nosaukums. Atkarīgais
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lietvārds tādā gadījumā kopā ar prievārdu nosauc konkrētu priekšmetu
vai vietu kā robežu, līdz kurai sniedzas ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā

darbība, piem., pastaiga lidz ezeram, brauciens lidz Koknesei. Vārdkopas,
kurās par neatkarīgo lietvārdu ir priekšmetu, īpaši telpisku nojēgumu

nosaukumi, rodas pec analoģijas ar citām semantiski atbilstošām vārd-

kopām, piem., ceļš lidz mājām (sal. iet lidz mājām, iešana ltdz mājam):
Kādas mums še tās ganības: nograuzts sausas smil(k)šu noras gaba-
liņš un akmeņainā krasta piegāze lidz Daugavai. A. U. 38, 641.

2. Biežāk sastopamas vārdkopas ar prievārdu lidz, kurās neatkarī-

gais lietvārds ir gan ar konkrētu, gan abstraktu nozīmi, gan deverbāls,

gan ar verbu cilmes ziņā nesaistīts, bet atkarīgais — vārds, kura leksiskā

nozīme vairāk vai mazāk saistīta ar laika jēdzienu. Atkarīgais lietvārds

šādās vārdkopās konkretizē ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto nojēgumu,
izsakot tā norises laika (arī mēra) beigu robežu, piem., darbs lidz vaka-

ram, runāšana lidz apnikumam.
Nu laiks lidz vakaram aiztecēja ļoti ātri... 81. 15, 157. Bij

tur arī draudzības kopš bērnības un draudzības līdz kapam.
J. Jauns. 9, 450. Mūsu draudzība bija draudzība lidz nāvei. 2. Gr.

2, 15. Kolektīvā uzņems zēnus lidz 11 gadu vecumam. R. B.

2, 277.

141. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā kopā ar prievārdu pa.

1. Neatkarīgais lietvārds ir no pārejoša verba atvasināts darbī-

bas nosaukums, atkarīgais lietvārds — kāda dalāma priekšmetu vai-

ruma vai vielas atsevišķa vienība. Atkarīgais lietvārds šādās vārdkopās
kopā ar prievārdu konkretizē neatkarīgo lietvārdu, izsakot nosauktās dar-

bības objektu vai norises veidu, piem., došana pa gabalam.
2. Neatkarīgais lietvārds ir deverbāls darbības nosaukums, atkarī-

gais — vārds ar vairāk vai mazāk abstraktu nozīmi. Atkarīgais lietvārds

kopā ar prievārdu šādās vārdkopās izsaka ar neatkarīgo lietvārdu nosauk-

tās darbības cēloni vai nolūku, piem., teikšana pa jokam, vai arī veidu,

piem., runāšanapa prātam.
142. §. Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu. Liet-

vārda vārdkopās ar lietvārdu akuzatīvā netiešajā pārvaldījumā iesaistās

prievārdi ap, caur, gar, pa, par, pār, pret, starp un uz.

143. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu ap.
1. Neatkarīgais lietvārds ir no virzības verba atvasināts norises

vārds vai arī ar verbu cilmes ziņā nesaistīts priekšmeta nosaukums;
atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu konkretizē neatkarīgo lietvārdu tā

vietas vai virziena ziņā, nosaucot konkrētu priekšmetu, ko pilnīgi vai da-

ļēji apņem ar neatkarīgo lietvārdu nosauktā darbība vai priekšmets, piem.,
lidojums ap zemeslodi, žogs ap dārzu.
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.. . tur varēja visādi izgudroties par tik svarīgām lietām kā zemes

apaļumu un griešanos ap sauli. S. E. 1, 40. Nu viņam [Vēveru

Jorģim] nesmaidīja acis vien, bet ari sīko krunku vainadziņi ap

tām. A. U. 29, 186. Viņam [Draudiņam] likās, ka zaļie koki ap Lū-

š i c m degtu vakara saulē
...

X- Š. 1, 239.

2. Neatkarīgais lietvārds ir deverbāls atvasinājums, it īpaši ar pro-

cesa nozīmi; atkarīgais lietvārds, kas nosauc kādu laika jēdzienu vai

citu ar laiku saistītu nojēgumu, kopā ar prievārdu konkretizē ar neatka-

rīgo lietvārdu nosaukto nojēgumu, izsakot tā realizēšanās aptuvenu laika

punktu, piem., atgriešanās ap brokastlaiku, pamošanās ap pusnakti, pa-

staiga ap saulrietu.

144. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu caur. Vārdkopās
ar prievārdu caur neatkarīgais lietvārds ir vai nu darbības nosau-

kums — deverbāls atvasinājums (lielākoties no virzības verbiem), vai arī

lietvārds ar nozīmi «ceļš», piem., ceļš, taka, stiga v. tml. Atkarīgais liet-

vārds parasti nosauc konkrētu priekšmetu, kas kopā ar prievārdu kā

vide raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto priekšmetu, piem., brau-

ciens caur mežu.

Tur bija ceļš caur mežu taisni kā iela. Saul. 4, 28. Visas šīs

klusas domu un jūtu ēnas Ritai šorīt kliedēja saulainais rits un gājiens
caur vasarīgajiem laukiem. P. R. 3, 285.

145. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu gar. Neatkarīgais
lietvārds vārdkopās ar prievārdu gar lielākoties ir vai nu darbības

(deverbāls atvasinājums), vai kāda konkrēta priekšmeta nosaukums.

Atkarīgais lietvārds, nosaucot konkrētu priekšmetu, kopā ar prievārdu
raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto priekšmetu virziena vai novie-

tojuma ziņā — kā robeža, piem., staigāšana gar logu, puķes gar žogu:
Viesuļvētras visbiežāk plosās ... Atlantijas okeānā ap Antiļu salām, kā

ari apgabalā gar Bengālijas līci. R. B. 2, 235.

146. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pa. Vārdkopās ar

prievārdu pa neatkarīgais lietvārds lielākoties ir no virzības verba atva-

sināts substantīvisks darbības nosaukums. Atkarīgais lietvārds kopā ar

prievārdu raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto priekšmetu vai nu

vietas, vai laika ziņā.
Vietas nozīme atkarīgajam lietvārdam kopā ar prievārdu šādās

vārdkopās ir tad, ja tas ir telpisks nojēgums (bieži ar teritorijas,
plaknes, virsmas nozīmi), piem., brauciens pa mežu, iešana pa ceļu, ceļo-
jumspa jūru.

Elzas gaitas pa āru likās esam bezgalīgas. Saul. 4, 186. Brau-

ciens pa Baltkrieviju vēl vairāk tuvināja baltkrievu un moldāvu
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rakstniekus ... LM 8, 40. Spocīgs izskatījās brauciens pa silu naktī

laternas gaismā. A. S. 5, 167.

Ja atkarīgais lietvārds ir laika vienības nosaukums, tad tas

kopā ar prievārdu raksturo ar neatkarīgo lietvārdu nosaukto darbību

laika ziņā, piem., pastaigāšanās pa vakariem, ceļojums pa nakti.

147. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu par. Vārdkopās ar

prievārdu par neatkarīgais lietvārds lielāko tiesu ir deverbāls vai arī

celma ziņā vai semantiski atbilstošs tiem pašiem verbiem, kas veido ver-

bālas vārdkopas ar prievārdu par un lietvārdu akuzatīvā (sk. 98. §), piem.,
runāšana, stāsts, telegrama, filma, dati, domāšana, kalpošana, Ilgums,
ievēlēšana v. c. Atkarīgais lietvārds, kam var būt gan konkrēta, gan ab-

strakta nozīme, kopā ar prievārdu konkretizē ar neatkarīgo lietvārdu

nosaukto nojēgumu, izsakot galvenokārt tā objektu, piem., domāšana par

nākotni, teika par milzi.

Es labprāt noklausījos stāstu par Sānu ciemu... k. U. 6, 7.

Sevišķi man patika dziesma par zvirbuli... J. Jauns. 5, 81. Pie

brokasta galda. . . iesākas dzīvas pārrunas par gaidāmo zveju.
2. Gr. 2, 41. Tas bija protokols par mirušā Salmiņa mantu...

Saul. 4, 187. Taņa bija nosūtījusi brālim telegrama par savu le-

rašanos. V. L. 13, 304. Bet iekšēji viņu [Straujupu] sāpīgi grauza ne-

ziņa par jauniešu likteni. J. Gr. 2, 170.

148. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pār.
1. Neatkarīgais lietvārds vai nu ir no virzības verba atvasināts no-

rises vārds, vai arī konkrēta priekšmeta vai parādības nosaukums.

Šādās vārdkopās atkarīgais lietvārds, kas nosauc konkrētu priekšmetu
vai telpu, kopā ar prievārdu raksturo neatkarīgo lietvārdu tā nosauktā

nojēguma virziena vai novietojuma ziņā, piem., celšanās pār upi, tilts

pār aizu.

Valtera kalniņa koki jau bija tumsas pilni, un Gauja lejā Izskatījās
kā alvas laipa pār tumsas bezdibeni. P. R. 3, 130. Kaspar mātes

mazmeitiņa ir īsta skaistule, brīnišķu, atklātu seju, svaigu kā rīts pār

Zleme\kurzemes mežiem
...

D. Zigm. 1, 208.

2. Neatkarīgais lietvārds ir norises vārds vai darītājvārds un nosauc

valdīšanu, pārākumu vai arī personu, kas valda: valdīšana, vara, kon-

trole, kungs, valdnieks v. c. Atkarīgais lietvārds šādās vārdkopās ir kon-

krēta (bieži personas) vai abstrakta nojēguma nosaukums un konkretizē

neatkarīgo lietvārdu kā tā nosauktās substantīviskās darbības objekts,
piem., vara pār cilvēkiem, valdīšana pār zemi.

Gan jau tu arī piedzīvosi, cik sievai liela vara pār viru... 81. 17,
168. īsu bridi es biju izjutis varu pār kādu cilvēku... Ē. V. 1, 224.

Pastiprināt arodbiedrību kontroli pār apdzīvojamās platības sadali!

C. 9, 59.
...

tātad lopkopība jau noteikti ņēmusi pār s v aru pār mcd-



87

niecību. Zutis, 1, 22.Esi brīvs cilvēks, kungs pār savu laiku. 81.

17,169.
Paralēli šādam vārdkopām ar par lieto ari vārdkopas ar par, piem.,

vara par cilvēku, valdīšana par zemi:

«Nudie', viņš domā, ka tas par tām zivīm vēl kungs!» viņš ie-

saucās. 81. 18, 157. Viņi apzinājās smagu atbildību par Skrejienes
atstātajiem bērniem. A. U. 38, 643.

149. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu pret.
{. Vārdkopās ar prievārdu pret neatkarīgais lietvārds lielākoties ir

atvasinājums no verba, kas nosauc abstraktu stāvokli, vai arī liet-

vārds, kam kopīgs celms ar šādu verbu, piem., mīlestība, naids, nepatika,

riebums, sirsnība, simpātijas, skaudība v. c. Atkarīgais lietvārds šādās

vārdkopās bieži ir personas, retāk — abstrakta nojēguma vai konkrēta

priekšmeta nosaukums; atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu konkretizē

neatkarīgo lietvārdu, nosaukdams tā izsacītās substantīviskās darbības

objektu, piem., mīlestība pret bērniem, naids pret netaisnību.

Viss ienaids pret meitiešiem bija uz reizi Izdeldēts. J; Por.

2, 211. Maziska skaudība pret studentu viņam duras krūils. A. U.

32, 62. Nekad vēl Krustakmens nebija sajutis tik lielas simpātijas

pret tumsu kā tanī naktī. A. Grig. 10, 115. Manī brieda šausmīgs rie-

b um s pret mantkārību... A. S. 5, 29. Viņš šais valodās saklausīja

pavisam ko citu: veco paražu sīkstumu, aizspriedumus pret katru

jaunievedumu, drosmes un uzņēmības trūkumu. J. Gr. 2, 213.

Neatkarīgais lietvārds var būt arī no virzības verba vai cita konkrētas

nozīmes verba atvasināts norises vārds; atkarīgais lietvārds tādā gadī-
jumā ir konkrēta priekšmeta nosaukums, piem., kāpšana pret kalnu, pel-
dēšana pret straumi, atsišanās pret klinti.

Visapkārt klusums: dzirdama tikai zirgu pakavu klabēšana pret
upes akmeņiem... 8.-U. 14, 10.

2. Ja neatkarīgais lietvārds ir konkrēta priekšmeta nosaukums, tad at-

karīgais lietvārds, ja tas arī nosauc konkrētu priekšmetu vai vietu, kopā
ar prievārdu konkretizē neatkarīgo lietvārdu vietas zinā: atkarīgais liet-
vārds nosauc priekšmetu, kam atrodas pretī vai uz ko vērsts ar neatkarīgo
lietvārdu nosauktais priekšmets, piem., pļaviņa pret sauli, logs pret dien-

vidiem. Kapsētiņa bija Zvanu kalna nogāzē pret upi. Laic. 3, 42.

3. Ja neatkarīgais lietvārds ir no verba atvasināts darbības nosau-

kums, bet atkarīgais — vārds, kura leksiskā nozīme saistās ar laika jē-
dzienu, atkarīgais lietvārds kopā ar prievārdu konkretizē neatkarīgo liet-

vārdu laika ziņā, nosaucot aptuvenu substantīviskās darbības realizācijas
laiku, piem., atgriešanās pret vakaru, pamošanās pret ritu.

150. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu starp. Vārdkopās
ar prievārdu starp neatkarīgais lietvārds ir konkrēta priekšmeta vai
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abstrakta nojēguma nosaukums (bieži no virzības verba atvasināts norises

vārds); atkarīgais lietvārds — vairāk vai mazāk konkrēta priekšmeta no-

saukums vai arī vārds ar abstraktu nozīmi — konkretizē ar neatkarīgo
lietvārdu nosaukto nojēgumu, kopā ar prievārdu izsakot vidi, kurā tas at-

rodas, virzās vai pastāv, piem., atstatums starp logiem, attiecības starp
cilvēkiem.

Attālums starp abiem ledus gabaliem ātri auga, un beigās
uz pārpeldēšanu no viena uz otru vairs neblj ko domāt. 81. 18, 161. So Iz-

kārtni starp diviem tumšpelēkiem logiem nezinātājs varēja no-

turēt vienkārši par krāsotu slēģi... A. Austr. 1, 303. Sinl attīstības stadijā

stingri levēroja eksogamtju starp ģints lo c ekļl c m
...

Zutis 1,17.

151. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā kopā ar prievārdu uz.

1. Neatkarīgais lietvārds ir no virzības verba atvasināts darbības vai

arī konkrēta priekšmeta nosaukums, kam kopīgs celms ar kādu verbu vai

arī kas semantiski ar tādu asociējams: brauciens, gājiens, braukšana,

iešana; eja, taka; ceļš, nogāze, tilts v. c; atkarīgais lietvārds, kas nosauc

kādu vietas vai telpas jēdzienu vai arī kādu citu ar vietu saistītu nojē-
gumu, izsaka ar neatkarīgo lietvārdu nosauktās substantīviskās darbības

realizēšanās vietu vai virzienu vai priekšmeta atrašanās vietu, piem., do-

šanās uz pilsētu, taciņa uz aku.

Vai šis miers ir īsts, vai arī viņš [Vilis] sevi saņēmis dzelzs grožos,
lai nepadarītu grūtu viņas [Elzas] gājienu uz pagastu. A. S. 5, 88,
Brauciens uz Rīgu bija saistīts vēl ar kādu panākumu. J. Gr. 2,

187. Aiz mājeles, nogāzē uz upes līci, nelielajā sakņu dārziņā dzie-

dādams rušinājās tumšmatains meitēns. J. V. 3, 141. Durvis uz vir-

tuvi atdarījās, un sveces gaisma asi iedūrās istabas tumsā. Brig. 5, 312.

Novakara saule noslīdējusi aiz zemnīcas uzbēruma, bet noleja uz

muižas pusi laistījās kā kausēta dzidruma pārlieta. A. U. 9, 548. Sala

bija tilts uz purvu un ari tilts uz ienaidnieka krūmāju.
A. Grig. 2, 7.

2. Neatkarīgais lietvārds ir atvasinājums no verba, kas izsaka ska-

tīšanos vai arī abstraktu darbību, lielākoties kādu psihisku stāvokli, vai

arī vārds, kas cilmes ziņā vai tikai semantiski saistīts ar kādu no šādas

nozīmes verbiem. Atkarīgais lietvārds, kas nosauc personu vai priekšmetu
kā šā priekšmeta pazīmi, izsaka objektu, uz kuru vērsts ar neatkarīgo liet-

vārdu nosauktais stāvoklis vai darbība, piem., skats uz ezeru, dusmošanās

uz brāli, mīlestība uz bērnu.

Sedlinieks sāka stāstīt par Garanta jauno istabu un dēlu Mārtiņu,
kas nedzēra un nepīpēja, bet par to bij liels glūņa uz meitiešiem.

A. U. 29, 35. Tas bija stāsts par vakardienu, atskats uz kādu ceļa
posmu, kuru viņi nostaigājuši šķirti. V. L. 13, 58. Un tikai mīlestība

v z saviem bērniem... glāba viņu no varbūt vēl asākām savu domu
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sekām. K. Š. 1, 25. Viņam [KLituzovam] nebija naida uz Lauci, jo to-

mēr šis puika bija palīdzējis nopelnīt tūkstoš rubļus. P. R. 3, 247. *.. šaja
mierīgajā uzvarētāja smaidā bija atbilde uz visiem jautājumiem.
Br. S. 4, 97.

Neatkarīgais komponents var but arī pārnestā nozīmē lietots konkrēta

priekšmeta nosaukums; atkarīgais lietvārds tādā gadījumā ir no abstraktas

nozīmes verba atvasināts darbības nosaukums vai vispārīgi lietvārds ar

abstraktu nozīmi, piem., ceļš uz panākumiem, tilts uz saprašanos.
Reiz te sākās ceļš uz brivi. Lukss 1, 137. Atklāta atzīšanās ir

pirmais solis uz labošanos. 2. Gr. 2, 178.

LIETVĀRDA VĀRDKOPAS, KURAS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR ADJEKTIVS, LOKĀMS DIVDABIS, SKAITĻA VĀRDS

VAI VIETNIEKVĀRDS

152. §. Nominālajās vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents ir

lietvārds, bet atkarīgais komponents adjektīvs (balts bērzs, zaļas egles),

lokāms divdabis (plūstošs ūdens, svinama diena, noplūkti ziedi), skaitļa
vārds (viens zīmulis, trešā pakāpe) vai vietniekvārds (mans galds, cita

grāmata), komponenti saistīti saskaņojuma saistījumā. Starp vārdkopām,
kuras vienādā sintaktiskā saistījuma dēļ apvienojamas šādā kopīgā grupā,
tomēr ir atšķirības, kas izriet no atkarīgā komponenta vārdu šķiras īpat-
nībām.

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir adjektīvs

153. §. Visās vārdkopās, kurās lietvārds ir neatkarīgais un adjektīvs

atkarīgais komponents, starp komponentiem ir atributīvā attieksme.

Šā tipa vārdkopās par atkarīgo komponentu var būt kā kādības, tā arī

attieksmes adjektīvs.
Kādības adjektīvi, apzīmēdami tuvāk neatkarīgo komponentu —

lietvārdu saskaņā ar savu semantiku raksturo to no ļoti dažādiem vie-

dokļiem. Adjektīvs izsaka ar lietvārdu nosauktas dzīvās būtnes vai priekš-
meta labumu, vērtīgumu vai arī pretēju kvalitāti (Viņai bija laba sirds.
J. Gr. 2, 18. Un ļauna vārda it neviens uz tevi nesācis. Fr. B. 1, 379.),
lielumu, apjomu (Platais lielceļš vēl bija nakts valgmes klāts...

P. R. 3, 284. Ziemeļu sienā vāgūžam bija neliels lodziņš ar stikla

rūti. J. Jauns. 5, 27.), distanci (Tālos mežos saule slīka, Rasa klāja
zemes vaigu... Rainis 2, 63.), formu (Barons aizvirzījās aiz garenā

ēdamgalda. 81. 15, 201. Bridi es viņā [siļķē] noraudzljos un tad cirtu

zobus apaļajā mugurā. J. Jauns. 5, 125.), krāsu (Un uz šl zaļā
jumta — sarkanu ķieģeļu skurstenis. J. Jauns. 5, 15.), raksturo-

jumu vecuma ziņā (Lamburts atkal apvilka jauno uzvalku. Saul.
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4, 187. Tā ir veca pilsētiņa pakalnu un mežu bļodā. Sudr. 4, 35. Es

esmu jauns gulbis, ko noķēris kāds... Fr. B. 1, 377.), psihiskas
īpašības (Es esmu vaļsirdīgs cilvēks. D. A. 2, 64. Lielā Meža no-

vadnieki bij gudri ļ aud is. A. U. 6, 71.) v. c.

Par lietvārda vārdkopas atkarīgo komponentu var būt arī adjektīvu

gradācijas formas.

Tuvākais cilvēku dzīvoklis bij viņa mājas. 81. 21, 322. Sai

vēstulei bija lielāks iespaids uz klausītājiem, nekā to butu panākusi pati
labākā runa. Aps. J. 2, 139. Sai vecmātei bij visskaistākais

galdiņš visā pasaulē. J. Jauns. 5, 259.

Attieksmes jeb relatīvais adjektīvs kā neatkarīgā komponenta —

lietvārda pazīmi izsaka attieksmi pret jēdzienu, kas izteikts ar adjektīvam

pamatā esošo lietvārdu, piem., sociālistiskā sacensība, materiālistiski uz-

skati.

Ķīmiskās analizēs rādīja, ka ūdens pēc sava sastāva ir aug-

stākā labuma... V. L. 13, 244. Bij go gotiska nakts: Vējš gaudoja
gari kā vilks, Sniegs sviedās no zemes, un no upes nāca migla. A. Grig.
11, 78. Sā gada sākumā rūpnīcā izvērsās sociālistiskā sacensība

par produkcijas pašizmaksas pazemināšanu. C. 7, 209. Zemes garozas pētī-
šanā ļoti svarīgas ir ģeoflzlkālās metodes... P. Liep. 1, 5.

Adjektīvi ar izskaņu -ējs kā ar lietvārdu nosauktā priekšmeta pazīmi
izsaka attieksmi pret laiku (Tomēr tagad arī toreizējā nelaime

škietas laime esam. J. Jauns. 5, 30), pret vietu (malējais krēsls) vai pret
veidu (divkārtējs varonis).

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir lokāms divdabis

154. §. Lokāms divdabis, būdams par atkarīgo komponentu lietvārda

vārdkopās, izsaka tādas ar neatkarīgo komponentu — lietvārdu — no-

sauktā priekšmeta pazīmes, kas izpaužas šā priekšmeta darbībā vai stā-

voklī. Lietvārda vārdkopās ar atkarīgu lokāmu divdabi starp komponen-
tiem ir atributīvā attieksme; šais vārdkopās parasti ietverts arī norādī-

jums uz pazīmes realizēšanās laiku un uz tās aktīvo vai pasīvo raksturu.

Vārdkopās ar divdabjiem, kas vairāk vai mazāk adjektivējušies, zudis vai

vājinājies arī ar divdabi izteiktās pazīmes aktivitātes vai pasivitātes un

realizēšanās laika raksturojums.
Tā kā lokāmie divdabji var veidot verbālās vārdkopas ar citu vārdu

šķiru vārdiem ka atkarīgajiem komponentiem '(ātri ejošs, no pilsētas at-

griezies), tad ari divdabjiem, kas ir par atkarīgajiem komponentiem liet-

vārda vārdkopas, bieži savukārt pakārtoti atkarīgi vārdi. Ta veidojas pa-

plašinātas vārdkopas (priedēm apaudzis krasts, sen mirušais draugs).
Adjektivējušos divdabju spēja veidot paplašinātas vārdkopas ir iero-

bežota.
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155. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

darāmās kārtas tagadnes divdabis ar izskaņām -oš s,

-oša. Darāmās kārtas tagadnes divdabji ar izskaņām -ošs, -oša, no ku-

riem daudzi jau daļēji vai pilnīgi adjektivējušies, kā vārdkopu komponenti
maz vairs atšķiras no adjektīviem. Šādās vārdkopās parasti ietilpst tikai

divdabji, kas darināti no bezpriedēkļa verbiem vai arī no priedēkļa ver-

biem ar imperfektīvu nozīmi.

I. Lietvārda vārdkopās darāmās kārtas tagadnes divdabis, būdams

par atkarīgo komponentu, var izteikt tādu ar lietvārdu nosauktās dzīvās

būtnes vai priekšmeta pazīmi, kas izpaužas šās būtnes vai priekšmeta
darbībā runas momentā, parasti aptverot arī īsāku vai ilgāku laiku

pirms un pēc tā. Šādās vārdkopās lietvārds lielākoties ir dzīvas būtnes

vai konkrēta priekšmeta nosaukums, bet divdabis darināts no verba ar

konkrētu nozīmi.

Acis vērās uz dziestošo ugunskuru... J. Jauns. 5, 195. Viņa

[leva] ādeni spainī atlēja atpakaļ, pielīkās pie krāsns, salika degošās

pagales kopā... 81. 13, 152. Smagi vezums pēc vezuma aizlīgo uz...

kūpošo riju. Saul. 4, 311. Apsēdusies ceļmala uz akmens, paņēma
abus [bērnus] klēpi un piespieda sev cieši klāt drebošos ķer mc ni-

šu s. A. S. 5, 56. Gribas noliekties, tvert smiltis saujā, Zāli dīgstošo

pie vaiga glaust. A. B. 1, 69. Kā lai viņa [Aina] apsauc Edgaru, kā lai no-

vērš tuvojošos sadursmi? D. Zigm. 1, 89.

2. Visbiežāk tomēr lietvārda vārdkopās divdabis ar izskaņām -ošs,
-oša izsaka ar lietvārdu nosauktā priekšmeta vairāk vai mazāk pastā-

vīgu pazīmi, šā priekšmeta īpašību.
Čaukst un žvlgo Spīdošais audums, Smaržo roze Saldi saldi.

81. 25, 24. Visa strādnieku Rīga pat nakti kalstoša nemiera pilna.
A. U. 38, 189. Es esmu valdošā daile. Rainis 8, 259. Pie mežziņa at-

radās viena no Plūdciema ceļojošām bibliotēkām. A. Grig. 6, 95.

Bet lepnums un spītība slēdza viņas [Līzes] muti lūdzošiem vār-

diem. A. S. 4, 41.

Ja divdabim pakārtots tuvāks divdabja izteiktās darbības veida, vie-

tas, laika vai citāds raksturojums vai arī objekts, tad izveidojas paplaši-
nātas lietvārda vārdkopas.

Ar dikti pukstošu sirdi Liene steidzīgi nomazgāja rokas,

noslapināja ģīmi, lai gan jau šorīt bija mazgājusēs [-usies], un noslaucī-

jās rūpīgi. 81. 15, 122. ...Tumši draudošas naktis nāk. Rainis
2, 212.

...
visa viņas grūtuma nomāktā sirds pārplūda, nevis kā skaidrs

strautiņš, bet kā pavasari šņācošā gāršas upe... Aps. J. 2,
240. Viņai vajaga strādāt, izjust uz priekšu raujošo straumi,
būt derīgai. A. S. 5, 199.

...
uz vienas rokas mazais puikelis, otrā rokā

vēl kūpoša kanniņa. 8.-U. 9, 30. Straumei Ildzi nozuda ari viss

deju alkstošais stūris. A. Grig. 6, 64. Klusēdami viņi ari gāja
tālāk pa lēnām uz leju slīdošo lielceļu... 81. 15, 142.
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156. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

darāmās kārtas pagātnes divdabis, kas beidzas ar -is,

-usi. Darāmās kārtas pagātnes divdabis, būdams par atkarīgo kompo-
nentu lietvārda vārdkopā, kā ar lietvārdu nosauktās dzīvās būtnes vai

priekšmeta pazīmi izsaka stāvokli, kas radies jau notikušas darbības re-

zultātā. Šādās vārdkopās sastopami divdabji, kas darināti no priedēkļa
verbiem vai no bezpriedēkļa verbiem ar perfektīvu nozīmi.

Tālāk plalais, mirdzošais lielceļš iegriezās nosarmojušā silā.

Ķ. Sk. 4, 334. Es negribu kļūt gans, ne māžu vadīt Ar lopiem kopā pie-
smakušās kūtis. Rainis 10, 18. Mēness gaismā bija saskatāmas no-

gurušas sejas. A. Grig. 2, 13. Tagad, uz bērēm braucot, skati bažīgi
vērās uz druvām, kur pār gatavojusies labība liecās pie zemes.

A. S. 5, 62. Spēki man ronas [rodas], Zudušie spēki! 81. 25, 29.

Darāmās kārtas pagātnes divdabis (tāpat kā darāmās kārtas tagadnes
divdabis ar izskaņām -ošs, -oša) bieži sastopams dažādās paplašinātās
vārdkopās, kuras veidojas, pakārtojot divdabim vārdus, kas raksturo vai

papildina tā izteikto darbību norises veida, vietas, laika ziņā vai citādi,
vai arī kā tās objekts.

Saulē satvīkušie v aivar i smaržoja. J. Jauns. 5, 336. Kada

rītā uzkāpu retam priedēm apaugušā krastā... Ķ. Sk. 4, 8.

Ar interesi viņa [Elza] sāka vērot ceļmalai tuvāk piekļ āvušās

mājas... A. S. 5, 92. Uz ceļa palikušais zirgs bij dusmīgs

par to, ka vienam jātur dīstele. A. U. 29, 33.

157. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

ciešamās kārtas tagadnes divdabis ar izskaņām -ams,

-ama, -āms, -āma. Ciešamās kārtas tagadnes divdabis, būdams par

atkarīgo komponentu lietvārda vārdkopās, izsaka tādu ar lietvārdu no-

sauktās dzīvās būtnes vai priekšmeta pazīmi, ko šī būtne vai priekšmets
iegūst nevis kā divdabī ietvertās darbības veicējs, bet gan kā tās izjutējs;
blakus pasivitātes nozīmei šis divdabis parasti izsaka arī modālas no-

zīmes.

1. Vārdkopās, kurās lietvārda leksiskā nozīme saistīta ar laika jē-
dzienu, divdabis, kas parasti darināts no darbošanās verba, izsaka darbību,
kura lietvārda nosauktajā laika posmā mēdz tikt realizēta, piemēram, sē-

jamais laiks, pļaujamais laiks. Parastas ir paplašinātas vārdkopas, kurās

divdabim pakārtots lietvārds — divdabja izsacītās darbības objekts ģe-
nitīvā.

Tas bijis Unu mērcējama laikā. J. Jauns. 5, 219. Kad nāca

arams laiks — kur ņemsi zirgu! — puisis nopūtās un nokāra galvu.
X- Sk. 4, 211. Bija Unu plūcamais laiks... A. S. 4, 77. Kaimi-

ņiem tiešām nebija kuļamais rits, un tie gulēja cietā miegā. Saul.

4, 246. Ābele atteic: «Es dotu labprāt, Bet vēl mans ziedamais laiks

nav klat.» V. Pl. 4, 234.
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2. Ja lietvārda leksiskā nozīme saistās ar telpas jēdzienu, tad

divdabis izsaka darbību, kas mēdz tikt realizēta nosauktajā priekšmetā
vai telpā, piem., uzgaidāmā istaba, guļamā telpa.

Pēc šim briesmām es kāršamajā istabā jutos kā mājas.
J. Jauns. 5, 357. Uzgaidāmajā istabā sapulcējušies pagasta na-

bagi. Saul. 4, 295. Krēsla metās, kad tas atgriezās atpakaļ uz iebrau-

camo vietu. J. Por. 2, 27. Pili nebija sevišķas runājamās ista-

bas... 81. 15, 200.

3. Vārdkopās, kurās lietvārds nosauc mašīnu vai rīku, divdabis,
kas darināts no verba ar konkrētu darbošanās nozīmi, kā nosauktā priekš-
meta pazīmi izsaka darbību, ko ar šo priekšmetu veic (objekta nozīmes

nokrāsa), piem., pļaujamā mašīna, ēdamā karote.

Tās jau adāmās adatiņas... J. Jauns. 5, 135. ...tu redzi

audējas gluži skaidri, itin kā aužamie stāvi atrastos tavā Istabā...

Sudr. 4, 6.
...

Jugllņam aizsmēķējot aizdegās liekā bārda, un uguns-

dzēsēji jau gribēja skriet uz skatuves ar dzēšamiem rīkiem.

A. Grig. 6, 206. Ikviena vērpēja zina, cik labi un patīkami ir šodien strā-

dāt pie augstražigām vērpjamām mašīnām... C. 6, 236. Nesen

pēc viņa [Viktora Birjāņa] Izstrādātā priekšlikuma un darba rasējumiem

apdares cehā pārkonstruēja žāvējamo mašīnu. R. B. 2, 79.

Parastas ir arī paplašinātas vārdkopas ar šādu nozīmi, (piem.,
... maizes griežamais tutenis

...
J. Jauns. 5, 338, .. '. cilindru slaukāmās

birstes J. Jauns. 5, 405, ... zāles pļaujamā mašīna J. V. 4, 18.).
Tā kā ciešamās kārtas tagadnes divdabis var izteikt modālas nozī-

mes, tad tās izpaužas arī vārdkopās ar šo divdabi kā atkarīgo kompo-
nentu. Tās nosauc priekšmetu (vai parādību) un pazīmes veidā ietvertu

darbību, kas attieksmē pret priekšmetu var, spēj tikt realizēta

(Paredzamais brauciens... spārnoja plādcicmiešus. A. Grig. 6,
270. Par šo joku Otiņām bij neaprakstāms prieks. J. Jauns. 5,

290.), vai arī kam vajag vai ir nepieciešams tikt realizētai (Cēr-
tamais gabals bija viņiem ierādīts turpat apkārt uzkalniņi. Saul.

4, 284.
...

jāsataisa ritam lidzne mamais ēdiens... A. S.

4,47).
158. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

ciešamās kārtas pagātnes divdabis ar izskaņām -t s, -t a.

Lietvārda vārdkopās ar ciešamās kārtas pagātnes divdabi kā atkarīgo
komponentu divdabis izsaka tādu ar lietvārdu nosauktā priekšmeta pa-
zīmi, kas radusies divdabī ietvertās darbības norises rezultātā, pie tam

priekšmets (lielākoties) ir tikai šās darbības izjutējs, nevis aktīvs vei-

cējs. Divdabji šāda tipa vārdkopās darināti galvenokārt no priedēkļa
verbiem.

Ko gan šie citu tur meklēja, ja ne apraktu naudu? J. Jauns. 5,
301. Izbiedētas ķīvītes vaidēdamas pacēlās no ciņiem... K. Sk.
4, 152. Izlutinātajam Pēterī tim bija diezgan grūti izturēt pie
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darbīgā meistara. Aps. J. 2, 164. Lodāja sakarnieki, labojot saraustī-

tos vadus. A. Grig. 2, 54. Ja pats neredzētu, es nekad nebūtu ticējis,
ka viņš ir spējīgs atstāt iemijo to jūru... 2. Gr. 2, 27.

Līdzās vienkāršajām vārdkopām plaši lieto arī paplašinātas lietvārda

vārdkopas ar pagātnes ciešamās kārtas divdabi. Visvairāk izplatītie pa-

plašināto vārdkopu tipi ir vārdkopas, kuras divdabi konkretizē lietvārds

ģenitīvā — divdabja nosauktās darbības subjekts (Vectēva novē-

lētā ābele vēl tagad aug manā dārzā un ik pārgadus nes augļus.
D. A. 2, 9. Straujups apmetās Pakalna leteiktajā dzīvokli.

J. Gr. 2, 54.), lietvārds dažādos locījumos bez prievārda vai ar prie-
vārdu — divdabja nosauktās darbības objekts (Pat vārnas metās sēts-

vidū un raudzīja nočiept suņiem izmestos kaulus... J. Jauns.

5, 389. Zem birzēm apvītiem pakalniem gulēja mazi ezeri.

Ķ. Sk. 4, 203. Lizei likās pretīga par burvi ieslavētā vecene.

A. S. 4, 32.), lietvārds dažādos locījumos vai apstākļa vārds — divdabja
nosauktās darbības adverbiāls raksturotājs (Kaujā izretinātā rota

mirka nakts lietū un grima purvā. A. Grig. 2, 3. Viņš [Zieds] zināja labi,

kāds spēks dziļi sirdi mestam vārdam. A. U. 9, 48.).

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir skaitļa vārds

159. §. Lietvārda vārdkopās, kurās par atkarīgo komponentu ir

skaitļa vārds, iesaistās pamata skaitļa vārdi, kārtas skaitļa vārdi un

nenoteiktie skaitļa vārdi. Šais vārdkopās realizējas dažādi sintaktiskā

saistījuma veidi: saskaņojums, pārvaldījums un piekļāvums. Dažos vārd-

kopu tipos ar pamata skaitļa vārdu un nenoteikto skaitļa vārdu atsevišķās
vārdkopu formās neatkarīgais komponents var būt skaitļa vārds.

Skaitļa vārds, būdams par atkarīgo komponentu lietvārda vārdkopās,
izsaka ar lietvārdu nosauktās dzīvās būtnes vai priekšmeta daudzuma vai

secīguma pazīmi (atributīvā attieksme).
160. §. Lietvārda vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir pa-

mata skaitļa vārds, lietvārds nosauc dzīvas būtnes vai priekšmetus vai

arī mēra, vērtības, laika vai citādu vienību (vienības); skaitļa vārds kon-

kretizē ar lietvārdu nosaukto nojēgumu daudzuma ziņā, piern., tris draugi,
piecas dienas.

Vārdkopās ar skaitļa vārdiem viens utt. līdz deviņi, kā arī ar salik-

tajiem skaitļa vārdiem, kas beidzas ar vārdiem viens līdz deviņi un kam

vēl ir locījumu galotnes, skaitļa vārds saskaņojas dzimtē un loci*

jumā ar lietvārdu, kas nosauc skaitāmās dzīvās būtnes vai priekšmetus,
vai arī vienības, piem., divi bērni, četras dienas, simt divdesmit pieci
rubļi.

Šoreiz man palika pāri tikai viena vāze uz galda ar rudenīgām
dālijām... 2. Gr. 2, 164. Man tuvumā dzīvoja divi kaimiņi: Prātiņš
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un Irbe. Aps. J. 2, 69. Pieci puiši un trīs meitenes sapulcējās
mežā pie izgāztās priedes. V. L. 13, 25. Arteli bija apvienoti simt de-

viņdesmit tris zvejnieki, kas gāja jūrā ar s c ptiņs imt se š-

de'smtt diviem reņģu tikliem. J. Gr. 2, 97. Divdesmit ga-

dos Gogolls rādija darbus, kuros ar ģeniālu spēku
... attēloja sava laika

Krieviju. Sudr. 9, 275.

Vārdkopās ar skaitļa vārdiem desmit, simt, tūkstoš, ar skaitļa vār-

diem, kas salikti ar desmit, simt, tūkstoš, un ar daļu skaitļa vārdiem pus-

otra, pustreša v. c. neatkarīgā komponenta funkcija — atkarā no locī-

juma — ir gan lietvārdam, gan skaitļa vārdam, un starp komponentiem

realizējas divējāds sintaktisks saistījums. Vārdkopās, kur šie skaitļa
vārdi kopā ar lietvārdu ģenitīvā lietoti nominatīva vai akuzatīva nozīme,

neatkarīgais komponents ir skaitļa vārds, kas pārvalda lietvārda

ģenitīvu, piem., desmit viru, septiņdesmit personu, pusotra pūra.
Vai zini, māt, mūsu Ješka atsver desmit zaldātu... 81. 14, 173.

Zentai nu bija tikai septiņpadsmit... gadu. M. B. 2, 79. Tātad

vēl trūka ap simt trīsdesmit tīklu. J. Gr. 2, 97. Es ari iznesu

savu krustu godam lidz pat beigām, kamēr noplūcām pusotra pūra

sējumu. J. Jauns. 9, 444.

Turpretim šā paša tipa vārdkopās ar lietvārdu citos locījumos neat-

karīgais komponents ir lietvārds, bet skaitļa vārds kā atkarīgais

komponents piekļaujas lietvārdam, piem., desmit bērni, desmit bērniem,

desmit bērnus, divdesmit logos.
Nākošgad būvēt sāksim dlv lsi mt s brūnaļām kūtis! Lukss 1, 43.

Tagad vecākajam leitnantam Krūzēm ar Mauru un vēl divdesmit vī-

riem bija uzdots ieņemt Pārupi. A. Grig. 2, 91. Dažās Ziemeļitālijas vie-

tas sasnidzis tik daudz sniega kā vēl nekad pēdējos desmit gados.
R. B. 2, 304.

Vārdkopās, kurās pamata vai daļu skaitļa vārds atrodas ai z liet-

vārda, būtiska nozīme ir vārdu kārtai: ar skaitļa vārdu izteiktajai kvan-

titatīvajai pazīmei ir aptuvenuma nozīmes nokrāsa, piem., cilvēku div-

padsmit, dienas tris, metri trīsarpus.
Pusdienā man ļauj gulēt dienvidu stundas divas. J. Ak. 1, 27.

Kādu ritu, mēnešus divus pēc naudīgās Idejas atklāšanas, Krišjānis
atkal devās savās gaitās . . . M. B. 3, 19. Tas bija toreiz, kad Bērziņš vēl

jaunās dienās gadi tris pamēģināja pie saimniekiem strādāt. A. U.

29, 75. Būs miers un klusums kauču dienas tris! Lukss 1, 338. Pat-

laban treliņiem tuvojās jauns puisis, gadu divdesmit. Aps. J. 2,
160. Sl Kasīkļa un liecinieku vērā ņemšana vilkās droši stundas pus-
otras. Aps. J. 2, 166.

161. §. Vārdkopas, ko veido lietvārdi un kārtas skaitļa vārdi,

pēc struktūras analogas lietvārda vārdkopām ar atkarīgu adjektīvu. Kār-
tas skaitļa vārds šādās vārdkopās konkretizē lietvārdu, izsakot tā no-

saukta priekšmeta vai abstraktā nojēguma izdalīšanos secības ziņā kādā
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priekšmetu rindā, piem., trešais kurss, septītā pakāpe. Vārdkopās, ko veido

lietvārds un kārtas skaitļa vārds, komponenti ir nozimes ziņā cieši

saistīti.

Nu dzirdu: pirmā bite ziediem pāri dūc... Fr. B. 1, 33. Otrā

dienā Līzi veda uz jauno vietu. A. S. 4, 9. «Devītais vilnis jums
atnesis laimi.» es mulsdams sacīju. 2. Gr. 2, 166. Kad mēs skolu atstājām,
Lizbete bija sasniegusi septiņpadsmito gadu. Saul. 4, 93.

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir vietniekvārds

162. §. Par neatkarīgo komponentu lietvārda vārdkopās ar atkarīgu
vietniekvārdu var būt jebkurš lietvārds — gan konkrēta, gan abstrakta

nojēguma nosaukums, par atkarīgo — piederības vietniekvārds, adjektī-
visks norādāmais, vispārināmais, noteicamais, jautājamais vietniek-

vārds, attieksmes vietniekvārds, nolieguma vai nenoteiktais vietniekvārds.

Lielajā vairumā vārdkopu ar atkarīgu vietniekvārdu vietniekvārds

saskaņojas ar lietvārdu; vienīgi vārdkopās, kurās par atkarīgo kompo-
nentu ir vietniekvārds mūsu, jūsu, viņa, viņas vai viņu, ir pārvaldījuma
saistījums.

Pazīme, ko nosauc vietniekvārds, atkarā no vietniekvārda leksiski

semantiskā rakstura un teikuma konteksta var ietvert dažādu saturu resp.

atributīvajai attieksmei starp vārdkopas komponentiem var būt piederī-
bas, norādījuma, nenoteiktības v. c. nozīmes nokrāsas.

163. §. Vārdkopās ar atkarīgu piederības vietniekvārdu vai per-

sonu vietniekvārdu dsk. ģenitīva formām lietvārds nosauc personu, kon-

krētu priekšmetu vai abstraktu nojēgumu, bet vietniekvārds kā šā priekš-
metiskā nojēguma pazīmi piederību, radniecību, tuvību runātājai

personai, uzrunātajai vai pieminētajai personai vai personām, vai arī

priekšmetam, piem., mana istaba, tavs brālis, viņa draugi.

Septiņi gadi tu sēdēsi te un barosi manu suni. X- Sk. 4, 194. Tas

bija viņš — mans bērnības draugs, cilvēks, ar kuru mana sirds

bija vienmēr kopā un tomēr šķirta. 2. Gr. 2, 26. Es jau cita nekā negribu
kā vienīgi tavu laimi. 81. 15, 134. Neviens par tavu prieku ne-

priecāsies, tāpat kā nevienam tava asara neliksies diezgan sūra.

J. Jauns. 9, 407. Kā savu dzimteni lai tēloju? Asp. 2, 116. Savu

ceļu es tagad zinu. A. U. 9, 107. Visas dienas iespaidi šalkoja viņas
asinis. A. U. 9, 346. Tagad viņu krūzēs rūgto dziru lej! Lukss 1,

363. Tas bija sākums mūsu draudzībai. J. Jauns. 5, 191. Mēs ne-

zinām ceļu uz jūsu māju. 81. 15, 142. Vai, soļojot jums, biedri, blakus,
Jūt manu plecu jūsu plecs? M. Ķ. 3, 14.

164. §. Vārdkopās ar atkarīgu norādāmo vietniekvārdu lietvārds

nosauc dzīvu būtni, konkrētu priekšmetu vai abstraktu nojēgumu, bet

vietniekvārds kā tā pazīmi izsaka norādi uz priekšmetiskā nojēguma at-
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rašanos tuvāk vai tālāk telpā vai laikā (piem., tas gājējs, šis gads) vai

ari uz personas vai priekšmeta kvalitāti (piem., tādi sasniegumi, šādi

ļaudis).
Nu man vajadzētu šiem akmeņiem prasīt, kur Ir manas puķes?

J. Ak. 1, 8. Sl ticība bija rādīta nāves baismās un uguns liesmās.

P. R. 3, 339. Tā sirds bija liela, tā sirds bija svēta, Tai sirdij,

tai dārga bij dzimtenēs sēta. V. Pl. 4, 176. Vai tad Akmentiņš nav tāds

cilvēks, kuru meita var vēlēt vēlēties par viru! 81.15, 164. Viņš no

dēla bija gaidījis visu ko, tikai ne šādus vārdus. E. V. 1, 185. Viņš
aizkļūs līdz viņām laivām un pārliecināsies, vai zvejnieki teikuši pa-

tiesību vai mānījuši. S. E. 1, 10.

165. §. Vārdkopās, kurās vispārināmais vietniekvārds ir atka-

rīgais komponents, vietniekvārds raksturo ar lietvārdu nosaukto nojēgumu
kā tādu, kurā pārstāvēti visi ar šo lietvārdu nosauktie nojēgumi, piem.,
Visi ļaudis, katra māja, vai arī kurš aptverts pilnīgi, viss, piem., viss

mežs, visa dzīve.

Visi ļaudis viņu žēlo, Kā es viens lai nežēlotu? Rainis 8, 421.

Visi viri lidz pat ritam runāja tikai čukstus. A. Grig. 10, 154. Uz

katra kalna še guļ kāda teika. K. Sk. 4, 196. Katrs cilvēks grib
dzīvot, Katra tauta grib augt — varmāku pātagai ass pretī ceļas Ik

vīrs. Lukss 4, 22. Attēlā jūs redzat šo reto atradumu, par kuru gan lai-

kam priecātos ikviens sēņotājs. R. B. 2, 233. Man liekas, ka rīt-

dienā Ir visa mana laime... J. Ak. 1, 16. Visu nakti rasa

rīta ... Rainis 2, 63.

166. §. Vārdkopās, kurās noteicamais vietniekvārds pats ir at-

karīgais komponents, vietniekvārds precizē, izceļ ar lietvārdu nosaukto

nojēgumu, piem., pats saimnieks, pati māte, pats sākums.

Kombināta korpusus cēla jūras tuvumā Zāļupes labajā krastā, gan-

drīz pie pašas grīvas... V. L. 13, 172. Un šinī laikā, pašā vasa-

ras vidū, tepat mūsu galā bija pazudis Sieku saimnieks. J. Jauns. 9,
395. Pati vētra kaut kur selgā vēl gatavojās postošam uzbruku-

mam... J. Gr. 5, 252. Raugoties šai dzeltenajā lapotnē, ari pati is-

taba likās gaišāka un siltāka. M. B. 1, 82.

Paplašinātajās nozīmes ziņā cieši saistītajās vārdkopās, kur par ne-

atkarīgo komponentu ir vietniekvārdu savienojumi tas pats, tā pati, tāds

pats, tāda pati, vietniekvārdi kā lietvārda nosauktā nojēguma pazīmi iz-

saka identitāti vai līdzīgumu kādam citam nojēgumam.
Tas bija tas pats riekstu kalns, ko esmu jau pieminējis...

J. Jauns. 9, 447. Lūk, vai tie nav tie paši skeptiskie spriedelētā ji,
kas tagad aplaudē kā negudri? V. L. 4, 159. Un pērn es tādu pašu
ziņu lasīju avīzēs no Sāmu salas. 81. 18, 155.

167. §. Lietvārda vārdkopās savas specifiskās jautājuma, nenoteiktī-
bas, nolieguma v. c. nozīmes (sk. Mgr. I 631., 632., 636.-639., 642.—

7 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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644., 656. §), būdami par atkarīgajiem komponentiem — ar lietvārdu no-

sauktā nojēguma pazīmes izsacītājiem — patur arī vietniekvārdi kurš

(...Kurš kalns jūs glābs? Kad kalns un leja Tik atriebt slāps! Rainis

2, 139.), kāds (Uz lauka kliedz kāds putns... J. Ak. 1, 15. Kāds

plašums! Kāda trauksme satver! Brut. 2, 89.), cits, dažs (Gar

pakalna slīpumu var redzēt citus laukus — vīst Ir sējēju un arāju

pilni. J. Ak. 1, 25. Vienā kaktā daži viesi strīdējās par kādu jaunu

grāmatu. V. L. 4, 163.), nekāds (Tomēr jūsu brīvie uzskati un brīvā rīcība

vairs nav nekāds noslēpums. P. R. 3, 86. Meklēšanai nebija ne-

kādu panākumu. J. Jauns. 9, 398.).

Lietvārda vārdkopas, kuras atkarīgais komponents ir apstākļa vārds

168. §. Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir ap-

stākļa vārds, lieto samērā reti. Lielajā vairumā šo vārdkopu lietvārds ir

deverbāls atvasinājums ar izskaņu -šana, -iens, -ums, -ējs, -tājs, -ājs v. c.,

un tās komponentu semantikas un sintaktiskā saistījuma ziņā atbilst attie-

cīgajām verbālajām vārdkopām. Atkarīgais komponents — vietas ap-

stākļa vārds vai arī apstākļa vārds ar vairākām jēdzieniskām nozīmēm —

ar lietvārdu ir saistīts piekļāvumā saistījumā un konkretizē darbības sub-

stantivējumu, izsakot darbības realizēšanās virzienu, stāvokli, mēru,

veidu, piem., augšā celšanās, pretī turēšanās, vai no šiem pašiem viedok-

ļiem raksturojot darītāju, piem., apkārt gājējs.
Bet visa pretī turēšanās bija veltīga. Aps. J. 2, 172. Un no Šis

raudzīšanās at p aka ļ dažs tā aizrāvies, ka atgādina pārgājienā

pagalam atpalikušu kareivi. J. Gr. 2, 132. Neaizmirstami kļuva šie gā-
jieni divatā. A. S. 11, 39. Viņa jau nu gan Ilgt dzīvotāja ne-

būs! J. Por. 3, 117. Turpretī Lapu ģimenei ši viegli nācēja trijotne
atkal sagādāja smagu vakaru. A. U. 38, 646.

NOMINĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS NEATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR ADJEKTĪVS, JEB ADJEKTĪVA VĀRDKOPAS

169. §. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir adjektīvs, sa-

stopami galvenokārt kādības adjektīvi; par atkarīgo komponentu var būt

nenoteiksme (gatavs cīnīties, spējīgs strādāt), lietvārds (mēnesi vecs,

uzslavas cienīgs) vai apstākļa vārds (brīnum jauks, diezgan liels).
Sintaktisko saistījumu adjektīva vārdkopās nosaka atkarīgā kompo-

nenta vārdu šķira: ja atkarīgais komponents ir lietvārds, starp vārdkopas

komponentiem ir pārvaldījuma saistījums, ja apstākļa vārds vai neno-

teiksme — piekļāvumā saistījums.
Vairums vārdkopu, kurās adjektīvs ir par neatkarīgo komponentu, ir
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nozīmes ziņā .cieši saistītas paplašinātas vārdkopas, jo adjektīvs_ parasti

pats kā atkarīgais komponents ietilpst kada lietvārda vārdkopa, piem.,
saules pilna istaba, atzinības cienīgs darbs.

ADJEKTĪVA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR NENOTEIKSME

170. §. Ar nenoteiksmi kā atkarīgo komponentu vārdkopās saistās

nedaudzi adjektīvi, kas nosauc kādu psihisku vai fizisku stāvokli vai arī

kvalitāti, piem., akls, gatavs, kurls, labs, priecīgs, slinks, spējīgs, vērts

v. c. Adjektīvs, no kura atkarīga nenoteiksme, teikumā ir predikatīvs.

Vārdkopās ar adjektīvu gatavs, kurls, slinks vai spējīgs kā neatka-

rīgo komponentu nenoteiksme izsaka darbību kā objektu, uz kuru vērsta,

uz kuru attiecas ar adjektīvu nosauktā pazīme resp. stāvoklis, piem., ga-

tavs celties, spējīgs runāt. Blakus objekta nozīmei nenoteiksmei šādās

vārdkopās ir arī nolūka un ierobežotāja nozīme (ar nenoteiksmi izsacītā

darbība ierobežo adjektīva nosauktās pazīmes izpausmes apjomu).
Līze lepna un gatava aizstāvēties... A. S. 4, 9. Guļ [ezers]

nu jau mūžīgus laikus, bet ir dzīvs un modrs pacelties gaisos...

Brig. 5, 306. Vai tev ausis kurlas Bija dzirdēt mazo putnu vai-

das... V. Pl. 4, 78. ...Būs pirksti mīksti glaudīt, Būs acis mai-

gas žēlot... Rainis 2, 426. Tu esi vēl par jaunu runāt par pre-
cēšanos. J. Por. 3, 178.

Vārdkopās ar adjektīvu labs, priecīgs, vērts v. c. kā neatkarīgo kom-

ponentu nenoteiksme izsaka darbību kā adjektīva nosauktās pazīmes no-

lūku vai cēloni.

«Ķo nu gaudtes, pati esi vainīga, ka lelaidi to okšķeri», Salmiņš bija

priecīgs Madei iedzelt. P. R. 3, 118. Spēku dēj vien jau ir vērts

gaidīt rudeni, nerunājot par āboļ[\]iem un citiem augļiem. A. Austr.

1, 337.

ADJEKTĪVA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR LIETVĀRDS

171. §. Adjektīvs kā neatkarīgais komponents saistās vārdkopās ar

lietvārdu visos netiešajos locījumos kā atkarīgo komponentu. Komponenti
šais vārdkopās savā starpā saistīti vai nu tiešajā, vai netiešajā pārval-
dījumā.

Plašākā adjektīva vārdkopu grupa ir vārdkopas ar tādu adjektīvu
centra, kas atvasināts no verba vai kas pēc sava celma un nozīmes at-

bilst kādam verbam. Šais vārdkopās bieži ir tas pats sintaktiskais saistī-

un_ daļēji arī_ tās pašas jēdzieniskās attieksmes, kas atbilstošajās
verbālajās vārdkopas, piem., derīgs cilvēkiem, kaitīgs veselībai; pateicīgs
par dāvanu, dusmīgs uz draugu, atšķirīgs no citiem.

Taču blakus šādām vārdkopām ar deverbāliem un verbam atbilsto-
šiem adjektīviem sastopamas arī vārdkopas ar pirmatnīgiem un atvasinā-
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tiem adjektīviem, ko var paplašināt lietvārdi dažādos locījumos gan ar

prievārdu, gan bez tā, bet kurām verbālas vārdkopas neatbilst. Te minami,

piem., adjektīvi pilns, vecs, labs, svešs, dziļš, bāls v. c.

Adjektīva vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārvaldījumā

172. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds ģenitīvā.
1. Vārdkopas ar lietvārdu ģenitīvā latviešu valodā veido adjektīvi

cienīgs, kārlgs, kārs, vērts; bagāts, pilns. Atkarīgais komponents — liet-

vārds var būt gan ar konkrētu, gan abstraktu nozīmi. Lietvārds šādās

vārdkopās, kas nosauc priekšmetu, izsaka objektu, uz kuru vērsta, kuram

pienākas ar adjektīvu nosauktā pazīme, piem., atzinības cienīgs, mantas

■kārlgs, prieka pilns.

Viņš ticēja šai dzīvei, savam darbam un visam, kas šodien šķita labs,

.pareizs un iekarošanas vērts. V. L. 4, 106. Un visus, kas tā darīja,
Laucls lidz šim aizvien bija nesaudzīgi zobojis, jo tāda rīcība viņam šķita

-apzinīga jaunekļa necienīga. P. R. 3, 67. Tā bija viņa sievas

cienīga gulta. A. Grig. 2, 164. No jauna pieliets top mans tukšais

kauss, Un dzīve atplaukst, skaņas sadzird auss, Sirds iedegas: kļūst dzī-

vās dzīves kāra. A. Grig. 11, 61. Lielnors bija naudas kārs...

P. R. 3, 89. Pa... krēslas pilno pirti es maisījos pa sieviešu vidu,

nemaz nejuzdams, ka esmu te nepiederīgs. J. Jauns. 5, 178. Viss stāvs,

pat biezie mati bizēs ap galvu likās spēka pilni. A. S. 4, 16. Viegla
sala apdvestajā marta nakti rāgti smaržoja sulu pilnie kārkli. J. Gr.

2, 207.

173. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds datīvā. Daļai no adjektīviem, kas veido vārdkopas ar liet-

vārdu datīvā, ir tas pats celms, kas atbilstošajiem verbiem, kuri veido ver-

bālas vārdkopas ar lietvārdu datīvā, piem., derīgs, gatavs, kaitīgs, līdzīgs,
padevīgs, paklausīgs, pateicīgs, patīkams, uzticīgs, vajadzīgs v. c. Bez

tam vēl lietvārdu datīvā pārvalda adjektīvi dārgs, draudzīgs, kopīgs,

lieks, nepieciešams, parocīgs, pretīgs, radniecisks, svešs, tuvs, vese*

līgs v. c.

Lietvārds, kas šādās vārdkopās nosauc personu vai priekšmetu, iz-

saka objektu, uz kuru attiecināma, uz kuru vērsta ar adjektīvu nosauktā

pazīme, piem., uzticīgs draugam, vajadzīgs darbam, dārgs tautai.

Jauneklis jau ceļam gata vs. A. U. 38, 122.
... pavasaris ar sauli

un dzimtene ar laimi bija jāizcīna... lai šis katram cilvēkam pie-

nācīgās mantas neviens vairs neapdraudētu. Sudr. 4, 40. Tīrumi un

ļaudis ir pateicīgi mežam par derīgo aizvēju. A. Grig. 6, 84. legūšu
jaunas zināšanas un būšu noderīgs valstij. C. 2, 224. Ak, kurš

.līdzīgs būtu saulei? Rainis 8, 423. Mārtiņš Kļava juta, ka viņš pēk-
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šņi kļuvis svešs saviem bērniem. V. L. 13, 184. Si mālu slāņkopa Ir

ļoti raksturīga Austrumeiropas platformas rietumdaļas k emb ri-

ja m. P. Liep. 1, 16.

174. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds akuzatīvā. Vārdkopas ar atkarīgu lietvārdu akuzatīvā

veido adjektīvi atstats, augsts, biezs, dziļš, garš, liels, plats, silts, smags,

vecs v. c. Lietvārds ir mēra, svara vai laika vienības nosaukums, ko pa-

plašinātās vārdkopās parasti precizē skaitļa vārds, kopā ar lietvārdu

izsakot adjektīva nosauktās pazīmes mēru, piem., gadu vecs, piecus met-

rus dziļš.
Tāpat no gultiņas izlien deviņus gadus vecā Mirdza. Brig.

6, 419. «Stāsta, ka te agrāk izzvejojuši podu smagas līdakas,»

Ādams teica. Aps. J. 2, 189. Zundā virs ledus vietām jau pēdu dziļš
ūdens. A. U. 38, 411. Straujups novietojās agrāk izraudzītajā vietā, met-

rus divdesmit atstatajos kārklos... J. Gr. 2, 206. Ezers šķita
kā ieliets piecus kilometrus garā traukā, kura zaļās malas bija
krūmu un meža josla. M. B. 2, 16.

175. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds instrumentāli. Vārdkopās ar instrumentāli sastopami

adjektīvi pilns, bagāts, lepns, liels, slavens, slims v. c.

Lietvārds, kas šādās vārdkopās nosauc konkrētu vai abstraktu priekš-
metisku nojēgumu, ierobežo un konkretizē adjektīva nosaukto pazīmi,
piem., ziediem pilns, bagāts idejām.

Tev sirds ir pilna rūgtām asarām Kā rudens lietus piemirkusi
pļava... Rainis 2, 17. Varbūt ši pārdzīvojumiem bagātā aina

ietekmēja izrādes tālāko gaitu... A. Grig. 6, 231. Ventspils, kas nekur

nav izšķērdīga ar ziediem un zaļumiem ... D. Zigm. 1, 107. Rīga

kopš seniem laikiem ir slavena ar saviem parkiem, kas rada sav-

dabīgu kolorītu. R. B. 2, 242.

176. §. Vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds lokatīvā. Adjektīva vārdkopās ar atkarīgu lietvārdu

lokatīvā par neatkarīgo komponentu ir adjektīvi bāls, brangs, gurdens,
īss, jauns, liels, līdzīgs, nabags, pārāks, skops, stiprs, straujš, vājš v. c.

Lietvārds šādās vārdkopās izsaka adjektīva nosauktā nojēguma ierobe-

žojumu, piem., liels garā, vājš miesā(s).
Spēkos vājš kopš mazām dienām. Neiztur(a) smagos darbus...

Rainis 8, 388. Ežul[\]s spēkos neblj stiprs, Tomēr garā možs...

V. Pl. 4, 132. Kārlis bija miesās brangs, labsirdīgu seju... J. Por.

2, 257. Viņš [Liepa] piecēlās... gurdens visos locekļos un sāka

taisīties uz darbu. Saul. 4, 321. Bet Dzirkalis bija sadudzts un drūms,
vārdos skops un neizprotams. P. R. 3, 285. Tie bija gados jau-
nākie vīrieši, kas dienas un naktis pavadīja mežā... A. S. 5, 36.

Pēc viņas dienas gadījuma Aija bij pret mani ļoti īsa vārdos.

J. Jauns. 6, 40.
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Adjektīva vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījuma

177. §. Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds ģenitīvā kopā ar prievārdu. Ad-

jektīvs kā neatkarīgais komponents veido vārdkopas ar lietvārdu ģenitīvā
un prievārdiem aiz un no.

178. §. Vārdkopās ar prievārdu aiz un lietvārdu ģenitīvā par neatka-

rīgo komponentu ir krāsu adjektīvi bāls, dzeltens, sarkans, zaļš, zils

v. c. Lietvārds, kas šādās vārdkopās lielākoties ir abstraktas nozīmes

vārds — visbiežāk substantīvisks īpašības vai jūtu stāvokļa nosaukums —

kopā ar prievārdu aiz izsaka ar adjektīvu nosauktā nojēguma (pazīmes)
cēloni, piem., sārts aiz karstuma, sarkans aiz dusmām: Bāls aiz uz-

traukuma viņš [barons] piegāja pie augstā 10ga... un atvēra to maz-

drusciņ. 81. 15, 200.

179. §. Vārdkopās ar prievārdu no un lietvārdu ģenitīvā par neatka-

rīgo komponentu ir adjektīvi brīvs, sauss, slapjš, stīvs, krāsu adjektīvi
un adjektīvi pārākajā pakāpē.

1. Vārdkopās, kurās par neatkarīgo komponentu ir adjektīvs sauss,

slapjš utt., kā arī krāsu adjektīvi, lietvārds kopā ar prievārdu no izsaka

adjektīva nosauktā nojēguma cēloni, piem., slapjš no rasas, pelēks no pu-

tekļiem.

Es noliecos un nobučoju šo no garaiņiem slapjo roku. J. Jauns.

6, 20. Tā [cepure] stīva un vēl mikla no asinīm. 8.-U. 14, 34. Vēl

nav(a) necik zāles sētmalās, tikai pļavas Ir dzeltenas no pure-

ņiem. J. Ak. 1, 21. Zāle Ir balta no rasas. Ē. V. 1, 228.

2. Vārdkopās ar adjektīviem brīvs, svabads, drošs, atkarīgs, atšķirīgs

v. c, kā arī ar adjektīvu pārākajā vai vispārākajā pakāpē un ar adjektīvu
pēdējais lietvārds kopā ar prievārdu no izsaka objektu vai objektu kopu,
uz ko attiecas adjektīva nosauktais nojēgums; objekta attieksmei šādās

vārdkopās ir izcelšanas, atdalīšanas vai trūkuma nokrāsa, piem., brīvs no

aizspriedumiem, labākais no biedriem.

Lai nekā ar nepanāku, Tak no raizēm esmu tīrs. E. Veid. 1, 33.

No darba brīvo laiku Ausma pavadīja pie viņa... J. Gr. 2, 120. Tad

vecākais no mūsu biedriem lika priekšā lekurt uguni, apsolīdams
stāstu, kas cienīgā kārtā noslēgtu apceramo domu. J. Ez. 1, 219.

3. Vecākās paaudzes rakstnieku darbos un retumis arī jaunākā laika

sacerējumos sastop vārdkopas, kur par neatkarīgo komponentu ir adjek-
tīvi liels, mazs, sīks, spēcīgs, veselīgs v. c; atkarīgais komponents ,—

liet-

vārds kopā ar prievārdu no — izsaka adjektīva nosauktā nojēguma iero-

bežojumu, piem., mazs no auguma, veselīgs no izskata.

Ap Ķārlēnu stāvēja jaunākie un neprecējušies: Gulbis, Birkenbaums

un Jānis Dalda, visi veselīgi no izskata un spēcīgi no au-

guma. 81. 18, 154. Viens tāds pamazs no auguma, bet stipri ru-

nīgs.. .
A. Austr. 1, 299.
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180. §. Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds datīvā kopā ar prievārdu. Adjek-
tīvs kā neatkarīgais komponents retumis sastopams vārdkopās ar liet-

vārdu datīvā un prievārdu lidz. Šais vārdkopās lietvārds kopā ar prie-

vārdu nosauc ar adjektīvu izsacītās pazīmes izpausmes vietas, laika vai

intensitātes robežu, piem., lidz vidum kails, lidz apnikumam vienmuļš:
... ķirurgs... nesteigdamies sāka mazgāt lidz elkonim kailās

rokas. Br. S. 4, 3.

181. §. Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir lietvārds akuzatīvā. Adjektīvs kā neatkarīgais

komponents veido vārdkopas ar lietvārdu akuzatīvā un prievārdiem par,

pret, uz.

182. §. Vārdkopās ar prievārdu par un lietvārdu akuzatīvā par neat-

karīgo komponentu visbiežāk ir adjektīvi atbildīgs, bēdīgs, drošs, dus-

mīgs, lepns, līksms, nikns, pateicīgs, no kuriem vairums vārdu darināša-

nas un pārvaldījuma ziņā atbilst attiecīgiem verbiem verbālajās vārdko-

pās ar lietvārdu un prievārdu par kā atkarīgo komponentu. Lietvārds

kopā ar prievārdu par šā tipa vārdkopās nosauc objektu, uz kuru attiecas,
kuru aptver adjektīva izteiktais nojēgums, piem., priecīgs par dāvanu,
drošs par uzvaru.

«Tepat pie jums,» Dauka atbildēja, priecīgs par meistara atzi-

nību. S. E. 1, 72. So vācelīti es iedāvināju Minnai un biju ļoti priecīgs

par viņas prieku. J. Jauns. 9, 448. Pretmants bij pārsteigts, bet ari

lepns par tādu pārdrošību... A. U. 29, 38. Laksts piesarka un

ar pilnu gaitu gribēja paspraukties garām, jo Kode, drošs par uzvaru,

bija samazinājis ātrumu. J. Gr. 5, 48.

Vārdkopās ar prievārdu par, kurās neatkarīgais komponents ir adjek-
tīvs pārākajā pakāpē, atkarīgais lietvārds nosauc konkrētu vai abstraktu

nojēgumu, par kura kvalitāti pārāka ir adjektīva izsacītā kvalitāte, piem.,
baltāks

par sniegu.
Ilgas ir vērtīgākas par tiešu leg v v urnu. A. U. 9, 140. Varam

spriest, ka perma baseins ir bijis plašāks par tagadējo perma no-

gulumu joslu. P. Liep. 1,42.
183. §. Vārdkopās ar prievārdu pret un lietvārdu akuzatīvā par neat-

karīgo komponentu ir adjektīvi, kas nosauc abstraktas īpašībās, vai arī

pārnestā nozīmē lietoti konkrēti adjektīvi; tie lielākoties ir vai nu pirmat-
nīgi adjektīvi, vai arī atvasinājumi ar -īgs, piem., akls, ciets, drošs, labs,
laipns, lepns, mīksts, mīļš, nikns; atsaucīgs, draudzīgs, jūtīgs, naidīgs,
pūcīgs, vienaldzīgs; biedrisks, kritisks v. c. Lietvārds kopā ar prievārdu
pret nosauc objektu — dzīvu būtni vai priekšmetu, pret kuru izpaužas
adjektīva nosauktā pazīme, piem., labs pret kaimiņiem, draudzīgs pret
bērniem.

Bet šovakar es būšu lepns pret Almu, ļoti lepns, es nodomāju.
J. Ak. 1, 53. Pret laimi, pret nelaimi krūtis Ir cietas, Man gluži
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vienalga, vai bēdas vai prieks. E. Veid. 1, 42. ...tālab tāds vārīgs viņš
bija gan, īsti pret aukstumu... A. Austr. I, 242. Es no mazām die-

nām biju ļoti jūtīgs pret netaisni bām, ko cilvēki nodarīja viens

otram. A. S. 5, 29. Taču viņa [Jūle] palika... kurla pret šīm brī-

dinošajām balsīm. Ē. V. 1, 178.

184. §. Vārdkopās ar prievārdu uz un lietvārdu akuzatīvā par neat-

karīgo komponentu var būt adjektīvi dusmīgs, gatavs, greizsirdīgs, kārs,

lepns, nikns, sirdīgs, spējīgs, traks, veikls v. c. Lietvārds — dzīvas būtnes

vai priekšmeta nosaukums — kopā ar prievārdu izsaka objektu, pret kuru

izpaužas adjektīva nosauktā pazīme; piem., kārs uz medu, dusmīgs uz

draugu.
Tu savēžo pilnu kocl un atnes, nodod mūsu skolotājam, — viņš ir ļoti

kārs uz vēžiem... S. E. 1, 44. Briviņu saimnieks bij ari mazdrusciņ

lepns uzto, ka taisni pie viņa dzīvoja tā smukākā meita visā pagastā...
A. U. 29, 45. Pilna puse jau iznāca vienmēr, jo viņš ir kārs uz naudu.

P. R. 3, 227. Meitēn, meitēn, mazā pūcīte, tu nu gan esi dusmīga uz

manī. Brig. 5, 199.

ADJEKTĪVA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS IR ADJEKTĪVS

185. §. Adjektīva vārdkopās ar adjektīvu kā atkarīgo komponentu abi

vārdi ir viena un tā paša adjektīva formas: neatkarīgā komponenta funk-

cijā ir forma ar noteikto galotni, atkarīgā komponenta — dsk. ģenitīva
forma ar nenoteikto galotni. Šādas vārdkopas veido galvenokārt adjektīvi
tabs, liels, vecs, retāk citi, piem.,skaists, tuvs v. c; atkarīgais komponents
te izsaka tikai ar neatkarīgo komponentu izteiktās īpašības pastiprinā-
jumu.

Viņš iztaisīja gan zābakus labu labos. 3. Por. 2, 20. Blāķim un

Klucē kungam viņš [Kasīklis] bija kļuvis tuvu tuvais pazīstamais...

Aps. J. 2, 156. Ar Lēruma Eidi viņi savā mūžā bija piedzīvojuši raibu

raibos notikumus. J. Gr. 5, 71. Sākās vecu vecā pazemība un diede-

lēšana. Br. S. 4, 100.

ADJEKTĪVA VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR APSTĀKĻA VĀRDS

186. §. No apstākļa vārdiem par atkarīgo komponentu adjektīva vārd-

kopās var būt kādības, mēra vai apstākļu apstākļa vārds.

187. §. Adjektīva vārdkopās ar atkarīgu kādības apstākļa vārdu

neatkarīgais komponents lielākoties ir krāsas adjektīvs vai adjektīvs,
kas nosauc abstraktu īpašību, piem., bāls, dzeltens, dzidrs, zils, nopietns,

ziņkārīgs v. c. Kādības apstākļa vārds šādās vārdkopās precizē adjektīva
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nosaukto īpašību vai arī piešķir tai papildraksturojumu, piem., zilgani bāls,

bargi nopietns.
Zāle zaļgani pelēka. J. Jauns. 5, 151. Melni zii

a_
debess no-

sēta It kā milzīga eksplodējuša spīdekļa škautnainajām šķembām. J. Gr. 2,

206. Acs apstājas pie balti dzeltenajām pīpenēm... M. B. 2, 81.

Bet tā [Ede] bija bargi nopietna un izskaidroja, ka iešot projām,

Jurģa nenogaidījusi... Saul. 4, 285. Uzplūda priecīgi neveiklas

jūtas kā cilvēkam, jaunas drēbes kam šūtas. Sudr. 1, 75.
... Zaiga atbil-

dēja, maškus un segu ciešāk ap ragavu kurvi ar kāri gādīgu roku

apbāzldams. 81. 18, 157.

188. §. Adjektīva vārdkopās ar mēra apstākļa vardu ka atkarīgo

komponentu neatkarīgais komponents ir kādības adjektīvs ar konkrētu vai

abstraktu nozīmi. No mēra apstākļa vārdiem šādās vārdkopās sastopami
brinum, daudz, diezgan, drusku, gandrīz, gauži, ļoti, maz, pārāk, sevišķi,

stipri v. c. Mēra apstākļa vārds kā atkarīgais komponents raksturo ad-

jektīvu tā nosauktās īpašības izpausmes pakāpes vai mēra ziņā, piem.,

ļoti labs, diezgan liels.

Nu Prātlņš sāka rakt stabus un celt milzum augstu sētu... Aps.
J. 2, 89. Kad āra durvis bija cieti, tad priekšnams aizvien Izskatījās ļoti
drūms un vēss. J. Jauns. 5, 16. Man brīžam pusnaktī no miega jāceļas —

tik brinum saldas jausmas krūtis pamostas... Fr. B. 1, 240. Uznāca

sevišķi vētrains rudens, nodarīdams daudz posta un bēdu. J. Gr.

2, 16. ...es kā atslēdznieks nesapratu, kāpēc tad gandrīz jaunu
mašīnu nevar izlabot. M. B. 1, 99.

Dažkārt adjektīva nosauktās īpašības intensitātes kāpinājumu izsaka

arī kādības apstākļa vārdi, it īpaši no divdabjiem atvasinātie, piem., ne-

aprakstāmi skaists, ledaini auksts.

Neizsakāmi bēdīgs bija šis laiks: veselu gadu nomirēja vār-

goja. Saul. 4, 200. Nebeidzami gudrās sarunas bufetē vēl neat-

sākās. M. B. 1, 55. Lidz pusdienas vilcienam viņa bija neparasti

laipna pret viru un runīga. A. U. 9, 350. Pavasara saule ar katru

dienu silda siltāk, taču jūras ūdens vēl ledaini auksts. R. B. 2, 67.

189. §. No apstākļu apstākļa vārdiem adjektīva vārdkopās par
atkarīgo komponentu visbiežāk ir laika apstākļa vārds. Adjektīvam šādās

vārdkopās lielākoties ir noteiktā galotne. Laika apstākļa vārds kā atka-

rīgais komponents konkretizē adjektīvu, izsakot tā nosauktās pazīmes
eksistēšanas laiku, piem.,kādreiz skaistais, vienmēr laipnais.

Lielmanis nomurmināja katrreiz derīgu atbildi: «Man arī da-

rīšanas,» M. B. 1, 79. Straujups izveda Lapsu cauri vēl klusajai pil-
sētiņai un nodeva miegainā miliča rīcībā. J. Gr. 2, 209. Matroža stāsts

manās dzīslās atdzīvināja kādreiz karstās makšķernieka asinis.

J. Gr. 2, 110. Viņš bija kļuvis gluži drošs, šis mūžīgi nopietnais
klusētājs. Br. S. 4, 68. Un tad vēl māte, mūžam stingrā Kristīne
Dziesma. D. Zigm. 1, 196.
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VĀRDKOPAS, KURĀS NEATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR SKAITĻA VĀRDS

190. §. No skaitļa vārdiem par neatkarīgo komponentu vārdkopā var

būt pamata skaitļa vārds, daļu skaitļa vārds un nenoteiktais skaitļa vārds.

Atkarīgais komponents šādās vārdkopās var būt tikai lietvārds vai liet-

vārda nozīmē lietots vārds.

1. Par vārdkopām, kurās neatkarīgais komponents ir skaitļa vārds

desmit, simt, tūkstoš vai saliktenis ar desmit, simt, tūkstoš salikteņa ot-

rajā daļā, bet atkarīgais komponents tieši pārvaldīts lietvārds, sk. 159. un

160. §. '
2. Pamata skaitļa vārdiem, kā arī nenoteiktajiem skaitļa vārdiem

daudzi, nedaudzi, vairāki ir neatkarīgā komponenta funkcija vārdkopās,
kurās par atkarīgo komponentu ir lietvārds vsk. ģenitīvā vai dsk. datīva

un instrumentāļa kopīgajā formā kopā ar prievārdu no. Lietvārds šādās

vārdkopās lielākoties nosauc konkrētas, skaitāmas dzīvas būtnes, priekš-
metus vai kolektīvu nojēgumu, grupu — objektu, no kura atdalīts ar skaitļa
vārdu nosauktais skaits vai daudzums, piem., deviņi no skolēniem, viens

no grupas, daudzi no ļaudīm.
Viens no ganiem nāca mums līdzi rādit. 8.-U. 14, 72. «legravē

pulksteni monogramu,» deva padomu viens no maniem draugiem.
2. Gr. 2, 5. Bez tam vairākas no tām [grāmatām] jau lasītas agrāk.
1. Gr. 2, 153.

VĀRDKOPAS, KURĀS NEATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR VIETNIEKVĀRDS

191. §. No vietniekvārdiem neatkarīgā komponenta funkcija vārdkopā
var būt nenoteiktajiem, jautājamiem, vispārināmajiem vietniekvārdiem un

noliedzamajam vietniekvārdam neviens.

192. §. 1. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir nenoteiktais

vietniekvārds (kaut) kas, par atkarīgo komponentu ir adjektīvs. Adjektīvs
te izsaka pazīmi, kas konkretizē nenoteiktā vietniekvārda saturu, piem.,
kas labs, kaut kas jauns. Starp komponentiem ir saskaņojuma saistījums.

Un drīz vien basajām kājām gadījās atkal kas nelabs. J. Jauns.

9, 463. Bet tad acis atkal paziblnāja kas dzeltens. A. U. 29, 74. Ne-

paiet ne diena, kad VEF kuplajā saimē nerastos kaut kas jauns...
C. 9, 233.

2. Nenoteiktie vietniekvārdi kāds, dažs, cits, jebkurš, noliedzamais

vietniekvārds neviens, vispārināmie vietniekvārdi un jautājamie vietniek-

vārdi neatkarīgā komponenta funkcijā sastopami vārdkopās, kurās par

atkarīgo komponentu ir lietvārds dsk. datīva un instrumentāļa kopīgajā
formā vai vsk. ģenitīvā kopā ar prievārdu no.

Lietvārds šādās vārdkopās nosauc personu vai konkrētu priekšmetu
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(retāk abstraktu nojēgumu) vai ari kolektīvu, grupu, uz kuru kā uz veselo

objektu attiecas ar vietniekvārdu nosauktā daļa, piem., kāds no ļaudīm,
neviens no draugiem, ikviens no bara.

Pa Maiņavu ceļu neviens no Valašiņu ļaudīm nebija braucis.

J. Jauns. 9, 40, Gan jau kāds no Oskara biedriem atgriezīsies un

varēs... visu pastāstīt. V. L. 13, 12. Tur atnākuši daži no vakarvakara

līgotājiem. 81. 17, 239. Lai viens otrs no jaunajiem pa-

mācās. J. Gr. 5, 117. Kurš no jums ir klausījies Rīgas zēnu kora

koncertu? R. B. 2, 277.

ADVERBIĀLĀS VĀRDKOPAS

193. §. Vārdkopas, kuras neatkarīgais komponents ir apstākļa vārds,

atkarīgais komponents ir lietvārds vai apstākļa vārds.

ADVERBIALAS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR LIETVĀRDS

194. §. Adverbiālajās vārdkopās ar atkarīgu lietvārdu neatkarīgais
komponents var būt gan īpašību, gan apstākļu apstākļa vārds; lietvārds

tam pakārtots vai nu tiešajā, vai netiešajā brīvākajā pārvaldījumā.
1. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir īpašību apstākļa

vārds, lietvārds nosauc personu vai priekšmetu, pret kuru izpaužas ap-

stākļa vārda izteiktā pazīme, piem., divatā ar tēvu, lldzlgl bērnam.

2. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir vietas vai izpla-
tījuma apstākļa vārds, par atkarīgo komponentu var būt lietvārds bez prie-
vārda vai ar to. Šādās vārdkopās lietvārda nosauktais priekšmets izsaka

vietu, kas precizē, ierobežo ar apstākļa vārdu nosaukto vietas nojēgumu,

piem., tur mežā, lejup pa upi, tuvu pie mājām. Ar lietvārdu izteiktais tel-

piskais raksturojums attiecas ne vien uz apstākļa vārdu, bet arī uz verbu,
ko paskaidro apstākļa vārds, piem., lebraukt tālu jūrā.

Arī tepat Liepiņās man bija nācies piedzīvot diezgan uztrau-

cošus gadījumus. J. Jauns. 9, 508. Tad jau tev jālūko vien kaut kā iztikt

tepat Brlviņos. A. U. 29, 96. Bet nekas, ja tev tur pilsētā ne-

patiktu, tu jau varētu katrā laikā tikt atpakaļ. V. L. 4, 125. Līnija tālu,
viena pati māja nez kur mežā, viens pats dzīvotājs... M. B. 1, 105.
Un tepat gar Kurzemes krastu jau arī tādas lietas notikušas. 81.
18, 155. Bet smilgas čukst: «Es esmu tikai zāle» un plaukst tepat pie

kājām. Brut. 2, 36. Kaut būdama visjaunākais bērns, viņa [leva] allaž

stāvējusi tālu no ģimenes. D. Zigm. 1,241.
3. Vārdkopās, kurās neatkarīgais komponents ir laika apstākļa

vārds, atkarīgais komponents var būt lietvārds dažādos locījumos, gan bez
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prievārda, gan ar prievārdu. Lietvārda nosauktais priekšmetiskais nojē-

gums izsaka laiku, kas precizē, ierobežo ar apstākļa vārdu nosaukto laika

nojēgumu, piem., vakar vakarā, rit no pusdienas. Ar lietvārdu izteiktais

laika raksturojums (tāpat kā analogās vārdkopās ar vietas apstākļa vārdu)
attiecas ne vien uz apstākļa vārdu, bet ari uz verbu, ko paskaidro apstākļa
vārds, piem., ierasties rīt no rīta.

ADVERBIĀLĀS VĀRDKOPAS, KURĀS ATKARĪGAIS KOMPONENTS

IR APSTĀKĻA VĀRDS

195. §. Adverbiālajās vārdkopās ar apstākļa vārdu kā atkarīgo kom-

ponentu neatkarīgais komponents parasti ir īpašību apstākļa vārds, at-

karīgais — kādības vai mēra apstākļa vārds. Tā kā apstākļa vārda vārd-

kopas parasti papildina verbu vai adjektīvu, tās mēdz ietilpt paplašinātās
vārdkopās.

1. Vārdkopās, kurās atkarīgais komponents ir kādības apstākļa
vārds, neatkarīgā apstākļa vārda izteikto pazīmi precizē vai papildina
otra — ar atkarīgo apstākļa vārdu izteikta — kvalitatīva pazīme, pieiru
dīvaini skaisti, saulaini gaiši.

2. Mēra apstākļa vārds kā atkarīgais komponents vārdkopās ar kā-

dības, mēra vai apstākļu apstākļa vārdu kā neatkarīgo komponentu iz-

saka kvantitatīvu pazīmi, kas papildina ar neatkarīgo apstākļa vārdu

izsacīto pazīmi tās izpausmes mēra, pakāpes, stipruma ziņā, piem., ļoti
ātri, drusku neērti, ļoti daudz, visai sen.

Gājām gluži lēnām, aplūkodami uzmanīgi atvarus, vai nerāpo
vēži. J. Por. 2, 262. Laucim vienmēr bija drusku baigi mežsarga mā-

sas tuvumā... P. R. 3, 319. Viņš [Straujups] sevišķi spilgti atcerējās
visus notikumus ... J. Gr. 2, 212.

Es gāju uz mājām ļoti ilgi. J. Jauns. 5, 129. Tādā laikā varēja
aiziet pat ļoti tālu. J. Por. 2, 260. Drusku tālāk no šl pulciņa stā-

vēja garš, kalsnējs vecis... 81. 18, 154. Mūsu pilsētā gandrīz nekad

nerimstas vējš ... D. Zigm. 1, 118.

3. VĀRDU SAVIENOJUMI AR PREDIKATĪVU ATTIEKSMI STARP

KOMPONENTIEM

196. §. Vārdu savienojumi ar predikatīvu attieksmi starp kompo-
nentiem jeb predikatīvie savienojumi pauž divu jēdzienu vai priekšstatu
sintēzi, piem., suns rej, mazais guļ, zieds skaists, zemene ir oga. Kompo-
nenti šādos savienojumos nav saistīti ne sakārtojumā, ne pakārtojumā,
bet abi ir vienlīdzīgi svarīgi un savstarpēji sakarīgi. Atšķirībā no vārd-

virknēm un vārdkopām šie savienojumi nevar būt par vārda ekvivalentiem
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un tiem nav formu sistēmas. Predikatīvie savienojumi veido galvenās
komunikatīvās vienības — divkopu teikuma gramatisko centru, funkcionē-

dami par teikuma priekšmetu un izteicēju. Par predikatīvo savienojumu
izlietojumu teikumā sk. no 321. līdz 391. §.

4. VĀRDU SAVIENOJUMI AR SALĪDZINĀJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

197. §. Savienojumi, kuros vārdi saistīti salīdzinājuma attieksmē, iz-

saka divu parādību salīdzinājumu — kāda reālās īstenības parādība tiek

salīdzināta ar kādu citu reālajā īstenībā eksistējošu vai arī kā tādu iedo-

mātu parādību; salīdzinājuma attieksmes izteikšanā piedalās salīdzinā-

juma saikļi, piem., melns kā ogle, Izkūpēja kā dūmi. Par vārdu savieno-

jumiem ar salīdzinājuma attieksmi starp komponentiem sk. 537.—544. §.
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RUNAS INTONĀCIJAS NOZĪME TEIKUMĀ

198. §. Teikuma gramatiskajā izveidē un satura nianšu izteikšanā

liela nozīme ir ne vien vārdiem un to gramatiskajām formām, bet arī

runas intonācijai.
Runas intonāciju veido valodas skaņu spēka, augstuma, tembra un

ilguma modulācijas, kā arī nelieli pārtraukumi runas plūsmā. Cēlonis šā-

dām modulācijām ir runas orgānu stāvokļa un darbības maiņas artikulā-

cijā. Fonēmu artikulācija gan pamatos tiek saglabāta, lai nezustu valodā

parastais fonēmas skanējums, tomēr tas iegūst jaunas nokrāsas, piemē-
ram, var mainīties virstoņu skaits un to savstarpējās attieksmes, var mai-

nīties skaņu spēka attieksmes v. tml.

Runas orgānu stāvokļa un darbības maiņu cēlonis ir norises centrā-

lajā nervu sistēmā, citiem vārdiem, runas aparāta muskulatūra darbojas

saskaņā ar domāšanu, gribu un jūtām. Tāpēc no runas aparātā veidota-

jām skaņu nokrāsām klausītājs var izzināt psihisko norišu saturu.

Tādā kārtā intonācija ir nepieciešams teikuma veidošanas elements,
kas kopā ar vārdiem izsaka dažādas satura nianses. Piemēram, vārdi tei-

kumā Šodien snieg paši par sevi neizsaka jūtas, ko ierosina teikumā mi-

nētā norise. Šādas jūtas (vai attieksmes) — prieku, vienaldzību, nepa-
tiku utt. — var izteikt ar intonāciju, nemainot vārdus teikumā.

Pēc intonācijas izzinām ne vien runātāja jūtas (attieksmes), bet arī

jēdzienu vai spriedumu saistījumu domāšanā. Vārdus šodien, snieg
ar intonāciju var apvienot gan vienā teikumā, gan arī izteikt katru savā

teikumā, piemēram, dialogā «Kad brauksim uz pilsētu?» —
«Šodien.

Snieg!» (teikums Šodien izsaka atbildi, bet Snieg — jaunu domāšanas

priekšmetu).

Intonācija atspogujo arī runātāja gribu. Piemēram, teikumā Rit
brauksim uz pilsētu var izteikt gan stāstījumu, gan jautājumu, gan pa-
mudinājumu.

Dažādu satura nianšu — prieka, domu saistījuma, jautājuma v. tml. —

izteikšanai valoda izveidojušies samērā noteikti intonācijas veidojumi ar

stabilu nozīmi — tā sauktās intonēmas. Piemēram, ir īpašas intonē-
mas jautājuma, lūguma, pavēles, patikas, nepatikas, prieka un citu gribas,

8 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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domu un jutu nianšu izteikšanai. Intonemu akustiska izveide, ka ari into-

nēmu atšķirības dažādās valodās ir vēl pētījamas problēmas.
199. §. Intonācijas izpratnei svarīgi ir noskaidrot sintagmas

jēdzienu. Sintagma ir tāda vārdu grupa vai arī atsevišķs vārds, kam into-

nācija atšķiras no citu vārdu grupas (vārda) intonācijām. Raksturīga
fonētiska pazīme sintagmai ir pauzes, kas to norobežo runas plūsmā, pie-

mēram, 1 II Upīšu Mārtiņš paraustīja plecu, II lai gan sētuves smagumu

nemaz nesajuta. || Dīvainas lietas |] ar tiem lielajiem, II ar tiem gruntnie-
kiem. || (A. U. 29, 50.) Bez tam sintagmas intonācijai raksturīgs arī loģis-
kais akcents (sk. 200.§) un ciešs vārdu melodiskais saistījums (sk. 200.

§ 4.).

Satura ziņā sintagmas veido ciešu jēdzienisku vienību. Jādomā, ka

šai jēdzieniskajai vienībai ir psiholoģisks pamats: runā izsakāmais saturs

tiek sadalīts pa lielākām vai mazākām daļām: vienā vai vairākos jēdzie-
nos (vai priekšstatos) vai arī vienā vai vairākos spriedumos. Šis sadalī-

jums runā atspoguļojas kā runas plūsmas sadalījums sintagmās. Tā kā

katrai sintagmai ir vairāk vai mazāk atšķirīgs saturs, tad arī to intonā-

cija ir atšķirīga.

Runas sintagmatiskais dalījums atkarīgs no konkrētas runas situā-

cijas un psihiskajām norisēm runātāja centrālajā nervu sistēmā. Tāpēc
arī sintagmas apjoms var būt dažāds.

1. Sintagma var ietvert neliela apjoma teikumu: || Trīs braucēji
jau gaidīja rindā. \\ A. U. 29, 30.

2. Sintagma var ietvert teikuma daļu (salikta teikuma sastāv-

daļu, vienu vai vairākus vārdus vienkāršā teikumā vai salikta teikuma

sastāvdaļā, savrupinātu teikuma locekli v. tml.): Satiku pazīstamus jūr-
niekus, II kas bija atgriezušies no tāla brauciena. Sudr. 4, 97. Visu vasaru

mani mocīja savāda sajāta, || kad domāju par Spodri. || J. Jauns. 8, 175.

I! Dažādas domas, \\ viena gudrāka par otru, \\ jaucās galvā. || A. U. 21, 119.

Tā kā dalījums sintagmās atkarīgs no runas situācijas, tad tas ne-

raksturo teikuma gramatisko uzbūvi. Tā pakļauta valodas likumiem, kas

obligāti ikvienam runātājam jebkurā situācijā. Turpretim sintagmatiskais
dalījums atspoguļo psihisku procesu, kādā veidojas teikums konkrētos ap-

stākļos. Tāpēc teikuma gramatiskajā analizē (aplūkojot, piemēram, vārd-

kopas, teikuma locekļus, saliktus teikumus v. tml.) sintagmas var neņemt
vērā. Tomēr runas intonācijas pētīšanā sintagmai ir liela nozīme.

Kaut gan runas intonācijas analizē ir lietderīgi runāt galvenokārt
par sintagmas intonāciju (t. i., par intonāciju vienas sintagmas robežās),
jāņem vērā arī visa teikuma intonācija, it īpaši tad, kad teikums sastāv

no divām vai vairākām sintagmām. Šādu sintagmu saturs saistīts ar visa

Pauzes starp sintagmām un līdz ar to sintagmas robežas apzīmētas ar
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teikuma saturu, un satura kopība saista visas sintagmas arī intonatīvi.

Tādējādi sintagmu intonācijas izveido teikuma intonāciju, tai pašā laikā

nezaudējot savas īpatnības. Raksturojot teikumu kopumā, tad var arī ne-

ņemt vērā atsevišķu sintagmu intonāciju. Tā palaikam mēdz darīt teikuma

modalitātes apskatā.
200. §. Intonāciju veido vairāki intonācijas elementi. Tiem

ir savs akustiskais veidojums un īpatnējas funkcijas runā. Galvenie no

intonācijas elementiem ir šādi: pauze, loģiskais akcents, melodija, intona-

tīvais spēks, intonatīvais tembrs, intonatīvais temps, intonatīvais pār-

garums.

1. Pauze ir neliels runas plūsmas pārtraukums, parasti starp sin-

tagmām: 1 Briviņu saimnieks neatbildēja. II Pierē liela stāva krunka, \\ viņš
īgni skatījās pret vakariem. II A. U. 29, 51.

Retumis pauzes ir ne tikai starp sintagmām, bet arī starp vārdiem

pašā sintagmā. II Tas notika I aizvakar || X Šādas pauzes neveido kādas

jēdzieniski saistītas vārdu grupas, bet liecina par nejaušu, ar saturu ne-

saistītu runas plūsmas pārtraukumu. Pauzes sintagmā rodas no nervu sis-

tēmas norisēm, kuras kavē artikulāciju: no aizturām atmiņā, samulsuma,

grūtībām atrast atbilstošo domas formulējumu, afektiem v. tml.

2. Loģiskais akcents ir kāda sintagmas vārda izdalīšana no

pārējiem vārdiem sintagmā. Vārdu izdala tādā veidā, ka tā izruna atšķi-
ras no citu sintagmas vārdu izrunas. To panāk divējādi.

1) Izrunas atšķirības panāk, palielinot vai ari pamazinot pamat-
toņu intervālus:

Šīglezna ir 'skaista.²

Šīglezna ir 'skaista.

Intervālu pamazinašana vērojama retāk neka palielināšana.

1 Pauze sintagmā apzīmēta ar (.
2 Melodijas zīmējumos svītra (—) apzīmē uzsvērtās, bet punkts (.) neuzsvērtās

zilbes pamattoni. Loģiskais akcents apzīmēts ar akūta zīmi (') uzsvērtās zilbes priekša.
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2) Izrunas atšķirības panāk, palielinot vai arī pamazinot skaņu

spēku.
Si glezna ir 'skaista. 1

010 0 2 0

Si 'glezna ir skaista.

020 0 1 0

Pamattoņa augstuma un skaņu spēka modulācijas parasti ir cieši

saistītas loģiski akcentētā vārda izrunā: ja palielinās skaņu spēks, tad

palielinās arī intervāls, un otrādi — palielinoties intervālam, palielinās
arī skaņu spēks. Retāk sastopami akcentējumi, kuros modulēts vai nu

tikai skaņu spēks, vai arī tikai pamattoņu augstums.
Loģiski akcentētā vārda izrunas atšķirības pakāpi no pārējiem sin-

tagmas vārdiem sauc par loģiskā akcenta intensitāti. Intensitāte

palielinās, ja palielinās izrunas atšķirības. Intensitāte samazinās, ja iz-

runas atšķirības samazinās.

Loģiskais akcents ir tai sintagmas vārdā, kas — pēc runātāja iz-

jūtas — izsaka jaunu nojēgumu attiecīgajā runas situācijā. Piemēram,

-ar sintagmu Si glezna Ir 'skaista klausītāju informē galvenokārt par glez-
nas kvalitāti. Pārstatot loģisko akcentu citā vārdā, var izveidot jaunu
teikumu ar citādu saturu:

Sī glezna 'ir skaista. (Izteikts apgalvojums pretstatā spriedumam,
ka glezna nav skaista.)

Si 'glezna ir skaista. (Izteikts paziņojums, ka skaista ir glezna, nevis,

piemēram, skulptūra.)
'Si glezna ir skaista. (Izteikts paziņojums, ka skaista ir šī glezna,

nevis kāda cita.)
Tā kā katrā sintagmā ir viens loģiskais akcents, tad tas noder par

intonatīvu pazīmi sintagmai, t. i., ja starp pauzēm ir vārdi, no kuriem

viens akcentēts, tad šī vārdu grupa uzskatāma par sintagmu.
Loģiskais akcents ne vien izdala nozīmīgāko vārdu sintagmā, bet

ļauj arī uzzināt nozīmīgāko sintagmu teikumā, kurā ir vairākas sintag-
mas: proti, nozīmīgākajā sintagmā ir intensīvākais loģiskais akcents.

|| Es 'zināju, || ka būšu 'spēcīga, || līdzko parādīsies 'saule. \\
0 100 0 102 0 0010 } 0 03 0

J. Jauns. 8, 74.

1 Cipari 1, 2, 3 apzīmē skaņu speķu uzsvērtā zilbe, cipars 0 — skaņu speķu neuz

svērtā zilbē.



117

Teikums informē klausītāju par laiku, kad slimniece atgūs spēkus. Tā

kā šis laiks nosaukts trešajā sintagmā (līdzko parādīsies saule), tad tā tei-

kumā ir visnozīmīgākā.
Tādā kārtā teikumā, ja tas sadalīts vairākās sintagmās, ir vairāki

loģiskie akcenti. Vienam no tiem ir lielāka intensitāte nekā pārējiem. Šādu

loģisko akcentu, kas ir visintensīvākais teikumā, palaikam sauc par te i-

k urna akcentu jeb galveno akcentu.

3. Skaņu intonatīvais spēks ir valodas skaņu spēka palie-
lināšanās vai pamazināšanās vienā vai vairākās sintagmās. Spēka pie-

augums parasti liecina par aktīvu gribu vai arī spēcīgām jūtām. Mazāk

aktīva griba izraisa intonatīvā spēka mazināšanos.

Skaņu intonatīvais spēks jāšķir no «skaņu nepieciešamā spēka», ar

kādu skaņas jāizrunā, lai runu varētu dzirdēt. «Skaņu nepieciešamais
spēks» neizsaka runas saturu, bet ir atkarīgs tikai no telpām un attāluma,
kādā atrodas runātājs un klausītājs.

4. M c 1 o d i j v veido valodas skaņu pamattoņi.
1) Melodiju galvenokārt raksturo: intervāla plašums, melodijas

virziens un zilbju melodiskais saistījumļs.
Intervāli melodijā var būt šaurāki (sekunda, terca) vai plašāki

(kvinta, seksta). Intervāli var izteikt psihisko norišu raksturu, piemēram,
aktīva griba parasti melodijā izraisa plašus intervālus.

Melodijas virziens atkarīgs no dažāda augstuma pamattoņu
secības. Ja katrs nākošais tonis ir augstāks par iepriekšējo, veidojas
kāpjošā melodija.

Sniga sniegi?

Turpretim, ja katrs nākošais tonis ir zemāks par iepriekšējo, veidojas
krītošā melodija.

Sniga sniegi.

Nelielos runas posmos melodijas augstums var ari nemainīties. Ta

veidojas «līdzenā» melodija.

Sniga sniegi.
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Zilbju melodiskais- saistījums var būt divējāds: legato
un stakato saistījums. Legato saistījumā melodija pakāpeniski pāriet
uz nākamās zilbes toni.

sniegi

Stakato saistījuma melodija pēkšņi pariet uz nākamas zilbes toni.

sniegi

2) Garākos runas posmos (piemēram, garā teikumā) palaikam melo-

dija var būt diezgan sarežģīta — ar dažādiem intervāliem, mainīgu me-

lodijas virzienu un dažādiem zilbju melodiskajiem saistījumiem. Lai ie-

gūtu pārskatu šādā melodijas daudzveidībā, šķirami melodijas pa-

matveidi. Melodijas pamatveids nosakāms pēc katras sintagmas me-

lodijas atsevišķi, pie tam jāņem vērā nevis visa sintagmas melodija, bet

tikai pamattoņu secība vārdā ar loģisko akcentu. Tādējādi latviešu valodā

izšķirami divi melodijas pamatveidi — krītošais un kāpjošais melodijas

pamatveids.
Krītošais melodijas pamatveids sintagmā ir tad, ja vārdā

ar loģisko akcentu tonis pazeminās starp akcentēto un tai sekojošo zilbi.

Pārējos sintagmas vārdos melodijas virziens var būt dažāds.

Šīglezna ir
'

skaista.

Šīglezna ir 'skaista.

Tais gadījumos, kad loģiskais akcents ir vienzilbes vārdā, melodijas
pamatveids nosakāms pēc melodijas virziena starp akcentēto vārdu un

iepriekšējā vārda pēdējo zilbi. Piemēram, sintagmā Viņš bija te krītošais

melodijas pamatveids ir tad, ja starp zilbēm -ja un te tonis pazeminās.
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Viņš bija 'te.

Kāpjošais melodijas pamatveids sintagmā ir tad, ja
vārdā ar loģisko akcentu tonis paaugstinās starp akcentēto un tai seko-

jošo zilbi. Pārējos sintagmas vārdos melodijas virziens var būt dažāds.

Šīglezna ir 'skaista?

Šī glezna ir 'skaista?

Ja loģiskais akcents ir vienzilbes vārdā, tad sintagmās ar kāpjošu me-

lodijas pamatveidu iespējami divi gadījumi. Pirmkārt, vienzilbes vārdā

var būt toņa kāpums (īss patskanis tad iegūst intonatīvo pārgarumu,
sk. šā paragrāfa 7.p.).

Viņš bija 'šei:t? Viņš bija 'te:?

Otrkārt, toņa augstums vienzilbes vārdā var nemainīties un uz melodijas
pamatveidu norāda toņa kāpums starp akcentēto vārdu un iepriekšējā
vārda pēdējo zilbi.

Viņš bija 'šeit? Viņš bija 'te?

Krītošā un kāpjošā pamatveida melodijām ir dažāds izlietojums.
Krītošais melodijas pamatveids, pirmkārt, ir stāstījuma, vēlējuma,

pamudinājuma vai izsaukuma teikuma pēdējā sintagmā. Otrkārt, krītošais

melodijas pamatveids palaikam ir teikuma sākuma un vidus sintagmās.
Šo sintagmu melodija parasti izbeidzas augstākā tonī nekā teikuma

pēdējā sintagmā.



120

||Dziļš'klusums|| valdījalaukos'martā.||

Kāpjošais melodijas pamatveids, pirmkārt, ir jautājuma teikuma

pēdējā sintagmā. Otrkārt, kāpjošais melodijas pamatveids var būt arī tei-

kuma sākuma un vidus sintagmās.

|| Es 'zināju, || ka tu 'nāksi. ||

Palaikam teikuma melodiju mēdz raksturot pēc pēdējās sintagmas
melodijas pamatveida. Tādā sakarā var runāt par teikumiem ar kāpjošu
vai krītošu melodiju. \

5. Intonatīvais tembrs ir valodas skaņu tembra maiņas runas

plūsmā. Psihisko norišu ietekmētais runas aparāts pārveido rezonanses

telpas. Līdz ar to valodas skaņām mainās virstoņu skaits un to savstar-

pējās attieksmes. Piemēram, runājot ar maziem bērniem, lūpas dažreiz

mēdz pastiept uz priekšu. No šāda lūpu stāvokļa valodas skaņas skan

«samtaināk», «tumšāk». Kaut gan fonēmas intonatīvi diezgan daudz mai-

nās, tās tomēr pamatos saglabā savu tembru, kāds parasts valodā.

Intonatīvais tembrs pauž runātāja jūtas.

Intonatīvais tembrs jāšķir no balss tembra un fonēmu tembra. Balss tembrs

atkarīgs no katra cilvēka runas orgānu uzbūves un īpatnējs katram runātājam. Fonēmu

tembru nosaka valodas tradīcija. Ne balss, ne arī fonēmu tembram nav īpašas jēdzie-
niskas nozīmes.

6. Intonatīvais temps ir artikulācijas ātruma maiņa runas

plūsmā. Atkarā no psihiskajām norisēm temps var paātrināties vai palē-
nināties. Temps pauž galvenokārt jūtas, kā arī runas satura vērtējumu no

svarīguma viedokļa — mazāk svarīgās sintagmas parasti runā ātrākā

tempā, nozīmīgākās sintagmas — lēnāk.

7. Intonatīvais pārgarums ir valodas skaņu (patskaņu vai

divskaņu) ilgāka izruna, nekā valodā parasts. Intonatīvi pārgarās ska-

ņas garums ir apmēram 2—3 reizes lielāks. Visbiežāk tādā veidā paga-

rina patskani vai dlvskani uzsvērtā zilbē.
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Piemēri: 1

Cik skaistas eiglesl
Tā taču mana mā:sa!

Izauga lie.ias vārpas,

Intonatīvais pārgarums izsaka priekšmeta vai parādības emocionālu

vērtējumu. Bez tam intonatīvais pārgarums dažreiz rodas arī loģiski ak-

centētos vienzilbes vārdos (sk. 200. § 4.).

201. §. Atkarā no runas situācijas var mainīties intonācijas
elementu izlietojums. Palaikam cilvēka smadzenēs un līdz ar to

runā dominē kāds no psihiskajiem procesiem — domāšana, griba vai jūtas.
Atbilstoši tam, kurš psihiskais process vairāk runā izpausts, mainās arī

atsevišķu intonācijas elementu nozīmīgums attiecīgajā intonēmā.

Tad, kad runā dominē domāšanas process, intonācijā vislielākā

nozīme ir pauzei, melodijai un loģiskajam akcentam. Šie elementi informē

klausītāju par domu un jēdzienu saistījumu sintaktiskajās konstrukcijās
un par svarīgākajiem jēdzieniem.

Runātāja gribu visvairāk atspoguļo melodija (ar plašiem intervā-

liem un spēju kritumu teikuma beigās), kā arī skaņu intonatīvais spēks.
Jūtu izteikšanai galvenokārt noder intonatīvais temps un intonatī-

vais pārgarums.
Runā psihisko procesu izpausme un to mijiedarbība ir ļoti dažāda.

Tāpēc arī intonācijas izveide un intonācijas elementu savstarpējās attiek-

smes ir sarežģītas un daudzveidīgas.

TEIKUMA MODALITĀTE

202. §. Teikuma modalitāte ir sintaktiska kategorija, kas rāda

runātāja un izsakāmā satura attieksmes pret īstenību un sarunbiedru. Mo-

dalitāte izpaužas gan tīri gramatisku līdzekļu (verbu izteiksmju, vārdu

kārtas īpatnību, teikuma apjoma un uzbūves) izlietojumā, gan teikuma

leksikā (modālie vārdi, partikulas, pamazināmie un mīlināmie vārdi, vārdi

ar neitrālu vai nievīgu nokrāsu v. tml.), gan valodas fonētisko līdzekļu —

intonācijas (balss augstuma, skaļuma, tempa, tembra) dažādotā izman-

tojumā.
Teikuma modalitāte kopa ar predikativitati ir viena no galvenajam

teikuma pazīmēm — bez modalitātes nevar būt teikuma.

203. §. Modalitāte ļauj pareizi uztvert ne vien teikuma izsakāmas do-

mas loģisko saturu, bet arī tās psiholoģiskos pamatus, mērķtiecīgo ievirzi

1 Intonatīvais pārgarums apzīmēts ar diviem punktiem (:) aiz patskaņa burta.
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un emocionālās nianses. Šāds modalitātes jēdziena plašums ļauj izdalīt

atsevišķus modalitātes paveidus un noteikt, kādas funkcijas ir katram no

šiem paveidiem.

Ikvienā teikumā nosacīti ietverti 2 galvenie modalitātes paveidi —

gan t. s. loģiskā, gan komunikatīvā modalitāte, kas katra izsakāmo domu

niansē no sava viedokļa.

1. Loģiskā modalitāte rāda teikumā izsakāmā satura atbilsmi īste-

nībai — vai teiktais īstenībai atbilst vai neatbilst, vai tas ir ticams vai

apšaubāms, vai iespējams v. tml. Piemēram, salīdzinot teikumus Šodien

atnāks viesi. Varbūt šodien atnākšot viesi. Šodien jāatnāk
viesiem. Šodien nenāks viesi, redzam, ka pirmajā un pēdējā teikumā

izteikta pārliecība (apgalvojums un noliegums), otrajā apšaubāma iespē-

jamība, trešajā — obligāta iespējamība, pat nepieciešamība. Protams,

loģiskā modalitāte ne katrreiz objektīvi parāda satura atbilsmi

īstenībai — runātājs tajā izpauž savu subjektīvo uztveri, kas ne

vienmēr pilnīgi saskan ar objektīvo īstenību. Loģisko modalitāti

galvenokārt atklāj teikuma leksika un verba izteiksmju formas. Vis-

spilgtāk un vistiešāk teikuma loģiskā modalitāte izpaužas vēstījumos un

konstatējumos. Tās galvenie izpausmes veidi ir apgalvojuma un no-

lieguma teikumi jeb nenoliegti un noliegti teikumi, kuru būtiskā

iezime ir apgalvots vai noliegts sakars starp pazīmes nesēju un pazīmi

(sk. 307.—320. §).

2. Komunikatīvā modalitāte rāda runātāja izteiktās domas at-

tieksmes pret sarunbiedru resp. klausītāju sazināšanās procesā, teikuma

mērķtiecīgo ievirzi: ar teikumu vai nu kaut ko pavēstī (konstatē, atstāsta,

paskaidro), vai jautā, vai pamudina, vai izsaka vēlējumos vai jūtas un

emocionālās attieksmes pret kādu parādību. Piemēram, sal.: Šodien atnāks

viesi. Vai šodien atnāks viesi? Lai šodien atnāk viesi! Kaut šodien atnāktu

viesi! Šodien atnāks viesi! Ikvienā no šiem teikumiem izpaužas citāda

attieksme pret klausītāju, katrā no tiem runātājam bijis citāds mērķis,
un katram teikumam ir arī sava gramatiskā izveide.

Ikvienā teikumā neatkarīgi no tā loģiskās vai komunikatīvās moda-

litātes var izpausties arī runātāja jūtas vai emocionālās attieksmes pret
kādu īstenības parādību, sarunbiedru vai izsakāmo domu — prieks, bailes,

sašutums, sajūsma, ironija, nicinājums, pārsteigums v. tml. Runātāja jūtu
un emocionālo attieksmju raksturu atklāj teikuma emocionālā moda-

litāte. Tā vistiešāk parādās teikuma intonācijā, galvenokārt balss tembrā,
bet to var papildināt arī leksika, runātāja žesti un mīmika.

īpašu gramatisku līdzekļu teikuma emocionālo nokrāsu izteikšanai

nemēdz būt, tāpēc teikumu emocionālā modalitāte gramatikā netiek ap-
lūkota. Ja teikumā jūtas izpaužas ļoti spēcīgi un tieši jūtu izpausme ir

runātāja galvenais nolūks, teikums pieskaitāms pie viena no sintaktiskās

modalitātes teikumu tipiem — izsaukuma teikumiem (sk. 289.—306. §).
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204. §. Komunikatīvā modalitāte atklājas galvenokārt teikuma fonētis-

kajā izveidē — intonācijā — un arī dažu gramatisku un leksisku līdzekļu

(palīgvārdu, vārdu kārtas īpatnību, verba izteiksmju) izlietojumā. Viens

no svarīgākajiem komunikatīvās modalitātes norādītājiem ir teikuma into-

nācija — skanējums runā, kurā teikuma atsevišķas daļas, vārdi, zilbes

un skaņas var tikt izrunātas dažādā ilgumā un ar dažāda stipruma, aug-

stuma un tembra balsi. Teikuma intonācija konkretizē vārdos izteikto

saturu un parāda runātāja attieksmes pret teikto — ikvienu teikumu padara
klausītājam nepārprotamu ne vien satura, bet arī izteikuma mērķa ziņā,

jo, piemēram, jautājumu izsakām ar citādu intonāciju nekā stāstījumu vai

pamudinājumu.
Komunikatīva modalitāte ka izteikuma attieksme pret sarunbiedru un

teikuma saturu izpaužas divējādi:

1. ka relatīva modalitāte (attieksmes modalitāte)

2. ka sintaktiska modalitāte.

Ar teikuma relatīvo modalitāti saprot izteikuma attieksmi pret sa-

runbiedru kā jēdzienisku kategoriju. Relatīvā modalitāte rāda runātāja
vārdiskās darbības veidu, t. i., rāda, kā runātājs ar teikumu grib iedar-

boties uz klausītāju, ko panākt — pavēstīt, pamudināt vai jautāt. Ir 3 re-

latīvās modalitātes veidi — stāstījums, pamudinājums un jautājums. Rela-

tīvās modalitātes veidi īsteni nav gramatiska kategorija, un tos aplūko,
piemēram, skatuves runas teorijā.

Sintaktiskā modalitāte ir gramatiska kategorija, kas atklājas
teikuma fonētiskajā un gramatiskajā izveidē — intonācijā, palīgvārdu un

vārdu morfoloģisko formu izlietojumā v. tml.

Pec sintaktiskas modalitātes latviešu valoda šķirami 5 teikumu tipi:
stāstījuma, jautājuma, pamudinājuma, vēlējuma un izsaukuma teikumi. 1

Vienu un to pašu relatīvās modalitātes veidu var izteikt ar dažādām

sintaktiskām konstrukcijām, ar teikumiem, kas pēc sintaktiskās modalitā-

tes ir dažādi. Tā, pamudinājumu var izteikt ar dažādas sintaktiskās mo-

dalitātes teikumiem.

1) Pamudinājums izteikts pamudinājuma teikuma: 2

Lai spēcīgs tavs nomods Un viegls tavs miegs! Pilns jūtām un domām

esi, mans prieks! M. Ķ. 2, 55. Harpunētājl, pie lielgabala! V. L. 11, 29.

Kuš, nebrēc! J. Por. 2, 240. lesim uz Staburagu! Valdis 1,21.

1 Runājot par katra atsevišķa sintaktiski modālā teikuma modalitāti, nosacīti lieto-
jami termini stāstījuma modalitāte, jautājuma modalitāte, pamudinājuma modalitāte,vēlē-
juma modalitāte, izsaukuma modalitāte, kas visas ir sintaktiskās modalitātes paveidi.

2 Ja skaidrojumam pievienotie kada viena avota piemēru teikumi visi attiecas uz

aplūkojamo parādību, tie iespiesti gaišajā kursīvā, turpretī, ja teikums ar attiecīgo parā-
dību ir starp citiem konteksta teikumiem vai arī šī parādība ir kādā salikta teikuma
-dajā, tad šādi teikumi vai teikumu daļas iespiesti pustreknā kursīvā.
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2) Pamudinājums izteikts stāstījuma teikuma:

Kā pūtis labi stipri, tā desmit rūķīši klāt. Ko pavēlot? «Pavēlu tik

garu virvi atnest, ka varu šā cauruma dibenu sasniegt.» Ltp. 224. Atce-

rējos, ka man kabatā cigārs. ...Piedāvāju to vecajam zvejniekam ... Pēc

brītiņa, pret mani pagriezies, viņš . . . iebilda: «Es jau nu gan, mīļais
jaunskungs, lūgšu man viņu atlobīt, man, vecam vīram, tie pirksti tādi

stivi.» V. Pl. 4, 352.

3) Pamudinājums izteikts jautājuma teikuma:

«Vai nevari pasaukt mammu?» Oskars teica. «Pasaki viņai, ka es

esmu atnācis.» V. L. 8, 114. «Stāvi, kur tev jāstāv!» viņš uzsauca. «Kur bāz

savu degunu?» I. Lēm. 2, 88.

4) Pamudinājums izteikts izsaukuma teikumā:

Nu lapsa, nomanījusi, ka nebās vairs labi, sākusi krāzi lūgties:

«Krūzīt, krūzit, es pa jokam, tu no tiesas!» Ltp. 51. Tikko rits purpurkošs,

Cirullt[\]s mostas možs. Jautrs, naigs augšup trauc, Līksmi sauc: «Celties

laiks! Gaisma aust: gana snaust!» V. Pl. 4, 236. Svešiem ieeja stingri

aizliegta! 8.-U. 5, 157.

205. §. Parasti teikuma piederību pie zināma sintaktiski modālā tei-

kuma tipa atklāj jau paša teikuma leksiskais sastāvs, gramatiskais izvei-

dojums un teikuma intonācija (rakstos to atspoguļo arī interpunkcija),
piem., Nāc šurp! (pamudinājums), Vai tu nāksi? (jautājums), Kaut tu

nāktu! (vēlējums), Ai, cik skaisti! (izsaukums) v. tml.

Tomēr ļoti svarīga loma teikuma sintaktiskās modalitātes atklāsmē

ir arī kontekstam un runas situācijai. Tā, A. Brigaderes pasaku

lugā «Maija un Paija» ir teikumi:

Velēnu vecītis: Ik ritu celies, ik krietnāka topi! Kaupiņš. Ik ritu

celies, ik gudrāka topi! Samtcepure. Ik rītu celies, ik skaistāka topi! Brig.
4, 146.

Pēc verba formas un izsaukuma zīmes teikuma beigās vien šos tei-

kumus varētu uztvert gan kā pamudinājuma, gan kā izsaukuma teikumus,
bet runas situācija, ko atklāj konteksts, parāda, ka tie ir pamudinājuma
teikumi, ar kuriem vecīši izsaka Maijai savus novēlējumus.

Tikai runas situācija atklāj īsto modalitāti, piem., šādos teikumos:

Brivlnš: «ledzers! Met cauri! Dabūsim vēl.» Visi dzer, atskaitot maza

Andru... A. U. 26, 113.

Te pirmajos divos teikumos ir pamudinājuma modalitāte: ar tiem

Briviņš pamudina Briviņu saimi, ratu meistaru un skroderi. Verbi lietoti

īstenības izteiksmē, kas parasti nav pamudinājuma tiešā gramatiskā pa-

zīme, un arī citu leksisku vai gramatisku pamudinājuma izteikšanas lī-

dzekļu šajos teikumos nav, taču konteksts un visa runas situācija liecina,

ka te nav vēstījuma, bet ir pamudinājums. Trešajā teikumā turpretim, labi

zinot tēlotos apstākļus, vairs neuztveram pamudinājuma, bet gan stāstī-
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juma modalitāti, kaut gan ar īstenības izteiksmes nākotnes dsk. 1. pers.

formu ir iespējams izteikt arī pamudinājumu.

206. §. lespējami arī tādi teikumi, kuros apvienotas divas sintak-

tiskās modalitātes, piem., stāstījuma un izsaukuma, jautājuma un

pamudinājuma, izsaukuma un vēlējuma modalitāte v. tml.

Vienkāršā (nesaliktā) teikumā šis modalitāšu apvienojums attiecas uz

visu teikumu.

1. Pamudinājuma un izsaukuma modalitāte:

Aija. Skriesim nu.
.. Skat, tur, lejā, šie jau aizdeguši ugunskuru!

Jānis. Aiziet! Brod. 8, 19.

2. Jautājuma un pamudinājuma modalitāte:

Strauts. Vai jūs nepaskatītos? Austris. Ja (kājas). A. U. 26, 53.

3. Jautājuma un izsaukuma modalitāte:

Man ir tā, it kā veselu gadu esmu bijusi prom — kur tālu. Kā es to

varēju! A. U. 21, 67.

Ja teikumā apvienotas divas modalitātes, parasti viena modalitāte ir

spēcīgāka nekā otra un teikuma piederība pie viena noteikta modālā tei-

kuma tipa nosakāma pēc dominējošās modalitātes. Tomēr dažreiz abas

modalitātes, visbiežāk jautājuma un izsaukuma modalitāte, ir tik spēcīgas,
ka nav nošķirams, kura no tām svarīgāka. Rakstos abu modalitāšu vien-

līdz stiprā izpausme dažkārt atspoguļota interpunkcijā — viena teikuma

beigās divas pieturas zīmes: jautājuma un izsaukuma zīme, piem., «Ja

tev nekā jauna nav, tad es eju.» — «Kā tad man nebūs nekā jauna?!» le-

vuks tīri izbijies iesaucās. «Es tak pastāstīšu, ko pati savām acim redzēju.»
J. Jauns. 6, 75.

207. §. Saliktā teikumā var tikt apvienoti vienas un tās pašas modali-

tātes komponenti vai arī komponenti, kam katram ir cita modalitāte.

1. Lielākoties saliktā teikumā apvienotie komponenti mēdz būt ar

vienādu modalitāti, visbiežāk — ar stāstījuma modalitāti, retāk ar izsau-

kuma vai jautājuma modalitāti.

Sniegs bira lielām pārslām, aizsegdams debesis un sauli, tāpēc likās,
ka jau sācis tumst vakars. V. L. 10, 131. Dzīvē nav veselu toņu, sacīja blāvā

pamale. Sudr. 4, 28. Bet tad pēkšņi [sedlinieks] sataisīja vienaldzīgu seju:
Garanču vaļinieks Zvirbulis no stacijas puses gāja garām. A. U. 29, 24.
Ai vasara, cik salds tavs bites dzēlums, Kāds maigums dun no taviem pēr-
koniem, Cik smags ir tavu vieglo smaržu kvēlums, Kas aizviļņo pret tāliem

apvāršņiem! M. Ķ. 2, 43. Cik jura maza, sirds cik liela! A. Grig. 11, 60. Ko
tu doma, krusttēv, vai mums šogad būs lielāka peļņa nekā pērn? 81. 2, 9.
Kā tu domā, Inga, vai tas ir labi? V. L. 10, 142. Ko lai tagad iesāk, ko lai
dara? A. U. 29, 457.

2. Salikta pakārtojuma teikuma palaikam viss teikums iegūst virstei-
kuma modalitāti
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Jencis man pirmīt prasīja, vai es tevi precēšot. J. Por. 2, 207. Ko es

tur darīšu, to jautāt man nenāca ne prātā. J. Por. 2, 206. Saki labāk, vai

airi laivā. A. U. 8, 72.

Šais saliktajos teikumos palīgteikuma jautājuma modalitāte pakļaujas
virsteikuma modalitātei, tā ka viss teikums ieguvis stāstījuma resp. pamu-

dinājuma modalitāti.

Ja palīgteikumā izsakāmais saturs ir svarīgāks par virsteikuma sa-

turu, viss teikums var iegūt palīgteikuma modalitāti, piem., virsteikuma

stāstījuma vai pamudinājuma modalitāte pakļaujas palīgteikuma jautā-

juma modalitātei. Dažreiz šādi teikumi tuvi saliktiem bezsaikļa teikumiem.

Sakiet, mīļā Ilze, vai tas Ir loti grūti — strādāt sabiedrisku darbu?

V. L. 10, 347. Vai es tev neteicu: paņem tu mātes čabas un tris pāri vilnas

zeķu, tad tev neviens velns neko nepadarīs [= tad tev būs silti]. A. U. 38,
193. Es nezinu, biedri leltnant, vai jūs vēl atceraties tādu Annu Pacepli no

medsanbata?V. L. 10, 296.

3. Saliktā sakārtojuma vai saliktā bezsaikļa teikumā apvienotie da-

žādas modalitātes komponenti palaikam katrs patur savas modalitātes pa-

zīmes, it īpaši intonāciju.

Visparastāk tiek apvienoti komponenti ar stāstījuma un jautājuma
modalitāti; komponents ar stāstījuma modalitāti tādā gadījumā dod pa-

skaidrojumu vai parāda iemeslu, kāpēc jautājums radies.

Viņš [Joza] bija Kurzemē jau divas vasaras dzīvojis — kā tad gan lai

nemācētu latviski? J. Jauns. 6, 23. Bet Jānis šoreiz neļaunojas par to —

ko nozīmē tādi grūdieni pret lielo leguvumu? A. U. 30, 217. Vai nu tieši

visiem Zītara dēliem vajadzēja let tēva pēdās — kāds varēja palikt arī uz

sauszemes un izmācīties par inženieri. V. L. 14, 95.

Var apvienoties dažādās variācijās arī komponenti ar stāstījuma un

pamudinājuma vai izsaukuma modalitāti utt.

Ar lielumu lai sevi mērot protam — No dvēseles tiks rūsa izskalota

(pamudinājums — stāstījums). A. V. 1, 85. Pēc tāles un pēc dzērvēm to-

mēr alku, Ej pamēģini sirdij kaut ko lestāstīt (stāstījums — pamudinā-
jums)! A. Grig. 11, 58. Dīvajieši plecus vien noraustīja: tad paskaties, ko

Leikartu Lība (stāstījums — izsaukums)! A. U. 29, 500. «Kas redzēja?» —

«Raimonds. Kā viņš bija nobijies, teica, ka jūs esot aizgājuši slīcināties»

(izsaukums — stāstījums). O. V. 2, 44.

lespējams arī vairāku dažādas modalitātes komponentu apvienojums
vienā teikumā.

Viens mēģināja pasmieties, matainis tomēr ielicis bārdaini cietuma!

Bet otrs smējās vel skaļāk: cietums! ko tāds muļķīgs joks Vanagam nozī-

mēja? A. U. 29, 330.

Te pirmajā teikumā pirmais komponents ir ar stāstījuma, otrais — ar

izsaukuma modalitāti; otrā teikumā pirmajam komponentam ir stāstī-

juma, otrajam — izsaukuma, trešajam — jautājuma modalitāte.
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Saliktajos teikumos ar tiešo runu tiešas runas teikums arvien patur
savu sintaktisko modalitāti neatkarīgi no piebildes modalitātes.

Nākošā reizē, kad Jānis jāja zirgus pieguļā, es aizplēsos viņam līdzi,
lai gan māte teica: «Diezin ko tu tur darīsi?» J. Por. 2, 206. «Ej tu!» viņš
saka, bet vai tad sievieša cilvēks tādās lietās var ko izdarīt? V. L. 3, 63.

«Bet kas zina, vai tikai viņa gribēs?» Grundulienei nejauši iešāvās prātā.
A. U. 8, 20. «Nu, lai pieķeras vairāk!» domā vilks un sēd vēl. Ltp. 42.

Šāda modālā patstāvība ļauj izmantot tiešo runu modālo teikumu ana-

līzei arī atrauti no piebildes, jo piebilde ir sekundārs paskaidrojums un

tiešās runas teikumu neietekmē ne gramatiski, ne leksiski, ne intonatīvi.

STĀSTĪJUMA TEIKUMI

208. §. Visparastākais un izplatītākais teikumu tips pēc sintaktiskās

modalitātes ir stāstījuma teikumi. Ar tiem runātājs sarunbiedram

kaut ko pavēstī (stāsta, paziņo, konstatē, paskaidro v. tml.). Šiem teiku-

miem ir samērā neitrāla emocionālā attieksme.

Stāstījuma teikumos palaikam tiek izteikti

a) vispārīgi spriedumi, atziņas, definīcijas:
Parašas ir kā dadži: ātri tie pielīp, grūti tos nokratīt. 81. 5, 321. Tikai

godīgam tiesības dzīvot, nest cilvēka vārdu. V. L. 10, 159. Neviens Izcils

darbs Padomju zemē neuzplaukst nepamanīts, nepazūd aizmirstībā. Sudr.

4, 10. Tā Ir liela lieta, ja cilvēki un koki tiecas pret sauli. A. Grig. 6, 99. Bez

siltuma un gaismas smarža zūd, bez mīlas dvēs[e]le. Rainis 10, 218. Par-

tikulas ir palīgvārdi, kas piešķir dažādu nozīmju nianses atsevišķa vārda,

vārdkopas vai visa teikuma nozīmei. Mgr. I, 778;

b) faktu konstatējumi:

Jūrā nebija redzams neviens kuģis, neviena zvejnieku laiva. Tikai mel-

nas klintis, satraukta jūra un vēja auri klajumā. V. L. 11, 179. Viņi bija
nākuši no ielas, to varēja redzēt no aplijušajiem mēteļiem. I. Lēm. 2, 19.

Ziemas turnīrā svētdien sākās sacensības fināla grupā. Pirmajā cīņā tikās

ASĶ komanda un «Lokomotīves» futbolisti. C. 6, 60;

c) tēlojumi:
Cilvēks iet pa tīrumu. Viņa solis ir plats un drošs. Vēja brāzmas pli-

vina viņa mēteli. Bet viņš iet un iet. Kreisā roka stingri tur sētuvi. Labā ar

ritmisku kustību enerģiski kaisa sēklu. Pa labi, pa kreisi. Pa labi, pa kreisi.

LM 8, 41. Kādu nakti decembra sākumā vējš legriezās no ziemeļaustru-
miem; likās, it kā kaut kur aiz mežiem un laukiem pēkšņi būtu vaļā pavēr-
tas milzīga ledus pagraba nosarmojušās durvis, pa kurām nu saltā pag-
ruba dvaša plūda laukā un sastindzināja visu savā ceļā. Debess pamale
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blāzmoja ar viegli iezaļganu gaišumu. Zvirbuļi sabožas, Izspura un mek-

lēja patvērumu tumšajās pažobelēs. V. L. 10, 573.

Palaikam stāstījuma teikuma forma tiek izteiktas atbildes uz jautā-

juma teikumiem.

Maija. Vai tu gribi mīlēt ļaudis? Paija. Gribu, gribu. Maija. Gribi būt

man mīļa māsa? Paija. Gribu būt tev mīļa māsa. Brig. 4, 212. Barons. Vai

tu ari zini, kādu zumu [summu] viņš [zirgs] maksā? Edgars. Nē, baron-

kungs. Es tikai zinu, ka dārgāka par manu dzīvību man nekā nav pa-

saulē. Un es šim zirgam sēdēju mugurā.Mēs tad abi būtubeigti. 81. 17,
341. «Kas tas ir?» zēns jautā un rāda uz vējdzirnavām. «Tās ir dzirnavas,
Artur. Tur maizīti maļ.» V. L. 10, 11.

Dažkārt ar stāstījuma teikumiem izsaka ari cita veida komunikāci-

jas — pamudinājumus un jautājumus.

Tā, Blaumaņa drāmā «Ugunī» ar stāstījuma teikumiem Pērn lejā Dau-

gavā peldējās divi zēni. Viens sāka grimt, otrs skrēja glābt, un abi noslīka

(81. 17, 321) Horsta madāma izsaka brīdinājumu Alderam, kas dzēris

kopā ar Edgaru, gribēdams tam tuvoties. V. Lāča romānā «Ciems pie jū-
ras» ar stāstījuma teikumiem Taņas vēstulē Edgaram izteikti jautājumi
un pamudinājumi atbildēt uz šiem jautājumiem, kā arī vēlēšanās visu to

uzzināt: Man briesmīgi gribas zināt, kā Tu dzīvo* kā veicas ar zveju, ko

jus esat izdarījuši ar mīļo Zvīņu ciemu. Galdu no Tevis «Izsmeļošu at-

skaiti» par visiem šiem jautājumiem. V. L. 13, 97.

209. §. Pēc gramatiskās uzbūves stāstījuma teikumi ir visai

dažādi — vienkārši, salikti, vienkopas, divkopu v. tml.

1. Vienkārši nepaplašināti vienkopas un divkopu stāstījuma teikumi:

Rīts. Zilgana mijkrēšļa. J. Gr. 5, 321. Laiks apmācās. Aps. J. 2, 247.

Lai jel deg. Gan nodzēsīs. 81. 9, 197.

2. Vienkārši paplašināti teikumi:
Visu laiku turpināja līņāt lietus. Vējš svieda slapjās lāses braucējiem

sejā. Aivaram sāka salt. V. L. 10, 57.

3. Salikti sakārtojuma un salikti bezsaikļa stāstījuma teikumi:

Audējs auž, krāsainas dzijas mijas un vijas. Sudr. 4, 15. Sirds ari ta-

gad bija smaga kā akmens, bet domāt vīna varēja vienaldzīgi un mierīgi.
A. U. 8, 55.

4. Salikti pakārtojuma un jaukti salikti stāstījuma teikumi:

Ja visi strādnieki saprastu, kas vajadzīgs, un visi reizē pieprasītu tais-

nību, tad viņi ari dabūtu to. V. L. 10, 111. Bet jaunais laiks, kas šalkās

trīs, Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Rainis 2, 228.

5. Salikti paplašināti teikumi:

Mums [kalnos] labāk, ja migla noveļas; te varbāt vairs nelīs, bet

apakšā lietus sukās krietni vien. 8.-U. 5, 172. Mūsu zemē tu vari iet, kur

vien gribi, visur būs draugi un pailgt. A. Grig. 6, 18.
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210. §. Verba forma, ar kuru izteikts izteicējs, izteicēja daļa
vai galvenais loceklis, stāstījuma teikumos var būt dažāda, tikai ne pavēles
izteiksme.

I. Visbiežāk stāstījuma teikumos par izteicēju, izteicēja daļu vai gal-
veno locekli ir dažādas verba īstenības izteiksmes formas.

Esmu taču jauns, tāds ātrs un karsts ... 81. 17, 348. Uz mājām nāk-

dami, ejam garām kaimiņu bērziem. 8.-U. 10, 34. Es gāju un vē-

roju durvis gaitenī. I. Lēm. 2, 25. To izdarīšu viens pats pamaziti-
ņām. 8.-U. 5, 204. Tā mēs nekad nesapratisimies. 81. 17, 359.

Sirmā, senā pilsēta, tu esi visjaunākā, tu ne s savā strādnieces plaukstā
cilvēces nākotni. Sudr. 4, 63. Ja tu pati necīnīsies, neviens neko tev

nedāvinās. V. L. 10, 170. Krāmus nollž, plēsumus plēš — miezi

un linsēklas nāks kā pa reni. A. U. 29, 7. Ceļš kļuva arvien šaurāks

un vijās gar pelēko klinti uz augšu. 8.-U. 5, 286.

2. Stāstījuma teikumiem raksturīga arī par izteicēju, tā daļu vai gal-
veno locekli lietotā verba atstāstījuma izteiksmes forma, ja runātājs
atstāsta citu teikto, bet par stāstījuma patiesumu nav pārliecināts.

Pienāca gaidītā revīzijas diena: pulksten(s) divos atbraukšot

gubernators. 8.-U. 5, 254. Vēžu te niedrēs un ap saliņu esot daudz, bet

tos varot dabūt tikai nakti ar uguni, kad viņi nākot ārā no savām

paslēptuvēm ēst. 8.-U. 10, 79. Senāk naudu taisījuši no ādas kā tagad
zābakus. A. Grig. 2, 135.

3. Stāstījuma teikumos konstatē nepieciešamību, ja par izteicēju, iz-

teicēja daļu vai galveno locekli ir verbs vajadzības izteiksmē.

Turklāt šl pilsētiņa pati par sevi ir diezgan jauka, tai ļoti gleznaina
apkārtne. Bet, lai visa dzīve te būtu skaista un cilvēki patīkami, par to j ā-

c/ādā mums. V. L. 10, 332. Skuķis mātei varēs pateikt, lai atstiepj divus

cāļus. Tad man pašam uz putnu kūti nebūs jāiet. 81. 17, 316.

Dažkārt stāstījuma teikumi ar verbu vajadzības izteiksmē robežojas
ar pamudinājuma teikumiem (sk. arī 265. §).

Ja mazākajam dara pāri, viņam jāpalīdz. V. L. 10, 144. [Akmentiņš
ludz atļauju rīkot zaļumsvētkus muižas parkā.] Barons. Labprāt. Tikai

jums jāapsola par to gādāt, lai koki netiktu apskādēti. 81. 17, 355.

4. Verba vēlējuma izteiksmi par stāstījuma teikuma izteicēju vai

izteicēja daļu lieto, izsakot iespējamību.
Ja visi strādnieki saprastu, kas vajadzīgs, un visi reizē pie-

prasītu taisnību, tad viņi arī dabūtu to. V. L. 10, \\\.«Tu būtu

varējis ganīt govis arī pie mums,» Aivars teica. V. L. 10, 149. Ek, tie
žagari uz Daugavas krasta. Man tagad būtu vaļas cirst, ja būtu brīv.
81. 17, 360.

Atšķirībā no vēlējuma teikumiem (sk. 277. §) stāstījuma teikumos ar

verbu vēlējuma izteiksmē izteicējs arvien nostājas aiz teikuma priekšmeta
vai papildinātāja datīvā, kas izsaka piederību.

9 Mūsdienu latviešu literārā? valodas gramatika 11.
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Verba pavēles izteiksmes formas stāstījuma teikumos nelieto.

211. §. Galvenā stāstījuma teikuma pazīme ir intonācija. Stās-

tījuma teikumus izrunā palēni, zemā, samērā monotonā tonī, ar nelieliem

intervāliem, kaut gan atsevišķos gadījumos atkarā no runātāja emocionā-

lajām attieksmēm vai gribas stāstījumu padarīt krāsaināku teikuma me-

lodijā var būt arī lielāki intervāli, temps straujāks. Stāstījuma teikumiem

raksturīga t. s. krītošā melodija — tonis paaugstinās loģiski uzsvērtā

vārda pirmajā zilbē un pēc tam slīd lejup.

Nozīmīgākie vārdi, kas uzsvērti ar loģisko akcentu un palaikam veic

loģiskā predikāta funkcijas, galvenokārt atrodas teikuma vai atsevišķu

teikuma posmu — sintagmu — beigās. Tad teikuma melodija sasniedz

maksimālo augstumu teikuma beigās:

Spriedums bija izpildāms tūlīt. V. L. 10, 269.

2 0 13

Mes visu laiku bijām labi draugi. Tagad centīsimies but krietni biedri.

100002 2 1 003

V. L. 10, 139.

Kaut arī tonis mēdz būt visaugstāks teikuma pēdējā vārdā, šādu stās-

tījuma teikumu melodija pieskaitāma pie t. s. krītošā melodijas tipa, jo pēc
uzsvērtās zilbes sākuma, arī tad, ja tā ir teikuma pēdējā zilbe, toņa aug-

stums strauji krīt:

Spriedums bija Izpildāms tūlīt. Mēs visu laiku bijām labi draugi.

Retāk loģiski akcentētais vārds atrodas teikuma sākuma. Tad visa

teikuma melodija pamazam slīd lejup:
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Augu dienuklabēja austuves Ezeriešu mazajā namiņā. A. U. 8, 37.

3 2 0 1 0 02

Ja loģiski uzsvērtais vārds atrodas teikuma vidu, melodija ir kāpjoši
krītoša:

Arī tepat gar vītoliem brauca jau daži augšā. B.-U. 10, 7.

0 1 0 3 2 0 0 1

Sāda kāpjoši krītoša melodija stāstījuma teikumiem visbiežāk ir vien-

kāršos paplašinātos teikumos ar divām izteicēja kopām; pirmajā no tām

melodija kāpjoša, otrajā — krītoša:

Ako uzkāpa uz apaļa akmens un Ilgi skatījās leja. V. L. 11, 8.

2 1 0 0 3 0 2 1 2

Bet ļaudis dodas darbā un ceļ jaunu dzīvi. Sudr. 4, 25.

0 2 1 3 0 1 2 2

Ar dzīvi vajag karot — cīnīties par savu vietu zem saules. V. L. 10, 170.

0203 3 00 101
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Migla kļūst arvien skrajāka | un pie Guletes tilta izbeidzas pavisam.
10130 0 1 2 2 1

8.-U. 5, 173.

Kāpjoši krītoša melodija ir arī lielākajā daļa salikto sakārtojuma tei-
kumu:

Meitu sauca par Latu, bet māte bij Liepleju pusgraudnieka Grunduļa sieva.

21030301 2 4 1
A. U. 8, 7.

Ūdens bija auksts, un ilgi tajā nevarēja izturēt. O. V. 2, 189.

2 1 3 12 1 1 2

Katra atsevišķā stāstījuma teikuma intonācija atkarīga arī no teikuma

vietas citu teikumu vidū, no konteksta apjoma un īpašībām, no izsakāmā

satura. Vairāki cits citam sekojoši stāstījuma teikumi mēdz saistīties in-

tonatīvā vienībā, pie tam šādā stāstījuma teikumu virknē katrs sekojošais
teikums parasti sākas ar augstāku toni nekā iepriekšējie un tonis visze-

māks kļūst pēdējā stāstījuma teikuma beigās.
Lidz sestdienai pļavas bij nokoptas (1). Grundulis no rīta aizgāja

apart steigā palikušo papuves gabaliņu (2). Grundullene ar līko puskausu
kūla sviestu lielā māla bļodā (3). A. U. 8, 15.

1 2 3
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Audējs auž, krāsainas dzijas vijas un mijas (1). Lielas un šikas aizrit

ainas (2). Un dzīve mainās, mainās (3). Ainām nava gala (4). Sudr. 4,
17.

1 2 3 4

JAUTĀJUMA TEIKUMI

212. §. Jautājuma teikumos tiek izteikti jautājumi. Ar jautājuma
teikumiem runātājs, balstīdamies uz jau zināmo, cenšas uzzināt viņam vēl

nezināmo.

Kā sintaktisku kategoriju jautājuma teikumus raksturo īpaši jautā-
jamie vārdi — jautājuma partikula, jautājamie vietniekvārdi vai jautāja-
mie apstākļa vārdi — un īpaša jautājuma intonācija. Jautājuma teikumus

no citiem teikumu tipiem var atšķirt arī tikai jautājuma intonācija vien.

JAUTĀJUMA TEIKUMU NOZĪME

213. §. Pēc nozīmes šķiramas divas galvenās jautājuma teikumu

grupas: īstie un retoriskie jautājuma teikumi, kaut gan ne vienmēr abu

šo teikumu grupu robežas ir krasi nospraužamas un neapšaubāmas.

ĪSTIE JAUTĀJUMA TEIKUMI

214. §. īstie jautājuma teikumi ir parastākais jautājuma
teikumu veids. Ar tiem runātājs grib uzzināt kaut ko nezināmu vai pārlie-
cināties par savu domu pareizumu.

1. Ar īstajiem jautājuma teikumiem runātājs vēršas pie sarunbiedra,

gaidot vai nu jautājumā izteiktās domas apstiprinājumu, vai arī kaut kā

vēl īsti nezināma paskaidrojumu.
«Vai tu neesi Anna no Sūrumiem?» — «Jā, un tad?» V. L. 10, 333.

«Kur tad braukdams? Uz tiesas namu, vai?» — «Tā jau nu gan laikam

bus.» Brig. 6, 302. Viskrelis. Vai drīkstu vienu no šīm rozēm ņemt —
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tā sakot ar nozīmi? Kristīne. Nē. Viskrelis. Nē?! Kristīne. Nē. 81. 17,
346. «Kāpēc tu savu cepuri esi nopušķojis?» — «Kāpēc?» ... Puisis ap-

klusa uz bridi un tad sacīja drošā balsi: «Tāpēc, ka pie Lienes iešu pre-

cībās!» — «Precībās? Pie Lienes? Pie kuras Lienes?» — «Pie tās pašas,
kas tur ežmalā sēd.» 81. 18, 71.

2. īstie jautājuma teikumi ir ari tie, ar kuriem runātājs jauta sev,

lai kaut ko izprastu vai noskaidrotu.

Nogurums man tik liels, kādu sen neesmu piedzīvojis, bet es esmu

klusi laimīgs — kaut pats nezinu, par ko. Vai tie ir jaunības neizsmeļa-
mie spēki un dzīvošanas prieks, kas manī? Vai mans prieks nav(a) neap-

zinīgs kā jauna stāda vai puķes prieks, kas sulas pilni zied saules

siltumā? No dabas zinātnēm zināju, ka stādi un putni, un kustoņi dzīvo

neapzinīgi. Varbūt arī es esmu tāds stāds vai puķe? J. Ak. 1, 25 «Vai

nav savādi?»
es pats sev teicu. «Kur tavas acis bij ziemā un pavasarī?

Kāpēc tev Aija toreiz izlikās pārāka par visām meitenēm? Un kāpēc tu

tagad viņas nemaz nenožēlo, ka viņa aiziet pie kaut kāda būdnieka? Vai

viņa citāda kļuvusi, vai tu esi pārvērties?» J. Jauns. 6, 106.

3. Pie īstajiem jautājuma teikumiem pieder arī tie, kurus runātājs iz-

virza domu izklāsta gaitā un uz kuriem tūdaļ pats atbild. Lai gan šādi

jautājuma teikumi ir zināms retorikas līdzeklis — ar tiem saista klausītāja
uzmanību uz sekojošo vēstījumu vai secinājumu, tie izsaka tīru jautājumu,
un uz tiem tiek dota atbilde.

Zēns neatlaidīgi činkstēja un prasījās Ildzi. Kundze noskaitās. Tik

daudz naudas bija izdots, tik daudz paiju sapirkts, un vēl tas nebija ap-

mierināms. Ko tāds gan bija pelnījis? Duncku sānos un kaktā! Brig. 6,
349. Kādi vēl skaitļi var raksturot ostnieku darbu? Lūk, dežurējošais
ostas dispečers Ādolfs Krūmiņš pasaka vienkāršu frāzi: tāds un tāds kuģis
ar siļķu kravu lenāk ostā pl. 18.00. Bet ko nozīmē kuģis ar siļķu kravu?

Ja to izteiktu skaitļu valodā, tad skaitlis pieaug lidz astronomiskam lie-

lumam ... Ja atvestas mazās Holandes siļķes, tad atvesto siļķu skaits

sniedzas lidz 108000 000. Zv. 3, 21, 4. Kad sāka ražot radlolu «Latvija»,
VEF kolektīvam bija jāpārvar vairākas grūtības. Taču saliedētais kolektīvs

tās pamazām pārvarēja un katru mēnesi pārsniedza ražošanas uzdevumus.

Kam te bija vislielākie nopelni? Protams, komunistiskā darba brigādēm.
R. B. 2, 287.

215. §. Pēc apjoma īstie jautājuma teikumi mēdz būt visai da-

žādi. Tā kā īstos jautājumus visbiežāk mēdz izteikt dialogā, jautājuma
teikumi daudzreiz ir vienkopas vai bezkopas teikumi un tie var tikt izteikti

pat ar vienu vārdu. Jautājumus saprotamus padara konteksts vai runas

situācija.

Tikai, kad bļoda bija tukša, Aija paskatījās Miķelim acis un klusu

vaicāja: «Vēl?» Miķelis tikai pameta ar galvu, un Aija lēja. J. Jauns. 6, 91.
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Mēs izdzērām glāzes un piekodām lemetām mutē gabaliņu uzlielītās At-

lantijas siļķes. «Nu, ko?» pētoši mani noraudzījās bocmanis. — «Nekas,

laba,» es sacīju ...
2. Gr. 2, 8. Dekāns. Tur sanākuši vergi un gani no ap-

kārtnes. Spartaks. Daudz? Dekāns. Tūkstoši četri būs, bet vienmēr jauni
plūst klāt. A. U. 25, 464.

Visparastak jautājuma teikumi izteikti vienkāršu paplašinātu vai sa-

liktu pakārtojuma teikumu veidā.

Kāpēc tu nesēsties? Gribi tūliņ iet? A. U. 8, 33. «Labrīt, Līze, kurp
tad tu iedama?» vectēvs apstājies viņu uzrunāja. J. Por. 2, 249. «Ja tev

uzdotu ieņemt Nagu, ar cik puišiem tu to apņemtos?» Emsis bridi do-

māja. «Ar artilērijas un mīnumetēju sagatavojumu?» — «Protams!»

A. Grig. 2, 40. Vai tam, kas atvērs spožo trauku, ienāks prātā, ka šis zivis

iegūtas te, Plūdciema zvejas rajonā, tumšā vasaras nakti, kad rudens tik

tikko iezīmē savu tuvošanos? A. Grig. 6, 202.

216. §. Ja jautātājs izsaka teikumu, būdams afektētā stāvoklī, īstajos
jautājuma teikumos dažreiz var robežoties jautājuma un izsaukuma mo-

dalitāte.

Māte ienāca bāla un uzbudināta prasīja: «Meta, kas tad ir noticis!»

J. Por. 2, 131. Pūzdams un sprauslodams Gudža nobīdīja viņu lejā, pats
izlēca uz lieveņa. Tagad tāds bridis, kad smalkā valoda pilnīgi lieka. «Kas

te ir par tirgu!» viņš bļāva, dusmās aizrīdamies. «Kas jums atļāvis te

barā saskriet pie kantora!» A. U. 38, 906. Pavārs palecas gaisā, ar labo

roku satver kreiso un kļūst bāls. «Pirksts nost!... Ko nu lai dara! Jā,
ko nu lai dara!

... Kas pabeigs malt zivis, kas izceps kotletes!» 2 Gr

2, 149.

RETORISKIE JAUTĀJUMA TEIKUMI

217. §. Retoriskajos jautājuma teikumos izsaka apgal-
vojumu vai noliegumu. Teikumam jautājuma modalitāte tiek piešķirta sti-

listiskos nolūkos — galvenokārt, lai izceltu kāda apgalvojuma vai nolie-

guma kategoriskumu. Retoriskajā jautājuma teikumā arvien ietverts arī zi-
nāms emocionāls moments.

Visbiežāk retoriskie jautājuma teikumi izsaka kategoriskus apgalvoju-
mus vai noliegumus: jautājuma teikumu formā domu tiešāk adresē sa-

runbiedram, it kā gaidot sarunbiedra apstiprinājumu teiktajam.
Viņš [Ošu Andrs] gaidīja, lai tas otrs apstiprina, ka Laurai kauns.

Mazais Andrs ne tikai neapstiprināja, bet atsaucās pavisam negaidīti:
«Tāds kā dum[\]š, par ko tad nu jākaunas! Vai Lejassmeltēni nav vis-
lielākās mājas pagastā? Kuram vēl tāds ērzelis kā Vanagu Jorģim?»
A. U. 29, 326. Lidz muižai bija četras verstis. Kas tas ir jaunām kājām?
V. L. 14, 135. Vai nu visiem nauda? Jāpalīdz tam ari, kam viņas [tās] nav.



136

Aps. J. 2, 298. Par velti Ir nožēlot agrākos grēkus, — Kas izlietu ūdeni

sasmelt vairs spēj? E. Veid. 2, 68. Visskaistākais ir tas, .ko mēs mīlam.

Vai gan jūrā var braukt tāds cilvēks, kas jūru nemīl? V. L. 13, 233.

218. §. Retoriskie jautājuma teikumi var robežoties ar izsaukuma un

stāstījuma teikumiem. Ļoti bieži vienā teikumā apvienojas jautājuma un

izsaukuma vai jautājuma un stāstījuma modalitāte.

1. Ja teikuma vienlīdz spēcīga ka jautājuma, ta izsaukuma modali-

tāte, tie ir izsaucošie jautājuma teikumi.

Un vispārl: kas viņai gar to daļas? Kas viņai daļas, kas viņai daļas!
A. U. 8, 171. Kā mēs viņu lai atdodam gluži svešam cilvēkam? Vai tad

nav redzēts, kā klājas, kur mājā neganti puikas vai kāds ierīdīts suns!

A. U. 21, 41. Ezers, sevi sargādams, Kalmes, niedres apkārt liels, Ezer-

spāres klusi smej: «Kā tu, puisīt, klātu tiksi!» Rainis 5, 39. Kā gan var

neatzīt gribas spēku cilvēkā, kas ārkārtīgi grūtos apstākļos tik konsek-

venti cīnās pret visvareno Dānijas karaļa galmu, Ik uz soļa atmaskodams

varmācības un melu pasauli! C. 3, 154.

2. Ja viena teikuma ir gan jautājuma modalitāte, gan stāstījuma mo-

dalitāte, veidojas stāstošie jautājuma teikumi.

«Kā ērmīgi viss tajā pasaulē iet,» Sērmukšiene domīgi runāja. «Vai

to viens varēja iedomāties, ka (ši)tā notiks.» A. U. 8, 70. «Nezaudē visas

cerības...» Ilze viņu mierināja. «Vēl Aivars var atrasties varbūt ari bez

Druka palīdzības. Kas kādreiz dzīvē neatgadās.» V. L. 10, 238.

Daudzreiz šādu stāstošo jautājuma teikumu formā izteiktam apgal-
vojumam resp. noliegumam seko kāds paskaidrojums, ko var uztvert arī

kā atbildi uz jautājuma teikumu.

«Atkal tā tauku [putra]. Šādā sutumā derētu ar pienu ...» — «Kur

tas piens lai rodas. Otaļa [dod] tikko vairs stopiņu — jaunnedēļ jālaiž
pavisam ciet.» A. U. 30, 6. «Man tos septiņus astoņus kilometrus Izbraukāt

nebūs grūti.» — «Bet ziemu, kad ceļi aizputināti? Un pavasari? ...» — «Cik

tad tas ilgi. To laiciņu var pastaigāt ari kājām.» A. Grig. 6, 265. «Nu, un

neizdevās tā atriebšanās?» — «Kāpēc neizdosies. Izdevās.» A. U. 8, 376.

Ar retoriskiem stāstošiem jautājuma teikumiem izsaka ari nedrošus

apgalvojumus, t. i., tādus, par kuru pareizumu runātājs šaubās.

Silam cauri iznācām labi, bet tālāk ceļa nav. Sarunājām, sak, iesim

iekšā paprasīsim. Vai nu tīri laukā dzīs... A. U. 8, 165. Vai tā nu gluži
būs, ka pa visiem kaut ko prātīgu neizdomāsim. V. L. 10, 27. «Paldies,

māt, paldies...» es sacīju. «Vai nu tā būs, ka es to tev nevarēšu atlī-

dzināt.» I. Lēm. 2, 92.

Izsaucošie un stāstošie retoriskie jautājuma teikumi lielākoties mēdz

būt dialogos atbildes — apstiprinājums vai noliegums — uz īstajiem jau-
tājuma teikumiem vai citām sarunbiedru replikām.

Saņēmos un vaicāju: «Vai tad jūs patiesi domājat kāzas taisīt?»
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— «Nu, vai tad ne?» Aija mierīgi atteica. «Jau šinī rudenī.» J. Jauns. 6, 95.

«Un jūsu vīrs pīpo?» —
«Vai nu bešā!» tā negribīgi atņurdēja. «Vakarā

visi svārki pēc tabakas smird.» A. U. 38, 140. «Grūti, vai?» — «Vai nu

viegli.» J. Gr. 3, 39. «Vai tad tiesa, ka Andrejs atsakās korī dziedat?»

viņa satraukta jautāja. —
«Kas par muļķībām! Viņš dziedās, bet manas

siltās un labās kurpes — tās gan Ir pagalam.» A. Grig. 6, 237.

Bieži tādai atbildei ir nievīgas vai nevērīgas attieksmes nokrāsa.

«Vai reņģu vads Ir kārtībā?» — «Kas šo kārtoja! Tēvam nav laika,

bet puisis iet ar tīkliem jūrā.» V. L. 15, 153. «Gan nu redzēsim, kas tur

izaugs.» —
«Kas tur var izaugt, stērbeles un skrandas!» Kļava attrauca

un nospļāvās. V. L. 15, 162.

Tāda veida teikumi var izteikt arī zināmu runātāja nevarības niansi, ru-

nātājs uzsver, ka izteikto apgalvoto vai noliegto faktu viņam nav iespē-

jams grozīt.
«Bet viegli tev pie tā Sīpola nebūs,» viņa [saimniece] teica līdzjūtīgi.

«Vai nu nezināms pamātes liktenis pie svešiem bērniem.» Lība atvilka elpu

milzīgai nopūtai tik dziļi, ka viss vēders ierāvās. «Vai tad es nezinu, mīļā

saimniec, vai tad es nezinu. Bet kā jau kuram tajā dzīvības grāmatā
ierakstīts.» A. U. 29, 427.

Stāstošie un izsaucošie retoriskie jautājuma teikumi, kas noliedz vai

apstiprina jautājumā izteikto saturu ar pretjautājumu, latviešu valodā ir

ļoti izplatīti, daži no tiem pat ieguvuši zināmu frazeoloģisku raksturu.

Daži vārdu savienojumi šādos teikumos ieguvuši nedalāma vārdu saistī-

juma nozīmi, piemēram, kā tad ieguvis tādu pašu nozīmi kā apgalvojuma
partikula jā, kur nu izsaka to pašu, ko nolieguma partikula nē v. tml.

«Vai mana māte mājās?» —
«Kur nu! Mūsmājās visi ar gaismu prom,

ar tumsu atpakaļ.» M. B. 1, 140. «Diezin vai Jānis šitādu kad Ir vilcis

mugurā?» — «Kur nu!» Ezeriete glaimota atmeta ar roku. «Puiša cilvēks,
kur nu šis pie tāda tika. Laba bij ir pusvadmala.» — «Kā tad, kā tad, vai

tad nu mēs kurais nezinām.» A. U. 8, 37. «Vai tu klausies ari, ko tev

stāsta?» Marta saraustīja viņu aiz rokas un palaida... «Nu kā nu ne,

kā nu ne!» Andrs atsaucās pārāk steidzīgi un izstaipīja roku, it kā viņa
to notirpinājusi. A. U. 38, 667. «Vai jūs zināt, kur atrodas Klaņģa
dzirnavas?»

—
«Kā nu ne. Cik reižu tur neesmu bijis.» V. L. 14, 754.

«Protams, ka sāks.» Knospiņš pasmaidīja. «Kā tad nu bez tā.» V. L. 13, 71.

«Vai tad tu domā!.. .» — «Kāpēc gan ne?» atteica Gundega. A. Grig. 6, 127.

219. §. Nereti īstie jautājuma teikumi robežojas ar retoriskajiem. Arī

īstajā jautājuma teikumā var būt ietverta kāda apgalvojuma vai nolie-

guma nianse. Parasti tādos jautājuma teikumos, uz kuriem gaida apstip-
rinošu atbildi, lieto noliegtu verbu, bet jautājuma teikumos, uz kuriem

gaida noliedzošu atbildi — nenoliegtu verbu.
Tu [Maskava]... dalījies ar mums savā rocībā, tu devies cīņā arī par

mums, par Daugavu un Rīgu. Vai to var kādreiz aizmirst? [ = nevar
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aizmirst] Latviešu tautas mita tevi, varonīgā pilsēta, pavadīs no paaudzes uz

paaudzi. Sudr. 4, 61. Velēnu vecītis. Ļauna ragana tev vārpstlņu no rokām

izrāva, pašu akā ierāva. Maija. Bet vai par to kas ļauns notika?

[ =nenotika] Lūk, es jau tepat esmul Labā pasaulē iekritu. Brig. 4, 135.

Retorisko jautājumu nokrāsa daļēji ir tādiem īstajiem jautājuma tei-

kumiem, kuriem apgalvojuma vai nolieguma niansi piešķir dažādas par-

tikulas.

Bet kas gan var salauzt nesalaužamo — pašas tautas brīvības un

taisnības alkas? Nav tāda spēka. V. L. 10, 192. Ķo gan viņš Kārkllņam
varēja būt ļauna darījis, ka tas arvien pret viņu bija tāds sabozies un

ļauns? J. Por. 2, 74. «Tu vēl neesi aizmirsis manu īsto vārdu?» Taņa

pabrīnījās. —
«Kā tad to var aizmirst?» Edgars atjautāja. V. L. 13, 32.

Tenis lādēja pats sevi: «Vai tad tas ir viss, ko tu vari izturēt?»

A. Grig. 2, 167.

220. §. No jautājuma teikumiem pēc izsakāmās nozīmes izdalāmi t. s.

nosaucošie jautājuma teikumi, kam ir gan dažas īsto, gan dažas

retorisko jautājumu pazīmes. Tādi teikumi tiek lietoti kā sacerējumu —

rakstu, stāstu v. tml. — virsraksti. Nosaucošie jautājuma teikumi pēc ārē-

jās izveides atbilst īstajiem jautājuma teikumiem, bet tos izrunā bez jautā-
juma teikumiem raksturīgā melodijas kāpuma akcentētajā vārdā.

Kā vecais Zemitis pašu nelabo redzēja (R. Blaumanis), Kā Guntis

vectēvu nobaidīja (M. Birze), Kā es braucu Zlemeļmeitas lūkoties

(K. Skalbe), Vai uz Marsa ir dzīvība (Cīņa), Kā ciemu padomes nodrošina

sociālistiskās likumības ievērošanu (Cīņa) v. tml.

Rakstot šo teikumu beigās parasti neliek arī jautājuma zīmi. Jautā-

juma teikuma forma virsrakstā norāda, ka stāstījums vai raksts dos at-

bildi uz virsrakstā ietverto jautājumu. Šai ziņā tādi teikumi tuvāki reto-

riskajiem jautājuma teikumiem, jo ietver sevī zināmu apgalvojumu, piem.,
Tā vecais Zemitis pašu nelabo redzēja, Tā Guntis vectēvu nobaidīja vai:

Stāsts par to, kā vecais Zemitis pašu nelabo redzēja, Zinātnes atziņas par

to, vai uz Marsa ir dzīvība.

JAUTĀJUMA TEIKUMU FORMĀLĀ IZVEIDE

221. §. Pēc formālās izveides šķirami: 1) jautājuma teikumi,
kuros jautājuma modalitāti .izsaka tikai jautājuma intonācija vai jautā-

juma intonācija kopā ar jautājuma partikulu — t. s. intonatīvi partikulārie
jautājuma teikumi, 2) jautājuma teikumi, kuros jautājuma modalitāti rāda

jautājamie vietniekvārdi vai apstākļa vārdi — t. s. pronomināli adverbiālie

jautājuma teikumi.
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INTONATĪVI PARTIKULĀRIE JAUTĀJUMA TEIKUMI

222. §. Intonatīvi partikulārajos jautājuma teiku-

mos runātājs galvenokārt grib pārliecināties par savu domu parei-

zumu — atbildē tiek gaidīts izteiktās domas apstiprinājums vai noliegums,
retumis arī precizējums.

1. Atbilde dots apstiprinājums:

«Biji apskatīties?» Saulesvirs noprasīja. «Biju.» — «Pakalnu redzēji?»
— «Redzēju.» — «Purvājā ari iemeti aci?» — «lemetu.» «No turienes

ceļu var saredzēt?» — «Var.» A. Grig. 2, 36. «Vai tev ir drusku laika?» viņš

jautāja. «Jā,» Mirdza atbildēja. A. S. 10, 157. «Tu konspektus saglabāji?» —

«Jā, protams.» V. L. 10, 321. Edgars. Vai Horsta madāma šorīt tik lepna,
ka nemaz negrib rādīties? Madāma. Jā, tik lepna viņa ir gan. 81. 17, 328.

«Lielus kalnus esi gāzis?» vaicāja Dloģens. — «Lielus.» A. Grig. 10, 27.

«Vai salst?» — «Salst gan.» V. L. 14, 517. «Vai jās Garjāņu purvu pa-

zīstat?» — «Kā savus piecus pirkstus, biedri!» V. L. 13, 35. Stara. Galot-

nītes nav nevienai? Visas četras. Galotnītes nav nevienai. Brig. 4, 152.

2. Atbilde dots noliegums:
«Vai jūs atceraties Hamleta vārdus no trešā cēliena pils ainas?»

— «Nē,» es atkal sausi atbildēju. 2. Gr. 2, 6. «Vai tu daudz vilku nošāvi?»

— «Neviena.» V. L. 14, 634. «Stirniņas nekož?» — «Nē, bērniņ, stirniņas
ir labas.» V. L. 10, 6. «Vai tu šodien pat rakstīsi tētim?» — «Šodien man

nebūs laika. Svētdien uzrakstīšu.» V. L. 10, 47. Alders. Vai Kristīne arī

tūliņ nāks, vešerlen? Vešeriene. Kristīnei tagad nav vaļas. 81. 17, 43.

3. Atbildē dots paskaidrojums, kas precizē jautājumā izteikto domu;
šāda veida jautājuma teikumi satura ziņā tuvi pronomināli adverbiālajiem
jautājuma teikumiem (sk. 231. §).

«Vai jūs jau sen nodarbojaties ar fotografēšanu?» — «Piektais gads.»
A. U. 8, 229. «Nāciet man mazliet Ildzi.» — «Tālu?» leva bažīgi jautā. —

«Līdz namam.» A. Grig. 10, 106. «Vai drīz būs gaisma?» — «Apmēram
pēc divām stundām.» A. Grig. 10, 154.

223. §. Ja jautājuma modalitāti teikumā izsaka tikai jautājuma
intonacija

:
tā ir ļoti spilgta un ar kāpjošu melodiju: loģiski uzsvērtā

vārda pirmajā zilbē tonis paaugstinās un kāpj arī nākamajā zilbē. Pēc

tam, ja uzsvērtais vārds ir vairākzilbīgs vai tam seko citi vārdi, toņa
augstums vairāk vai mazāk slīd lejup:

Tu jau mājās? V. L. 13, 17.

1 0 2

Saimnieks aizgāja? A. U. 8, 22.

2 3
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Vai zvīņenieku laivām bija drošs patvērums pret rudens vētrām? V. L.

0 12 11 3 0 12

8, 209.

Ja uzsvērtais vārds ir vienzilbigs un atrodas teikuma beigas, tonis

paaugstinās pakāpeniski:

Viss skaidrs? Jautājumu nav? V. L. 10, 308.

12 12

224. §. Lai gan lielākoties iespējams paralēli lietot gan tīri intonatīvus,

gan ar partikulu ievadītus jautājuma teikumus, ir daži gadījumi, kad'

partikulu nelieto.

1. Bez jautājuma partikulas jautājuma teikumi palaikam tiek lietoti,

ja tie seko kādam citam jautājuma teikumam, kuru ievada jautājumā par-

tikula, vietniekvārds vai apstākļa vārds.

Bet kāpēc tu nāci kājām? Ar tramvaju nevarēji braukt? A. U.

8, 105. Līdums stingri paskatījās Vlnogradovā. «Ķo tad tu būtu darījis?
Nedotu viņam uzdevumu? Atstātu rezervē?» V. L .10, 308. Un viņš droši

vien leradīsies! Kad? — Dienā? Vakarā?No rīta? A. Grig. 10, 50. Vai

tu redzēji Zaļkalnu? Kur? Tepat pārvaldē? I. Lēm. 2, 66.

2. Jautājuma modalitāti parāda tikai jautājuma intonācija arī tad, ja

dialogā pārjautā kādu no sarunbiedra izteiktajiem vārdiem vai vārdkopām.
Uz šādiem jautājumiem bieži vien nemaz negaida atbildi; ar tiem izsaka

emocionālas vai modālas attieksmes pret sarunbiedra teikto, piem.,

ironiju, nicinājumu:

Samtcepure. (Jūsmīgi.) Viņa mus pirtiņa nopēra. Pirtiņā no-

pēra? Tad ta esot darbs! Kas tādus sakāmus ko pirtiņā nenopērt? Brig.
4, 148.;

pārsteigumu, izbrīnu:

«Bet kam jus taisāt šo makšķeri? »— «Putniem.» — «Putniem?»

manai izbrīnāt nav robežu. 2. Gr. 2, 55.;

neizpratni:

«Celles un ej tultn uz tiesu!» — «Uz tiesu?» — Ko tad lai es pie tiesas

daru?» J. Por. 2, 70.;
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šaubas, pārdomas:
Alders. Bet ja nu viņš tāds paliek? Kristīne. Ja viņš tāds paliek? Ja

viņš tāds paliek? 81. 17, 365.

Minētā veida jautājuma teikumos var būt daudz dažādu nozīmju

nianšu, kuras atklāj tikai konteksts un arī intonācija.

3. Jautājuma teikumi mēdz būt bez jautājuma partikulas, ja tie ir

domu saistījumā ar kādu iepriekšēju izteikumu un_ sākas ar partikulām
vai partikulu kopām ak, tad, ak tad, tātad v. tml. Šīs partikulas un parti-
kulu kopas ievada jautājuma teikumus, ja tajos reizē ar jautājumu izsaka

arī izbrīnu, pārsteigumu, ironiju, kā arī tad, ja jautājums izriet kā secinā-

jums no iepriekš izteiktām domām.

«Labdien...» tēvs apmulsis nomurmināja. «Ak tad mājās gan?»
V. L. 10, 335. «Ak tad tev ir ari bagāti radi?» Laveris brīnījās, klādams

gandrīz vai laipns un labvēlīgs. V. L. 10, 14. «Bet kur tavs putniņš?» es

nedroši ieminējos. — «Ak tas? Tas blēņa.. .» J. Jauns. 5, 253. «Zvanīja

{Tauriņš]» ...

— «Ak zvanīja gan?» Jānis pavīpsnāja. «Tāda ērce taču

nepaliks mierā.» V. L. 10, 24. «Ko-o? mazais Runcis lebrēcās. «Tad tu

domā, ka es lai par velti visu vasaru lopus ganu? Nē, man vajag pašam
savas naudas!» J. Por. 2, 18. Kristīne. Viena nedēla! Un tā pate[-\] nez kā

būtu pagājuse[-\], ja tev Aldera nebūtu? Edgars. Tātad Alders pie manis

var ko izdarīt, bet tu nekā nespēsi? 81. 17, 349. «Kas nāks man lidz pie
direktora?» Neatsaucās neviens

...
«Tāt ad nenāksiet man līdz?» Aivars

noprasīja. V. L. 10, 160.

4. Sarunvalodā tikai ar intonāciju jautājuma modalitāti izsaka inter-

jektīvajos jautājuma teikumos — pie izsauksmes vārda jautājamā partikula
nesaistās.

. Puplausis. Anete! Anet! Anete ienāk. A-a? A. Grig. 3, 51. Vai mēs

esam kādi čigāni? A? A. Grig. 3, 19. «Ko tad viņa tev pašam saka?» —

«Gluži smieklīgas lietas.» — «Nu?» — «Ši neesot manis cienīga.» 81. 19,
257. Jā, nu es zinu, kādēļ tu tā runā, tev patīk Liene! E? 81. 19, 156.

225. §. Daudzos intonatīvi partikulārajos jautājuma teikumos jautā-
juma modalitāti izsaka ne tikai jautājuma intonācija, bet arī jautājuma
partikula vai.

Va i zeme dus vēl to garo miegu? Va i ziema klāj vēl To dziļo
sniegu? Rainis 2, 6. «V ai šeit dzīvo Ilze Līduma ar savu dēlu?» svešais

jautāja. V. L. 10, 126. Biedri, vai no septītās klases Ir visi? O. V. 2, 198.
Jautājamā partikula jautājuma modalitāti galvenokārt pastiprina un

precizē, un paralēli teikumiem ar ievadītāju partikulu tiek lietoti jautājuma
teikumi bez šīs partikulas. Oficiālās sarunās partikulu vai jautājuma tei-

kumos lieto biežāk un daudzreiz tā ir pat nepieciešama. Vienkāršā sarun-

valoda tas var arī nebūt. Vairāk partikulu vai lieto retoriskajos, mazāk —

īstajos jautājuma teikumos, jo retoriskajos jautājuma teikumos nav tik

spilgta jautājuma intonācija.
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226. §. Jautājuma intonācija intonatīvi partikularajos jautājuma tei-

kumos vispār ir tāda pati kā tīri intonatīvajos jautājuma teikumos.

īstajos jautājuma teikumos melodija kāpj, sākot ar uzsvērtā vārda

pirmo zilbi, un toņa kāpums parasti aptver divas zilbes. Uzsvērto vārdu

izrunā ne vien augstākā tonī, bet arī skaļāk un bieži vien gausāk nekā

pārējos vārdus:

Vai tēvs man no Rīgas ko atveda? J. Por. 1, 282.

0 2 1 0 2 1 3

Vai lietus vēl līst? A. Grig. 10, 153.

12 13

Dažreiz, cenšoties jautājuma modalitāti izcelt, sarunvalodā, ja tei-

kuma beigās ir uzsvērts vienzilbes vārds, kas beidzas ar līdzskani, šim

līdzskanim pat piesprauž vēl kādu patskani. Šis t. s. intonatīvais patskanis

palīdz panākt jautājuma teikuma melodijai raksturīgo toņa kāpumu divās

zilbēs. Literārā runā šāds intonatīvā patskaņa piespraudums nav pie-
ļaujams.

Ja uzsvērtais vārds ir vairākzilbīgs vai arī tam seko vēl kādi vārdi

vai pat palīgteikumi, pēc 2. zilbes melodija vairāk vai mazāk atkal slīd

lejup:

Vai jums ir kāda specialitāte? V. L. 10, 277.

0 12 1 3
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Vai tadšejieniešu neviena nav mājā? A. U. 8, 33.

102 3 1 2

Vai tas ir cekulcīrulis, kas paliek pie mums pa ziemu? Sudr. 4, 94.

12030 1 0 1 0 2

Retoriskajos intonatīvi partikulārajos jautājuma teikumos jau-

tājuma intonācija var būt arī krītoša, t. i., tonis ir visaugstāks teikuma

sākumā, izrunājot partikulu vai:

«Varbūt starp taviem radiem ir kas piemērots?» — «Nezinu,» Tauriņš
atbildēja.

«Vai man bija laiks par viņiem interesēties.» V. L. 10, 63.

3 0 0 1 0 1 2

Partikula vai var but ari neuzsvērta; tada gadījuma toņa augstums
ir vislielākais uzsvērtā vārda pirmajā zilbē:

Vai man bija laiks par viņiem interesēties.

0 2 0 1 0 0 3

Arī:

Vai man bija laiks par viņiem Interesēties.

0 3 0 2 0 1 2
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Lai gan jautājuma intonācijai intonatīvi partikulārajos jautājuma
teikumos lielākoties ir savs noteikts melodiskais plūdums, tas tomēr nav

vienmēr veidots gluži pēc vienas shēmas; intonācija atkarīga no dažādām

emocionālām, jēdzieniskām un modālām niansēm, ko runātājs apzināti
vai neapzināti izsaka līdz ar jautājumu.

227. §. Jautājuma partikulas vieta teikumā galvenokārt mēdz būt

trejāda.
1. Parasti jautājuma partikula teikumā nostājas pirmajā vietā.

Vai aiz sienas kāds dzīvo? V. L. 10, 127. Vai ciema kukuli negai-
dījāt? V. L. 15, 340. Vai Soņa guļ? J. Por. 2, 146. Vai jūs negribat

pirkt vēžus? M. B. 1, 93. V a i viņam var ticēt? O. V. 2, 44.

Dzejā ritma dēļ partikula vai var arī neatrasties teikuma pirmajā vietā:

Vai mums acis, ko snaust? Vai mums mute, ko gaust? Pieres, ko pīšļos liekt? Pleci,

ko sitieniem sniegt? Kājas vai ir, ko bēgt? Rokas, ko važās slēgt? Rainis 2, 284.

2. Nereti, palaikam sarunvalodā, jautājuma partikula vai var atrasties

arī teikuma beigās; tādiem jautājuma teikumiem parasti ir ironiska,

izbrīnās vai šaubu nokrāsa.

Uz augšējā klāja... auklas galā sien makškerākl. «Zivis ķersiet, vai?»

es jautāju. 2. Gr. 2, 54. «Pūrs, v a i?» joko jaunieši, rādot uz jauno šujma-
šīnu. «Pūrs,» atbild sieviete. Pad. J. 5, 126. «Kāpēc jūs tāds savārdzis?» —

«Es vai?» Mežulls likās izbrīnējies. J. Gr. 3, 10.

Jautājuma partikulu vai teikuma beigās lieto arī pronomināli adver-

biālos jautājumos, ja jautātājs izteic kādu atbildes variantu un gaida no

uzrunātās personas tā apstiprinājumu vai noliegumu.
«X o tad Elza — izšķīrusies ar savu Jansonu, v a i?» māte iejau-

tājās Zentai. A. S. 10, 18. «Redziet, sieva šorīt pēkšņi bij saslimusi, no gul-
tas nevarēja celties ... Bij jāpaliek ...» —«X as tad tu — dakteris esi,
vai?» A. U. 8, 195.«Kas jums noticis, vai saskrējušies, vai?» Zī-

taru Alvīne kādu dienu apjautājās Elzai. V. L. 14, 125.

Teikuma beigās jautājuma partikula vai bieži biedrojas ar negāciju ne,

pieslienoties uzsvara ziņā pēdējai. Vārdu savienojumu vai ne lieto, ja ru-

nātājs ir pārliecināts par izteikto domu pareizumu un gaida no sarunbiedra

apstiprinājumu.
Anna paskatījās puisī. «Ķikreižu Mārcis, vai ne?» — «Tā jau ir.»

V. L. 10, 334. «Tu pats taču esi no purvājiešiem, vai ne?» — «Es te esmu

uzaudzis.» V. L. 10, 363, let jautri, vai ne? V. L. 15, 23. Tagad varēsim

aprunāties, vai ne? V. B. 1, 8.

vai ne izsaka jautājumu arī ka pilnīgi patstāvīgs bezkopas teikums, ja
gaida no sarunbiedra piekrītošu atbildi.

Nākošo reizi, kad tur atkal iesim, ari mes ko uzrakstīsim. Vai ne?

I. Lēm. 2, 48. Kā tītari mēs esam baroti ar miklu visu vasaru. Vai ne?
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J. Jauns. 6, 110. Vai ne, Maur, mēs taču nelieksimies nolādēto fašistu minu

priekšā. Vai ne, Maur? A. Grig. 1, 115.

Jautājuma teikumos, kuros jautājuma modalitāti izsaka jautājuma

partikula ar negāciju, kāpjošā intonācija izpaužas tikai šai vardu savieno-

jumā. Pārējo teikuma daļu izrunā ar krītošu intonāciju, t. i., ka stāstījuma

teikumu:

Tagad varēsim aprunāties, vai ne?

213 0 3

3. Partikula vai jautājuma teikuma var arī but lietota divreiz

teikuma sākumā un beigās.
«Par ko nevedāt Andra tēva ar lidz?» es jautāju. —

«V ai vecā Avo-

tiņa, vai?»
— «Kā tad!» Aps. J. 2, 261. «Brenci, kur tu šito plpt ņēmi?» —

«Vai es —vai?» 81. 17, 87.

Atkārtota partikula vai teikuma beigās mēdz būt retoriskajos jautā-

juma teikumos; šādiem teikumiem, it sevišķi, ja partikula teikuma beigas
ir uzsvērta, ir īpaša stilistiska nokrāsa: atkārtota uzsvērta partikula tei-

kuma beigās piešķir teikumam ironisku pieskaņu.

Bet kā viņa varējusi aizmirst cepuri? Va i zēns lai staigā ar pliku

galvu, vai? [zēns taču nevar ar pliku galvu staigāt] 8.-U., 3,
320. «Fai tad viņu sist nost, vai? [nevar taču viņu sist nost] Vai dēls

lai atbild par savu tēvu!» viņā istabas galā kāds lesaucas. Brod. 7, 5.

228. §. Intonatīvi partikulārajos jautājuma teikumos par jautājuma
modalitāti blakus jautājuma intonācijai liecina dažādi modālie vārdi un

modālās partikulas, piemēram, laikam, taču, droši vien v. c. Ar šiem vār-

diem norādot uz jautātāja pārliecības pakāpi vai šaubām par izteiktās do-

mas pareizumu, runātājs gaida, ka sarunbiedra atbilde šīs šaubas noskaid-

ros, vai nu apstiprinot, vai noliedzot teikumā izteikto saturu. Šādos teiku-
mos jautājuma intonācijā toņa kāpums nav tik raksturīgs kā tais jautā-
juma teikumos, kur nav nekādu leksisku līdzekļu jautājuma modalitātes

norādīšanai.

1. Izsakot šaubas par jautājuma teikuma izteikto saturu, ļoti bieži

lieto modālos vārdus laikam, varbūt, diezin, nezin.

«Laikam dēls?» sieviete pētīja, uzmanīgāk(i) apskatīdama svešo vī-

rieti. — «Nē, bet dēla draugs,» Fredis atbildēja. — «Laikam no pilsē-
tas?» V. L. 15, 229.«Tur laikam Daugava ļoti plata?» — «Nav daudz

10 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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platāka kā pie mums.» A. U. 8, 45. «V arb ū t tiešām uzgaidīt, kamēr bei-

dzas streiks?» — «Nē. to tik ne!» V. L. 14, 74. Tev vienalga? Varbūt tev

vispār ir vienalga, vai es pasaulē esmu vai ne? A. Grig. 6, 61. «Tev

varbūt ir pulksten[[]s klāt?» Oskars jautāja, pieslēgdams laivu. V. L.

15, 46. «Nez m vai Poģene arī nav aizmigusi tāpat kā es?» man iešāvās

prātā muļķīgs jautājums. J. Jauns. 6, 101.

2. Jautājuma modalitāti pastiprina partikulas taču, sarunvalodā tak

un modālās nozīmes vārdu savienojums droši vien, kas norāda, ka jautā-

tājs ir pārliecināts par pozitīvu atbildi vai vismaz tādu gaida.

«Jās taču labi pazīstat šejienes ļaudis, biedri Kļava?» — «Kaut cik

jau nu pazīstu,» Oskars atbildēja. V. L. 13, 79. «Bet tu taču visu laiku

skaitīji lielajiem līdzi?» Stipri nosarku, jo biju tīšām izlicies par pātaru

pratēju. 8.-U. 10, 33. Klausies, Ližuk, tu tak viena pati varētu braukt?

A. U. 21, 42. «Vai atkal mājās, leitnant Taurlņ?... Droši vien neva-

rējāt sagaidīt, kad nokļūsiet atpakaļ pie saviem biedriem?» — «Tieši tā,

biedri bataljona komandler. . .» Aivars atbildēja. V. L. 10, 296. Ģirts ieru-

nājās: «Tik drīz jau viņai nebūs laika pēc motocikla atbraukt.» — «Skiet

gan.» — «Bet vajadzība pēc tā jau nu droši vien ir?» A. Grig. 6, 70.

3. Uz jautājuma modalitāti nereti norāda teikuma sākumā lietotais no-

sacījuma saiklis ja, retāk apstākļa vārds kad ar nosacījuma saikļa nozīmi.

Ar šādiem teikumiem, kas izsaka zināmu varbūtību vai iespējamību, jautā-
tājs vēlas uzzināt, kā sarunbiedrs rīkotos pats vai arī kā ieteiktu rīkoties

jautātājam, ja šī varbūtība realizētos.

Kad viņi bija labu gabalu no Miglām, Lauskis bažīgi lejautājās: «Bet

ja nu viņš mašīnu nesataisa?» A. S. 10, 194. «Bet ja nu uznāk lietus?»

pec brīža lemmas atkal brigadieris. C. 3, 183. «Es nevēlos citādas dzī-

ves.» — «Bet ja nu tev kādreiz apnīk tagadējā?» V. L. 14, 287. Benja-
miņš. Viens krēsl(i)s lieks. Naftalls. Vai! kungs! īzašars. Būs Simonām. Le-

vljs. Kad nav tik atstāts brāļu starpā nāvei? Rainis 10, 227.

229. §. Dažos jautājuma teikumos jautājuma modalitāti pastiprina jau-
tājama vietniekvārda akuzatīva forma ko, kas šai izlietojumā daļēji savas

vietniekvārda pazīmes zaudējusi. Vietniekvārda formas ko dēļ šie jautā-
juma teikumi it kā robežojas ar adverbiāli pronominālajiem jautājuma
teikumiem, taču pēc uzbūves un nozīmes tie pieder pie intonatīvi partiku-
lārajiem jautājuma teikumiem, kuros vietniekvārds tikai izsaka pamudinā-
jumu atbildēt. Palaikam jautātājs cer saņemt jautājumā izteiktās domas
apstiprinājumu.

Vai tu gribēji, lai nosalstu, ko? 81. 13, 18. Vai tu man gribi matus no

galvas noēdināt, ko? Brig. 4, 44. Kad Strelpa piegāja pie Krūzes, tas at-
grūda drusku atpakaļ savu bruņu cepuri un bargi noprasīja: «Uz viņu
pasauli gribēji aizsapņoties, ko?» A. Grig. 2, 99.
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Vārdu ko izrunā nedaudz zemāka tonī par jautājuma teikuma pēdējo
zilbi:

Vai tu gribēji, lai nosalstu, ko?

10 2 1 3 2

Dažreiz ar vietniekvārdu ko izsaka pamudinājumu atbildēt uz jautā-

jumu, ja nostata to teikuma sākumā.

«Ko, tu neproti pīpēt?» prasa Mārtiņš brīnīdamies. J. Ak. 1, 19.

. . . ievadi istās sliedēs jaunatni — un tu kalnus varēsi gāzt ar tādu spēku!
Ko, vai nav skaisti? V. L. 10, 348.

Teikuma sakuma ko palaikam izruna augstāka tonī un ari nedaudz gau-

sāk; no pārējā teikuma to atdala neliela pauze:

Ko, vai nav skaisti?

2 10 3

Vēl spēcīgāk jautājuma modalitāte izpaužas, ja blakus vietniekvārda

formai ko lieto arī partikulu kopu vai ne. Šādu izteiksmi bieži lieto sarun-

valodā.

Tad jums bus janak man lidz uz balli, kur es jus visiem stādīšu priekšā
kā savu līgavu. Tas taču nav nekas liels, v ai ne, ko? V. L. 10, 394.

230. §. Dažreiz jautājuma modalitāti intonatīvi partikulārajos jautā-
juma teikumos pastiprina apgalvojuma partikula jā (arī ja), kas nostatīta

jautājuma teikuma beigās un atdalīta ar nelielu pauzi. Vārds jā mēdz būt

ar kāpjošu melodiju un liecina, ka jautātājs ir pārliecināts par teikumā iz-

teiktas domas pareizumu un gaida vienīgi apstiprinājumu.

Es tevi aizkavēju, Deņisov, jā? V. B. 1, 681.

2 1 3 13
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Jūs vācat par mani materiālus, ja? Zv. 4, 3.

2 1 0 2 3 3

Retumis apgalvojuma partikula jā veido atsevišķu bezkopas teikumu,
kas nostājas aiz tā intonatīvi partikulārā jautājuma teikuma, uz kuru gaida
apstiprinošu atbildi. Tādā gadījumā abiem jautājuma teikumiem ir kāpjoša
melodija.

. .. mēs skolas puikas esam? Jā? A. U. 8, 195.

13 2 1

PRONOMINĀLI ADVERBIĀLIE JAUTĀJUMA TEIKUMI

231.§. Pronomināli adverbiālos jautājuma teikumus

ievada jautājamie vietniekvārdi kas, kurš, kāds vai apstākļa vārdi kā, cik,

kāpēc, kādēļ. Tos lieto, ja runātājam nepieciešams jau zināmo papil-
dināt, precizēt, uzzināt ko jaunu, bet ne tikai saņemt jau esošo zināšanu

apstiprinājumu vai noliegumu. Jautājamie vietniekvārdi un apstākļa vārdi,
kas ievada šos teikumus, tieši norāda, kas jautātājam ir nezināms un ko ar

atbildi viņš grib uzzināt.

Atbilde palaikam atbilst tieši jautājumā ietvertajam vietniekvārdam

vai apstākļa vārdam, piem., uz jautājamo vietniekvārdu kas (arī kā, kam,

ko, ar ko v. c.) parasti atbild ar lietvārdu, vietniekvārdu vai kādu lietvārda

nozīmē lietotu vārdu attiecīgajā locījumā, uz jautājamo vietniekvārdu

kāds — ar adjektīvu vai adjektivētu vārdu, uz jautājamo apstākļa vārdu

cik — ar skaitļa vārdu vai kādu citu daudzuma nojēgumu, uz jautājamo

apstākļa vārdu kā — ar kādu veida apstākļa vārdu vai tml.

«Ķ a s tev tajā tarbā?» vectēvs turpināja. «Dimanti!» J. Por. 2,249. Lie-

nīte. Nu, ko mēs spēlēsim? Bērni. Vistiņas! Brig. 4, 17. «Par ko tad

lai tev šovakar stāstu?» tēvs parasti jautā no savas gultas. — «Par sien-

āziti.. .par zīmuli. ..par mušiņu .. .par lelli.. .par lāci.. .par grāmatu...»
8.-U. 6, 7. «Ķoļa, cik gadu tev(lm) ir?» Pēteris Andrejevičs jautāja. —

«Astoņi...» Ķoļa gari vilka un pasmējās. J. Por. 2, 142. «Kur tu viņu sa-

stapt?» — «Varšavā.» A. Grig. 10, 29. «No kurienes, novadnieki?» -
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«No Rīgas,» kāds atjokoja. J. Gr. 3, 9. Laima. Kādu ļaužu tad šis ir?

Maija. Labu ļaužu. Brig. 4, 99. «Kā tad tevi sauc?» jaunie paziņas jau-

tāja. —
«Par Dauku.» S. E. 1, 44.

Atbilde uz pronomināli adverbiāliem jautājuma teikumiem var tikt iz-

teikta ne tikai ar vienu vārdu, bet arī ar vairākiem vārdiem, pat vairākiem

teikumiem 1
,

it īpaši, ja jautājumu ievada nekatras dzimtes nozīme lietots

vietniekvārds kas vai apstākļa vārdi un vietniekvārdi, ar kuriem jauta pēc

iemesla vai veida.

«Kas tas tāds?» viņš strupi iejautājas. «Alkšņa kociņš,» es sacīju.

I. Lēm. 2, 23. «Kas ir?» viņš jautā, izplētis miegainās acis. —
«Nāc tū-

liņ! Karlīne sauc!» J. Por. 2, 237. Sprīdītis. Un kā tad ir labi? Vēja māte.

Tā, ka es esmu mierā. Brig. 4, 30. «Un kā tu. te gadījies?» viņa puisim

prasīja. «Tēvs mani izdzina no mājas.» K. Sk. 4,210. «Kurp mēs nobrauk-

sim?» — «Es skatos. Vislabāk būtu mežā vai pie kādas ēkas.» A. Grig. 10,

146. «Nē, dēliņ, mēs vairs neiesim mājās.» — «Kāpēc neiesim?» —

«Mums vairs nav mājas, puisīt.» — «Kāpēc nav?» — «Tāpat vien. Dau-

dziem cilvēkiem jau nav savas mājas. Mums arī nav.» V. L. 10, 7.

lespējama arī nenoteikta atbilde vai arī atbildes var nebūt nemaz, at-

karībā no situācijas un sarunbiedra iespējas vai gribas atbildēt.

«Uz kurieni viņa aizbrauca?» Mārtiņa māte apvaicājās. — «To mēs

skaidri nezinām.» V. L. 10, 45. «Kas nāks man lidz pie direktora?» — Neat-

saucās neviens. V. L. 10, 160.

232. §. Pronomināli adverbiālos jautājuma teikumus ievada jautājamie
vietniekvārdi vai apstākļa vārdi.

1. No jautājamiem vietniekvārdiem jautājuma teikumus ievada

vietniekvārdi kas, kāds, kurš dažādos locījumos, gan vieni paši, gan arī sa-

vienojumā ar dažādiem prievārdiem.

1) Ar kas jautājuma teikumā jauta gan pec dzīvas būtnes, gan

priekšmeta, gan notikuma (sk. arī Mgr. I, 633. §).
Kas tā mani dancina Vienu pašu Istabā? Rainis 10, 310. Arturs brīna

pilnām acim vēroja apkārtni un, ja kaut kas viņu salnteresēja, jautāja
mātei: «Kas tas ir, mamucīt?» V. L. 10, 6. «... droši varu teikt, ka kaut

kāds zellis šādu nepašūs.» — «X a s tur ko nepašāt,» Dauka brīnījās. S. E.

1, 71. Ka s par niekiem? 81. 18, 182. Kā tev vajag no tās meitenes? Brig.
4, 147. «Pie kā?» vārtsargs kliedza. A. U. 21, 311. Kam jūs spītējat, dzī-

vodami šajā tuksnesi? V. L. 11, 183. Ko tad jūs abi, vira cilvēki, te nu da-

rāt? 8.-U. 10, 4. Ar ko varu jums pakalpot? V. L. 10, 128.

Sarunvaloda ar vietniekvārda kas akuzatīva formu ko jauta tad, ja
klausītājs nav teikto labi sadzirdējis vai sapratis.

1 Līdz ar to par neprecīzu atzīstams bieži lietotais termins «vārda jautājumi», kuru

medz pamatot ar to, ka atbildi uz šādiem jautājuma teikumiem var izteikt ar vienu vārdu.
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«Tēva nav mājā, un māte aizgājusi uz ciemiem.» —
«Ko?» Jānis sacīja,

roku pielikdams pie auss. «Saimnieka nav mājā,» Magone bļāva. 81. 19,

26. «Izziņo trauksmi!» — «Ko?» dežurants nesaprašanā brīnījās. «Izziņo
trauksmi!» A. Grig. 6, 109.

Dažām jautājamā vietniekvārda kas formām ir vairākas jautājuma no-

zīmes. Tā, ar vietniekvārda formām kam, ko, par ko var vaicāt arī pēc dar-

bības cēloņa vai nolūka.

Kam pamet viņu vienu, laukos klīzdams? Rainis 10, 14. Velēnu vecī-

tis. Tava vārpstiņa jau virszemē aiztecēja. Prasi citu algu. Maija. Kam

man citas vajag? Brig. 4, 141. Ko rocies lietās, kam tik vieta rakstos?

Rainis 10, 220. Pēkšņi virsā brūk man gailis, Pirmais dziedātājs šai sētā:

X o es taisot tādu troksni? X o es baidot viņa vistas? Rainis 5, 26. Par

ko tu tik skumjš, vectētiņ? Brig. 4, 137.

2) Pec kada atsevišķa priekšmeta vai dzīvas būtnes no zināmas

grupas jautājot, jautājuma teikumu ievada ar vietniekvārdu kurš (sk.
Mgr. 1,636. §).

Kurā brigādē tu strādā? V. L. 10, 417. «Nu tik iesim skrieties,» viņš
saka: «Kurš pirmais mājās nāks?» Rainis 5, 185. Kurš te ir saim-

nieks un ģimenes galva — tu vai es? V. L. 10, 224.

3) Pec īpašības vai pazīmes jautājot, jautājuma teikumu

ievada ar vietniekvārdu kāds (sk. Mgr. 1, 639. §).
«Kāds ganes izskatos?» es domāju pēc tam. Viss netīrs ... J. Ak. 1, 40.

Kādu ceļu šurp atnāci? — Labu ceļu. Brig. 4, 134. Naudu tu vari ieslēgt
skapī. Tur viņa ir, un tur viņa paliks. Aiz kādām atslēgām tu mīlestību

vari aizlikt? 81. 17, 333.

Vietniekvārda kāds izlietojuma joma mūsdienu latviešu literārajā va-

lodā īsteni ir plašāka nekā vaicājums pēc īpašības vien. Ar kāds dažkārt

jautā arī tad, ja vaicā pēc kāda no noteiktas grupas vai pat pēc viena no

noteiktiem diviem.

«Kādā daļā esat ieskaitīti?» — «Atpakaļ savā vecajā rotā, tikai šo-

reiz par rotas komandieri.» V. L. 10, 296. Kādu krāsu man pieskaņot šim

pelēkajam un melnajam — tumši vai gaiši zilo? PLSiev. 4, 2, 5.

2. levadot jautājuma teikumus, no apstākļa vārdiem visbiežāk

lieto jautājamos apstākļa vārdus kā, kad, kur, cik, arī kāpēc, kādēļ v. c.

1) Jautājot pec dažādiem darbību vai notikumu apstākļiem, pec darbī-

bas vai pazīmes veida, lieto jautājamo apstākļa vārdu kā.

Kā bij, Andri, ja mēs pamēģinātu gabaliņu pa to ceļu? A. U. 21, 175.

«Kā jēriņi te ietika?» prasām mātei. 8.-U. 10, 31. Kā tev patīk tava

krustmāte? V. L. 10, 320.

Ar apstākļa vardu ka jauta arī pēc darbības cēloņa vai pamatojuma.
Madāma. Veselas desmit minūtes? Edgars. Ne mazāk, ne vairāk. Ma-
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dama. Xā tad tu to tik skaidri zini? Edgars. Tādēļ, ka man puksten[\]s

bij rokā. 81. 17, 329. Kā man tevi pazīt? Redzu tevi pirmo reizi. S. E. 1, 47.

2) Vaicājot pēc darbības vietas un virziena, jautājuma teiku-

mus ievada ar apstākļa vārdiem kur, kurp, arī ar savienojumiem no kurie-

nes, uz kurieni.

Kur vina dzimtene? Sudr. 4, 104. Kur tu biji tik ilgi! S. E. 1, 15.

Kur es šo pulsi esmu redzējis? V. L. 10, 287. «Labrīt, Lize, kurp tad

tu iedama?» vectēvs apstājies viņu uzrunāja. J. Por. 2, 249. Tad viņš jau-

tāja: «No kurienes tu? Vai no tālienes?» I. Lēm. 2, 19. «Kas jās esat?»

Artūrs jautāja. «Uz kurieni dodaties?» V. L. 10, 271.

3) Vaicājot pēc darbības cēloņa vai nolūka, jautājuma teikumā

lieto jautājamos apstākļa vādus kāpēc, kādēļ, pie tam kapec mēdz but vai-

rāk ar cēloņa, kādēļ — ar nolūka nozīmi.

Kāpēc tu nesēsties? A. U. 8, 3. Kāpēc tu ar ieskrējienu nelec? V. B.

1, 639. Kāpēc tu neko nerunā? Vai roka nav sākusi sāpēt vēl vairāk?

V. L. 10, 314. Kādēļ tad kaķe būtu mazos nesusi projām? Kādas bries-

mas tiem varēja draudēt? 8.-U. 10, 47. Kādēļ meži ir tik zaļi? Kādēļ

mākoņi tik balti? Rainis 5, 29.

4) Par darbības laiku jautājot, lieto jautājamo apstākļa vardu kad

vai jautājamo apstākļa vārdu cik kopā ar kādu laika apstākļa vārdu.

Kad kuģis atbrauca? V. L. 11, 62. Ka d mes varam braukt pec ta, tā

topinambura? M. B. 1, 89. Cik Ilgi mēs visi tā stāvēsim un brīnīsimies?

8.-U. 10, 49. Cik Ilgi mums vēl jāgaida? V. L. 10, 111.

5) Jautājot pec kada skaitāma vai mērījama nojēguma vai daudz u-

rna, lieto apstākļa vārdu cik.

Cik varētu būt pulksten[\]s? I. Lēm. 2, 28. Apmēram cik cilvēku būtu

nepieciešams algot? Br. S. 2, 36. «C i k tajā spainī pavisam sviesta ir?»

mazais Runcis prasīja. «Bez triju mārciņu — pods.» J. Por. 2, 21. «Cik
šeit būs līdz mašīnai?» — «Kilometri divi,» Gunārs nosmaldlja, labi zinā-

dams, ka par puskilometru vairāk nav. O. V. 2, 206.

Jautājuma teikumi attiecīga konteksta un apstākļos var but izteikti ti-

kai ar jautājamo apstākļa vārdu vai vietniekvārdu — kā bezkopas teikumi.

Maija. ...Tev ogas mutē karājas. Varis. Kur? Brig. 4, 100. «Anna

saka, ka tu taisoties prom uz laukiem,» viņš teica, pietiekoši apvaldljles.
«Kāpē c?» A. U. 38, 229. Apiņa kundze vēlreiz un ar lielāku blākškl trieca

lielo grāmatu uz letes. «Xo? Kā-a? X a s?» A. U. 38, 970.

233. §. Jautājamais vietniekvārds vai apstākļa vārds palaikam nostā-

jas jautājuma teikumā pirmajā vietā. Tā priekšā var atrasties saikļi vai
partikulas.

«Kāpēc tad viņš neatraksta vēstuli?» — «Nezina, kur sūtīt to vēstuli!» —

«Un kāpēc tu viņam nevari aizrakstīt?» V. L. 10, 47. «Bet ko tudo-
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māji, tā drāžoties ar motociklu?» Elga vaicāja. A. Grig. 6, 13. Bet otrs

prāts atkal teica, ka saimnieks katrā ziņā mani tūlīt neredzēja, līdzko snie-

dzās pēc luktura. Jo kāpēc tad viņš nepakāpās? J. Jauns. 6, 81. let,

iet — gadās liels, tumšs mežs, ka ne domāt cauri tikt. Tomēr kas muļ-

ķītimbēdas? Ltp. 149.

Priekš jautājamā vietniekvārda vai apstākļa vārda nostājas dažkārt

vārdi, kas jautājuma teikumu ciešāk piesaista kontekstam; dzejā dažreiz

jautājamā vārda vietu teikumā nosaka pantmērs.
Tēvs. Nu, dēli, stāstiet man, kas bija nakti! — Jēkabs (panāk uz

priekšu). .. . Kad brālis leradās, no ābeles ne lapa nebija, ne auglis zudis

(atkāpjas). Tēvs. Un tu ko pieredzēji, Miķeli? L. P. 6, 413. Ja meklē

— dzīve kur palika? Tu rodi: — tā darbā pārvērsta. Asp. 2, 341.

234. §. Tāpat kā intonatīvi partikulārajos jautājuma teikumos, arī pro-

nomināli adverbiālajos jautājuma teikumos jautājuma modalitātes izteik-

šanā liela loma ir jautājuma intonācijai. Tomēr salīdzinājumā ar in-

tonatīvi partikulārajiem jautājuma teikumiem pronomināli adverbiālajos
jautājuma teikumos intonācijai ir daudz mazāka loma: ar intonāciju vairāk

modulē jautātāja subjektīvās attieksmes vai pastiprina jautājuma modali-

tāti. Atšķirībā no intonatīvi partikulārajiem jautājuma teikumiem, kuros

jautājuma ievadītājpartikula vai gandrīz nekad nav uzsvērta, pronomināli
adverbiālajos jautājuma teikumos ievadītājs vietniekvārds vai apstākļa
vārds parasti vairāk vai mazāk ir uzsvērts.

Intonācijas ziņā izveidojušies divi galvenie pronomināli adverbiālo

jautājuma teikumu tipi.
1. Pirmajam tipam ir kāpjoša melodija. Teikuma loģiski uzsvērtā

vārda pirmajā zilbē tonis jūtami paaugstinās. Atšķirībā no intonatīvi par-

tikulāro jautājuma teikumu kāpjošās melodijas, kur toņa kāpums noris divu

zilbju apjomā un pēc tam atkal slīd lejup, pronomināli adverbiālajos jau-
tājuma teikumos toņa augstums pēc kāpuma divās zilbēs parasti vairs ne-

noslīd vai arī noslīd pavisam nedaudz.

Ar šādu intonāciju palaikam izrunā īstos jautājuma teikumus, pie tam

intervāli ir lielāki, ja jautātājs vairāk ieinteresēts atbildē.

Par ko tu tik skumjš, vectētiņ? Brig. 4, 137.

Kāpēc nepaņemt Garozu par līdzdalībnieku pie murda? Turīgs vīrs,

nav par ļaunu. V. L. 2, 211.
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2. Otrajam pronomināli adverbiālo jautājuma teikumu intonācijas ti-

pam raksturīga t. s. kāpjoši krītošā melodija, kad tonis maksimālo

kāpumu sasniedzis jau uz loģiski uzsvērtā vārda pirmās zilbes un pēc tam

noslīd vēl zemāk, nekā tas bijis teikumā sākumā. Ar šādu intonāciju mēdz

izrunāt retoriskos pronomināli adverbiālos jautājuma teikumus vai arī īs-

tos jautājuma teikumus, ja līdztekus jautājumam izsaka arī kādu negatīvu
emocionālu attieksmi — pārmetumu, nosodījumu, sašutumu vai tml.

«Bet, krusttēv, vai tad dēlu nav?»— «Ir dēli. Kā bez dēlu?» Br. S. 3,38.
«Ko jūs varat paskaidrot tiesaipar to?»

«Ar kādam tiesībām jūs mani pratināt?» Bruno attrauca. V. L. 10,268.

Kas tad tādas blēņas izdomājis? 81. 17, 315.

Kam vienmēr tā baidīties un bažīties? A. U. 8, 106.

Tā paraibi jau nu gan iet. Ko lai dara? B1. 17, 328.

235. §. Ka pronomināli adverbiālie, tā intonatīvi partikulārie jautājuma
teikumi var but izveidoti arī ta, ka vienā jautājuma teikumā nosauc divas
vai vairākas iespējamas norises, pazīmes vai priekšmetus (t. s. alternan-

tus), par kuru pareizumu runātājs šaubās. Sie ir t. s. disjunktīvie
jautājuma teikumi.

Būs vai nebūs? V. L. 10, 105. Vai iesim vai neiesim? Brig.
4, 183. Rentnieks tu viņam esi vai kāds klaušlnle ks? A. U. 30, 7.
Vai tas ir vairāk, nekā var pīpē lebāzt, vai nav? A. Grig. 6, 187.
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Ja kā alternantus izvirza viena un tā paša verba nenoliegto un no-

liegto formu, nenoliegto verbu nosauc pirmo; otrreiz verbu var neatkārtot,
bet nosaukt tikai negāciju ne.

Nu, ko darīsim ar to Salmiņu, dosim viņam vai ne? Aps. J. 2, 312.

Nu kā tad bij — vai to puiku ņemsim ar Ildzi vai ne? A. U. 30, 108.

236. §. Disjunktīvos jautājuma teikumus var ievadīt ari kads paskaid-

rojums, kas pamato vai izvirza nosauktos alternantus.

Un drebu gaidās es: Vai svešās smiltis ļimšu, Vai nezināmus

draugus radis manu sāpju stāsts? ... Sudr. 5, 28. Raudupletel nav vaļas
atbildēt. Viņa skatās spoguli, kurš zīda lakats viņai labāk

piestāv pie ģimja, vai dzeltenais vai baltais? 81. 18, 99. Kurš tad

mēs esam mierā — es vai jus, vai Smeltēnu Gusts? A. U. 29, 557.

Kur tad ir labāk — mājās vai uz kuģa? V. L. 14, 60. /anka ne-

ziņā ja, ko darīt: tlt vai netīt buru? V. L. 14, 121.

Starp jautājuma ievaddaļu un abiem alternantiem parasti ir neliela

pauze. Ja pauze ilgāka, šie alternanti vai pat katrs no tiem var veidot pat-

stāvīgus bezkopas vai vienkopas jautājuma teikumus.

«Esi tik labs, Pēterlt, nogriez man maizes,» ...
— «Kādu riecienu? —

Plānu vai biezu?» 81. 14, 145. Nu, meitenītes, kura nāks ar mani

papardes ziedu meklēt? Viena? Vai abas divas? Brod. 8, 46.

Parasti gaida, lai atbildētājs nosauktu vienu no tiem nojēgumiem, ku-

rus minējis jautātājs.

«Ciemos vai cīnītie s?» —«C inītle s.» A. Grig. 6, 131. Ari Pē-

tersons . . . redzēja, ka pagalmā ledrāžas motocikls ar divām sievietēm.

,<Plrmā vai otrā?» viņš noprasīja, atkal pievērsies mēģenei. «Pirmā.»

atteica Indriķis un steidzās laukā. A. Grig. 6, 94.

Tomēr uz disjunktīviem jautājumiem var atbildēt arī ko citu. «Atnācāt

kauties vai atvainoties?» — «Ne vienu, ne otru.» A. Grig. 10, 177.

«Vai bija tēja vai kafija?» — «Kaut kas vēl labāks.» A. Grig. 6, 109.

237. § Disjunktīvos jautājuma teikumos palaikam pirmo alternantu iz-

runa ar kāpjošu, otru — ar krītošu melodiju. Tonis visaugstāks mēdz būt

otra alternanta pirmajā zilbē.

Vai iesim vai neiesim? Vai bija tēja vai kafija?

238. §. Samēra bieži jautājuma teikumiem sakuma vai beigas pievieno-
jas izsauksmes vārdi. Ar tiem pamudina uz jautājumu atbildēt vai pievērst
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klausītāja uzmanību jautātājam. Izsauksmes vārdi mēdz atrasties jautā-
juma teikuma beigās vai sākumā, bet ne vidū.

«Heij, ciemiņ, ko tad tu te dari?» viņš stingrā balsī uzsauca. V. L. 15,
331. Nu, kā nu iet ar veselību, kā nu iet? A. U. 29, 506.

Izsauksmes vardi, pievienojoties jautājuma teikumiem, var piešķirt
tiem dažādas emocionālas nianses.

Uja, vel, kas tur nak! Rainis 1, 480. «Nac, lacl, lesim kauties!» — «Ū,
ū! vai vērts ar tevi rauties?» Rainis 5, 187.

239. §. Latviešu valodas jautājuma teikumos īpatnēja ir verba nolieg-
tās un nenoliegtās formas lietošana. Gandrīz ar vienu un to pašu nozīmi

bieži var lietot gan noliegtu, gan nenoliegtu verbu, piem., Vai viņš neguļ?
un Vai viņš guļ?

Verba noliegtās un nenoliegtās formas lietošana jautājuma teikumā ir

saistīta ar teikuma intonāciju un jautātāja attieksmēm pret jautājumu un

gaidāmo atbildi. Ja divos vienādos jautājuma teikumos, ko izrunā ar vienu

un to pašu intonāciju, ir dažādas verba formas (noliegtā un nenoliegtā),
tad niansejas jautājuma saturs.

1. Vai mēs neesam pazīstami? 2. Vai mēs esam pazīstami?

0213 0 2 1 3

Pirmajā gadījumā jautātājam ir kāds pamats domāt, ka viņš ar uzru-

nāto personu ir pazīstams, kaut arī nav par to pārliecināts. Otrajā gadī-

jumā, tāpat intonējot teikumu, runātājs izsaka pilnīgu neziņu par gaidāmo
atbildi vai pat ir pārliecināts par negatīvu atbildi.

1. īstajos jautājuma teikumos, kur jautātājam nav nekādu iepriek-
šēju pieņēmumu par atbildes apstiprinošu vai noliedzošu saturu, verba ap-

galvojuma vai nolieguma formas parasti nemijas; apgalvojuma vai nolie-

guma formu maiņa notiek, ja blakus jautājuma modalitātei jautātājs tei-

kumā ietver vēl kādas citas jēdzieniski modālas vai emocionālas nianses.

Intonatīvi partikulārajos jautājuma teikumos palaikam noliegtā verba

forma stājas nenoliegtās vietā un otrādi, ja jautātājam ir kāds pamats gai-
dīt atbildē pretēju verba formu.

«Kā tu drīksti tā runāt, ka kungs nesaprot? Vai es neesmu gudrāks
kā jūs visi?» Tie visi apliecināja, ka gudrāks gan. A. U. 21, 315. Jēkabs. Es

viņu [Jāzepu] mīlu, — jā, — par visiem vairāk. Jāda. Nu, lūk! — Un mēs?

Vai darbu nedarām? Vai bērni neesam tev visi lidz? Rainis
10, 26.
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Dažkārt īstie jautājuma teikumi ar noliegtu verbu iegūst mazāk kate-

gorisku raksturu. Tālab noliegtu verbu palaikam lieto tādos jautājuma
teikumos, kas izsaka minējumus, par kuru patiesumu jautātājs ļoti šaubās.

Vai tur kaut kas nekustas? Man liekas, ka pa labi skanēja soļi.
V. L. 13, 33. Vai tur nebrēca kāds? Klau! V. Pl. 4, 132. Bet tur neviens

cilvēks viņu nebija redzējis un nevarēja iedomāties, ko viņai še vajadzēja.
Vai viņa varbūt nemeklēja ceļu uz nabagmāju? A. U. 8, 132.

Nereti jautājuma teikumiem ar noliegtu verbu ir zināma pieklājības
formas pieskaņa: runātājs, baidīdamies apgrūtināt otru ar savu jautājumu,
lieto noliegtu verbu.

[Ilze] ... uzrunāja bibliotekāru: «Vai jums nav tāda grāmata —

«Verdzības vēsture»?» V. L. 10, 112. Vai jums nav sērkociņi, biedri?

Nav ar ko alzplpot, bet ļoti gribas. V. L. 10, 419.

Pronomināli adverbiālajos īstajos jautājuma teikumos noliegts verbs

ar nenoliegtu nemijas.
2. Retoriskajos jautājuma teikumos — tiklab intonatīvi partiku-

lārajos, kā adverbiāli pronominālajos — noliegtā verba forma, izsakot ap-

galvojumu, un nenoliegtā verba forma, izsakot noliegumu, ir obligāta.
Kristīne uznāk no labās puses ... Vai es arī neesmu klāt [= esmu]!

81. 17, 383. Vai tas nebija smalki samaksāts [= bija]? Nevienam ne-

varēja būt iemesla sūdzēties par viņa riclbu. J.Por. 2,188. Sāls Ir lēta manta.

Bet vai tu tālab kādreiz putru būtu sasālījusi? Ūdens nemaksā neko.

Bet vai tu tādēļ maizi kādreiz par šķidru būtu iejāvusi [ = neesi]?
81. 18. 76.

Kas meklēs ceļu uz māņu un laimes zemi, ja tepat Ikdienišķā mājā

piecus soļus no tevis redzams salds brīnums? Kas nolaidis acis, kad

skaistule uzsmaidīs tev un citiem, visiem, visiem, bet tev liekas — tikai

tev? [ =neviens nemeklēs; neviens nenolaidīs acis] Sudr. 4, 71. Kurai sie-

vietei gan ne pat ik skaisti puķota zīda drāna? [= visām patīk]
PLSiev. 4, 2.

PAMUDINĀJUMA TEIKUMI

240. §. Ar pamudinājuma teikumiem runātājs galvenokārt tieši

pamudina klausītāju vai caur šo klausītāju kādu trešo personu veikt zi-

nāmu darbību.

Pamudinājuma teikumus kā īpašu modālo teikumu tipu raksturo, no

vienas puses, teikuma saturs — runātāja aktīvā iedarbība uz sarunbiedra

rīcību, no otras puses — teikuma formālās pazīmes: izteicēja verba forma,

pamudinājuma partikula, vārdu kārta un pamudinājuma intonācija.

PAMUDINĀJUMA TEIKUMU NOZĪME

241. §. Pēc izsakāmas nozīmes šķirami divējādi pamudinājuma tei-

kumi: īstie pamudinājuma teikumi un retoriskie pamudinājuma teikumi.
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ĪSTIE PAMUDINĀJUMA TEIKUMI

242. §. Ar īstajiem pamudinājuma teikumiem runātājs izsaka savu

gribu, cenšas ietekmēt sarunbiedra vai klausītāja rīcību. letekmēt klausī-

tāju, lai viņš veiktu runātājam vēlamo darbību, un izteikt gribu var kate-

goriskāk un mazāk kategoriski. Dažādas pamudinājuma nozīmju nianses

īsti atklājas runā, kur nozīmju atklāsmei blakus leksiskajiem un gramatis-

kajiem līdzekļiem noder teikuma intonācija, runātajā mīmika un visa runas

situācija. Rakstos šīs nozīmes parāda galvenokārt konteksts un interpunk-

cija. Teikumos ar tiešo runu bieži vien dažādās pamudinājuma nozīmes

nianses rāda piebilde. Padoms, skubinājums, lūgums, pavēle, brīdinājums
un atļauja ir svarīgākās pamudinājuma nozīmes.

243. §. Teikumos, kuros izteikts padoms, pamudinājuma modalitāte

ir samērā vāja. Ar šiem teikumiem runātājs izsaka kādu darbības variantu,

kas runātājam liekas vislietderīgākais, un ieteic to sarunbiedram. Ar pa-

domu gan pamudina uz kādu darbību, bet nekādā ziņā neuzspiež to ka

obligātu. Pats padoma uzklausītājs var izlemt, vai rīkoties tā vai citādi.

Padomi gan var attiekties uz noteiktu personu kādā konkrētā situācijā,

ganbūt ar vispārīgāku raksturu.

1. Pamudinājuma teikumos izteiktie padomi visbiežāk attiecas tikai uz

atsevišķu gadījumu.
«Pārāk bieži nenāc mani apmeklēt,» Jānis pateica [Ilzei] satikšanās

beigās. «Tas tev ir par grūtu.» V. L. 10, 107. «Dod padomu, agronom, ko lai

iesāk!» —
«Laidiet vēl vienu pļaujmašīnu darbā, ko tā rūsē nojumē.»

C. 3, 183. «Tas mūsu ceļojuma žurnāls. Lai viss būtu pierakstīts.» — «Gal-

va — labākā krātuve. Sēnalas Izbirst, graudi paliek. Vajag tikai prast atsijāt.
Bet raksti vien, mācies!... Tikai neskaties pasaulē caur papīru vien!

Ar rokām tausti un uz zoba liec, ar sirdi gulsties uz sviras, tad vissma-

gāko akmeni uzvelsi kalnā!» J. V. 3, 60.

2. Vispārīgākas nozīmes padomi, lai gan arī domāti attiecīgajā kon-

tekstā kādai noteiktai personai, var attiekties arī uz citām personām citos

gadījumos.
Ļauj sevim pāri darīt, jo tu liels! Un sevi neaizstāvi, jo tu stipr(i)s! Un

citu nesamin, jo tu to spēj, Bet pacel citu, un tu celsies pats! Rainis 10, 169.

Ja tev Ir lela, nemeklē ceļu uz paradīzi, ja esi leraudzījis skaistuli, nekad

nenolaid acis. Sudr. 4, 71. Apdamā labi un padari gudri. Lsk. 1, 30. Godā

drānu, drāna tevi godās. Lsk. 1,61.
244. §. Intensitātes ziņā pamudinājuma nākošā pakāpe ir skubinā-

jums. Bieži vien persona, kuru paskubina, jau zina, kas darāms, un ar

skubinājumu runātājs to tikai atgādina. Arī skubinājumā nosauktā darbība

nav jāveic obligāti, taču te pamudinājums ir jau daudz aktīvāks nekā tei-

kumā, kurā izteikts padoms.
Llena patlaban nolika galdā bļodu ar cūkgaļas šķēlēm un dzelteni ap-

ceptiem zivju gabaliem. «Nu tik sēsties klāt, Mārtiņ, nu tik sēsties
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klāt!» Lizbete paskubināja. A. U. 29, 146. Viņš [Arturs] izvilka no mētelīša

kabatas divas spiežambildltes un sniedza pāri ratu malai Aivaram. «Ņem
tu! Es tev to dāvinu!» V. L. 10, 35. Bet pastāsti taču, kā tu dzīvo, ko

esi darījis visu šo laiku! Ķo es dzirdēju: tu esot miglā maldījies? V. L.

15, 42. Ej nu, bērit, ej! J. Por. 1, 68.

Galvenā pazīme, kas šķir skubinājumu no padoma, kā arī no pavēles
un lūguma, ir intonācija. Salīdzinājumā ar padomu un lūgumu skubinā-

jumu izsaka ātrākā tempā, bet salīdzinājumā ar pavēli skubinājumos ska-

ņas spēks mazāks, melodijā nav tik lieli intervāli.

Ja skubinājums attiecas arī uz runātāju, kas kopā ar klausītāju pieda-
līsies darbības veikšanā, var runāt par uzaicinājumu.

«lesim uz klēti paskatīties, kas tur ir,» viņš [Zeltiņš] paaicināja un

ņipriem solīšiem gāja pa priekšu. A. U. 29, 281. Kad visi āboli bij salasīti.

Jānis gribēja iet, bet meitene nosēdās zālē, novilka sev Ildzi ari mazo

Ernestu un teica: «Sēdēsim!» J. Jauns. 6, 150. Mana dziesma dejojama.
Nāc ar mani izdejot! Rainis 10, 304. Nu puikas! Nāciet man līdzi uz

silu! Es jums Villaunē parādīšu tādu līdaku, pāris asis garu! J. Por. 2, 259.

«Noskūsim bārdas!» aicināja kapteinis. 2. Gr. 2, 116.

Uzaicinājumu izrunā diezgan ātrā tempā, ar aktīvu runātāja attieksmi

pret teikto. Tie ir rosinoši, bet ne pavēloši teikumi.

245. §. Ļoti parasts pamudinājuma veids ir lūgums. To lieto, ja ru-

nātājam nav tiesību vai arī nav pa spēkam savas gribas izpildīšanu otram

padarīt par obligātu, kā arī kautrības, smalkjūtības, pieklājības dēļ. Taču

pamudinājuma aktivitātes un intensitātes ziņā lūgumi ir dažādi, un nereti

ar tiem cita cilvēka darbību var ietekmēt vēl spēcīgāk nekā ar asām

pavēlēm.

Rakstos lūgumu no cita veida pamudinājumiem var atšķirt galvenokārt
pēc norādēm kontekstā, bieži pēc teikumā lietotiem vārdiem lūdzu, lūdzams.

Lapsa saka: «Es tevi ēdīšu!» Gailis drebēdams lūdzas: «Neēd vis

mani, es tevi aizvedīšu pie keniņa zosīm.» Ltp. 130. «Krusttēv, ņem mani

līdz!» es lūdzos. J. Por. 2, 220. .
.
. Ilze griezās pie Ingas ar lūgumu:

«Ņemiet to lietu savās rokās, biedri Regut!» V. L. 10, 236. «Lūdzu

dzeriet vīnu uz jūsu vārda dienu. Es ari,» viņa saka. J. Ak. 1, 56. Lūdzu,

te netraucēmūs! J. Por. 2, 146. Ak tu nabags spēlmanīti: Sūrums tava mūža

diena, Medus saldums tava dziesma. Spēlē, lūdzams, vēl to dziesmu!

Rainis 10, 303.

Bieži, ja runātājs nav drošs, ka viņa griba tiks izpildīta, lūgumu izsaka

jautājošu pamudinājuma teikumu veidā. Šādos teikumos palaikam lieto no-

liegtu verbu nenoliegta verba nozīmē.

[Saimniece] lenāca visai vēlīgu seju un mīlīga, taisni kā pie savas pašas
māsas. «Vai tu, Mārīt, nebūtu tik laba un neatnāktu uz riju?»

Lizbete teica. A. U. 29, 353. Tad Aija kā lūgdamās teica: «Vai tu, brālīt, ne-

varētu rīt izzināt, ko Miķelis par mani domā un vai viņš ir ļauns?»
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J. Jauns. 6, 107. «Vai nepastāstīsi kaut ko vairāk par šo lietu? Protams,

ja tas nekaitē taviem plāniem.» — «Sis nav mans Izgudrojums .. . Vai tu

neapsēdīsies? Tā
.
..» Sākās sarežģīts stāsts

. ..

V. L. 15, 146.

Runā no citiem pamudinājuma veidiem lūgumi galvenokārt atšķiras
ar intonāciju — lūgumu mēdz izrunāt lēnākā tempā, mazliet stiepti, ne-

lieliem intervāliem, ar maigāku tembru.

Krusttēv, ņem mani līdz!

2 3 12

Vai tu, Marīt, nebūtu tik laba un neatnāktu uz riju?
01120 1 0 2 0 3

246. §. Viena no plašākajām un spilgtākajām pamudinājuma seman-

tiskajām grupām ir pavēle — noteikts, kategorisks pamudinājums, kas

prasa obligātu izpildi. Pavēles izrunā stingri, vārdus atdalot, uzsverot;

melodijā lieli, krītoši intervāli.

«Iznes, nomazgā [ar vīnu] maniem ratiem riteņus!» Tā neblj tikai

pavēle vien, katrs vārds kā spēcīgi sviesta asa grants sauja atsitās pret
kroga sienu. A. U. 29, 344. Kristīne. (Stingri.) Liec mierā! Es tā negribu!
81. 17, 349. «Tvaiku!» no mašlntelpas kliedz mehāniķis. Zv. 4, 3, 15. Izmest
enkuru! Rēvēt buras! V. L. 11, 29.

Izmest enkuru! Iznes, nomazgā maniemratiemriteņus!

2 1 3 3 0 1 2

Rakstos par teikuma pavēles raksturu var spriest galvenokārt pēc paša
teikuma satura un runas situācijas, kā arī pēc tā, kas ir pamudinātājs un
kam pamudinājums domāts.

Pavēles izteikšanai lieto arī jautājošos pamudinājuma teikumus. Tādas
pavēles ir ekspresīvāka rakstura un liecina par pavēlētāja nepacietību,
steigu, dusmām, neapmierinātību, kā arī par gribu pasteidzināt pavēles
izpildīšanu. Šādos pamudinājuma teikumos bez nozīmes atšķirības var lie-
tot kā nenoliegtu, tā noliegtu verbu.
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Tad viņa paliek [kļūst] bāla un salta un sāk rāt Annu. «Samin visus

ābolus! Nekrietnā! Vai neiesi prom!» J. Ak. 1, 81. Nu tikai Katlapu Ķačl-

ņas lampiņa dibenā spīdēja kā vilka acs. Resnā Ķūltņu Anna bij pabāzusi
galvu no segu apakšas un iespiedzās tā, lai dzirdarī tie, kas jau laidās pus-

miegā. «Vai nu reiz nedzēs is i to lampu nost un neļausi cilvēkam

gulēt!» A. U. 29, 388. Kad viņš [Andrs] tumšajā namiņā lūkoja Izberzt acis,

māte ledeva dunku mugurā. «Vai tu valdīsies ar', muļķis tāds!» viņa

dusmīgi nočukstēja. A. U. 29, 307. «Vai tu runāsi klusāk,» māte čukstē-

dama to apsauca. V. L. 15, 85.

Tādas jautājuma veidā izteiktas pavēles satur brīdinājuma, draudu

elementu. No jautājuma teikumiem jautājošos pamudinājuma teikumus gal-
venokārt atšķir intonācija: aiz uzsvērtā vārda (parasti verba) pirmās zil-

bes melodija krasi krīt:

Vai tu runāsi klusāk! Vai neiesiprom!

1 0 3 2 1 3 2

Ja ar pavēli runātājs pamudina darbību nedarīt, var runāt par aiz-

liegumu. Teikumos, kas izsaka aizliegumu, verbs palaikam ir noliegts.
Nevirini par velti vairs mūsu durvju — te tev nekā nav ko vazāties!

Aps. J. 2, 125. Pie durvīm viņu [Annu] aizturēja vecā Sūrumiene: «Neej

tagad tur!» V. L. 10, 98. «Neej nekur!» sauca Antons Paceplts. «Paliec

uz vietas, kad es tev saku!» V. L. 10, 247. Visiem — sausās drēbes ne-

aiztikti O. V. 2, 213.

Kategoriskus aizliegumus var izteikt arī jautājošu pamudinājuma tei-

kumu veidā. Aizliegumus mēdz ietvert pronomināli adverbiālo jautājuma
teikumu formā, kurpretim pavēlēm, lūgumiem un uzaicinājumiem ir into-

natīvi partikulāro jautājuma teikumu veids. Jautājošos pamudinājuma tei-

kumos izteiktie aizliegumi neattiecas uz nākotnē paredzamām darbībām,

un tie neaizliedz sākt kādu jaunu darbību, bet gan izsaka pavēli pārtraukt

jau iesāktu darbību. Tādam aizliegumam ir arī pārmetuma nozīme. Šādos

jautājošos pamudinājuma teikumos, kas izsaka aizliegumu, verbs ir neno-

liegts.
Andrām bija laimējies, divas paprāvas līdakas un divas raudas izkra-

tījās no murda astes. Atnāca, abās saujās samiedzis, laimīgs un lepns.
Taisni durvis viņš sastapa Lauru. «Se, uzcep, jums jau pēc pusdienas būs

ciemiņi!» Bet tā'sapīkusi atvairījās. «Kur nu bāzies ar tām savām zivīm,

priekšautu nosmērēsi!» A. U. 29, 137. Ķo lielies ar otra mantu, kad pašam
nav! Lsk. 1, 107. «Ko jūs tur vēkšat!» viņš iesaucās dusmīgs par trau-

cējumu. A. U. 21, 16. Ja Jānis bērniem kādreiz stāstīja par Rīgu, .. .Aija
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vinu aizvien apsauca:
«Ko tu mulsini bērnus!» J. Jauns. 6, 323. Ella lešņuk-

stējās. Es vinu saudzīgi apņēmu ap pleciem un mierināju. «Ko tu jokojies,

miļā! Toreiz, kad mēs nolēmām dzīvot kopā, es taču tev sacīju, ka man ir

divas mīlestības — tu un jūra.» 2. Gr. 2, 76. Dēla māte. Kaut nu dzīve ne-

trākusl! Lelde. Māt, ko mini tādus vārdus! Rāmis 10, 295.

No jautājuma teikumiem šādus pamudinājuma teikumus, kas izsaka

aizliegumu, atšķir krītošā intonācija, sal.:

jautājums

Māt ko mini tādus vārdus?

2 13 2 2

pamudinājums

Māt ko mini tādus vārdus!

2 0 3 1 2

Aizliegums darbību veikt var būt izteikts ari pamudinājuma teikumā

ar nenoliegtu verbu teikuma centrā; tad par aizliegumu var spriest vienīgi

pēc intonācijas, kā arī pēc konteksta un situācijas. Tādiem aizliegumiem
ir draudu vai brīdinājuma nokrāsa.

Lapsa atbild: «Jā jā — tas viss labi; bet, kad es iešu mežā, jūs manu

zirgu apēdisiet. Tādēļ, tu, zaķi, apskaties: ja šie manu zirgu ēstu, tad

bļauj — gan es dzirdēšu.» Kad nu lapsa mežā bija iegājusi, vilks sacīja uz

zaķi: «Nu raugi tu tik bļaut! Tad mēs papriekšu tevi apēdlsim un tad

tikai zirgu.» Ltp. 58. Kātiņa ar Pičuku slapstījās gar olnīcas malu, droši

vien glūnēja atkal uz burkānu dobi, kas jau vakar likās aizdomīgi Izšķir-

stītiem lakstiem. Saimniece sataisīja briesmīgu seju un piedraudēdama

šņāca, lai pusgraudnieks nedzird: «Valkājaties [-ieties], valkāja-
ties [-ieties] te apkārt pa pašu dienas vidu! Gan vecaistēvs līdīs no klēts

laukā!» Tas vilka labāk [ne]kā žagari, tie nelieši iespiedzās, viens otru

aiz rokas raudami, aizskrēja un ielīda vībotņu cerā aiz skaidlenas
...

A. U.

29, 221. Bet mātei tas vis nebija pa prātam, ka veča rokā atrodas tāda

summa. «Nu tikai iz g aisin i!» viņa kā uz bērnu teica un sniedzās jau
pēc naudas. J. Jauns. 6, 143.

247. §. Ļoti cieši ar pavēli, īpaši ar aizliegumu, robežojas brīdinā-

jums. Ar šo pamudinājuma veidu runātājs reizē ar pavēli izsaka arī

zināmus draudus, ka pavēles neizpildīšanas gadījumā var būt nepatīkamas
sekas.

11 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Brīdinājumu galvenokārt parāda intonācija, īpaši tembrs. Parasti

šādos teikumos verbs ir perfektīvs un noliegts un nosauc darbību, kuru

veikt runātājs neieteic.

Māte viņu apstādina. «Tu man neaizblandies nekur!» A. U. 30,
7. Runā klusāk, neuzmodini kapteini! 2. Gr. 2, 176. Nelestledz

šaubās un ikdienā, neapaudz ar vienaldzību, jo vienaldzība ir nāves

sākums. Sudr. 4, 28.

Ja brīdinājums saistās ar pavēli darbību veikt, verbs ir nenoliegts.
Bieži par brīdinājumu liecina partikula tā kā, ētiskais datīvs man, kā arī

īpaši vārdi vai vārdu savienojumi (pielūko, tā tik(al) skaties, pamēģini
tikai v. tml.).

Tā kā uz govju dzenamo talku esi mājā — citādi tev no tēva būs!

A. U. 30, 54. Tā kā tu man uzvedies kārtīgi un neuzmodini to bērnu!

Sargies! A. U. 29, 487. Tā tik skaties, ka nenoguļat labu laiku! V. L.

15, 30. Ritā priekšstrādnieks tos [zirgus] nokašāja ar skrāpi un paplikēja
pa gludajām ciskām: «Bet pielūkojiet jūs man! Kad svētdien likšu

spalā, tad slalstlšanās vairs nebūs!» A. U. 29, 256.

248. §. Savdabīgs pamudinājuma veids ir atļauja. Ar šādiem tei-

kumiem runātājs izsaka savu atbalstu sarunbiedra sāktajai vai nodomāta-

jai darbībai. Daudzreiz teikumos, kas izsaka atļauju, par pamudinājumu
vārda īstajā nozīmē pat grūti runāt, ar tiem tikai apliecina, ka runātājam
nav iebildumu pret jau norisošo vai iecerēto darbību.

«Ņem šlto rozi.. .» Ābols teica... Lata neatbildēja. «Es tev viņu pie-
spraudīšu.» — «Piespraud.» A. U. 8, 11. «£"5 drusku uzgulšos uz tava

klēpja.» — «Gulsties.» 81. 18, 165. «Es apdomāšos, kas būs darāms,» Raud-

uplete runā. «Apdomājies, apdomājies un tad dari prātīgi.» 81. 18, 99.

Lai gan biežāk šādi teikumi attiecas uz 2. personu, tie var attiekties arī

uz 3. personu. «Kā šie klaigā,» es reiz saimniekam teicu, kad troksnis šķūnī
kļuva pārāk liels. «Kas tā nu par strādāšanu!» — «Lai trako, kam tīk

trakot!» saimnieks tikai smējās. J. Jauns. 6, 89. «Ko tās [haizivis] grib.
ko tām vajag?» sūrojās bocmanis. «Tas nav uz labu.» — «Lai zivtiņas
rotaļājas,» es saku. 2. Gr. 2, 183.

Nereti šāda atļauja saistās arī ar runātāja vairāk vai mazāk aktīvu

darbību, kas sekmē pieļautās darbības norisi.

Vilks paklausa un nakti aiziet pie āliņģa, iekar asti un sēd. . .. aste

iesalst. Vilks pakustina, pakustina asti — smaga. Laikam daudz zivju
pieķēries. «Nu, lai pieķeras vairāk!» domā vilks un sēd vēl. Ltp. 42.

RETORISKIE PAMUDINĀJUMA TEIKUMI

249. §. Retoriskie pamudinājuma teikumi pēc savas izveides pilnīgi at-

bilst īstajiem pamudinājuma teikumiem — verbs tajos nostājas pavēles
izteiksmē. Tomēr retoriskajos pamudinājuma teikumos pamudinājums resp.
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griba netiek izteikta; tādi teikumi palaikam izsaka vēstījumus, un pamu-

dinājuma forma tiem tiek piešķirta vienīgi stilistiskos nolūkos.

250. §. Pati galvenā un plašākā retorisko pamudinājuma teikumu grupa

ir tie retoriskie pamudinājuma teikumi, kas izsaka vispārinātas, vienmēr

spēkā esošas patiesības ar sprieduma nozīmi.

Kur vakar bijis, tur vairs rītu zivis nemeklē. Ja tu negribi braukāt

un palauzīt galvu, tad nav vērts let strīpā. V. L. 15, 257. Veci ļaudis jau

teic: «Nedomā, ka tu pazīsti cilvēku, ja esi pazinis bērnu.» J. Jauns.

6. 192.

Retoriskie pamudinājumi parasti ir vispārinātas personas vienkopas

(retāk divkopu) teikumi. Bieži retoriskais pamudinājums ir tada salikta

teikuma daļa, kurā ir nosacījuma palīgteikums.

Eh, man patīk cilvēki, kas spēj degt! Nemīlu tādus absūbējušus, vienal-

dzīgus. Ja mīli, tad mīli, bet, ja nīsti, tad tā, lai ienaidniekam no ta-

vām acīm vien kļūst bail. A. S. 10, 110. Vispārīgi pēdējā laikā man ar lasī-

šanu neveicās. Vienu laika daļu paņēma darbs, un, kad biju ganos, tad

Aija, līdzko nāca ar brokastu un redzēja man rokā grāmatu, jau pa gabalu
kliedza: «Nu, neplāj tikai atkal tu par saviem kanevallem!» Jā, kad esi mei-

tiešam padevies un gribi, lai tas pret tevi būtu mīļš un labs, tad dari

tik visu, ko viņa vēlas. Dzintarskaidrs avots lai tev top par karūsu

dīķi, māla skrīne —par abru. J. Jauns. 6, 66.

251. §. Retorisku pamudinājuma teikumu formā ļoti bieži izsaka ne-

iespējamu darbību vai darbību, kam nav iespējami pozitīvi rezultāti.

Tādiem teikumiem ir spilgta emocionāla nokrāsa — izteikumam piešķirtas
pārliecinājuma, ironijas, izsmiekla, sašutuma v. tml. nianses.

Bet Pēteris, dzirnavu puisis, smejas: «Ķer nu zvirbuli! Kur tu to sa-

ķersi [ = nevar saķert]!» J. Por. 2, 277. «Dzert gribas», pulka sūrojās...
«Grauz ledu, zld ledu.» — «Grauz nu grauz! Ko tu plegrauzīsi, kad

mute jau kā Izbruclnāta!» 81. 18, 168. «Kāpēc tu runā ar sekretāriem, —

parunā ar pašiem,» ieteica Mirdza. «Pamēģini piekļūt!» lesmējās
Zenta. «Sekretārs vispirms Izprasa, kādā lietā, un apsolās nokārtot vai iz-

bar, ka ar tādiem sīkumiem traucējot viņu priekšniekus.» A. S. 10, 221.

Šīs grupas retoriskajos pamudinājuma teikumos bieži lieto verba iet

pavēles izteiksmes vsk. 2. pers. formu kopā ar partikulām nu, vien, vēl.

Verbs savu leksisko nozīmi gandrīz zaudējis un tiek lietots kā izteiksmes

pastiprinātājs.

Ej nu sasildi ar īlenu ezeru. Lsk. 1, 78. Jēkabs. Daudz sliktāk

ir, ka putns Izmuka. Kupris. Kā, vai tad bija? Jēkabs. Ej nu sazini!
L. P. 6, 407. «Par astoņdesmit kapeikām var divus tādus plskarus dabūt un

vel labākus.» — «Ej vien nopērc par trīsdesmit kapeikām īstu

piskaru!» Buņģis atņurd. J. Por. 2, 287. «Sasiet un aizvest uz muižu. Sak',

nac, putniņ! Diezgan tu tos ļaudis esi biedējis ..
.» — «Ej vien sasien
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tu viņu un aiz ved(i)!» sīkais vecītis nosmejas un pamirkšķina skrīvera

palīgam. A. U. 11, 307.

252. §. Retoriskos pamudinājuma teikumos var izteikt nepiecieša-
mību, vienīgo izeju un iespēju.

... banka neatmaksāja noguldījumu. Pagalam viss ietaupījums, paga-

lam jaunā barka! Brauc uz mājām un p ārtiec no zvejas un zemes

augļiem... Tā Zītars darīja. V. L. 14, 134. «Slinki un slaisti...,» nenocie-

tās Dūdumu Gusts. Tādu nelaimi mājā ņemt! Tik vien skaties, ka pa-

šam galvu nenorauj!» A. S. 10, 79. Šoreiz pat — gribēju palikt krastā un

atpūsties, bet viņa jau laikus aizgājusi un pierakstījusi mani komandā.

«Vecīt, taisies nu labi žigli, citi jau uz kuģa.» Un viss tas notiek ar tādu

maigumu, ka tu pat dusmoties nevari. Paspied tikai dungriņu padusē
un diedz uz ostu! 2. Gr. 2, 144. Agrāk, tad gan bij [salmu jumti]. Līdu-

mos rudzi auga ziliem stiebriem, tie stāvēja mūžu. Bet tagad — paskaties,
pēc pieci gadi vējš spuras vienslaista.» Kā lielais jumiķis Osiene apstiprinā-
dama palocīja galvu. «S lien tikai trepes klāt un kā p ar kūlīti virsū.»

A. U. 29, 507.

253. §. Dažreiz retoriskos pamudinājuma teikumos runātājs pauž sa-

A
r

as attieksmes pret kādu parādību vai sarunbiedra izteikumu, piem.,
nepatiku pret veicamo darbību, ko runātājs nedara pēc savas gribas,
bet ir spiests.

Mēs uzkuram uguni. Mārtiņš pīpē un rūc, un lādas. «Salsti nu un

vāķē! Ne tev miera dien', ne nakti. Un ko tas lopiņš te dabū! Zāles tak

nekādas vēl nav, un kustoņa [odi] ...
redz, kā lien acīs!» J. Ak. 1, 27. Dā-

bols ir smags kā jēla gaļa, tinas ap kātu un rokām, visas dzīslas stiepj
laukā.

. .. Pusgabalā ticis, Mārtiņš apstājās uzasināt. Izkapti padusē iemie-

dzis, [Mārtiņš] atgriezās pret tiem abiem. «Dīrā nu to ādu!» Balss viņam

ņirdzīga, — tā, it kā tie te to ādu saaudzējuši. A. U. 10, 275. Es varēju da-

būt daudz labāku un saprātīgāku vīru, bet jaunas meitenes jau vienmēr iz-

dara tādas muļķības, klausīdamas savai sirdij. Kaujies nu ar tādu

visu mūžu! P. R. 2, 194.

Nereti retoriskie pamudinājuma teikumi var izteikt to pašu, ko konsta-

tējumi ar nozīmi «nav vērts», «nav pareizi».
Es kādreiz lasīju — bijusi tāda muca, ko lējuši un lējuši un nevarējuši

pieliet. Un, kad palūkojuši labāk — traukam nemaz nav bijis dibena. Lej

nu! Tāda muca ir tās mūsu rentes mājas. A. U. 29, 532. «Ak tu — sasodīts

bendes maiss!» Liepene apspiesti klusi šņāca. «L iec nu tādam biezā

putrā sviestu! Nu pagaidi, diedelniek, gan es tevi badā nomērdēšu!» J. Por.

2, 87. Tā nu gadās, ka no dīkiem un ezeriem dažkārt lien pa rasu pāri pļa-
vām uz tekoša ūdens pusi... «Jā,» piezīmē Andrieviņš. «Netici nu, ka

zutis iet uz zirņiem!» J. V. 3, 123.

Šādi retoriskie pamudinājuma teikumi palaikam attiecas uz pagātnē
notikušu darbību.
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Līdzīga nozīme, bet vairāk ar brīdinājuma niansi ir tādiem retoriskiem

pamudinājuma teikumiem, kuri nosauc darbības, kas nebūtu vēlamas arī

turpmāk.
Guli vien uz ausīm [= neguli]! Lsk. 1,32. Met, met velnam ar kaulu

pierē, ka velns tev neiemet ar akmeni! Lsk. 1, 183. «Kas bērnus mīl, tie ne-

var būt slikti cilvēki.» —
«Dziedi jau dziedi [= nerunā niekus],»

Gusts nicīgi norūca. A. S. 10, 65.

Retorisku pamudinājuma teikumu formā dažkārt izsaka arī protestu,

nepievienošanos otra izteiktai domai. Tādi teikumi bieži zaudējuši savu

tiešo — pamudinājuma — nozīmi un kļuvuši par tīriem izsaukumiem

ar nolieguma nozīmi.

«Brūtes vedējam cimdu pāri — tas vecu vecais — «Ak, lieciet

taču mani mierā ar tiem vecajiem likumiem.» —
«L a i nu viens paklau-

sās! Kā tu, meit, runā! Kāzas tepat jau priekš durvīm...» k. U. 8, 64.

«Bet kā lai viņš tiek uz savu gala pļavu?» — «Lai brauc apkārt.» — «Ap-

žēlojies! Savas trīs verstes [-is], kur viņam te tik ar roku ko pasniegt.»

Brig. 6, 303. leraudzījuši svešnieku, pavāri it kā iztrūkušies vaicā: «Vai,

kur tu esi iekūlies? Pārnāks mūsu kungs, tas tevi ar vienu pirkstiņu no-

trieks!» — «Eita, sēnalu zaķi, cita!» Kurbads atbild un nosēžas kat-

lam blakus. Ltp. 224. «Vai tu nevarētu uzņemties izpildkomitejas priekšsē-

dētāja vietu?» — «Ej tu pa gaisu ar saviem amatiem!» Pakalns vicināja
abas rokas. ... «Kas tad pļaus, ja es skraidīšu apkārt?» A. S. 10, 26. «Ve-

cie inženieri, kas cēla krāsni un noteica tās tilpumu, arī nebija no muļķu
mājām ...» — «Ej tu ar saviem vecajiem inženieriem!» aizsvilās jaunie

kausētāji. «Viņu noteiktās normas mēs jau sen esam sasituši druskās •>>

Rītd. cēl. 136.

254. §. Uz robežas starp retorisko pamudinājuma teikumu un stāstī-

juma teikumu ir tādi salikti piekārtojuma teikumi, kuros verba pavēles iz-

teiksme noder par sintaktisku līdzekli nosacījuma vai pieļāvuma palīgtei-
kuma pakārtošanai virsteikumam.

1. Ļoti bieži konstrukcijas ar verba pavēles izteiksmes formu parāda
nosacījuma attieksmes starp salikta teikuma komponentiem.

Smejies [= ja tu smiesies ...] bagātam — būsi bagāts, s mejie s

nabagam — būsi nabags. Lsk. 1, 35. Strādā [=ja tu strādāsi ...], tad

tev maize būs, danco, tad tev[\] puiši (meitas) mīlēs. Lsk. 1, 104. Bod-

nieks apsauca suni, tas mazliet aprima, joprojām draudīgi ņurdēdams un

nenolaizdams ļaunas acis no Piķiera kājām. Sak\- trāpies [=ja tik trā-

pīsies] tik tu man viens bez saimnieka, tad es tev rādīšu
...

V. L. 15, 207.

Lai gan parasti šādos teikumos lietota verba pavēles izteiksmes 2. per-

sonas forma, saliktā teikuma komponentā, kam ir nosacījuma palīgteikuma
nozīme, sastop arī verba 3. personas formu.

«Man līdzi ir kāda pudele,» es noslēpumaini ieminos. «Varbūt saskan-
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dināt uz Neptuna veselību?» — «Nē,» kapteinis stingri nosaka, bet tad jo-

kojot piebilst: «Tas būtu piekukuļošanas mēģinājums. Es tādos darījumos
neielaižos. Lai iedod zivis, tad. .. [=ja iedos ..., kad iedos ...] 2. Gr.

2, 115.

Retumis teikumā pavēles izteiksmes kā nosacījuma attieksmju rādītā-

jas nozīme robežojas ar īstu pamudinājuma nozīmi.

Dod man vienu aitu no savām, tad man būs divreiz tik

daudz kā tev. Ltm. 338. Nesmej savus draugus, pēc par tevi smie-

sies. Lsk. 1, 61. «Jorģis pats tikai tad nomazgājot muti, kad uz Rīgu taiso-

ties braukt.» Brīviņš savā malā satrinās tāpat, bet čuksts nu bij dusmīgs un

ass. «X ļausies! tik visādas bābu pasakas, tad tu gan tiksi

pie gudrības!» A. U. 29, 308. «Mītiņu dziedātājs kāds nav,» špiks elsa un

grūda ar dūri man mugurā. «Sis te koncertus rīkos. Pamēģini man

vēlreiz, tad tu velnu redzēsi.» I. Lēm. 2, 86.

2. Retorisks pamudinājums ar verba pavēles izteiksmi centrā noder ari

par pieļāvuma attieksmju rādītāju starp salikta teikuma komponen-
tiem, ja verba pavēles izteiksme zaudējusi pamudinājuma nozīmi.

Slēp slēpdams [=kaut ari tu slēpsi slēpdams], tak reiz nāks

gaismā. Lsk. 1,70. Svied simtu reiz riņķī, uz kājām krīt. Ltm. 1416.

Bieži teikumā var būt apvienotas abas — pieļāvuma un pamudinājuma
nozīmes.

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet

mezglu. Lsk. 1, 54. «Paprasi, kura meita nebūtu gājēja pie viņa...» —

«Lai viņas iet visas, bet es negribu! Es neiešu!» A. U. 8, 64.

PAMUDINĀJUMA TEIKUMU FORMĀLĀ IZVEIDE

255. §. Pamudinājuma teikumiem bez īpatnējās nozīmes ir savas spe-
cifiskas formālas pazīmes — gramatiskie, leksiski stilistiskie un intona-

tīvie līdzekļi, kas tos atšķir no pārējiem modāli komunikatīvajiem teikumu

tipiem.
Viena no galvenajām pamudinājuma teikumu pazīmēm ir verba pavē-

les izteiksmes forma izteicēja, izteicēja daļas vai verbālo vienkopas tei-

kumu galvenā locekļa funkcijā, taču iespējami arī pamudinājuma teikumi

ar citām verba formām centrā vai pat tādi, kuros verba nav.

Atkarībā no tā, vai pamudinājuma teikuma gramatisko centru veido

verbs vai kādas citas vārdu šķiras vārds, visi pamudinājuma teikumi ieda-

lāmi divās lielās grupās: verbālos un neverbālos pamudinājumi teikumos.

VERBĀLIE PAMUDINĀJUMA TEIKUMI

256. §. Verbālajos pamudinājuma teikumos galvenais pamudinājuma
modalitātes izteicējs ir verbs, kas, nostādamies attiecīgā formā, kā ari

niansēts ar dažādām partikulām un izrunāts ar pamudinājuma intonāciju,



167

var atklāt ne vien teikuma pamudinājuma raksturu vispār, bet arī ļoti sīkas

pamudinājuma nozīmju nianses.

Pamudinājuma teikumos mūsdienu latviešu literārajā valodā lieto pa-

vēles izteiksmi, retāk īstenības izteiksmes tagadnes dsk. 1. personas un vsk.

3. personas un nākotnes abu skaitļu 2. personas un 3. personas formas, kā

arī nenoteiksmi un reizēm arī vajadzības un vēlējuma izteiksmi. Šīm verba

formām divkopu teikumos ir izteicēja vai izteicēja daļas, verbālajos vien-

kopas teikumos — galvenā locekļa loma.

257. §. Pats spilgtākais pamudinājuma izteikšanas līdzeklis ir verba

pavēles izteiksme, ar kuru, attiecīgi variējot intonāciju, iespējams
izteikt visdažādākos pamudinājuma veidus, no kautra lūguma un drau-

dzīga padoma līdz viskategoriskākajai pavēlei.
Atkarība no ta, kam pamudinājums domāts, pamudinājuma teikumos

tiek lietotas dažādas verba pavēles izteiksmes formas.

1. Pavēles izteiksmes vsk. 2. personas formu lieto, lai izteiktu pa-

mudinājumu vienam klausītājam — otrajai personai.
Dzer manu dzidrumu avotā, Plūc manu mirdzumu ābolā! Rainis 8,

275. Atsēsties, kamēr ienesīšu maisu, tu jau būsi piekususi. A. U. 29,
411. lekul miltu putriņu un uzcep katram pa šķēlītei gaļas! V. L. 10,
85. Jel mieram un klusumam neļaujies Pat tad, kad ar ziemu tu sa-

tiecies. A. Grig. 11, 57. Ej, griez zirgu apkārt. A. U. 29, 344.

Ar pavēles izteiksmes vsk. 2. personas formu izsaka pamudinājumu ru-

nātājs arī pa t s sev.

Tots. Grūtāk veikt, tomēr veikšu. Stunda nāks, stunda nāks. Stundai lī-

dzi Lelde nāks. Spēlman, ej! Rainis 10, 339. «Esi taču virs un ne-

smil kst i!» viņš [Ozols] izlamāja pats sevi. A. S. 10, 12.

2. Pavēles izteiksmes dsk. 2. personas formu lieto, lai izteiktu pavēli
vairākiem sarunbiedriem vai klausītājiem.

«Puiši, dancojiet, ko sēžat!»
..

.«Spēlē jie t!» kliedzu muzi-

kantiem, kad tie apstāj. J. Ak. 1, 53. Mācieties, zēni, kā jācīnās ar sti-

hiju! 2. Gr. 2, 50. Stājieties! Stājieties! Es jums gan rādīšu. Brig.
4, 27. Eita nu cita, mani bērniņi, uz istabu sasildīties!

...

V. Pl. 4, 427.

Nereti ar to pašu nozīmi tiek lietota arī īstenības izteiksmes tagadnes 2. personas
forma: Bērni, uzklausāties nu: Stāstīšu jums pasaku! V. Pl. 4, 131. Ko dēdat? Ko

ragus slienat? Traucat! X lūpat! Skrienat! Brig. 4, 181.

Lietojot šo īstenības izteiksmes formu attiecīgās pavēles izteiksmes formas vietā,
pamudinājuma teikumi zaudē ļoti svarīgu formālu pazīmi, un pamudinājuma teikumu var

uztvert arī kā stāstījuma vai izsaukuma teikumu. Lai panāktu valodas kā sazināšanās

līdzekļa lielāku precizitāti un nepārprotamību, pamudinājuma teikumos, kas attiecas uz

dsk. 2. personu, lietojama pavēles izteiksmes dsk. 2. personas forma.

Pavēles izteiksmes dsk. 2. personas formu lieto arī, izsakot pieklājības
formā pamudinājumu vienai personai.
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«Parādiet man tur tās!» viņš [Runcis] pārdevējam rādīja. J. Por.

2, 29. Viņa lej tumši sarkanu vīnu glāzēs, un roka trīc. «Dzeriet!» un

mēs dzeram abi. «Un ņemiet sieru! Te ir siers!» Es paņemu gabaliņu
un lieku mutē. «Nē, kas tā par ņemšanu. Ņemiet vairāk.» J. Ak. 1, 56.

Edgar, Edgar! Jūs savai mātei darītu daudz raižu, ja tā vēl būtu dzīva.

Ejiet nu uz stalli atpakaļ un pārdomājiet savu dzīvi. 81. 18, 38.

3. Lai izteiktu pamudinājumu trešajai personai, lieto pavēles izteik-

smes 3. personas formu.

«Lai viņš ienāk!» Līdums sacīja. V. L. 10, 303. Neviens lai ne-

staigā pa manu dārzu! Neviens lai netuvojas saules kokam! L. P.

6, 403. Lai visus pabaro no mana galda! Rainis 10, 163. Vecā pasaule
lai apsnieg, Lai reiz aizs nieg tranšejkraujas, Lai no miņas
zūd kā māņi Asinsdiena, niknas kaujas! Sudr. 1, 38.

258. §. Pamudinājuma teikumos sastopama arī verba atstāstī-

juma izteiksmes 3. personas pavēles forma. Šādi pamudinājumi parasti
izteikti vai nu ar tiešo, vai noģiedamo runu un patur savu pamudinājuma
modalitāti.

Bet māte palika pie sava: Lai tikai drīzāk meklējot kaķēnus
rokā! 8.-U. 10, 47. Poģis nevarējis no smiekliem valdīties, bet, ace, vilks

nesmiesies vis — dusmīgs, pagāns: kā varot viņu ar tādām kurpēm piejo-
kot un tad vēl izsmiet? Lai nākot tūliņ kauties! Ltp. 73.

259. §. Lai gan parasti pamudinājuma teikumos personu, kam pamudi-
nājums domāts, nenosauc un to norāda tikai verba forma, runas situācija
vai arī žesti, pamudināmo personu var ari nosaukt, lietojot uzrunu.

Draugs, cīņām jaunām, briesmām nenobēdz, Priekš paradīzes jāno-

kāpj ir ellē. Sudr. 5, 52. «Dzeriet, ēdiet, mīļie ciemiņ i!» Mārtiņš skubi-

nāja. J. Por. 2, 190. Saņemies, Aivar, pārvari visu un dzīvo! V. L. 10,
311. Māmiņ, iesim iekšā, redzēsim, kas būdiņā mājo! Ltp. 104. Mans mī-

ļais sapņotājs, lai paliek sapņi! Rainis 10, 18.

260. §. Pamudinājuma teikumos personas vietniekvārds pie verba

pavēles izteiksmē lielākoties netiek lietots. Personas vietniekvārdus tu, jūs

pamudinājuma teikumos lieto galvenokārt 3 gadījumos.
1. Lietojot pamudinājuma teikuma 2. personas vietniekvārdu, runātājs

grib personu sevišķi izcelt vai nostatīt pretī kādai citai personai.
«Ko tad es,» Jānis atmeta ar roku. «Tev radinieks apriņķī. Tu pats la-

bāk zini.» — «iVē, pasaki tu,» Ķatinka neatlaidās. A. S. 10, 187. Milzis

teica uz savu jaunāko brāli: «Paturi tu kalnu, es gribu paskatīties pa-
saulē.» K. Sk. 4, 107. Tu, Ernest, paliec te pie tā kunga, — es tūlīt būšu

atpakaļ. J. Jauns. 6, 149.

2. Ar 2. personas vietniekvārdu pamudinājumam piešķir draudzīguma,

maiguma nokrāsu.

Tikai tad Liena ievēroja, ka mazais Andrs bēdīgs cilā savas sadiegtās,
bet nepašūtās bikses. «Tu nebēdā neko!» viņa uzsita tam uz pleca. «Svēt-
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dien es paņemšu adatu un sašūšu vēl labāk...» A. U. 29, 48. Bet vējš mie-

rina cilvēku, sacīdams: «Nebaidies tu ne saules, ne sala! Ja viņi gribēs

tev ko ļaunu darīt, tad piemini mani.» Ltp. 113.

3. Otrās personas vietniekvārdu pie verba pavēles izteiksmes lieto ari

ar iepriekšminētajai nokrāsai gluži pretēju nozīmes niansi — barguma, ka-

tegoriskuma nokrāsu.

Taisni zobus griezdama, Osiene ieskrēja sava gala. Anna bakstījās ap

plīti — viņa nometa slauceni, pieklupa, izrāva tai pagali un iesvieda kaktā.

«Neaiztiec tu manu malku! Liec tu manaiplītij mieru!
...

Neliec tu

roku klāt manam bērnam!» A. U. 29, 413. Jaunais Brīviņu kungs palika
sarkans kā skābējamais svikls.

..
.«Liec tu Līču Mārtiņam mieru!» viņš

norēca kā tukšā alus kubulā. A. U. 29, 651.

261. §. Pamudinājuma teikumu centrā mūsdienu latviešu literārajā
valodā var būt arī dažas īstenības izteiksmes formas, kam

pamudinājuma nozīmi piešķir intonācija, konteksts, situācija, kā ari par-
tikula lai.

1. Pamudinājuma izteikšanai teikumā par izteicēju mēdz lietot īstenī-

bas izteiksmes tagadnes dsk. 1. personas formu, ar ko uzaicina

vienu vai vairākas personas veikt darbību kopā ar pamudinātāju. Atšķirībā
ne stāstījuma teikumiem šādos pamudinājuma teikumos melodijā ir lielāki

intervāli.

Vedēji. Vedam laukā vedamo! Rainis 10, 292. Bez kādām ceremoni-

jām Aina teica: «Ej am dejot.» A. Grig. 6, 51.

Retumis šādi pamudinājuma teikumi robežojas ar stāstījuma teiku-

miem, piem., «Visi,» bataljona štāba priekšnieks leitnants Mūrnieks kon-

statēja. «Tad sāka m,» Jansons noteica. J. Gr. 3, 10.

Neapšaubāmu pamudinājumu izsaka īstenības izteiksmes dsk. I. perso-
nas forma kopā ar partikulu lai. Šī verba forma piešķir pamudinājuma tei-

kumam zināmu stilistisku pacēlumu. Vairāk to sastop dzejā.
Lai glābjam dienas skaistās, Kā sniegs tās ātri kūst! E. Veid. 2, 44.

Dzelzi un tēraudu kopā lai saistām, Nākotni stipru mums veidot un

celt. P. S. 1, 31. Ar lielumu lai sevi mērot protam — Ar
o dvēseles tiks

rūsa izskalota. A. V. 1, 85. Spīdola. Māsiņas, māsiņas, Lai dziedam

atkal mūsu dziesmiņas! Pirmā meitene. Lai vērpjam mūsu diedziņus!
Otra. Lai aužam atkal mūsu audumus! Rainis 8, 189. Lai vēlam

putnam laimīgu lidojumu, nenogurdināmu spārnu mundrumu! Sudr. 4, 107.

2. Nereti sarunvalodā pamudinājuma teikumos, lai izteiktu pamudinā-
jumu vsk. vai dsk. 2. personai, par izteicēju, izteicēja daļu vai galveno
locekli lieto verbu īstenības izteiksmes tagadnes 3. personas for-

mā. Pamudinājumi ar šādu verba formu izsaka ļoti kategoriskas pavēles,
rīkojumus, kas nepieļauj ierunas. Bieži tiem ir vulgāra pieskaņa.

«Sēžas iekšā!» ormanis, naudu saskaitījis, zobgalīgi aicināja, ar

plaukstu bukai uzsizdams. A. U. 38, 131. «Laiž ārā! Kas tur ir!» Kadi-
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kis sauca. V. L. 14, 38. Bet šī puse stāv zemāk, nenākas viegli dabūt ratus

pussviru. Divas reizes viņi mēģina visi trīs, bet vezums atkrīt atpakaļ. «Nu

tad saņem reizē! Ho-op!» Šoreiz rati sazvelas kā vajadzīgs ...
A. U.

10,63.
Ar izteicēju īstenības izteiksmes tagadnes 3. personas formā pamudinā-

juma kategoriskumu var arī mazināt, piešķirot tam draudzīguma vai vien-

aldzības pieskaņu.
Bet, kad viņam škietas, ka tikko aizmidzis, ceļ gan. «Nu, lielais meža

braucējs! Ja gribi līdzi, tad ceļas un taisās žigli!» A. U. 10, 111.

Jūzis vienaldzīgi pamāja arī tam. «Nāk nu laukā! Nāk apsildīties!»

Bet nenāca vis. A. U. 21, 180.

Pamudinājumus, visbiežāk pavēles un aizliegumus, izsaka jautājošu
pamudinājuma teikumu formā ar verba nevarēt īstenības izteiksmes tagad-
nes 2. vai 3. personas formu centrā.

... Tēvs reiz pabāž galvu sienas spraugā un aprāj: «Ķo tu bļauj kā

negudrs! Nevar drusku klusāk!» A. U. 10, 88. Ko tu tā svaidies? Ne-

vari mest toverī, govis apēdīs ar gardu muti! A. U. 10, 91. «Kuš, nebrēc!»

Ješka to apsauca. «Neesi mežā! Vai nevari mierīgi nostāvēt!» J. Por.

2, 240. Izdzirdusi, ka vedekla jau virina plīts durtiņas, ...
Surumiene. . . iz-

šņāca: «Vai nevar klusāk! Pamodinās vēl bērnu...» V. L. 10, 85.

262. §. No verba īstenības izteiksmes nākotnes formām pamudinā-
juma teikumos izteicēja, izteicēja daļas vai galvenā locekļa funkcijā vis-

biežāk lieto dsk. 1. personas, retāk — 2. un 3. personas formas.

1. Ar īstenības izteiksmes nākotnes dsk. 1. personas formu iz-

saka pamudinājumu vairākām personām, starp kurām ir arī pats runātājs.
Strādāsim kopā, kamēr atausis diena, kad jūsu acīs lasīšu laimīgo

vēsti: tu esi uzvarējis! 81. 17, 369. «lesim uz klēti paskatīties, kas tur

ir,» viņš paaicināja un ņipriem sīkiem solīšiem gāja pa priekšu. A. U. 29,
281. Dzīvosim kopā! Būsim draugi! Sudr. 4, 33.

2. Ar teikumiem, kuros izteicējs ir īstenības izteiksmes nākotnes 2. p c r-

sonas formā, izsaka pamudinājumus, par kuru izpildīšanu runātājam nav

šaubu. Parasti tās ir mierīgas, bet kategoriskas pavēles.
Barons. Se Frišvagar[a] kungs stāsta, tu viņa nesveicinot. Edgars. Es

viņu nesveicinu, baronkungs. Barons. Par ko ne? Edgars. Par to, ka man

riebjas to darīt, baronkungs. Barons. Riebjas?... Tu viņu turpmāk atkal

sveicināsi. Edgars. To es gan vairs nedarīšu, baronkungs. Barons.

Tu pretosies manai pavēlei? 81. 17, 353. Trešziemnieki tūliņ blāķī pretim.
«Te nevar! Pirmziemniekiem ir tur priekšā!» Bet Priede, jau pirmiņ nolū-

kojis, pat neapstājas. Ar gultas galu atbīda tos atpakaļ un iegriežas turpat
aiz krāsns. «Tu mani nemācīsi, pats zinu, kur.» A. U. 10, 213.

Pamudinājumi ar verbu īstenības izteiksmes nākotnes 2. personas
formā var būt arī ļoti asi, tie var liecināt par runātāja afektiem, parasti
dusmām vai uztraukumu.
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.. . [Skolotājs] Mikelsonu nostāda šajā pusē pie katedras. Pats piesarcis
dusmās. «Divas stundas jūs man stāvēsiet! Līdz gulētiešanai!» A. U.

10,230. «Tūlīt jūs sane sīsiet zirgiem āboliņu!» pavēlēja Vanags, un

Kalinka ar Marcinkēviču skriešus devās uz šķūni. A. S. 10, 277. Alders, ļoti
uztraukts. Edgar! — es tev pavēlu: tu neiesi! 81. 17, 382. Vi dieviņ! Kā

saimnieks ar saimnieci šorīt izbārās! «Tu man laidīsi to bērnu!» saim-

nlece kliedza. J. Jauns. 6, 77.

Sevišķi stingras un afektetas pavēles jautājošos pamudinājuma teiku-

mos šai verba formai var pievienoties negācija, kas verba nozīmi nemaina

(sk. arī 246. §).

Neliksi puikam mieru! [ =Liec mieru!] Skolotājs atradies! A. U.

30, 146. Vai neiesi nost! Sis gribēs vēl manus teļus kost! Rainis 5, 230.

3. Ar verba īstenības izteiksmes nākotnes 3. personas formu var iz-

teikt pamudinājumu dsk. 1. personai. Ar šādiem pamudinājumiem runātājs
ne vien aicina klausītājus darbību veikt, bet ir pārliecināts, ka uzaicinā-

jums tiks pieņemts un darbība patiešām notiks. Tos lieto sarunvalodā ar

vulgāru pieskaņu.
«Veselu stundu te mīcāmies, un tomēr nekā. Citādi nebūs, zommerfel-

dieši paši te vakarnakt zvejojuši. les uz stūra dobi!» ... Četras reizes

to pārdukurē, bet nekas neķeras. «les tālāk!» A. U. 30, 152. Laidīs

[ =brauksim] tālāk, ka tepat vien neaptumst! A. U. 21, 264.

Izsakot pamudinājumus, kas pauž gan runātāja gribu, gan reizē ar to

arī kādu objektīvu nepieciešamību, dažkārt lieto verba būt īstenības izteik-

smes nākotnes 3. pers. formu kopā ar veicamās darbības nosaukumu neno-

teiksmē.

Ziedon[[]s jau zied! Ziedon[[]s jau zied! Visiem pret ziemu līdzi būs

iet! Rainis 2, 177. Potifers. Es teicu tev: tas rakstos der, ne dzīvei. Jā-

zeps. Būs derēt dzīvei ar! Rainis 10, 283. Lūsti, ja lauž — tik nebūs

tev liekties! Asp. 1, 336. Dina (Atkal svinīgi.) Klausies, Jāzep! Vēl liek

tev teikt tavs tēvs ar liktens[-ņa] balsi: «Būs ļaudīm zemē krist pie ta-

vām kājām!» Rainis 10, 108.

Mūsdienu latviešu literārajā valoda šādai pamudinājuma formai ir

jau arhaiska nokrāsa, un to lieto galvenokārt kā stila līdzekli.

263. §. īstenības izteiksmes pagātnes formas pamudinājuma izteik-
šanai nemēdz lietot. Verbu vajadzēt, varēt pagātnes 2. personas forma pa-
doma veidā izsaka netiešu pamudinājumu, nosaucot darbību, kas konkrē-

tajā situācijā būtu lietderīga.
Vai dzi, veco bundziniek, garām jādams gan varēji tur to lielo

akmeni pāršķelt: tad man pul-pulvera nevajadzē
...

81. 13, 4. «Brauc,
Mirdza, ātrāk, palūdz Ēriku un arī Salenieku,» viņš nokomandēja meitu.

..

«Un tu, Jāni, varēji vismaz līnijas vilkt.» Ozols apvaldīti noteica. A. S.
10, 90.
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Pamudinājuma teikumos iespējama verba pagātne, ja pamudinājums
izteikts noģiedamā runā un attiecas uz pagātni.

Ja viņam vienam pašam neizdevās uguni nodzēst — lai tad mežs dega!
Lai uguns izpostīja tā barona mantojumu, kā viņš Andriksona man-

tojumu iznīcināja! 81. 15,214. La i tikai kāds no puišiem pamēģināja
nodarīt pārestību viņas mazajam brālītim! To viņa aizstāvēja kā tīģeriene
savus bērnus. R. B. 1, 39.

264. §. Ar pamudinājuma teikumiem, kuru centrā ir verbu neno-

teiksme, izsaka lakoniskus, visai kategoriskus pamudinājumus. Šādos

teikumos runātājs tieši nevēršas ar pamudinājumu pie kādas noteiktas per-

sonas, viņam galvenokārt ir svarīgi, lai pavēle tiktu izpildīta.
Jāzeps uz sargiem. Tos vecām saitēm siet un pēc tās nomest! Ar

tām vairs nesiet mūsu noziedzniekus! Vest viņus projām! Rainis 10,
190. «Izslēgt strāvu!» noteikti atskanēja Savinas pavēle. — «Vai esi

prātu zaudējusi!? Zini maz, kas notiks, ja tērauds krāsnī atdzisīs!» kāds

no kausētājiem uztraucies kliedza. «Izslēgt strāvu!» meitene atkārtoja
savu pavēli. Rītd. cēl. 36. «Bez pavēles nešaut!» Kārlis noteica. «Lai

mērķis būtu cik izdevīgs un tuvs, palaist visus garām un gaidīt,
kad atskanēs zalve gravas vidū!» V. L. 14, 480.

Dažkārt tiek nosaukta ari personu grupa, kurai pamudinājums domāts.

Pirmā grupa, pulcēties skolas priekša! O. V. 2, 169. Visiem —

sausās drēbes neaiztikt! O. V. 2, 212.

Ļoti reti ar nenoteiksmi izsaka pamudinājumus vienai personai. Šādas

pavēles tad ir asas, nelaipnas, ar pasvītrota bezpersoniskuma niansi.

Janci, šurpu nākt! A. U. 8, 275. «Muti tu r ēt!» Smilga uzbrēc sievai

un lūkojas uz mazāko puiku un meiteni, kuri līdz ar saimnieku ielīduši

istabā. A. U. 8, 278. Lēni, gandrīz bez trokšņa atvērās durvis, kamerā

ieslīdēja špiks un, pagriezies pret manu biedru, sacīja: «Nākt līdz!»

I. Lēm. 2, 32.

Pamudinājuma teikumi ar verbu nenoteiksmē var ietvert objektīvu
vai subjektīvu nepieciešamību un mazāk izsaka pamudinājumu, vairāk

konstatē vajadzību, lai darbība notiktu.

Vecie ņēmās dēlu rāt. Viņi pat piedraudēja ar pērienu. «Ek, stiept
tādus tikai pie zemes un krietni nomizot!" J. Jauns. 6, 143. Pie-

kritējus manīdams, Bramaņu Jānis atslējās taisni un sāka pavēcināt dūri:

«Gāzt nost mataini no tā krēsla, vairāk nekā!» A. U. 29, 332. Robež-
nieks atelsās, kā tikko galvu no ūdens izvilcis. «Ak, nelieši, nelieši! Kaut

tik tādus, kamēr iet rāpus!» A. U. 10, 198.

265. §. Pamudinājuma teikumos izteicējs vai galvenais loceklis nereti

nostājas vajadzības izteiksmē. Tā kā vajadzība izriet no objektīvas
vai subjektīvas nepieciešamības, tā jau pati par sevi satur pamudinājumu
šo darbību veikt. Tie teikumi, kuros verbs ir vajadzības izteiksmē, no vie-

nas puses, nosauc nepieciešamību — tātad konstatē faktu un būtu atzīstami
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par stāstījuma teikumiem, no otras puses, ar norises nepieciešamības kon-

statējumu notiek iedarbība uz klausītāja resp. runātāja gribu un rīcību, lai

50 nepieciešamību realizētu — tātad tajos ir arī pamudinājuma modalitāte.

Teikumi ar verbu vajadzības izteiksmē lielākoties ir uz robežas starp stās-

tījuma un pamudinājuma teikumiem.

Izšķīrēja loma šādu teikumu modalitātes noteikšanā ir runas situāci-

jai un teikuma intonācijai. Dažos teikumos ar verbu vajadzības izteiksmē

pamudinājuma modalitāte ir ļoti spēcīga.

Es tevi nelaidīšu, mīļais tēvs — Tev mani jāsvētī ar patiesību!

Rainis 10, 21. Levijs. Steidzas viņam pakaļ, grib aizturēt, ar uzsvaru. Tev

jābūt še! Rainis 10, 137. Kad naktī to modina kapteiņa vecākais palīgs
Stabulnieks, lai nāk uz sardzi, Krišiņš tikai kaut ko murmina un turpina
krākt. «Lai stāv stūrmaņi ... Stāvi pats ... Vienalga, bet ļauj man at-

pūsties]» — «Nē, tev jāceļas un jānāk!» 2. Gr. 2, 136. «Tūliņ jā-
brauc atpakaļ uz ostu!» kapteinis pavēlēja. V. L. 13, 261.

Sados pamudinājumos runātajā griba apvienota ar objektīvu nepie-

ciešamību, un tie mēdz būt ļoti noteikti, pārliecinoši.
266. §. Pamudinājuma teikumā par gramatisko centru var būt verbs

vēlējuma izteiksmē. Palaikam šādi pamudinājumi izsaka nevis kate-

goriskas pavēles, bet padomus un pamācības. Pamudinājuma modalitāte

te robežojas ar vēlējuma modalitāti.

Par ko tu tā esi skrējis? Lai jel deg. Gan nodzēsīs. ...Būtu labāk

paraudzī jie s, kur bērni. 81. 18, 141. «Ko jūs, jaunie, tādi kā ūdens

pierijušies,» Lauskis uzsauca jauniešiem, kas sēja kūļus, tikai pa retam

apmainīdami pa vārdam. «Būtu jel kādu dziesmu rāvuši vaļā!.. .»

A. S. 10, 138. Stipri putēja, kad sakaltušie lini lūza, un Aija sacīja: «Ko tu

.te blēņojies! Būtu labāk grebis karotes un linus pārdevis nepai-
sītus.» J. Jauns. 6, 336.

No vēlējuma teikumiem šādi pamudinājuma teikumi atšķiras ar into-

nāciju: pamudinājuma teikumos straujāks temps, melodijai raksturīgs sta-

kato saistījums un palaikam uzsvērts tiek nevis verbs, bet kāds cits teikuma

loceklis, turpretim vēlējuma teikuma melodijai raksturīgs legato saistījums
un loģiskais akcents atrodas uz verba, saliktajā formā uz palīgverba, piem.,
:sal.:

pamudinājums:

Būtu labāk grebis karotes!
2 0 1 3
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vēlējums:

Būtu labāk grebis karotes!

3 0 1 2

Lai izteiktu asas, stingras pavēles, pamudinājuma teikumus ar verbu

vēlējuma izteiksmē ievada vai tajos ietilpst partikulas tā kā, kā, ka, lai.

Šādām pavēlēm ir zināma draudu, brīdinājuma pieskaņa.
«Atkal grabinās!» kungs iesaucās. ...«Tā kā līdz vakaram tā [žurka]

arī būtu rokā, un asti parādi man!» A. U. 21, 316. Un tā kā no krās-

niņas tiktu izgrābti pelni! Un tā kā koju apakšas tiktu izmēz-

tas! V. L. 14, 264. Man tā domājot, ieskrēja pūnītē īevuks, bet es viņu
aizdzinu, pirms spēja pateikt kādu vārdu. «... Tūlīt ka būtu projām!»

J. Jauns. 6, 97. Un naudu — ka šovakar man atnestu! R. S. 1, 234.

«Tu nedomā ar mums jokus dzit!» dusmās piesarcis, Vanags uzkliedza

viņam. «Pēc divām stundām lai būtu saraksts, vai arī tu aizlidosi

uz elli!» A. S. 10, 292. «Parīt pat lai visi pārskati būtu galdā!» stingri
noteica Vanags, un Laivinš sasarcis izgāja no izpildu komitejas. A. S.

10, 264.

NEVERBĀLIE PAMUDINĀJUMA TEIKUMI

267. §. Neverbālajos pamudinājuma teikumos teikuma galvenais vai

centrālais loceklis ir nomens, apstākļa vārds vai izsauksmes vārds. Arī šie

teikumi pauž runātāja gribu ietekmēt klausītāju, lai tas uz dzirdēto teikumu

reaģētu ar noteiktu darbību, bet pati šī darbība nav nosaukta. Nosaukti

gan tiek priekšmeti, uz kuriem darbībai jāattiecas, vai darbības apstākļi,
bet pati darbība kā runātājam, tā klausītājam ir jau zināma — tā vai nu

ir noprotama no konteksta un situācijas, vai arī ir jau nosaukta iepriekš.
Pec savas uzbūves neverbālie pamudinājuma teikumi ir lielākoties bez-

kopas teikumi.

Pamudinājuma modalitāti tiem piešķir un konkrēto nozīmi nosaka ru-

nas intonācija un situācija.

Salīdzinājumā ar verbālajiem neverbālie pamudinājuma teikumi ir

emocionālāki, kā arī noteiktāki, kategoriskāki.
Atkarā no tā, kādas vārdu šķiras veido neverbālo pamudinājuma tei-

kumu gramatisko centru, tos var iedalīt 1) nominālajos, 2) adverbiālajos
un 3) interjektīvajos pamudinājuma teikumos.
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268. §. Nominālajos pamudinājuma teikumos teikuma gramatis-
kais centrs izteikts ar nomenu vai nomena nozīmē lietotu vārdu (retumis

arī ar vietniekvārdu) akuzatīvā, vokatīvā, retāk ģenitīvā, lokatīvā vai no-

minatīvā vai arī kādā no locījumiem savienojumā ar prievārdu.

1. Viens no parastākajiem pamudinājuma izteikšanas līdzekļiem nomi-

nālajos pamudinājuma teikumos ir lietvārda vai vietniekvārda akuza-

tīvs. Pati darbība viegli noprotama no konteksta un varētu tikt nosaukta

ar kādu pārejošu verbu.

Maija! Maija! Skrien! Dod! Svārkus! Jostu! Cepuri! Brig. 4, 101.

«Uzmanību un dūšu, puiši!» viņš sauca, un viņa pirksti savilkās

dūrē. A. Grig. 2, 49. Kad mūzika apraujas, Spruka uzsviež pusrubli galdā.
«Vēl vienu tūri!» A. U. 10, 187. Streptocidu, ihtiolu, mieru!

Ja nekļūst labāk, nogādāt slimnīcā! 2. Gr. 2, 152.

2. Nereti akuzatīva vietā pamudinājumu izsaka ar ģenitīvu. Šādu

ar ģenitīvu izteiktu pamudinājumu mēdz lietot, ja iespējamais verbs prasa

papildinātāju, kas izteikts ar ģenitīvu, piem., verbs vajadzēt, noliegta verba

forma vai tml.

Aiz lielām dusmām Arps pat pakliegt nevarēja, vārdus caur zobiem kāsa.

„Piparu — ak, piparu šitādiem sīpoliem! Tad varbūt vēl varētu iz-

taisīt par cilvēku bērniem.» A. U. 29, 362. Pēc brīža Jūzis ieminējās atkal.

«Bet šiem par to — neviena vār d a!» — «Nē, šiem par to ne.» A. U.

21, 199. Nekādas paviršības, nekādas tūļošanās uz klāja!
V. L. 13, 287.

3. Par zināmu pamudinājuma teikumu veidu var uzskatīt daļu voka-

tīva teikumu. Nosaucot uzrunātās personas vārdu, runātājs tai bieži vien

atkarā no runas situācijas liek veikt kādu darbību — nākt šurp, kaut ko

atnest, pasniegt, kur aiziet v. tml.

«/ ndriķ i!I ndr ik i!» kāds skaļi sauca. — «Mums jāsteidzas, tevi

gaida.» A. Grig. 6, 250. «Ak es aizmārša! ... Man taču mēteļa kabatā ir

konjaks. Meita!» ...ienāca leva. J. Jauns. 6, 153. Ganos stirniņa nāca

līdzi abiem katru dienu un skrēja šurp pa lielu gabalu, kad pasaucām:
«Stirniņ, stirniņ!» 8.-U. 10, 178. Paijas balss no lekšas. «Uhu!

Sievas! Meitas! Vecenes!» Brig. 4, 98. «leva!» melderiene klie-

dza. ... levai vajadzēja maizi paņemt un ienest istabā. Jauns. 6, 213.

Ja saucējs ir no uzrunājama resp. pamudināma talak projām, šadi

vokatīvi tiek izrunāti ļoti skaļā, augstā balsī, patskani stipri stiepjot.
«Jāni-ī...» Kā zemes pika[s] trāpīts, Jānis pielec kājās. No olnīcas

šķērsam pār kalnu brauc tēvs ar mēslu vezumu. Kaut ko rāda ar roku lejā.
Jānis skatās, beidzot attopas. Nu kā tad — atkal! Aitas caur sētu salīdušas

pļavā. A. U. 10, 21. «Ju-u-u-ri!» kliedzām visi reizē, bet Apaļais nenāca.

O. V. 2, 220. «Artū-ū-ūr! Nāc šurp!» lietišķi noskanēja no volejbola lau-

kuma puses. O. V. 2, 188.
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4. Lai gan reti, dažreiz pamudinājumu izsaka bezkopas teikumi ar

lietvārda lokatīvu centrā. Šādi pamudinājumi galvenokārt nosaka dar-

bības apstākļus — visparastāk veidu, vietu vai nolūku.

«Pailgā! Palīgāl» viņa kliedza. «Siens deg!» Brod. 7, 194.

Klasē ieskrēja kāda prāva meitene. «Vakariņās!» Brig. 5, 392. Kad

Garklāvs deva komandu «Uzbrukumā, meite n!» Ilze darīja, ko spēja.
A. Grig. 6, 196. «Tu, Andr, to būšanu tūliņ ņem savās rokās,» Mārtiņš
piekodināja. «Vāczemnieku spalā un to kalnu ar visām usnēm augšā!»
A. U. 29, 428. «Skolotāj, Zītars man kniebj!»

... «Skolotāj, Segliņš pats
pirmais knieba!» — «Abi kaktā aiz tāpeles!» Asniņš paziņoja sprie-
dumu. V. L. 14, 70.

5. Retumis pamudinājuma teikumu gramatisko centru veido nomens

nominatīvā. Tādi ir, piemēram, pamudinājumi: Bērziņš! (ar nozīmi

«lai ienāk Bērziņš» vai tml.). Miers! Klusums! v. c. Pamudinājuma moda-

litāti izsaka vienīgi intonācija.
Krietni izbar lielo pinkaino [suni]: « Vai bčrni jārej, ko? ... Nu, rāms!

Tūlīt dod ķepu!» Suns nostāj riet. Brig. 5, 41.

6. Pamudinājumu var izteikt bezkopas teikums, kura centrā ir lietvārds

vai vietniekvārds kopā ar prievārdu. Arī šais teikumos verbs viegli
iedomājams, un nomens kopā ar prievārdu nosaka apstākļus, kur un kā

darbībai jānotiek. Visbiežāk šādi pamudinājumi nosauc darbības virzīšanās

mērķi.

Uz mājām, vīri! A. U. 21, 337. Pēkšņi viņš [kapteinis] izņēma cigāru
no zobiem, un pār barkentīnas klāju noskanēja pavēlošs sauciens: «Visi

uz klāja! Pa vie tā ml» V. L. 14, 100. «Vecāko mehāniķi pie ma-

n is!» satraukts par klizmām, sauc kapteinis sarunu caurulē. 2. Gr. 2, 124.

Uzraugs pavēra vaļā kameras durvis un izsauca Jāņa vārdu. «Uz satik-

šanos!» V. L. 10, 106. Zutis nokliedza: «Melnupieši, pie savas mašī-

nas!» O. V. 2, 172.

269. §. Adverbiālo pamudinājuma teikumu gramatiskais centrs iz-

teikts ar apstākļa vārdu.

1. Pamudinājumu izsaka apstākļa vārds, kas aizstāj ar prie-
dēkli atvasināta verba priedēkli, un pats verbs tiek elidēts, piem.,
aiziet — ej projām! — projām! noņemt — ņem nost! — nost! v. tml. Šādi

pamudinājuma teikumi ir asāki, kategoriskāki nekā tie, kuros blakus prie-

dēkļa aizstājējam apstākļa vārdam paliek arī verbs.

Birkenbaumā iesvila dusmas. ...«Nost no vezuma, veci!» Un viņš
nometa savas zivis uz ledus, sagrāba Zaigu un gribēja to ar varu noraut

no vezuma. 81. 18, 157. «Diezgan!» Hanzens iebrēcās. «Laukā! Ej prom

no manām acīm!» J. Por. 2, 130. Bet tad stingrs uzkliedziens abus ka

atsperes uzmet kājās. «Augšām, kad ar jums runā!» A. U. 10, 218.

«Cauri mīnām bez slēpēm!» Purvasloka uzkliedza Lībietim. A. Grig.

2, 70. Kas dekapuikam ko meklēt pie kapteiņa? Marš, ārā!» V. L. 14, 43.
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Zeme kungus, kas lepnība sež, Skerdība putina miljonu sviedrus! E. Veid.

2, 27.

2. Pamudinājuma teikuma gramatisko centru veido patstāvīgs

apstākļa vārds, kas nav priedēkļverba priedēkļa aizstājējs. Šāds apstākļa
vārds nosaka vēlamās darbības apstākļus — visbiežāk veidu.

«Ātrāk! Ātrāk!» bija dzirdama derdzīgā ... balss, kad es vēl kavējos.
I. Lēm. 2, 69. «Nu, tagad tā kā pie plostiem, — viens divi, — reiz ē!» ko-

mandēja Lauskis. Pēc trešā «reizē!» mašīna sakustējās. A. S. 10, 191.

Noskanēja Ingas sudrabainā balss, nošalca aplausi, kaut kur mazie

kliedza: «Vēl!» O. V. 2, 77. Lēnāk, lēnāk, zeltenīt!... A. S. 10, 215.

«Mirdza, ne tik strauji!» Elza apsauca. A. S. 10, 120.

Ar apstākļa vardu izsaka ari pamudinājumu, attiecoties uz darbības

vietu.

«Tuvāk dubļiem, tuvāk dubļiem, mīlīši,» kads lerunājās pie pašam

kājām. A. Grig. 2, 6. Tuvākais cilvēku dzīvoklis bij vīna mājas. Tātad

turpu! 81. 18, 140.

270. §. Interjektīvajos pamudinājuma teikumos pamudinājums
izteikts ar pamudinājuma izsauksmes vārdiem. Interjektīvajos pa-

mudinājuma teikumos var ietilpt arī partikulas un uzruna. Pretstatā vo-

katīva pamudinājuma teikumiem, interjektīvajos pamudinājumos vokatīvs

nav uzsvērts.

Interjektīvus pamudinājumus izsaka izsauksmes vārdi, galvenokārt
dažādi sekundārie izsauksmes vārdi, kas radušies, saīsinoties verbu pavē-
les izteiksmes formām (sk. Mgr. I, 1095. §). Šie izsauksmes vārdi pēc no-

zīmes ir tuvi verbam, no kura tie radušies, un izsaka to pašu, ko ar attie-

cīgu verbu izteikts pamudinājums, piem., dzi, klau pamudina klausīties,
vērst uzmanību uz ko dzirdamu, rau, re, skat — mudina vērst uzmanību uz

ko redzamu v. tml.

Dzi! Dūcieni! Vai pērkons no zilajām debesīm grauj? Sauj! V. Pl.

1, 57. X l au! Pagalmā troksnis. 81. 17, 72. «Pag, pag!» viņš [Mārtiņš]
pieturēja, kad Ješka apķēra baltās rokas šķilas galam, it kā gribētu to ar

vienu vēzienu iesviest ratos. «Tā viņu var pārlauzt pušu. Akmeņus necel

ar spēku, bet ar galvu.» A. U. 29, 296. «Xv š nu, sieviņ, k v š!» Riekstiņš
viņu mierināja. V. L. 10, 551. Tikai rāmi un ar apdomu — bez jandāliem!
Lai būtu klusums! Tst! J. V. 3, 190. «Pirmā grupa aiz manis, skriešus!» —

«Stop!» Gunārs izdrāzās no sava kakta. O. V. 2, 212.

Pamudinājumus izsaka arī ar sasaukšanās un uzrunas izsauksmes

vārdiem (sk. Mgr. I, 1100. §), ar kuriem pamudina uzrunāto personu vērst

uzmanību uz runātāju vai darīt zināmu, kur tā atrodas.

«Ū ū, Karlīne, ū ū! Mes te esam.» Ķarlīne atsaucas. Brig. 5, 63. Ū ū!

Tēt, kur tu esi? Ū ū! J. V. 4, 31. Ē, c brālīt! Pieturi jel drusciņ! Aps. J. 2,
107.

Pamudināt var ari ar dažiem citiem izsauksmes vārdiem, un interjek-

12 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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tīvo pamudinājumu var precizēt un papildināt ari ar verbu izteikts pamu-

dinājums.

Nu tad marš pie katla tīrīšanas! Brig. 5, 400. .. .
bet saimnieks uz-

brēca: «Marš! Ej tik pie darba!» J. Jauns. 6, 188. Viņa [Aija] saņēma
Jāni aiz padusēm un cēla augšā. «O pā! celies nu, manu vīriņ, pusdie-

niņa jau uz galda!» J. Jauns. 6, 320. «$ c!» un viņa tuvināja Jēkaba mutei

kūku, tās aizkosto galu pirkstos turēdama. 81. 20, 101. Nu, aijā, lellīt,
ai ja i jā! Nu, miedzi saldā miedziņā! Rainis 5, 269.

Ļoti bieži ar izsauksmes vārdiem izsaka pamudinājumus dzīvniekiem.

Iznāca saimniece ar ķipi rokā, gāja pa priekšu un sauca: «Tpru,

tpru, teliņ! Tpru, teliņ!» 8.-U. 5, 114. Pēc pusdienām saimniece lesmēla

vēl putru, tomēr nelika to vairs galdā, bet gāja uz durvīm un sauca: «S c,

se, suņi! Se, s e,suņi!» 8.-U. 6, 254. ... kustoņa [odi], redz, kā lien acīs ...
«I š tu sātana radījumi!» viņš [Mārtiņš] gaiņā ar roku pa gaisu. J. Ak.

1, 27. Runcis Mūris man pinas ap kājām un draudzīgi murrina. «Škic!»

es briesmīgi lebļaujos un metos šim virsū. 2. Gr. 2, 55.

271. §. Pamudinājuma modalitātes izteikšanai, niansēšanai un pastip-
rināšanai pamudinājuma teikumos noder arī atsevišķas leksiskas vienības

un īpaši stilistiski paņēmieni.

Leksika vien pamudinājuma modalitāti teikumam piešķir ļoti reti, bet

atsevišķos gadījumos tai ir svarīga nozīme. Ar leksikas līdzekļiem pamu-

dinājumu visbiežāk pastiprina vai citādi niansē.

1. Tiešu pamudinājumu var izteikt verbi vajadzēt, nedrīkstēt, pavē-
lēt, aizliegt v. tml., bet tikai noteiktā kontekstā, noteiktā situācijā un no-

teiktā formā.

Alders. Man šl vieta jāatstāj. Edgars. Par ko? Tā tikai trūka! Pretī

turēties jums vajaga, ne bēgt! 81. 17, 342.«Vajag uzklausīt tautas

masu balsi!» Līdums mācīja savus tuvākos līdzstrādniekus. V. L. 10, 231.

Kreisās rokas piedurknē un sānos rēgojās vairāki caurumi. «Un vēl viens

noteikums. Šos te,» viņš norādīja uz pārplēstajām vietām, «tu nedrīksti

aizlāpīt!» 2. Gr. 2, 15.
... pavēlu: šodien, 1. Maijā, salutēt ar divdesmit

artilērijas zalvēm. C. 6, 103. Nedrīkst iekšā nākt! J. Por. 2, 279.

Daļēji tiešu pamudinājumu, daļēji pamudinājuma pastiprinājumu iz-

saka tādi verbi, kas nostājas galvenā pamudinājuma izteicēja verba priekšā
un nozīmes ziņā ir tam tuvi. Tā, pamudinot veikt kādu darbību, kas sais-

tīta ar virzību, blakus lieto arī virzības verbu. Sī šķietamā liekvārdība ir

stilistisks paņēmiens pavēles kategoriskuma mīkstināšanai.

Nav sapņu stāstāms laiks. Ej atnes ogles. Un pakur uguni. Rainis

10, 14. Tekat [teciet], meitas, Ko viesi uzņemt pāraugat [-iet]! Rainis

8, 199.

Pamudinājuma pastiprināšanai lieto arī verbus, kdS savienojuma ar

galveno pamudinājuma izteicēju verbu zaudējuši savu tiešo leksisko
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nozīmi, piem., ņem atpūties, ņem aizej, pielūko atceries, skaties nepazaudē

v. tml.

Ņem un organizē skūšanu! 2. Gr. 2, 101. Pielūko labāk, ka atkal kur

nenosvied. Tev jau viss — kur cilā, tur paliek. A. U. 10, 47.

2. Dažas pamudinājuma modālās un satura nianses var paradīt par-

tikulas, piem., jel, gan, nu, taču, tikai v. tml. Partikulas jel, nu, taču,

sarunvalodā tak pastiprina pamudinājuma intensitāti.

Miļo Kārlīt, nāc jel uz Raudupēm, topi par Raudupi. 81. 18, 111.

«Nu saki jel!» Jānis lūdzās. «Runā!» 81. 19, 224. «Turiet! Turiet ma-

šīnas!» visi kliedza. «Turiet taču!» J. Jauns. 6, 155. Viņa [Osiene]

atgrūda ratiņu un pielēca kājās. «Nu atbildi taču, kad ar tevi runā!

Vai tev mēles mutē nemaz nav? Parādi tak, ka tu esi dzīvs cilvēks,

nevis koka gabals!» A. U. 29, 414.

Skubinajumu ar pieļāvuma niansi var paradīt partikulas vien, gan,

tikai.

Ēd, puisīt, ēd vien, tev jau vajadzēs daudz spēka. V. L. 10, 53. Kad

Pakalns izgāja zirgu jūgt, pati pienesa Jānim prāvu gabalu sālītas cūkas

gaļas. «Bāziet kulē,» viņa teica, «nebūs jāpērk.» Jānis pretojās. ...«Ņe-
miet vien!» viņa mudināja un pati sēja maisu vaļā. J. Jauns. 6, 355.

«Ē d tik ai, ē d,» saimniece, redzēdama, ka slauķu pie biksēm rokas, mani

mudināja. J. Jauns. 6, 21. «Nu man būs jāiet,» Mārtiņš nomurkšķēja. «Jā,
nu tu ej g a n!» Līze atsaucās. A. U. 29, 284.

Daudz dažādu nokrāsu pamudinājumam piešķir arī citas partikulas.
«Aprimsti nu, Bobi, nenoplēs man drēbes!...» Anna pa jokam

bārās ar veco suni. V. L. 10, 335. «Padod nu, Jān', man ūdeni, te mai-

zei netiek.» J. Ak. 1,34. «Juri, nebaidi nu puikas!» vectēvs labsir-

dīgi bārās. J. Por. 2, 200. «Neblēņojies nu, Raudupu māt, laid

nu mani vaļā!» Kārlis kaitināts iesaucas un lūko atsvabināties. 81. 18, 112.
Bet stirna brēca tikai pēc saviem bērniem. Lapsa saka: «Neb rē c vis, es

tev bērnus gādāšu, paslēpies tikai te aiz krūma!» Ltp. 71. Ej jel
nu iekšā! 81. 18, 75.

3. Pamudinājumu pastiprina vietniekvārds man, kas daļēji vai pilnīgi
zaudējis sākotnējo leksisko nozīmi.

«Piesargies tu man!» Osiene nošņāca caur sakostiem zobiem.

A. U. 29, 356. Nedomā tu man tajās grāmatās vien gulēt! Rītu pat
saksim linus vērpt. A. U. 10, 107. Bieži viņš man vai Zaļkalnam uzsauca:

«Ne staipi man te kaklu un neskaties apkārt!» I. Lēm. 2, 14.

Tīra pamudinājuma pastiprinātāja nozīme ir adjektīvam vesels pa-

mudinājuma teikumos, kas izsaka atļauju.
«Nu, kas ir? Izved mani laukā!» — «Kālab ne? Dod tik man savu jau-

nāko meitu — tūlīt.» .. .«Ņ cm vesels!» Ltp. 203. Redzēju Miķeli. Tas ...
pīpēja. «Pīpē ves c l s,», es domāju, «izkūpini savu naudiņu, pusgraud-
nlek, un deldē veselību!» J. Jauns. 6, 99.
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Lūgumus pastiprina vārdi lūdzu, lūdzams.
Es dejoju kā viesulis, uz mani skatās un raugās. Un daža laba meitene

lūdzas: «Jāni, nu diezgan, nu es vairs nevaru! Lūdzams, mīļais Jāni!

Nu es nevaru!. ..» J. Ak. 1, 54. «L ūd zu ietiniet tabaku vien,» Lejinš teica.

8.-U. 13, 32.

4. īpašs stilistisks pamudinājuma modalitātes pastiprināšanas līdzek-

lis ir atkārtojums. Atsevišķus vārdus vai vārdkopas atkārto ne vien

tad, ja šaubās, vai sarunbiedrs pamudinājumu dzirdējis, bet arī, lai aktīvāk

liktu saprast un paklausīt runātāja gribai.
«Steidzies, steidzies, glāb savu bērnu!» Raudupieti skubina

viņas labais gars. 81. 18, 108. Z ē 10, žēl o, daiļā Laima! Brig. 4, 210. «Nu

dzer, dzer, dzer uz jaunās Mālnieces laimēm!» vecais skubināja,
tin Andrs satvēra glāzi un iztukšoja to līdz dibenam. 81. 18, 83. Mācies,
mācies, mācies, Artur, komunismam būs vajadzīgi gudri un mācīti cil-

vēki. V. L. 10, 330. Zelta sapnīt, aud vēl aud! Asp. 2. 203. «Mazāk

r unā, pēc iespējas mazāk runā,» tāds bija viņas padoms. I. Lēm. 2, 5.

Var atkārtot ne vien kādu atsevišķu pamudinājuma teikuma locekli vai

A ārdu un vārdu savienojumu, bet arī visu pamudinājuma teikumu.

Negantc li, neklūp bērnam virsū! Negant c li, neklūp
bērnam virsū! 8.-U. 10, 14. Jāni, celies! Ir laiks, Jāni, ce-

lies! J. Ak. 1, 17. Un, ieraudzīdama, ka Annele pa to starpu atkal paņēmusi

grāmatu, Amaļa pārcērt ar stingru pavēli: «Ņem nost grāmatu! Uz pē-
dām ņem nost! Noglabāt!» Brig. 3, 33.

VĒLĒJUMA TEIKUMI

272. §. Ar vēlējuma teikumiem runātājs izsaka vēlēšanos vai no-

vēlējumu. Atšķirībā no pamudinājuma teikumiem ar vēlējuma teikumiem

nevēršas pie kādas noteiktas personas vai personu grupas, no kuras sa-

gaida attiecīgu rīcību, lai runātāja vēlēšanās tiktu izpildīta. Vēlējuma tei-

kumos nav aktīvas iedarbības uz klausītāja rīcību.

Kā īpašu modālo teikumu tipu vēlējuma teikumus raksturo, no vienas

puses, teikuma saturs — runātāja vēlēšanās vai novēlējuma konstatējums,
no otras puses — teikuma formālās pazīmes — galvenokārt vēlējuma par-

tikulas teikuma sākumā, verba vēlējuma izteiksme un vēlējuma intonācija.
273. §. Izsakāmās nozīmes ziņā vēlējuma teikumi ir galvenokārt

divējādi — vēlējuma teikumi, kas izsaka vēlēšanos, un vēlējuma teikumi,

kas izsaka novēlējumu. Abas šīs nozīmju grupas tomēr ļoti cieši savstar-

pēji saistās.

Vēlēšanos galvenokārt izsaka tie vēlējuma teikumi, kuru nosaukta

vēlamā norise tieši vai netieši attiecas uz pašu runātāju.
Cilvēkam top tik karsti, ka nezina vairs, kur dēties: ne ārā, ne istaba

nav spirgtuma. ... Te cilvēkam ienāk vējš prātā un viņš nosaka: «Kaut
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jel vējiņš sāktu pūst, nebūtu vairs tik karsti!» Ltp. 113. Ktodij! Kaut

raudāt es spētu kā bērnības tālajās dienās, Dziļi spilvenā plakt, asarās

izlāsot viss! Sudr. 5, 87. Nu ari Micei tīkas. Kaut dziesma nekad nebeig-
tos! Brig. 6, 311. «Ka tikai neuznāk lietus,» ar bažām domāju es. Br. S.

3, 70.

Novēlējumi palaikam attiecas uz kādu citu personu, tajos nosauk-

tās norises vai parādības nāk par labu vai jaunu nevis runātājam, bet gan

kādai otrajai vai trešajai personai.
Nu pilnā gaismā acis tevi skata, Lai svētība pār tevi līst kā saule, Kas

līdz ar visām zvaigznēm tevim liecas! Rainis 10, 106. Kaut jūs zinātu, kā

Edgars jūs mīlē! 81. 5, 364. Man pašai nekas nav vajadzīgs. Kad tik vi-

ņam [bērnam] nepietrūktu siltuma un mīlas! V. L. 10, 91. Dzimtene! Piec-

gadē krāšņāk tev zelt! P. S. 1, 3\«Sveiciens jaunai pasaulei!» skan mūsu

sveicinājums. Sudr. 4, 69. Ņem ari savu Mariju! Ņem viņu, ņem viņu! Bet

to es tev saku! Lai tev mēle sakalst par taviem meliem, un lai tā bērna

gars māc tavu dvēseli dienu un nakti, kamēr tu nosprāgsti! 81. 18, 115.

274. §. Vēlējuma modalitātei teikuma dažkārt pievienojas arī izsau-

kuma modalitāte, un šī izsaukuma modalitāte var kļūt arī par galveno.
«Kad tu nolāpītu! Tavu nejēdzīgu spērienu!» Miets lādēja un nospļā-

vās. 81. 19, 6. Kad tu tik zinātu, kā viņš dejo — kad tu tik zinātu! Brig. 6,

62. Ja tu tikai zinātu, Edžiņ, kāds man ir brālis! V. L. 13, 128. Bet tad saim-

nieku Janks viņu pārtrumpoja. Tas bija tādu lietu redzējis . . . un visā klu-

sībā uztaisījis. «Kad tu sapūtu!» katrs iesaucās, kas to redzēja ... Tāda

veida spieķis ne tikai lepni izskatījās, bet bij .. . arī stipri noderīgs.

J. Jauns. 9,88.
Vēlējuma modalitāte var robežoties ar pamudinājuma modalitāti, ja

vajadzības konstatējums saistīts ar aktīvu gribas izpausmi ietekmēt klau-

sītāja rīcību.

Jāzeps. Mans brāli, esi manim labs, šo ņem! Pieiet pie eļļas koka, no-

lauž zariņu un pasniedz to Jūdam. Lai neiet karavīrs bez eļļas zara! Rai-

nis 10, 29. Uz priekšu! Lai vairs buras nesaraucas, Lai mūžam tālāk, tā-

lāk laužas kuģu bars, — Līdz top par sauli gars, kas sauļup traucas, un

atzied mūžīgs pavasar[[]s. Sudr. 5, 41. Lai zeļ mūsu dzimtene! Sudr. 5, 387.

Nereti vēlējuma teikumam atbilstošas predikatīvas vienības iegūst
nosacījuma vai pieļāvuma palīgteikuma nozīmi.

Pēc brīža Juzis prātoja atkal. Bijis jel drusku vējš, tad mēs

tūliņ manītu, vai neesam pagriezušies atpakaļ. A. U. 21, 163. Smiekls nāk

ir man. Jās debess putni, es domāju, kaut jūs visi mani ap-
dziedātu un apkūkotu, tad es būtu pilns dziesmu un prieka. J. Ak.

1, 22. Sūrā darbā cilvēkam nekad nav miera. Būtu vēlais ielu skrē-

jējs Apstājies pie akmens grēdas, Viss var būt, tam prātā
nāktu Miera domas, droši ļaudis Un tam atspīdētu ceļā Cita, mīlīgāka
gaisma... Sudr. 5, 182.
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275. §. No vēlējuma teikuma formālajām pazīmēm pašas sva-

rīgākās ir trīs — verba vēlējuma izteiksme, vēlējuma partikulas un vēlē-

juma intonācija. Vairumam vēlējuma teikumu piemīt visas šīs trīs pazīmes,
bet vēlējuma modalitāte var tikt izteikta arī, ja kādas no šīm pazīmēm
nav.

Viena no galvenajām vēlējuma teikuma formālajām pazīmēm ir verba

vēlējuma izteiksmes forma, bet nereti vēlējumu izsaka arī ar īstenības iz-

teiksmes vai nenoteiksmes formu.

Vēlējumu var izteikt arī bez verba — ar nomenu akuzatīvā vai nomi-

natīvā vai arī ar apstākļa vārdu. Atkarā no teikuma formālās izveides,
t. i., no centrālā locekļa morfoloģiskās dabas, šķirami verbālie un never-

bālie vēlējuma teikumi.

VERBĀLIE VĒLĒJUMA TEIKUMI

276. §. Verbālo vēlējuma teikumu izteicēju vai galveno lo-

cekli palaikam veido verbs vēlējuma izteiksmē. Šo verba formu nosaka

pats teikuma saturs — vēlējuma teikumā darbība netiek nosaukta kā jau
reāla vai katrā ziņā realizējama, bet tikai kā vēlama un iespējama, kas

noteiktos apstākļos varētu realizēties, tomēr kaut kas ir par šķērsli, lai tā

īstenotos.

Slaucītājs aplaizījās: «Ak, būtu es Kungs! Divreiz naktī es tad tadu

sapni!» A. U. 21, 313. Ek, b ūtuteArnis! V. L. 14, 71.

Vēlējuma izteiksmes atsegto vēlējuma modalitāti pastiprina intonā-

cija — vēlējuma teikumos palaikam krītoša melodija un uzsvērts verbs;

melodijai raksturīgs legato zilbju saistījums:

Būtu te Amis!

3 2 1

Izsakot vēlēšanos, vēlamu iespēju, parastākas ir vēlējuma izteiksmes

saliktās tagadnes formas.

«Sī te nav jahta ...»— «Nē, bet tur viens būvēja laivu Būtu tu re-

dzējis, kas par izskatu! Viegliņa, tilpīga, un kur tā gaita!» V. L. 15, 45.

Tavi aprēķini nav nekam derējuši... būtu tu uz mums klausījies!
Brig. 6, 131. Būtu šis pašas laipnās apsveicināšanas skaņas skanēju-
šas arī priekš gadiem astoņiem! A. 1, 1070.

Taču vēlējuma teikumā šādās saliktās tagadnes formās palīgverbu
bieži atmet un ar vēlējuma nozīmi lieto tikai verba divdabja formu.

Nelga tāds, ko viņš tur čukst, it kā Sarkanais Sils nebijis tāds pats kā
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Lielais un Melnais Mežs! Runājis skaļi un gaiši, Ješka taču redzēja

pats, ka sils un vairāk nekas. A. U. 21, 266. Sveķāmurs nedzēra un nepīpoja,

zirgu nopirkt un pusgraudu uzņemt viņam blj nieka lieta. Nebijusi ti-

kai tā briesmīgā vilna un kupris mugurā... A. U. 29, 623. Atnākusi

jel drīzāk tā saimniece. A. U. 8, 180.

277. §. Svarīga ir verbālo vēlējuma teikumu vārdu kārta. Vēlē-

juma teikumos, kuros vēlējuma modalitāti izsaka verba vēlējuma izteiksme,

bet nav īpašu vēlējuma ievadītājpartikulu, verbs arvien nostājas teikuma

pirmajā vietā. Salikto laiku formām teikuma pirmajā vietā ir palīgverbs,
verba divdabja forma var atrasties arī starp teikuma vārdiem vai teikuma

beigās.
278. §. Vēlējuma modalitātes pastiprināšanai blakus verbam vēlējuma

izteiksmē vēlējuma teikumā mēdz lietot vēlējuma partikulas — jel,
tikai, tik, taču, sarunvalodā tak.

Būtu je l uznācis lietus! V. L. 15, 44. «Būtu jel uznācis vējš, ātrāk

noskaidrotu gaisu,» Meņģelis sacīja. «Tadnu ritu sāksiet zvejot ar vadu .. »

viņa [māte] ierunājās .. . «Jā, būtu tik nu ķēries,» viņš [Oskars] sacīja.
V.'l. 15, 19. Zivju pārstrādāšanas fabrika... Būtu tik nu bijušas zivis

ko pārstrādāt. V. L. 13, 72.

279. §. Jo spilgti vēlējuma modalitāte izpaužas tad, ja vēlējuma tei-

kumu, kurā ir verbs vēlējuma izteiksmē, ievada vēlējuma partikulas —

kaut, kad, retāk — vēlējuma partikulas nozīmē lietotas partikulas ka, ja.
1. Galvenā vēlējuma teikumu ievadītāja partikula ir kaut. Tā ievada

gan teikumus, kas izsaka vēlējumos, gan teikumus, kas izsaka novēlēju-
mus.

Muļķītis nosēžas dārza galā, paskandina iemauktus un vēlas: «Xaut

dārzs būtu tīrs!» Ltp. 137. Uzreiz viņa sirdī iedegās vēlēšanās. Kaut

es viņam varētu atriebties! 81. 18, 138. Saimnieks aris līdumā. Zirgs,

nodzīts, lāgā nevilcls. Saimnieks par to dusmojies: «Kaut tevi lāči ap-

ēduši!» Ltp. 22. Kaut vairs nedzirdētu dziedam gaiļus, Staru laiks

kaut nebijis tik īss! Sudr. 5, 33. Kaut man arī reiz tā būt v! A. U.

30, 214. Kaut es varētu būt kā viņš vai vismaz kā kārtsgals Emsis!
A. Grig. 1, 38.

Parasti, it īpaši, izsakot vēlējumos, partikula kaut ir uzsvērta, to pat
mēdz izrunāt mazliet lēnākā tempā, piem.,

Kaut es varētu būt kā viņš!

3 1 2 10 2

Izsakot novēlējumus, partikula kaut tiek izrunāta atrak un nav

tik uzsvērta, kā izsakot vēlējumos. Galvenais uzsvars teikumā ir uz
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izteicēja vai kada cita teikuma locekļa; melodija iespējams ari stakato

saistījums.

Kaut tevi lāči apēduši!
10 3 2

2. Vēlējuma teikumus var ievadīt ari vēlējuma partikula kad. Mūs-

dienu literārajā valodā šādi teikumi sastopami reti.

Muļķītim princeses apsmiekls iet pie sirds. Viņš saka: «X ad tevi ne-

labais raut v!» ... Nelabais ari tūdaļ klāt un aizrauj princesi diezin kur.

Ltp. 132. Kad ātrāk būtu gals! Rainis 10, 102. Kaupiņš. ... Jau nāk no

pirts. Samtcepure. Kad laistu mūs arī! Brig. 4, 140. «Un nu jūs sēdiet

[-žat] še un mokāt pats sevi bez kāda iemesla.» Ap viņa lūpām lidoja sērs

smaids. «Bez kaut kāda iemesla! Kad jums būtu taisnība.» Brig. G,
65. [Čigānietes] ... vēl aiziedamas kliedza lāstu vārdus atpakaļ: «Xad tu

tukša paliktu! Kad tev visi lopi adatu pār ēstos! Kad tu pate

[ ti] trīs gadi uz deguna kristu un trīs gadi staigātu atliekusies
kā vecs nazis! Kad visi tavi cāļi čigānu makšķeres ierītu!» J. Jauns.

5, 50. Te viņa [Alma] bieži staigās, domāju. Kad varētu kādreiz re-

dzēt, kāda tā ir! J. Ak. 1, 23.

Partikulas kad vēlējuma nozīme var arī robežoties ar pieļāvuma vai

ierobežojuma nozīmi, piem., «Nu, vai tad nebija ne garoziņas pie rokas?s>

vina vaicā. «Kad cukura gabaliņu būtu ielikusi mutē vai ko.»

J. Ak. 1, 22.

3. Retāk vēlējuma teikumus ievada partikulas ka, ja. Šādos teikumos

vēlējuma nozīme robežojas ar nosacījuma nozīmi. Tajos nosaukta vēlama

darbība, kurai izpildoties varētu realizēties arī kāda cita iecere. Teikumos,
ko ievada ja, nosacījuma nozīme ir pat pārsvarā.

Ak, ka tak viss neietu tik lēnām! 81. 18, 173. Ka var ē tu no-

klausīties, ko viņi tur runā! Izejot viņa pameta durvis vaļā. Brig. 6, 414.

«Kur bija tie spēki, kas varēja to [brālīti] padarīt veselu? Ja es tos zinā-

tu! Ja es kaut ko iespētu!» domāja Anta. «Es darītu visu.» Brig. 6,

445. «Ka tikai izturētu!» bažījas Rullis. R. S. 1, 244. Annelei nodreb

sirds. Ka tik nu tāda kliegšana būtu uz labu! Brig. 5, 32. Ja tu sa-

prastu, kas tas bija par pārdzīvojumu, kad es klausījos paceļamā
enkura ķēdes žvadzienos! Tie manām ausīm skanēja kā visskaistākā mu-

ziķa
...

2. Gr. 2, 18. Simt sešdesmit procentu ...
«Ja mēs tā s p ēt v,» ar

skaudību domāja Egons Lāpstiņš. Kar. la, 8, 683. Ai, ja man viss tā
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paveiktos kā Ilzei! A. Grig. 6, 12. Bet ja es viņu noķertu! No ve-

cas tauvas es jau uztaisīju labu sitamo. V. L. 11, 99.

Partikulas kad, ka, ja palaikam netiek uzsvērtas, bet uzsver kadu

vārdu, kam teikumā vissvarīgākā nozīme. Vēlējuma teikumos, ko ievada

partikulas kad, ka, it īpaši, ja tie izsaka novēlējumus, melodijai raksturīgs
nevis legato, bet stakato saistījums, piem.,

Kad tevi nelabais rautu!

0 13 2

Ka tikai izturētu!

013

Izsakot vēlējumos, ar minētajam partikulām ievadīta vēlējuma tei-

kuma melodijā var būt arī legato saistījums.

Kad jums būtu taisnība!

13 1 2

Ja mēs tā spētu!
13 12

280. §. Ļoti spēcīgi vēlējuma modalitāte parādās tādos vēlējuma teiku

mos, kuros blakus verbam vēlējuma izteiksmē un ievadītājai partikulai vē

lējuma modalitāti pastiprina vēl citas partikulas un partikulu savieno

jumi — jel(e), tak, nu, tak nu, tik(ai), tikko v. c.

a) jel, jele, tak:

Kaut jel nebijis tik salti! A. U. 8, 219. «Apnicis te kvernēt ka zvē

ram,» nopūtās Silis. «Kad jel kāds darbiņš bijis.» A. S. 10, 206. Vie
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nam tēvam un mātei nebija neviena bērna. Reiz tie abi, aiz galda sēdēdami,

runāja: «Xaut je l c dievs mums, mazākais, tādu bērniņu dotu kā

ezīti!» Ltp. 202. Kaut tak māte ko vaicātu! Brig. 6, 211. Kad tak

drīzāk sāktu braukt! Kad tak drīzāk! A. U. 21, 47. «Kaut tak

nu reiz beigtu līt!» Roču māte žēlojās... J. Por. 2, 133.

b) tik(ai), tik(ai) nu, nu:

let viņa uz tīrumu apraudzīt puišus, slinko meitas pa māju; strādā ar

meitām pa māju, slinko puiši tīrumā. Un kaut tikai viņi tur vēl

slinkotu vien! Bet, neprašas, iesēj linus miežu un miežus linu zemē un

griķus tur, kur kartupeļi būtu jāstāda... 81. 18, 94. Kaut tikai nu ne-

g adīju sies ceļā citi braucēji un gājēji, Osienel blj tā, ka pat katrs pā-

lēnietis tūliņ sazīmētu viņas un zinātu, kurp tās brauc. A. U. 29, 417. Kad

tik viņam tā peļņa neizbeigtos! A. U. 30, 7, Meitas māte. Vai man

dieniņ, dvielis trūcis! Dēla māte. Kaut nu dzīve netrūkusi! Rainis

10, 295. «Jā, būtu tik nu ķēries,» viņš [Oskars] sacīja. V. L. 8, 19.

Patlaban Ir tā, ka dažbrīd jau domas sāk griezties atpakaļ. Kaut nu

laiks kādu brīdi stāvējis uz vietas. J. Jauns. 6, 176.

281. §. Kaut gan visi vēlējuma teikumi ir vairāk vai mazāk emocio-

nāli, šo emocionalitāti var pastiprināt arī izsauksmes vārdi, kas tad palai-
kam nostājas teikuma sākumā.

Ak, kaut tie vārdi būtuman, Kas ceļ iz dzidras sirds to skaidro mīlu ...
Rainis 10, 51. Simtreiz dienā tā domāja: «Ak, kaut viņš būtu še!» Brig.
6, 95. Ak, kaut labāk bijusi nakts un bieza bieza tumsa! A. U. 21, 360.

Ak, kaut viņa zari augtu līdz viņai tālei, kas, purpurā tērpusies, snauda

vakara dziesnā un, baltzilos autos tīta, šķīsta un maiga, saņēma rītos

pirmo saules liesmu skūpstu; ak, kaut viņa zari augtu līdz viņai zilajai
tālei, kas katru dienu pušķojās daudzkrāsainām lentēm kā jauna līgava!
Brig. 6, 237.

Vēlējuma teikumā izsauksmes vārds var saistīties arī ar uzrunu, kas

nosauc personu, kurai vēlējumu vai novēlējumu izsaka.

Ak mīļā māte, Kaut tu man bijusi! Rainis 10, 222. Ak māmiņ,
kad tu visu tik tā neuzņemtu! Brig. 6, 205. Ai Elza, kad tu visu to zinātu!

Brig. 6, 274. Ai Mirdza, kaut tu būtu redzējusi, kādus brīnišķīgus pui-
šus izaudzināja fronte! A. S. 10, 256.

282. §. Verbālo vēlējuma teikumu galveno locekli vai izteicēju vai

tā daļu var veidot arī verba īstenības izteiksmes tagadnes 3. per-

sonas forma. Taču tādā gadījumā ir obligāts vēlējuma modalitātes norā-

dītājs — vēlējuma partikula teikuma sākumā.

1. īstenības izteiksmes tagadnes 3. personas forma kā izteicējs vai tā

daļa visbiežāk mēdz būt vēlējuma teikumos, ko ievada vēlējuma partikula.
Tādi vēlējuma teikumi formāli pilnīgi saskan ar pamudinājuma teikumiem,
kuros ir verba pavēles izteiksmes 3. personas forma resp. verba īstenības
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izteiksmes 3. personas forma kopā ar pamudinājuma partikulu lai. Vēlējuma
teikumus no pamudinājuma teikumiem atšķir teikuma saturs: vēlējuma tei-

kumos nav izteikta griba ietekmēt klausītāja rīcību, nav pamudinājuma, kas

domāts noteiktai personai, kura ar savu darbību vēlējumu realizētu.

Saimniece izvadīja viņus sētsvidū. «L a i tad nu labi izdodas, lai

izdodas!» viņa novēlēja. A. U. 29, 355. L a i stipra ir mūžos mūsu valsts,

lai zaļo kā ozolu birzs brīvā cilvēce! Sudr. 5, 417. Beidzot viņa pasnie-
dzās levai pie auss un čukstēja: «L a i viss piepildās, ko tu vēlies!»

J. Jauns. 6, 206. Lai netiek dārzs un lauks vairs tanku arts! Lai bērni

lieli izaug pilni prieka, Par darbiem domas kļūst, kas piedzimst galvā!
Sudr. 5, 338. Levijs. L a i odzes sadur tavu melu mēli! Simons. L a i aklās

mušas tavas acis ēd! Dans. La i tavi bērni tavu galvu lā d! Zebulons.

Lai tavas rokas kā tie kūļi tūkst! Azers. Lai zāle aug pār tavu

durvju slieksni! Rainis 10, 77.

2. Vēlējumu var izteikt arī verba īstenības izteiksmes tagadnes 3. per-
sonas forma kopā ar vēlējuma partikulas nozīmē lietotiem vārdiem kad, re-

tumis ar ka. Palaikam šīm ievadītājām partikulām ar vēlējuma pastiprinā-
tāja nozīmi piebiedrojas arī partikulas tikai, tik.

Šadi vēlējuma teikumi parasti nosauc norises, kas nebūtu vēlamas, iz-

saka bažas, ka zināma darbība varētu notikt. Verba forma tajos palaikam
ir noliegta.

Juzim likās, ka Andra galva arvien vairāk ienirst ūdeni. Trakais! Kad

tikai viņš nelaižas peldus! A. U. 21, 141. «Ka tikai neuznāk

lietus,» ar bažām domāju es. Br. S. 3, 70. «Kad tik Jancis neuzmos-

tas,» sieviete teica. J. Por. 2, 207.

283. §. Verbālo vēlējuma teikumu gramatisko centru nereti veido arī
nenoteiksme. Šādu teikumu modalitātes noteikšanā liela loma ir vē-

lējuma intonācijai un kontekstam, jo nenoteiksmei pašai par sevi nav iespē-
jams izteikt noteiktas modālas nozīmes.

Cīnīties, krist, Ļaut sirdij kvēlot! Rainis 2, 27. Cik te ziedu!

Cik te smilgu! Caurām dienām zālē gulēt! Rainis 5, 38. Ak, acis aiz-

miegt — dzīvot klausoties Pa tavu sapņu valsti! Rainis 10, 174.

Milzīgs, neizturams smagums nospieda viņu, un viņas dvēsele slāpa zem tā.
Drīzāk atsvabināties, drīzāk nomazgāties! A. U. 8, 161
Dzimtene! Piecgadē krāšņāk tev zelt! P. S. 1, 31. Tad Paulā kairureiz
pamodās kaut kas svešs un viņa acis liesmoja. Jā, baudīt, baudīt un

dzīvot! Brig. 6, 287. Kā zem sloga Andriksons vilkās uz priekšu. Izcir-
tuma malā viņš saļima un raudāja. Mirt! Mirt! 81. 18, 136.

...
viņiem

bija tikai viena vēlēšanās: būt tādiem kā Pavka! V. L. 10, 191.

Vēlējuma modalitāti nepārprotamu dara vēlējuma partikula teikuma

sākuma: Es ieeju atkal, un man vajaga būt viņas tuvumā. Kaut just
viņas elpu, kaut nemanot pie drēbēm pieskarties! J. Ak. 1, 55.
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NEVERBĀLIE VĒLĒJUMA TEIKUMI

284. §. Neverbālie vēlējuma teikumi mūsdienu latviešu lite-

rārajā valodā, salīdzinājumā ar verbālajiem, tiek lietoti samērā reti. Šo tei-

kumu gramatiskais centrs ir kāds nomens vai apstākļa vārds. Nepieciešama
šais teikumos ir vēlējuma intonācija, kas īsteni ir vienīgā formālā modali-

tātes norādītāja. Svarīga loma ir arī kontekstam.

285. §. Neverbālo vēlējuma teikumu centra visbiežāk medz but nomena

akuzatīvs, kā arī instrumentāli s.

Lai viss zudis, lai viss gaisis, Lai vēl atņemts tiek viss cits! — Ak, tik

vienu karstu sir d i, Kura nākotnei vēl tic! Asp. 2, 125. Uz redzēšanos!

Laimīgu ceļu un veiksmīgas cīņas! V. L. 14, 205. «Nu tad laimīgas
kāzas!» — «Paldies»... Brig. 6, 296. — «Labu veiksmi!» — «Ar

uzvaru!» palicēji novēlēja. Br. S. 2, 51.

Vēlējuma modalitātes pastiprināšanai šādus teikumus var ievadīt vēlē-

juma partikula kaut.

Kaut tik vēl vienu g ādiņu — vienu gadiņu — vienu vienīgu

gadiņu! Mana Irēne būtu tikusi laimīga — es— mēs visi būtu kļuvuši

laimīgi! Brig. 6, 236. Es klausījos, durvīm pleplacls. Kaut vēlreiz viņa
ierunātos. Kaut vēl vienu vārdu! Bet nu'viss atkal noklusa. I. Lēm.

2, 59.

286. §. Pēc savas modalitātes vēlējuma teikumi ir arī sveicinājumi,
ko izsaka ar interjektīvajiem nomenu locījumiem, kā, piemēram, labu nakti,

ar labu nakti, labu rītu, uz redzēšanos v. tml., kā arī ar vārdiem labdien,

labvakar, labrīt, paldies v. tml.

«lesim nu!» Katrīna bīdīja tēvu sev pa priekšu. «Ar lab vak ar v!»

— «Ar lab vakaru!» — «Un paldies par laipnību!» Skara durvis

nosauca. A. U. 8, 167. Ar labu nakti! Esi laimīgs! A. Grig. 6, 17.

Nu tad uz laimīgu satikšanos! (Atvadās). 81. 17, 236. Uz redzē-

šanos! V. L. 14, 205. «Labdien!» abas meitenes padeva reizē. Brig.
5, 423. Tiklīdz ko Andra tēvs mani ierauga, viņš dod man labdienu: «Nu

labdien, dēliņ!» — un c s atkal atņemu: «Labdien, Andra tēv!»

Aps. J. 2, 220.

287. §. Nereti vēlējumu izsaka teikumi ar lietvārda, kā arī substanti-

vēta vai adjektivēta divdabja nominatīvu centrā. Šādi vēlējuma tei-

kumi var robežoties arī ar izsaukuma teikumiem.

Tev slava, pateicība, lielo Nofer! Rainis 10, 163. Sveiciens

jums, mīļās Latvijas ciemi un pilsētas! Sudr. 4, 20. 5 vei c i c n s tiem, kam

sirdī dvašo Tālā pavasara gaisma! Sudr. 5, 56. Slavēts caur tevi šis

rīts! Sudr. 5, 90. Naftai slava un gods! Sudr. 4, 76.

Vēlējuma teikumus, kuru centrā ir nomena nominatīvs, var ievadīt vē-

lējuma partikula lai.

Lai tavas rokas vara visas zemēs! Rainis 10, 164. Lai lāsts par
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jūsu dusmām, kas tik straujas! Rainis 10, 50. Lai viņam veselība un

labāki ciemiņi! Sudr. 5, 363. Lai slava darba varoņiem Un miera

cīnītājiem šiem, Kas komunismu rada! A. B. 2, 17. Lai jauni mes, lai

spēka daudz, Lai krūtīs nedziest liesma! A. B. 2, 33.

Dzejā ritma dēļ partikula var atrasties ne tikai pašā teikuma sākumā,

bet ari teikumā otrajā vietā.

Slava lai tiem, kas nepazīst baiļu, lerocis rokas kam nesadreb ciets!

Slava lai tiem, par nākotni daiļu Cīņās kas dodas, kad laižas šis riets!

Sudr. 5, 56.

288. §. Retumis sastopami adverbiālie vēlējuma teikumi. Šādu

vēlējuma teikumu gramatiskais centrs ir apstākļa vārds. Ari šo teikumu

modalitātes noteikšanā būtiski svarīga loma ir kontekstam un intonācijai.
Tikai prom, prom vien, ārā uz lielo jūru neitrālos ūdeņos!

Kaut jel pietiktu degvielas, kamēr tiks līdz kādai ostai, tad Fredis varētu

pasvilpot! V. L. 15, 456.

Vēlējuma modalitātes precizēšanai un pastiprināšanai ari adverbialos

vēlējuma teikumus vai teikuma daļas var ievadīt vēlējuma partikula, piem.,

Vīkuļa kungs vairs nevarēja nosēdēt: kaut jele drīzāk! A. U. 8, 261.

IZSAUKUMA TEIKUMI

289. §. Kā satura, tā leksiski gramatiskās un intonatīvās izveides ziņā

īpatnējs teikumu tips ir izsaukuma teikumi. Ar izsaukuma teiku-

miem runātājs izpauž jūtas vai emocionālās attieksmes pret kādu īstenī-

bas parādību, visbiežāk pret izsakāmo domu un sarunbiedru vai pret sa-

runbiedra izteikumu. No vienas puses, šie teikumi satura ziņā īpaši ne-

atšķiras no stāstījuma teikumiem vai retoriskajiem jautājuma teikumiem:

tie tāpat izsaka konstatējumus apgalvojuma vai nolieguma veidā, nosauc

parādības vai to pazīmes v. tml. Tomēr, salīdzinājumā ar stāstījuma vai

retoriskajiem jautājuma teikumiem, izsaukuma teikumiem ir raksturīga
liela emocionalitāte: tieši jūtu izpausme ir izsaukuma teikumu izteikšanas

galvenais nolūks, kamēr citos (stāstījuma, jautājuma, pamudinājuma un

vēlējuma) teikumos emociju un jūtu izpausmei ir tikai papildu raksturs,

otršķirīga nozīme.

Kāds plašums! Kāda vaļa! Kāda tāle! Debess, zeme, jūra, mežs, zāle

cik svaiga, cik zaļa! Mūsu balss cik skaļa! Asp. 2, 79. Cik zeme Ir bijusi
dāsna, Tev dodot tik lielu lauku, Cik debess ir bijusi dāsna, Tā pielejot
ūdeņu trauku! M. Ķ. 3, 49. Svešā ir paķērusi slotu turpat no kakta pie
durvīm. «Es viņam, razbainiekam! Pavisam vairs glābiņa navno viņiem —

acis plēš laukā!» A. U. 21, 56. Ak, šis nebeidzamais miegs! J. Ak. 1, 26.

Kur tu, cilvēks, bez saimnieka iztiksi! J. Por. 2, 49. Pēkšņi no daudzām

mutēm atskanēja neapvaldīts prieka kliedziens: «Smiltis! Smiltis!»

A. Grig. 1, 29. Cilvēks bija un ir zemes viskrāšņākais zieds! A. Sk. 2, 116.
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Jūtas, būdamas viena no reālās pasaules atspoguļojuma formām, kurā

atspoguļojas īstenības priekšmetu un parādību atbilstība vai neatbilstība

cilvēka vajadzībām un sabiedrības prasībām, ir cieši saistītas ar cilvēka

darbību, viņa izturēšanos. Jūtas un emocijas izraisa dažādus nervu pro-

cesus un daudzos gadījumos pastiprina vai vājina muskuļu darbību, kā

arī apzinātos kavēšanas procesus. Tā rezultātā izsaukuma teikumus parasti

pavada izteiksmīga mīmika un žesti. Izsaukuma teikumiem bieži raksturīgs-

pastiprināts skaļums (dažreiz otrādi — aizsmakums, čuksti), straujāks

temps (retumis arī pauzes), lielāki intervāli melodijā. Bieži izsaukuma

teikumos sastopami viegli izrunājamie izsauksmes vārdi.

Izsaukuma teikumu izveidojumā sastopamas tādas teikuma konstruk-

cijas, kādu nav citos sintaktiski modālajos teikumu tipos, kā arī teikumu

ievadītāji vārdi kas, kā, cik, kur, kāds v. tml. Šīs intonatīvās un leksiski

gramatiskās uzbūves īpatnības tad arī padara izsaukuma teikumus par

īpašu sintaktiski modālo teikumu tipu atšķirībā no stāstījuma, jautājuma,
pamudinājuma un vēlējuma teikumiem.

290. §. Izsaukuma teikumu emocionālās nokrāsas var būt ļoti dažā-

das — tajos izsaka gan tīri emocionālus (bailes, dusmas, prieku, bēdas

v. tml.), gan t. s. intelektuāli emocionālos pārdzīvojumus (pārsteigums,
izbrīna, izsmiekls, kauns, nicinājums, nosodījums v. c).

1. Izsaukuma teikumā izteikts prieks:
Un kādas Micei acis! Nu taisni kā siltie ezera ūdeņi aiz dārza! Un velk

vilktin! Brig. 6, 312. Bet Stabulnieks trako kā negudrs. «Man ir dēls!

Dēls!
...

Urā! Man ir dēls!» 2. Gr. 2, 147. Zvīņu ciems bija atbrīvots, iz-

glābts, palicis neskarts! V. L. 13, 179.

2. Izsaukuma teikuma izteiktas bēdas:

Tie mani nemīl, tētiņ, mīļo tētiņ! Rainis 10, 17. Kāda nelāga un grūta

mājvieta mums iekritusi! Sudr. 4,' 108. «Kādas gan es vecuma dienas

piedzīvošu!» māte vaimanāja. J. Por. 2, 18. Kādā jaukā maija mēneša dienā

Caunitis saskaitīja savus parādus: tie gāja jau pāri par piekto simtu. «Nu

ir jātop trakam!» viņš domāja. «Tā es nokļūšu pie pēdējā posta!»
J. Por. 2, 50.

3. Izsaukuma teikumā izteikts izsmiekls, nicinājums:
Puikas plaukšķināja plaukstas un sauca: «Velna ģīmis! Melnais Pēte-

ris! Nu tu visu mūžu būsi melns! Ne ar kādām ziepēm nenomazgāsi savu

purnu!» V. L. 10, 138. Jāzeps. Es sevi apsmiet neļaušos ne lūdzots. Brāļi.

(Smejas viens caur otru.) Ha! Ha! Viņš neļaus mums! Naftalis. Ha, vald-

nieks neļaus! Rainis 10, 131. Edgars. Bet esmu tak jau uzsācis jaunu
dzivi. Vai tad tu neredzi? Kristīne. Viena nedēļa! Un tā pate[-\] nez' kā

būtu pagājuse[-i], ja tev Aldera nebūtu. 81. 17, 340.

4. Izsaukuma teikuma izteikts uztraukums, dusmas:

Vagars (tagad kalpo pie Miķeļa, aizelsies ieskrien). «Kungs, milzu

zaudējumi! Darbi stāv! Un svētkiem gatavojas visa tauta!» L. P. 6,
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459. Skandāls, ka Alaines muižas skrīveram[-im] jākaujas ar badu! 81. 17,

316. «Tas ir par traku!» iekliedzās Lavīze. «Viņa draud!» V. L. 10, 223.

Kas vien man tuvu nāks vai pieskarsies, Es noduršu uz vietas! Rainis 10, 49.

5. Ar izsaukuma teikumiem var izteikt ari pārmetumu un drau-

dus.

Edgar, Edgar! Labi, ka tava māte vairs neredz, kā tu savu jaunību ap-

ēd! 81. 17, 328. Juda. Lai viņš ko dara, tu to aizstāvi! Jēkabs. Es viņu ne-

aizstāvu, dēls, viņš vēl tik jauns. Rainis 10, 24.
...stāvēja Arturs Līdums,

rokā turēdams šaušanai sagatavotu revolveri. «Ja tu tikai iepīkstēsies,

tava dziesmiņa tūlīt būs nodziedāta!» V. L. 10, 264.

6. Izsaukuma teikumos dažkārt var izteikt ciešu pārliecību, ka-

tegoriskumu.
«Tātad jūs noliedzat to?» — «Kategoriski un pilnīgi!» V. L. 10, 268.

Ne purvi, ne meži, ne kalni un upes neaizturēs mūs! V. L. 10, 318. «Te es

neiešu pāri!» Ješka nopietni teica un pavērās bailīgi uz melno ūdeni. J. Por.

2, 102. Edgars. Un, ja tas tiešām tā būtu, — nu, tad es viņu [uguni] atkal

atdzīvināšu! Kristīne. Par velti, tas tev vairs neizdosies! Edgars. Man tas

atkal izdosies! 81. 17, 330.

291. §. Visvairāk izsaukuma teikumu ir sarunvalodā. Daiļliteratūrā iz-

saukuma teikumi galvenokārt sastopami personāža runā. Samērā reti iz-

saukuma teikumi daiļliteratūrā ir autora tekstā. Tie tad izsaka rakstnieka

attieksmi pret attēlojamo notikumu vai parādību — prieku, pārsteigumu,
izbrīnu, sašutumu vai tml.

«Cik miežu un linsēklu vezumu rudeņos neiet pāri?» — «Un ies arvien

vairāk,» sedlinieks jūsmoja, it kā pašam arī bijis kāds vezums ko pār-

dot! A. U. 29, 7. Bet pēc divām dienām ganu meitiņa dabū pastaliņas gluži

pēc kājas. . . Un tas ir Kukažiņas padoms! J. Por. 2, 183. Krusttēvs lāpīja
pats savas zeķes. .. Viņš i[r] domāt nedomāja par precēšanos! J. Por. 2,
217.

Zinātniskajos un publicistiskajos rakstos izsaukuma teikumi ir reti, jo
tajos galvenais ir faktu konstatējumi, bet ne emocionāli vērtējumi.

292. §. Pēc formālajām pazīmēm izsaukuma teikumus var iedalīt 2

grupās: 1) tīri intonatīvajos izsaukuma teikumos un 2) adverbiāli prono-

minālajos izsaukuma teikumos.

TĪRI INTONATĪVIE IZSAUKUMA TEIKUMI

293. §. Tīri intonatīvos izsaukuma teikumus no pārējiem komunikatīvi

modālajiem teikumu tipiem runā atšķir teikuma intonācija, rakstos — kon-

teksts, situācija un attiecīga interpunkcija — izsaukuma zīme teikuma

beigas.
294. §. Izsaukuma teikumu intonācija mēdz but visai dažāda. Ta

ir atkarīga no izsakāmo jūtu rakstura, no situācijas, no runātāja tempera-
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menta v. tml. Visiem izsaukuma teikumiem raksturīga izrunas aktivitāte,
samērā straujš temps. Loģiski akcentētais vārds iegūst īpašu uzsvaru un

parasti tiek izrunāts vai nu ļoti strauji, vai sevišķi gausināti. Atšķirībā no

stāstījuma teikumiem izsaukuma melodijā mēdz būt lielāki intervāli, piem.,
sal.:

Lietus nebūs.

1 2

Lietus nebūs!

1 2

Ceļš ir brīvs!

1 0 2

Ceļš ir brīvs!

1 0 3

Ļoti svarīga loma izsaukuma teikumu intonācijā ir balss tembram, kas

vistiešāk atklāj teikumā izsakāmo emociju un jūtu nianses. Piemēram, ja
izsaka prieku, tembrs ir gaišāks, ja izsaka bēdas — tumšāks, izsakot dus-

mas — skarbāks v. tml.

295. §. Intonatīvie izsaukuma teikumi pēc savas leksiski gramatiskās
uzbūves var pilnīgi saskanēt ar stāstījuma teikumiem, izsaukuma modali-

tāti atklājot vienīgi ar izsaukuma intonāciju.
Edgars. Diezgan tu man esi bēgusi! Tagad man tu vairs neizbēgsi!

81. 17, 370. Nekur vairs zvaigznes nespīd tā Ķā tavā jaunības lodziņā! Asp.
2, 237. Jēkabs (svētī Jāzepu). Pie viņa tautas nāks no zemes galiem, Un

viņa priekšā lieksies viņa brāļi! Rainis 10, 69. Bet krustmāte, toreiz jau
paveca, prātīga meita, teica: «Labāk bez vīra, nekā precēt dzērāju!»
J. Por. 2, 232. Tu — mana elpa, tu — mana maize un ūdens! Sudr. 4, 75.

Par izsaukuma modalitāti blakus izsaukuma intonācijai liecina arī da-

žas partikulas, piem., gan, tik(ai), ari.

Bet ir gan ābelīte! Kā mazas saulītes pa zariem laistās. L. P. 6, 404.

Pēc vairāk nekā trīs nedēļu prombūtnes kādā sestdienas vakarā Meņģeļu
Fredis pārbrauca mājās. Tas tik bij notikums! V. L. 15, 255. Trāpījums

bija labs, un pēc minūtēm desmit celtnis uz klāja Izšūpoja mūsu pirmo tun-

zivi. Tā tik bija zivs! Gandrīz divas tonnas smaga. 2. Gr. 2, 110. Un tad

man gluži blakus parādījās viņa — sieviete melnā... «Velns un elle!» es

domāju. «Tā tikai vēl trūka!...» 2. Gr. 2, 165. ...Izbraukāja Petro-

grādu krustām šķērsām. Te arī bija ko redzēt! Varenie prospekti,
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granīta piļu rindas, pieminekli, muzeji, tirgi, osta. V. L. 14, 600. Lauku gan

toreiz bij mazāk nekā tagad
.
. . Bet tie tad arī bij lauki! A. U. 21, 207.

Un nu — nu viņš — it īpaši tai Edā vai divdesmit četras stundas no vie-

tas netraucēti varētu nolūkoties. Bet tā tikai arī bij meita! Kā liepa
ziedu laikā! Un kas par spēkiem viņai bij, un ko visu tā varēja nest! 81. 19,

233.

Ļoti bieži izsaukuma teikumos sastopami izsauksmes vārdi vai

interjektīvi vārdu savienojumi, kas liecina par teikuma modalitāti.

Izsauksmes vārdi palaikam nostājas izsaukuma teikumā pirmajā
vietā, jau pašā sākumā ļaujot klausītājam noprast teikuma raksturu.

Otrā dienā ragana itin agri klāt: kur būšot muļķītī glabāt? — «Ū j a! —

ū j a! vēl jau nav ne miris — glabās jau!» ķēniņiene atcērt. Ltp. 135. Ak,

tu mani gribi ķircināt! 81. 17, 348. E, nu vajadzētu vēl kādas glāzes alus!

81. 17, 380. Ā, atkal baida bedre! Rainis 10, 104. Vai dieviņ, smēde deg!
81. 19, 124. «... skolotājs tevi ieliks kaktā». — «E, šis kaktā licējs!...»
J. Por. 2, 285. Rīgā viņa [leva] nebija bijusi un nevarēja sev priekšā stādīties,
kā var izskatīties tik milzīgi augstas mājas un uz ielām tik daudz cilvēku gan

kājām, gan braukšus. Ai, viņa tur nozustu kā mežā! J. Jauns. 6, 172.

A i, dārgāki par visu pasaulē mums mūsu Padomju dzimtenes krasti! Sudr.

4, 100. Piejāj tuvāk: zirgs laistās kā saule, bet šim divpadsmit galvu rumpja
galā. «Vai tr ak s!» Lāča Krišus domā «te būs ko darīt!» un nostājās ar

metamo pretim. Ltp. 21. Kungs apķer muļķīti: «Vai akls! tu esi gan

vīrs!» Ltp. 154.

Retāk izsauksmes vārdi mēdz būt izsaukuma teikuma vidū vai bei-

gās.

Es pārnesu naudu, ai, daudz naudas! J. Por. 2, 170. Tu mani mīļo un

negribi, ka pie tevis pieskaros
... a, tie jau ir nieki! 81. 17, 350. Troksnis aiz

muguras nejauks: koki gāžas, brīkš un brākš! ūdens bango žvīks

un žvāks! Ltp. 230. Neviens to nespēj, ko es, nudien! Rainis 5, 318.

Nobira asas lāses uz jumta un zemē, burr ! J. Jauns. 6, 240.

296. §. Intonatīvos izsaukuma teikumus mēdz lietot, atkārtojot kādu no

sarunbiedra iepriekšējās replikas vārdiem vai atkārtojot visu šo repliku,
tādējādi izsakot pārsteigumu, izbrīnu, neticību, protestu, noliegumu
v. tml.

«Viņš paņem pilnas saujas dukātu un — norij.» — «Norij! Ak, rij tu

tavas nedienas!» mēs brīnāmies. Aps. J. 1, 13. «Kādēļ tu liedzies to pieņemt,
kas tev tik izdevīgi?» — «Izdevīgi! Tas ir skandāls!» Brig. 6,415.
«Vai tad tev bail nebūs, dēliņ?» — «Man no cūkām bail! Tā ir kauna

lieta!» Ltp. 202. «Būtu arī laiks, ka tu to sviestošanu mestu pie ma-

las — vai tad tāpat mājās nevar dzīvot ...» — «Pie malas, tu saki!» vīrs

iesaucās. «Tagad tikai es sākšu!» A. U. 8, 27. «Jums tāds savāds lik-

tenis, tāpēc es tā teicu...» Savāds liktenis! Ak tā! Tad pat viņa zina

par manu likteni, es domāju, un manī saaug dusmas un lepnums. J. Ak

13 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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1, 42. «Jutos labi. Tikai iesnas ...» — «Labas iesnas! Pie ārsta bijāt?»
J. Gr. 3, 10.

297. §. Intonatīvajiem izsaukuma teikumiem var būt arī savas gra-
matiskas pazīmes, kas daļēji liecina par izsaukuma modalitāti. Pie šīm

pazīmēm vispirms var minēt izsaukuma teikumiem raksturīgās nominālās

vienkopas konstrukcijas, kas, izrunātas ar attiecīgu intonāciju, pilnīgi at-

klāj izsaukuma modalitāti.

1. Daļai intonatīvo izsaukuma teikumu, kuri veidoti kā nominālie vien-

kopas teikumi, gramatisko centru veido nomena nominatīvs. Vārds

nominatīvā nosauc priekšstatu vai parādību, kura izraisījusi runātāja jūtas
(sk. 740. §, 4. a).

Riebums sagrāba Lienes dvēseli. Šī veča sieva! Nekad ... Bet mā-

ja! Bet māja un manta, un brīva viegla dz īve! 81. 18, 77. Mana

kalpa zēna vasara, kad es laimīgs biju! Mana kalpa zēna līgava!
Atmiņas šaujas kā bezdelīgas ap mani, un augsta, balta saule uzaust. J. Ak.

1, 9. Padomju Latvija! Simti tūkstoši atkārtoja šo vārdu līksmā brīnā

un bijībā. V. L. 10, 229. Paskat! Ciemiņš no paša rīta! A. U. 21, 110.

«Varmākas!» es iesaucos, pagriezies pret durvīm, aiz kurām bija dzir-

dami šplku zaglīgie soļi. «Varmākas un slepkava s!» sacīja mans

biedrs. I. Lēm. 2, 30.

Ja gramatiskais centrs izteikts ar lietvārdu, to bieži apzīmē vietniek-

vārds tāds, izsakot nozīmi «liels», «apbrīnojams», vai arī «niecīgs», «noso-

dāms».

«Skaties ...!» nopriecājās vecais Treijs. «Tādadūša, tāda izmaņa!»
V. L. 10, 217. Aiz laimes, meit ... es nevaru noturēties

..
. Kristīn, Kristln,

tāda vieta, tāds cilvēks
... 81. 17, 332. «Tādas puķes! Tās jau

nemaksāja ne kapeikas!» kāds stiprāk ierunājās. J. Por. 2, 189. «Viņš cerēja,
ka māte man atstās lielu pūru!» Ilze nodomāja. «Tāds viltnieks!»

81. 19, 50.

Minētajai nozīmei tuvs ir arī norādāmā vietniekvārda šis izlietojums
nominālajos vienkopas izsaukuma teikumos; arī šis tāpat var izteikt gan
pozitīvu, gan negatīvu vērtējumu.

Šī Olga, šī agrāk tik gudrā sieviete, ar kuru Teodors bija saproties
visās lietās! Velti viņš bija mēģinājis tai tagad tuvoties. V. L. 15, 313. Aloizs

varēja par to brīnīties, plecus raustīdams. Jā, šie amerikāņi,
šie amerikāņi! Brig. 6, 429.

Jo bieži nominālajos izsaukuma teikumos ir izsauksmes vārdi ā, ak,
ak tu v. c.

Ā! Šie ļaudis! Pat mācītājam tie nekaunējās stāstīt visādas blēņas. 81.

19, 90. Ak, šis nebeidzamais miegs! J. Ak. \, 26. Ak, šis reibinošais tikšanas

prieks pēc tik daudzām moku un ciešanu stundām! 2. Gr. 2, 78. Rau, mež-

mala un ezers! Brig. 6, 311. Nu redz, jūsu mājas! Es tad iešu taisni.

Brig. 6, 311. Ak tu nekauņa! Rainis 5, 87. Ak tu nolāpītais zvērs tāds!
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A. U. 21, 52. «Tas jau ir ezis!» Baumanis dikti ieteicās. «Ak tu viens,

pigornieks tāds!» 8.-U. 10, 40. «Ak tu galviņa!» smieklos aizrīdamies,

iesaucās vecais Kļava. «. . .
Jūrā likt murdu!» V. L. 15, 13. Miķelim tas

nebija pa zobam, un viņš sauca man pakaļ: «E, zēn — tu jau saimnieces

kurpēs iekāpis!» Es atskatījos un redzēju, ka daudzi uz mani raudzījās un

smējās. Aktu zvērs! Pagaidi vien! J. Jauns. 6, 111.

Intonatīvos izsaukuma teikumus dažkārt ievada partikulu savienojumi
tad ta vai ta tad, kam ir pastiprinātāja nozīme.

Tad ta Upmaļiem šogad kvieši! Aps. J. 1, 21. «Bet tad ta gards!»

viņš iesaucas un atdod glāzi Raudupietei atpakaļ. 81. 19, 64.

Nereti izsaukuma teikumos partikulu savienojumiem ta tad, tad ta ir

pretēja nozīme — tie izsaka nevis pastiprinājumu, bet pazīmes noliegumu.
«Bet kas pie tādas vecas atraitnes gan nāks?» Aizstāvji smejas. «Tad

ta veca [= nemaz nav veca]! Mēs paši tevi ņemtu, ja varētu.» 81. 18,
95. «Laime, ka es to dabūju zināt un izdevās novērst šo kļūdu.» —

«Tad ta laime!» Paceplis nospļāvās uz grīdas. V. L. 10, 354.

2. Retāk izsaukuma teikumi veidoti kā nominālie vienkopas teikumi ar

nomena akuzatīvu centrā; šo lietvārda akuzatīvu raksturo ar vietniek-

vārdu tas, tāds, tavs, retāk mans akuzatīva formām, kas daļēji zaudējušas
sākotnējo leksisko nozīmi un kļuvušas par izsaukuma pastiprinātājām.

To muti! To lielo muti! Brig. 4, 202. Māte tikai rokas vien paplēš.
«Bet tādu nejauku kaķi!» A. U. 21, 67. Kristīne. Es tak sacīju, es neiešu!

Vešeriene. Manu dieniņu! Vai tev prāts pavisam sajucis! 81. 17, 368.

Bet tavu zemnieka nelaimi! — gadījies viens liels lācis. Ltp. 17.

Tavu negantu griešanu! Rainis 5, 85. Bet es ieminējos, sak, vai nekož

mušas kājās. Ak tu nedod dieviņ, — gribēja mani nosist. Tavu ātru

dūšu! J. Jauns. 6, 182.

Ari šādos teikumos izsaukuma modalitāti var pastiprināt izsauksmes

vārdi.

Ak tavus priekus, ka pie manis atnācāt! Ltp. 102. Vešeriene (svārkus
gludinādama). Ak tavu mīkstumu, ak to gludumiņu! 81. 17, 387. Ak

tavu prātu! Ak tavu iedomu! Asp. 2, 193. «Ak tu, to smaržu!» priecājās
māte. Brig. 5, 138. A i, to gardo, gardo bērzu sulu! Brig. 5, 52. A t, vai, to

svelošo dzēlumu caur kaulu kauliem, caur dzīslu dzīslām! Brig. 5, 23. Ak

tu tavu briesmīgu radījumu! A. U. 21, 48. Ai, ai, šito koku! J. Jauns.

9, 300.

3. Pavisam reti un galvenokārt literārās valodas agrākajos posmos

sastopami vienkopas nominālie izsaukuma teikumi vai salikta teikuma da-

ļas ar nomena ģenitīvu centrā;

Vai tavu baiļu, kādas es toreiz izcietu! A. 2, 2. Ak dievs, ak dievs,
tavu ļaunu cilvēku, tavu ļaunu mēļu! 81. 19, 30. «Dzīvs Pa-

kulās nenokļūšu,» Andžs domāja, «tavu nepaklausīgu puišu!»
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81. 19, 122. Bet pašā lejā pļava ar garo, mīksto, sulīgo zāli kā zaļš ezera

līmenis! Un puķu, puķu! Ņem, rauj, plūc pilniem klēpjiem! Brig. 6, 294.

298. §. Izsaukuma teikumi, kuriem nav īpašu ievadītājvārdu, mēdz būt

izveidoti arī kā verbālie vienkopas teikumi ar verba nenoteiksmi

centrā. Šādi teikumi vai saliktu teikumu komponenti izsaka pārsteigumu,
kā arī sašutumu, pārmetumu.

Lādē guloš[a]]am uznāca ģībonis, to dzirdot! Visu nakti te smakt!

Briesmīgi! 81. 19, 120. Pie visa tā vienīgi tu pats esi vainīgs. Un nu mani

apsūdzēt! 81. 17, 392. «Vai tā nu ir taisnība?» Liepene brēca. «Mani

tāpēc cietumā likt, ka es aizsargājos!» J. Por. 2, 89. Ko dari? Vai!

Tā tēva balvu nievāt! Rainis 10, 138. Tu zvērs, tu zvērs! — Tā tēvam

sirdi plosīt! Rainis 10, 139. Bezkauņa! Tēvam pretim runāt! Es tev

parādīšu! V. L. 10, 223. «Labāko govi dot no mājām prom!» Gandriene

lesaucās un sasita plaukstas. «Pēter, vai tev prāts Ir vai nav?» V. L. 10,
452. Arturs pagrozīja galvu un pasmaidīja: «Kaut kas traks! Līst iekšā

pašā zvēra rīklē!» V. L. 10, 272.

299. §. Tīri intonatīvajos izsaukuma teikumos uz izsaukuma modalitāti

da|ēji norāda arī vārdu atkārtojumi. Palaikam atkārto to vārdu, kurš

nosauc priekšmetus un parādības, kas izraisījušas kādas jūtas vai emocio-

nālus vērtējumus.
«J ūra! Jā ra!» abi zēni priecīgi sauca un skubināja zirgus uz žirg-

tāku gaitu. 8.-U. 5, 57. «Ir tak cilvēki, pavisam nieka vīreļi, un var apēst
četras mārciņas [biezpiena]. Bet es vairāk nevaru kā tikai pustrešas. Ar

maizi. Varbūt bez maizes varētu vairāk.» — «Ak tu lopiņš, lopiņš!»
Lize brīnījās. J. Jauns. 6, 157. Dzīvosim, dzīvosim! Sudr. 4, 49. Kad

Lielauru saimniece redzēja iebraucam pagalmā vīru, viņas satricinājums
izlauzās ar neatturama spēka šalti. Ar raudām un elsām tā skrēja tam

pretī. «Dzīvs! dzīvs!» Brig. 6, 425. Dievs tēvs, dievs tēvs,
tāda Edvarta, tāda Edvarta! 81. 17, 276. Viņi saskatījās. Barons

atrāvās atpakaļ. «Es biju... es esmu...» — «Andrlkson!» barons

iekliedzās, saņēmās ātri un atkārtoja sāpīgi: «Andrlkson, Andrlk-

son!» 81. 18, 150. Tu esi egoists, egoists, egoists! Brig. 6, 415.

Šādos izsaukuma teikumos palaikam atkārtotajā vārdā melodija mēdz

būt augstāka, intervāli lielāki, lielāka intensitāte, piem.:

Tāda Edvarta, tādaEdvarta! Dzīvosim! dzīvosim!

300. §. Nereti intonatīvajos izsaukuma teikumos, izsakot ironiju, pār-
metumu vai emocionālu noliegumu, mēdz lietot nenoliegtu verbu ar

noliegta verba nozīmi.
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«Dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad tūlīt!» — «To nu gan ne!

Es tev, tādam mazam krupim, došu meitu!» Ltp. 203. Jā, nest jau tad

jānes, bet kas nesīs? Aija varbūt nesīs? levuks varbūt nesīs? To nu gan

dabūsi! J. Jauns. 6, 103. «Ja pati pavisam akla, es viņai atvēršu acis».

Tagad Osiene izstiepās pavisam taisna, iegrimušās acis nelabi lekvēlojās.
«Tu būsi tā atvērēja! Tu — tāda! Nejaucies tu, kur citi savu dzīvi

kārto.» A. U. 29, 611. Saimniece tā dara, piesacīdama meitai, lai no zivs

viruma un gaļas nebaudītu. Bet meita tev klausīs! Esot taču jāzina,
kā pa sāli [= pēc sāls]... Ltp. 218. «Es pats metišu savu lomu.» Tur smēJ

jās. «Ak tu lielība! Ar četriem vīriem kāds met lomu!» V. L. 15, 33. «Ja

Zete maksā pusrubli, tad var šūt.» Zete šam [šim] ies maksāt pusrubli!
Tādu nedzirdētu naudu! Tad jau viņa būtu driģenes saēdusies. Brig. 5, 65.

Izsaukuma teikumos, kuros izteikta ironija, dažreiz lieto vārdus ar pre-

tēju nozīmi — antonīmus, un tikai teikuma intonācija un runas situācija
atklāj šo vārdu īsto nozīmi.

«. .. kad sastādīja labības sagādes plānu, daži biedri jau gribēja tevi

ieskaitīt viszemākajā grupā. Laime, ka es to dabūju zināt un Izdevās no-

vērst šo kļūdu.» —.. .«M il zīgu labumu tu man izdarīji ar savu

iejaukšanos! Sveši cilvēki, tie ar mieru pažēlot, bet miesīga meita liek

tēvam cilpu ap kaklu.» V. L. 10, 354. «Ak tu galviņa!» smieklos aizrīdamies,
iesaucās vecais Kļava. «Palūko, Oskar, vai tev pakausis nesāk degt. Jūrā

likt murdu! Ak tu mīļais dievs, kas par gudru galvu! Ha, ha, ha!»

V. L. 15, 13.

PRONOMINĀLI ADVERBIĀLIE IZSAUKUMA TEIKUMI

301. §. Pronomināli adverbiālos izsaukuma teikumus ievada vietniek-

vārdi kas (par), kāds vai apstākļa vārdi kā, cik, kur. Šie izsaukuma tei-

kumi pēc savas gramatiskās uzbūves ļoti līdzinās pronomināli adverbiā-

lajiem jautājuma teikumiem, kurus arī var ievadīt tie paši vietniekvārdi

un apstākļa vārdi, tomēr starp abiem šiem teikumu veidiem ir liela starpība.
Pirmkārt, ir noteikta atšķirība izrunas intonācijas ziņā. Pronomināli

adverbiālos izsaukuma teikumus izrunā ar krītošu melodiju, t. i., uzsvērtā

vārda pirmajā zilbē ir toņa kāpums, bet nākošajās zilbēs tonis pazeminās.
Turpretim jautājuma teikumā uzsvērtā vārda otrā zilbē tonis vēl paaugsti-
nās un vairs nenoslīd (sk. 234. §, 1.). Arī ievadītājvārdu izsaukuma tei-

kumos parasti mēdz uzsvērt mazāk nekā jautājuma teikumos, piem., sal.:

izsaukuma teikums:

Kā saule mirdz!

1 2 3
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jautājuma teikums:

Kā saule mirdz?

2 1 3

izsaukuma teikums:

Kā viņš strādās un gādās, kad tiks mājā!

0 3 1 0 2 0 0 1

jautājuma teikums:

Kā viņš strādās un gādās, kad tiks mājā?

2 1 1 0 3 112

Runas temps palaikam izsaukuma teikumos mēdz būt ātrāks nekā jau-
tājuma teikumos, nedaudz lēnāk izrunā vienīgi vārdu, kurā ir galvenais

loģiskais akcents.

Otrkārt, pronomināli adverbiālos izsaukuma teikumus no pronomināli
adverbiālajiem jautājuma teikumiem atšķir ievadītājvārdu nozīmes un

morfoloģiskā daba. Jautājuma teikumu ievadītājvārdi kas, kāds, kā, cik ir

jautājamie vietniekvārdi vai apstākļa vārdi ar spilgti izteiktu jautājuma
nozīmi. Turpretim izsaukuma teikumu ievadītājvārdiem kas, kāds, kur, kā,

cik šīs jautājuma nozīmes nav — tiem ir īpaša kvantitatīva vai kvalitatīva

nozīme, kas pauž kāda priekšmeta, parādības vai to daudzuma emocionālu

vērtējumu. Jautājamie vietniekvārdi vai apstākļa vārdi kā izsaukuma tei-

kumu ievadītājvārdi iegūst kādu īpašu jaunu nozīmi, kas tuvāka noteikto

vietniekvārdu nozīmei vai kāda adjektīva vai cita apstākļa vārda nozīmei.

Dzimtene! Kāds plašums, kāda bezgalība tagad saistījās ar šo

jēdzienu [kāds = tāds, tik liels]! V. L. 10, 233. Ansis (Apskata spalvu). Kā

viņa mirdz [kā = ļoti]! L. P. 6, 140. Cik te ziedu! Cik te smilgu [cik =
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daudz]! Rainis 5, 38. Kur visur gan ļaudis satiekas, sadraudzējas, cīnās,

ieiet leģendās [kur visur — jebkur]! Sudr. 4, 51. Kas par kāzām viņu
Brencītim [kas par = lieliskas]! R. S. I, 257.

302. §. No vietniekvārdiem pronomināli adverbiālos izsaukuma

teikumus visbiežāk ievada vietniekvārdi kāds un kas (par). Ja teikumā

ir izsauksmes vārdi, tie nostājas šo ievadītājvārdu priekšā.
1. levadot izsaukuma teikumu, vietniekvārdam kāds arvien ir kvalita-

tīvi vērtējoša nozīme, un tas parasti izsaka runātāja prieku, sajūsmu, ap-

brīnu par kādu priekšmetu vai parādību.
Jāzeps. Kāds skaistums, skaistums! Rainis 10, 109. Cīrulis. Kāda

laipna apakšzeme! L. P. 6, 503. Ak mīla, kādas tāles tu man buri! Sudr.

5, 93. Ar kādu baudu un sajūsmu tagad strādāja Jānis Līdums! V. L.

10, 213.

Ar šo pašu vietniekvārdu var ievadīt izsaukuma teikumus, kuriem ir

negatīva vērtējuma nokrāsa.

«Vij, kāda te gulta!» es iesaucos. «Kā uz kazas muguras jāguļ.»
J. Jauns. 6, 80. Vij, kāds tu esi muļķis. J. Jauns. 6, 72. Ai, kāds tu,

dēliņ, esi! Tu visu gribi tik pārdot! J. Por. 2, 20. Es tūliņ ķēru pie svārku

iekškabatas, bet tad atrāvu roku atpakaļ. Kāds es aizmāršīgs! I. Lēm.

2, 54. Palūk, kāda lakstīgala atradusies! Koris šai vajadzīgs! V. L.

10, 101.

2. Izsaukuma teikums, ko ievada vietniekvārds kas, norada uz kvanti-

tatīvu vērtējumu.

Tais Avotos gan laikam ir tas pasaules vidus! Un kas te brīnumu!

Brig. 5, 43. O, par motora malumu mēs ņemam dārgāk. Vai mums nafta
tepat no dīka pasmelta? Kas eļļas vien iziet! Un kur tad vēl dilšanas

procents. J. Jauns. 6, 152.

Tikai retumis vecākajā literatūrā sastopami izsaukuma teikumi, ko ievada vietniek-

vārds kas ar kvalitatīva vērtējuma nozīmi.

Man gribējās bildēs izskatīties; viņai, lūk, lādes vākam bij visa iekša noklisterēta

ar visādām bildēm. Ak, kas tur bij laba skatīšanās! A. 2, 2.; Ķrlstumātel tik smiekli
vien nāca; viņa teica, ak, kas Ķristtēvs esot jocīgs! A. 2, 2.

Mūsdienu literārajā valodā šāda kas vietā mēdz lietot apstākja vārdu cik.

Izsakot kvalitatīvu vērtējumu, izsaukuma teikumus ievada vietniek-
vārda kas savienojums ar prievārdu par — kas par.

Ak, kas par gaisu! ...
Kā smaržo! J. Por. 2, 150. Ak, kas tas bij

par prieku, kad pienāca Jurģu rīts! J. Jauns. 6, 18. Un kas par

zaļumu! Gribētos pa to vai viļāties. Un redziet, cik viss tīrs. 81. 19, 244.

Bet kas par laiciņu! īsts manas puses aukstums! J. Gr. 3, 10. Kas tie

mazajiem bija par priekiem, kas par čurkstēšanu! 8.-U. 6, 135. Kas

tā par grāmatu, tēv! Tāda vienkāršība un skaidrība katrā rindiņā, un

tajā pašā laikā tāds domu dziļums ... V. L. 10, 321. Vai ratā — kas tam
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par laimi! 81. 17, 379. Velns, kas tam Blektem par ugunīgu pijoli!
J. Ak. 1,52.

3. Samērā reti izsaukuma teikumus ievada vietniekvārda kas locījuma
fermas kā, ko, arī ar ko, par ko v. tml. Šie izsaukuma teikumi robežojas
ar retoriskajiem jautājuma teikumiem, jo vietniekvārdiem ir spēcīga ari

jautājamā vietniekvārda nozīme.

Cēla laukā klēpjiem jauku mantu. Kā tik tur nebija! Brig. 6, 343. Do-

lāru karali! X o tie sev nevarēja atļauties! Brig. 6, 429.
. . . pacēlās mēness.

Ar ko gan šis nakts spīdeklis nav salīdzināts, par ko tas nav attē-

lots! 2. Gr. 2, 36. Ko viņš visu nebija piedzīvojis, kur viņš visur nebija
bijis! Brig. 6, 269.

303. §. No apstākļa vārdiem izsaukuma teikumus ievada cik, kā,

kur. Arī šiem apstākļa vārdiem nav jautājuma nozīmes, bet tie pēc savas

morfoloģiski semantiskās dabas ir tuvi mēra apstākļa vārdiem, jo parāda
runātāja vērtējošās un emocionālās attieksmes pret kādas pazīmes iz-

pausmes pakāpi vai darbības veidu. Ja teikumā ir izsauksmes vārds, tas

nostājas ievadītāja apstākļa vārda priekšā.
1. Visbiežāk izsaukuma teikumus ievada apstākļa vārds cik.

Ar apstākļa vārdu cik ievada izsaukuma teikumus, izsakot attieksmes

pret tādas pazīmes izpausmes veidu vai pakāpi, kas izteikta ar adjek-
tī v v vai lokāmo divdabi.

«C i k te ir auksts!» viņš gaudoja. «C ik te ir ciet s!» A. U. 21,
315. Cik mīļš un labs tu! Visi tevi mīl! Rainis 10, 172. Cik tev

balta bār(z)da! Cik salīkusi mugura! J. Por. 2, 250. Cik

skaists un dažāds bij šis laiks, šīs nedēļas divas trīs, kamēr appļāva
visas pļavas! J. Jauns. 5, 296. Ai, cik gan Latvijas zeme ir jauka!
Sudr. 5, 236. Brr, cik tumšs un dziļš! L. P. 6, 492.

Apstākļa vārds cik ievada arī izsaukuma teikumus, kuri izsaka emo-

cionālās attieksmes pret pazīmju izpausmes vai norises veidu vai pakāpi,
kas izteikta ar apstākļa vārdu — visbiežāk veida, retāk — laika,
mēra vai vietas apstākļa vārdu.

. . . tikai Mince stāv prātā. Ci k viņai ir grūti! A. U. 21, 62. Ci k

brīnišķīgi ir dzīvē Izvēlēties grūti sasniedzamu mērķi un visu sevi

atdot šā mērķa sasniegšanai! 2. Gr. 2, 17. Visapkārt sākās kņada: piede-
rīgie apsveica savējos, skanēja skūpsti, puķes tika ostītas, un pateicīgā iz-

brīnā priecīgi Izsaucieni bija dzirdami visās malās. Ak, cik skaisti!

Cik tas brīnišķīgi, mīļā! V. L. 15, 40. Ā ... clk labi zem liepas!
A. U. 8, 473. Cik daudz šai sejā bija daiļuma, sava, nekur nerodama.

Sudr. 4, 68. Ci k tālu Izplešas mūsu brāļu saimes robežas! Sudr. 4, 109.

Vai! Cik sen nav lapas kapātas! J. Jauns. 6, 92.

Retāk ar apstākļa vārdu cik ievada izsaukuma teikumus, kas izsaka

priekšmetu vai pazīmju kvantitātes emocionālu vērtējumu.
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Un nu viņai liekas, ka viņa tiešām bijusi ļoti ļauna pret Anci. Cik

reižu viņa to netika apbēdinājusi, cik reižu nežēlīgi kaitinājusi!

A. U. 8, 236. «Kaķiem auksti nevar būt,» tēvs paskaidroja, «jo viņiem ir

kažoks. Cik nakšu viņa [Mīce] tīšām pavada ārā!» 8.-U. 5, 193.

Meitas nāk pie manis un aicina dejot. Cik vēlīgas viņas! Un cik

daudzas mani mīl! J. Ak. 1, 55.

2. Izsaukuma teikumus ievada apstākļa vārds kā, ja tie izsaka darbību

vai norišu emocionālus kvalitatīvus un kvantitatīvus vērtējumus. Sim ap-

stākļa vārdam, ievadot izsaukuma teikumus, ir ļoti spilgtas veida vai mēra

apstākļa vārda funkcijas un nozīme.

Xā mēs skrējā m! X ā mēs ķērām! Es pa priekšu, suns pa

priekšu... Krūmos lekšā spurkš! Rainis 5, 133. Kā tavs lakats čaukst,

māmiņl 81. 18, 61. Kā viņam gribējās tur nokļūt... tālu tālu ... viņpus

pasaules malas! V. L. 11, 10. Ak tu tēvs, — kā te viss gāja un grie-
zās, un ruc a, un klaudzēja! J. Jauns. 5, 355. A i, kā nu abām veicās

skriešana! Brig. 5, 99. Ak, kā mani mocīja šis gans! J. Jauns. 6, 16.

Viņā brieda spēks un griba. X ā viņš strādās un gādās, kad tiks

mājā! J. Jauns. 6, 359.

3. īpaša izsaukuma teikumu ievadītājvārda nozīme var būt apstākļa
vārdam kur. Izsaukuma teikumos šim apstākļa vārdam nav parastās vietas

apstākļa vārda nozīmes. Tas norāda uz kādas pazīmes mēra pilnīgumu,
izsaka parādības kvantitātes emocionālu vērtējumu, tātad tam ir mēra

apstākļa vārda ļoti nozīme.

Visi aizsteidzās uz pūķa pili ... Kur tā [princese] bija priecīga,

asaras raudādama, puisītim brālītim tūlīt gar kaklu! Ltp. 195. Sasodīts,
kur tas zaķis stiprs! Ltp. 85. Ak, kāda varena Tu, kur brīnišķa esi Tu,
Klodij! Sudr. 5, 89.

Dažkārt apstākļa vārdam kur, kas ievada izsaukuma teikumus vai tei-

kumu komponentus ar izsaukuma modalitāti, saglabājusies arī vietas no-

zīme. Šie izsaukuma teikumi cieši robežojas ar retoriskiem jautājuma
teikumiem.

Kur tu, cilvēks, bez cilvēka iztiksi! J. Por. 2, 49. Un kur tad tā

apziņa, ka viņš tas pavadonis un drošība! A. U. 30, 76. Kur gan es tikai

nebiju, ko nepārskatīju un neredzēju! I. Lēm. 2, 26. No brīnumiem un ne-

gaidīta pārsteiguma māte tikko nesaslima. ...kur tas bija dzirdēts, ka
tādā laikā svinēja kāzas! Brig. 6, 372.

_

304. §. Pronomināli adverbiālajos izsaukuma teikumos, tāpat kā into-

natīvajos izsaukuma teikumos un retoriskajos jautājuma teikumos, dažkārt

mijas verba noliegtās un nenoliegtās formas izlietojums.

Tādos teikumos, kas pēc satura izsaka apgalvojumu, ir noliegts verbs.

Es atkal skatos uz ērģelēm. Cik tur nav to stabuļu! J. Por. 2, 228.

Cik dārgs neb ija darba cilvēks tādā laikā! Aps. J. 2, 146. Ak, kādu tikai
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te riebi] bagātību! J. Jauns. 5, 253. Viņa gan nebija daudz vecāka par

mani, bet, bērnā būdama, es jau par viņu dzirdēju. Kur tad viņu ar ne-

daudzināja! Brig. 6, 244. Pirmo pāri visās dejās dejoja Gaida Rimša

un Žanis. Kā gan Žanis tad lai necenstos! V. L. 10, 146. Cik reižu

viņš nav sēdējis uz šā lieveņa! J. V. 3, 125.

Dažkārt abas formas lietotas bez nozīmes starpības, īpaši izsaukuma

teikumos, ko ievada cik un kas.

Un iegādājusies to velna jaku, kur [kura] viduci sažņaudz. Ko domājies,
kas ši par preileni būs! J. Jauns. 6, 169. Cik lēnām sakrājas viens

rublis, un cik ātri tas nav izdots! 81. 19, 131.

305. §. Izsaukuma teikumi ļoti bieži robežojas ar citiem komuni-

katīvi modālajiem teikuma tipiem, jo dažādas emocijas un emocionāli vēr-

tējumi var saistīties arī ar citas modalitātes teikumiem, piem., ar jautā-

juma, pamudinājuma un vēlējuma teikumiem.

1. Visbiežāk izsaukuma teikumi robežojas ar jautājuma teikumiem,

ja jautājumu izsaka afektētā stāvoklī vai arī ja līdz ar jautājumu izsaka

kādas jūtas un emocionālās attieksmes pret izsakāmo jautājumu vai sarun-

biedru (sk. 215., 217. §).
Galvenokārt izsaukuma modalitāte robežojas ar jautājuma modalitāti

retoriskajos jautājuma teikumos.

Trešā dienā vīrs pusdzīvs levilkās mājā. Kas nu gan aprakstīs sievas

un bērnu prieku! Ltp. 40. Kas gan var būt vēl jaukāks par pirmajām

cerībām, it sevišķi vēl tad, kad šķiet, ka tās noteikti piepildīsies! 2. Gr. 2,
113. Kurš tad Kukažiņas nepazīst! J. Por. 2, 181. Vai tiem nu ir prāts!
Šitādu knirpi palaist vienu tādā burzmā! A. U. 21, 44. «Vai nebūtu arī tev

laiks sākt sabiedrisku darbu?» — «Vai es ko protu!» Ilze satrūkusies pa-

skatījās brālī. V. L. 10, 203. Gribējās palielīties, jo Harijs turpat stāvēja.

...
Bet kā tu lielīsies Zuša klātbūtnē! O. V. 2, 167.

Izsaukuma modalitāte var piemist arī īstajiem jautājuma teikumiem, ja

jautājumus izsaka afektētā stāvoklī.

«Velna lupata, vai tu arīman gribi turēties pretī!» Tiltiņš sadusmojies
ierūcās un samīdīja kažoku ar kājām. 81. 2, 15. AI, kāpēc man tāds liktenis!

Kāpēc tu tā esi Izpostījis manu dzīvi! Kar. 2, 7, 18. Kristīne
... ņe-

mai[-iet] manu roku! Akmentiņš. .
. Kristlņ, . . .

Jūs . .
.? Kā lai jums patei-

cos par savu laimi! 81. 8, 386. ... viens sauc: «Annele, Annele!» Tā jau

māte, Anneles pašas mīļā, mazā māmucīte. Ai, bēdas, kur nu visas jūs

palikāt! Brig. 5, 30. Bet, māte, tur tak arī savam lemeslam vajag būt! Kā-

pēc mēs, jaunie, esam tādi kļuvuši, un kāpēc tas viss tā ir! J. Por. 2, 139.

2. Izsaukuma modalitāte var robežoties arī ar pamudinājuma
modalitāti, īpaši' teikumos ar retoriska pamudinājuma nokrāsu.

Dīvajieši plecus vien paraustīja: tad paskaties, ko Leikartu Lība!

A. U. 29, 500. Savu dzimšanas dienu svinēt, lai nu viens cilvēks paklausās!
81. 13, 26. Piebrauc pret riju un apstāj. Apdomā, kas par drošu galvu!
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6, 94. «Redzi, pagāns, tomēr neņem!» Gar pašu kumosu patlaban pagāja

prāvs sapals, ... un nozuda zālēs. J. Jauns. 6, 163.

3. Izsaukuma modalitāte samērā bieži robežojas ar vēlējuma mo-

dalitāti, it īpaši, izsakot dažādus nerealizējamus vēlējumus, kas daļēji

interjektivējušies (sk. 274. §).
Kad tu nolāpītu! Tavu nejēdzīgu spērienu! 81. 2, 2. Kad tu zinātu,

Lata, cik man tevis žēl! A. U. 8, 34. «Kaut jūs zinātu, kādi tur karuseļi!»

viņš saņēma rokas kā lūgšanā. «Nevis kamaniņas vai laivas, bet isti gaisa-

kuģi!» V. L. 15, 156. Dauņiene nenocietās neteikusi: «Kad tu sapūtu, cik

smuki!» J. Jauns. 9, 177. Kad tu izčibētu!

4. Ar stāstījuma modalitāti izsaukuma modalitāte robežojas visos

intonatīvajos izsaukuma teikumos, ja vēstījumu izsaka ar īpašu emocionālu

attieksmi.

Ak tēvs, mēs visi nestipri bez mīlas! Rainis 10, 28. Bez sievas, tā nav

nekāda dzīve! Cilvēks trīsdesmit gadu vecs un vēl neprecējies! J. Por. 2, 49.

«Es griezīšos pēc palīdzības tiesā!» Ilze draudēja. V. L. 10, 76. Kad...

Ilze leraudzīja .. . dīķi ... likās — viņa iebraukusi nepareizi. Tādu mārku

taču ar motociklu «nepārpeldēt»! A. Grig. 6, 6. Zilam, spožam, labam

tēraudam Nebūs miera Ilguma ar rūsu! Kar. 7, 1, 4.

306. §. Izsaukuma modalitāte var piemist arī tikai dažām salikta tei-

kuma daļām, kombinējoties ar cita veida modalitāti, piem., stāstījuma vai

jautājuma modalitāti.

Es jau ari visu laiku nodomāju: kas man tādu laimi dos! 81. 17, 335.

Liela līksme bangoja jaunekļa krūtīs: viņš brauks uz mājām! V. L. 11, 52.

Nu notika, ka Sūrumiene, Lavīzei dzirdot, slavēja nelaika Kristīni: kāds

tas gan bijis labs cilvēks, čakls un saticīgs, un kā viņa visur paklausījusi
savai vīra mātei! V. L. 10, 99. Kalps runā saimniekam pretim — kur tas

ir redzēts! V. L. 10, 24. Vai tas ir krietni — apbēdināt tēvu un māti,
kuriem jau tik daudz bēdu un rūpju! J. Por. 2, 140.

NOLIEGUMS TEIKUMĀ

307. §. Vārdi nenoliegtā formā ir valodas leksiskā fonda un morfolo-

ģiskās sistēmas pamats. Nolieguma izpratnei vajadzīgs vispirms nenoliegts
vārds, nenoliegta vārdkopa, nenoliegts izsacījums. Tikai apzinoties neno-

liegtu (pozitīvu) formu, iespējama nolieguma komunikatīvā funkcija. Gra-

matikā noliegums kā pozitīvā pretstats ir īpaša gramatiska katego-
rija. Tas pazīme ir partikula ne, pretstatījumā ar jā — partikula nē.

Noliegts teikums ir pretstats nenoliegtam. Nolieguma būtība

ir ta, ka mēs sakaru starp pazīmi un pazīmes nesēju apzināmies kā

neeksistējošu, kamēr nenoliegtais teikums sakaru starp abiem nojēgumiem
apstiprina, apgalvo kā eksistējošu. Tā, piemēram, pazīmi, ko nenoliegtā
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divkopu teikuma piedēvē teikuma priekšmetam, noliegta teikuma noliedz:

Meitene dzied. Debesis ir zilas. Meitene nedzied. Debesis nav zilas.

Kā nolieguma antonīms ieviests termins apgalvojums; dažos gadīju-
mos izlietojams arī termins apstiprinājums (piemēram, atbildot uz kādu

jautājumu ar jā). Pretstatā terminam apgalvojuma teikums lietojams
termins nolieguma teikums plašākā, vispārīgā nozīmē.

308. §. Pēc savas struktūras teikumi ar noliegumu ir dažādi. Atsevišķos
tipos tos šķir nolieguma raksturs. Pēc nolieguma rakstura ir šķirami:

1) teikumi ar pilnīgu noliegumu jeb noliegti teikumi un

2) teikumi ar daļēju noliegumu.
Noliegtie teikumi savukārt šķiras a) teikumos ar vienkāršu nolie-

gumu un b) teikumos ar divkāršu noliegumu.
Noliegti var būt dažādas modalitātes teikumi. īpatnēji nolieguma ziņā

ir daļa jautājuma (sk. 239. §), pamudinājuma (sk. 246. §) un izsaukuma

(sk. 304. §) teikumu, kuros noliegums, galvenokārt noliegts verbs, ne vien-

mēr noliedz kādu pazīmi.

Noliegti var būt dažādas uzbūves teikumi: vienkopas un divkopu,
vienkārši un salikti (ar vienu vai vairākiem noliegtiem komponentiem).

309. §. Pilnīga vai daļēja, vienkārša vai divkārša nolieguma lietojums
teikumā ir atkarīgs no izteicēja un citu teikuma locekļu nolieguma funk-

cijas teikumā.

1. Noliegts izteicējs vai izteicējam atbilstošs teikuma galvenais loceklis

(morfoloģiski iespējamās formās) rada noliegtu teikumu, piem., div-

kopu teikumu: Laukus vairs neklāj sniega sega. Viņš nav mans

draugs, verbālo vienkopas teikumu: Nelīst. Man nesalst vai adverba

vienkopas teikumu: Man viņa nav žēl.

2. Noliegti var būt arī citi teikuma locekļi, bet, ja izteicējs vai galve-
nais loceklis nav noliegts, nav noliegts arī teikums, piem., Mani Interesē

ne fizika, bet ķīmija. Domāju specializēties ne lauksaimniecībā,
bet celtniecībā. Tie ir teikumi ar daļēju (parciālu) noliegumu. Sal. ar no-

liegtiem teikumiem: Mani neinteresē fizika. Nedomāju specializēties
lauksaimniecībā.

3. Noliegums teikumā izpaužas a) kā vienkāršs noliegums, kad

noliegts tikai izteicējs, piem., Tu laikam šodien neaizbrauksi, un

b) kā divkāršs resp. atkārtots noliegums, kad noliegts ir izteicējs

un vēl kāds teikuma loceklis, piem., Tu laikam nekad nekur neaiz-

brauksi.

TEIKUMI AR PILNĪGU NOLIEGUMU

310. §. Pilnīgs teikuma noliegums rodas, ja par izteicēju, tā daļu vai

galveno locekli ir noliegta verba forma, kas veidojas, nolieguma partikulai
ne saplūstot ar pozitīvu verba formu vienā vārdā un kļūstot par priedēkli.
Par priedēkli partikula ne nekļūst tikai palīgverba nebūt īstenības
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izteiksmes tagadnes 3. personas formā. Te noliegtā ir (neir) vietā lieto-

jama verba būt nolieguma forma nav.

311. §. Noliegtos teikumos ar verbālu izteicēju vai galveno locekli

noliegta ir verba personas forma; salikto laiku formas nolieguma norādī-

tājs ir palīgverbs.
Tā jau neiešu projām! Neiešu, kamēr man citas atbildes nebūsi

devuse[-\]. 81. 17, 349. Māte no mājas neiznāca... M. B. 2, 39. Tikai

neaizmirstiet, ka vēsture nestāv uz vietas, un viņas ceļus mēs

nepārredzam. A. U. 20, 469. Tava dzīve taču nepieder tev vien, —

tā ir daļa no visas tautas dzīves. Kar. 6, 2, 84. Inārai tas nepalika ne-

pamanīts. Kar. 6, 1, 16. Aizvakar iemestā vēstule nav aizgājusi... A. U.

18, 406. Saule vēl ne bi ja norietējusi.
Finītā verba savienojumos ar atkarīgo nenoteiksmi vai nelokāmo div-

dabi (ar -am, -ām, -ot) noliegta ir finītā forma, piem., Nedomāju braukt.

Vēl nesākšu strādāt. Necentās saprast. Nelikās redzot. Nedzir-

dēja braucam.

Savienojumos ar atkarīgo nenoteiksmi nolieguma izteikšanai ļoti bieži

lieto noliegto modālo verbu negribēt, nedrīkstēt, nevarēt, nespēt v. c. finītās

formas.

Nē, cilvēks cilvēkam nedrīkst kūleņot garām aizsietām acīm kā

vistiņas ķerot. Kar. 6, 2, 77. Sī sprādziena atbalss nedrīkstēja sa-

sniegt pilsētu. M. B. 2, 69. Lāgā nevar redzēt. J. Por. 1, 187. Tam es

nevarēju noticēt, nekādi nevarēju. O. V. 2, 191. Mūs nevar iznī-

cināt kā zāli pļavā. A. U. 20, 455. Arī mājās nevarēju nociesties. 8.-U.

3, 27. Bet mīlu nevar ņemt, kā grib, tik dot. Rainis 10, 112. Es nevaru

nedēļām ilgt pa pilsētu viņam pakaļ dzīties. Kar. 6, 1, 12. Vairs tērce

nespēj ilgāk alkšņos klusēt
..

.A.V. 1, 23. Bet viņa [Anna] nepaspēja
novalcāt, kas tas bijis par Māriņas tirgu. .. A. U. 29, 428.

Nolieguma nozīme likvidējas, pārvēršas savā pretstatā — apgalvo-
jumā, ja šādos savienojumos ir noliegts ne tikai finītais verbs (visbiežāk
varēt), bet noliegta arī no finītā verba atkarīgā nenoteiksme, piem., ja
teikumā ir tādi vārdu savienojumi kā nevarēja neteikt, nevarēja nere-

dzēt, nevarēja nezināt, nedrīkstēja nenovērtēt v. tml.

Tas nevar neradīt bažas [= tas rada bažas]. Kar. 9, 12, 113.

...nevar neminēt arī plaša patēriņa priekšmetu ražošanu... [ =jā-
min arī... ražošana] PLSk. 7, 5, 11. Tanī laikā nev ar ēj a nedomāt.

Kar. 6, 2, 118. Labāk lai viņa raud, jo māte nevar neraudāt pēc sava

bērna. A. S. 5, 331.

312. §. Noliegtos teikumos no noliegta verba daudzos gadījumos atka-

rīga teikuma priekšmeta locījuma forma.

1. Ja verba nebūt finītās formas teikumā kā izteicēji lietotas ar c k s i s-

tencialu nozīmi, ar tām saistās teikuma priekšmets ģenitīvā.
Viņu dēla vairs nav. A. S. 5, 331. Kā jautram zēnam darbi sokas.
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Nav ziemas vairs, kas kavē, skauž. 81. 25, 10. Un es esmu atradis šo

lielo akmens namubet pilnības un skaidrības nav(a) nekur.

J. Ak. 1, 90. Nav vairs tev žoga, kuram nevari tu pāriet pāri Uz dzīvi,
Uz darbu, Uz prieku. Kar. 6, 4, 3.

2. Ģenitīvs kā literārās valodas norma saistās arī ar piederības
nozīmē lietotu verbu nebūt izteicēja funkcijā, piem., Kāda tev tur daļa?
bet: Tev tur nav nekādas daļas.

Man gan nav ciema kukuļa. Kar. 6, 4, 55. Kam pašam spārnos
celties nav(a) jaudas, Tam purvā jānonīkst. V. Pl. 4, 114. Vai jums
nemaz nav sirds — nemaz? 81. 17, 104. Mantu viņam nekādu ne-

esot. 8.-U. 4, 23.

Sarunvalodā sastopamā atkāpe no normas, kas nosaka lietot ģenitīvu saistījumā ar

piederības vai eksistenciālās nozīmes nav, kvalificējama kā izloksnes ietekme, piem., Jan-

ām nav nekāda daļa gar sievām. Valdis 1, 292.

3. īpašs noliegta teikuma strukturāls tips ir teikums ar noliegtu pār-

ejošu verbu un no tā atkarīgu papildinātāju. No literārās valodas normu

viedokļa svarīgi tie gadījumi, kad noliegumu izsaka ne tikai ar noliegtu
verbu, bet arī ar atkarīgā papildinātāja locījuma maiņu: noliegtā teikumā

ar noliegtu pārejošu verbu var saistīties papildinātājs nevis akuzatīvā kā

teikumos ar nenoliegtu pārejošu verbu, bet ģenitīvā, piem., Es redzu grā-
matu un Es neredzu grāmatas (sk. 430. §).

Visu nakti nedeva miera šie dūmi, kuri likās viņam saldāki par

puku smaržu. K. Sk. 4, 112. Bet Teodors nelikās manām viņas asuma,

V. L. 8, 440. Nekā aizdomīga nemanīja. A. Grig. 2, 166.

313. §. Noliegtos teikumos ar nominālu sastata izteicēju noliegta
ir palīgverba finitā forma, piem., Tas nav pozitīvais varonis. Darbs ne-

b i ja peļams. Laiks nekļūst siltāks.

Visbiežāk kā nolieguma norādītājs teikumos ar nominālu sastata iztei-

cēju figurē palīgverba nebūt formas.

Palīgverbam nebūt saitiņas funkcijā var būt daļēja eksistenciāla no-

zīme; šāds palīgverbs palaikam attiecas tikai uz pazīmi, kuras piemitību
ar teikuma priekšmetu nosauktajam pazīmes nesējam noliedz, piem., Tā

vēl nav ziema. Nelaime nav liela. Tas nav nekāds joks.
Būtne bez sirdsapziņas nav cilvēks. M. B. 2, 133. Pati tu vairs neesi

agrākā, ap tevi citi cilvēki. Kar. 6, 1, 12. Tā neesot nekāda dzīve. 8.-U.

4, 26. Tuvu pie divdesmit tūkstošiem. Vai tā nav nauda?

Retāk palīgverbu nebūt lieto daļēji eksistenciālā nozīmē, ja teikumā

nav nosaukts kā pazīmes nesējs teikuma priekšmets, kuram noliedz pa-

zīmes piemitību, piem., Vēl jau nav vis ziema, ka tev mute aizsaluse[-\Ļ
81. 17, 107.

Dažādas verba nebūt nozīmes dažos gadījumos var saistīties kā ar

teikuma priekšmetu nominatīvā, tā ģenitīvā. Tā, piem., pretstatā apgalvo-

jumam Ir laiks iet noliegums atkarā no izsakāmā satura iespējams divē-
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jāds: Nav laika iet un Nav (vēl) lai k s iet. Pirmajā gadījumā verbam

nebūt ir piederības nozīme, otrajā — eksistenciāla nozīme.

Jel stājies ilgu sirds! Tev atpūsties nav laiks [= Vēl nav pienācis
laiks atpūsties]. V. Pl. 4, 63. Bet: «Vai tu šodien pat rakstīsi vēstuli tētim?»

— «Šodien man nebūs laika.. . Svētdien uzrakstīšu.» V. L. 10, 47.

Palaikam eksistenciālas vai piederības nozīmes verbs nebūt ar teikuma

priekšmetu nominatīvā saistās jautājuma un izsaukuma teikumos, piem.,
Vai tev nav mana grāmata? Kas tik tur nebija! Kādi tik te

nav sanākuši! Vai tev nav krīts? Šādi teikumi, kaut arī verbs noliegts,
nav īsteni noliegti teikumi — noliegums tajos ir tikai formāls, ar retorisku

nozīmi.

314. §. Noliegtos adverba vienkopas teikumos noliegts ir palīgverbs,

piem., Man nav žēl.

Patiešām, tagad viņai vairs nebija bail ne no tā, kas uz ceļa, ne

no tā, kas gaida ceļa galā. A. U. 29, 595. Man nebija žēl, ka zostēviņš
aizbrauca vecmāmuļai Ildzi manā vietā. 8.-U. 4, 20.

TEIKUMI AR DAĻĒJU (PARCIĀLU) NOLIEGUMU

315. §. Noliedzot citus teikuma locekļus, bet nenoliedzot izteicēju vai

galveno locekli, teikuma virslocekļu savstarpējās attieksmēs nav nolieguma.
Nenoliedzot izteicēju vai galveno locekli, var noliegt teikuma priekšmetu,
apzīmētāju, papildinātāju, dažādus apstākļus.

1. Teikuma priekšmeta noliegums (partikula ne priekš vārda

ar teikuma priekšmeta funkciju) piesaista izteicējam citu teikuma priekš-
metu vai ļauj to iedomāties.

Ne jau kolhoznieki vien būvējas [būvējas arī citi]. C. 9, 27. Ne

diena vairs — bet tikai dzestra dzēsma Tev pretī plūst no vēla vakara.

Asp. 3, 32. Vai nomodā vai sapni esmu te? Ne dārzniece šurp nāk, bet

dzejniece. A. V. 1, 111. Ir, protams, patīkami, ja publika tevi pazīst un mīl,
bet ne jau tas ir galvenais. Br. S. 2, 13. ...bet ne visi piedzimst
tādi kā no klints kalti. M. B. 1, 63.

2. Noliegta apzīmētāja vietā (partikula ne priekš vārda ar ap-
zīmētāja funkciju) var iedomāties citu.

Ne tādi vien brīnumi redzēti [redzēti arī citādi brīnumi]. Ne zilā

gaismā bija tērpta skatuve [bet sārtā].
Ne no katra koka var svilpes griezt. Lsk. 1, 254. Ne tā tava

paša vaina, ka uz ceļa smiltis bija. 81. 25, 28.

3. Teikumā ar noliegtu papildinātāju tā vietā var iedomāties
citu, piem., Ne tevi šoreiz cerēju satikt. Ne to es gribēju teikt.

Ne tev man vairs kas sakāms, ne man tevi vairs jāklausās. 81.
1/, 391. Viņš grib atveidot šķautnainus, asus raksturus, ne absolūtos
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pozitīvos varoņus. Pad. J. 9, 23. Ne tikai jaunību un prieku
Es tevī mīlu. Arī tavu matu sniegu... M. Ķ. 2, 75.

4. Teikumā ar kādu noliegtu apstākli (laika, vietas, veida v. c.)

noliegta apstākļa vietā tāpat var iedomāties citu, var arī saprast norisi bez

minētā apstākļa.
Ne vienmēr runcim krējuma pods. Lsk. 1, 149. Ne jau uz mūžu

šķiramies... Kar. 6, 1, 13. Ne reizi vien viņa [Helene] bija braukusi
tēvam līdzi dūķerēt. M. B. 2, 8. Ne jau viegli veikusies celtniecība. C.

9, 27. ...Anna saprata: protams, ne viņas, pati sevis dēļ [māte]
atbraukusi. A. U. 29, 609. Ne jau tikai darbā partija atrod ceļu uz

jauno ļaužu sirdīm. Pad. J. 9, 33.

NOLIEGTS TEIKUMS AR DIVKĀRŠU RESP. ATKĀRTOTU NOLIEGUMU

316. §. Latviešu valodas (tāpat kā lietuvju, tāpat kā krievu un citu

slavu valodu) īpatnība ir tā, ka tanī atšķirībā no dažām citām indoeiro-

piešu valodām (sal. ar latīņu, vācu, franču v. c.) vietniekvārda un ap-

stākļa vārda noliegums teikumā atkārtojas verba noliegumā, t. i., ja teiku-

mā ir vietniekvārdi nekas, neviens, nekāds, neniekavai apstākļa vārdi nekur,

nekad, nemaz, nekā, tad noliegts ir arī verbs (vai verbālais elements nomi-

nālajā un adverbiālajā izteicējā), tātad rodas teikums ar divkāršu nolie-

gumu.

Verba noliegums un vietniekvārda vai apstākļa vārda noliegums tei-

kumā latviešu valodā ir savstarpēji atkarīgi noliegta teikuma struktūras

elementi, tāpēc divkāršo noliegumu ir izdevīgāk skaidrot arī otrādi: ja
teikumā ir noliegts verbs (izteicējs), noliegtiem jābūt arī vietniekvārdiem

vai apstākļa vārdiem. Noliegti vietniekvārdi vai apstākļa vārdi tad atkārto

verba noliegumu. Tikai paturot acu priekšā starpību ar citām valodām, nā-

kas uzsvērt vietniekvārdu un apstākļu vārdu noliegtās formas, jo tieši šais

gadījumos citās minētajās valodās verbs paliek nenoliegts.

Latviešu rakstu valodas veidošanās visvecākajā posmā 17. un 18. gs. nelatviešu
autoru grāmatās raksturīga ir divkāršā nolieguma ignorēšana. Te bieži vien teikumi dari-

nāti pēc vācu valodas parauga ar noliegtu vietniekvārdu vai apstākļa vārdu un nenoliegtu
verbu, piem., Viņš teic, ne viens esot mājās. Es ne kādu nelaimi esmu padarījis.

317. §. Divkāršs noliegums jeb atkārtots noliegums ir zināmā mērā ari

pastiprināts noliegums. Katrs no minētajiem vietniekvārdiem vai

apstākļa vārdiem viena vai otra teikuma locekļa funkcijā kaut ko noliedz

un, nemainot virslocekļu attieksmes, pastiprina noliegumu.
1. Vietniekvārdi nekas, neviens, nekāds saskaņā ar savu substantīvisko

vai adjektīvisko nozīmi teikumā var būt par teikuma priekšmetu, apzīmē-

tāju vai papildinātāju.

a) Teikuma priekšmets var būt noliegts kā persona (neviens)
vai kā vispārīga parādība (nekas).



209

Bet neviens neatbildēja. 81. 19, 285. Taisnība, mani neviens nav

dzenājis A. U. 20, 468. Vēl manā ballē nav neviena. J. Ak. 1, 52. Vai

es tev neteicu, ka tev nekas nevar notikt. M. B. 2, 134. Uzvara nenāca

pati no sevis. Neviens mums to neielika klēpi kā debesu dāvanu. A. S.

5, 343.

b) Noliegta apzīmētāja funkcijā figurē nekāds, neviens.

No Vecsērenes neesmu saglabājis nekādu atmiņu. V. Pl. 4, 384.

Tā nav nekāda mīkla, ko tu man uzdevi. Brig. 4, 78. ...direktors nav

dzirdējis neviena asa vārda, nevienas zobgalības. Br. S. 2, 127.

Es jau toreiz nepazinu neviena burta. D. A. 1, 616.
...

skolas pagalmā
vairs nebija neviena pajūga. O. V. 2, 82. Neviena stipra cilvēka

vairs nebija pasaulē .. . Fr. B. 1, 108.

c) Noliegta papildinātāja funkcijā pie noliegta verba var būt

vārdi neviens nenieka, nekas.

...mēs ar savu zūdīšanos nevienam palīdzēt nevaram. A. S. 5,313.
Mēs nesatikām neviena. J. Ez. 1, 102. No mājām man nekā nevarēja
sūtīt. L. P. 2, 156.

...
ārsti, kas bija sabraukuši no malu malām, neiespēja

nenieka. J. Ez. 1, 255. Bet Zuzlte vairs nekā nedzirdēja. J. Por. 3, 74.

Jūs nedrīkstat ne ar ko nopūlēties. 8.-U. 3, 128.

2. Noliegtie apstākļa vārdi nekad, nekur, nemaz, nekā blakus nolieg-
tam verbam noliedz ne vien darbību, bet arī darbības laiku, vietu, veidu

v. c. apstākļus

a) Laika vai vietas apstākļa noliegumu pastiprina apstākļa
vārdi nekad, nekur noliegtā teikumā.

Tavi mērķi ir kļuvuši par maniem. No tiem es vairs neatteikšos ne-

kad. V. L. 10, 329. Nekad, nekad man neizies no prāta šis bērnībā pa-

vadītās jaukās naktis pieguļā. V. Pl. 4, 392. Nekur viņš nepazudis.

b) Noliegta veida apstākļa funkcijā apstākļa vārdi nemaz, nekā,

nekādi noliedz jebkuru teikumā minētās noliegtas darbības realizācijas
veidu vai arī uzsver darbības jo pilnīgu nolieguma pakāpi.

Skaistie vārdi nekādi nevarēja aizpildīt atstātās teritorijas. M. B.

2, 55. Es nemaz nemelšu. 81. 17, 140. Nu man no viņa nepavisam
nebija bailes. 8.-U. 3, 20. Nekā tas vairs nav labojams.

Stilistiskā nolūkā noliegtos teikumos bieži vien reizē minēti, divi vai

vairāki noliegti ar vietniekvārdiem vai apstākļa vārdiem izteikti teikuma

locekļi.

Kaķēnus es uzmeklēšu gan, bet nevienam nekā neteikšu. 8.-U.

4, 57. Par Soņas dzīvi neviens nekā daudz nezināja ...
O. V. 2, 51.

Un apgādā ari. Bet nekur nekas no gaisa nekrīt. A. S. 5, 329. Tik

skaistas sievietes nekad nekur nav bijis. Ā. E. 1, 11.

318. §. Noliegta teikuma struktūras elements ir arī partikula ne. Par-

tikula noliegtā teikumā atkārto resp. pastiprina izteicēja noliegumu vai

clažos gadījumos izteicēja noliegumu ierobežo.

14 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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1. Atkārtojot vai pastiprinot izteicēja noliegumu, partikula ne,

tāpat kā teikumos ar daļēju noliegumu, var nostāties dažādu teikuma lo-

cekļu priekšā, it īpaši frazeoloģiskos savienojumos.

a) Partikula ne teikuma priekšmeta vai tā apzīmētāja priekšā.
Mežā pavisam kluss, nešalca ne tā vi s mazākā vēsmiņa. A. U. 29,

699. Ne asnu galiņi neliecas, Kur staigā šīs mazās kājiņas. Asp. 2, 205.

..par to Annai vēl nebija ne jausmas. V. L. 10, 242.

b) Partikula ne (arī ne-ne) papildinātāja priekšā.
Abi turējās dūšīgi: šodien vēl neviens no viņiem nebija ne asaras

nobirdinājis. Valdis 1, 296. Es nezinu ne rīta, ne vakara. 81. 17, 142.

Caur «sapulces istabu» iedams, viņš ne ar vienu ac i nepaskatījās uz

vīriem. D. A. 1, 490 (sk. arī 430. §,'5, 2).

c) Partikula ne kāda apstākļa priekšā.
Arī es raudāju un teicu, ka ne savā mūžā neņemšu vairs pipl mutē.

8.-U. 4, 53. Un viltības
...

— tās viņam nav ne mazajā pirkstiņā.
D. A. 1, 413. Nespeciālistiem šādi paņēmieni ne prātā neienāktu. Z. Gr.

4, 82. Nevarēja ieraudzīt ne acu galā.

d) Partikula ne priekš nenoliegtas nenoteiksmes, kurai seko tā paša
verba noliegtā finītā forma.

Vecā māte bija ļoti pārsteigta, bet par bāršanos viņa ne domāt

nedomāja. Saul. 4, 35. Ne sapņot nesapņoju, ka kļūšu par fermas

vadītāju.
Partikula ne finītās formas un divdabja savienojumos divdabja priekšā

palaikam ir frazeoloģismos, piem., Bet Jancis nelikās ne dzirdot.

Valdis 1, 252.

2. Partikula ne finītā verba un nenoteiksmes savienojumos nenoteik-

smes priekšā pastiprina finītā verba noliegumu, nenoliedzot no finītās for-

mas atkarīgo nenoteiksmi, bet ierobežojot tās semantisko saturu.

Nevar ne atkauties. Kar. 6, 1, 26. Jutu tādu nogurumu, ka ne-

gribēju ne pakustēt. 8.-U. 3, 129. To nevarēja neiedomāties. Par

tādu laimi nedrīkstēja ne sapņot.
319. §. īpašs stilistiski gramatisks veidojums ir noliegums teikumā

ar vienlīdzīgiem izteicējiem, ja. nolieguma partikula resp. saiklis ne at-

kārtots katra izteicēja priekšā, piem., .. . bet parašutists ne skrēja ārā,

ne klie d z a. A. S. 3, 64. Starp pirmo ne un noliedzamo verbu bieži no-

stājas teikuma priekšmets vai kāds cits teikuma loceklis, piem., Ne es

ņemšu, ne man vajag.

Nostājoties teikuma sākumā, atkārtota partikula ne (ne-ne) attiecina

noliegumu uz kopējo finīto formu un pastiprinājumu uz atkarīgām neno-

teiksmēm abās teikuma daļās, piem., Ne slēpties tās [augstākās priedes]
spēja, ne muguras liekt. Rainis 2, 125. [= Tās nespēja ne slēpties, ne

muguras liekt].
Teikumos ar šadu atkārtotu ne ir pilnīgs noliegums, kaut arī neno-
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liegtais verbs un pretstatījuma nokrāsa šos teikumus tuvina teikumiem

ar daļēju noliegumu.

Pilnīgs noliegums izteikts arī saliktos teikumos, kuros mēdz atkārto-

ties saikļi ne-ne, nedz-nedz, kaut -arī verbs tajos ir nenoliegts, piem., Ne

suņi rēja, ne durvis vārstijās, ne akas vinda čīkstēja. V. Pl. 4, 375.

2. Bieži vien mēdz izteikt noliegumu tikai ar atkārtotu partikulu resp.

saikli ne (ne-ne), kas tādā gadījumā aizstāj eksistenciālas nozīmes

nav + ne. Par nebūt potenciālu klātieni liecina aiz ne, tāpat kā aiz nav,

sekojošais ģenitīvs.
Ne tur ēkas, ne vagas galiņa, tik mežs vilkiem un lapsām. Aps. J.

2, 215. Ne smieklu, ne nopūtu. Pat ne elpas vilcienu. Gluži nekā. Kar. 7,

11, 22. No viņas [Osienes] ne vairs lāga pļāvējas, ne linu plūcējas.
A. U. 29, 613.

3. Pastiprināts noliegums frazeoloģiskos teicienos izpaužas nolieguma

partikulas ne vai arī noliegtās verba formas atkārtojumā: ne un ne; kā ne,

tā ne; kā nenāk, tā nenāk; kā neklausa, tā neklausa; kā nav, tā nav, piem.,
Abi divi veci jau. Bērnu tik kā nav, tā nav. V. Pl. 4, 131.

4. Ekspresīvu nokrāsu nolieguma izpausmei piešķir partikula nē par-
tikulas ne vietā, piem., ... es, es nepielaušos ... nē ... un nē. 81. 19, 284.

320. §. Noliegumu var pastiprināt arī daži leksiski nozīmīgi vārdi,
piem., vairs, mūžam vai ne mūžam gan kopā ar noliegtām vietniekvārdu

un apstākļu vārdu formām un partikulu ne, ganbez tām.

Tu nekad vairs nepacelsies gaismas staru mirdzumā. Tā mū-

žam nelidosi līdz mums tālē saulainā.. . V. Pl. 4, 128. Nav(a) no viņiem
nekā vair s ko gaidīt. Saul. 4, 372.

14*
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TEIKUMA UZBŪVE

VIENKĀRŠS TEIKUMS

DIVKOPU TEIKUMS

TEIKUMA VIRSLOCEKĻI

321. §. Divkopu teikumā ir divi teikuma virslocekļi — teikuma priekš-
mets un izteicējs. Teikuma virslocekļi ir sintaktiskas kategorijas, kas tei-

kumā izsaka runas priekšmetu un tā pazīmi.
Teikuma priekšmets ir teikuma virsloceklis, kas nosauc runas

priekšmetu (plašākā nozīmē), kura dominējošo pazīmi izsaka izteicējs. Tei-

kuma priekšmets izsaka tās darbības darītāju vai tās pazīmes nesēju, kuru

nosauc izteicējs. Tādā kārtā teikuma priekšmeta uzdevums ir tikai nosaukt

runas priekšmetu, nekā to vairāk neskaidrojot, bet vienlaikus prasot, lai to

raksturo otrs teikuma virsloceklis.

Izteicējs ir teikuma virsloceklis, kas izsaka ar teikuma priekšmetu
nosauktā runas priekšmeta dominējošo pazīmi — darbību, stāvokli, īpašību,
kvalitāti. Teikuma priekšmeta nosauktajam īstenības objektam bez izteicēja
izsacītās dominējošās pazīmes iespējamas vēl citas, kuras teikumā var iz-

paust vārdi, kam ir kāda cita teikuma locekļa funkcija.
Izteicējs vai nu apstiprina, apgalvo kādas pazīmes piemitību tam

priekšmetam, parādībai vai dzīvai būtnei, ko izsaka teikuma priekšmets,
vai arī to noliedz, tāpēc izteicējam ir vai nu apgalvojuma, apstiprinājuma,
vai nolieguma raksturs. Pirmajā gadījumā par verbālo izteicēju vai saitiņu

nominālajā un adverbiālajā izteicējā ir verba nenoliegta, apgalvojuma
forma, otrajā — noliegta forma (Jau strauti čalo. Dienas ir saulainas.

lešana bija patīkama. Mēs nejūtām nogurumu. Mūsu ezers nav

liels. Rīts vairs nebija tālu).
Abi teikuma virslocekļi ir savstarpēji saistīti predikatīvās attieksmēs

un veido divkopu teikuma predikatīvo kodolu jeb gramatisko centru; tie ir

divkopu teikuma konstruktīvi organizējošais centrs. Neviens no abiem div-

kopu gramatiskā centra locekļiem ne jēdzieniski, ne funkcionāli attieksme
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pret otru nav nozīmīgāks, pārāks, neviens nav atkarīgs vai neatkarīgs, bet

abi ir savstarpēja sakara saistījumā un abi kopā vienlīdz dominē pār ci-

tiem teikuma locekļiem — teikuma palīglocekļiem.
Teikuma virslocekļi, veidodami divkopu teikuma gramatisko centru,

savstarpēji var būt novietoti vai nu tiešajā vārdu kārtā, kad teikuma priekš-
mets teikumā atrodas priekš izteicēja (Atkal lielā priede Ilgojās mīk-

stajā vējā, atkal sniegs kaunīgi atkāpās... 8.-U. 9, 14), vai apgrieztajā

jeb netiešajā vārdu kārtā, kad teikuma priekšmets ir aiz izteicēja (Ar tumsu

parādījās mēness... A. Grig. 1, 12).
Abi teikuma virslocekļi teikumā var būt blakus (Priedes zaros žūžoja

vējš) vai arī šķirti, kad starp tiem ir viens vai vairāki teikuma locekļi.

(Vienmērīgi klaudz vagonu rinda, traucoties uz priekšu, uz priekšu.
Br. S. 2, 14. Pāri mežam steidzās šurpu rīta gaisma).

Tā kā teikuma priekšmets un izteicējs ir savstarpēja sakara saistījumā,
tad, apcerot šo teikuma locekļu tipoloģiju, tie īsteni būtu aplūkojami abi

vienkopus savstarpējā sakarā un nosacītībā. Tomēr arī šādā vienkopu ap-

skatā būtu minami — kaut arī saistījumā ar otru — vispirms viena teikuma

virslocekļa veidi un paveidi. Tāpēc šai gramatikā teikuma priekšmeta veidu

grupējums dots vienā nodalījumā un izteicēja — citā.

TEIKUMA PRIEKŠMETA VEIDI

322. §. Teikuma priekšmets var nosaukt visdažādākos priekšmetus, pa-

rādības, norises, jēdzienus, kas ir tās pazīmes nesēji, kuru izsaka ar tei-

kuma priekšmetu savstarpēja sakara saistījumā esošais izteicējs. Sim pa-
zīmes nesēja nosaukumam, ja tas ir teikuma priekšmeta funkcijā, nepiecie-
šama gramatiskā priekšmetiskuma nozīme.

Latviešu valodā teikuma priekšmets var tikt izteikts ar jebkuras vārdu

šķiras vārdu, tomēr pašas raksturīgākās vārdu šķiras šā teikuma virslo-

cekļa izteikšanai ir lietvārdi un personu vietniekvārdi. Šo vārdu šķiru vārdi

nominatīva formā savā laikā ir bijuši morfoloģiskais pamats teikuma

priekšmeta kategorijas izveidē. Mūsdienu valodā tāpat kā lietvārdi un viet-

niekvārdi par teikuma priekšmetu var būt substantivēti adjektīvi, divdabji
un skaitļa vārdi. Teikuma priekšmeta funkcijā var būt ne vien deklinējami,
bet arī nedeklinējami vārdi, tāpat arī verba nenoteiksme, īpaši vārdu savie-

nojumi un pat veseliem teikumiem atbilstošas konstrukcijas, ja tie ir ar

priekšmetiskuma nozīmi un kopā ar izteicēju veido divkopu teikuma pre-
dikatīvo kodolu jeb gramatisko centru.

Ja teikuma priekšmets izteikts ar deklinējamu vārdu, tas visbiežāk ir

nominatīvā. Nominatīvs ir teikuma priekšmeta visvairāk parastā izteik-

smes forma. Tomēr latviešu valoda par teikuma priekšmetu var būt ne tikai

deklinējama vārda nominatīva forma, bet zināmos nosacījumos arī kāda

atkarīga locījuma forma (piem. Sanāca daudz ļaužu. Divdesmit skolēnu

piedalījās sējumu ravēšanā).
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AR LIETVĀRDU IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

323. §. Ar lietvārda nominatīva formu izteiktais teikuma

priekšmets ir visplašāk izplatītais teikuma priekšmeta veids. Par teikuma

priekšmetu var būt visdažādākās konkrētas un abstraktas nozīmes liet-

vārdi — gan sugas vārdi, gan īpašvārdi.
1. Ar īpašvārdu izteikts teikuma priekšmets.
Edgars viņai noskatījās pakal M kā kādai neticamai parādībai...

81. 21,289. Mirdza strauji ai zb rauc a uz lielceļa pusi. A. S. 6, 116. Raud-

upiete arī sēd aizgaldē [aiz galda], viņai iepretī Kārlis. 81. 7, 158.

Preimanis piebikstīja Brīviņam. «Viliņš tarkšķina atkal!» A. U.

29, 23. Gar pakalniem Daugava tiecas, Tai krastos ābele zied. A. Kr.

1, 9. Kā Lielupe pie krastiem kļaujas cieši, Tā klaujamies pie savas

dzīves mēs
...

A. Sk. 2, 36.

2. Ar sugas vārdu izteikts teikuma priekšmets.
Audējs auž dzīves ainas. Sudr. 4, 15. Zēni nomazgājās un ar lie-

lajiem kopā paēda brokastis. 8.-U .7, 15. Sīka zīlīte vēsti nes Taisni no

pašas saulītes... Rainis 2, 177. Pa manu ceļu ķirsis ziedus kaisa...

V. R. 1, 61. Mirgo niedres, ēno koki. Sudrabs spīd, kur citkārt bridu. ..
Rainis 4, 10. Rita gaisma atmirdzēja, Atnesa mums brīvību, —

Sidrabota saule lēja Mūsu druvās dzīvību. A. Sk. 1, 12. Vētra sēklu

sēj a, — Lietus veldzi lēja... Rainis 2, 149.
...

cits caur citu skanēja
satraukti saucieni. Br. S. 5, 14. Zilas ir vijolītes un rudzpuķes, daudz

slavētas zilas acis, debesis dažbrīd tik zilas... Sudr. 4, 26. Nakts

kļuva melna kā sodrēju pilna. A. Grig. 1, 48.

324. §. Lietvārds, ar kuru izteikts teikuma priekšmets, var būt arī ģe-
nitīvā. Vārds, kas teikumā ir par teikuma priekšmetu, būdams savstar-

pēja sakara saistījumā ar izteicēju un kopā ar to veidodams divkopu tei-

kuma predikatīvo kodolu, tai pašā laikā var būt par komponentu kādā

citā šā teikuma vārdu savienojumā. Šādā vārdu savienojumā vārds, kam

teikumā ir teikuma priekšmeta funkcija, var būt gan neatkarīgais, galve-
nais komponents, gan arī atkarīgs no otrā komponenta. Kā vienā, tā otrā

gadījumā vārds, kas teikumā funkcionē par teikuma priekšmetu, paliek tai

pašā savstarpēja sakara saistījumā ar izteicēju un ir joprojām viens no

teikuma gramatiskā centra locekļiem. Te izšķirami vairāki gadījumi.

t. Vārds, ar kuru izteikts teikuma priekšmets, ir ģenitīvā, ja tam par

apzīmētāju ir kāds no nenoteikta skaitļa vārda vai apstākļa vārda nozīme

lietotiem vārdiem daudz, maz, vairāk v. c.

Viņam ir daudz zirgu un lopu. K. Sk. 4, 213. Daudz svelošu domu

bija Dambrānam uz sirds... Ē. V. 2 ,41. Daudz dārgumu ir Gruzijai.
Sudr. 4, 12. Lai viņi aiziet, kur tik daudz citu simtu saguluši. 81. 21, 317.

Sākumā vēl bija ieradušies maz skatītāju. Vairāk saules iespī-
dēs istabās.
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Vārdu savienojumos, kuros pirmais komponents ir kāds no vārdiem

daudz, maz, vairāk v. c. un otrais — kāds deklinējams vārds ģenitīva
formā, abi komponenti ir gan gramatiski, ganarī nozīmes ziņā cieši saistīti,

tāpēc tos abus kopā var uztvert arī par paplašinātu teikuma priekšmetu.
Vārds, kas teikumā ir par teikuma priekšmetu, ir ģenitīvā, ja uz to,

ievadot vai nu teikumu, vai teikuma daļu, attiecas vārds cik, piem., Cik

man vēl atliek dienu? Rainis 10, 57. Sēdes vadītājam jautāja, cik ru-

nātāju ir pieteikušies.

Vārds, ar kuru izteikts teikuma priekšmets, ir nominatīvā, ja tam par

apzīmētāju ir kāda no formām vairāki, daudzi, piem., Pievakarē pie ap-

vāršņa parādās vairāki kuģi. 2. Gr. 2, 131. Vai jūsu garajā diriģenta
mūžā Ir bijuši daudzi dziedātāji ar tādu balsi? A. Grig. 6, 207. Pa-

gāja vairāki mēneši.

2. Vārds, ar kuru izteikts teikuma priekšmets, ir ģenitīvā, ja tam par

apzīmētāju ir skaitļa vārdi, no kuriem vārdu savienojumā ir atkarīgs
ģenitīvs.

Toreiz Ilzei bija ap desmit gadu, bet Jānim četrpadsmit. V. L. 10, 11.

Pie sienām stāv radioaparāti, sp i d desmitiem visdažādāko pogu un

kloķu. 2. Gr. 2, 64. Bet uz salas bija palikuši četrdesmit vīru. V. L.

3, 31. Plašajā pagalmā ap ... kuļmašīnām rosījās cilvēku desmit...

V. L. 10, 395. Divdesmit vīru legāja mežā. V. L. 3, 34. Tikko izejam at-

klātos ūdeņos, kuģi ielenc simtiem putnu. 2. Gr. 2, 102. Sākot otro pus-

laiku, tblllslešlem bija priekšā divpadsmit punktu... Pad. J. 2, 11.

Četrdesmit saimniecību todien apvienojās jaunajā lauksaimniecības

arteli. V. L. 10, 448. «Seagull» kravas telpās vēl gulēja simtiem tukšu

mucu. V. L. 13, 25. Bibliotēkā atradās pāri par pusotra tūkstoša sē-

jumu... V. L. 10, 605. Šodien tev uzgavilē tūkstošiem skatītāju...
Br. S. 2, 12.

Minēto skaitļa vārdu un dcklinējama vārda ģenitīva formu savienoju-
mos abi komponenti ir gramatiski un nozīmes ziņā jo cieši saistīti, tāpēc
šos savienojumus iespējams analizēt arī par paplašinātiem teikuma priekš-
metiem.

Mūsdienu valodā sastopami arī gadījumi, kad vārds, ar kuru izteikts

teikuma priekšmets, ja tam par apzīmētāju ir iepriekš minētie skaitļa vārdi,
ir nominatīvā.

Vienā mirkli pacēlās desmit krūzes... A. Grig. 1, 13. Bija jāuz-
ņemas lieki desmit kilometri caur kaimiņu pagastu. .

.

A. S. 6, 5. Rajona
krosa finālsacenslbās piedalījušies tikai trīspadsmit dalībnieki.

Pad. J. 5,218.

325. §. Vārds, kas teikumā ir teikuma priekšmeta funkcijā, ir ģenitīvā
arī atkarā no tā, ar ko izteikts teikuma gramatiskā centra otrs loceklis —

izteicējs.
1. Teikuma priekšmets ir izteikts ar deklinejama vārda ģenitīva formu,
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ja par izteicēju vai tā daļu ir nenoteikta skaitļa vārda vai apstākļa
vārda nozīmē lietotie vārdi daudz, maz, vairāk, mazāk, kā ari diezgan
v. c. Par saitiņu lietotā palīgverba forma šādos gadījumos var būt gan

nenoliegta, gan noliegta.
Darba bija pārcilvēciski daudz... A. Grig. 1, 59. Un kam lejā tās

jautrības bij par daudz, tie uzmanījās kalnā
. ..

A. U. 34, 36. Daud z

zaķītim visādu ienaidnieku, no kuriem jāsargās. 8.-U. 6, 10. Nu bij atkal

spēka diezgan vākt kopā visādus sīkumus. J. Jauns. 9, 14. Ai, skais-

tuma te tomēr maz. D. Zigm. 1, 7. Mušu te nebij mazāk kā saim-

nieka kūtis. A. U. 29, 24. Braucēju nav pārāk daudz. A. U. 34, 59.

... zirgu jau man diezgan. Aps. J. 2, 46. Apmeklētāju nebija daudz.

Spēka man toreiz bija vairāk.

2. Teikuma priekšmets ir izteikts ar deklinējama vārda ģenitīva formu,
ja par izteicēju vai tā daļu ir kāds lietvārds ar daudzuma nozīmi.

Darba tur bij milzums. A. U. 29, 393. Tādu pilsētu ... pasaulē i r

bez ska 11 a. P. R. 3, 23. Uztraukuma bija bez gala. J. Gr. 5, 17.

Apsveikumu nebija mazums.

Sastopami arī gadījumi, kad teikuma priekšmets ir izteikts ar deklinē-

jama vārda ģenitīva formu, ja teikumā kā izteicēja daļa nav nosaukti vārdi

daudz, maz, diezgan v. c, piem., Bij man dziesmu. Nu būs vaļas.

lespējams, ka te teikuma priekšmets izteikts ar deklinējamā vārda ģe-
nitīva formu saistījumā ar verba būt nenoliegto formu kā izteicēju nozī-

mes pastiprināšanai, lai norādītu uz ievērojamu daudzumu, piem., Bij man

dziesmu, kad nedziedu. Art. O. 1, 43. Bija gan tur ļaužu. Izteicējs var

būt izteikts arī ar kāda cita verba formu, piem., Nu gan ir sapir c i c s

grāmatu!

AR VIETNIEKVĀRDU IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

326. §. Teikuma priekšmets var būt izteikts ar vietniekvārdu.

Vietniekvārdam šai funkcijā ir lietvārda nozīme.

Par teikuma priekšmetu var būt abu skaitļu visu triju personu viet-

niekvārdi.

Ja par teikuma priekšmetu ir vsk. vai dsk. 1. vai 2. personas vietniek-

vārdi, par gramatiskā centra otru locekli — verbālo izteicēju vai saitiņu
nominālajā un adverbiālajā izteicējā var būt attiecīgi tikai darbības vārdu

vsk. vai dsk. 1. un 2. personas formas. Ja teikuma priekšmets ir izteikts ar

3. personas vietniekvārdu, verbālais izteicējs vai saitiņa nominālajā un

adverbiālajā izteicējā ir verba 3. personas forma.

Savstarpējā saistījumā ar teikuma priekšmetu, kas izteikts ar personas
vietniekvārdu, izteicējs var būt arī verba forma vēlējuma izteiksmē un at-

stāstījuma izteiksmē.

1. Teikuma priekšmets var but izteikts ar vienskaitļa un daudzskaitļa

pirmās personas vietniekvārdiem.
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1) Vienskaitļa 1. personas vietniekvārds teikuma priekšmeta
funkcijā:

Tik daudz es redzu — skaistums man garām iet... Rainis 4, 28.

Es visu itin skaidri dzirdēju. J. Jauns. 6, 26. Es tagad tik skatīšos

uz jums... Brod. 7, 9. «Es nekad neesmu kārojusi svešas zemes,»

Kristīne ar nepatiku atteica. Brod. 7, 6, Es biju kādreiz dzirdējis
šādu dziesmu. J. Jauns. 6, 8. Es uzceltu savai mātei siltu priežu ista-

biņu ...
K. Sk. 4, 63. Radoņas daudz nopūlējās, lai es vismaz tēvam rādot

laipnu vaigu. Brig. 6, 243. Tagad tu domā, ka tikai es esmu vainīgs?
Br. S. 2, 9. Es biju jo lepns uz savu māti... 8.-U. 10, 95.

2) Daudzskaitļa 1. personas vietniekvārds teikuma priekšmeta
funkcijā:

Mēs nedzīvojam tikai vienam gadam. V. L. 10, 568. Vakar mēs

staigājām pa pilsētiņas ielām. A. Grig. 12, 21. Mēs jaunas dziesmas

dziedāsim! Rainis 4, 169. Bet tagad papūlies, parādi, ko mēs, jaunie,
īsti spējam. Br. S. 2, 40. Mēs tikām vārda pilnā ziņā mieloti.

J. Jauns. 6, 24. Mēs bijām reizē apstājušies un raudzi jā mi es

augšup. Sudr. 4, 40. Mēs esam jauni. Mēs bijām neatlaidīgi.
Mēs būsim stipr i.

2. Teikuma priekšmets var but izteikts ar vienskaitļa un daudzskaitļa
2. personas vietniekvārdiem.

1) Vienskaitļa 2. personas vietniekvārds teikuma priekšmeta funk-

cijā:

Bet vai tu smeļoties priecājies arī? Rainis 4, 171. Tu redzi,

kā Matīsiņš tevi lemīlējis. 81. 7, 157. Nu tu esi atkal stiprs
..

. K. Sk.

4, 32. Un tu arī vēl turpat dzīvosi? J. Jauns. 6, 12. Kad tu zinātu

K. Sk. 4, 27. Tad tu būsiatriebta. V. L. 3, 14.

2) Daudzskaitļa 2. personas vietniekvārds teikuma priekšmeta
funkcijā:

Vai jūs apšaubāt manas zināšanas? Br. S. 2, 42. «Tātad jūs vē-
laties mums palīdzēt...?» domīgi sacīja pulkvedis ...

V. L. 5, 35. Es do-

māju, ka jūs te paliksiet gan ilgi. 81. 24, 122.
...

vai jūs esat dzir-

dējuš i? Brod. 6, 7. Jās esat vesels. Jūs bijāt drosmīgs.

3. Par teikuma priekšmetu var but ari vienskaitļa un daudzskaitļa
trešās personas vietniekvārdi.

1) Vienskaitļa 3. personas vietniekvārds teikuma priekšmeta funk-

cija:

Viņš savu dvēseli jums pretim nesa Kā rīta sauli sārtos mākoņos.
Rainis 2, 35. Viņa nolēma, ka te būs labi. P. R. 3, 26. Viņš aprunāja
visus ceļmalas kokus, māju jumtus, ceļa grambas. J. Jauns. 6, 19. Viņa

bija karsta. K. Sk. 4, 5. Viņš esot taisnīgs cilvēks... Brod. 7, 9.
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2) Daudzskaitļa 3. personas vietniekvārdi teikuma priekšmeta
funkcijā:

Ceļš gāja uz leju, un viņi iznāca purva malā. K. Sk. 4, 152. Viņas

pastrīdējās, tad šķirās un aizlipināja katra uz savu pusi. Br. S. 2, 3.

Viņas esot ieradušās. Viņi ir izturīgi. Viņas ir darbīga s.

327. §. Teikumā ar 2. personas vietniekvārdu izteikts teikuma priekš-
mets var būt savstarpēja sakara saistījumā arī ar verba pavēles iz-

teiksmes 2. personas formu kā otru gramatiskā centra locekli — izteicēju,
kaut gan parasti ar verbu pavēles izteiksmes 2. personas formā teikuma

priekšmets nesaistās — veidojas verbāli vienkopas teikumi (Nāc nu ēst...
81. 21, 226. Nāc(i) nu, esi tik laba. 81. 21, 227).

Tu nu man ap tam nastām vel nestīvējies! 81. 24, 112. «Tu ap-
velc kaut ko siltāku,» viņa teica Ēvaldam

...
V. L. 3, 18.

328. §. Blakus teikumiem, kuros teikuma priekšmets izteikts ar 1. vai

2. personas vietniekvārdu un izteicējs attiecīgi ar 1. un 2. personas verba

formu, latviešu valodā ļoti plaši sastopami teikumi, kuros ar minētajām

personu vietniekvārdu formām izsakāmais teikuma priekšmets netiek no-

saukts, bet tas ir ietverts par izteicēju izlietotā verba personas formā. Tei-

kumi ar šādu izteicējā slēptu teikuma priekšmetu formas ziņā atbilst vien-

kopas teikumiem, jo tajos nav ar atsevišķu vārdu izteikta teikuma priekš-
meta (sk. 753.—756. §). Tomēr izsakāmā satura ziņā un arī tāpēc, ka tei-

kuma priekšmets šādos teikumos «slēpjas» tā paša teikuma izteicējā, šie

teikumi pilnīgi neiekļaujas tikai vienkopas teikumos. Tie ir uz robežas starp

vienkopas teikumiem un īpašu divkopu teikuma paveidu. Šādiem teikumiem

var atbilst arī saliktā teikuma komponenti.

Dzīvosim taupīgi un iztiksim. P. R. 3, 24. Pēc lielās vētras ārā

izeju, Lai mīļās lejas atkal apskatītu. Rainis 4, 77. Cik reižu ska-

tījāmies pulksteni, nav atminams. Br. S. 5, 12. Ansītis teica: «Dažreiz

eju ar citiem zēniem uz Grlziņkalnu pikoties.» 8.-U. 7, 26. Ja aicinā-

s i c t, jāpalīdz vien būs. Br. S. 2, 39. Esmu te jau braukājis vairākas

reizes, bet viņu neatrodu nekad mājās. 8.-U. 7, 114.

Ja salikta teikuma komponentos izteiktais saturs ir pretstatā, tad šā-

dos gadījumos 1. un 2. personas vietniekvārdu kā teikuma priekšmetu aiz-

vien nosauc.

«Tu sien āķus, es ilkšu sviniņus,» teicu Pilam... Br. S. 5, 14.

«Labi, tad cērt tu un nes kokus klāt, es taisīšu.» J. N. 1, 33. Ja tu

apsolies labi uzvesties..., tad es klusēšu. V. L. 12, 36. Es tagad
iešu dārzā, bet tu atpū t i c s

...
Br. S. 2, 24.

329. §. Teikuma priekšmets ir izteikts arī ar norādāmo vietniek-

vārdu. Verbālais izteicējs šais gadījumos ir īstenības izteiksmes 3. perso-

nas formā jebkurā laikā, kā arī atstāstījuma, vēlējuma vai vajadzības
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izteiksme. Nomināla izteicēja saitiņa var but tais pašas formas ka verbāla

izteicēja verbs.

1. Teikuma priekšmets var but izteikts ar noradāmo vietniekvārdu tas.

...

Tas augus izvelk iz zemes Un visus kustoņus iz alām. Rainis

2, 157. Kas strādā, tas tur badā nemirs. A. U. 29, 104. Tas bija pēdējais
tilts uz pagātni, un tas bija jānodedzina... A. S. 29, 104. Tas

jādara tūliņ.
Tie aicināja Ildzi arī viņu. A. S. 6, 90. Ne tie gribējuši sienu

pļaut, ne art, ne sēt. J. N. 1, 38. Tie bija Valmieras vi ļņ lauzēji, un

tas bija viņu dar b s
...

P. R. 3, 20.

Tā pasmaidīdama laipni pameta ar galvu. A. U. 29, 28. Ta i r sa-

prātīga valoda!... P. R. 3, 25. Tā jau man ir. 81. 24, 121.

Tās [Urālu tautas] padomju laikā saslējās kājās, un viņu dzīve uz-

plauka kā ražens dārzs. Sudr. 4, 32. Tās, protams, nav tikai atmi-

ņas... Brod. 7, 13. Tās bija kaijas, kas atpūtās krastā. V. L. 3, 13.

Kā zili spoguļi Debesis laistās, Tās šodien ir spožas, Tās šodien i r

skaistas. L. V. 2, 33.

2. Par teikuma priekšmetu var būt norādāmais vietniekvārds Šis.

Šis vienu otru reizi Iztaisījis tādas lietas, par kurām visi brīnīju-
šies. J. N. 1, 37. Šis tiešām bija vissvarīgākais, visgrūtākais jautā-
jums. Laic. 1, 10.

Te šie nezin ko sačukstas un tad tik laiž abi divi projām, ko tik

jaudā! Saul. 4, 76. Tādēļ jau šie arī nekur nevar tikt, ka pilna māja at-

kravas. 81. 24, 120.

ledomā, tā man piekodināja, lai tev pasakot, ka šī ir
... ilgāki kā līdz

Mārtiņiem negaidīšot... 81. 7, 47. Kur nu šī nozudīs! K. Sk. 4, 212.

Šīs ir stiprākas. Šās norunājušas strādāt kopā.
3. Teikuma priekšmets var būt izteikts ar norādāmiem vietniekvārdiem

tāds, šāds.

Bija arī tādi, kas interesējās par visām šīm nodarbībām kopā .. . J. V.

3, 9. «Un vai tāds briesmīgi spārdās?» meitenes jautās. Br. S. 5, 70.

Šādi i r un tādi arī ir. Šādas jau b t ja.

4. Sarunvalodā, kā arī daiļliteratūrā sarunvalodas atveidošanai par
teikuma priekšmetu sastop izlietotu vietniekvārdu šitas, šitais, šitā v. c.

Nu šitais gan ir saldūdens. Br. S. 5, 62. «Vai jūs zināt, kas šitais

ir?» pēc brīža viņš ieprasījās. Br. S. 5, 24. Šitās nekur neder. Šitie nav

zemē metami. Šitais būs labs. Šitā ir tā īstā.

5. Teikuma priekšmeta funkcijā var būt norādāmo vietniekvārdu savie-

nojumi šāds tāds, šis tas.

Gribēja mani šādi tādi, es tos (šos) tādus negribēju. E-M L. g. 1,
141. Šis tas var samaitāties. J. Jauns. 9, 15. Groka glāze un vēl šis tas

Klidziņā darīja, kas viņu pienākums. A. U. 29, 13.
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330. §. Par teikuma priekšmetu var but ari nenoteiktie vietniek-

vārdi.

1. cits teikuma priekšmeta funkcija:
Cits dara to darbu smiedamies, ko es tikai ar lielām mokām. J. Jauns.

5, 32. Kā cits nevar panest grūtuma, tā milzis nevarēja panest viegluma.
K. Sk. 4, 111. Citi novietojās tālāk aiz kāpas, bet divi puiši uzmanīja
ceļu... V. L. 13, 27. Cita lielāka, cita mazāka. Citas nāca, citas

g ā ja.
2. dažs teikuma priekšmeta funkcijā:
Dažs iecērt granītā vai marmorā varoņa tēlu, un akmens kļūst

dzīvs... Sudr. 4, 16. Daži nogūlās grāvjos, citi steidzās pāri klajam
laukam uz mežmalu. V. L. 2, 5. Dažas gāja, dažas brauca. Daža bija
tuvāk, daža atradās tālāk.

3. kas teikuma priekšmeta funkcijā:
Vai slepus kust kas? Vai kas galvu ceļ? Rainis 4, 104. Ja kas būs

vajadzīgs, palīdzēsim. Br. Š. 2, 21. Tad viņiem aiz muguras kas ie-

knakš kas, un priekšā uz baltā ekrāna parādās vispirms tumšas, ne-

skaidras ēnas ... 8.-U. 7, 33.

4. kāds teikuma priekšmeta funkcijā:
Kāds paretam izšāva. A. Grig. 1, 47. lekšā kāds runāja. Saul. 4, 34.

Viņu kāds uztur. M. B. 2, 142. Te pa ceļu no viņas puses kāds brauc.

8.-U. 6, 10. «Nē, nav!» kāds izkliedza atbildi. A. S. 6, 3. Kādi jau ir

ieradušies. Kāds uzsāka dziesmu.

5. Nenoteikta vietniekvārda nozīme lietots kurš teikuma priekšmeta

funkcijā sastopams pavisam reti: Kā kurš nu s p ē j.
331. §. Teikuma priekšmeta funkcijā var būt arī jautājamie un

attieksmes vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi, būdami saliktā tei-

kumā par teikuma komponentu saistītājiem, parasti tai pašā laikā veic ari

teikuma priekšmeta funkciju tai saliktā teikuma komponentā, kuru tie pie-
saista citam komponentam.

Bet kas tad padarīs šīs dienas darbus? Rainis 10, 53. Kas ir vēl

jaukāks par karavīra smaidu? Sudr. 4, 48. «Kas tur spārdās?» Gusts

bija kaut ko pamanījis. «Zivs,» es nopurināju cepuri, kas bija'gluži

slapja. Br. S. 5, 71. Kas i r jūsu sīvākie pretinieki? Br. S. 2, 28.

Kas viņā ienāca, tam vajadzēja smaidīt un saņemt rokas. J. Jauns. 5, 17.

Kas te i r kādu laiku nodzīvojis, vienmēr tīko atgriezties. P. R. 3, 23.

Tas, kas kalpo viena cilvēka vajadzībām .. ~ tagad liekas sīkums.. i
A. S. 6, 9. Kurš sevi zin, tas atturīgs. Rainis 3, 228. Kurš to ierosi-

nāja? Kura to teica? Mes sarunājāmies ar cilvēku, kurš bija vei-

cis šo lielo darbu.

332. §. Par teikuma priekšmetu var but vispārināmie vietniek-

vārdi.

1. katrs teikuma priekšmeta funkcija:
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Zēniem ēst vēl nemaz negribējās, tomēr katrs labprāt noēda pa sil-

tam speķrausim un skripstošam kliņģerim. 8.-U. 7, 16. Bet, ja nauda, tad

katrs ir gudrs. A. U. 29, 7. Vai tad par to vērts bija karot, lai katrs

ielīstu savā cepurē... un par visu citu pateiktu — ne mana cūka, ne

mana druva? A. S. 6, 23. Katrs centās ko labu padarīt.
2. Ikkatrs, ikviens, ikkurš teikuma priekšmeta funkcijā:
Ikkatrs sev taisīja mazu laimiti, kā cisas kaktā... K. Sk. 4, 23. Ik-

viens lai uguni kurina, Kas visu pasauli sasilda... Rainis 2, 228. Ik-

viens centās ieskaidrot, ka viņam personīgi vēl nekas nav vajadzīgs .. .

V. L. 10, 89. Ikkurš to spēj.

3. viss teikuma priekšmeta funkcijā:
Viss daiļāks kļūst ik rītu. Rainis 4, 267. Tur burvīgā gaismā viss

zaigo un laistās... Rainis 2, 39. Mālā aug viss, kad tikai prot to ap-

strādāt. A. U. 29, 16. Viss bija it kā svešs kļuvis. V. L. 15, 71. Visi

nekad vienādi nedomā. Br. S. 2, 39. Gara virtene ragavu slīdēja pa kru-

vešaino ceļu, visas bija ļaužu pilnas... Sudr. 4, 30.

333. §. Teikuma priekšmets tiek izteikts arī ar noteicamo vietniek-

vārdu pats.
Pats ne mazums esmu nosportojles gar upmalu. Br. S. 2,

24.
...

bet viņš prata glabāt šo noslēpumu, jo pats bija piedalījies
tā radīšanā. V. L. 13, 18. Oša Sainis katrā ziņā gribēja tikt līdzi savai

mājiniecei, sastiepās pats bez skubinājuma. A. U. 29, 15. Paši [rati]
vilkušies bez zirga un ātri skrējuši. J. N. 1, 33.

Par teikuma priekšmetu sastop lietotu arī pats ar seno lietvārda no-

zīmi: Kur pats viens nevarēja uzgriezt, tur palīdzēja pati...
8.-U. 9, 30. Pati strādāja par skolotāju. A. S. 7, 47.

334. §. Par teikuma priekšmetu var fukcionēt noliedzamie viet-

niekvārdi.

1. nekas teikuma priekšmeta funkcijā:
Klusi šalca priedes un egles, un nekas nepakustējās biezoknī.

V. L. 13, 33. No tā mataina nekad nekas nav bijis. A. U. 29, 31. Nekas

nebija aizmirsts, ne vārdi, ne melodija... A. S. 6, 125. Ar pukoša-
nos te nekas nav līdzams. Br. S. 2, 19.

2. neviens teikuma priekšmeta funkcijā:
Ja tu to Indrānu nesakopsi, tad tā neviens neizdarīs. 81. 17, 247.

Kad viņi kādu rītu nekala, tad jau es zināju, ka šodien nestrādās ne-

viens
.. . 8.-U. 9, 30. Tur jau tagad neviens nestaigāja. V. L. 3, 30.

Ar mani vēl neviens nav pazudis, asarus es ņemu no āliņģa, cik nav

slinkums. Br. S. 5, 76.

335. §. Par teikuma priekšmetu var but saliktais nenoteiktais vietniek-

vārds kaut kas.

Kaut kas levai vilka vai sirdi no krūtīm lauka. K. Sk. 4, 177. Kaut
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kas iekrita viņu guļas vietā. M. B. 2, 45. Te piepeši viņu kaut kas

uzmodinājis. J. N. 1, 36. Kaut kas tomēr jāsaka ... 'k. S. 6, 28.
Kaut kas jau būs. Br. S. 5, 20.

AR ADJEKTĪVU IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

336. §. Par teikuma priekšmetu var būt a djekt ī v s. Šai izlietojumā
adjektīvam ir lietvārda nozīme, tr i., adjektīvs teikuma priekšmeta funkcijā
ir vairāk vai mazāk substantivējies.

1. Samērā pareti par teikuma priekšmetu ir sastopami adjektīvi ar

nenoteikto galotni. -

Gudrs niekus negrib. Lsk. 1, 76. Labs nāk ar gaidīšanu ... Lsk. 1,
93. Labs jāpatur, slikts (nelabs) jāatmet. Lsk. 1, 79. To iedomā-

joties, Miķelim Maigajam karsts izplūda pa visiem locekļiem...
A. U. 34, 22. Man auksts vien pār kauliem pārskrēja.

2. Adjektīvs ar noteikto galotni par teikuma priekšmetu sasto-

pams visai bieži. Daudzi šai funkcijā lietotie noteiktie adjektīvi ir pilnīgi
substantivējušie's.

Te aklais ar vienu aci paskatījies: klibais guļot pie avota.

J. N. 1, 24. Gudrie ari taisījuši tādus ratus, bet nemācējuši.
J. N. 1, 33. Vecais pagriezās iesāņus un uzrunāja Ritu ... P. R. 3, 19.

Izcēlās kādreiz zirgu starpā spārdīšanās; tūliņ vecā bija starpā un

nomierināja viņus. 81. 21, 188. Kā, tas raibais palēcās zirgam pie

purna, tā — pauksl ar to vienu stobru ... A. U. 29, 289. Kad tā staļļa dur-

vīm gāja garām, bērais un abi meļņi gandrīz reizē skaļi iezvtedzās.

81. 21, 190. Kad neredzīgais kļūst redzīgs un ierauga gaismur

viņam noreibst galva. A. Grig. 1, 13. Visi tie bagātie turas uz vienu roku.

A. U. 29, 154. . .. tad netaisnais lai trīc. Rainis 10, 35.
... viņus jau sa-

galdlja piederīgie ... 8.-U. 7, 23.

3. Arī adjektīvs pārākajā pakāpē var būt teikuma priekšmeta

funkcijā. Bieži vien par teikuma priekšmetu izlietotie adjektīvi pārākajā

pakāpē ir substantivējušies.
Daži vecākie viri aizgāja sievietēm un bērniem līdz uz mežu, jaunākie

pievienojās jauniešiem. V. L. 13, 26. Tālākais norisinājās bries-

mīgā ātrumā. Br. S. 5, 15. Tā viņi stīvējās pa ceļmalu labu laiku, bet ve-

cāki laikam to nemānija, brauca tikai projām un nogriezās
ceļa atzarojumā. A. S. 6, 59. Vecākā veda raibaļu aiz valga, jaunā...

soļoja nopakaļ. Brod. 7, 3.

4. Adjektīvs vispārākajā pakāpē par teikuma priekšmetu sa-

stopams pareti.
Visilgākais, ko Oskars, darīšanu spiests, spēja pilsētā Izturēt, bija

dažas dienas. V. L. 15, 7. Visgrūtākais ir pārvarēts. Visaugstākā

jau bija saredzama.
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AR DIVDABI IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

337. §. Samērā reti ir sastopami teikuma priekšmeti, kas izteikti ar

kādu no lokāmajiem divdabjiem. Visbiežāk teikuma priekšmeta funkcijā
izmantoti tagadnes ciešamās kārtas divdabji, retāk pagātnes ciešamās

kārtas divdabji. Par teikuma priekšmetiem sastopami arī darāmās kārtas

divdabji. Divdabis šai funkcijā ir vairāk vai mazāk substantivējies.
Kaujamais brītiņu gulēja pilnīgi mierā, tik viņa kliedziens dila

tievāks vien, tievāks... K. Sk. 4, 15. Kā tas īsti norisa, viņš nemaz neva-

rēja pastāstīt, bet neticamais bija noticis. A. Grig. 12, 131. lekri-

tušie lādēdamies rāpās laukā un gāja tālāk. A. Grig. 1, 5. ...nu

katrs zināja, ka rīt vairs nebūs stundas, bet atlaidis jau šodien pat pus-

dienā, lai arī attālāk dzīvojošie vēl laikus varētu aiztikt mājā.
8.-U. 7, 7. Pilnvarotais bija jau ieradies. Mūsu sabiedrotie ir

mums uzticīgi.

AR SKAITĻA VĀRDU IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

338. §. Teikuma priekšmets var būt izteikts kā ar pamata, tā ar kārtas

skaitļa vārdiem. Šādā izlietojumā skaitļa vārdiem ir lietvārda nozīme.

1. Pamata skaitļa vārdi teikuma priekšmeta funkcijā sastopami bieži.

Par teikuma priekšmetu var būt gan vienkāršie skaitļa vārdi, gan skaitļa
\;;rdu salikteņi, gan arī skaitļa vārdu savienojumi.

1) Ar vienkāršu skaitļa vārdu izteikts teikuma priekšmets:
Viens būs pēdējais. M. B. 2, 132. Divi sarunājās. K. Sk. 4,

21. Tie trīs smējās kā kutināti. A. U. 29, 166. Četri no tā pašķiras
un seko kravai. Otri četri gaida nākamo. Pad. J. 10, 63. Kur var

iziet viens, tur var iziet arī simts. A. Grig. 1, 53. Miljoni bija

lasījuši šo grāmatu. V. L. 10, 191. Jau apritējis vesels gadu
desmits.

Diezgan bieži par teikuma priekšmetu sastop skaitļa vārdu abi.

Abi klusu sēdās iekšā ragutiņās ...
un laida lejā uz garo lāmu.

8.-U. 7, 26. Abi domāja vienu domu un nerunāja vairs ne vārda. V. L.

11, 271. Abas gāja basām
.. . kājām. Brod. 7, 3.

2) Ar skaitļa vārdu salikteni izteikts teikuma priekšmets:

Jelgavas stacijā no vilciena otrās klases vagona izkāpa divpadsmit.
I. Lēm. 4, 20. Septiņdesmit ir jau izteikuši savas domas.

3) Ar skaitļa vārdu savienojumu izteikts teikuma priekšmets:
No simts sievietēm deviņdesmit deviņas to uzskatītu par vislie-

lāko laimi. V. L. 10, 80.

2. Tāpat kā ar pamata, tā arī ar kārtas skaitļa vārdu izteiktais

teikuma priekšmets ir bieži sastopams.
Otrs bija pamazsun sīks, pusmūža gados, bet trešais — jauns,

plecīgs vīrietis tumši iedegušu seju un kareivisku stāju. V. L. 10, 210.
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Veido viens, zemi sagatavo otrs, izlej trešais, čugunu kausē

ceturtais. L. 2, 9, 11. Astotais ar Stelpa ziņu vakar bija aizgājis

pie saviem radiem. V. L. 10, 535. Devītais turēja rokās karogu. V. L.

11, 29. Otrais vēl nebija atnācis.

Trīsdesmit otrais un piecdesmit septītais bija apdzinis viņu.

6, 6. Deviņpadsmitais pienāca nemanot. Simttūkstošais [trak-
tors] atstāj rūpnīcas pagalmu.

339. §. Mūsdienu latviešu valodā teikuma priekšmeta funkcijā diezgan
bieži sastopama verba nenoteiksme, ja tā ir predikatīvās attieksmēs

ar izteicēju un kopā ar to veido divkopu teikuma predikatīvo kodolu. Ja

teikuma priekšmets izteikts ar nenoteiksmi, izteicējs var būt gan verbāls,

gan nomināls, gan adverbiāls. Novietojuma ziņā izteicējs var atrasties

gan teikuma priekšmeta priekšā, gan aiz teikuma priekšmeta.
1. Teikumos, kuros teikuma priekšmets izteikts ar verba nenoteiksmes

formu, par izteicēju var būt lietvārds. Saitiņa šādā izteicējā var arī

nebūt.

Pildīt pienākumu, attaisnot uzticību, strādāt krietni un dedzīgi ir

ikviena padomju pilsoņa uzdevums, viņa dzīves saturs, gluži sapro-

tama lieta. Sudr. 4, 10. Par tādu muļķi viņu turēt tīri grēks. 81. 1, 163.

Kas reiz bijis važās slēgts, tas vislabāk zina, ka cīnīties ir laime.

M. B. 2, 11. īsti neatminu, bet loms godīgs, ar tādu nav kauns malā

nākt. D. Zigm. 1, 43.

2. Teikumos, kuros teikuma priekšmets izteikts ar verba nenoteiksmes

formu, par izteicēju vai tā daļu var būt apstākļa vārds vai adjek-
tīvs.

Just viņu sava tuvuma bija tik labi. Brig. 6, 241. ...garu ceļu
svešiem kopā staigāt nav omulīgi... J. Jauns. 6, 8. Līst peldus

nebija viegli. A. Grig. 1, 6. Tagad atstāstīt ir viegli, bet toreiz,

pirms pusgada, izdarīt visu bija daudz daudz grūtāk. M. B. 1, 13.

Gaisma aust; Gana snaust! V. Pl. 4, 236. Vai brīv te pīpēt? 81. 10, 175.

Pirmai mīlestībai katram brīv noraudāt pakaļ. 81. 13, 141. ...nakts

laikā tomēr drošāki turēties tuvāk kopā. 8.-U. 7, 13. Lopus palaist

pļava paganīties bija bīs t a m i... A. S. 6, 53.

3. Pie nenoteiksmes teikuma priekšmeta funkcijā par izteicēja nomi-

nālo daļu var būt divdabja forma, parasti ciešamās kārtas tagadnes vai

pagātnes divdabis.

Toreiz bez iespaidīgu sabiedrības pīlāru protekcijām jaunam cilvēkam

nebija iespējams izsisties uz augšu... V. L. 13, 7. Tad — nepie-
ciešams dibināt jaunus pulciņus apkārtējos lauku pagastos. I. Lēm.

3, 44.
...

tēva sakrātā cara nauda pārvērtās par nederīgiem papīra gaba-

liņiem, bet bez naudas skolu turpināt nebija iespējams. A. S. 6, 16.

340. §. Teikuma priekšmets var būt izteikts ar jebkuras vārdu šķiras
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vārdu, ja šis vārds ir predikatīvās attieksmēs ar vārdu, kam teikumā ir

izteicēja funkcija, un ja tam ir priekšmetiskuma nozīme.

Jā, simti un tūkstoši «varbūt» tev izskrien caur nogurušajām sma-

dzenēm. 2. Gr. 2, 72. S-o-ļ-o-s! — «marš» palika neizteikts, un rota

devās ceļā. A. Grig. 1, 4. «Visur» rakstāms bez garuma zīmes. Sādt

«ak!» viņam bija sen pazīstami.
Dažkārt teikuma priekšmets var būt izteikts pat ar kādu skaņu resp.

burtu vai skaņu resp. burtu savienojumu.
«Kad «a» ir pateikts, tad jāsaka «b»! — tādu sakāmvārdu Pica

tēvs mēdza teikt... Br. S. 5, 19. Sirds dusmās vārījās, bet darīt neko

nevarēja, — ja sacīts A, jāsaka arī B. A. Grig. 12, 35. «au» ir div-

ska ni s.

AR VĀRDU SAVIENOJUMIEM IZTEIKTS TEIKUMA PRIEKŠMETS

341. §. Par teikuma priekšmetu var būt ne vien atsevišķs vārds, bet

arī dažādi vārdu savienojumi.
Ir vairāki vārdu savienojumi, kas veido paplašinātu teikuma priekš-

metu.

I. Par paplašinātu teikuma priekšmetu var būt vārdu savienojumi,
kuru pirmajā daļā ir kāda lietvārda vai vietniekvārda, vai lietvārda no-

zīmē lietota vārda nominatīva forma, bet otrajā — lietvārda vai vietniek-

vārda, vai lietvārda nozīmē lietota vārda instrumentāļa forma kopā ar

prievārdu ar.

Mēs ar Picu laikam nevarēsim uz Siguldu braukt. Br. S. 5, 13.

Gulēt krusttēvs ar krustdēlu aizgāja sabozušies, bet pamodās jau
labāprātā. Br. S. 5, 19. Saimnieks ar saimnieci klusēja... J. Jauns. 6,
24. ...izskrēja vecais Kalniņš ar Kalnieni, bet viņus nelaida riņķī
pie Jēkaba. 8.-U. 9, 52. Gailis ar vistām izbrīnījušies staigāja gar savu

kūti... 8.-U. 6, 65. Pāris dienu vēlāk Pēteris ar Ilzi iet lēnām pa ceļu
uz kalnu. 8.-U. 9, 52. Kas tur nu būtu sevišķs, ja jūs ar Žani izcirstu

virs normas kādus trīsdesmit kubikmetrus... V. L. 10, 357.

2. Paplašinātu teikuma priekšmetu veido vārdu savienojumi, kuru pir-
majā daļā ir kāda deklinējama vārda nominatīva forma un otrajā daļā
kāds dalāma vairuma apzīmējums, ko ar pirmo daļu saista prievārds no.

Kāds no puikām atnesa līdzi uz skolu mazu
... lapsiņu. 8.-U. 9, 63.

Tumsā viena no laivām iezagās lagūnā. V. L. 11, 282. Viens no kom-

jauniešiem nosēdās pie klavierēm. V. L. 10, 415. Katrs no viņiem
apņēmās sagatavot desmit tonnas vērtīgās zaļās masas. Pad. J. 5, 317.

Trīs no tiem ilgāku laiku tuvāk pazīstami. I. Lēm. 4, 43. Daudzi no

viņiem ik dienas normu izpilda par simts astoņdesmit līdz divi simti

procentiem. Pad. J. 5, 217. Kurš no jums te tas lielais kukaiņu profe-
sors

...
J. V. 3, 71.

15 Mūsdienu latviešu literārās valoda:; gramatika 11.
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3. Ir vārdu savienojumi, kas apzīmē vienu jēdzienu. Daži no tiem, iz-

lietoti par teikuma priekšmetu, nav sadalāmi un veido paplašinātu teikuma

priekšmetu.
Bernu nams bija iekārtots kādās pamestās budžu mājās...

V. L. 10, 438. «Literatūra un Māksla» ir nedēļas laikraksts. «Rigas
Balss» iznāk vakaros, bet «Padomju Jaunatne» i r rīta laikraksts.

«Skroderdienas Silmačos» ir Blaumaņa komēdija. Melnais strauts ir

maza upīte. Sarkanais āboliņš i r labi sacerojls. Pelēkie strazdi

uzbrūk ķiršu dārzam. Vecajā dārzā auga liels dzīvības koks. Mātes

dēstītā baltā akācija nu jau labi paaugusies.
4. Paplašinātu teikuma priekšmetu veido vārdu savienojumi, kuros

pirmais komponents ir kāds lietvārds ar kvantitātes, daudzuma nozīmi

nominatīva formā un otrais — kāda deklinējama vārda ģenitīva forma.

Lielākā daļa slēpju tā ir palika uz visiem laikiem vecās kapsētas
zarainē ... A. Grig. 1, 134.... Vairums zvīņenieku to pašu vakaru atgrie-
zās ciemā. V. L. 13, 39. Ne mazums jauniešu strādā arī citos

iecirkņos... Pad. J. 10, 63. Grupiņa latviešu bija sagatavojušies
braukt tālāk. .. A. S. 6, 90. Danču vietā jau labs pulks meitu

un puišu

bij saradies. 81. 21, 206. Pusmaisa auzu man bij... A. U. 34, 99.

5. Paplašinātu teikuma priekšmetu veido arī vārdu savienojumi, kuros

pirmais komponents ir vietniekvārdi nekas vai kas nominatīva formā un

otrais — kāds adjektīvs ar nenoteikto galotni nominatīva formā.

Ceļā neatgadījās nekas sevišķs. Valdis, 1, 15. Nekas briesmīgs
taču nav noticis! Br. S. 2, 18. Es redzēju, ka nekas liels man dzīvē

nesanāks. M. B. 2, 45. ...man liekas, ka kas smags, liels un baigs
ietu caur kokiem... J. Ak. 1, 61. Jums laikam noticis kas slikts?

V. L. 13, 19:

6. Par paplašinātu teikuma priekšmetu var būt arī tādi vietniekvārdu

savienojumi kā nekas cits, cits nekas, viņš pats, viņa pati, pats viņš, tas

pats, cits neviens, neviens cits.

Un ķēniņam nu nekas cits ne atlicis kā atdot šiem visiem savas

meitas par sievām. J. N. 1, 41. Ķēniņam cits nekas neatllcls un bijis
vien jāgaida atkal tālāk. J. N. 1, 41. Tajā cits nekas nestāvēja kā

tikai labība ... J. Jauns. 5, 25.

... Viņš pats sāka ticēt saviem mierinājuma vārdiem. A. S. 6, 13.

Viņa pati gribēja vadīt brigādi. ..A. S 6, 119. Pats viņš no šā gadījuma
apmulsa. A. Grig. 1, 63.

Cik nu mums tās labības, bet tā pati visa gatava. A. S. 6, 22.

Un atkal atkārtojās tas pats .. . V. L. 13, 28. Tas pats bij ar ēdienu

ārpus parastā laika. J. Jauns. 5, 39. Brauksiet otrreiz paskatīties, tie paši
tur būs atkal kā likts. Br. S. 5, 87.

. . . bet laikam šorīt cits neviens par to nedomāja. J. Jauns. 9, 14.

Tikai tie četri, cits neviens te nesēdēja. A. U. 29, 312. Neviens cits, apstai-
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gājot tabu druvu, nejutis tādas laimlbas kā pats druvas kopējs. Saul.

4, 105. Tomēr citi neviens te neatstāja sienu, jo baidījās, ka lopi, kas

te ganījās, to izbadīs un izvazās. 8.-U. 7, 143.

Līdzīgā funkcijā var būt vārdu savienojumi, kuros pirmais komponents
ir vietniekvārds pats un otrais — kāds deklinējams vārds nominatīva

formā.

Bez tam ķildoties jau pats Priednieks neatļāva. Saul. 4, 23.

. ..pats Brīviņu kungs nāca klāt un gribēja runāt ar viņu ... A. U. 29, 25.

Pats tēvs un soģis likumu tā l auž! Rainis 10, 48.

7. Paplašinātu teikuma priekšmetu veido vārdu savienojums, kura

pirmais komponents ir vietniekvārds tas un otrais — vietniekvārds viss.

Tas viss i r pilnīgi pareizi... A. S. 6, 126. Tā arī tas viss nozuda,

un manā priekšā Izpletās plaša, mūžīga vientulība. K. Sk. 4, 8. Izbrīnā

un cieņā tie visi skatījās abos braucējos. A. U. 29, 205. Tas viss devis

iespēju pusgada laikā ietaupīt pusotra tūkstoša tonnu.

Paretam sastop teikuma priekšmeta funkcijā arī vārdu savienojumu
viss tas, piem., ...viss tas pat vientiesim lika saprast, ka kaut kam

tuvojas beigas un briest kaut kas jauns — gaišs, karsti Ilgots.. . savs.

V. L. 13, 22. Tie klausījās manā stāstā... it kā viss tas citādi nemaz

nevarētu but... K. Sk. 4, 16.

Mūsdienu literārajā valodā tomēr daudz plašāk izvēršas vārdu savie-

nojums tas viss. Tas tāpēc, ka vārdu savienojums viss tas, ja to izrunā

bez lielākas pauzes, klausītāja uztverē iegūst viena vārda jēgu.
342. §. Teikuma priekšmeta funkciju zināmā teikuma izveidojumā var

veikt veselam teikumam atbilstoša konstrukcija.
«Zivis nenāk bez darba laivā» ir sakāmvārds. «Asa mēle griež

vairāk nekā nazis» i r laba pamācība.

IZTEICĒJA VEIDI

343. §. Izteicējs ir divkopu teikuma virsloceklis, kas ir savstarpēja sa-

kara saistījumā ar teikuma priekšmetu un izsaka ar teikuma priekšmetu
nosauktā priekšmeta (plašākā nozīmē) dominējošo pazīmi. Izteicējam ir

vai nu apgalvojuma, apstiprinājuma, vai nolieguma raksturs: tas vai nu

apstiprina, vai noliedz kādas pazīmes piemitību ar teikuma priekšmetu
nosauktajam priekšmetam vai parādībai (levas zied. Diena ir sau-

laina. Lietus nelīst. Ceļš nav tāls. Mēs nejūtam nogurumu.).
344. §. Izteicēja funkcijā plaši izplatītas ir verba personas formas; arī

citas verba formas — to starpā divdabji — var būt par izteicēju. Par iztei-

cēju vai tā daļu var būt lietvārdi, adjektīvi, vietniekvārdi, skaitļa vārdi,
apstākļa vardi un — retāk — arī vēl citu vārdu šķiru vārdi.

Atkarā no tā, ar kādu vārdu šķiru vārdu formām izteikts izteicējs,
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izšķir verbālo izteicēju, nominālo izteicēju un adverbiālo iztei-

cēju. Pēc izteicēja sastāva izšķir vienkāršo izteicēju, sastata iztei-

cēju un paplašināto izteicēju.

VERBĀLAIS IZTEICĒJS

345. §. Vienkāršais verbālais izteicējs ir izteikts ar verba vienskaitļa
vai daudzskaitļa formu jebkurā izteiksmē, jebkurā vienkāršajā vai salik-

tajā laikā, jebkurā personā kā darāmajā, tā ciešamajā un atgriezeniski
vidējā kārtā; vienkāršais verbālais izteicējs var būt izteikts ari ar neno-

teiksmi.

Verbālais izteicējs izsaka galvenokārt teikuma priekšmeta nosauktas

dzīvās būtnes, priekšmeta vai parādības darbību un stāvokli.

Ar īstenības izteiksmes formām izteikts izteicējs

Verba vienkāršas tagadnes formas izteicēja funkcija

346. §. Izteicējs, kas izteikts ar īstenības izteiksmes vienkāršās

tagadnes formām, var paust dažādas laika nozīmes nianses. Tas var izteikt

darbību, kas saskan ar runas momentu un realizējas patlaban (Mēs bei-

dzam. Es skatos.), darbību kā procesu, kas tagadnē ilgst ilgāku laiku

(Rakstnieks raksta jaunu lugu.), var konstatēt stāvokli vai darbību ar

vispārinātas tagadnes nozīmi (Ezers aizaug.) v. c.

347. §. Ar verba vienkāršās tagadnes vienskaitļa pirmās per-
sonas formu izteiktais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā tikai

ar teikuma priekšmetu, kas izteikts ar vsk. I. personas vietniekvārdu.

Es te tikai tāpat pasēdu. A. U. 29, 24. Es atceros spīdīgi melnos

strazdus, kā tie man svilpa un aicināja skatīties augšup uz zilajām debe-

sīm. J. Jauns. 5, 30. Citā reizē, līdzko c s nāku, Jurks laiž vaļā... savu

dziesmu ... J. Jauns. 5, 37. «Es vēl neeju skolā,» Ansitis piesarka... 8.-U.

7, 26. Bet, leva, ko tad vēl lai es daru?... K. Sk. 4, 176.
...

es nemaz

neatceros tās reizes, kad būtu saķildojušies. J. Jauns. 5, 34.

348. §. Ar verba vienkāršās tagadnes daudzskaitļa pirmās per-
sonas formu izteiktais izteicējs ir savstarpēja sakara saistījumā ar dsk.

1. personas vietniekvārdu.

Mēs ejam nesteigdamies. Mēs sasveicināmies. Saviļņotu sirdi mēs

sekojam viena paša putna lidojumam, sveicam miera balodi. Sudr. 4, 104.

«Mēs braucam kā dārzā!» sauc Vilma. J. V. 3, 92. To mēs zinām. J. V.

3, 172. Viņiem jau labi..., bet kur lai mēs paliekam? Br. S. 5, 6. Mēs

gaidām un gaidām. 2. Gr. 3, 119.
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349. §. Ar verba vienkāršās tagadnes vienskaitļa otrās perso-

nas formu izteiktais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā ar tei-

kuma priekšmetu, kas izteikts ar vsk. 2. personas vietniekvārdu.

Jātu apsolies labi uzvesties... tad es klusēšu. V. L. 13, 36. Ir laiks, ka

tu dodies pasaulē un uzcērt pats sev māju. K. Sk. 4, 206. Tu jau zini,
kā tev iet

...

A. U. 29, 28. «Ko tu zini runāt par zemi!» skanēja nicīga at-

bilde. A. U. 29, 16. «lurnālist, vai tu jūti zivju smaku?» jautāja Dižais

Daunis...J. V. 3, 182.

350. §. Verba vienkāršās tagadnes daudzskaitļa otrās perso-

nas forma izteicēja funkcijā var būt savstarpēja sakara saistījumā ar tei-

kuma priekšmetu, kas izteikts ar dsk. 2. personas vietniekvārdu.

Kā tad jūs savu komandu nepazīstat? 2. Gr. 2, 23. Tad jau jūs zi-

nāt, ka tā ir sala. J. V. 3, 81. Ari jūs tagad atkal dzīvojat šajā zemē...
A. S. 7, 38. Vai jūs atceraties Hamleta vārdus no trešā cēliena pils ainas?

2. Gr. 2, 63. Ko jūs lasāt? 2. Gr. 3, 152.

351. §. Ar verba trešās personas formu izteiktais izteicējs var būt

savstarpēja sakara saistījumā ar teikuma priekšmetu, kas izteikts gan ar

vietniekvārdu, gan ar kādu nomenu.

Gājējs stāv upes kraujā un raugās iegruvušos ledus vākos. Sudr.

4, 93. Otrā rītā viņš atkal aiziet uz mežu un pārnes lielu nastu naudas.

J. N. 1, 63. Ko viņš tur dara, ka nenāk? A. U. 29, 28. ... bet viņi raugās

tālu uz priekšu, un tagadnes darbi apliecina padomju iekārtas dzīvības

spēku. Sudr. 4, 79. Padomju valsts savu spēku rod tautu draudzībā.

A. S. 6, 74. «Laikam tēvs pārnāk,» Līzes māte domāja... Saul. 4, 31.

Par izteicēju var būt arī verba īstenības izteiksmes tagadnes 3. per-
sonas forma, kuras priekšā ir partikula lai. Teikumi ar šādu izteicēju iz-

saka pamudinājumu: Lai cirvji žvīgoī Rainis 2, 219. Lai spīd pār
jums ... varavīksnes loks

...
Rainis 19, 57.

352. §. Izteicēja funkcija ir ari verbu saliktas tagadnes formas.

Es esmu atnācis, mīļā... dzirdi, es esmu te. V. L. 3, 14. Mēs esam

uzcēluši jaunas pilsētas un ciemus. Mēs esam nogriezušies uz pareizā
ceļa. Vai tad tu tur esi bijusi? Brod. 4, 119. Tu esi nolauzis aiz sevis-

tiltu... Rainis 2, 126. Tas, ko tu esi paveicis tautas, partijas, komunisma

laba, darīs viņam patiesu prieku. Sudr. 4, 9. «/ ū s esat pārskatījies,» es

saku. Brod. 4, 9. Bet dzīve nav sastingusi, tā aug un veidojas ... Sudr.

4, 78. Kādu zāļu viņa pa šiem pusceturta gadiem nav izdzērusies. A. U.

29, 11. Mani neviens vēl nav atbrīvojis no darba ... V. L. 10, 581. Viņi
ir sadraudzējušies.

Ir teikumi vai salikta teikuma komponenti, kuros izteicējs izteikts tikai

ar attiecīgo divdabja formu bez palīgverba.
Siena pļauja gan jau sākusies... V. L. 13, 20. Visi, kas izcīnījuši
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brīvību, visi. kas vēl cīnās par brīvību, sveicina brīvo tautu māti — sirmo

Maskavu. Sudr. 4, 59. Sī skaistā sega, ko izaudušas svelmainās Vidusāzi-

jas ...

māks lini c c c s, ir dzīva. Sudr. 4, 5.

Verba pagātnes formas Izteicēja funkcija

353. §. Ar verba vienkāršās pagātnes vienskaitļa pirmās per-
sonas formu izteiktais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā ar

teikuma priekšmetu, kas izteikts ar vsk. 1. personas vietniekvārdu.

«Olga,» viņš teica, «kad es biju divi tūkstoši kilometru no šejienes,
c s tevi vienmēr redzēju tik tuvu ...» A. S. 6, 23. Es viņu tūliņ pazinu: vi-

ņas acis dega spožums.. .K. Sk. 4, 31. Suņi rēja, bet es negaiņājos, un

drīz vien tie mitējās. J. Jauns. 6, 16. Pagājis gabalu pa lielceļu, es ierau-

dzīju Aiju. J. Jauns. 6, 16.

354. §. Ar verba vienkāršās pagātnes daudzskaitļa pirmās per-

sonas formu izteiktais izteicējs ir savstarpēja sakara sistījumā ar teikuma

priekšmetu, kas izteikts ar dsk. 1. personas vietniekvārdu.

Tai pašā dienā mēs saņēmām Paulīnas pēdējo vēstuli. Brod. 4, 135.

Mēs nobijāmies ne pa jokam. Brod. 4, 121. Mēs staigājām pa sausajām
ielām ... Sudr. 4, 24. Un tā ari notika, mēs atgriezāmies un satikāmies.

Sudr. 4, 14.

355. §. Ar verba vienkāršās pagātnes vienskaitļa otrās perso-

nas formu izteiktais izteicējs ir saistījumā ar teikuma priekšmetu, kas iz-

teikts ar vsk. 2. personas vietniekvārdu.

Tu toreiz dzīvoji Cēsis. Vēlāk tu no turienes aizgāji. Pagājuša gadā
tu atkal tur iegriezies.

Blakus ir teikumi bez teikuma priekšmeta: Redzēji brīnumus! Nesvai-

dies. Dabūsi. M. B. 3, 130. Kādā vajadzībā tad atnāci? M. B. 3, 132. (Par
šo teikumu robežgadījumiem sk. 753.—756. §.)

356. §. Ar verba vienkāršās pagātnes daudzskaitļa otrās per-
sonas formu izteiktais izteicējs var būt saistījumā ar teikuma priekšmetu,
kas izteikts ar dsk. 2. personas vietniekvārda formu.

Kāpēc jūs mani nebrīdinājāt, ka vilciens aties? M. B. 3, 119. Jūs

tik aizrautīgi spēlējāt futbolu. Br. S. 5, 8. Kāpēc jūs nekā neteicāt? 2. Gr.

2, 152. J ū s man sākumā stāstījāt par ozoliem un galotnēm ...
2. Gr. 2, 82.

357. §. Ar verba vienkāršās pagātnes trešās personas formu izteik-

tais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā ar teikuma priekšmetu,
kas izteikts gan ar vietniekvārdu, gan ar kādu nomenu.

Visur laukos čakli kustējās pļāvēji. A. S. 6, 121. Šodien saule

karsēja spivt un aizdomīgi. A. U. 29, 18. Lietus pārstāja, bet saule

nerādījās. A. Grig. 1, 9. Lielas un mazas zvaigznes mirkšķināja
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laipnām acīm. A. S. 7, 47. Viņš meta līkumu, kur arājs ara un gani

ganīja. K. Sk. 4, 110. Tas bija ukraiņu ciemā. A. Grig. I, 34.

357.a §. Izteicēja funkcijā ir arī verbu saliktās pagātnes for-

mas.

Pasauli es biju jau izbraukājis krustām šķērsām. . .. Paslīdēja garām
stāvi krasti. .., kādus mēs savā dzimtenē nekad nebijām redzējuši. Sudr.

4, 19. Bet viņš bija sevi ievilcies un nerunīgs. A. S. 6, 91. Pakulu

Bērziņš pat paldies pateikt nebij paguvis. A. U. 29, 9. Mirdza bija
sasarkusi un neprata atvairīt jautrās dāvanas. A. S. 6, 100. Kāds puisis

bij dzirdējis stāstu par jūras vāravu. Ķ. Sk. 4, 96. Tu toreiz biji tikko

kā iestājies universitātē. Jūs bijāt nodomājuši doties ceļojumā.

Verba nākotnes formas izteicēja funkcija

358. §. Ar verba vienkāršās nākotnes vienskaitļa pirmās per-

sonas formu izteiktais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā ar

teikuma priekšmetu, kas izteikts ar vsk. 1. personas vietniekvārdu.

... es mācīšos par dakteri [doktoru]. J. V. 3, 163. Bet šoreiz c s ar tevi

strīdēšos. J. V. 3, 154. Es iesākšu... ja pats vairs nevarēšu, tad citi

turpinās. V. L. 3, 17. Es jūs aizvedīšu uz mājām. M. B. 3, 218. Es tevi

uz dažām stundām pametīšu vienu. V. L. 10, 437.

359. §. Ar verba vienkāršās nākotnes daudzskaitļa pirmās per-
sonas formu izteiktais izteicējs var būt savstarpēja sakara saistījumā ar

teikuma priekšmetu, kas izteikts ar dsk. 1. personas vietniekvārdu.

Vai tad tā mēs sāksim savu darbu pagastā? A. S. 6, 147. Bet to mēs

redzēsim vēlāk paši. J. V. 3, 168. Tur mēs dzīvosim... A. S. 6, 62. «Mēs

to nepieļausim!» iesaucās Edgars. V. L. 13, 28. Mēs neuzvilksim! Kas to

teica? A. U. 29, 15.

360. §. Ar vienkāršās nākotnes vienskaitļa otrās personas

formu izteiktais izteicējs ir predikatīvā attieksmē ar teikuma priekšmetu,
kas izteikts ar vsk. 2. personas vietniekvārdu.

Tu brauksi ar autobusu, bet es ar vilcienu. Vai tu nenokavēsi vil-

cienu? Tu visu izdarīsi? Tu izravēsi visas dobes!

361. §. Ar verba vienkāršās nākotnes daudzskaitļa otrās per-
sonas formu izteiktais izteicējs var būt predikatīvā attieksmē ar teikuma

priekšmetu, kas izteikts ar dsk. 2. personas vietniekvārdu.

Kad jūs pārdomāsiet, tad mēs vēl parunāsim un jūs redzēsiet, ka

es vēlu jums tikai labu. M. B. 3, 228. Jūs atbildēsiet par manu veselību.
M. B. 3, 158. Un ko jus man visi padarīsit? Brig. 4, 19.

362. §. Ar verba vienkāršās nākotnes trešās personas formu izteik-

tais izteicējs var būt predikatīvā attieksmē ar teikuma priekšmetu, kas iz-
teikts gan ar vietniekvārdu, gan ar kādu nomenu.
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Un mūžīgs celsies viņš ar saules lēktu. Rainis 2, 289. Vēl dažas ne-

dēļas — un viņa acis varēs skatīt dzimto jūru, ko viņš tik ļoti mīlēja.
V. L. 13, 16. Būs lieli smiekli. A. S. 6, 139. Tie sasniegs savus mēr-

ķus. Skolēni uzkops savas skolas apkārtni.
363. §. Arī saliktās nākotnes formas var būt izteicēja funkcijā.
Brauc tak mājās, zirgs būs noguris. Varbūt tavs tēvs būs pārnā-

cis. A. S. 6, 45. Kad nonāksim mājā, saule būs nogājusi. Kad viņš būs

pieradis, vairs tik grūti neliksies. Es jau domāju, ka tu būsi saslimis vai

kur aizbraucis, bet šis ieracies darbā.

Ar pavēles izteiksmes formām izteikts izteicējs

364. §. Izteicējs var but izteikts ar pavēles izteiksmes formām.

Teikumos, kuros izteicējs ir izteikts ar pavēles izteiksmes vienskaitļa
vai daudzskaitļa 2. personas formu, parasti nav ar vietniekvārda 2. perso-

nas formu izteikta teikuma priekšmeta, tāpēc šādi teikumi iederas vienko-

pas teikumu grupā, piem. Brauc pie manis un dzīvo nost! A. S. 6, 64.

Sastop tomēr arī gadījumus, kad saistījumā ar izteicēju pavēles izteik-

smes formā ir ar vietniekvārda 2. personas formu izteikts teikuma priekš-
mets. Tādos teikumos parasti personu vairāk izceļ.

«Turi tu muti!» ... Vanags pikti uzbrēca. A. U. 29, 15. Tu atnāc citu

svētdienu un izmeklē... A. U. 29, 27. «Ej tu pa gaisu ar saviem ama-

tiem!» Pakalns vicināja abas rokas. A. S. 6, 21.

Ar vēlējuma izteiksmes formām izteikts izteicējs

365. §. Teikumi, kuros par izteicēju verbs vēlējuma izteiksme, izsaka

gan vēlējumos, gan iespēju, gan nosacījumu.

1. Par izteicēju var būt vēlējuma izteiksmes vienkāršās tagad-
nes forma.

Teikuma priekšmets savstarpēja sakara saistījumā ar izteicēju vēlē-

juma izteiksmes formā var būt izteikts gan ar vietniekvārdu, gan ar no-

menu. Izteicējs vēlējuma izteiksmē vajadzīgās nozīmes izteikšanai ļoti pa-

rasts ir salikta teikuma komponentā.
Ziemas gan brīvākas, es vēl ietu skolā, bet kur nu. M. B. 3, 46. Ja nu

patiesi tēvs neaizbrauktu? 8.-U. 7, 20. Tad Aija nāktu ar brokastu un

launagu. J. Jauns. 6, 16. Bet ja nu mēs jums uzticētos?..
.

S. 6, 32.

Un visa pasaule kad bojā ietu, Tad tomēr taisnība vēl paliktu. Rai-

nis 2, 131. Būtu nu uguns, kur sasildīties. Brod. 3, 47.
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2. Par izteicēju var but ari vēlējuma izteiksmes saliktas tagadnes
forma.

Ja mēs būtu nākuši pa jūrmalas lielceļu, tad mums tik gludi neveik-

tos. V. L. 13, 34. «Mirdziņ, meitiņ,» viņa čukstēja, «kā es būtu gribējusi,

lai tu dzīvotu mūsu mājā.» A. S. 6, 156. Ja es to būtu agrāk zinājusi, es

būtu citādi rīkojusies ... P. R. 3, 24.

Ar vajadzības izteiksmes formām izteikts izteicējs

366. §. Teikumi ar izteicēju vajadzības izteiksmē ir visai sarežģīti sin-

taktisko attieksmju ziņā. Saistījumā ar verbu vajadzības izteiksmē datīva

formai ir gan papildinātāja, gan netiešā teikuma priekšmeta nozīme. Ar

nominatīva formu izteiktajam teikuma priekšmetam ir vairāk izteikts tei-

kuma priekšmeta raksturs tad, ja tas ir novietots priekš izteicēja (Malka
ir jāskalda. Vēstule ir jāraksta). Turpretī, ja tas atrodas aiz izteicēja un

ar verbu vajadzības izteiksmē ir saistīts vēl kāds vārds datīvā, kam ir gan

papildinātāja, gan netiešā teikuma priekšmeta funkcija, teikuma priekš-
metam nominatīvā ir arī zināma papildinātāja nozīmes nokrāsa (Man jā-
skalda malka. Man jāraksta vēstule). Tomēr pamatos starp vārdu nomina-

tīvā un verbu vajadzības izteiksmē ir predikatīva attieksme, un šie abi tei-

kuma locekļi veido teikuma gramatisko centru. Tāpēc nominatīvam šādos

teikumos tomēr ir teikuma priekšmeta funkcija kā prepozitīvā, tā postpozi-
tīvā pozicijā.

1. Vienkāršajā tagadnē ar vajadzības izteiksmi izteiktais iz-

teicējs parasti ir sastopams bez palīgverba būt 3. personas formas, tomēr

ir gadījumi arī ar šās formas klātieni. Turpretī formu nav nekad neatmet.

Tev jāpārnes ūdens no tā un tā avota. J. N. 1, 47. Ikvienam ir ro-

kas jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Rainis 2, 228. Ansonu Mār-

tiņam tā lieta vispirms jāapsver... A. U. 29, 25. Domājat, ka fizkultūras
skolotājam nav jāprot trigonometrija un algeb r a? Br. S. 2, 42.

Rīt jānopērk grāmata par makšķerēšanu, un tad viss pamatīgi jāiz-
lasa. Br. S. 5, 20.

2. Par izteicēju var but verba vajadzības izteiksmes vienkāršas

nākotnes forma.

Sākumā kādus mēnešus divus jums būs jāmāca arī ģeogrāfija.
P. R. 3, 23. Normas būs jānodod visiem, un ar to mēs ari sāksim. Br. S.

2, 28. «A ķiši būs jānopērk!» es izlēmu. Br. S. 5, 12.

3. Izteicējs var būt izteikts ar verba vajadzības izteiksmes vienkār-

šās pagātnes formu.

Vispirms bija jāatdod tam nabaga virām dālderis, ko viņš aiz

pārskatīšanās bij ieturējis. K. Sk. 4, 219. Vakar man bij jāapkaļ ķēve..
A. U. 39, 46.
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4. Izteicēja funkcijā ir arī vajadzības izteiksmes vēlējuma paveids
un atstāstījuma paveids.

Nu ķēniņam būtu bijis jāatdod meita. . . J. N. 1, 47. Mūrnieks palū-
kojās ...,

tad noteica, ka būšot jāārda ārā visa velve un ka jāstājoties
tūliņ pie darba... 8.-U. 7, 7.

...
lai izlasītu Egles receptes, esot jāstudē

farmācija. M. B. 1, 23. Māte katru vakaru atkārtoja, ka būšot jānopērk
karināmā lampa vakara darbiem. 8.-U. 10, 28.

Ar atstāstījuma izteiksmes formām izteikts izteicējs

367. §. Izteicēja funkcija var but visas atstāstījuma izteiksmes laiku

formas. Šāds izteicējs var būt gan vienkāršā, gan saliktā teikumā.

1. Par izteicēju var but verba atstāstījuma izteiksmes vienkāršas

laika formas.

Stāstīja, ka viņš lecot ārā no ratiem, ieraugot uz ceļa sarūsējušu
naglu... A. S. 6, 25. Viņš iešot tālāk pasaulē. K. Sk. 4, 192. Savu naudu

viņa izdodot nevietā. Brig. 6, 240. Esot dusku salna; kamēr tā nokri-

tišot, mēs varēšot paplūkāt lupatiņas. J. Jauns. 6, 26.

2. Izteicējs var but izteikts ar verba atstāstījuma izteiksmes salik-

t o laiku formām.

Runāja, ka tas esot aizgājis uz pavisam citu apgabalu un tur no

jauna apprecējies. A. S. 6, 21. Viņi esot izbraukuši tāpat un nonākuši

tāpat šai... malā, kur valdot pilnīga laime un miers. K. Sk. 4, 16.

Par izteicēju var būt verba forma atstāstījuma izteiksmē arī bez palīg-
verba.

Tas noticis senāk latviešos. J. Jauns. 5, 36. Ķads jauns cilvēks

gājis pa pasauli ceļot. J. N. 1, 61.

3. Atstāstījuma izteiksmes formai, kas teikumā funkcionē par izteicēju
priekšā var būt novietota partikula lai. Teikumi ar šādu izteicēju izsaka zi

namu mudinājumu un vēlējumu.
Lai tikai es taisoties, ka varot pūst projām. J. Jauns. 6, 18. Nu, tagad

lai es tikai novietojot savu mantu, tūlīt varēšot nākt brokastā. J. Jauns.

6, 20. Lai tikai mēs ceļoties, dabūšot tūlīt darbu. J. Jauns. 6, 26.

Ar verba ciešamas kārtas formām izteikts izteicējs

368. §. Izteicēja funkcijā ir arī verba ciešamās kārtas formas dažādās

izteiksmēs un laikos. Šāds izteicēja veids latviešu valodā ir mazāk izpla-
tīts nekā izteicēji verba darāmās kārtas formās. Tomēr izteicējs verba

ciešamās kārtas formās ir dabiska latviešu valodas parādība gadījumos,
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kad jāizsaka ciešamās kārtas nozīme. Teikuma priekšmets teikumos ar

izteicēju ciešamajā kārtā neizsaka darbības darītāju, bet gan nosauc ob-

jektu, uz kuru vēršas izteicēja nosauktā darbība. Kā palīgverbs ciešamās

kārtas izteicējā visvairāk sastopams tikt, retāk tapt, arī būt.

Darbs tiek veikts saskaņā ar iepriekš izstrādāto plānu. Celtne

tika pabeigta noteiktajā laikā. Lai darbu veiktu labi, netika taupītas pū-
les. Kas neievēro sabiedriskās kārtības noteikumus, tas top sodīts. Ku-

rināmais ziemai ir sagādāts. Līdz sējas laikam visa sēkla bija sa-

gatavota. Līdz darbu uzsākšanai nepieciešamie kadri būs sakomplek-
tēti. Bez stingri noteikta plāna tik plašs darbs nebūtu izstrādāts.

NOMINĀLAIS IZTEICĒJS

369. §. Nominālais izteicējs ir izteicējs, kas izteikts ar liet-

vārdu, adjektīvu vai skaitļa vārdu. Vienkāršības labad pie nominālā iz-

teicēja pieskaitīts arī ar vietniekvārdu un lokāmo divdabi izteikts izteicējs.
Minēto vārdu šķiru vārdi var būt par izteicēju vai nu vieni paši, vai arī sa-

vienojumā ar verba personas formu, t. i., šie vārdi var būt par izteicēja
daļu — nominālo daļu jeb predikatīvu. Verba personas formu

nominālajā izteicējā sauc par saitiņu. Saitiņa ir verba forma, kas — cita

vairāk, cita mazāk — zaudējusi savu leksisko nozīmi un kļuvusi par vārdu,
kura uzdevums ir parādīt teikuma priekšmeta un izteicēja nominālās daļas
savstarpējo sakaru. Dažu saitiņas funkcijā lietojamo verbu (piem., verba

būt) formas galvenokārt noder tikai laika un izteiksmes norādīšanai (Laiks
i r jauks. Viņš būšot ķīmiķis.). Ir arī atsevišķi verbi, kuru formas, veicot

teikumā tiešo saitiņas uzdevumu, nav zaudējušas pilnīgi savu leksisko no-

zīmi un piešķir sastata izteicēja otrajai daļai arī zināmu nozīmes nokrāsu,

piem., norāda uz kādu procesu, pārmaiņu vai pārmaiņas trūkumu v. tml.

(Dienas kļūst gaišākas. Naktis top īsākas. Bērns paliek bērns.)
Visplašāk par saitiņu sastop izlietotas palīgverba būt formas, diezgan

bieži izlietotas arī palīgverba kļūt formas. Samērā retāk mūsdienu literā-

rajā valodā saitiņas funkcijā sastopamas palīgverbu tapt un tikt formas.

Saitiņas uzdevumu veic arī vairāki citi verbi, kā, piem., likties, šklstles,

šķist, mesties, nākt, palikt v. c. Saitiņa var būt visu izteiksmju, visu kārtu,
visu laiku un personu formās.

Visi verbi, kas teikumā ir saitiņas funkcijā, var būt arī patstāvīga vien-

kārša verbālā izteicēja funkcijā.
Ja lietvārds, adjektīvs, skaitļa vārds, vietniekvārds vai divdabis ir iz-

teicēja funkcijā viens pats, bez saitiņas, tad tāds izteicējs tiek saukts par
nominālo vienkāršo izteicēju (Upe strauja). Izteicēju, kura

sastāvā ir saitiņa un nominālā daļa jeb predikatīvs, sauc par nominālo sa-

stata izteicēju (Debess Ir dzidra).
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Ar lietvārdu izteikts izteicējs

370. §. Lietvārds izteicēja funkcijā var būt dažādos locījumos. Vispla-
šāk sastopamais lietvārda locījums nominālā izteicēja funkcijā ir nomina-

tīvs. Ar lietvārda nominatīvu izteiktais izteicējs visbiežāk ir sastata iztei-

cējs, retāk vienkāršais izteicējs.

Lietvārda nominatīvs izteicēja funkcijā

Vienkāršais izteicējs

371. §. Ar lietvārda nominatīvu izteiktais vienkāršais izteicējs var būt

savstarpēja sakara saistījumā ar teikuma priekšmetu, kas izteikts ar da-

žādu vārdu šķiru vārdiem, īpaši ar lietvārdu un vietniekvārdu.

Runas vīros man Briviņu Osis tāds padraugcu A. U. 92, 12. Nākotnes

doma — mans sargs, Darbnieku tauta — mans spēks. Rainis 2, 386.

Satas sastāvs — māls un glūda. A. Grig. 1, 7. Priede dīvajiešos rets

koks...A. U. 29, 18. Mana dvēsele liela jūra... Rainis 2, 190. «Tas

tak Ilžas Janks!» māte atteica. J. Jauns. 9, 29. Tu bagāta lielmāte — es

nabaga kalpa puisis, apdomā, ko pasaule teiks, kad mēs saprecēsimies.
81. 7, 167. «Tas jau tepat Āgenskalna kuģītis!» Arvldtņš iečukstas...

8.-U. 7, 33. Tāda palaidne, tāda palaidne tā Mirdza, taisni vai jāraud.
A. S. 6, 48. Katrs mezgliņš — viena gara, smaga diena... A. S. 6, 36.

Kas tiesa, tas tiesa. 81. 24, 113.

Vienkāršo izteicēju nominatīvā dažkārt lieto apvienojumā ar partikulu
kā, citādi sakot, tas ir izteikts ar salīdzinājumu, piem., Zeme gan kā

dārzs... A. U. 29, 22.

Sastata izteicējs

372. §. Nominālā sastata izteicējā, kura nominālā daļa jeb predikatīvs
izteikts ar lietvārda nominatīvu, par saitiņu lietotā verba personas un

skaitļa forma ir atkarīga no tā, ar ko izteikts teikuma priekšmets. Tā, ja
teikuma priekšmets ir pirmās personas vietniekvārds, saitiņa var būt tikai

verba 1. personas formā, bet, ja teikuma priekšmets ir kāds nomens, sai-

tiņa var būt tikai 3. personas formā v. t. jpr.

Jā, es esmu boļševiks un palikšu tāds. A. S. 6, 23. Saimniece, saim-

niece tu tagad esi, Kristln! Brod. 7, 6. Tātad tu esi tas jaunais vingroša-
nas skolotājs, par kuru visi runā? Br. S. 2, 17. Lūk, tas bija kuģis.

Sudr. 4, 59. Tā bija jauna meiča. V. L. 15, 14. Klibais Jurks bija
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sveša pagasta cilvēks. J. Jauns. 5, 31. Viņš bija mans virs. M. B. 2, 102.

Tērauds tev nav vis nekādi lini vai kaņepāji. A. U. 29, 6. Tas ne-

bija pakavs. A. U. 34, 75. Mēs taču esam viena likteņa bērni. V. L. 10,490.

Jūs esat skolotājs tāds un tāds?... Laic. 1, 6. Tā bijusi muižas kunga
istabas meita. J. N. 1, 36. Zirgs neesot mašīna, tam nekā nevarot

...

salauzt. Br. S. 5, 40. Tā skolnieks kļūst māceklis, meistars un darba

varonis. Tā kareivis kļūst virsnieks un maršals... Sudr. 10, 186. Kaut

c s būtu jūrnieks! Maija būšot ārste.

Lietvārda ģenitīvs izteicēja funkcija

373. §. Ar lietvārda ģenitīvu izteikts izteicējs sastopams samērā reti.

Biežāk sastopams ir sastata izteicējs (ar saitiņu), bet pa retam gadās arī

vienkāršais izteicējs.

... aķi bij zelta ... K. Sk. 4, 99. Sien a s ir dzintara, logi — stikla,

griesti — dimanta. Visas mājas ir mūra. Drāna bija vilnas.

Lietvārds ģenitīva, būdams par nomināla sastata izteicēja daļu, izsaka

arī piederību pie kā.

Viņš bija man rada ... Tu, meit, neesi zvejas ļaužu.
Par izteicēju ir lietvārda ģenitīvs, kam klāt vēl prievārds no un kas

izsaka to, no kā gatavots vai sastāv priekšmets, kuru nosauc izteicējs: Tie

bija no pavisam šķidras drānas... J. Jauns. 9, 29. Jaunie trauki ir no

plastmasas. Sie cimdi ir no gumijas.

Lietvārda lokatīvs izteicēja funkcija

374. §. Par izteicēju var būt lietvārda lokatīva forma. Tas parasti no-

rada īpašību, apmēru vai apstākļus, kādos ir priekšmets vai parādība, ko

nosauc teikuma priekšmets.
Marčs vēl nebija pilnīgi skaidrībā ...yaldis2, 10. Protokols bija

galā... Laic. 1, 9. Un tad darbs ir galā. E. V. 2, 31.
...

apvaicādamās,
vai viņa ar dēlu atkal lielajā, ka šis nenākot ēst. J. Jauns. 9, 29.

Tini, izauguši vai līdz jostas vietai, pašlaik metas ziedos. Saul. 4, 105.
Ābeles jau pilnos ziedos. Kaut kas acīm redzot nebija kārtībā. Br. S.

2, 33. Viņš bija vienos gados ar Aivaru. V. L. 10, 284. Viens bija Ai-

vara, vecumā, pārējie mazāki. V. L. 10, 71. Ar to es neesmu mierā. Tu
būsi par viņu nomodā.

Šis izteicēja veids nošķirams no adverbiālā izteicēja. Dažkārt nav

viegli noteikt, vai ar lokatīva formu izteiktais teikuma loceklis ir iztei-

cējs vai apstāklis.
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Citi lietvārda locījumi izteicēja funkcija

375. §. Par izteicēju vai tā daļu ir datīva forma tais gadījumos, ja tā

lietota kopā ar prievārdu pa.

Ja tev tā lieta ir pa prātam, apspriedīsim viņu [to] drusku sīkāk. BL

14, 145. Vecais naids aizmirsts, viņi atkal bij pa draugam. A. U. 5, 148.

... strādādama visus mājas darbus, kādi viņai pa spēkam. V. L. 13, 2L

376. §. Izteicēja funkcijā var būt lietvārds atbilstošajā locījumā kopā
ar prievārdu ar, retāk — par, uz. Deklinējamā vārda locījuma forma savie-

nojumā ar prievārdu par izteicēja funkcijā ir parasti tad, ja teikumā ir

vietniekvārda kas nominatīva forma.

«Gan atdos!.
.
.» viņš tic — un arī māt c ir ar mieru. Saul. 4, 43. P Ičs

atkal tā nebija ar mieru. Br. S. 5, 21. Vienkārši tāpēc, ka mūsu fizkultūras
skolotājs laikam gan nebūs ar mieru. Br. S. 2, 46. Kas c s par linu

sukātāju... A. U. 29, 11. Un ka s tās būs par zivīm, kuras līdīs lekšā

šādā biezā deķl? V. L. 15, 13. Kas tie bija par skaistiem mirkļiem. V. L.

13, 32. Ar radu meitu Annele ir tā uz pusratā. Brig. 5, 31. Un Aija, kas

tā tikai esot par meitu! Laiks ir uz lietu. Dienas tagad ir par īsām.

377. §. Nominālais izteicējs var būt izteikts arī ar salīdzinājumu. Ar

salīdzinājumu izteikts izteicējs ir gan vienkāršs, gan sastata.

Ir gan šopavasar noauguši: kāti kā īkšķi. 81. 24, 112. Lec saule.

Ezers ir kā spogulis. J. Jauns. 7, 4. Līdakas kā šķilas. Mati kā

krēpes.

Ar adjektivu izteikts izteicējs

378. §. Viens no visvairāk izplatītiem nominālā izteicēja veidiem ir iz-

teicējs, kas izteikts ar adjektīvu. No adjektīva izteicēja veidiem savukārt

visplašāk sastopamais ir ar nominatīvu izteiktais izteicējs. Tas var būt kā

vienkāršais izteicējs (bez saitiņas), tā sastata izteicējs (ar saitiņu). Par

izteicēju var būt kā adjektīvi ar nenoteikto galotni, tā arī adjektīvi ar no-

teikto galotni.

Adjektīva nominatīvs izteicēja funkcija.

Vienkāršais Izteicējs.

379. §. Par izteicēju var būt gan adjektīvs ar noteikto galotni, gan ad-

jektīvs ar nenoteikto galotni nominatīva formā. Šāds izteicējs var būt sav-

starpēja sakara saistījumā ar teikuma priekšmetu, kas izteikts ar dažādu

vārdu šķiru vārdiem, galvenokārt ar vietniekvārdu vai lietvārdu. Sā tipa

vienkāršais izteicējs mūsdienu literārajā valodā mazāk sastopams neka sa-

stata izteicējs.
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1. Par izteicēju var būt adjektīva pamata pakāpes forma.

«Kur tu tik agriga šorīt?» viņa vaicāja .... A. S. 6, 143. «Tu vesels?»

es iesaucos. Br. S. 5, 18. Esi dažkārt dzīvojis vai ciemojies kādā namā un

nemaz nezini, ka tas pilns dārgu atmiņu. Sudr. 4, 42. Man tas kumeļš
vēl tāds jauns. . . 8.-U. 7, 24. Mežs tumšs. K. Sk. 4, 708. Latvijas zeme

pilna auglības. Sudr. 4, 40. Maize visiem vajadzīga. A. S. 6, 22. Cik

ziedi sārti! Cik zaļa zāle! Rainis 4, 73. Vai es vainīgs... Brod. 7, 4.

Liels mūsu darbs... L. V. 2, 18. ...Tu tik strauja, tu tik skaļa. L. V.

2, 27. Laiks silts.

Ja par izteicēju ir adjektīvs ar noteikto galotni, tam priekša var no

stāties vietniekvārds tas.

Tu jau tas gudrais. Viņa jau ta labā.

2. Izteicējs var but izteikts ar adjektīva parakās pakāpes formu.

Tālāk mālainā krauja vēl stāvāka. A. U. 15, 29. Bērzs varbūt

jaukāks vasarā, bet egle zaļa cauru gadu. 8.-U. 6, 14. Ļaudis daudz

gudrāki par bitēm
.. . Sudr. 4, 50. Mēdz teikt, ka rīts gudrāks par va-

karu.

Sastata izteicējs

380. §. Ar adjektīvu izteiktais sastata izteicējs var būt gan ar no-

teikto, gan nenoteikto galotni. Visbiežāk sastopami ir adjektīvi pamata pa-

kāpē, bet tāpat pārākajā un — retāk — arī vispārākajā pakāpē.
1. Par izteicēju var but adjektīva pamata pakāpes forma.

Es esmu brūna — nebar manu cilti, Jo, karsti kalstot, zeme brūna

top... Rainis 4, 32. Galu galā es esmu viņai vienaldzīga. A. S. 6, 140.

Tu tak esi brīvs! M. B. 2, 34. Liels tu nu esi, un spēka kaulos tev ir

diezgan. K. Sk. 4, 204. Viņa vaigs ir ciets kā tērauds .. . Rainis 2, 314.

Zilas ir Daugavas tā l c s. A. Kr. 1,7. Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga.
Rainis 2, 49. «Lieta ir skaidra,» noslēdza Elza, «sastādīsim aktu.» A. S.

6, 115. Nogrieziet ērglim spārnus un sakiet, ka viņš ir brīvs; atņemiet
basketbolistam straujas kustības un apgalvojiet, ka viņš ir vesels.

Br. S. 2, 13. Skolotāja darbs nekur nav vieglais. P. R. 3, 25. Vēl šī cīņa
nav pēdējā. Rainis 2, 285. Loms patiesi nebija nekāds mazais.. . Br.S.

5, 60. Es jau arī reiz būšu vecs. 81. 7, 168. Tas taču nebūtu nekas

slikts... V. L. 10, 116. Pičs kļuva domīgs. Br. S. 5, 38. Puisis tapa
kluss. K. Sk. 4, 105. Viņš bija tapis man ļoti mīļš un laikam es arī

tads viņam . .. Saul. 4, 92.'
2. Izteicējs var būt izteikts ar pārākās pakāpes formu.

Augumā viņa bija druknāka par viņu. M. B. 2, 28. Kājnieku pulks
izstiepās gājiena kolonā, kuras garums nebija mazāks par diviem kilo-
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metriem. V. L. 13, 36. ... svešos ļaudīs viņš bij vientulīgāks un nelaimī-

gāks par bērnu
...

K. Sk. 4. 99. lekšā klēts bija skaistāka par istabu.

J. Jauns. 5, 23. Juris kļuva vēl mazrunīgāks, un katrs vārds tad bija
daudz nozīmīgāks. A. Grig. 12, 18. Acis vai ar katru dienu metās tum-

šākas. 81. 24, 111.

3. Par izteicēju var būt arī adjektīva vispārākās pakāpes forma.

...
tie mākoņi bija visbaltāki, kuros gulēja bērzu galotnes vecās

istabas galā. J. Jauns. 5, 15. Tas bija visskaistākais. J. Jauns. 5, 29.

Edgara acis viņa tēvs bija pats lielākais, labākais un gudrākais no

visiem cilvēkiem... V. L. 13, 15. Visilgākais, ko Oskars, darīšanu spiests,

spēja pilsētā izturēt, bija dažas dienas. V. L. 15, 7. Pirmais loms,
saulei lecot, bija vislabākais.

Adjektīva locījuma forma kopa ar prievārdu
izteicēja funkcijā

381. §. Par izteicēju var būt arī atbilstošā adjektīva locījuma forma

kopā ar prievārdu par.

Es vēl esmu par jaunu, lai sapņotu par aizkrāsni... A. S. 6, 105.

.. .īsts zvejnieks par lepnu, lai pieļautu tādu ākstīšanos. V. L. 13, 41.

Klāvs Kalniņš labi saprata, ka treniņu laiks bijis par īsu . .. Br. S. 2, 54.

...viss par vēlu. A. Grig. 12, 15. Laikam rati bija par smagiem...
P. R. 3, 19.

Ar vietniekvārdu izteikts izteicējs

382. §. Izteicēja funkcijā var būt dažādi vietniekvārdi. Ar vietniek-

vārdu izteiktie izteicēji var būt gan vienkāršie izteicēji, gan sastata iz-

teicēji.

383. §. No personu vietniekvārdiem par izteicēju var būt 3. personas

vietniekvārdi, ja par teikuma priekšmetu ir kāds norādāmais vietniekvārds.

Tas bija viņš
...

V. L. 3, 39. Tie ir viņi.
384. §. Piederības vietniekvārdu izteicēja funkcijā sastop reti.

Tā ir mana. Tas ir tavs. Pavalgs katram savs.

Par izteicēju var būt arī piederības nozīmē lietotā personas vietniek-

vārda ģenitīva forma, piem., Rīga mūsu! A. S. 6, 139. Pļavas ir mūsu.

385. §. Norādāmie vietniekvārdi sastopami galvenokārt sastata

izteicējā.
Tādi mēs esam, pasaku pūķi. K. Sk. 4, 196. Tveice bija tāda,

ka šķita — tīrums smaržo kā liela rudzu kalte. M. B. 2, 10. Tad tāds tu
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man esi... A. S. 6, 92. Tas ir taisni tas, kas mums vajadzīgs. V. L. 13, 38.

Esat tik jūs tādas — pie darba pirmās, pie runāšanas pēdējās. Brig. 6, 9.

Tā lieta ir tāda... 81. 24, 124. Un darbs ir tas... Rainis 4, 124.

Notikums bija šāds.

386. §. Nenoteiktie vietniekvārdi, jautājamie vietniekvārdi,
attieksmes vietniekvārdi, vispārināmie vietniekvārdi un notei-

camie vietniekvārdi par izteicējiem sastopami diezgan reti.

cits:... Tik v eldsir cits. Rainis 4, 131.

viss: Tas bija viss, ko viņš sauca savu
...

V. L. 3, 12.

Jautājamie vietniekvārdi arī dažkārt teikumā veic izteicēja uzdevumu:

Kurš tas bija... Br. S. 5, 6. Bet kas tad tas? J. Jauns. 6, 15.

Ar skaitļa vārdu izteikts izteicējs

387. §. Izteicēja funkcijā var būt kā pamata skaitļa vārdi, tā kārtas

skaitļa vārdi. Biežāk sastopami ir sastata izteicēji, retāk — vienkāršie

izteicēji.
1. Ar pamata skaitļa vārdiem izteiktie izteicēji ir gan vienkārši, gan

sastata.

Es tagad Sūrumos pavisam viens. V. L. 10, 485. Viņš nebija viens ...
V. L. 13, 33. Tas ir viens. A. S. 7, 58. Tūlīt viņa paliks viena. A. S.

8, 107. Bet nebūsi tu viena... Rainis 4, 40. Ir divi viens: te visi noslē-

pumi! Rainis 4, 158. Mēs esam tikai seši... Br. S. 2, 28.

2. Izteicējs var but izteikts ar kārtas skaitļa vārda formu.

Tas tas otrs. 81. 24, 126. Tā! tas jau nu ir otrais, kas man saka, es

esot varenu darbu padarījis... 81. 7, 189. No mums trim es te esmu

pirmais. Pavasari tās dzelteni sārtie asni ir pirmie, kas sasveicinās ar

sauli. Tas būs sestais.

Ar lokāmu divdabi izteikts izteicējs

388. §. Nominālā izteicēja funkcijā biežāk sastopami ir lokāmie div-

dabji ar izskaņām -ams, -ama, -āms, -āma. Retāk sastopams divdabis ar

izskaņām -ošs, -oša. Šie divdabji, būdami teikumā par izteicējiem, var

but kā ar noteikto, tā nenoteikto galotni. Visbiežāk ar divdabi izteiktais

izteicējs ir sastata izteicējs, retāk — vienkāršais izteicējs.
1. Izteicēja funkcijā var būt ciešamās kārtas tagadnes divdabis.

Tomēr labi, ka lejā Gauja redzama, viņas straujums neļaus pa-
gurt ... p. 3, 27. Preimanis gan pazīstams, labprāt lipa pie tiem

pašiem bagātākajiem, bet aiz muguras bieži palaida skaudībai vaļu. A. U.

29, 7. Bet es nebiju piedabūjams tālāk iet. J. Jauns. 6, 15. Priekš 11-

16 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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kums nebija zemē metams. Br. S. 5, 64. Neatmaksājoties stādīt kāpostus
un citas saknes, jo tās rudens tirgū esot tik lēti dabūjamas

...
A. S. 6, 26.

Zari ir viegli aizsniedzami.

2. Par izteicēju var būt darāmās kārtas tagadnes divdabis. Mūs-

dienu valodā ar šādiem izteicējiem sastopami gan no nepārejošiem ver-

biem (biežāk), gan no pārejošiem verbiem (retāk) atvasināti divdabji.
Tur dārzi ir ziedoši un pļavas zaļojošas. Dzēriens ir

atspirdzinošs. Sis priekšlikums ir ierosinošs. Viņa doma ir radoša.

ADVERBIĀLAIS IZTEICĒJS

389. §. Par adverbiālo izteicēju sauc izteicēju, kas izteikts ar kādu

apstākļa vārdu. Adverbiālais izteicējs, kura sastāvā ir saitiņa, ir adverbiā-

lais sastata izteicējs (Tas ir velti). Izteicējs, kas izteikts ar

apstākļa vārdu vienu pašu, ir adverbiālais vienkāršais izteicējs

(Pavasaris klāt).
390. §. Par adverbiālo izteicēju var būt dažādi apstākļa vārdi.

1. Ar vietas apstākļa vārdiem izteiktie izteicēji ir gan vienkārši iz-

teicēji, gan sastata izteicēji.
Pēdīgi taču gaidītā diena klāt. Saul. 4, 73. Vakars vēl tālu.

Saul. 4, 109. .. .
bet, lūk, tā pate [pati] nauda

...
te tā lenāk, te tā atkal

projām... 81. 24, 111. Arī Andži ņš ir turpat un palīdz grābt riekstus.

8.-U. 6, 11. Jūs šos gadus bijāt prom... A. S. 6, 98. Tas bija turpat.

Saul. 4, 29. Viņš bija visur... Br. S. 2, 29. Tad bija klāt pava-

saris..
.

P. R. 3,32.
2. Arī veida vai mēra apstākļa vārdi izteicēja funkcijā biežāk sa-

stopami par sastata izteicējiem.
Zirgs pagalam. A. S. 6, 84. Diezgan tagad tādas lēkāšanas...

81. 7, 27. Tas bija vareni. J. Jauns. 5, 35.
...

bet vasaras vidū viss bija
otrādāk. J. Jauns. 5, 25. Klētiņas durvis bija vaļā. Saul. 4, 79.

...
Šodien

viss bija citādāk. J. Jauns. 9, 26. Un tagad viņš atkal bij tukšā. K. Sk.

4, 100. Tas ir grūti.
..

M. B. 2, 133.

391. §. Par izteicēju vai ari par teikuma galveno locekli varētu but arī

nolieguma partikula ne, piem., Ne man tēva, ne māmiņas.

PAPLAŠINĀTAIS IZTEICĒJS

392. §. Izteicējs var būt izteikts arī ar kādu vārdu savienojumu. Šādu

izteicēju sauc par paplašinātu izteicēju.
Ir vairāki vārdu savienojumi, kas teikumā funkcionē par izteicēju.
1. Paplašinātu izteicēju veido vārdu savienojumi, kas apzīmē vienu

jēdzienu.
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T a ir «Rīgas Balss». Tas ir Jānis Jorens. T a ir baltā

akācija.
2. Par paplašinātu izteicēju teikumā funkcionē frazeoloģiska rakstura

vārdu savienojumi.
Oskaram nelika mieru ziņkārīgie zvejas biedri. V. L. 8, 86. Vai nu

pirmo reizi esot dzirdēts, ka kuģis vētrā ejot bojā. 2. Gr. 2, 70. Kristīne

cieta klusu. 81. 21, 244. No kā sirds pilna, no tā mute iet pāri. 81. 21,
244. Lai bērni pa brīžam pamet acis uz dārzu. Lai viņš ņem vērā,

ka nav vairs vasara. Daži atmeta ar roku. Mēs ņēmām kājas pār

pleciem. Viņš nekad nenokāra galvu. Viņš nepakustināja ne pirksta.
3. Paplašināts izteicējs rodas, ja teikumā vārds, kas ir izteicēja funk-

cijā, tiek atkārtots vai nu tai pašā, vai variētā formā.

Kas nu viss tur bija nebija... A. Grig. 12, 32. Silta silta tev

azote... Brig. 5, 25. Gaiss bija dzidrs dzidrs. Debess zila zila.

4. Divu verbu savienojums, kas izsaka vienu jēdzienu, teikumā var būt

par paplašinātu izteicēju vai galveno locekli. Šādos savienojumos otrā

verba priekšā bieži vien nostājas kāda partikula.
Ej nu sasildi ar īlenu ezeru. Ej nu tu sazini!

5. Par paplašināto izteicēju var but vel citi dažāda sastāva vardu sa-

vienojumi.
Ēs esmu viens no tiem! V. L. 2, 19. Roberts nav no klusētājiem.

V. L. 8, 61. Saturs arī vienmēr bija viens un tas pats. A. Grig. 12, 23.

Tas nu palika viens kas tiesa... 81. 21, 8. Viņš nav no tiem, kas

rokas klēpi tur. Ivars ir viens no pirmrindniekiem. Viņš ir liela

auguma.

TEIKUMA PRIEKŠMETA UN IZTEICĒJA SASKAŅOJUMS

393. §. Teikuma virslocekļi — teikuma priekšmets un izteicējs, kas abi

saistīti savstarpēja sakara attieksmēs, savā starpā saskaņojas arī morfo-

loģisko formu ziņā. Latviešu valodā teikuma priekšmets un izteicējs atkarā

no vārdu šķiras vārda, ar kuru tie izteikti, parasti saskaņojas dzimtē, skaitlī

un locījumā, ja abi teikuma virslocekļi ir izteikti ar vārdiem, kas mainās

dzimtē, skaitlī un locījumā. Ja kāds no virslocekļiem izteikts ar vārdu, kas

nemainās dzimtē, saskaņošanās notiek tikai skaitlī un locījumā.

Izšķiramas vairākas teikuma priekšmeta un izteicēja saskaņošanas
likumības.

I. V i c n a teikuma priekšmeta saskaņojums ar izteicēju.
1. Ja sastata izteicēja nominālā daļa ir lietvārds, kas nemainās dzimtēs,

tad tas pieskaņojas teikuma priekšmetam tikai skaitlī un locījumā.
Bērzs ir ko ks. Liepa ir koks. Dzilna ir meža putns. Strazds ir

putns.

16*
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2. Ja ar lietvārdu izteiktā sastata izteicēja nominālā daja ir darītāj-
vārds, tad tas saskaņojas ar teikuma priekšmetu dzimtē, skaitlī un locī-

jumā. Tādi ir lietvārdi ar izskaņām -tājs, -tāja, -ājs, -āja, -ējs, -ēja, -iķis,
-iķe, -onis, -one, -nieks, -niece, -ieris, -iere, -ietis, -iete, -ulis, -ule.

Edžus ir liels lasītājs. Austra ir liela lasītāja. Mūsu kaimiņš
ir pārcēlājs. Kaimiņiene Ir svērāja. Ģirta brālis ir dziedonis, arī

Ināra ir dziedone. Llepiņš ir piena vedējs, viņa sieva — slaucēja.
Tāpat kā minētie darītājvārdi ar teikuma priekšmetu saskaņojas ari

izteicēji, kas izteikti ar kādu aizgūtu vārdu, kurš apzīmē zināmas orga-

nizācijas dalībnieku, profesiju, amatu, tautību v. tml.

Juris Ir plonler is, Dzidra — pioniere. Viktors ir komunists,
Rita ir komuniste. Arturs bija docents, bet nu jau viņš būs pro-

fesors. Mana drauga brālis ir telef onlst s. Viņa māsa Ir radiste.

Skaidrīte ir inženiere. Meta ir filoloģe. Kārlis Ir kalkulators.

Lūcija Ir kalkulator c. Jozs Ir lietuvietis. Biruta ir lietuviete.

3. Ja par teikuma priekšmetu ir vietniekvārdi viss vai tas un tie norāda

uz noteiktām personām, citām dzīvām būtnēm vai konkrētiem priekšmetiem,
tad tie saskaņojas ar izteicēja deklinējamo vārdu dzimtē, skaitlī un

locījumā.
Visi ir lalpn v Visas ir gaiša s. Tas bija mūsu direktors. Tā ir

sekretāre. Tie Ir pirmie mēģinājumi. Tās ir sportistes. Tie ir

mūsu dārzi. Tā ir jaunā pļava.

Nesaskaņa dzimtē rodas atsevišķos gadījumos, kad izteicēja deklinē-

jamais vārds nav lietots konkrētā nozīmē un par teikuma priekšmetu funk-

cionējošais vietniekvārds tas ir ar nekatras dzimtas nozīmi, piem., Tas nu

ir tiesa.

4. Ja par teikuma priekšmetu lietotie vietniekvārdi viss, tas, nekas, kas

norāda nevis uz kaut ko konkrētu, bet uz kaut ko vispārīgu, nenoteiktu,

tad par izteicēju nostājas apstākļa vārdi, atskaitot gadījumus, ja izteicējs
ir izteikts ar darāmās vai ciešamās kārtas tagadnes lokāmo divdabi.

Tā, ja vietniekvārds norāda uz ko konkrētu, saka Viss ir skaists,

bet, ja uz ko vispārīgu — Viss Ir skaisti un jauki. Tāpat: Tas ir

varens un Tas ir vareni. Viss ir mierīgs. Viss ir mierīgi. Bet:

Tas ir panesams. Viss ir saprotams. Tas ir apburošs. Dažkārt

sastop arī šāda veida teikumos par izteicēju lietotu no divdabja darinātu

apstākļu vārdu: Tas ir apburoši. Tas ir patīkami.

5. Ja par teikuma priekšmetu vienskaitļa 2. personas vietniekvārda vietā

pieklājības dēļ lietots daudzskaitļa 2. personas vietniekvārds, tad sastata

izteicēja nominālā daļa ir vienskaitlī, ja tā ir lietvārds: Jūs esat pirm-
rindnieks. Vai jūs esat brigadiere?

īpašības vardi, lokāmie divdabji, skaitļa vardi un daži vietniekvārdi

■var būt



245

a) attiecīgās dzimtes vienskaitlī: Jūs esat rūpīgs. Jūs esat

laipna. Jūs esat labi atpūtusies. Jūs esat pilnīgi izveseļojies.
Jūs bijāt p ir mals;

b) vīriešu dzimtes daudzskaitlī, dažkārt arī uzrunājot sie-

vieti: Jūs esat ļoti laipni. Jūs esat daudz pūlējušies. Jūs bijāt

p Ir m i c. Jūs esat tik uz mani gi.
6. Ja teikuma priekšmets izteikts ar vārdu savienojumu, kurā pirmais

vārds ir lietvārds ar daudzuma nozīmi un otrais — deklinējama vārda

ģenitīva forma, tad ar adjektīvu izteiktā sastata izteicēja nominālā

da|a saskan dzimtē un skaitlī ar to vārdu savienojuma vārdu, kas ir ģeni-
tīva formā, bet ar lokāmu divdabi izteiktā izteicēja daļa saskan vai

nu ar pirmo, vai otro vārdu vārdu savienojumā, kam teikumā ir teikuma

priekšmeta nozīme.

Izrādei vairums kostīmu ir j aun i. Liela daļa puķu ir pavisam svai-

gas. Puse pļavu bija jau nokopta (arī nokoptas). Grupa zēnu iera-

dušies (arī ieradusies).

7. Ja teikuma priekšmetam par apzīmētāju ir pēc lietvārdu parauga

lokāms skaitļa vārds un pats teikuma priekšmets ir lietvārds

ģenitīvā, bet izteicējs Vai tā daļa ir lokāms divdabis, tad šis

divdabis vai nu saskaņojas dzimtē un skaitlī ar teikuma priekšmetu,
vai arī nostājas vīriešu dzimtē vienskaitlī.

Līdz gada beigām vēl Ir atlicis simts dienu. Gar ceļa malu Ir lestā-

dītas simts liepu. Gar ceļa malu ir iestādīts simts liepu. Sazve-

jotas tūkstošiem tonnu siļķu. Sazvejots tūkstošiem tonnu siļķu.
8. Ja teikuma priekšmetam par apzīmētāju ir nelokāms' skaitļa

vārds un teikuma priekšmets ir lietvārds vai lietvārda nozīmē lietots vārds

daudzskaitļa ģenitīvā, bet izteicējs ir lokāms divdabis, tad

šis divdabis var pieskaņoties dzimtē un skaitlī teikuma priekšmetam
vai arī var būt vīriešu dzimtes vienskaitlī.

Desmit šā gada mēnešu Ir pagājuši. Astoņdesmit ābelīšu bija jau
iestādītas. Līdz Rīgai ir atlicis divdesmit kilometru. Sā darba veik-

šanai ir paredzēts desmit dienu.

9. Ja teikuma priekšmetam par apzīmētāju ir nenoteikta skaitļa
vārda vai apstākļa vārda nozīmē lietoti vārdi daudz, maz, cik, necik, tik,

vairāk, mazāk un teikuma priekšmets — lietvārds vai tā nozīmē lietots

vārds — vienskaitļa ģenitīvā, bet izteicējā ir lokāms divdabis,
tad šis divdabis ir lietojams vīriešu dzimtes vienskaitlī.

Daudz darba bija paveikts jau pirmajā diena. Šogad ir nopļauts
vairāk siena.

Bet, ja teikuma priekšmets, kam par apzīmētāju ir nenoteiktais skaitļa
vārds vai apstākļa vārds, ir lietvārds vai arī lietvārda nozīmē lietots vārds

daudzskaitļa ģenitīvā, tad lokāmais divdabis izteicējā var pieska-
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ņoties dzimte un skaitlī teikuma priekšmetam vai ari but vīriešu

dzimtes vienskaitlī.

Sapulcējušies daudz jauniešu. Daudz puķu ir jau uzzied ē-

juš as. Daudz jaunu pētījumu Ir radies pēdējos gados. Jo vairāk pūlu

ieguldīts, jo labāki rezultāti.

11. Vairāku teikuma priekšmetu saskaņojums ar izteicēju.
1. Ja teikumā ir vairāk teikuma priekšmetu un visi vienas un tās pašas

dzimtes lietvārdi, tad izteicēja deklinējamais vārds ir attiecīgās dzimtes

daudzskaitļa formā.

Mūsu parka liepas, kļavas un apses ir kuplas.
2. Ja par teikuma priekšmetu ir gan vīriešu, gan sieviešu dzimtes vārdi

un visi tie ir dzīvu būtņu nosaukumi, tad izteicēja deklinējamais vārds

lietojams vīriešu dzimtes daudzskaitlī.

Septītās klases meitenes un zēni bija sagatavojuši skolas sarī-

kojumam vērtīgus priekšnesumus.

3. Ja par teikuma priekšmetu ir vīriešu un sieviešu dzimtes vārdi un

tie apzīmē priekšmetus, tad izteicēja deklinējamais vārds lietojams vai nu

vīriešu dzimtes daudzskaitlī, vai arī tas saskaņots ar tuvāko teikuma

priekšmetu dzimtē un skaitlī.

Lielais purvs un slīkšņu pļava nosusināti. Lielais purvs un silk-

šņu pļava nosusināta. Upe un ezers pārklāti ar ledu.

4. Ja teikumā ir vairāki teikuma priekšmeti un tie izteikti ar vār-

diem, kas norāda uz personām, un, ja viens no šiem vārdiem norāda uz

pirmo personu, tad verbs, kas ir par izteicēju, lietojams daudzskaitļa

pirmajā' personā.

Tu, Jānis un es vasarā dosimies ceļojumā.
5. Ja par teikuma priekšmetiem ir vārdi, kas norāda uz otro un

trešo personu, un par izteicēju ir darbības vārds, tad to lieto daudz-

skaitļa otrajā personā.
Jūs un Andris sagatavosiet materiālus nākamajai sēdei.

TEIKUMA PALIGLOCEKĻI

394. §. Teikuma palīglocekļi ir teikuma locekļi, kas kaut ko paskaidro
par teikuma virslocekļiem vai teikuma galveno locekli.

Galvenie palīglocekļu tipi ir apzīmētājs, pielikums, papildinātājs, iero-

bežotājs, apstākļi un dubultloceklis, taču šo teikuma palīglocekļu sintak-

tiskās funkcijas ne vienmēr ir krasi atdalāmas un nosakāmas. lespējami
arī tādi teikuma palīglocekļi, kas pēc savām sintaktiskajām attieksmēm

saistās ar vairākiem teikuma locekļiem vai izsaka vairākas nozīmes —

sinkrētiskie teikuma locekļi.
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APZĪMĒTĀJS

395. §. Teikuma palīgloceklis apzīmētājs teikumā raksturo ar liet-

vārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu (piem., ar substantivētu adjektīvu,
divdabi, vietniekvārdu vai skaitļa vārdu) izteiktas parādības vai priekšmeta
kvalitatīvu vai kvantitatīvu pazīmi.

Te nu bija diezgan augsts kalns, vietām kaila smiltaine, vietām

apaudzis tumšzaļām priedi tēm. J. Jauns. 5, 346. Preimanls gan pazīs-
tams, labprāt lipa pie tiem pašiem bagātajiem, bet aiz muguras bieži

palaida skaudībai vaļu. A. U. 29, 7. Ķēve pablenza atpakaļ, un noskurināja

galvu, acīm redzami nemierā ar to, ka šādi tādi uz ceļa paņemti sāk

viņu didlt un vēl sola ar pātagu. A. U. 29, 23. Nebija viņš vēl beidzis vienā

vietā, kad to jau sauca uz trim četrām citām. V. L. 8, 170. Un tomēr

vēl arvien gribas teikt — mani septītie! Indr. 1, 124. Te strādā seši

vīri. Ē. V. 2, 11.

Apzīmētājs teikumā rodas galvenokārt uz to nominālo vārdkopu un

vārdu savienojumu bāzes, kur starp atkarīgo komponentu resp. apzīmētāju
un neatkarīgo komponentu resp. apzīmējamo vārdu ir atributīva

attieksme. Piemēram, atributīvo nominālo vārdkopu augsts kalns, kalla

smiltaine, tumšzaļām prledltēm atkarīgie komponenti augsts, kails, tumš-

zaļām teikumā ir apzīmētāji, kas tuvāk apzīmē neatkarīgos komponentus —

apzīmējamos vārdus kalns, smiltaine, prledltēm, kuru sintaktiskā funkcija
teikumā var būt dažāda, piemēram, apzīmējamie vārdi kalns un smiltaine

ir teikuma priekšmeti, bet prledltēm — papildinātājs.

Var dažkārt būt arī tā, ka starp atributīvās nominālās vārdkopas vai

vārdu savienojuma atkarīgo un neatkarīgo komponentu bez atributīvās

attieksmes ir vēl arī kāda cita, piemēram, objekta vai adverbiālo

attieksmju nianse (sk. 407. §).
Un tad sakas smēdes celšana. 8.-U. 3, 56. Tas bija I ņķu Jurk a

no meliorācijas stacijas. M. B. 3, 47.

396. §. Apzīmētājs un apzīmējamais vārds var būt pakārtojuma
vai salīdzinājuma sakarā. Pakārtojuma veidi ir saskaņojums,

pārvaldījums un piekļāvums.

1. Apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu saskaņojuma saistījumā
ir tad, ja apzīmētājs saskaņojas skaitlī, dzimtē un locījumā ar apzīmējamo
vārdu. Šādu apzīmētāju sauc par saskaņoto apzīmētāju. Saskaņotais
apzīmētājs var būt izteikts ar adjektīvu, ar lokāmu divdabi, ar

vietniekvārdu vai lokāmu skaitļa vārdu (sk. 402. §).

Redzu gan to veco liepu, Bet aiz liepas tālus laukus, Bet aiz

laukiem baltus ceļus, Bet aiz ceļiem rudus kalnus, Bet aiz kalniem

zilu jūru... Brig. 4, 115. Augšā — zilas debesis, zibošas mākoņu

aitiņas un cīruļu nebeidzamā trallināšana... 81. 4, 241. Viņa
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bija salda no mana medus, mēs dalījāmies medū; tā dusēja pa nakti

manā ziedā un rītos man reiba galva no viņas dūkoņas. K. Sk. 4, 49.

Uz lielās celtnes varēšot sabraukt sešus vezumus reizē. A. U. 29, 6.

Apzīmētajā un apzīmējama vārda saskaņojums var but pilnīgs un

daļējs.

Pilnīgs saskaņojums ir tad, ja apzīmētājs saskaņojas dzimte, skaitlī

un locījumā ar apzīmējamo vārdu.

Arvien vairāk un vairāk tas sajuta vajadzību notikt tanī vietā, kur

zilais spraislis nolaidās līdz mierīgam līmenim. S. E. 2, 130.

Turpretī daļējs saskaņojums ir tad, ja apzīmētājs ar apzīmējamo
vārdu saskaņojas tikai daļēji, piemēram, saskaņojas skaitlī un locījumā,
bet nesaskaņojas dzimtē (sk. 418. §): Klēts vidū pie zemes stāvēja uz klu-

cīšiem un blukīšiem sakravāti dažāda lieluma un dažāda tīruma pilni
maisi un kules. J. Jauns. 5, 25. Te apzīmētājs pilni saskaņojas ar apzī-
mējamo vārdu kules tikai skaitlī un locījumā, bet nesaskaņojas dzimtē.

2. Pārvaldījuma saistījums starp apzīmētāju un apzīmējamo
vārdu var būt divējāds: tiešs un netiešs (sk. 43. §).

Tiešā pārvaldījuma saistījumā apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu ir

tad, ja apzīmētājs izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda ģeni-
tīvu, lietvārda instrumentāli, datīvu vai lokatīvu.

Atgriezās uz purva pusi un atcerējās Plienu. A. Grig. 2, 32. Un tā

nu ari viņu valodas ir izbeigtas. Brig. 5, 373. Jaunums ir ari mašīna

viļu sašūšanai. Zv. 1, 18, 13. Zēns atvāž jauno s all ccc nl ar melni spī-
došu spalu. J. Por. 2, 283. Tur auga jaunas priedītes burvīgi starojošām
adatiņām. K. Sk. 4, 37. Pagasta valde un tiesa novietojās galvenajā
pasta ēkā ceļmalā. A. U. 29,311.

Netiešā pārvaldījuma saistījumā ar apzīmējamo vārdu ir tāds apzī-
mētājs, kas izteikts ar attiecīgā lietvārda vai vietniekvārda locījuma un

prievārda savienojumu.
Man pazibēja prātā ainas no bērnības bilžu grāmatas. Sudr. 7, 370.

Tas ir upes dibens, kas vēl sevi glabā atmiņas par vakardienas sauli.

J. Jauns. 7, 17.

3. Ja apzīmētājs izteikts ar apstākļa vārdu, verba neno-

teiksmi vai nelokāmu skaitļa vārdu, tad apzīmētājs ar apzī-
mējamo vārdu ir piekļāvuma saistījumā (sk. 44. §).

Ja ari viņam āmuriņš ir rokā, viņš tomēr skubina citus turēt un pats
elkoņiem mēģina blakām sēdētājus atturēt sēdus. 8.-U. 4, 246. Viņš
isi pieklauvēja un, nesaņēmis aicinājumu ienākt, atvēra durvis. J. Gr.

1. 7, Kad mēs ieradāmies, piecpadsmit pāri jau griezās jautrā dejā.
4. īpatnējā sintaktiskā saistījumā ir apzīmētājs, kas izteikts ar sa-

lī dziņā jumu resp. ar salīdzinājuma konstrukcijas salīdzinātā j-

daļu (sk. 537. §). Šāds apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu ir īpašā —
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salīdzinājuma — attieksmē, kuras izteikšanas līdzeklis ir salīdzinā-

juma saikļi un šo saikļu nozīmē lietoti vietniekvārdi vai apstākļa vārdi

(sk. 537. §). Šī salīdzinājuma attieksme, kādā var būt apzīmētājs un apzī-
mējamais vārds, ietver arī saskaņojuma pazīmes (sk. 538. §).

Nu bij no teva gaidāms pēriens kā lietus. J. Jauns. 5, 158.

397. §. Pec struktūras apzīmētājs var but vienkāršs vai paplašināts.

Vienkāršais apzīmētājs ir izteikts vai nu ar vienu patstāvīgas no-

zīmes vārdu, vai arī ar šā vārda attiecīgā locījuma un prievārda savie-

nojumu.

Līņāja smalks lietus. V. L. 6, 5. Nākošā reizē es, uzgājis krastā,
redzu ganāmu pulku. J. Jauns. 7, 10. Stadulas galā pļaviņa ar

bērziem, stīgainie zari nostiepušies ar roku pasniedzami. A. U. 32, 23.

Paplašinātais apzīmētājs ir izteikts ar sintaktiski vai jēdzieniski
mazāk vai vairāk cieši saistītu vārdkopu vai vārdu savienojumu.

Paplašinātais apzīmētājs sintaktiskas dalāmības ziņa un pec atsevišķu
vārdu nozīmes saistījuma ciešuma ir divējāds.

1. Paplašinātā apzīmētāja atsevišķās daļas sintaktiski var būt da-

lāmas, bet nozīmes ziņā tās tomēr ir atkarīgas viena no otras: abas daļas
bieži vien ir uztveramas par viena jēdziena apzīmējumu.

Līdzenumu šķērso Melnā strauta grava. A. Grig. 2, 36. Rīgas mēbeļu
kombinātā pēc galvenā mehānika... ierosinājuma izbūvētas divas abesiņu
tipa akas, no kurām legūst ūdeni tehniskām vajadzībām. R. B. 2, 96.

2. Paplašināta apzīmētajā atsevišķas daļas cita ar citu ir gan sintak-

tiski, gan nozīmes ziņā cieši saistītas.

Lielās rozes cilvēka augumā lēnām locījās. J. Jauns. 5, 19. Pie

mums pienāk gadu trīspadsmit vecs zēns. V. Sp. 1, 8.
...

Uz kolhozu iz-

brauca brigāde piecu cilvēku sastāvā. C. 3, 76. Lielais tēvs ir liels

liels bērzs pašā kalna galā. Brig. 5, 39.

398. §. Apzīmējamo vardu var raksturot gan viens, gan vairāki apzī-

mētāji.

Grumbainajā Daugavā nekādu vilni nespēdams sacelt, lēnām

augšup aizbrauca prāvs tvaikonis. A. U. 18, 8. Saule tikko pacēlusies
virs Murjāņu skaraino priežu galotnēm, apmirdzēdama kupli saau-

gušus ziemāju laukus un vēl rūsganos klajumus. C. 3, 108.

399. §. Ja uz apzīmējamo vardu attiecas vairāki apzīmētāji, tad tie

var būt gan vienlīdzīgi, gan nevienlīdzīgi.

Dažādi knišļi lodāja pa lielo, balto, sveķaino vāti. A. Grig. 6, 7.Lielā

zinātniskās pētniecības programma aptver Saules, zvaigžņu, planētu
un miglāju novērojumus. Pad. J. 8, 6. Šajā klusajā zemes stūri

azīvo kāda sena, stipra un sīksta ļaužu c i It s. V. L. 2, 4.
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Vairāku apzīmētāju attieksme pret apzīmējamo vardu izšķirami divi

gadījumi.
1. Katrs apzīmētājs tieši raksturo apzīmējamo vārdu. Bieži vien šā-

dos gadījumos veidojas atributīvās vārdvirknes.

Madāma nozuda istabu tumšumā un drīz atgriezās ar mazu, baltu,
kruzuļainu saulessargu. Brig. 5, 204.

2. Vairāki apzīmētāji pakāpeniskā secībā raksturo apzīmējamo

\ārdu, t. i., apzīmētājs, kas atrodas vistuvāk apzīmējamam vārdam, to

raksturo tieši, bet pārējie apzīmētāji, vispirms paskaidrodami cits citu, ap-

zīmējamo vārdu raksturo pakāpeniski.

Kopā ar saviem ceļa biedriem komjauniešiem viņš Igaunijā iestājās
vienā no

latviešu strādnieku gvardes pulkiem. V. L. 10, 281. Daudz

ierosinājumu ir devusi dzelzceļa transporta darbinieku aktīva Vissa-

vienības sanāksme. C. 3, 109. Tālumā varēja saskatīt pilsētas uguņu

■atblāzmu debesīs. A. Grig. 10, 28.

400. §. Apzīmētājs var raksturot dažādas ar apzīmējamo vardu nosauk-

tās parādības vai priekšmeta pazīmes, piemēram,

a) dažādas īpašības:
Platās lapas guļ ka plaukstas virs ūdens, un baltās rozes ir staltas

un tīras, un nesasniedzamas ... J. Ak. 1, 29;

b) piederību:

Vakara mes staigājam pa pilsētiņas ielām. A. Grig. 12, 21;

c) vielu, no kuras sastāv ar apzīmējamo vārdu nosauktā parādība
vai priekšmets:

Un. sargiem neredzama, laumiņa izņēma no maisa un iedeva dēlam trīs

lietas: zelta ka mo It i nu, sudraba stabuli ti un rudzu graudu. K. Sk.

4, 117;

d) noderību, t. i., kam noder ar apzīmējamo vardu nosaukta parā-
dība vai priekšmets:

Dzīvojamās ēkas dienvidu galam piebūvēta lopu kūts, drusku tā-

lāk atrodas klēts, zvejas lietu šķūnis un pirts ar zivju žāvējamo na-

m i nu. V. L. 2, 3;

c) saturu:

Cik miežu un linsēklu vezumu rudeņos neiet pāri? A. U. 29, 7.

īpašs apzīmētāja veids ir apzīmētājs, kas izteikts ar t. s. subjekta
vai objekta ģenitīvu.

Ar subjekta ģenitīvu izteiktajam apzīmētajam pret apzīmējamo vardu

ir ne vien atributīva attieksme, bet arī predikatīvas attieksmes nianse (sk.

408. §).
Ko vērts butu vēju šalkšana, sulu burbuļošana, miklas velē-

nas kūpēšana, ja tā nevēstītu cilvēka diženos darbus? Sudr. 4, 94.
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Ar objekta ģenitīvu izteiktais apzīmētājs un apzīmējamais vārds gan ir

atributīvā attieksmē, bet ar objekta attieksmes niansi (sk. 408. §).
Ja pārējie baļķu vedēji tagad būtu redzējuši Jāņa seju, viņiem būtu

brīnums
...

V. L. 10, 20.

401. §. Apzīmētāju var klasificēt dažādi.

1. Atkarā no sintaktiskā saistījuma veida, t. i., vai apzīmētājs ar apzī-
mējamo vārdu ir saskaņojuma, pārvaldījuma, piekļāvuma vai salīdzinā-

juma saistījumā, izšķir saskaņoto un nesaskaņoto apzīmētāju
isk. 396. §).

lebraucot pagalma, Ilze gandrīz uzskrēja virsū niknam, plušķainam

sunim, kas, ķēdes žvadzinot, metās riet. A. Grig. 6, 135. Tas laikam būs

vakara sārtums, kas atlaidies no tālās debess malas apsegt nakts

dusā kuplo pakrasti, krastu un Daugavu, bet nu, aizķēries triju milžu

galotnēs, netiek vairs vaļā. Valdis 1, 24.

2. Pēc struktūras izšķir vienkāršo un paplašināto apzīmētāju
(sk. 397. §).

Par lieveni tecēja tikai sika, sekla straume. A. U. 21, 186. Sebrls

bija neliela auguma cilvēks. Ē. V. 2, 40.

3. Apzīmētāju var klasificēt arī atkarā no tā, ar kādas vārdu šķiras
vārdu tas ir izteikts, piem., ar adjektīvu, divdabi, lietvārda ģe-
nitīvu vai citas vārdu šķiras vārdu izteikts apzīmētājs (sk. 402., 406. a §).

Olga satrūkās no jautājuma kā no spalga šāviena klusā naktī.

A. S. 5, 10. Gandrīz skriešus noskrēja pa nobraucamo sllpni. A. U. 29,
811. Pāri makšķernieku galvām pārlaidās putnu bars. A. Grig. 12, 111.

4. Pēc jēdzieniskās attieksmes, kādā var būt apzīmētājs un apzīmē-
jamais vārds, izšķir pazīmes, piederības vai citas nozīmes apzīmē-
tājus (sk. 400. §).'

No rīta Oskaram pamostoties, pelēka gaisma jau iespīdēja istabiņā.
V. L. 2, 313. Pievakarē Upīšu Mārtiņš gāja uzmeklēt savu saimnieku.

A. U. 29, 335.

SASKAŅOTAIS APZĪMĒTĀJS

Saskaņota apzīmētajā struktūra

402. §. Saskaņotais apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu ir saskaņo-
juma saistījumā (sk. 396. §, 1.).

Pec struktūras saskaņotais apzīmētājs var but vienkāršs un paplaši-
nāts (sk. 397. §).

1. Vienkāršais saskaņotais apzīmētājs var būt izteikts ar dažādu

vārdu šķiru vārdiem.

1) Ar adjek t ī v v izteikts apzīmētājs:
Nu, nu, mazo nebēdni, ka(d) tikai nav par agru! Valdis 1, 25. Bet
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visvairāk ir saulainu rītu, kad sirma salna guļ uz arumiem un pļa-
vām. J. Jauns. 7, 22. Piepeši viņš stāvēja vecas, zaļas mājiņas priekšā
zem ziedošas liepas. K. Sk. 4, 122.

2) Ar divdabi izteikts apzīmētājs:
Tēsto baļķu pakšos gaudo vējš — brīžam tas iekaucas kā ievainots

stepes vilks, brīžam leraudas kā niķīgs bērns, brīžam iesmilkstas kā iz-

biedēts suns. 2. Gr. 4, 5. Skatāmies viens otrā spoži aizasarotām acīm.

8.-U. 3, 355. Tās siltā elpa kā ar maigu roku aizspieda nogurušos acu

plakstus. 2. Gr. 1, 211.

3) Ar vietniekvārdu izteikts apzīmētājs:
Kādā dienā viens no zoslēniem iespraudās žogā un sāka čiepstēt.

8.-U. 4, 19. Nekad nevienu cilvēku pasaulē tā nebiju cienījis kā viņu,

tāpēc nevarēju nepaklausīt. Ē. V. 2, 54. Vakaros viņš [skurstenis] apsedzās

pats ar saviem dūmiem un kļuva gandrīz neredzams. No virsa[-as] bija

nodrupuši daži ķieģeļi, robi apkvēpuši tumši brūni. J. Jauns. 1, 5.

4) Ar lokāmu pamata vai kārtas skaitļa vārdu izteikts apzī-

mētājs:
Trīs m alš eļl ratos, vai tas nu ir vezums. A. U. 29, 15. Ja, sētsvidū

stāvēdams, rāmā vakarā sauci uz rītiem, tad saņēmi sešas atbalsis, se-

šas mīkstas atskaņas. J. Jauns. 5, 19. Mēs Izdzirdam pirmās rupjās
lāses sitamies pret zariem, lapām un skujām. A. Grig. 6, 84.

2. Paplašinātā saskaņotā apzīmētāja veidu ir nedaudz.

Tas, vispirms, var būt izteikts ar kāda adjektīva divkāršo-

ju m v resp. atkārtojumu. Te šķirami divi veidi.

1) Paplašinātais apzīmētājs ir izteikts ar adjektīva divkāršojumu, kurā

viens adjektīvs ir ar noteikto galotni, bet otrs — ar nenoteikto galotni

daudzskaitļa ģenitīva formā.

Jūs jau ar Kranci esat lielu lielie draugi. 8.-U. 3, 327. Es iztēloju,

garu garos stāstus par sevi un viņu un aizmirstos pavisam. J. Ak. 1, 23.

Blāķim un Klucē kungam viņš bija tuvu tuvais pazīstamais... Aps. J.

1, 175.

2) Paplašinātais apzīmētājs ir izteikts ar adjektīvu un tā atkārtojumu
tai pašā formā.

Tad lenākam plašā plašā gaišā telpā. 8.-U. 4, 145. Un viņai [Annelei]
likās, ka krūtis tāpat šalca, dziedāja un krāca tāda jauka jauka skanīga

dziesma! Brig. 5, 20. Zils zils maija svētdienas rīts! Brig. 5, 49.

Šādi apzīmētāji izsaka īpašības pastiprinājuma niansi.

Paplašinātais saskaņotais apzīmētājs var būt izteikts arī ar adjektīva
un kāda cita pilnnozīmes vārda savienojumu vai diviem skaitļa vārdiem

skaitīšanas secībā.

To panāk līdz šim tikai ar vienu vienīgu metodi — dabisko žāve-

šanu brīvā gaisā. C. 4, 271. Māte saka, tur vajagot paiet gadiem, bet garš

jau ir viens vienīgs gads, to tas zināja no piedzīvojumiem. S. E. 2, 130.
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Māte atteica, ka četru piecu zosu dēļ nevarot ņemt lieku cilvēku. 8.-U.

4, 20. Viņš veselas četras stundas nosēdēja pie grāmatām.
Paplašinātais apzīmētājs ir arī tad, ja apzīmētājs izteikts ar vietniek-

vārdu savienojumiem tas pats, šis pats, tāds pats.
Kaut nu iedrāztos tas pats vējš un aiznestu ratiņu un tītavas! Brig

5, 162.
' B

"

Saskaņota apzīmētajā nozīmes

Ar adjektīvu izteikts apzīmētājs

403. §. Apzīmētājs, kas izteikts ar adjektīvu, raksturo ar apzīmē-
jamo vārdu nosauktās parādības vai priekšmeta dažādas pazīmes un īpa-
šības.

1. Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs raksturo apzīmējamā vārdā ietver-
tās parādības vai priekšmeta lielumu vai apjomu.

Vāvere pārlec no koka uz koku un nonāk augstā priedē, kurai no

apakšas nav zaru, un nosēžas resnā zarā. 8.-U. 5, 264. Milzīgās prie-
des ēnā uz tikko pagatavota soliņa sēdēja majors Strazds un pētīja karti.

A. Grig. 1, 34. Nelieli vilnīši čalodami un nesteigdamies vēlās uz

krasta pusi. A. Grig. 5, 3. Uzņēmušas benzīnu, pie vārtiem cita aiz citas

piestāj automašīnas ar garu garām piekabēm koku vešanai. Ē. V. 2,
79. Tur auga lielas lielas lēpju lapas, apaļas kā zirga pēdas. V. Pl. 4, 402.

Lielā sila vidū, plašā, no virspuses labi nomaskētā zemnīcā uz ne-

krāsota, netīra dēļa galdiņa dega stearīna svece. A. S. 5, 169. Es izvelku

dažas mazas raudas un niecīgus sapaliņus un eju meklēt labākas
vietas. J. Jauns. 7, 33. Laipodama pa galvenā ceļa gulšņu galiem, mūsu

vagonam tuvojās slaida mc 11 en c. Ē. V. 2, 24.

2. Apzīmētājs, kas izteikts ar adjektīvu, raksturo apzīmējamā vārda

nosauktās parādības vai priekšmeta krāsu.

Zeltainajos rugājos nebija nekā skumja un rudenīga. A. Grig. 6,
244. Kad tos [dubļus] cik necik attīrīja un pievilka dukura asti, tur plīkšķi-
nājās pāris riekšavas apaļu sarkanīgu kar ūsēnu. 8.-U. 4, 71. Palejā no

sprogainā noklāja augšup slējās pusauga ošu leknās slitas un kļavu jau-
nās, vēl rūsganās pleznas. A. U. 29, 152. Zili un dzelteni tauriņi
laidās no zieda uz ziedu, paši kā vēja atrauti ziedi. Visapkārt sīca un zibēja
brūni, zili

un zeltaini kukainīši, zāli uz leju kustināja klusas, sīkas

ūdens straumes .. . Ķ. Sk. 4, 70. «No jūras puses zālē leplūst bākas sar-

kanā uguns,» paskaidroja Aina. A. Grig. 6, 31. Ari balto podiņu,
sarkandzelteno apšub aravlku, pūkaino krimeļu un sārtbalto bēr z-

lapiņu atrodam papilnam ...
8.-U. 16, 343.

3. Apzīmētājs, kas izteikts ar adjektīvu, raksturo ar apzīmējamo vārdu

nosauktās parādības vai priekšmeta formu.
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Vāvere sēž augšā zarā, pārlikusi kuplo asti sev pāri mugurai, un mie-

rīgi skatās uz mums savām spožajām apaļajām ačelēm. 8.-U. 4, 265.

Tumsā un dubļos neviens tās nemeklēja un vairs neāva kājas, lai gan kai-
lās pēdas durstīja ērkšķi un graizīja šķautnainās akmens šķembas.
2. Gr. 1, 116. Arī šajā galā lesāka cirst lielu, iegarenu āliņģi, tādu pašu
kā otrā galā pie tiklu kaudzes. 8.-U. 4, 141. Bārkstainas ēnas šūpojās pār
ceļu, lipīgi bārbalaini zari čokarainām lapiņām glāstīja Anneles

valgus. Brig. 3, 11. Acumirkli man gadās rokā divžuburains āķis.
J. Jauns. 7, 10. Nakšņojam pie melni pelēkām stāvām klinšu sienām,
no kurām sūcas šikas ūdens urdziņas. Pad. J. 7, 229.

4. Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs var raksturot ar apzīmējamo
vārdu nosauktās dzīvās būtnes psihisku īpašību.

Sāku dusmoties uz Ilželes māti, ka viņai tik nežēlīgi cieta sirds.

8.-U. 3, 51. Laipnie, smalkie, bezbailīgie ļeņingradiešu Sudr. 4, 80.

.. .līdzās šim gudrajam, labajam un pašaizliedzīgajam cilvēkam Rei-

nis Tauriņš ar savu šauro patmīļa dvēselīti bija nožēlojams pigmejs. V. L.

10, 282.

5. Apzīmētājs, kas izteikts ar adjektīvu, raksturo ar apzīmējamo vārdu

nosauktās parādības vai priekšmeta attieksmi, kas ietver zināmu laika no-

jēgumu.
Ūsainais ugunsdzēsējs divas reizes nozvanīja ar jauno mazo zvanu,

jo veco Ilze ieteica novietot rajona muzejā. A. Grig. 6, 228. Kāda jauniņa

s anitār c pavadīja viņu līdz Krestciem... V. L. 10, 293. Vecā liepa
klusa un nopietna stāv mums visiem blakus un It kā sargādama noraugās

uz krautuvi. Ē. V. 2, 11. Vēlīnie kaudzes metēji sāka klausīties, un ga-

nāmi pulki pagriezās uz mājām. J. Ez. 1, 117. Nikns ir Rīgas vējš ziemā,

rudeņos un agrīnā pavasari. Sudr. 7, 349.

6. Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs raksturo ar apzīmējamo vārdu iz-

teiktās parādības vai priekšmeta kādas atbilstības vai līdzī gurna

pazīmi.

«Sagatavojiet rokas granātas!» viņš sacīja, cenzdamies piešķirt sa-

vai balsij mierīgu, metālisku skaņu. A. Grig. 2, 45. Ļeņina ielā pie
tūras nama spoži dega lielā elektriskā spuldze. A. Grig. 6, 146. Tikai

dialektiskais mūžīgā rituma cilvēks, pasaules kārtotājs, zina dziļo un

burvīgo saldml, kas atalgo arāju un sējēju tīrumā, strādnieku rūpnīcā...
Sudr. 4, 95. Juris ilgi vērās viņam pakaļ, apbrīnodams zemniecisko mieru

un paļāvību notikumu gaitai. A. S. 10, 21. Muļķiskā cepure, tur tu guli
un nezini, vai cīruļi dzied vai rudens aukas gaudo. 81. 15, 117.

Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs apzīmējamā vārdā ietverto parādību
vai priekšmetu var raksturot vēl pēc daudzām citām nozīmēm, piemēram,

pēc temperatūras, atstatuma, garšas, ožas vai citām pazī-
mēm.

Viņš laiku pa laikam pastiepa roku pret dziestošo krāsni, paņēmabruņu
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krūzi ar apdedzinātas maizes garozas atšķaidītu ūdeni un maziem malkiem

strēba karsto šķidrumu (temperatūra). Zv. 1, 11, 18. Pēc brīža Dāvis

atkal mani purina, izvelk priekšnamā un ar aukstu ūdeni saslapina

seju (temperatūra). 8.-U. 4, 45. Pa mūsu ceļu brauca gandrīz visi tālie

ezermalnieki (atstatums). 8.-U. 11, 26. Tie bija vēstneši no tuvējā
meža (atstatums). A. Grig. 10, 9. Mežs nāca pretī ar vakara vēsmām un

saldām saldām smaržām (oža). Brig. 5, 144.

Ar divdabi izteikts apzīmētājs

404. §. Par apzīmētāju teikumā var būt tikai lokāms divdabis, piem.,.
1) darāmās kārtas tagadn es divdabis:

Jau nākošu nedēļu atkal bija mūsu kārta braukt. 8.-U. 10, 113.

Es aizeju gar dārza malu pa vēso, jauno zāļu asniem un pienenēm līdz ol-

nīcas galam pie ziedošām ievām un nolaužu pilnu sauju, — viss tak

[taču] par velti. J. Ak. 1, 16. Viņš lauza silto, kūpošo kukulīti un ēda.

J. Jauns. 5, 40;

2) darāmās kārtas pagātnes divdabis:

Sētai pāri noliecies kastanis aukstu rasas šalti iebirdināja viņam

sejā. A. U. 34, 226. Kāpjam pa sūnainu, zāles kumšķiem un sīkiem, bet bie-

ziem krūmiem apaugušu nogāzi. Pad. J. 7, 228;

3) ciešamās kārtas tagadnes divdabis:

Kad klucītim noņemts lielums, vectēvs levelk zlml, un tad jau redzama

nākamā karote. Brig. 5, 131. Ari jūrnieki ar lielu interesi seko padomju
zinātnieku panākumiem Mēness neredzamās puses pētīšanā. R. B. 2,
256. Ilzei tā likās neredzēta, tīkama idtle. Brod. 4, 174;

4) ciešamās kārtas pagātnes divdabis:

Dzirdēt varēja, ka atkausēts un sasmadzināts sniegs būkšķēdams
krita no zariem un izbiedēja zaķus. A. U. 39, 73. Biju kļuvis tik smags un

nekustīgs kā jūrā iesviests enkurs. 2. Gr. 2, 167. «Vēja appūsta maize

lieliski garšo,» Stabulnieks teica. 2. Gr. 2, 46.

Atšķirīgi no apzīmētāja, kas izteikts ar adjektīvu, ar lokāmu divdabi

izteiktais apzīmētājs galvenokārt raksturo tādu apzīmējamā vārdā ietvertās

parādības vai priekšmeta pazīmi, kas nav pastāvīga, bet piemīt tikai zi-

nāmu laika posmu. Šāda ar lokāmu divdabi izteiktā apzīmētāja īpatnība
izriet no divdabja divējādās dabas (sk. Mgr. I, 779. §).

Ar lokāmu divdabi izteiktais apzīmētājs var raksturot ar apzīmējamo
vārdu nosauktās parādības vai priekšmeta pazīmes stāvokli vai darbības

rezultātu.

Zemes dzīlēs auga šalcoši ūdeņi, dzīve bij briestošu, augošu ja vs-

mu pilna. A. U. 38, 195. Un tad saimnieks izvilka no baltās uguns sprēgā-

jošu dzelzs piku, lika uz laktas un uzsauca plēšu pūtējam: «Uzšauj!»
J. Jauns. 5, 342. Dzirdētā saruna vairs neizgāja Annai no prāta. V. L.
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10, 96. Sie pagājušu laiku liecinieki piešķīra istabiņai savadu, godīgu Iz-

skatu, kuru vēl pavairoja visur redzamā spodrība. 81. 15, 131.

Tie apzīmētāji, kas izteikti ar lokāmajiem divdabjiem, kuri vairāk vai

mazāk ir adjektivējušies, nosauc ar apzīmējamo vārdu izteiktās parādības
vai priekšmeta vairāk pastāvīgu pazīmi.

Būtu vēlams par nevainojamu darbu maksāt zināmu prēmiju. R. B.

2, 80. Viļņiem baltas putu muguras, bet mūsu kuģi tās šūpo liegi, jo vāli

veļas uz dzimto malu. Sudr. 4, 99. Sl noteiktā atbilde Gundegu nebūt

nepārsteidza. A. Grig. 6, 246.

Ar lokāmu divdabi izteiktais apzīmētājs var raksturot ar apzīmējamo
vārdu nosauktās parādības vai priekšmeta dažādas pazīmes, piemēram,
laiku, krāsu, apveidu, dzīvas būtnes psihiskas īpašības v. tml.

Viņš pūlējās atcerēties visu, kas aizgājušo gadu laikā te bija noticis

,ar viņu. V. L. 10, 254. lestājās ilgstoša, smaga pauze (laiks). V. Sp. 1,
117. Bērziņš paskrāpēja ar nagu zem biezās nozaļojušās, nobrūnējušās na-

ģenītes. A. U. 29, 12. Līdz pat klētij viņi jūsmoja par vētījamo mašīnu.

A. U. 29, 300. Saviļņotu sirdi mēs sekojam viena paša putna lidojumam,
sveicinām miera balodi. Sudr. 4, 104. Tā bija neparasti dziļa un glāstoša

sajūta. Sudr. 4, 50. Krusttēv, laikam gan ļoti smieklīgi izskatās nobijies

lauva?]. Ez. 1, 137. Dārza malā aiz kārklu krūmiem es samanu sašķiebu-
šos pirtiņu, kuras logā blāvi spīd petrolejas lampas uguns. Ē. V. 2, 9.

Ar vietniekvārdu izteikts apzīmētājs

405. §. Apzīmētājs, kas izteikts ar vietniekvārdu, var nosaukt dažādas

ar apzīmējamo vārdu izsacītas parādības vai priekšmeta pazīmes.
1. Ar norādāmiem vietniekvārdiem tas, šis, tāds, šāds, tas pats, šis

pats, tāds pats izteiktais apzīmētājs apzīmējamā vārdā ietverto parādību
vai priekšmetu raksturo ar norādījuma pazīmi.

Jo kas varēja uzticēties šais nezināmās mājās tiem svešajiem ka k-

tiem, tām svešajām sejā m, kas dažreiz no llelcilvēku augstumiem no-

plaka lejā pie mazā cilvēciņa smiedamās, zobgalīgi biedēdamas vai ari

labinādamas. Brig. 5, 23. Cilvēku sešdesmit, visi uz mūļiem un lieliski ap-

bruņoti. Taisni tādi viri mums vajadzīgi. 2. Gr. 1, 223. Kur viņa nupat

bija dzirdējusi šādus vārdus? — Agnese pūlējās atcerēties. A. S. 8, 110.

Ari dārza malā Ir tāda pati ābele.

Norādījuma pazīmi izsaka arī apzīmētājs, kas izteikts ar kadu vietniek-

vārda viņš formu.

Vai tad no tiem lauciņiem vinā
puse vien var dzīvot un renti nomak-

sāt? A. U. 29, 190.
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Dažkārt apzīmētājam, kas izteikts ar norādāmo vietniekvārdu tāds, bez

norādījuma pazīmes ir arī salīdzinājuma pazīmes nokrāsa.

Stirnas buks bieži vien izbāza ragus pa kādu zaru spraugu un pikti
paošņāja uz Ciema pusi, no kurienes viņa nāsis jauda tāda rējēja, tāda

pakaļskrējēja nelabo smaku. A. U. 21, 211.

2. Piederības pazīmi izsaka apzīmētājs, kas izteikts ar piederības
vietniekvārdiem mans, tavs, savs.

Zentas vārdi uzbur manā priekšā vienkāršo un gudro revolūcijas
ģēniju. Brod. 4, 132. Kas tad pārkārtos dzīvi tavā dzimtajā pagastā...
V. L. 10, 330. Bet nedabūju Izdomāt savas domas līdz galam, jo māte pie-

turēja pie nelielas koka mājiņas ar izkārtu zābaku virs durvīm. 8.-U. 4, 281.

Katrs savā vietā, un visi jaukākā saskaņā. Valdis 1, 67. Zaļokšņi melnie

alkšņi stāv gar abām pusēm, ļaudami ūdenim plivināt savas sarkanās

sakņu b ārkst i s. J. Jauns. 7, 7.

3. Apzīmētājs, kas izteikts ar nenoteiktajiem vietniekvārdiem, piemē-
ram, kāds, kaut kāds, kurš katrs, cits, nosauc nenoteiktuma pazīmi.

Bet kādu laiku pēc brokastīm redzu, ka viņš velk no mūsu dīka ārā

kādu iegrimušu palielu vītola zaru. 8.-U. 4, 132. Kaut kādas balsis

tepat tuvumā viņu uzmodināja. A. U. 4, 89. Kuru katru brīdi varēja gai-
dīt uzbrukuma tālāku attīstību. A. Grig. 2, 49. Atpakaļ Adrianu veda pa

citām ielā m. A. U. 34, 226.

4. Ar vietniekvārdiem kads, dažs izteiktais apzīmētājs nosauc apt u-

ve nu m a pazīmi.
Bet kādus soļus pagājis, Andrievs pasmiedamies ieprasījās, vai šis

ar
1

negribot nākt Ildzi. Saul. 1, 9.
...

Kur tad nu skriesi: tu jau vēl Ir no

gultas nevari Izkāpt, pagult nu vēl kādu dienu — gan jau tad! Valdis

l, 64. Spēle ritēja jautri. .. Indriķis reti kad kļūdījās sitienos, un tas nebūt

nepalika nepamanīts, īpaši dažām acīgākām studentēm. A. Grig. 6,
98. Dažas dienas vēlāk viņa ar Arturu pārcēlās uz apriņķa pilsētu un

stājās darbā veļas mazgātavā. V. L. 10, 81.

5. Nolieguma pazīmi nosauc apzīmētājs, kas izteikts ar noliedza-

majiem vietniekvārdiem nekāds, neviens.

Bet neviens nenāca, nekāda cita padoma nebij ka likties uz ausi.

Brig. 5, 312. «Nu, nekāds lielais prātnieks vis nav,» sedllnieks pašap-

zinīgi noteica. A. U. 29, 7. «Neviena grauda tur vairs nav ko meklēt,»

Brlviņš novilka nespodri. A. U. 29, 127. Es pats taču nevaru sevi lecelt ne-

vienā amatā. Zv. 1, 23, 12.

6. Apzīmētājs, kas izteikts ar vispārināmajiem vietniekvārdiem katrs,

viss, ikviens, ikkatrs, arī ar noteicamo vietniekvārdu pats, raksturo ar apzī-

mējamo vārdu nosaukto parādību vai priekšmetu ar vispārinājuma
vai noteiktuma pazīmi.

Katrs dlv ajietis zināja Prelmaņa trejus smieklus. A. U. 4, 14.Katrs

loms Uga četras stundas. V. L. 2, 19. Ar laiku sapratu, ka visu cilvēku

17 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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vēlēšanās nav nemaz lespējams apmierināt... V. L. 10, 347. Ūdens rūca

dobji un tumši zem abiem tiltiem, un visi godīgi [audis brauca
.. .

ar li-

kumu. K. Sk. 4, 84. Visās sētmalās uzreiz parādījās sarkani un balti

asni. J. Jauns. 9, 30. ... dīvaini man Izklausās paša balss nakts klusumā.

V. Pl. 4, 394.

Ar skaitļa vārdu izteikts apzīmētājs

406. §. Apzīmētājs, kas izteikts ar pamata vai kārtas skaitļa vārdu,
raksturo ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības vai priekšmeta no-

teiktu daudzumu vai secīgumu.
Tā ir liela atauga četriem s t uriem. Brig. 5, 206. Devirias naktis

turpinājās rakšanas darbi, nu tie gāja jau uz beigām. A. Grig. 2, 22. Viņa
acis zem kuplajām uzacīm lemirdzējās kā divas vējā uzpūstas ogles.
Z. Gr. 1, 162. Abi braucēji gāja pa gludo kājceliņu... A. U. 29, 20.

Pa mālaino un bedrēm Izvagoto ceļu kalnā brauca pirmie malēj i. 2. Gr.

1, 162. Tieši trīsdesmitās dienas rītā, reizē ar saules lēktu, aiz meža

tūkstoš lauvu balsī lerēcās līdz šim nedzirdēta artilērija. A. Grig. 2, 30.

Ar pamata skaitļa vārdu izteiktais apzīmētājs, nostājoties aiz apzīmē-
jamā vārda, nosauc ar apzīmējamo vārdu izteiktās parādības vai priekš-
meta aptuvenu daudzumu.

Soļus četrus no durvīm uzcelts visgarām augsts aizgalds. 8.-U. 4,
121. Bija līdz Rozītes mājai jāiet verstis piecas. Aps. J. 4, 195. ...tu-

vākie likumi atradās kilometrus sešus no Čūsku purva ... V. L. 10, 373.

Te apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu ir gan jēdzieniski diezgan cieši

saistīti, bet sintaktiski tomēr tie ir šķirami.
Nenoteiktu daudzumu nosauc apzīmētājs, kas izteikts ar neno-

teikto skaitļa vārdu.

Daudzus pavasarus esmu klausījies atgriežamies dzērves .. . Sudr.

4, 41. Katru reizi brīnījos par klases mllzīgumu un daudzajām ista-

bām, jo virtuvi un priekšnamu arī skaitīju līdzi. 8.-U. 4, 237.

NESASKAŅOTAIS APZĪMĒTĀJS

Nesaskaņota apzīmētajā struktūra

406.a §. Nesaskaņotais apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu ir vai nu pār-

valdījuma, vai piekļāvuma sintaktiskajā saistījumā (sk. 396. §).
Pēc struktūras nesaskaņotais apzīmētājs, tāpat kā saskaņotais, var būt

vienkāršs un paplašināts.

Vienkāršais nesaskaņotais apzīmētājs var but izteikts

1) ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu:
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Te sastopams smaržīgais mulsinātājs — jasminu cers, ir sarkanais

un baltais rožu krūms, tāpat ķekarotals riekstu nesējs un jūsmīgā

leviņa. Valdis 1, 46. Un garāmbraucēji Pudiķa dzīves vietu arī neievē-

rotu, ja uz to nevērstu uzmanību vēja rotors, kas, pacēlis pāri koku

galotnēm, saulē zibina metāla spārnus. 2. Gr. 4, 32. Katrs no vi-

ņiem zināja man pastāstīt kādu pasaku, pasacīt kādu tautasdziesmu, bet

visvairāk kalējs pats un viņa māte. 8.-U. 4, 341;

2) ar lietvārda instrumentāli (ar prievārdu ar vai bez ta):

Steidzīgi vajadzīgs agronoms ar praksi. C. 8, 5. Tur auga jaunas
priedi tes burvīgi starojošām adatiņām. K. Sk. 4, 37. Zēns ar apaļiem,
sārtiem vaigiem, puķaino kaklautu

.. .
iebāž nazi kabatā un sāk atkal

strēbt. J. Por. 2, 283. Minētajos piemēros īpatnējs ir ar lietvārda instrumen

tāli izteiktais apzīmētājs adatiņām [skujiņām] un ar vaigiem. Šāda veida

apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu jēdzieniski ir tik cieši saistīts, ka tas īste-

nībā viens pats nevar raksturot ar apzīmējamo vārdu izteikto parādību,
dzīvu būtni vai priekšmetu, bet gan tikai kopā ar saviem apzīmētājiem. Tā-

dēļ minētās atributīvās vārdkopas starojošām adatiņām un ar apaļiem, sār-

tiem vaigiem teikumā var kvalificēt par paplašinātu apzīmētāju;

3) ar lietvārda datīvu:

Valsts pārvaldes pakļautība likumam. TK 10

4) ar lietvārda lokatīvu:

Mazo mājiņu apdzīvoja viens pec otra šadi tadi peļņās g ajē j i, kuri

muižai maksāja nomu un palika tur, kamēr to varēja samaksāt. J. Por.

2, 160;

5) ar lietvārda attiecīga locījuma un prievārda savienojumu:

Izstrādāti ari citi galantērijas preču paraugi — gaumīgi kabatas por i-

f c ļ l no gaišas juhtādas ar priekšpusē uzspiestu upes peizāžu .. . C. 3, 65;

6) ar nelokāmu skaitļa vārdu vai arī ar skaitļa vārda

vai apstākļa vārda nozīmē lietotiem vārdiem daudz, maz.

Kaut jel uz desmit minūtē m mākonis aizlidis saulei priekša! A. U.

30, 234. Tik daudz naudas Fredim bija klāt. V. L. 2, 339;

7)' ar ap s t ak ļ a vārdu:

Elpu atņemdama atpakaļ iešanai, ta apsēdas zem kādas vecas, za-

rainas egles. Aps. J. 4, 195;

8) ar verba nenoteiksmi:

Atsaucas uz redakcijas aicinājumu atnākt vienkārši ciema.

PLSiev. 7, 1.

2. Paplašinātais nesaskaņotais apzīmētājs var but izteikts

1) ar vardu savienojumu, kura atsevišķas daļas sintaktiski

18*
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gan ir dalāmas, bet jēdzieniski tas ir diezgan cieši saistītas; šadi vardu sa-

vienojumi bieži vien ir ar termina nozīmi:

Šogad laukkopji apņēmušies divkāršot šis kultūras [kukurūzas] sējumu
platības un iegūt augstu zaļās masas ražu. C. 10, 50. Es lieku naktsāķus
un rītos ceļu laukā ūsaiņus rokas resnumā. J. Jauns. 7, 35;

2) ar nelokāmajiem skaitļa vārdiem skaitīšanas secībā:

Tikai desmit divdesmit baltu pavedienu viņš izlasa un palaiž pa

vējam. A. U. 30, 6;

3) ar skai t ļ a vārda vai apstākļa vārda nozīmē lietotu vārdu

daudz vai maz atkārtojumu.
Avotos ir daudz daudz putnu, jo bagātā Meža pilsēta tepat vārtu

priekšā. Brig. 5, 43.

Pārvaldītā apzīmētāja nozīmes

407. §. Pārvaldītais apzīmētājs, tāpat kā saskaņotais, raksturo apzī-

mējamā vārdā ietverto parādību vai priekšmetu ar daždažādām kvalitatī-

vām pazīmēm. Pārvaldītais apzīmētājs daudz biežāk nekā saskaņotais ap-

zīmētājs apzīmējamā vārdā ietverto parādību raksturo ar vairākām pa-

zīmju niansēm, tā ka pārvaldītajā apzīmētājā attieksmē pret apzīmējamo
vārdu bieži vien krustojas vairākas attieksmes, piemēram, atributīvā at-

tieksme un objekta attieksme vai atributīvā attieksme un adverbiālā at-

tieksme.

Atmests vēja uztvērējs vairogs... (atributīvā attieksme un ob-

jekta attieksme) C. 8, 36. Mājiņas iekšpusē iepretim durvīm lebūvēts vai-

rogs vēja uztveršanai (atributīvā attieksme un adverbiālā attieksme).

C. 8, 36. Tādā kārtā viņiem Izdevās sagādāt līdzekļus skolas naudai

un nepieciešamo drēbju iegādei (atributīvā attieksme, objekta attieksme

un adverbiālā attieksme). V. L. 10, 175.

No tā izriet, ka pārvaldītais apzīmētājs bieži vien ir ar vairāku at-

tieksmju nokrāsām: īpaši tas sakāms par apzīmētāju, kas izteikts ar liet-

vārda attiecīgā locījuma un prievārda savienojumu (sk. 412. §).

Ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu izteikts apzīmētājs

408. §. Ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs
apzīmējamā vārdā ietverto parādību, dzīvu būtni vai priekšmetu var rak-

sturot ar dažādām pazīmēm.
1. Piederības pazīmi var nosaukt gan apzīmētājs, kas izteikts ar

lietvārda piederības ģenitīvu, gan arī apzīmētājs, kas izteikts ar personas
vietniekvārda ģenitīvu viņa, viņas, mūsu, jūsu, viņu.
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Apzīmētajā izsakāmā piederība var būt gan tiešā, konkrētā, gan arī

vispārīga, abstraktā piederības nozīmē.

Ar lietvārda vai personas vietniekvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs,
nosaukdams konkrētu piederības nozīmi, raksturo apzīmējamā vārdā

ietvertās parādības vai priekšmeta piederību.

Māju ceļš šajā vietā ari šķīra Brlviņu un Mežavilku īpašumus.
A. U. 29, 40. Ja būtu vairāk gaismas, Zakss labprāt pārbaudītu leitnanta

pulksteni. A. Grig. 2, 16. Ar tuvākajām kaimiņu mājām mēs vienmēr

gājām roku rokās. 8.-U. 4, 81. Mūsmāju sētsvidus bij apaudzis ar zaļu
zālīti; tikai balti, izmīti celtņi aizstiepās no istabas durvīm uz saim-

nieku klēti, uz kalpu klēti, uz vāgūzi un uz aku. J. Jauns. 5, 19. Gan-

drīz pie viņa kājām gulēja mirtes zariņš. 81. 14, 168. Grūti leraudzīt sep-
tembra beigās mūsu garausi. Pad. J. 1, 175.

Nosaukdams vispārīgu, abstraktu piederības pazīmi, ar liet-

vārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs raksturo apzīmējamā vārdā ietvertās

parādības vai priekšmeta piederību plašākā nozīmē.»

Pretī stacijas ēkai pa kļavu starpu varēja redzēt jaunā šķūņa lēzenās

spāres. A. U. 29, 33. Ātri satumsa salts novembra vakars, vējš dzina

sniega gristls klajumā. Sudr. 4, 30. Nakts tumsā kvēloja divas ogles: ta-

baka un fosforizētais kompasa aplis uz rokas. A. Grig. 1, 3.

Blakus piederības nozīmei ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs

raksturojamo parādību bieži vien niansē vēl ar citām nozīmju nokrāsām.

1) Laika nozīmes nianse ir ļoti izmanāma tad, ja ar lietvārda ģeni-
tīvu izteiktais apzīmētājs raksturo parādību, kura nosauc

a) kādu kalendārlaika vienību — gadu, mēnesi, dienu:

Baldones rajona jauno lauksaimniecības pirmrindnieku salidojuma
diena ilgi paliks ... atmiņā. Pad. J. 8, 31; Mana brāļa dzimšanas gads
ir 1929. Marts ir pavasara sākuma mēnesis;

b) kādu cilvēka mūža posmu:
Plauktā gar sienu un visgarām uz platā muldas vāka garoja silti,

brūni maizes kukuļi, izplatīdami to sestdienas vakara smaržu, kura mums

ir pazīstama no
bērnu dienām. K. Sk. 4, 115. Sis notikums bija saistīts

ar tēva jaunību.

Spēcīga laika nianse ir arī tad, ja apzīmētajā ietvertais nojēgums ir

ar laika nozīmi.

Viņš justos daudz vieglāk un llksmāk, ja šobrīd kāpu priedes šalktu

pavasara vējā, uz sēklēm plīstu saputoti viļņi un sāļas šļakatas cirstos

sejā. J. Gr. 2, 6. Spoža aprīļa saule laipni mirdzēja pār melnajiem
laukiem. V. L 10 35 Uz ielas viņas apņēma tuvējās ziemas vēsums.

A. S. 8, 134.

Tikpat spēcīga laika nozīmes nianse ir arī tad, ja apzīmētajā un apzī-

mējamā vārda leksiskā nozīme ietver sevī laika nojēgumu.
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Bet sestdien taisni pa dienvida laiku nodunēja pirmais pērkons.
A. U. 29, 127. Kad ziemas sākumā Purvasloka sāka mācīt bataljonu,
viņam pašam nācās radīt savu taktiku pēkšņiem aizmugures triecieniem.

A. Grig. 2, 88. Ziemas svētdienās pēc pusdienas Jurks sēdēja pie
saimnieka lielā galda un garlaikojās. J. Jauns. 5, 41.

2) Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs, raksturodams apzīmē-
jamā vārdā ietverto parādību vai dzīvu būtni ar piederības nozīmi, to var

niansēt arī ar zināmu vietas nozīmes nokrāsu.

Igaunijas braucējus gaidīja zils sešpadsmitvietlgs autobuss. Br. S.

2, 49. Atvadoties veckungs uzaicināja jūrmalas ciemiņus atbraukt uz

Labrenčiem pie viņa ciemos paēsties ābolus. 8.-U. 4, 232.

2. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu, raksturodams apzīmē-
jamā vārdā ietverto priekšmetu, var nosaukt vielu, no kuras priekšmets
pagatavots.

Māte berza koka traukus, noliekusies un ik brīdi mērcēdama vīkšķi
baltās smiltis, kuras bija nobērtas smēdītes galā ap liepiņu. S. E. 2, 219.

No lūku groziem izņēma sakaltušas maizes donas, sālītas olīvas un

žāvētas vīģes bērniem. 2. Gr. 1, 211.

3. Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs var nosaukt saturu, ko

ietver ar apzīmējamo vārdu izsacītā parādība vai priekšmets.
Drīz visā pilsētā iedegās elektriskās spuldzes, kas pielēja apkārtni ar

mirdzošu gaismas straumi. 2. Gr. 1, 139. Abi linsēklu zārdi ozola

kalnā stāvēja skaisti. A. U. 29, 299. Un milzīgi labības vezumi... lēni

kustas rudens saulē pa visiem lauku cellēm, un kā garas zelta lāses no vi-

ņiem birst vārpas. K. Sk. 4, 189.

4. Raksturodams ar apzīmējamo vārdu nosaukto parādību vai priekš-
metu, apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu, var nosaukt node-

rības nozīmi, t. i., raksturot kādas parādības vai priekšmeta noderīgumu.
Tur aizdurvē snauda krāsn(e)s slota, maizes lāpsta un (s)kruķis.

J. Jauns. 5, 16. Viņš mums ar Kati iedāvināja pa sarkanam ādas naudas

maciņam. B-U. 4, 29. Un Dārte no savas puses liek Jāņos Jurim galvā

viskuplākos ozolu lapu vainagus... šūdina raibus tabakas makus. 8.-U.

3, 59.

5. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu, var raksturot ar ap-

zīmējamo vārdu nosaukto parādību ar pasugas vai pielikuma pazīmi.
Zēni vēroja tos un nogrozīja galvas: poļi iesējuši — tādas pasakas

skroderis lai stāsta Ciema sievām, ne puisiešu cilvēkiem. A. U. 39, 81.

lekšā, ārā šaudījās ganu Ludis, pamezdams durvis vaļā kā vārtus.

Brig. 3, 5. Ko tas cilvēks, tāds pusaugu cilvēks blenž, stāvot kā pie-

lipis pie sienas, kad tā skrien garām. Brig. 5, 495. Skaista ir Rīgas pil-
sēta.

6. Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs var raksturot apzīmējama
vārdā ietverto parādību vai priekšmetu ar vērtības mēra pazīmi.
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Uz ielas akmeņiem noskanēja spīdošs naudas gabals. 2. Gr. 1, 31.

Sarkanais desmitrubļu gabals parādījās uz galda. Aps. J. 4, 179.

7. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu, var nosaukt vel c i-

t a s ar apzīmējamo vārdu nosauktās parādības vai priekšmeta pazīmes.

Spēka vīri un jaunieši bija izsūtīti dažādos darbos. A. S. 3, 70. Visi

mēs, ziemas zemju ļaudis, sveicinām gājputnus, kad tie no svelmes kras-

tiem atgriežas mājās. Sudr. 4, 39. No kalnu augstumiem raugoties, šie

dārzi atgādina milzīgu, zaļi sudrabainos mundieros ietērptu armiju, kas,

parādes maršu gaidot, sastingusi miera stāvokli. 2. Gr. 1, 156. Bet tad

lai ari neviens vairs nestājas ceļā Anneles prieka skrējienam pie
pelēkā papīrā ievīstītā aizsainiša. Brig. 5, 319. Četrrūšu lodziņš šķibi
sagriezies, alzvirtnis tam blakus vēl šķībāks. A. U. 29, 23.

8. Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu no-

saukto parādību vai priekšmetu var raksturot ar pielīdzinājuma
pazīmi.

Abi zēni bija ar viņu draugos un tūliņ gāja tam klat un ķērās pie

rokām, saņemdami savās saujiņās viņa resnos puļķa pirkstus. 8.-U.

4, 352. Un maigpirkstu miegs ar savu burvja atslēdziņu aizslēdz man

aizvērušos acu vākus. V. Pl. 3, 406. Mēs stāvējām Veļikije Luku tuksnesī

un briesmīgi salām, jo tuvākais pirksta resnuma kociņš atradās 48. kilo-

metrā no mums. A. Grig. 12, 7.

9. Gan apzīmētāja, gan papildinātāja funkcija dažreiz var robežoties

lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvā, kas ir saistījumā ar atributīvu pagāt-

nes ciešamās kārtas divdabi, ja šis ģenitīvs nenosauc tiešo darītāju, piem.,
Meitene pārklāja savu gultiņu ar mātes pirkto [ne pašausto] segu (sal.
429. §, 8.).

10. Ar t. s. s v b j c k t a ģenitīvu izteiktais apzīmētājs raksturo ar ap-

zīmējamo vārdu izsacītās substantivētās darbības subjektu.
Pie pļaušanas meitieši vienmēr palika tālu aiz puišiem, meitiešu ci r-

lie n s bija šauriņš. J. Por. 2, 202. Viņa slauka istabu, un viņas garā,
dzeltenā bize lokās takti līdzi slotas vilcieniem. 8.-U. 4, 245. Apares
muiža no viena gala līdz otram trīc un līgojas no suņu riešanas, no

ļaužu klaigāšanas un bērnu raudāšanas. A. U. 1, 159. Es izgāju

no Jelgaviņas īsi pirms saules noiešanas sestdienas vakarā.

J. Jauns. 6, 7.

11. Ar t. s. objekta ģenitīvu izteiktais apzīmētājs raksturo ar apzī-

mējamo vārdu nosauktās substantivētās darbības objektu.
Un tad sākās smēdes celšana. 8.-U. 4, 56. Bet Anna no pļavas

iznomāšanas nekā negribēja dzirdēt. 81. 14, 48. Ja pārējie baļķu

vedēji tagad būtu redzējuši Jāņa seju, viņiem būtu brīnums
...

V. L.

10, 20.

Ar objekta ģenitīvu izteiktajam apzīmētajam bez atributīvās attiek-
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smes ir arī objekta attieksmes nianse. Šīs divējādās attieksmes izriet no

apzīmējamā vārda leksiskās nozīmes, jo atributīvais objekta ģenitīvs ap-

zīmē lietvārdu, kas ietver sevī kāda procesa vai darītāja nojēgumu (sk.
400. §).

Ar lietvārda instrumentāli izteikts apzīmētājs

409. §. Ar lietvārda instrumentāļa un prievārda ar savienojumu izteik-

tais apzīmētājs (sk. 396. §) izsaka ar apzīmējamo vārdu nosauktās parā-
dības vai priekšmeta kvalitatīvu pazīmi.

Pie viena no bērziem vēl krūze ar hērzsulām zem renītes. 8.-U. 4, 43.

Bibliogrāfisko rādītāju saturs Ir īss mūsu lielo rakstnieku dzīves un darba

apraksts ar bibliogrāfiskām ziņām. C. 3, 109. Atzīstama ir tiesas

rīcība ar lietišķiem pierādījumiem. TK 10. Uz galda stāvēja kaste

ar svaigām, nupat kā noskalotām zivīm un trauciņi ar sāli, samaltiem

pipariem un lauru lapām.

Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda instrumentāļa un prievārda ar

savienojumu, literārajā valodā ir viens no tēlainākajiem apzīmētājiem. Šo

apzīmētāju savukārt bieži vien raksturo citi apzīmētāji. Tādā kārtā minē-

tais apzīmētāja veids var ļoti gleznaini raksturot kādu apzīmējamo parā-
dību vai priekšmetu.

... tā [istaba] ir kāda burvju pils ar sudrabā vizošu klonu, ar zaļa

dārgakmeņa[-ns] caurspīdīgiem logiem, ar sirmpērļainām, vizuļainām
sienām un griestiem, kas smaržo kā jauna atauga pavasari. Brig. 5, 86.

Kad domājam par Gruzlju, kalnu galotnes ar mūžīgiem sniegiem,

dziļas, tumšas aizas un putojošas upes, dārzi un augstieņu ganības iznirst

no grāmatām ... Sudr. 4,11. Dēls pagrieza krūtis pret vēju un kāri ieelpoja
plašo pasauli ar sniega putekļiem, kas dzirkstīja gaisā, ar agro pum-

puru smaržu, kas nāca no tāliem mežiem. K. Sk. 4, 207.

Arī ar lietvārda instrumentāli bez prievārda ar izteiktais apzīmētājs
var tēlaini raksturot kādu apzīmējamo vārdu resp. parādību vai priekšmetu.
Šāds apzīmētājs mūsdienu literārajā valodā gan ir mazāk sastopams.

Zilgalvītes ziedēja tik cieši kopā kā saaustas spilgtu dzelteni zilu rai-

bumu greznotā villainē, pīpenes staroja lielām zvaigznēm, dīvainas puķes
zeltoti ziedošiem kātiem kāpa stāvu Annelei pār galvu, un Līziņa deva

viņām tik lepnu vārdu — karaļscepterts! Brig. 5, 62. Pie loga sienas dzie-

dāja vecs pulkstenis garām, smagām ķēdēm un rožotu stundu plati.
J. Jauns. 5, 17. Aiz purveļa pacēlās atkal smuidras priedes saviem

apaļajiem cekuliem. 8.-U. 4, 354.
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Ar lietvārda datīvu izteikts apzīmētājs

410. §. Lietvārda datīvs ar apzīmētāja funkciju teikumā nav visai bieži

sastopams. Pa lielākai daļai ar lietvārda datīvu izteiktajam apzīmētājam
bez atributīvās attieksmes ir vēl kādas citas attieksmes nokrāsa.

Raksturodams ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības vai priekš-
meta pazīmi, ar lietvārdu izteiktajam apzīmētājam un apzīmējamam vār-

dam blakus atributīvajai attieksmei var būt adverbiālā attieksme ar nolūka

nozīmes nokrāsu.

Molokānis pats sēž ratu priekšā uz miežu maisa zirgu barībai.. .
8.-U. 4, 407. Viņam ir orderis preču saņemšanai. TK 10. Jaunums ir

ari mašīna vīļu sašūšanai. Zv. 1, 18, 13.

Ar lietvārda datīvu izteiktajam apzīmētājam attieksmē pret apzīmē-
jamo vārdu bez atributīvās attieksmes bieži vien ir objekta un adverbiālās

attieksmes nianse.

Pēc viņas ierosinājuma skotā notika konkurss labākā matemātiķa
nosaukuma iegūšanai. Zv. 2, 5, 3. Tā ir darba un dzīves nepārtraucamība
un ticība darbam. Sudr. 7, 516. Jaunas mājas letver ne vien puķu dobes

un zālāji, bet ari r ot aļ l auku mi mazajiem.

Ar lietvārda lokatīvu izteikts apzīmētājs

411. §. Atributīvā attieksme, kādā teikumā ir ar lietvārda lokatīvu

izteiktais apzīmētājs un apzīmējamais vārds, lielākoties ir vēl ar citas at-

tieksmes nokrāsu, parasti — adverbiālās attieksmes niansi.

1. Ar lietvārda lokatīvu izteiktais apzīmētājs, nosaukdams ar apzīmē-

jamo vārdu izsacītās parādības vai priekšmeta pazīmi, tai pašā laikā to

niansē ar zināmu norobežojuma nozīmes niansi.

Tālāk, kur pagadās arī pa retam bērzam, apsei, lazdai, tur atrodam

nokaltušajās lapās sēžam daudz lepnu baraviku baltos mētelīšos ar

brūnām platmalēm galvās. 8.-U. 4, 350. Laiviņas sēdēja saules meitas

mirdzošās zīļu virknēs, milži spožās vara bruņās ar liesmainiem zobe-

niem. K. Sk. 5, 6. Daudziem gaidītājiem bija rokās puķes, laimes vēlējumu
kartes baltās aploksnēs vai mazas kārbiņas un sainīši ar dāvanām.

V. L. 10, 200.

2. Ar lietvārda lokatīvu izteiktais apzīmētājs bieži vien, raksturodams

apzīmējamā vārdā ietverto parādību vai priekšmetu, ir ar spēcīgu vietas

vai izplatījuma nozīmes niansi.

To visu man sacīja ar rūgtumu balsī viens draugs futbola sacīkstē

Ķieģeļu ielas galā. Sudr. 7, 147. Šis vārds grezno gan vecas un netīras

audekla būdas tirgos un lielceļu malās, gan varenas... ūdens necaur-

laidīgas audekla pilsētas ziedošās pļavās... A. Grig. 10, 118. ...milži
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stāstīja varoņdarbus, un viņu stāsti bij kā iz miglas plūdiem kāpjoša
birze [-zs] rīta sārtumā. K. Sk. 4, 6.

3. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu, nosauc kādu ar ap-

zīmējamo vārdu izsacītās parādības pazīmi, bet ar nolūka vai vietas no-

zīmes niansi. Šāda vairāku nozīmju krustošanās ar lietvārda lokatīvu iz-

teiktajā apzīmētājā daļēji izriet gan no apzīmējamā vārda cilmes (parasti
tas ir no kāda verba darināts), gan arī no apzīmētājā ietvertās leksiskās

nozīmes.

Mazo mājiņu apdzīvoja viens pēc otra šādi tādi peļņās gājēji, kuri

muižai maksāja nomu un palika tur, kamēr to varēja samaksāt. J. Por.

2, 160. Tāds mežā braucējs, kāds tu esi, zirgu vienā ziemā atpelnīsi.
A. U. 29, 288. Galvenais bij taču mērķi sviešana. J. Jauns. 9, 60. Te

talkā gājējus panāk Dižais Daunis, jo negaidītais sapulcēšanās sig-
nāls viņu pārsteidzis tālu no nometnes. J. V. 3, 37.

4. Ar lietvārda lokatīvu izteiktais apzīmētājs var raksturot apzīmē-

jamo parādību vai priekšmetu arī ar zināmu pielīdzinājuma nozīmi.

Minētais apzīmētājs parasti ir paplašināts — izteikts ar divu vārdu sa-

vienojumu.

Dekšņu paeglēs bija starp sīkajiem krūmiņiem ari dažas eglītes
jumta augstumā. J. Jauns. 5, 226. Es lieku naktsākus un rītos ceļu laukā

ūsaiņus rokas resnumā. J. Jauns. 7, 35. Tad bārdainais krusttēvs iznāca

otru reizi ar zēnu manā vecumā. .. 8.-U. 4, 231. Dārzā bija uzaugušas
pupas divu metru augstumā.

Ar lietvārda locījuma un prievārda savienojumu izteikts apzīmētājs

412. §. Apzīmējamo vārdu var raksturot arī tāds apzīmētājs, kas iz-

teikts ar lietvārda attiecīgā locījuma un prievārda par, no, bez, pret, pēc,

pa vai uz savienojumu. Šiem apzīmētājiem pa lielākajai daļai teikumā bez

atributīvās attieksmes ir vēl arī citu attieksmju nokrāsa, piemēram, Rajonu
laikrakstiem aktīvāk jāiekļaujas cīņā par sabiedrisko ganāmpulku sek-

mīgu izmitināšanu ziemā. (C. 4, 9.), kur apzīmētājs par izmitināšanu un

apzīmējamais vārds cīņā ir atributīvā attieksmē ar objekta attieksmes no-

krāsu. Galvenā tomēr ir atributīvā attieksme, jo minētais apzīmētājs rak-

sturo parādību vai priekšmetu, kas izteikts ar lietvārdu.

Ar lietvārda attiecīgā locījuma un prievārda savienojumu izteikto ap-

zīmētāju mūsdienu literārajā valodā ir pamaz.

1. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda akuzatīva vai instrumentāla

kopīgās formas un prievārda par savienojumu, raksturo ar apzīmējamo
vārdu izsacītās parādības vai priekšmeta objektu.

Dziesmu par brīvību aizkustinošā aizrautībā dziedāja gan Nlgēri-

jas, gan Rietumjavas un citu koloniālo un neatkarīgo zemju jaunieši. Zv.

1, 18, 17. Klasē tagad jutāmies daudz brīvāki, jo skolotājam bez lielās
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krievu vārdnīcas un mazajām, dzeltenajām vokābuļu burtnīcām bija pienā-
kušas vēl klāt grāmatas par bitēm un viņu kopšanu. 8.-U. 4, 266.

Dziesma par Daugaviņu, māmuliņu, un tīklu dzīšanu laiviņā skan tālu

pār ūdeņiem un atbalsojas klinšainajās krastu kraujās. J. V. 3, 28. Raugo-
ties uz šo gaismas rotaļu, Ignatam ienācaprātā bērnībā dzirdētā teiksma

par ugunsputnu, un viņš klusi pie sevis iesmējās. 2. Gr. 4, 55. Es šķiru

lapu pēc lapas un uzeju veco, mīļo pasaku par zelta ābeli. K. Sk. 4, 155.

Dažkārt apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda akuzatīva un instrumen-

tāļa kopīgās formas un prievārda par (arī pār) savienojumu, ir ar objekta
vai adverbiālo attieksmju niansi.

Latvijas PSR Augstākās Padomes dekrēts par apbalvošanu ar

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu. C. 2, 270. Pie-

jūras novada ogļrači stājās sociālistiskajā sacensībā par darba ražī-

guma kāpināšanu. C. 3, 4.
... viņa iegrima domās par savu dzīvi.

V. L. 10, 10. Patlaban jau var Izdarīt dažus secinājumus par pavasara
darbu un sējas iznākumiem. C. 3, 124. Un visu to viņa dara ar savu

prieku par dzīvi. Brig. 5, 487. Un var redzēt trlsžuburalnu liepu, kuras

zaros kopā ar vainagiem liktas meiteņu domas par mīlestību un laimi.

Ē. V. 2, 18.

2. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda vienskaitļa ģenitīva vai daudz-

skaitļa datīva un instrumentāļa kopīgās formas un prievārda no savieno-

jumu, nosauc to, no kā pagatavots ar apzīmējamo vārdu izsacītais priekš-
mets.

Te ir glītas mazas somiņas no melna velūra, lielākas sporta somas

ar ērtiem turekļiem, skaistas somiņa s no..
.

bordo krāsas ādas. C. 2, 65.

Drīz ieraugām arī Rubeņa mājiņu: pelēku Istabiņu no apaļiem baļķiem

ar krusta pakšiem. 8.-U. 16, 354.

Sāds apzīmētājs var nosaukt arī ar apzīmējamo vārdu izsacītās parā-
dības vai priekšmeta cilmi. Šādos gadījumos apzīmētājā atributīvā at-

tieksme saskaras ar adverbiālās attieksmes niansi.

Labvakar, es esmu Elza no pasta. . . (vietas nianse). A. Grig. 12, 70.

Tūristi no Čehoslovakljas republikas nodevuši muzejam senu kaujas
cirvi no husītu kara laikiem (vietas un laika nianse). C. 9, 3. Zvej-
nieki no Ragaciema gāja patlaban jūrā (vietas nianse). V. Pl. 4, 350.

3. Ar lietvārda locījuma un prievārda bez savienojumu izteiktais ap-

zīmētājs izsaka, ka apzīmējamā vārdā ietvertajai parādībai vai priekšme-
tam kaut kā trūkst. Šis apzīmētājs ir ar objekta nozīmes niansi.

Viņš bija ģērbies Padomju Armijas virsnieka šineli bez uzplečiem

un ādas stulmaiņos. V. L. 10, 362. Vēl tagad redzamas kauju viesuļu pēdas:

ēkas drupas un mājas bez logiem un jumtiem. C. 2, 88.

4. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda vienskaitļa akuzatīva un instru-

mentāļa kopīgās formas un prievārda pret savienojumu, raksturo pozitīvu
vai negatīvu attieksmi pret parādību, kas nosaukta ar apzīmējamo vārdu.
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Jāsāk ciņa pret kaitēkļiem. C. 9, 273. Aptiekā Ir dabūjami dažādi

ārstniecības līdzekļi pret galvas sāpēm un reimatismu.

Arī šāds apzīmētājs teikumā ir ar objekta attieksmju niansi.

5. Ar lietvārda vienskaitļa ģenitīva un prievārda pēc savienojumu iz-

teiktais apzīmētājs raksturo ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības
tiekšanos pēc kaut kā. Minētais apzīmētājs arī ir ar objekta nozīmes niansi.

Pantomīma noslēdzās ar spraigu dziesmu, kas pauda visu alžīriešu

ilgas pēc brīvības un miera visā pasaulē. Zv. 1, 18, 17.

6. Ar lietvārda vienskaitļa akuzatīva vai daudzskaitļa datīva un ins-

trumentāļa kopīgās formas un prievārda pa savienojumu izteiktais apzīmē-

tājs raksturo apzīmējamā vārdā ietvertās parādības izpausmes veidu. Šāds

apzīmētāja veids ir raksturīgs dažiem terminiem.

Ir nepieciešama uzskaite pa dienām vai uzskaite pa mēnešiem.

TK 10.

7. Apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda vienskaitļa instrumentāļa un

prievārda uz savienojumu, izsaka, ka apzīmējamā vārdā ietvertā parādība
uz kaut ko tiecas.

Viņš ieguva tiesības uz aizstāvību. TK 10. Tikko jaunais pilsonis
sāk mosties apzinīgai dzīvei, vecākiem jācenšas ieaudzināt viņā mīles-

tību uz darbu. C. 2, 75. Partija paver mums plašu ceļu uz turīgu un

kulturālu dzīvi. C. 1, 189.

Pedeja piemēra apzīmētajam uz dzīvi ir izmanāma ari objekta at-

tieksmes nianse.

Piekļauta apzīmētajā nozīmes

Ar apstākļa vārdu izteikts apzīmētājs

413. §. Apzīmētāju, kas izteikti ar apstākļa vārdu, literārajā valodā ir

pamaz. Raksturodams kādu ar apzīmējamo vārdu nosauktās parādības īpa-
šību, ar apstākļa vārdu izteiktais apzīmtājs parasti ir ar adverbiālās at-

tieksmes nokrāsu. Šo divējādo attieksmju pamatā ir apzīmējamā vārda

verbālā cilme — apzīmējamais vārds parasti ir darītāja vārds.

Tāds viņš ir virs. Liels uz savām tiesībām ... labs gaudotājs un žēli

sūdzētājs (veida nianse). Brig. 5, 91. Ne mums agri cēlējlņa, ne pa-

doma devējiņa (laika nianse). LD 4726. Vēlāk stāstīja, kā salīguši pāri cē-

lāju — Salenieku Andrievu, lāga vīru (vietas nianse). Austr. 1, 310.

Ar nelokāmu skaitļa vārdu izteikts apzīmētājs

414. §. Apzīmētājs, kas izteikts ar nelokāmu skaitļa vārdu, raksturo ar

apzīmējamo vārdu izsacīto parādību vai priekšmetu daudzuma ziņā —

kvantitatīvi.

Kaut jel uz desmit minūtēm mākonis aizlldis saulei priekša! A. V.



269

30, 234. Nosoļot vienā paņēmienā piecpadsmit sešpadsmit stundu ar

ceļa somu uz muguras būdeļnieka meitai nebija nekas ārkārtīgs. V. L. 6, 6.1

Astoņpadsmit viru
...

līda uz priekšu. A. Grig. 1, 40.

Ar nelokāmu skaitļa vārdu izteiktais apzīmētājs aptuveni var nosaukt

ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības vai priekšmeta daudzumu. Apzī-
mētājs tad atrodas aiz apzīmējamā vārda.

No vienas puses, tev itin kā taisnība, bet, no otras — nu jau gadu
sešdesmit Garozas gultne lecavas ūdeņus nes. J. V. 3, 215. Autobuss pie-
nāca pilns, bet vēl nostāvēja minūtes divdesmit. Zv. 1, 23, 10.

Ar nenoteikta skaitļa vārda vai apstākļa vārda nozīmē lietotu vārdu
daudz vai maz izteiktais apzīmētājs norāda uz apzīmējamā vārdā ietvertās

parādības vai priekšmeta nenoteiktu daudzumu.

Kas to varēja domāt, ka tādā nieka peļķē būs tik daudz ziv jv.
J. Jauns. 7, 7. Ātri savāca malku un sakūra ugunskuru, par ko bija domāts

tik daudz nakšu. A. Grig. 2, 31 .Sai pļavā ir maz naktsvijollšu.

Ar verba nenoteiksmi izteikts apzīmētājs

415. §. Apzīmētājs, kas izteikts ar verba nenoteiksmi, nosauc apzīmē-
jamā vārdā ietverto parādību ar zināma procesa vai darbības pazīmi.

Cildenas Idejas ledvesušas spēku un ticību vārgām, kuslām miesām,

pildot tās ar spītu un nesalaužamu gribu uzvarēt. Sudr. 4, 56. Sī bērnībā

dzimusi vēlēšanās ar laiku izvērtās par nodomu izveidot pašam labas

bērnu grāmatas. A. Kron. 1, 4. Sasilstot jaunie zari un koka stumbrs at-

dzīvojas, to spēja pretoties salam zūd. RKDz. 10. Pie melniem atvariem

man bieži nākas sastapt vecus vīrus, kuriem pietiek pacietības nosēdēt

no rīta līdz vakaram vienā vietā. J. Jauns. 7, 11.

Dažkārt ar verba nenoteiksmi izteiktais apzīmētājs ir ar adverbiālās

attieksmes niansi.

Katrs no viņiem [suņiem] ...ir ļoti greizsirdīgs uz citiem, tādēļ riešana,

smilkstēšana un lēkšana klāt mīlināties turpinās visu ceļu 8.-U. 4, 351.

Pirms gulēt iešanas meitas vēl pasniedzās, noknieba dažus ziedus un

oda. J. Jauns. 5, 20.

Ar salīdzinājumu izteikts apzīmētājs, ta struktūra un nozīmes

416. §. Ar salīdzinājumu izteikts apzīmētājs morfoloģiski ir lietvārda

vai tā nozīmē lietota vārda savienojums ar salīdzinājuma saikli ka vai

ar saikļa nozīmē lietota vietniekvārda vai apstākļa vārda savienojumu ar

1 Piekļautā apzīmētāja apskatā nosacīti ietverti arī apzīmētāji, kas izteikti ar nelo-

kāmu skaitļa vārdu vai vārdiem daudz, maz, vairāk v. c. un ar apzīmējamo vārdu ir

pārvaldījuma saistījumā.
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salīdzinājuma saikli kā: tāds
... kā, tik ... kā, tikpat kā. Parasti vietniek-

vārds tāds un apstākļa vārds tik nostājas priekš apzīmējamā vārda. Pēc

struktūras ar salīdzinājumu izteiktais apzīmētājs var būt vienkāršs un pa-

plašināts.
Ar salīdzinājumu izteiktu vienkāršo apzīmētāju veido lietvārda vai

lietvārda nozīmē lietota vārda un salīdzinājuma saikļa savienojums.
Ērkšķogām ir mazas iezaļganas podziņas kā kniepadatgalviņas.

Brig. 5, 184.

Ar salīdzinājumu izteiktais pa p 1 a š i n ā t a i s apzīmētājs ir vairāku

vārdu savienojums, kuri savā starpā jēdzieniski ir cieši saistīti.

Un viņa [Laumiņa] patiesi būtu. . . aizgājusi. . . namā, kur aiz loga ir

tik tumšas egles, tik garas ēnas un dzeltens mēness kā vaska ritenit[[]s
stāv pustumšā rūti, — tur tik labi būtu vērpt garo atminu pavedienu. K. Sk.

4, 62.

Ar salīdzinājumu izteiktais apzīmētājs un apzīmējamais vārds resp.
salīdzināmā daļa var būt pilnīgi saskaņots dzimtē, skaitlī un locījumā.

Oh, šiem turpat gar dārzu tekot Salate, un tajā dzīvojot tādi vēži kā

sakārņi. J. Jauns. 5, 264.

Minētais apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu var būt saskaņots arī tikai

daļēji, piemēram, tikai skaitlī vai skaitlī un locījumā.
Lieli tumšlapaini jorģiņu krūmi rieta jau ziedus kā zaļas pogas,

J Jauns. 5, 19. Laiks bieži nomācies, saule nebij sazīmējama, nevarēja zi-

nāt, vai tikai labi pāri pusdienai vai tuvu novakaram, tāda pelēka krēsla

tikpat kā maiss pār galvu. A. U. 39, 98.

Ar salīdzinājumu izteiktais apzīmētājs un apzīmējamais vārds ir īpašā
salīdzinājuma attieksmē, kurā ir izmanāmas arī saskaņojuma pazīmes
(sk. 396. §). Salīdzinājuma attieksme ir it kā vairāku attieksmju komplekss,
šķiet, ka šā iemesla dēļ minētais apzīmētājs vienīgi ar atributīvu attieksmi

ir diezgan maz sastopams, piem., Manās alās gulēja lāči... manu egļu za-

rus šķira ragiem lepni brieži kā karaļi. (K. Sk. 4, 50.) Te salīdzinā-

jums kā karaļi attiecas gan uz apzīmējamo vārdu brieži, būdams ar to at-

ributīvā attieksmē, gan arī uz apzīmējamā vārda prepozitīvo apzīmētāju
lepni, raksturojot tā intensitātes resp. īpašības mēra-pakāpi, tā ietverdams

sevī arī adverbiālās attieksmes niansi.

Atšķirīgi no saskaņotā un nesaskaņotā apzīmētāja, kas raksturo tieši

kādu ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības kvalitatīvu pazīmi, ar sa-

līdzinājumu izteiktais apzīmētājs raksturo netieši, tas salīdzina ar kādu

atsevišķu kopīgu pazīmi divus dažādus nojēgumus, piem., Bet visvairāk

ir saulainu ritu, kad sirma salna guļ uz arumiem un pļavām. (J. Jauns.

7, 22.) un Tēvam ir tādas acis kā debesis... Brig. 5, 50.

417. §. 1. Ar salīdzinājumu izteiktais apzīmētājs kādas atsevišķas pa-

zīmes ziņā salīdzina divas parādības. Šās salīdzināmo parādību kopīgās
pazīmes var būt dažādas, piem.,
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1) lielums:

Es dabūju arī garu kompeti [konfekti] kā vērsies stabu...
J. Jauns. 5, 249. Bet mums te s ap a l i kā šķilas! J. V. 3, 37. Ķo viņš [tēvs]
tur sviež? Tie varētu arī būt tie li putniņ i kā puteklīši. Brig. 5, 72;

2) a t b i 1 s m c:

Bet par to viņš ari dabū no Lulītes tādu bārienu kā lietu. Brig. 5,
40. Un pie krasta stāvēja laiviņa un netālu no krasta kuģis ar baltu zc-

ģ c li kā milzīgu paceltu spārnu. Ķ. Sk. 4, 8;

3) krāsa:

Tur stāvēja vecmāmiņas gulta. . . ar... sešiem baltiem spilveniem
kā gulbjiem. K. Sk. 4, 166.

...
un sarkans saules riets kā dusmu at-

spīdums zem ābelēm un gar ēku stūriem meklēja viņa sarkano seju. K. Sk.
4. 79. Laiks biezi nomācles... tāda pelēka krēsla tikpat kā maiss

pār galvu. A. U. 39, 98.

2. Ar salīdzinājumu izteiktajā apzīmētājā ietvertais nojēgums ir pielī-
dzināms ar apzīmējamo vārdu izsacītajai parādībai.

Ak, ko es tur nu citu varu domāt kā to: tādu puisi kā tevi es gan

ņemtu par viru! 81. 13, 71. Tādi cilvēki kā Annele nobadijās gar sie-

viešu platajiem brunčiem un vīru vamžu stērbelēm un neredzēja nekā.

Brig. 5, 152. Pār kalnu bij uzlicis melns, milzīgs, kumpains kalējs kā

vakara mākonis — uzlicis kala kvēlo[jo]šu dzelzsgabalu. K. Sk. 4, 36.

APZĪMĒTĀJA SASKAŅOJUMS AR APZĪMĒJAMO VĀRDU

418. §. Ar adjektīvu, ar lokāmu divdabi, ar lokāmu skaitļa vārdu vai

ar vietniekvārdu izteiktais apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu var saskaņoties

pilnīgi un daļēji (sk. 396. §).
1. Pilnīgs saskaņojums ir tad, ja apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu

saskaņojas dzimtē, skaitlī un locījumā.
Durvīm pretim gulēja liels, balts akmens. J. Jauns. 5, 23. Ķēniņa

dēls atstāja cietumu un gāja pa nomales tumšām, līkumotām ieliņām,
kā pats sevis meklēdams, vēl nezinādams, kur iet. K.-Sk. 5, 122. Jancim ti-

kai divas reizes likās, it kā Marčs gribētu atsvabināt kreiso plecu...
Valdis 1, 14. Mēnesnīca bailīgi sprauž savus zelta pirkstus caur zaļiem
egļu zariem. K. Sk. 5, 209.

Var būt arī tā, ka viens un tas pats apzīmētājs, attiekdamies uz diviem

vienādas dzimtes apzīmējamiem vārdiem un saskaņodamies ar tiem dzimtē,
skaitlī un locījumā, nostājas priekš pirmā apzīmējamā vārda.

Simtlogainā baltā pils skatījās lauku plašumā uz zaļajām pļavām

un birzīm. Brig. 5, 482. Pa visiem ceļiem un celiņiem izklīda kol-

hoznieki. A. Grig 12, 103. Saņēmu savus klucīšus un dēlīšus klepu

8.-U. 4, 238.
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2. Daļējs saskaņojums ir tad, ja apzīmētājs ar apzīmējamo vārdu

saskaņojas, piemēram, vai nu tikai dzimtē un locījumā, vai arī — locījumā
un skaitlī. Te izšķirami vairāki gadījumi.

1) Ja apzīmētājs attiecas uz vairākiem vienas dzimtes apzīmējamiem

vārdiem, kas ir vienskaitlī, tad apzīmētājs var būt vienskaitlī vai daudz-

skaitlī, piem., Čaklā māte un meita. Čaklās māte un meita.

Tāpat apzīmētājs var but vienskaitlī vai daudzskaitli, ja tas attiecas

uz diviem dažādas dzimtes apzīmējamiem vārdiem.

Kas tavs tēvs, mate? Brig. 5, 17 un Annele, kas tavi tev s, mat c?

Brig. 5, 19.

2) Saskaņotais apzīmētājs, attiekdamies uz diviem apzīmējamiem vār-

diem, kas katrs savā dzimtē un dažreiz arī skaitlī, saskaņojas ar blakus

esošo apzīmējamo vārdu.

lenāk gandrīz visi reizē. Ari tālais krusttēvs ar krustmāti.

8.-U. 4, 138. Stāstīju pilnu muti, ko es domājis par abiem zvejniekiem,

spriežot pēc viņu ērmotām čabatām un atvestajiem nēģiem un brēt-

liņām... 8.-U. 4, 200. Tādi kambari un istabas, kādu nevienās ci-

tās lauku mājās. Brig. 5, 422. Viņa visu viegli paturēja un, pirkstiem naski

strādājot, lika tiem atskanēt savas jaunās balss dzidrumā ar visiem sveša-

jiem vārdiem un skaņām. Brig. 5, 487. Kur agrāk straujā upe pēc pa-

tikas skrēja savu līkumaino ceļu caur zaļajām pļavām un tīru-

miem... Brig. 6, 116. Viņas Ir dzīvas Jelgavas avīzes, kas uz krustmātes

darba galda saber juku jukām dienas jaunākās ziņas un notikumus.

Brig. 5, 487. Tā bija pirmā skaņa, kas parādījās starp plaši atvērtajām

lāpām un zobiem, zem zilajām, tādām sapņaini zilām Mārča acīm.

Valdis 1,8.... tad stiepj lādes un maisiņus jau tā pilnajā lāžu kambari un

krauj tās citām lādēm un maisiem virsū. 8.-U. 4, 162. Bet ar saviem

smaidiem un valodu krustmāte atraisīja vinu kokainos locekļus ...
Brig. 5, 491.

Bet var būt arī tā, ka diviem dažādas dzimtes apzīmējamiem vārdiem

vienu un to pašu apzīmētāju atkārto pie katra apzīmējamā vārda. Šādā

gadījumā apzīmētājs saskaņojas skaitlī, dzimtē un locījumā ar katru ap-

zīmējamo vārdu atsevišķi. Apzīmētāja un apzīmējamā vārda saskaņojums
tad ir pilnīgs.

Atgriezās atkal silti vakari un siltas naktis. J. Jauns. 8, 18. Divi

jauni puiši vai jaunas meitas. 8.-U. 4, 137.

3. Uz apzīmējamo vardu var attiekties vairāki apzīmētāji, kas katrs

izsaka savu jēdzienu.

Zēns mācās latviešu un krievu valodu. Viņš runā par bulgāru un

padomju tautas cildeno brālību. Pad. J. 6, 146. Atgriezies Rīgā, atkal

iekļuvu lietu un notikumu straumē, ko sauc par dzīvi. A. Grig. 12, 22.

Šādos gadījumos apzīmējamais vārds jālieto vienskaitlī. Daudzskaitlī
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apzīmējamais vārds lietojams tad, ja apzīmējamā vārda vienskaitļa forma
var radīt pārpratumu.

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 22. un 23. aprīli rīko kon-

sultācijas vēstures un filoloģijas un fizikas un matemātikas, ģeogrāfijas
un bioloģijas fakultāšu studentiem neklātniekiem. Pad. J. 10, 75.

Tomēr arī minētajā piemērā apzīmējamo vārdu fakultāšu var lietot
vienskaitlī.

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 22. un 23. aprīli rīko kon-

sultācijas vēstures un filoloģijas, fizikas un matemātikas, ģeogrāfijas un

bioloģijas fakultātes studentiem neklātniekiem.

PIELIKUMS

419. §. Pielikums ir teikuma palīgloceklis, kas teikumā raksturo,
paskaidro vai precizē ar lietvārdu, vietniekvārdu vai lietvārda nozīmē lie-

totu vārdu izteiktu parādību vai priekšmetu. Par pielikumu teikumā var

būt lietvārds vai tā nozīmē lietots vārds, kas ar savu raksturojamo vārdu

vienmēr saskan locījumā un pa lielākajai daļai arī dzimtē un skaitlī. Tā kā

pielikums vienmēr ir tai pašā locījumā, kādā ir raksturojamais vārds, tad

pielikums un raksturojamais vārds, šķiet, attieksmē pret vienu no teikuma

gramatiskā centra locekļiem, proti, pret izteicēju, ir it kā vienādā sintak-

tiskajā attieksmē.

Gaišmate meitēnc, aizstājusies baram priekšā, pavirza savus ganā-
mos te pa labi, te pa kreisi... C. 9, 207. Pēcpusdienas uzsākām mēs,

mazie, visbiežāk ar vistiņās iešanu. 8.-U. 4, 148. Hercena ielā kādā daudz-

stāvu pēlēkā mājā nesen vēl saimniekoja jūrnieki robežsargi, tagad
šeit rosās studenti. C. 9, 280.

Pielikums ar raksturojamo vārdu ir t. s. pielikuma attieksmē jeb
apozicionālajā attieksmē. Šīs attieksmes pamatā ir atributīvā attieksme

ar vairāk vai mazāk izmanāmu predikatīvās attieksmes nokrāsu.

Pielikums attieksmē pret šo raksturojamo vārdu var nostāties divējādi:
gan priekš raksturojamā vārda, piem., Ap to [bērnu] lēkā baskājis

p vi ka nātna biksītēs un ar matiem kā linu kodeļa. (Brig. 5, 39.) , gan aiz

raksturojamā vārda, piemēram, Tie [kursi] bija organizēti ārstiem prak-

tiķiem, kas nolēmuši apgūt adatu terapiju. (C. 9, 287.).

Pielikums teikumā var būt nesavrupināts un savrupinats (sk. 628. §).

Katrā ziņā te atkal bij mežs: vienā pusē Iztraucēts vārnu bars saplik-

šķināja spārniem un ķērkdams laikam aizlaidās tālāk, otrā — pačagināja

ozolzīļu junkurs sīlis un čiepstēja zīlītes. A. U. 39, 73. Vai jau būtu aiz-

laidies purva strazds, lakstīgalas pusbrālis, smalkais meldiņu meis-

tars? Sudr. 4, 94.

18 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Pēc struktūras nesavrupinātais pielikums parasti ir izteikts ar vienu

vārdu, kas var būt bez apzīmētājiem vai kopā ar tiem.

420. §. Atšķirīgi no apzīmētāja un apzīmējamā vārda (sk. 395. §) pie-
likums ar raksturojamo vārdu nozīmes ziņā ir vairāk vai mazāk identi no-

jēgumi.
Pielikums var dažādi paskaidrot vai precizēt ar raksturojamo vardu iz-

teikto parādību.
Raksturojamo vardu pielikums var paskaidrot pec kādas raksturī-

gas pazīmes.

Veckungs .. . sūrojās, ka negoži dunduri sakoduši bērim krūtis asi-

ņainas. 8.-U. 4, 229. Abus suņus, ir melno Dūksi, kā ari pelēkraibo īsasti

Poģi, atnesa kā mazus kucēniņus. 8.-U. 4, 133. No lāžu kambara skrej
garām sasarkusi melnmataina sprigace Llziņa. 8.-U. 4, 162. No-bērnu

pulciņa tūliņ atdalījās kāds gaišmatis zēns apmēram Aivara gados un

steidzās šurp. V. L. 10, 72. Uz klaja, gaiša lauka stāvēja vientulis ozols.

Brig. 2, 60. Kaut es varētu būt kā viņi vai vismaz kā kārtsgals Emsis!

A. Grig. 2, 42. Kolhozi pirmrindnieki rūpīgi kopj sējumus. C. 3, 124.

Pielikums var arī pēc kādas aktīvas īpašības paskaidrot ar rak-

sturojamo vārdu izteiktu parādību.

Tad ari apdzisis dedzinātāja ogle. A. Grig. 1, 41.
... viņa milzīgajam

darbam ir stingrs, saturētājs mugurkauls. Lit. a. 12.

Minētie pielikuma veidi, atšķirīgi no pārējiem, ir uz apzīmētāja un

pielikuma robežas, jo šo pielikumu un raksturojamo vārdu starpā vairāk ir

izmanāma atributīvā, nevis apozicionālā attieksme.

Pielikums var paskaidrot ar raksturojamo vārdu nosaukto personu pēc
tās nodarbošanās, am a t a vai dien c s t a pakāpes.

Kurpnieks Grīns pats pirmais uzcēlis savu māju upes puse. \. U.

29, 22. Tas bija bitenieks Varapoga. A. Grig. 12, 106. Kastilijā ne visai

tālu no Madrldes mazā ciemā dzīvoja kalējs Dcv iņvīr v spēks. 2. Gr.

1, 19. Zirgu gans Ingus vij pie kambara durvju stenderē iedzītā vadža

pātagu. 8.-U. 3, 103. lepazīstieties, jaunā Kultūras nama vadītāja Ilze

Jurika. A. Grig. 6, 33. lelas dziedātājs Marks kļuva par lifta zēnu.

2. Gr. 1, 133.

Noteikt, kurš no diviem pielikuma attieksmē esošiem vārdiem teikumā ir pielikums,
var pēc konteksta vai situācijas: pielikums arvien izsaka raksturotāju pazīmi, piem., tei-

kuma Tas bija leitnants Ķalniņš pielikums ir vārds Kalniņš, ja runa ir par vai-
rākiem leitnantiem, bet pielikums ir leitnants, ja ir runa par vienu no Kalniņiem.

Pielikums var paskaidrot ar raksturojamo vardu izteikto parādību pēc

tautības, radniecības, piederības kādam novadam v. tml.

Maskavā redzēju uzbekieti Tamāru H anumu. Sudr. 4, 70. Tral-

melstars igaunis Toms bija pāris gadus vecāks. Zv. 2, 6, 20. Vīrs Tenis

dzīvojot valdīja pusgraudu, un tātad viņiem bija sava iztika, jo bez maza
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Pēterīša tiem vēl bija liels, pieaudzis dēls Andrejs, un tas bija stiprs
atbalsts pie darba. Aps. J. 4, 181. Viņa sieva Lība kārš turpat lielām kār-

stuvēm vilnu. 8.-U. 3, 103. Nemierīgais ventspilnieks Kurmis, kuru vien-

mēr mocīja bailes, ka tik viņam neuznāktu balles, mazliet nodrebēja un pa-

šķielēja uz Saulesviru . .. A. Grig. 2, 42.

421. §. Bieži vien pielikums izsaka ar raksturojamo vārdu izteiktās pa-
rādības precizējumu. Šādos gadījumos pielikuma un precizējama
vārda saturs ir parasti veselā un daļas attieksmēs.

Rūpnīcā strādā Inženieris tehnologs, inženieris elektriķis un

inženieris ķīmiķis. C. 9, 247. Steidzami ir vajadzīgs speciālists
putnkopis. C. 9, 243. Jaunbūvēs ir daudz strādnieku namdaru. Skaisti

bija pazīstamās koncertmeistares pianistes priekšnesumi. Vai st u-

dentl praktikanti ari piedalīsies?
Šādiem pielikumiem bieži vien ir iespējamas paralēlformas ar lietvārda

ģenitīvu, kas literārajā valodā dažkārt ir pat vairāk atzīstamas, piem.,
Rūpnīcā strādā tehnoloģijas inženieris, elektrības inženieris un

ķīmijas inženieris.

Diezgan bieži starp pielikumu un raksturojamo vai precizējamo vārdu

nevajadzīgi raksta defisi.

Pavasarī noslēpumainie pergamenta maisiņi-l zola tor I apputekšņo-
tos ziedus pasargāja no nevēlamas tālākas apputekšņošanās, bet rudeni

marles maisiņi neļāva riekstiem-h ibrīdie m sajaukties ar pārējiem. Zv.

1, 18, 27.
...zvejojot ar jūras kūniem, vadiem un upju taciem, zvejniek s-

vieninieks ir bezspēcīgs. Zv. 1, 24, 12. Še, runājot par dekoratoriem-

inscenētajiem, minēti piemēri, kas saistās ar lielu, monumentālu dra-

matisku darbu iestudējumiem. M. 1, 2.

422. §. Zināms pielikuma paveids var būt arī tādos vārdu savienoju-

mos kā konfekšu fabrika «Laima», laikraksts «Padomju Jaunatne»,

romāns «Zaļā zeme» v. c.

PAPILDINĀTĀJS

423. §. Pa pildi n ā tā js ir teikuma palīgloceklis, kas parasti kaut ko

paskaidro par teikuma locekļiem, kuri izteikti ar verbu, lietvārdu, adjektīvu
vai apstākļa vārdu, retumis arī ar izsauksmes vārdu. Papildinātājs palai-
kam izsaka objekta attieksmi, rāda, uz ko darbība (retāk — priekšmets,

pazīme vai apstākļi) vērsta vai attiecas, līdzekli darbības veikšanai vai

darbības pavadoni, darbības rezultātu, kā arī, retāk, darbības (arī stā-

vokļa) veicēju vai sajutēju v. tml. Šī teikuma locekļa funkcijas mūsdienu

latviešu literārajā valodā ir ļoti plašas un daudzveidīgas, un dažāds ir arī

tā gramatiskais izveidojums.
Papildinātājs var atbildēt uz jautājumiem kā? kam? ko? kur? ko darīt?,

18*
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kā arī uz jautājumiem, kas izteikti ar dažādiem jautājamā vietniekvārda

kas locījumu savienojumiem ar prievārdu, piem., ar ko? par ko? pret ko?

no kā? pie kā? pēc kā? v. c.

Jūs mīlat jūru (ko?)? A. Grig. 6, 200. Māte tur neredzēja nekā

brīnišķīga (kā?). V. L. 8, 422. Man prieks par cilvēkiem (par ko?), kas

tiek uz augšu. L. P. 6, 405. Vai tuksnesi (ko?) var atdzīvināt (ko darīt?)

par auglīgu tīrumu (par ko?). V. L. 8, 294. Māja bija pilna viesu (kā?).
K. Sk. 4, 238. Mēs vācām kopā kurvjus un maisus un stājāmies pie kar-

tupeļu ņemšanas (pie kā?). J. Jauns. 5, 352. Viņas auž savas tautas vēs-

turi, vinu darbā (kur?) piedalās visa tauta. Sudr. 4, 6. Paldies par

kukuli\par ko?). 81. 13, 101.

Nereti teikumā ir vairāki vienlīdzīgi papildinātāji (sk. 580.—585. §).
Par katru atvaru, salu un klinti, par katru vietu tuvāk un tālāk upei

viņam sava teika, par katru putnu, zivi vai zvēru savs stāsts. J. V

3, 57. Acumirkli apklusa, tad ierunājas par laiku, siena "kaltēšanu un

citiem rītdienas darbiem. A. LI. 8, 77.

Teikumā bieži ir vairāki papildinātāji, kas var būt dažādi pēc izsakā-

mās nozīmes un gramatiskās izveides un attiekties arī cits uz citu.

Meitenei vajadzēja nosēsties un uzlaikot kurpes. Brig. 5, 320.

Dioģens nolēma Tomam visu noklusēt. A. Grig. 10, 69. Oskars at-

cerējās nostāstus par uzņēmīgiem vīriem, kas brauca uz igauņu salām,

sapir kā s par letu naudu no turienes zvejniekiem zivis un veda uz

Rīgu, uzdodami tās par pašu zvejotām. V. L. 8, 313.

424. §. Papildinātājs var tikt izteikts ar dažādām vārdu šķirām.
1. Papildinātājs izteikts ar lietvārdu.

1) Papildinātājs var būt izteikts ar dažādiem lietvārda locījumiem:

a) ar ģenitīvu:
Arvien viņai kā vajaga, te saules, te puķu, te putnu dziesmu, te

putnu spārnu ātruma. Šodien viņai vajaga rītdienas, ritu — parīta,

bet parīt — aizparīta. Brig. 5, 52. Bet Lidija taisni meklēja vina acu.

V. L. 2, 84;

b) ar datīvu:

Tenis bija kluss, tūļīgs, sīksts, līdzīgs tēvam. Tāpat viņš pieķē-
rās zemei, mīņājās un mīlēja to. A. Grig. 2, 150;

b) ar akuzatīvu:

Kad esi paveicis labu darbu, izpildījis savu pienākumu, radī-

jis ko vērtīgu, godam izturējis grūtu pārbaudi, kas prasījusi stin-

gru dvēseles un miesas piepūli, tu jūties apmierināts, pacilāts, priecīgs.
Sudr. 4, 9;

c) ar lokatīvu:

Katru vakaru, kad klausījos dzejās un dziesmās, bija dziļi mirkli,

kas saviļņoja sirdi saldās prieka sāpēs, bet visvairāk mani aizgrāba viena

dziesma. Sudr. 4, 11.
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2) Papildinātājs var būt izteikts ar lietvārda un prievārda savienojumu.
Velni dejoja ar raganām, un rītā apenīši ap lodziņu bija nokārušies

un apsviluši — raganas, prom laizdamās, bija aizdedzinājušas vi-

ņus ar savu karsto elpu. K. Sk. 4, 84. .. . Ilze beidza darboties ap kino-

filmu gabaliem... A. Grig. 6, 139. Viņš jau bija noņēmis pa zilai un

zaļai olai
no virsas un atdevis Edgaram un Leonam. 8.-U. 5, 22. So mūsu

pēdējo govi sauca par Piektaļu. J. Jauns. 5, 246. Bet leva bija v n pa-
-11 ka pret šiem svarīgiem krusttēva pierādījumiem kurla. Aps. J. 2, 54.

Sērmūkštene nezināja, ko teikt uz Ezerietes stāstījumu. A. U. 8, 38.

2. papildinātājs var būt izteikts ar adjektīvu, kas vairāk vai mazāk

substantivēts.

Lielajam tāpat ka mazajam neapnika mēļot.. . Brig. 5, 65.. . . ūsai-

no ar brillēm un kuplākiem matiem Ošu Anna pazina — tas bij Āronu

Matīss. A. U. 38, 308. Stiprajam taisnība, gudrajam padoms. Lsk. 1, 33.

Anita tagad cl o m ā par mani vissliktāko. V. L. 8, 99.

3. Papildinātājs var būt izteikts ar vietniekvārdu.

Nevajag iekārot to, kas neaizsniedzams. A. U. 8, 14. Visos pilsētas
stūros viņam cēla namus. K. Sk. 4, 57. Tev gribas kādam pasacīt

savu prieku, tu ilgojies kāda glāsta, kāda atzinīga vārda. Sudr. 4, 9.

4. Papildinātājs var būt izteikts ar:skaitļa vārdu.

Paskatījās vēl uz nokvēpušo sienas pulksteni, kurš patlaban sāka sist

piecus, piecēlās un piegāja pie loga. A. U. 8, 15. Simtiem viņš izglābis

dzīvību, kur ārsti vairs nespēja neko darīt. A. Grig. 6, 214. Pulksteņa ra-

dītājs lēni tuvojās sešiem. 81. I, 3.

5. Papildinātājs var būt izteikts ar verba formām:

a) ar nenoteiksmi:

Nu visi nosprieduši būdiņu celt. Ltp. 104. Tev nu gan vaja-

dzēja sava brāļa aizstāvēt. 81. 17, 15.

b) ar divdabi:

Ņēmuši visi tāpat ar[\] ēdamo un dzeramo līdz. Aps. J. 2, 244. Trīne

sakārto adāmo. 8.-U. 12, 35. Arā dzird runājot. Aps. J. 2, 38.

6. Papildinātājs var būt izteikts ar jebkuru substantīviska nozīmē lie-

totu vārdu, pat ar skaņu resp. burtu.

Kāds no avangarda grupas, nometies šaurajā ierakumā ceļos, svieda iz-

raktajā nama ieeja granātu pēc granātas un nemitīgi sauca urā. A. Grig.
2, 88. «Aiz saules, aiz mēneša [mēness], aiz trejdeviņām jūrām,» Annele

skaitīja, galvu klanīdama un pulēdamās visiem spēkiem izrunāt grūto

«r». A. Brig. 5, 18. Pakulu Bērziņš pat paldies pateikt nebija paguvis.
A. U. 29, 9. Es atbildu jā vai nē un atkal esmu kluss. J. Ak. 1, 14.

7. Papildinātājs var tikt izteikts arī ar vairāku vārdu savienojumu
(sk. 469. §).

Bet Padomju Savienībā lielāko dalu no visiem brētliņu lomiem no-

zvejo ar elektrības palīdzību. A. Grig. 6, 197. Baltajā Akmeni norisa tā
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dīvainā dzīvības un nāves rotaļa, ko treniņos puiši bija lesaukuši par

«pēdējais pāris ārā...» A. Grig. 2, 90. Palaista pirmoreiz svešās mājās un

nezin citu kā diegt atpakaļ. Brig. 5,311.
425. §. Teikumā papildinātājs var attiekties uz jebkuru teikuma locekli,

kaut gan visbiežāk tas papildina izteicēju vai verbālā vienkopas teikuma

galveno locekli.

1. Papildinātājs attiecas uz izteicēj.u resp. verbālā vienkopas tei-

kuma galveno locekli.

1) Papildinātājs attiecas uz verbālo izteicēju vai galveno locekli, kas

izteikts ar kāda verba formu jebkurā laikā, skaitlī, izteiksmē.

Trejus gadus miežus sēju, Saldu alu darināju. Rainis 5, 93. Ceļš

maksā naudu... V. L. 13, 129. Uzgaidi mani dažas minūtes! V. L.

13, 143. Labi vēl, ka šis kā Pētera brāļadēls izmaksājot Andrim va-

saras daļu un nepaturot tās par vāģiem un mii tiem. Aps. J.

2, 237.

2) Papildinātājs attiecas uz nominālo vienkāršo vai sastata izteicēju
vai galveno locekli.

Esi draugos ar viņu, tev ar[\] būs [ķirši]! Brig. 5, 300. Afišās gan

brīdināts, ka zāles durvis slēgs piecas minūtes pirms sešiem, bet vai nu

tādi āgenskalniešt tik lēti kārtībai pieradināmi... A. U. 38, 264. Lieta

viņiem abiem tik skaidra, ka saimniekam tur neatlika ko piebilst. A. U.

21, 125.

Uz vienu un to pašu izteicēju var attiekties arī vairāki dažādi papildi-
nātāji, un tie var vienlaikus attiekties arī cits uz citu.

Tur viņa ganīja govis labiem ļaudīm. K. Sk. 4, 126. Rācija par

ielenkumu nodeva paziņojumu Purvaslokam. A. Grig. 2, 122. Ar

savu toreizējo cīņu un mierīgo, čaklo darbu viņš bija gribējis
labu visiem... V. L. 8, 293. Vakar viņa mācījusi Anitu govis slaukt.

I V. 3, 88.

2. Papildinātājs attiecas uz pa p i 1 d i n ā tā j v.

Skr i et i c s ar to nebija nozīmes — «Titaniai» netiktu līdz neviena

motorlaiva. V. L. 8, 264. Sevišķi uguni apraust viņa neuztic nevienam

citam. Brig. 5, 80.

3. Papildinātājs attiecas uz apzīmētāju, it sevišķi, ja apzīmētājs
izteikts ar deverbālu vārdu.

...
no šim svešajām zemēm un tālajiem laukiem atvedlnāt tagadnei

tik svarīgās atziņas. A. U. 38, 352. Turpat līdzās stāvēja ar dvieli pār-

klāta maizes abra. V. L. 8, 329. Sirms virs pa ziediem pilnu dārzu

staigā... M. Ķ. 3, 56. Vai tiešām mīla var .. . pārvērst dzīvei nederīgā

cilvēkā? A. S .8, 49.

4. Dažreiz papildinātājs papildina kādu apstākli:
Arī radi likās tagad ciešākām saitēm savienoti pie Andra tēva, visvai-

rāk aiz līdzcietības par viņa gaudeņiem dēliem. Aps. J. 2, 243. Daudz
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āraviešu puišu tādēļ āvās kājas braukt pie Sitmežu Trīties piedāvāties
iegātņos. Aps. J. 2, 100. Vājais kā sargs stiprajam aizstājas priekšā.
81. 17, 283. To jandāliņu izdzirda Krančelis un šāvās atmatā kā vaļā
palaists skriemelis, ritinādams melnu ēnu kamolu. Brig. 5, 306.

5. Retumis papildinātājs, robežodamies ar kādu citu teikuma locekli,
attiecas uz teikuma priekšmetu.

Klusu skanēja lietus piesitieni jumtam. A. Grig. 2, 39. Jā, katram

cilvēkam gan savi ieskati par laimi. D. Zigm. 1, 129.

Teikuma loceklis, uz kuru papildinātājs attiecas, var arī teikumā nebūt

nosaukts, bet iedomājams.
Lauksaimniecības filmām plašu ceļu uz kolhoziem! C. 3, 302. Gods

un slava pirmajam kosmonautam... C. 10, 88. Bet šiem par to — neviena

vārda! A. U. 21, 199.

426. §. Atkarā no tā, uz kādu vārdu teikumā papildinātājs attiecas, šķi-
rami 2 galvenie papildinātāja veidi: 1) ar verbu saistītais jeb adverbā-

lais papildinātājs un 2) ar nomenu saistītais jeb a dnom i n ā 1 ais pa-

pildinātājs. Retumis mūsdienu latviešu literārajā valodā papildinātājs var

būt saistīts arī ar citām vārdu šķirām.

Pēc saistījuma veida, kādā papildinātājs saistās ar papildināmo verbu

vai nomenu, šķirami 2 papildinātāja veidi — 1) tiešais papildinātājs,

ja papildinātāju pārvalda attiecīgais verbs vai nomens tieši, un 2) netie-

šais papildinātājs, ja tas ir ar attiecīgo verbu vai nomenu prievārdiskā

saistījumā.

ADVERBALAIS PAPILDINĀTĀJS

Tiešais adverbālais papildinātājs

427. §. Tiešais papildinātājs saistīts ar verbu tieši, bet ne ar prievārda
starpniecību (sal.: tiešais un netiešais pārvaldījums). Par tiešo papildinā-

tāju var būt nomena vai vietniekvārda visi atkarīgie locījumi, kā arī verba

nenoteiksme vai divdabja forma. Par tiešo papildinātāju nosacīti atzīstams

ari papildinātājs, kas izteikts ar nomena vai vietniekvārda instrumentāli

kopā ar prievārdu ar, kurš ietilpst pašas locījuma formas sastāvā.

Nominālais papildinātājs

Ar lietvārda vai vietniekvārda akuzatīvu izteikts papildinātājs

428. §. No visiem papildinātajā veidiem visparastākais ir papiļdinātājs,
kas izteikts ar kādas nominālas vārdu šķiras vārda vai vietniekvārda aku-

zatīvu.
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1. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda akuzatīvu,
attiecas uz pārejošu finītu verbu vai pārejoša verba divdabja formu,
kas teikumā ir par izteicēju vai verbālā vienkopas teikuma galveno locekli.

1) Nozīmes ziņā ar lietvārda vai vietniekvārda akuzatīvu izteikts pa-

pildinātājs saistās ar verbu dažādi. Tas var nosaukt konkrētas darbības

konkrētu objektu, piem., ja teikumā ir tādas vārdkopas kā cirst malku,
lasīt ogas, makšķerēt zivis, dzert pienu, ganīt govis v. tml.

Se pērk lupatas un vecu stiklu. K. Sk. 4, 118. Lācītis, lielķepls, mal-

ciņu skaldīja. Stārķītis, garkājis, ūdeni nesa. Rainis 5, 162. Ūdenī

es redzu dažus dzeltenus ziedus. J. Jauns. 5, 257.

2) Tiešais papildinātājs var nosaukt arī abstraktas darbības konkrētu

objektu, ja teikumā ir tādas vārdkopas kā cienīt skolotāju, mīlēt māti,

iepriecināt draugu, iecerēt poēmu v. tml.

Tagad tie [lācēni] pārsūtīti uz Maskavu un ar savām dzīvespriecīgajām
rotaļām iepriecina -turienes zooloģiskā dārza jaunos apmeklētājus.
Pad. J. 3, 228. Es aizmirsu ganus, aizmirsu māju. J. Jauns. 5, 252.

Gaidīju nakti un tumsu. A. Grig. 2, 144. Tu atmini cietējus brāļus,
Kas verdzības pinekļos smok. E. Veid. 2, 26. Stipros nenicina — viņus

bijā un ciena. V. L. 8, 423.

3) Papildinātājs, kas izteikts ar akuzatīvu, nosauc arī abstraktas dar-

bības abstraktu objektu, kā vārdkopās apbrīnot čaklumu, mīlēt patiesību,
cienīt skaistumu, atzīt centību v. tml.

Sārtaputns apbrīnoja šo laužu kluso, varonīgo izturību. V. L. 8,
272. Viņš atcerējās gredzena burvību. Ķ. Sk. 4, 352. Sini īsajā laikā

mūsu zvejnieki pilnīgi apguvuši grūto okeāna zvejas māku
...

2. Gr.

7, 249.

4) Bieži tiešais papildinātājs nosauc runas saturu saistījumā ar ver-

biem ar nozīmi «teikt», «runāt», ja teikumā ir tādas vārdkopas kā stāstīt

pasaku, izteikt pateicību, runāt aplamības, solīt naudu v. c.

viņa atsacījās no kāda cilvēka, kurš tai piesolīja mūža drau-

dzību... V. L. 8, 444. Aina ar Ilzi pārrunāja iespējas, kā uzsākt

darbu. A. Grig. 6, 41. Runāt, runāt, stāsti pasaku! K. Sk. 4, 82. Saules

meitas dziedāja ilgas, milži stāstīja varoņdarbus, un viņu stāsti

bij kā iz miglas plūdiem kāpjoša birze[-zs] ... K. Sk. 4, 6.

5) Daudzos gadījumos tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda

vai vietniekvārda akuzatīvu, nosauc jēdzienu, kas rodas ar pārejošu verbu

izteiktas darbības rezultātā, piem., kā vārdkopās celt namu, adīt cimdus,

vīt vainagu, rakt aku, rakstīt vēstuli v. tml.

Celsim jaunas rūpnīcas un skolas
— Sveiks, tu lielās celtniecības

laiks! P. S. 1, 35. Bet ne jau tikai miltus mala sudmalās. J. Jauns. 5, 355.

Viņš pina grozus, taisīja krēslus un grābekļus, doba muldas un

piestas, greba karotes un pavārnīcas. A. Grig. 10, 86.

6) Akuzatīvā papildinātājs nosauc darbības izjuteju, ja par izteicēju
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ir verbi kaitināt, valdzināt, iepriecināt, pārsteigt, interesēt, aizkustināt, sa-

jūsmināt v. tml.

Bet Kalvicu Andru Ausekļa un Pumpura dzejā tomēr kaut kas val-

dzināja... A. U. 38, 272. Tad viņu ieinteresēja sašautais trans-

ports, un viņš mierīgā garā devās turp. A. Grig. 2, 101. Sārtaputnu kai-

tināja vīreļa bravūrais tonis. V. L. 8, 280. Anitu pārsteidza svešā

skaņa viņa balsi. V. L. 8, 287.

7) Tiešais papildinātājs saistās ari ar verbiem, kas kļuvuši par pār-
ejošiem, pievienodami sev kādu priedēkli.

Izbrida kārklus. Pārgāja upi. A. Grig. 2, 85. Viņa [Agnese] pār-

sāpēja šo zaudējumu. A. S. 8, 92. Aiz zemākā [galdiņa] viņējā galā pie

lampas neliels cilvēks ar mazu bārdiņu un brillēm steigā acīm pārskrēja
kādu papīru. A. U. 38, 307.

8) Saistījumā ar verbiem, kam ir piedēklis pār- un kas izsaka pār-
spēšanu, ar lietvārda vai vietniekvārda akuzatīvu izteikts papildinātājs no-

sauc darbībā pārspēto dzīvo būtni vai priekšmetu.
Bet eglītes pārauga bērziņus, aizstājās saulei priekšā. 8.-U. 6, 13.

Pats [Jēkabs] jaunībā esot dziedājis kori un pie tam tik skaļi, ka visu

kori viens pats pār dziedājis. A. Grig. 6, 78. Tā bija jautra dziesma,
tikai pārāk bieži to pārkliedza lakstīgala. A. Grig. 10, 9.

9) Ļoti parasts ir tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda akuzatīvu saistījumā ar pārejoša verba nenoteiksmi, kurai

teikumā ir papildinātāja funkcija.

Bet viņš saka, lai Ciepsliņa papriekš iemācās zeķes lāpīt. A. U. 21,

323. Bet vai tu vari saspiest akmeni ta, ka viņam sula sāk tecēt?

K. Sk. 4, 109. Ilze lūdza Kultūras nama padomi apspriest un apstip-

rināt iestudējamo lugu. A. Grig. 6, 168.

10) Ar personas vietniekvārda akuzatīvu izteikts papildinātājs saistās

ar pārejošu verbu vajadzības izteiksmes formām.

...
nevar taču galu galā pārvērsties par pusaudzi, jācieni ari sevi.

J Gr. 5, 96. Ak sirds, tev pašai sevi jāsastop. Rainis 3, 149. ...jums

mani jā iemāca šaut. Lukss 1, 45. Mums tevi katra ziņā jāsagaida.
Palaikam papildinātājs akuzatīvā saistās ar pārejoša verba nenoteik-

smi, kas atkarīga no verba vajadzības izteiksmes, piem., Tupeņi jāapar,

kalna lauku jāpabeidz noe c ē t... A. U. 29,61.
No šādas nenoteiksmes atkarīgam lietvārdam akuzatīvā paralēli lieto

arī lietvārdu nominatīvā, kas tādā gadījumā funkcionē par teikuma priekš-
metu (sk. 366. §), piem drīz būs jāsāk kult labība... V. L. 6, 755.

2. Nereti tiešais papildinātājs sastopams arī saistījumā ar nepār-

ejošu verbu. Tādam papildinātājam parasti ir vairāk vai mazāk retoriska

loma — teikums satura ziņā butu saprotams arī bez šī papildinātāja. īpaši
tas sakāms par tādu tiešo papildinātāju akuzatīvā, kuram ir ta pati sakne,

kas verbam.
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Skroderis krāca krācamo, Andrs pa miegam cilāja galvu uz baltā

spilvena, Ješka saldi nošņācās un pārmeta roku pār pagalvi. A. U. 21, 303.

Suns rej rejamo, Zobi birst birstamo. Ltm. 2062. Kas kūpošos dzīvības

laukos sēj Pats savu auglīgo garu, Simttūkstoš dzīves dzīvot spēj Un

celties ik pavasaru. L. P. 6, 469. Cēlās vējš un skrēja virsū, elpojot asu,

slapju elpu. A. Grig. 2, 20. Varoņi nemirst! Par viņu darbiem Tauta dzied

dziesmas un grāmatas lasa. Br. S. 1,8.
3. Tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda

akuzatīvu, nereti papildina atgriezeniskus verbus. Refleksīvais ele-

ments šais verbos vairumā gadījumu liecina par darbības intensitāti.

[Ansonu Mārtiņš] Desas ripuļi gremodams, meklējās pīpojamo.
A. 11. 29, 27. Attidams svaidīja pusvilnaina bakīti pa galdu, visādas vainas

tur meklēdamies. A. U. 29, 443. Es atminos rožainos laikus Un

meiteņu līksmajos vaigus, Un puķēm raibotās lejas, Un jautrības smieklus,

un dejas. E. Veid. 2, 23.

Pie atgriezeniska verba tiešais papildinātājs nostājas arī tad, ja ref-

leksīvajam elementam ir nozīme «sev», «savstarpēji».
Pats piespraudītos putniņu pie kamzoļa. J. Jauns. 5, 254. Aiz-

krāsnē vien radis, tāpēc to lakatu ap ausīm apsējies. A. U. 21, 269.

Jaunā tikai apmetās lakatu un iznāca pavadīt. A. U. 21, 112. Vai

nebūtu labāk, ka tāpat ka viņi sadodaties rokas... 81. 17, 294. Baltu

neļķi piespraudies, ziemišķa cimdus uzv ilcle s, viņš te ieradās tīrs

un spodrs. Zv. 7, 7, 18.

Ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu Izteikts papildinātājs

429. §. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda ģeni-
tīvu, papildina pārejošus verbus (arī refleksīvus), kuri pārvalda lietvārdu

vai vietniekvārdu ģenitīvā. Ģenitīvā nostājas papildinātājs arī pie dažiem

citiem verbiem, piešķirot tiem zināmu semantisku nokrāsu.

1. Tiešais papildinātājs ģenitīvā mūsdienu latviešu literārajā valoda

saistās ar abstraktas nozīmes verbiem, kā alkt, dzīties, gribēt(ies), kārot,

Ilgoties, slāpt, iežēloties, arī gaidīt, meklēt, lūgt, prasīt, nosaucot šo darbību

objektu.
Kā minēju, Ādams no jaunākajiem kāroja arvien krusttēva goda, no

pieaugušiem un veciem cita. Aps. J. 2, 27. Reiz ganījies uz lauka liels

zosu bars. Lapsa to savā ceļā ieraudzījusi, un viņai tūliņ iekārojies
zosu cepeša. Ltp. 51. Par to var skaisties, bet neslāpt asiņu. V. L. 10,
246. Sirsnīgi viņai iežēlojas jaunā cilvēka. Brig. 6, 178. Kad esi at-

pūties zilajā nakti, sāc atkal ilgoties dzidrās, nesasniedzamās dailes.

Sudr. 4, 29. No mērķa nenovērsies, nedzenles ne varas spožuma, ne

bagātības un sevi atdot allaž gatavs esi. L. P. 6, 42. Plaukstas savilkās



283

pašas no sevis un alka uzdevuma. A. Grig. 6, 62. Ari viņš gaidīja
laimes, jo abi ar sievu nāca jau gados un viņiem nebija neviena bērna.

K. Sk. 4, 307. Viņam gribas gredzentiņa. K.'Sk. 4, 75. ... dobes raud,
miroņa neraud [gruzis aci]. Ltm. 41. Ak, es tak prasīju tējas. 81. 17,
19. Ko nu baušļu prasīs, tā jau veca mode. A. U. 8, 56. Tad cilvēks no-

laidās no cūkas un meklēja ar kājām tupeļu. K. Sk. 4, 15. Meklēju
kurpju, tēt. 81. 20, 259.

Latviešu literārās valodas jaunākajos posmos ar verbiem meklēt, gai-
dīt, lūgt, prasīt biežāk saistās papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda akuzatīvu.

Ziedu laikā bija nākušas bitītes, meklējušas pa ziediņiem medu.

8.-U. 12, 7. Kā palīgus meklējot, raudzījās visapkārt. A. Grig. 12, 128.

Gaidīju nakti un tumsu. A. Grig. 2, 144. 5 alū ko enkurus un bojas...
V. L. 2, 6. Ari naudu viņš tūlīt neprasot, varēšot aizmaksāt kaut

rudeni. 8.-U. 5, 12. Mēs lūdzam padomu no biedriem.

2. Bieži papildinātājs ģenitīva saistās ar virzības verbiem kopa ar ne-

noteiksmi, kam ir supīna nozīme.

Puiši bija aizgājuši auzu pļaut. J. Jauns. 6, 98. Atnāca ziņa, ka

jāiet pailgā zagļa dzīt. 81. 17, 46. Ja šitāds [laiks] pastāvēs, tad ceļš
aiziešanai būs vēl sliktāks nekā tad, kad braucām ložu vilkt. 81. 20,

112. Mana mate pie pagasta maizes lūgt vēl nav btjuse [-si]. A. 11.

8, 14. «Eju labuma meklēt,» puisis atbild. K. Sk. 4, 190.

Šādās konstrukcijās literārās valodas jaunākajos posmos biežāk lieto

papildinātāju akuzatīvā, piem., Garausis tūliņ devās uzmeklēt

Vieglkāji. 8.-U. 5, 19.

3. Papildinātājs ģenitīvā var noradīt, ka darbība attiecas tikai uz

d a ļ v no nosauktā objekta.

Vērsit[\]s mauj sieniņa, Teliņš mauj pieniņa, Ko tu gribi, Kārllti,

Manu mazu brālīti? Rainis 5, %?>.' Nāc, es tev došu siera. 81. 20, 190.

Nāc ču [šurpu]! Vai tu negribi maizes? Brig. 5, 46. . . . kāpostu ņ c m no

mana kubula, cik gribi. K. Sk. 4, 17. Mēs dzērām pa malkam, norēcāmles,

uzkodām maizes pa drupatai un kļuvām mazliet līksmāki. J. Jauns.

5, 18. Esi tik labs, Pēterlt, nogriez man maizes. 81. 13, 145. Clekur-

grauzis paēdās sēņu, cik gribējās, un kāpa atkal augšā priedē palū-

koties pasaulē un atpūsties. 8.-U. 6, 36. No tēva bērza putras dabūjis,
zēns nu stāvēja un tikai raudāja. J. Jauns. 5, 375.

4. Papildinātājs ģenitīva var noradīt arī uz nosauktā jēdziena p ā r-

pilnību, īpaši pie verbiem ar priedēkļiem pie-, at-, iz-, sa-.

Ir pati telpa piesūkusies alus un brandvina smaržas. A. D. 1, 226.

Kādu zāļu vīna pa šiem pusceturta gadiem nav izdzer us ies! A. U.

29, 11. Mājas pieplūda svaigu karašu tvana. Brig. 5, 59.
...

viņa
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mirkli pielīst atmiņu kā vaska kāre medus. Kar. 7, 2, 70. Zemes un

ūdens piesūkušies, vīri kļuva smagi kā akmens, kā pati zeme. A. Grig.
2, 21. Bet gailis, naudas saēdies, pārlaidās pie sieviņas. Ltp. 131. Pus-

dienā sastrēbstes karstas zivju zupas. Radīsies cita dzīvība. J. Jauns.

9, 235. Vai redz, neveikli! Viņš ari gribēs naudas sagrābties! Rainis 1,
349. Gaiss

... kāpostu smaržas piesātināts. R. B. 3, 88.

5. Ģenitīvā nostājas par papildinātāju lietvārds vai vietniekvārds pie
vienpersonas verbiem trūkst, vajag, pietiek.

Bet visvairāk viņam trūka jūras. V. L. 14, 248. Pavirši uzmetot

acis, tam tr ū ka no īstā vecā vēža tikai pašā priekšā garo taustekļu un

melno, gareno Izlaižamo un atvelkamo acu. 8.-U. 6, 120. Vajag liela

spēka, lai vētrā drāztos uz priekšu, bet vajag divkārša spēka, lai vētrā

paliktu uz vietas. A. Grig. 2, 9. Nu mīkstuma un siltuma pietiek.
8.-U. 6, 30.

6. Ģenitīvā ar seno ablatīva nozīmi medz but papildinātājs saistījuma
ar verbiem bēgt, bīties, baidīties, sargāties, vairīties v. tml.

Izmisums bēg manas dziesmas, Un nāve tur neatrod vietas. Rainis 2,
386. Viņš sen jau vairs nebaidījās ūdens straumes, kas bez apstājas

gāzās no debesim. A. Grig. 10, 42. .. . viņa vairās skaļuma un akcentēta

patosa... Brig. 6, 448. Vai tu bīsties manas skaudības vai manas

greizsirdības? 81. 19, 112. Sabijies daudzo svešu vīru, viņš sāka rau-

dāt, un māte nezināja, kā viņu nomierināt. V. L. 10, 88. Sargies vilciena!

Mūsdienu latviešu literārajā valoda parastākas ir papildinātajā kon-

strukcijas kopā ar prievārdu no (sk. 441. §, 1., 2.).

Retāk ģenitīvs aizstāj lietvārda savienojumu ar prievārdu par (sk.
443. §, 2.), piem., Priecājies lielas balss, Nesmej maza augumiņa.

Rainis 5, 90.

7. Par papildinātāju pie pārejoša verba ģenitīvā nostājas objekts, kas

atkarīgs no apstākļa vārdiem daudz, vairāk, maz, mazāk, drusciņ, tik vien,

tik v. tml., no kuriem vārdu savienojumā atkarīgs ģenitīvs.
Tā viņš pāris vasaras pavadīja Kurzemē, iemācījās daudz lat-

viešu dziesmu, un mēs iedraudzējamies vēl vairāk. 8.-U. 5, 120. Pamazam

viņi atcerējās Rīgu un drusku aprunāja senos draugus. Pārāk maz rak-

stot vēstuļu. A. Grig. 6, 193. Ne mazāk enerģijas prasīja kāpšana

pa kāpnēm. A. Grig. 10, 115. [Zaķi] paēda vēl drusciņ sniega ūdens

vietā, jo gribējās dzert pēc sausā siena, un devās atpakaļ uz mežu gulēt.
8.-U. 6, 20. Tai vienmēr padomā rast jaunas darba formas, Lai vairāk

auduma tā spētu maiņā dot. P. S. 1, 34.

8. Papildinātajā funkcija ir lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvam sais-

tijumā ar ciešamās kārtas divdabi.

Ari šodien šī vieta ir klusa, ļaužu pamesta. D. Zigm. 1, 109. Mans

bērna krekl(i)s — tu man tēva dots Un Dinas austs, tu mīļu roku
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glaudīts. Rainis 10, 222. Sis saules sakarsētais... purvs kļuva kā

par pasaku. J. Jauns. 5, 336. . . . pašu krāsotais mētelis ceļā bija sabur-

zi jies ... A. S. 8, 16.

Ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu
vai akuzatīvu izteikts papildinātājs saistījumā

ar noliegtu pārejošu verbu

430. §. Teikumos ar noliegtu pārejošu verbu pārvaldījuma attieksmes

starp izteicēju un atkarīgo tiešo papildinātāju var būt divējādas: 1) par
papildinātāju lietotais lietvārds vai vietniekvārds patur akuzatīva formu,
2) ar lietvārdu vai vietniekvārdu izteiktais papildinātājs var nostāties ģe-
nitīva.

Noliegumu pēdējā gadījumā izsaka ne tikai ar noliegtu verba formu,
bet bez tam arī ar atkarīgā tiešā papildinātāja locījuma maiņu, piem.,

Viņš sasniedza kalna galu un Viņš nesasniedza kalna galu, bet

ari: Viņš nesasniedza kalna gala. Es to cilvēku pazīstu un Es to

cilvēku nepazīstu, bet arī: Es tā cilvēka nepazīstu. Tāpat arī:

So notikumu nedrīkstam aizmirst un Sā notikuma nedrīkstam

aizmirst.

Ar lietvārda vai vietniekvārda akuzatīvu vai ģenitīvu izteiktais papildinātājs sais-

tījuma ar noliegtu pārejošu verbu latviešu valodā ir gara valodas attīstības procesa rezul-

tāts. Latviešu literārajā valodā viena vai otra locījuma lietošana veidojusies izlokšņu
ietekmē, tās savukārt Latvijas teritorijas austrumu daļā krievu, polu. lietuvi», šu valodas

ietekmē vairāk izkopušas ģenitīvu, rietumu daļā daļēji tiešā vācu valodas ietekmē — aku-

zatīvu. Dažādos literārās valodas attīstības posmos dominē viena vai otra forma: līdz

19. gs. vidum akuzatīvs, sākot ar 19. gs. 90. gadiem līdz 20. gs. 20. gadiem — ģenitīvs,
mūsdienās

— atkal akuzatīvs. Arī mūsdienās dažādas papildinātāja formas runā un rak-

stos vēl ienes daudzu novadu pārstāvji. Vēl arvien Latvijas PSR austrumdaļa (Vidzeme,
Latgale) uztur spēkā ģenitīvu, rietumu daļa un lībisko izlokšņu pārstāvji — akuzatīvu.

Kaut gan ar lietvārda akuzatīvu izteikts papildinātājs izvirzījies par mūsdienu literārās

valodas dominējošo formu, nav nekāda iemesla skaust ģenitīvu. Ar lietvārda vai viet-
niekvārda ģenitīvu izteikts papildinātājs daudzos gadījumos ir literārās valodas formu

bagātības un izteiksmes daiļuma līdzeklis. Dažādība atspoguļojas ari folklorā, piem.. Ik

dienas māte raušus (vai raušu) necep. Dziesmas deļ labi ļaudis ienaidiņu (vai ienaidiņa)

noceliet. LD 957. ar variantiem U. tml.

Par literāru normu teikumos ar noliegtu pārejošu verbu var atzīt gan

ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu, gan ar akuzatīvu izteiktu tiešo

papildinātāju.
Blakus sinonīmijai tomēr dažos gadījumos par literāru normu izvir-

zījies tikai akuzatīvs, citos savukārt tikai ģenitīvs. Lielākoties abus locī-

jumus lieto pamīšus.
Viena vai otra papildinātāja veida dominēšana atkarīga gan no vispā-

rīgajām novadu īpatnībām akuzatīva vai ģenitīva lietošanā, gan arī no
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noliegta teikuma strukturāla tipa. Ka literāras normas noteicēji faktori

minami:

1) noliegtā pārejošā verba sintaktiskā funkcija,
2) vārdu šķiras vārds, ar ko izteikts papildinātājs,
3) tiešā papildinātajā frazeoloģiskais raksturs,

4) pastiprinātā nolieguma elementi teikumā,

5) locījuma formu morfoloģiskā sinonīmija.
1. Papildinātājs ģenitīva paralēli papildinātājam akuzatīvā nostājas

tieši pie noliegta pārejoša verba finītā formā, kam teikumā ir vienkāršā

verbālā izteicēja funkcija.
Ar lietvārdu izteikts papildinātājs pie noliegta pārejoša finītā

verba var būt gan ģenitīvā, gan akuzatīvā.

Kur kārtības neievēro, tur bez visas jaukšanas iznāk juceklis. 81.

17, 258. Vai tad to ar turēšanu noturēsi stāvu, kas pats kāju netur

apakšā? Aps. J. 3, 321. Brīnums gan, uzreiz jau vairs ceļa nezināt.

P. R. 1, 113. Viņa netaupa laika un enerģijas, lai darbu padarītu

kārtīgi, PLSk. 3, 9. Zirgs viņam [linu vedējam] pa laikam ceļa neturot.

A. U. 21, 94. Gaišie istabas logi aptumsa, iedzīvotāji saules visu dienu

neredzēja. Aps. J. 2, 89. Uz ezera viņa baiļu nejuta pat nakti. M. B.

2, 8. Es viņu nepazīstu,... Zv. 9, 7, 27. Suni tomēr mājā neielaida.

M. B. 2, 25. Anna nedabūja nekādu skaidrību par Lienas likteni. A. U.

29, 695. Agnese neizprot šo mērķi A. S. 8, 110.

Ģenitīva prioritāte šādos gadījumos izpaužas nenoteiktas personas vien-

kopas teikumos, piem., Ari nekādu mēbeļu taja [kambarītī] neredzēja.
L. P. 3, 227. Nevienas dzlvlbiņas neredz. A. U. 21, 21. Bet arī: Bet ne-

mānija it neko, visapkārt tukšs un kluss. A. U. 21, 259. Rit viņu pēdas

(dsk. ak.) te neredz ē s. M. B. 3, 167.

Ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu izteikts papildinātājs ir norma-

tīva prasība saistījumā ar noliegtiem verbiem, ko arī nenoliegtā formā lieto

ar ģenitīvu: nealkt, nekārot, neslāpt, netrūkt, nevajadzēt, nekaunēties, ne-

vairīties, nebaidīties, nesargāties.

Viņi nekaunējās savu asaru, necentās tās slēpt. A. S. 5, 33.

Netrūks sviesta, netrūks piena Rīgā izkapts kalējam. P. S. 1, 51.

Tie skauž, kas citas laimes nenojauž, kam spārni neklausa vairs gaisos
celties. Un jaunu apvār(k)šņu vairs nealkst krūts. V. Pl. 4, 45. Ko gan

nespēj kvēla sirds. Tā nebaidās grūtību un paveic visu. R. B. 3, 32.

Dzelmes nebaidies, bet sekles! L. P. 6, 491. Māt, es domāju, tēvam

mūsu gudrības un padoma nevajag. 81. 17, 34.

Saistījumā ar verbiem negaidīt, nemeklēt, neprasīt, nežēlot, tāpat kā

ar šo verbu nenoliegtajām formām, var būt tiklab ar lietvārda vai vietniek-

vārda akuzatīvu, kā arī ar ģenitīvu izteikts papildinātājs.
...taču tās [kaites] nekādu ārstēšanu neprasa. Kar. 6, 3, 149.

Nevienu, pat vistuvāko cilvēku nežēloja. Zv. 9, 7, 18. Sāda riclba
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neprasa ne garas prātošanas, ne darba, ne atbildības. Pad. J. 8, 216.

...Tu man nežēloji drēbju, Es tev ari nežēlošu... Rainis 1, 369.

Prūša neviens nežēloja. J. Jauns. 5, 16.

Biežāk nekā nominālos papildinātājus ģenitīva formā sastop prono-
minālos — personas vietniekvārdu manis, tevis. Atsevišķu autoru

darbos šai ziņā arī lielāka nenoteiktība.

1. un 2. personas dsk. ģenitīvs sastopams tikai dažu (ģenitīvlocījuma
lietotāju) vecākās literatūras pārstāvju darbos, piem., Bet vai tad kāds

jūsu nebīstas? Aps. J. 2, 263. Aija nāca un gāja, bet mūsu neievē-

roja. J. Jauns. 6, 116.

Akuzatīvā, bet ne ģenitīvā palaikam arī noliegtos teikumos sastopams
nekatras dzimtes nozīmē lietotais vietniekvārds tas, piem., es to nezinu.

Kristiņ, Kristiņ, to es no jums nebūtu domājis! 81. 17, 363. Vai

es jums to nesacīju agrāk, bet jūs neticējāt. Saul. 4, 222. Cik ilgi es

biju aizmidzis, to nezinu, bet piepeši es uzmodos. J. Por. 1, 205. Vai

līdzi paņemtas arī kādas drēbes, to viņa nezināja pateikt. L. P. 3, 202.

Nekad to neesmu nožēlojis. Zv. 9, 7, 7.

2. Papildinātājs var būt atkarīgs no nenoliegtas nenoteiksmes, kura

savukārt atkarīga no noliegtā finītā verba — galvenokārt no modālajiem
verbiem nevarēt, negribēt, nedrīkstēt, nespēt, nejaudāt, neļaut, arī neprast,
nesākt, piem., negribu redzēt, nejaudāju pacelt. Nenoliegtai nenoteiksmei

var sekot lietvārds vai vietniekvārds akuzatīvā, bet arī šai veidojumā pa-

pildinātāja locījumu var ietekmēt finītā verba noliegums, tātad vai nu

nevarēju pacelt smagumu, vai nevarēju pacelt smaguma. Vārdu

kārta šādā teikumā var būt dažāda; akuzatīva vai ģenitīva lietošanu var

noteikt arī tuvākā forma, piem., nevarēju pacelt smagumu, bet: ne-

varēju smaguma pacelt vai smaguma nevarēju pacelt.

Mūsdienu literārajā valodā šādos noliegtos teikumos papildinātājs ir

galvenokārt akuzatīvā.

Ne vētra, ne lietus, ne krusa šo gribu spārnoto nespēj lauzt.

V. Pl. 4, 112. ...viņa nevarēja dabūt par lupām šo īso vārdiņu

... A. S. 3, 130. Nē,'miglājs nespēj saliekt tavu stāvu, ko atmiņa
uz mūžu sirdī kļāvu. A. V. 1, 15.

Tomēr ģenitīvs kā sinonīma literāra forma paliek arī šādos veidojumos.

Sastopams tas dažādu gadu un dažādu autoru valodā, biežāk gan gadsimta

mijas literatūrā, retāk — visjaunākā laika daijdarbos un publicistikā.

Krauklis ķērās pie virvēm, bet nejaudāja vairs vezuma noturēt.

Saul. 4, 149. Kaut gaiša nakts, tomēr nevarēja izšķirt viņa roku,

viņa sejas. J. Jauns. 3, 12. Zirgā jāt pratu, bet zirga lejūgt nevarēju.
J. Por. 2, 202. Lielāka apvainojuma nevarēja izdomāt ka apšaubīt

viņa [priekšstrādnieka] stāstu patiesību. A. U. 29, 72. ...par brīvo laiku

viņam [Zigmundam] noteikts spriedums. Tāda cilvēkam nedrīkstētu

būt. Pad. J. 9, 23. Žēl bija aiziet no interesantā vakara, bet nekā neva-
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re ja darīt. Kar. 7, 10, 42. Tikai viena gadījuma es nevaru aiz-

mirst... L.P. 3, 364.

3. No noliegta verba divdabja formām atkarīgais papildinātājs div-

dabja teicienos ģenitīvā nostājas daudz biežāk nekā papildinātājs, kas

atkarīgs no šo verbu finītajām formām.

Pec brīža viņš jau brauca ar skolas pārziņa zirgu, nežēlodams

pātagas. S. E. 2, 214. Tad viņš, galvas nepacēlis, pēc brītiņa izgāja
no klētiņas. 81. 13, 67. Milda lēni atstūma viņa roku, un, acu nepacēlusi,

runāja ...
P. R. 1, 183.

... saimnieks, no naudas acu nepaceldams,
teica. J. Jauns. 6, 110.

...
sāka atkal nodarboties ar saviem kociņiem, ne-

piegriezdams klātesošiem nekādas vērības. L. P. 3, 225.

4. Papildinātājs var būt atkarīgs no ciešamās kārtas nelokāmā div-

dabja, kas savukārt atkarīgs no noliegtā finītā verba. Šādos reti sastopa-
mos veidojumos papildinātājs ļoti bieži nostājas ģenitīvā.

Viņi puiša nelikās redzot. 81. 15, 244. «Man nav kur iet,» teica

zēns, bet neviens viņa nedzirdēja vai arī nelikās dzirdam. L. P.

3, 243.

5. Visos teikuma tipos ar noliegtu pārejošu verbu prioritāti papildinā-
tājam ģenitīvā piešķir pastiprināts noliegums gan ar vietniekvārdiem,
neviens, nekāds, nekas, gan arī ar apstākļa vārdiem nekur, nekad, nekā,

nemaz, gan ar partikulu ne papildinātāja priekšā (sk. 316.—320. §).

1) Svārstīšanās starp abiem locījumiem ir lielāka tais gadījumos, kad

noliegums pastiprināts ar vietniekvārdiem un apstākļa vārdiem; pēc par-

tikulas ne lielākoties sastopams tikai ģenitīvs.
Es nesapratu neviena vārda. 81. 17, 115. Es vairs neviena

vārda nevaru izrunāt. 81. 13, 135. Bet (auna prāta uz tevis nekad

neesmu turējis. 81. 14, 114. «Skaties vien,» viņš [Miķelis] teic, «tā zēna

vairs neviens neatmin.» J. Jauns. 6, 102. Katrīna izgāja nakti un

nemaz nejuta sniega, kas traucās viņai sejā. Brod. 1, 49. Tikai Jāņa
nekur neredzēja. J. Por. 3, 54.

2) Pastiprinātais noliegums ar partikulu ne vai ne-ne ir lielākoties fra-

zeoloģiska rakstura vārdkopās, kur literārā norma ir ģenitīvs, piem., nezi-

nāja ne rīta, ne vakara; nesaprata ne laba, ne (auna; nerunāja ne

vārda; neceļa ne ausu, ne acu; nepakustināja ne pirksta.

Visbiežāk sastopamie vārdkopas elementi ir ne vārda (neviena vārda),
ne acu (arī acu).

Trīne neatsaka ne vārda. 8.-U. 3, 70. Upīšu Mārtiņš ne vārda

nevarēja pateikt. A. U. 29, 99. Viņi neteica viens otram ne vārda,

bet abi smagi nopūtās. M. B. 2, 38. Puika ne acu nepaceļ, ne vārda

nesaka. Rainis 15, 21. Viņš līdz pašam ritam neaizdarīja acu.

V. L. 10, 104.

Tikai Brlvlņam tagad par to vēl ne vārda. A. U. 29, 287. Un vēl ko,
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tikai nevienam ne vārda par t0... L. P. 3, 58. Visu vakaru ne vārda par

mīlestību. A. S. 1, 141.

3) Ģenitīvs mijas ar akuzatīvu tādos frazeoloģiskos teicienos, kā, piem.,
nespert ne soļa (jeb: ne soli), nepakustināt ne pirksta (jeb: ne pirkstu),
nedot, nelikt miera (retāk: mieru) v. c.

£5 bez brillēm nevaru paspert ne soļa. J. Gr. 3, 215. Sīkās rūpes
par ikdienišķo maizi neatlaidās... ne soli. Sudr. 3, 187. Bet viņu viri

nepakustināja ne pirksta. J. Gr. 1, 113.
...

Tie mūsu labā pirkstu

nepakustinās. J. Gr. 3, 225. Neatlaidīgas domas nelika viņai
miera. L. P. 3, 133. Pamāte nedeva mieru nevienu brītiņu. V. L. 10, 100.

6. Ar vietniekvārdu nekas izteiktam papildinātājam teikumā var but

arī nolieguma pastiprinātāja nozīme. Šo vietniekvārdu saistījumā ar no-

liegtu pārejošu verbu lieto gan akuzatīvā (neko), gan ģenitīvā (nekā).
Es nekā nesaprotu... M. B. 2, 67. Andrejs nekā neatbildēja.

A. Grig. 6, 237. Ilze pasmējās un
neko neatbildēja. A. Grig. 6, 226.

Uz salas neko citu neredzēja kā kokus un biezus krūmus. 2. Gr.

4, 84.

Vietniekvārda ģenitīvam neka ir tikai papildinātajā un reize pastipri-
nātāja nozīme, turpretim akuzatīvam neko ir nekatras dzimtes nozīme vai

arī tas tuvojas apstākļa vārdu maz, nemaz nozīmei.

Tas viņam neko nekaitēs. 81. 17, 329. Tu nebēdā neko. A. U.

29, 448. Tur mums jauki dzejoļi neko nepalīdz. A. U. 18, 749.

7. Morfoloģiskās homonīmijas gadījumos, kad sakrīt vienskaitļa ģe-
nitīvs ar daudzskaitļa akuzatīvu (piem., rokas) vai vienskaitļa akuzatīvs

ar daudzskaitļa ģenitīvu (piem., roku, logu), papildinātājs ģenitīvā var

traucēt teikuma pilnīgu izpratni, piem., Māte meitas neparko negribēja
ieraudzīt. Aps. J. 1, 152. Aiz la(g)zdām pļavu neredzēja. S. E.

2, 172.

Šādos locījumu sakrišanas gadījumos papildinātāja funkcijā ērtāks ir

akuzatīvs, it īpaši, ja tas ir vīriešu dzimtes daudzskaitlis, piem., Turpmāk
man nestāsti niekus! S. E. 2, 57. Es nedauzīju logus. Rainis 15, 20.

Savus pretiniekus nekad nevajag novērtēt par zemu. V. L. 10, 355.

Ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteikts papildinātājs

431. §. Viens no visvairāk izplatītajiem un biežāk lietojamiem tiešā pa-

pildinātāja veidiem ir papildinātājs datīvā. Visbiežāk par papildinātāju ir

t. s. adresāta datīvs, kas papildina izteicēju, nosaucot priekšmetu vai dzīvu

būtni, uz kuru attiecas vai kurai par labu vai ļaunu ir nosauktā darbība.

1. Papildinātājs datīvā saistījuma ar verbiem, kam ir nozīme «dot» vai

«teikt» (dot, dāvināt, sūtīt, sniegt, sacīt, stāstīt, skaidrot, diktēt, pārmest,

jautāt, prasīt v. c), nosauc dzīvu būtni, retāk priekšmetu, kam kaut ko

dod vai saka.

19 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Māra iedevusi meitiņai skudras austu kreklu. Ķ. Sk. 4, 229. Tāpēc

ari Ģirts vienīgais varēja pasniegt Ilzei piecas sārtas rozes. A. Grig.
6, 10. Un nomirt tads cilvēks, kam ir pūšamie vārdi, ātrāk nevar, pirms
nav vārdus kādam atstājis. J. Jauns. 5, 73. Tēvam neteicu neko.

A. U. 21, 93. Es viņam tūliņ izstāstīju savas gaitas, bet izrādījās,
ka tās nemaz viņu neinteresē. A. U. 21, 98. Labu pusstundu viņa man

rādija un skaidroja. A. U. 21, 112. Ķēvi sajūdzis, Ješka kautrīgi

apvaicājās saimniekam, vai neesot manīti čigāni ar Laimes Lāci.

A. U. 21, 304. To pašu mežs diktē savā valstībā esošiem ezeriem, upēm,
strautiem un avotiem. A. Grig. 6, 84. Kad beidzot pienāca vēstule, māte

to nolasīja abiem mehāniķiem. A. Grig. 6, 70.

Līdzīga nozīme ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteiktam papildi-
nātājam ir pie verbiem likt, ļaut.

Dārznieks liek muļķītim dārzu iztīrīt. Ltp. 137.
...

Pēteris nu nebija
tas vīrs, kas ļāva otram dancot sev pa degunu... A. D. 1, 207. Velti

viņš tai [jūras slimībai] pretojās, pūlēdamies apspiest nelabumu, kas kuti-

nāja pakrūti un pierei lika nosvīst savādos saltos sviedros. V. L. 8, 308.

2. Ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteikts papildinātājs nosauc

dzīvu būtni vai priekšmetu, uz kuru attiecas darbība, kas izteikta ar ver-

biem klausīt, (uz)tlcēt(ies), kalpot, palīdzēt, kaitēt, atriebties, pieķerties,
pretoties, spītēt v. tml.

Rasa man nevarēja kaitēt... J. Jauns. 8, 290. Tas ir saprotami, jo
dabas varenība kalpo cilvēkam. A. Grig. 6, 83. Sienāzltis, ko tāds tev

klausa? Rainis 5, 85. Lai šl Ir pēdēja reize, kad tu manai pavēlei ne-

klausi! 81. 13, 44. Rītos es saimniecei palīdzēju pļāvējiem aiznest

brokastis. J. Jauns. 5, 296. Dzīves nopietnībai un pastāvībai neviens ne-

ticēja. P. R. 1, 124. Purvasloka vienmēr vairāk Ir uzticējies gau-

sākai domai. A. Grig. 2, 55.
... bargi atriebās visai lietai. A. D. 1, 204.

Nebija viegli iztikt [izdabāt] tik smalkiem kungiem. K. Sk. 4, 250. Tur

viņa paņēma lielu milnu un gribēja patlaban čigānietēm draudēt, bet

tās jau bija labā gabalā. J. Jauns. 5, 57. Spītēsi m viņiem, spītēsim
vējam un viļņiem. A. U. 8, 60. Bet arī to neviens nezināja, cik stipri viņš
bija pieķēries šim klaidoņa zēnam. V. L. 8, 413.

3. Par papildinātāju mēdz būt t. s. «dativus (in)commodi», kas nosauc

dzīvu būtni vai priekšmetu, kam par labu vai ļaunu ir ar verbu izteiktā

darbība.

Es uzceltu savai mātei siltu priežu istabiņu ar sarkanu skursteni

uz jumta. K. Sk. 4, 63. Tad tik ceļas cirsti koki, Kad tie tais a tēvam

meijas. Rainis 5, 33. Plīts dibengalā bija iemūrēts liels katls, kurā vārīja

lopiem ēdamo un veļai ūdeni... J. Jauns. 5, 17. Ulla iet blakus auto-

mobilim, skatās lelles zilajās acīs un laiku pa laikam sakārto apsegu

plikajam dēliņam. 8.-U. 15, 4. Vecā mirte lodziņam aizēnoja visas

četras rūtis, tikai pa augšas stūri varēja redzēt, kur Laura līkājās savā
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puķu dārzā. A. U. 29, 42. Ko tu meistaram dar īsi! A. D. 1, 209. Vienam
virām nomira sieva. Ķ. Sk. 4, 155. Viņa darbība nāk par labu

pilsētai un departamentam
...

R. B. 3, 91.

Šads papildinātājs datīvā dažreiz attiecas tiklab uz verbu, kā uz attie-

cīgo nomenu un veic divattieksmju teikuma locekļa funkcijas — reizē pa-

pildinātāja un ar piederības ģenitīvu aizstājama apzīmētāja funkcijas.
Man taču jādzen Laucim pēdas! A. U. 21, 99. Tā tikai pielūko, ka

ratiem riteni nenocel vai akai spaini. A. U. 29, 510. Kokā kāpu
vāverei bērnus ligzdā palūkot. Rainis 5, 279. Mazais, trispadsmif-
gadlgais Oga .. . bija zemu noliecies sasiet matēs vecajiem zābakiem

atrisušās auklas. A. U. 38, 212. Ilgi un drusku pārmetoši Ilze leska-

tījās Indriķim acīs, neteica ne vārda un ātriem soļiem devās atpakaļ.
A. Grig. 6, 194. Ceplis bija kļuvis skaļāks un dzēra ar tādu niknumu, kā

kad tikai tagad butu konjakam garšu atskārtis. P. R. 1, 93.

4. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu,
saistās ar verbiem tuvoties, sekot, kā arī ar verbiem nodoties, ļauties, līdzi-

nāties, piestāvēt, (pie)deret v. c, un nosauc priekšmetu vai dzīvu būtni,

pret kuru verbs izsaka attieksmi.

Tuvojāmies Nargena baltajai bākai. 8.-U. 5, 126. Motorlaiva ātri

tuvojās krastam. V. L. 8, 309. Viņš piecēlās un sekoja Fredim.

V. L. 8, 399. īsai viesuļugunij sekoja mūsu uzbrukums. A. Grig. 2, 144.

Ar varu šim spēcīgajam virām pretoties taču nebija domājams. A. U.

21, 116. Uz stabiem šur tur redzēja sacietējušas sveķu asaras, kas līdzi-

nājās dzintaram. A. Grig. 2, 119. Raketes ātrums attiecībā pret Mēnesi

saduršanās momentā līdzināsies 3,3 kilometriem sekundē. C. 8, 217.

Krietnai meitai tas nepiestāv. Brig. 4, 101. Tā übadzei nepieklājas.

Brig. 4, 254. Neatlika nekas cits, bij jāpaļaujas nojaudai un labai

laimei. A. U. 21, 114. Tas vairs nebija rudens, bet pēkšņs pavasaris, ziedošs

un mežonīgs, un viņa paliem ta ļāva sevi. V. L. 8, 422. Bet negribējās

viņam pīties mātes darīšanās un nodoties bērniem. 8.-UT: 6, 75. Viņam

bija melna bārda un sarkanas lūpas. Viņš koda sulota ābola, un princese

redzēja, ka sarkans ābols der [piederas] labi melnai bārdai, un domāja,
ka šis ir īstais. K. Sk. 4, 143.

5. Datīvā nostājas par papildinātāju lietvārds vai vietniekvārds, kas

nosauc personu vai priekšmetu, kuram kaut kas pieder vai nepieder. Šai

gadījumā verbi būt, piederēt var arī nebūt nosaukti.

Lieli viri dzīvo vienmēr un visur, viņi pieder dzimtenei un pasaulei.

Sudr. 4, 12. Pasaulei nav gala, un debesim nav malas. K. Sk. 4, 46.

Katram gada laikam sava zveja, savs darbs un savi lomi. V. L. 8, 378.

Sarkanā Sila Mežsargam taisnība, Sūnu ciema cirtējiem visā tālajā

novadā bij slikta slava. A. U. 21, 285. Tas bija pavisam mazs aizgal-
diņš: tikko telpa gultai un trim smagiem krēsliem. J. Jauns. 5, 17. Ne-

trūks sviesta, netrūks piena Rīgā izkapts kalējam. P. S. 1, 51. Viņai
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nekad nepietrūka labu vārdu. K. Sk. 4, 248. Ir mūsu dzīvei jūras

plašums un mīlestībai — juras m ūž s! A. Kr. 1, 85.

6. Papildinātājs datīvā nosauc darbības resp. stāvokļa izjutēju pie
verbiem patikt, apnikt, (no)derēt, gribēties, kutēt, niezēt, slāpt, kaitēt, rieb-

ties, rūpēt, salt, sāpēt v. tml.

Si rotaļa patika bērniem, i[v] lielajiem, un citas rotaļas vairs

nemaz nesāka. 8.-U. 5, 98. Pēdīgi Mincei apnīk, viņa paceļas sēdus un

pagriež mūsu paziņām muguru. A. U. 21, 51. Viņa [Bisenieka] publikai

tāpat noder etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. A. U. 38, 313. Puišiem

sala, un viņi klabināja zobus. A. Grig. 2, 48. Man r ū pēja astes zvaigzne,
bet es biju darba cilvēks un par citam lietām ne domāju, nedz runāju kā

vienīgi par liniem. J. Jauns. 5, 366. Sapalam slāpst!... J. V. 4, 22.

Lielajam tāpat ka mazajam neapnika melot un citiem arī ne-

apnika ar viņu. Brig. 5, 65. Andrām taisni kutēja iekšā aiz pār-

steiguma un sajūsmas. A. U. 29, 183. «Par ko ne?» — «Par to, ka man

riebjas to darīt, baronkungs.» 81. 17, 353. «Un kas kait lupatām aiz-

krāsnē,» lupatas teica, kuras žāvējās uz šņores. K. Sk. 4, 81. Bet, tā kā

čigānietēm ļoti dzert gribējās, tad viņām nenāca ne prātā

projām iet. J. Jauns. 5, 56. Beidzot ari puisim sanāca dusmas. A. U.

8, U. Ari puisim top sēri. K. Sk. 4, 208. Grundulienei kļuvaneveikli,

viņa tā kā piesarka un noliecās pār bļodu. A. U. 8, 16. Puikam nu vairs

nebija b ai I.K. Sk. 4, 296. ,
Tepat pierindojams arī papildinātājs datīvā pie tādiem parasti bezper-

soniski lietotiem verbiem kā iet, sokas, veicas, (pie)nākas, iznāk, izdodas,

iekrīt, gadās v. c.

Pēterim ar to tautas lietu gāja diezgan bēdīgi. A. D. 1, 209. Darbs

puisim komjaunietim labi sokas, Aiz viņa lemeši kā sudrabs mirdz. P. S.

1, 49. Cits nekas neatlika — Jātniekam, Garklāvam, Gundegām un pārē-

jiem nācās saspiesties un atbrīvot tiem diviem vietu. A. Grig. 6, 61.

Mājas dega sprakšķēdamas, kā tas pienākas sausiem, simtu gadu kal-

tušiem egļu baļķiem. A. Grig. 2, 117. Vērumniekam un dažiem viņa ļaudīm
ar paris viegliem ložmetējiem iznāca bloķēt sādžas austrumu malu...

A. Grig. 2, 91. Lauku vai mājas darbi, viss viņai šķiras. A. U. 29, 99.

Nabadzītei vīlies. 81. 17, 38. Bet Mikiņam neveicas. J. V. 4, 23.

Dažas šķirbas bija pat tik lielas, ka gadījās pa tām iesprukt ne tikai

grābekļa zobiņam vai ziepju plēntiņai, bet pat āmuriņam vai diegu spolītei.
J. Jauns. 5, 25. Kristam iekrita palikt nomodā līdz saulei. A. Grig. 2, 9.

Krūzēm no Pārupes izlauzties neizdevās. A. Grig. 2, 124.

7. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu,

nosauc vajadzības sajutēju resp. darītāju — personu vai priekšmetu —

dažādās konstrukcijās ar vajadzības nozīmi: saistījumā ar debitīvu, saistī-

jumā ar verbu būt kopā ar nenoteiksmi, saistījumā ar nenoteiksmi, ar

tagadnes ciešamās kārtas divdabi un ar verbu vajadzēt.
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Si neapstrīdamā patiesība jāsaprot visiem un ikvienam. Pad. J. 7,
228. Dēlam jādzīvo vienā tumsā. K. Sk. 4, 118. Viņam bij s aprās t,
ka nebaidos cīņas un ka viegli nenāksies tikt ar mani galā. A. U. 21, 105.

Kam tev, darba zemniekam, dancot pēc meldera stabules? A. Grig. 2,
152. Nākotnei lielākai jābūt, Lai varētu viņu mēs cienīt: Saknes tai

dziļāk būs laist, Zarus tai plašāk būs plest. Rainis 2, 376. Indriķim
vēl vajadzēja sastapt docentu Kalēju. A. Grig. 6, 94. Jums tagad
daudz naudas vajadzēs? V. L. 8, 273. «Tev man kas sakāms?»

Banders jautāja, sasveicinājies ar Fredi. V. L. 8, 269.

Minētajos piemēros papildinātājam ir vajadzības sajutēja nozīme. Bet

datīvā nostājas par papildinātāju lietvārds vai vietniekvārds arī tādās

konstrukcijās ar vajadzības nozīmi, kur vajadzības sajutējs uztverams kā

bezpersonisks jēdziens.
Man škitās, ka tepat jau vajag būt manam meklējamam ceļam uz

muižu. A. U. 21, 113. Taisni tai brīdī vajadzēja iet pa celiņu skolotā-

jam ar lielo suni. J. Jauns. 5, 329.

8. Tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda

datīvu, nereti tiek lietots pie dažiem verbiem paralēli papildinātāja kon-

strukcijām ar prievārdu no, par, pie, kuras mūsdienu latviešu literārās

valodas jaunākajā posmā parastākas (sk. 441, 443, 446. §).

Viņš [skolotājs] pat nieka avēneļam[ ]\m] nedrīkst s m ieties. J. Jauns.

5, 330. Visi smējās alus puisim, bet Krancim neviens nekā nedarīja.
Ltp. 37. Bet tā mazā tā kā tā izvilks [odekolonu] un ieties ari savā jakā.
lai kur tā viņu noslēptu, tādu mantu sieviešu dzimumam nenoglabāsi.
A. U. 38, 138. Laimīga viņa nebūs. Bet varbūt ari būs, jo Ir pieradusi
šādai sabiedrībai un jūtas tajā omulīgi. A. S. 8, 91.

9. Ar papildinātāju datīvā, t. s. patstāvīgo datīvu, nosauc darbības

veicēju saistījumā ar tagadnes nelokāmo divdabi ar -ot.

Vienam pašam te leni jājot un zirgu pulkstenīšiem tik lāgu lāgiem
ieskanoties, Andrejam uznāca tā kā bailes, kā nemieriba. Aps. J. 2, 48.

Vakara svilpei smilšaino priekšpilsētu pārlidojot, pārskaņojas mūsu

Rīga — viņas [tās] sētas, ielas, mājas, smilškalni un fabriku korpusi.
J. Grīz. 2, 7. Apkārt drūma rudens pusnakts tumst, Liepām šalkojot.
Br. S. 1, 25. Jau pirmal [dzejoja] rindai atskanot, Lize iznāca no

virtuves... A. U. 38, 316. Pudelei parādoties, viņa acis atkal laipni

iemirdzējās. A. U. 8, 20.

Piezīme. Par papildinātāju nav uzskatāms modālā nozīme lietotais

t. s. «ētiskais datīvs», kas teikumam piešķir tikai modālu niansi.

«Ko tad tu domā?» Briviņu saimnieks atņurdēja pavirši, Preimaņa pļā-

pāšanā maz klausīdamies. «Tērauds nav vis tev nekādi lini vai kaņepāji.» A. U.

29, 6. «Klausies tu man!» Toveris sāka runāt klusa draudīgā balsi. «Ar to

Tauriņu tu man drusku lēnāk un pieklājīgāk.» V. L. 10, 24. Nedomā tu man

tajās 'grāmatās vien gulēt! A. U. 10, 107. Nestaipi man to kaklu un neskaties

apkārt! I. Lēm. 2, 14. Sams ir kā resns un nobarojies gruntnieks pagasta vidu.

Viņš tev snauž zem siekstas kā siltā kunga kambari
...

J. V. 3, 57.
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Ar lietvārda vai vietniekvārda instrumentāli izteikts papildinātājs

432. §. Bez prievārda mūsdienu latviešu literārajā valodā liet-

vārda vai vietniekvārda instrumentālis par papildinātāju galvenokārt tiek

lietots, norādot darbības līdzekli. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda instrumentāli bez prievārda, arvien nosauc nedzīvu priekš-
metu. Lielākoties par papildinātāju bez prievārda nostājas lietvārda vai

vietniekvārda daudzskaitļa instrumentālis; vienskaitļa instrumentālis tādā

papildinātāja funkcijā sastopams retāk.

1. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda instrumen-

tāli, nosauc līdzekli vai rīku, ar kuru veic verba izteikto darbību.

Manās alās gulēja lāči, manu sūnu viegli mina jautrās lapsas, manu

egļu zarus šķira ragiem lepni brieži kā karaļi. K. Sk. 4, 50. Mežzinis

pats sēdēja aiz galda uz dīvāna, spieda standziņām riekstus, mizoja
apelsīnus un reizēm piesauca bērnus pamieloties. 8.-U. 5, 13. Caur birzi

brauc ziedonis — mirdzošs un balts dzelteniem pieneņziedu ratiem.

F. B. 1, 83. Karapets uzlēca ēzelēnam mugurā, sāka tūliņ lūpām taciņāf,

dauzīja basajiem kāju papēžiem ēzelēnam sānus un bakstīja viņa mu-

guru. 8.-U. 5, 46. Ausim dzirdēju, ko tēvs stāstīja par saviem agrā-

kajiem ceļa piedzīvojumiem, bet prāts tinās kā biezā miglā. A. U. 21, 90.

Tik skaties, meitiņ, vēro acīm abām, Tā teica vecmāmuļa, Dzijām jābūt
labām. P. S. 1, 33. Auzām šogad cieta apmale, veciem zobiem nemaz

nevar sagrauzt. A. U. 39, 51. Plaukstām aizsegtās acis tur no lejas
celti vērās gaisā: pret sauli ņirbošā dzidrumā dzērves neblj saskatāmas.

A. U. 21,31.

Šāds papildinātājs daļēji var robežoties ar veida apstākli.
2. Ar līdzekļa instrumentāli izteikts papildinātājs saistās ar verbiem,

kam ir nozīme «pildīt», «apklāt». Bieži šāds papildinātājs nosauc vielu.

Pamazām nelielā zemnīca pildījās tabakas dūmiem. A. Grig. 2, 29.

... putekļiem piekūpējušā telpā četrpadsmit stundu jāvirpo grabullšl
kungu bērniem. A. U. 38, 318. Mazā Istaba bija piekrauta vakardienas

ziediem
.. .

A. Grig. 10, 184. Nelaimīgā acis pieskrēja asarām. A. Grig.

2, 14. Oskars noslaucīja sniegu aplipušos zābakus. V. L. 8, 461. Zeme

visapkārt bij nobirusi brūnām skujām. K. Sk. 4, 150. Kad pāriet upi,
sākas zeme, sīkiem alkšņiem klāts līdzenums. A. Grig. 2, 36. Kambarīša

sienas bija kaļķiem izsviestas. J. Jauns. 5, 17. Salasītos ābolus tas

bēra kūts pažobelē un apkaisīja pelavām. A. Grig. 2, 143.
..

.

no tumšās

darbnīcas viņam gausi pacēlās pretim vecs, rūpēm aprūsējis virs.

K. Sk. 4, 316. Arī: Vasaras vidū mājā pie dārza ieradās kāpnēm, āķiem,
stieplēm un kaltiem bruņoti ļaudis un ievilka Krustakmenlm tālruni.

A. Grig. 10, 96.

433. §. Daudz biežāk par papildinātāju tiek lietots lietvārda vai viet-

niekvārda instrumentālis kopā ar prievārdu ar.
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1. Kopa ar prievārdu ar papildinātajā funkcijas veic pavadoņa
instrumentālis.

1) Papildinātājs, kas izteikts ar prievārdu ar kopā ar nomenu vai pro-

nomenu, nosauc personu vai citu dzīvu būtni, ar ko kopā tiek veikta kāda

darbība.

Saimniece deva viņai līdz plānu riecienu maizes. Viņa to dalīja
ar savu suni un iemīļoto aitiņu. K. Sk. 4, 157. Dzirnas dūca, ūdens sta-

bulēja, un kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. K. Sk.

4, 83. Ja atvēli, es te kādreiz atnākšu ar saviem skolēniem. Jaunnedēļ
pat es te atbraukšu ar saviem abiem audzēkņiem. 8.-U. 5, 124. Un

salijušie un samirkušie gani, suņi un ēze lēns staigāja atkal

pa mitro stepi ar kvlkstošajām cūkām. 8.-U. 5, 43.

Šķiet, ka te, nosakot papildinātāja funkciju, jāņem vērā vārdu kārta

teikumā: ja tās personas vai citas dzīvas būtnes nosaukums, ar kuru kopā
teikuma priekšmets veic darbību, atrodas priekš izteicēja, blakus teikuma

priekšmetam, tas analizējams kopā ar teikuma priekšmetu kā paplašinātais
teikuma priekšmets, turpretim, ja viens darbības veicējs nosaukts priekš
izteicēja, otrs aiz tā, tad pēdējais ir papildinātājs.

2) Papildinātājs pavadoņa instrumentālī kopā ar prievārdu nosauc

personu vai priekšmetu, ar ko darītājam ir savstarpēja darbība pie verbiem

satikt (ies) , savienot(ies), sarunāties, draudzēties, biedroties, ķildoties, iepa-
zīties v. tml.

Visa viņa būtne prasīja pēc otra cilvēka tuvuma, vajadzēja ar kādu

satikties. V. L. 8, 274. Dumbris prata radīt korī labu disciplīnu, un ar

lizi viņš satika bez kādām domstarpībām. A. Grig. 6, 115. Un kā viņš

sadzīvoja ar zvejniekiem? Kar. 7, 1, 38. Bet te nebija neviena tāda,

kas jau reiz nebūtu ticies vaigu vaigā ar nāvi un uzvarējis to. A. Grig.
2, 68. Ķaut gan viņš nebija člekurkalnietis, tomēr labi sen saaudzis

ar šo jauniešu grupu, kas jau no bērnu dienām turējās kopā visos priekos

un bēdās. A. Grig. 6, 9. Tumsa sabiezēja arvien vairāk un vairāk. Kad tā

saplūda ar melno kūts sienu, Tenis iegāja istabā. A. Grig. 2, 153. Ezis

sarunāja ar savu brāli, otru ezi, zaķi piemuļķot. Ltp. 80. Ar Ošu

Andreju Kalvicu Andrām nebija ko strīdēties, tas viņu vienmēr turēja

par tādu pazalu. A. U. 38, 303. Ar jaunajiem paziņām iedraudzējos
ātri. 8.-U. 5, 126. Ar maizniekiem Prusaks vienmēr bija uz nažiem.

Kar. 7, 1,37.'
Nereti šādos piemēros papildinātājs robežojas ar paplašināta teikuma

priekšmeta sastāvdaļu.

3) Tikai papildinātāja nozīme ir pavadoņa instrumentālim saistījumā
ar virzības verbiem, kad papildinātājs nosauc priekšmetu, kas darītājam
ir līdzi vai ko viņš nes.

Vēlā vakarā Je c s pār nāc a ar līdzenu ozoliņu pirksta resnumā.

J. Jauns. 5, 286. Gājām svētdienas rītā abi vien ar savām dāvanām.
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8.-U. 5, 111. Vienmēr dodoties uz priekšu, nebija cerības, ka saimnieks

ieradīsies noteiktā laikā ar barību. 8.-U. 5, 33. Es ar lietām jau
kaut kā aizbraukšu. V. L. 8, 307. Pusnakti atlīda viri ar ēdienu

termosiem, degvīna traukiem un municiju. A. Grig. 2, 13.

4) Papildinātājs saistās ar verbiem lepoties, lielīties, dižoties v. tml.

Lūk, tie ir Kalna Spijēni, kas ar savu meitu agrāk tā lepojās...
81. 13, 307. Virsnieks nepārtraukti lielījās ar savu sugas kucēnu.

A. Grig. 2, 155. Ko tu tur lielies ar savu zeltu? Ķ. Sk. 4, 68. Kautrīgs
cilvēks, nav radis plātīties ar savu mantu. V. L. 2, 128.

2. Par papildinātāju var but lietvārds vai vietniekvārds dažādas 1 ī-

d z c ka |a instrumentāla nozīmēs.

1) Papildinātājs nosauc riku, ar kuru veic darbību

Nu virs izrāva zobenu un cir t a ar to. Ltp. 20. ... putru strebj ar

koka pavārnīcām. Bet kungi, tie ar misiņa karotēm. A. D. 1, 84. Kaķītis
gāja, gāja visu vasaru. Suņi viņu dzenāja, kaķi plēsa, un puikas mētāja
ar sprunguļiem un akmeņiem. K. Sk. 4, 88. Ar šauteni bija jāpabīda
dzeloņainie sausie krūmi nost, lai varētu pats ar ēzeli izkļūt. 8.-U. 5, 34.

Uzšāvis zirgam ar pātagu, viņš ātri aizlaida Oskaram garam un izzuda

sniega miglā. V. L. 8, 359. Abi, cēlušies no visnabadzigākām aprindām,
kala dzīvi ar tādiem veseriem, kas bija pa spēkam un ko liktenis

pasvieda pa tvērienam. A. Grig. 10, 20. Raketei var sekot ar radio. C.

8, 217.

Šī nozīme ir arī dažādu ķermeņa daļu nosaukumiem.

Tas [sienāzis] ir kukainis, kas dzird nevis ar galvu, bet ar kājām.
J. V. 3, 72. Vilks pieskrēja pie mājiņas un pieklauvēja trīs reizes ar

ķepu pie durvīm. K. Sk. 4, 166. Purvasloka piegāja pie saiņa un lespēra
ar kāju. A. Grig. 2, 60. Ar vienu roku turēja nastu, ar otru — pieķērās
kokam. A. Grig. 2, 167. Pile situsi ar spārniem un picslacinājusi laupī-

tājam pilnas acis ar ūdeni. Ltp. 83. Blāķis krodziniekam pamāja ar

acīm. Aps. J. 2, 160.

Šāds papildinātājs nereti cieši robežojas ar veida apstākli, piem., Viņš

aizmaldījās pie akas un ar drebošu roku smēla ūdeni. K. Sk. 4, 100.

Papildinātājs robežojas ar veida vai laika apstākli, ja tas nosauc sa-

tiksmes līdzekli un ir saistījumā ar virzības verbiem.

Ja jums bail, jūs varat braukt ar autobusu no miesta. V. L. 8, 307.

Ar nakts vilcienu levai bija jāaizbrauc. A. Grig. 10, 191.

2) Papildinātājs kopa ar prievārdu ar nosauc vielu vai priekšmetu, ar

kuru ko baro, pilda, apklāj, notriepj, apgādā.
Veci onkuļi — celmi ar zaļām bārdām — aicināja viņu pie zemenēm,

lazdas baroja ar riekstiem un sprogaini purva ciņi ar mellenēm un

zilenēm. K. Sk. 4, 157. Otrā dienā viņa letika kartupeļu laukā un mielo-

jās ar jaunajiem, vēl diezgan sīkajiem kartupeļiem. 8.-U. 6, 66. Māsiņai
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ar brālīti tagad jau vairāk darba — jāēdina mazie pīlēni atsevišķi ar

putraimu biezputru. 8.-U. 6, 58. ...pie auž ar ziedoņa ilgām debesi

bezgalīgo. Fr. B. 1, 59. Plašā, bet pazemā priekšistaba bija pieblīvēta trim

lieliem ādas klubkrēsliem un tadu pašu ar ādu apvilktu dīvānu. A. Grig.
6, 38. Tad caurumus aiztaisa ar sausa koka tapām. J. Jauns. 5, 20. Re-

dzēju garu galdu, pārsegtu ar baltiem palagiem. J. Jauns. 5, 275. Tie lai-

kam bija īsti kaujas viri, jo pat viņu automāti bija aptīt i ar baltu audumu,
lai sniegā neatdalītos tumši plankumi. A. Grig. 2, 86. Visi bija nov ār li-

jušie s ar sodrējiem, dubļiem un asinīm. A. Grig. 2, 125. Maharadža

viņu apdāvināja ar rīsu un augļiem. K. Sk. 4, 74. Vējš iegriezās
dienvidos un apgādāja ari naktis ar siltām gaisa masām. A. Grig.
10, 161.

3) Līdzek|a nozīme ir papildinātājam, kas izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda, vai substantiveta adjektīva instrumentāli, saistījumā ar

abstraktas nozīmes verbiem (te) priecināt, lutināt, mudināt, valdzināt,

sajūsmināt.

Draugs, nelauz sirdi man ar savu dziesmu. L. P. 6, 438. Divi mēneši

viņam jāpaliek te, jāiepriecina ļaudis ar dažādiem krāsainiem pār-

steigumiem. A. Grig. 10, 153. Gusts tā kā pat mazliet nosarka no šā

dīvainā epiteta «miļais». Ar ko tamlīdzīgu viņš laikam līdz šim nemaz

nebija dzīvē lv 11 nāts. A. Grig. 6, 77.

4) Ar lietvārda vai vietniekvārda līdzekļa instrumentāli kopā ar prie-

vārdu izteikts papildinātājs nosauc darbošanās objektu.

Simkus un Karapets abi bija uzauguši Karabaha apgabalā, kur ļaudis

nodarbojās ar zirgu audzēšanu. 8.-U. 5, 44. Ari mēs tirgosimies

ar mākslinieciskiem spieķiem. A. Grig. 6, 215. Sakuma viņa ņēmās ar

prāvas lizdas taisīšanu. 8.-U. 6, 69. Ar krītu un trumpām viņš rīkojās

kā pats lielais burvis. Brig. 5, 64. Bet Mamedlņš bija aizņemts ar

savām bildītēm un nevienu tagad neredzēja. 8.-U. 5, 20. Mazais Edzis

turpat līdzās spēlējās ar vecām plūksnām, krāva kaudzītē apaļos jūr-

malas oļus un kaut ko pļāpāja savā šļupstošajā bērna valodā. V. L. 8, 282.

5) Papildinātājs saistījumā ar verbiem, kam ir nozīme «slimot», nosauc

slimību, slimo orgānu vai ķermeņa daļu.

Bet uznāca man cita nelaime — saslimu ar drudzi. 8.-U. 5, 83.

Vissmagāk pats Gundega «saslima» ar koksagizu. A. Grig. 6, 127.

Tad ar trūkuma vainu vīna tev guļ? A. U. 29, 11. Jēcis zaļu bumbieruPārak

daudz bij rijis, Sasirga ar vēderu, Būtu beigts vēl bijis. Rainis 5, 110.

Es drusku aizgulējos, tads ka sanīcis esmu ar galvu. J. Por. 2, 71.

6) Kopā ar prievārdu lietvārda vai vietniekvārda instrumentālis saistās

ar verbiem pietikt, iztikt.

Bet, diemžēl, dažreiz nepietiek ar vārdiem. V. L. 8, 440. Bet pie-

tiks jau ar vecajiem dobumiem, ja tikai visus varētu piepildīt. 8.-U. 6, 36.
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«Laikam būs jāpietiek ar to pašu māju,» puisis domā un ieiet mežā.

K. Sk. 4, 208. Ar šiem trim vārdiem mēs bijām iztikuši savā darbā,
tie ari vislabāk mums noderēja šķiroties. J. Jauns. 5, 295.

3. Vairākas ar lietvārda vai vietniekvārda instrumentāli izteikta papil-
dinātāja nozīmes no parastajām instrumentāla nozīmēm attālinājušās.

1) Instrumentāli kopā ar prievārdu ar nostājas papildinātājs bezper-
sonas vienkopas teikumos, ja tas nosauc jēdzienu, par ko teikumā ir runa.

Te bieži sastopami verbi būt, stāvēt, notikt, iet.

Ar dzīvi ir tāpat ka ar opereti vai mīlestību. A. Grig. 10, 44. Kas tur

i r ar to meiteni? Brig. 5, 33. Ka tad st ā v ar tiem zaldātiem? A. D. 2,

281. Ar to valodu gan tā pagrūti ejot. A. D. 1, 95. Tādēļ ar putnu

sargāšanu jābūt ļoti uzmanīgiem. 8.-U. 6, 60. Kas tagad no tik s

ar fabriku un kooperatīvu? V. L. 8, 317.

2) Ar lietvārda vai vietniekvārda instrumentāli izteikts papildinātājs
ir vienkopas teikumos, kuros galvenais loceklis izteikts ar bezpersonas
nozīmē lietotiem verbiem gadīties, laimēties, iznākt, sekties, veikties v. tml.

S'abaga brālis. Vecajam Kalvicam taisnība: ar sievām viņam nelai-

mējās. A. U. 38, 188. Tāpat intensīva un spraiga esot vispārējā ciema

dzīve. Tikai ar Kultūras nama vadītājiem neveicās. A. Grig. 6, 28.

Tad ar doktora disertāciju nez vai kas iz n ā k s.
. . V. L. 10, 599. Kā jums

v eica s ar jaunajam kultūrām? V. L. 10, 605.

Papildinātāja lomā bieži ir deverbāls lietvārds, kas nosauc darbību,

ar kuru darītajam veicas vai neveicas v. tml.

Mežsargos ar bēgšanu bija palikuši citiem iepakaļus. 8.-U.

6, 63. Pīles šogad aizsteigušās ar perēšanu zosīm tālu priekšā.
8.-U. 6, 58.

Šāds papildinātājs ir ļoti tuvs ierobežotājam.
3) Lietvārda vai vietniekvārda instrumentālis kopā ar prievārdu pa-

pildina verba būt savienojumu ar predikatīviem lietvārdu lokatīviem galā,
mierā, postā, kārtībā.

Ar tādam atbildēm jau nu nevar but mierā. Brig. 5, 306. Es tev

aizliedzu Roplaiņos kājas atkal agrāk lecelt, pirms nevari uzrādīt zīmes,

ka ar muižu esi kārtība. 81. 17, 35/36. Kad Toms atkal atgriezās

istabā, Petersone ar savu darbu bija jau puslīdz galā. A. Grig. 10, 35.

Ar lietvārda vai vietniekvārda lokatīvu Izteikts papildinātājs

434. §. Mūsdienu latviešu literārajā valodā papildinātājs var būt iz-

teikts arī ar lietvārda vai vietniekvārda lokatīvu, kaut gan papildinātājs
lokatīvā tiek lietots daudz retāk nekā papildinātājs akuzatīvā un datīvā.

Arī salīdzinājuma ar valodas senākajiem posmiem lokatīva izlietojums ar

papildinātāja nozīmi mūsdienās samazinājies.
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Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda lokatīvu,
galvenokārt papildina verbus, kuru nosauktās darbības vai stāvokļi saistās

ar jēdzienu, kura sākotnējā vietas nozīme izbālējusi.
1. Par papildinātāju uzskatāms lietvārds vai vietniekvārds lokatīvā, ja

tas nosauc jēdzienu, kurā gan samanāma sākotnējā vietas nozīme, bet to-

mēr tas nenorāda darbības vietu.

1) Papildinātājs lokatīva nostājas pie verbiem ar nozīmi «piedalīties».
Tā pamatā, šķiet, vietas nozīme būt starpā, būt klāt.

No sakuma pienākušie ciemlnieki tikai skatījās, bet tad stājās ari

barā un piedalījās rotaļās. 8.-U. 5, 99. ...varēšot jau reģistrēt, kuri

gribot piedalīties kori, deju ansambli un dramatiskajā grupā. A. Grig.
6, 64. Bez skolotajā darba Apsīšu Jēkaba tēvs vēl tiek levēlēts ari

pagasta tiesas vīros. Aps. J. 2, 9. Emsis brīvprātīgi pieteicās automāt-

niekos, bieži gāja izlūkos, un neviens velns to nerāva. A. Grig. 2, 39. Bet

tagad Annas tante iejaucās lietišķajā apspriedē. A. U. 38, 183.

Par papildinātajiem, kas robežojas ar vietas apstākli, var uzlūkot liet-

vārdus lokatīvā pie verbiem pazīt, saskatīt, sajust, ievērot v. tml.

...Ausekļa un Pumpura dzejā tomēr kaut kas valdzināja. A. U.

38, 273. Pazinis vienā no puišiem Aivaru, viņš beidza klausīties

mūzikā un gāja prom. V. L. 10, 169. Ilze jaunekli uzreiz pazina dzie-

dātāju. A. Grig. 6, 55. Arī: Mums jāprot saskatīt darbā skaistumu.

Skolēni mācās levērot dzīvē režīmu.

2) Papildinātājs lokatīva nostājas pie verbiem ar nozīmi «skatīties»,

«klausīties». Šai gadījuma papildinātājam ir tieša objekta loma, kaut gan

samanāma arī zināma lokāla nianse.

Kas visu nebija redzējis, tas izdevīgā bridi gāja skatīties Prātiņa

sētā, kura visai valstij bija palikusi par sesto pasaules brīnumu! Aps. J.

2, 90. Izlasījusi pirmo teikumu, viņa apskatīja visu vēstuli, atšķīra otru

lappusi un ieskatīja s beigās. V. L. 8, 453. Vecozols platām acīm vērās

jaunekļos. A. Grig. 6, 103. ...
Palūkošos stigu taisnajās līnijās, tad

steigšos atkal atpakaĻ I. Lēm. 3, 10. Pēc tam es lasīju atkal vecajā

dziesmu grāmatā. J. Jauns. 5, 375. Majors apstaigāja guļas vietu rindu un

klausījās smaga, nevienmērīga vīru elpošanā. A. Grig. 2, 136. Zēns

apstājās un ieklausījās maigajā mūzikā... V. L. 8, 379.

3) Papildinātajā funkcijas ir ari lokatīvam, kas nosauc darbības lī-

dzekli. Šie papildinātāji veidojas uz tādu vārdkopu bāzes kā saukt

vārdā, apauties zābakos, apģērbties kažokā, braukt kamanās, noēst maize,

apstrēbt putrā v. c.

Vai tas liellbnleks Upīšu Mārtiņš tik vien nopelna, kā viņš saimnieka

putrā ap strebj un krogā nodzer? A. U. 29, 191. «Svaks gan tev tas

Sainis, Jāni,» viņš [Brīviņš] teica, galvu nogrozīdams. «Lai nu ziemā ar to

sauso sienu kā,' bet tagad zaļā pavasara zālē gan varēja kaut cik at-

kopties.» A U. 29, 14. Purvs Ilzi bija ietērpis ne visai izskatīga
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dubļu tērpā. A. Grig. 6, 7.
...

Anna raudzījās savā virā un priecājās, ka

viņa šajā dzestrajā rīta stundā var paelpot svaigo āra gaisu, vērot agrīno
rosmi uz ūdeņiem un vizināties laivā. V. L. 13, 204. ...cauri saplo-
sītām skarām pavida jauns, sāpīgs spīdums, ko viņš jau sen jaudls, bet

nebija varējis nosaukt īstajā vārdā. A. U. 38, 161. Rožainā plīvurā

viņai rādījās tīta visa viņu nākotnes satiksme
...

A. U. 8, 24. Te citi

kučieri sajūdza citus zirgus dzeltenajos vagonos un Izvadāja pa pilsētu.
8.-U. 5, 65.

Šads papildinātājs daļēji medz robežoties ar vietas, laika vai veida

apstākli. .
2. Par papildinātāju nostājas rezultāta lokatīvs. Tas nosauc jē-

dzienu, kas rodas ar to verbu nosauktās darbības rezultātā, kuru papildina
ar lokatīvu izteiktais teikuma loceklis, kā, piem., vārdkopās samalt miltos,

putraimos, savērt virknē, savārīt biezeni, sakult putās, sacirst malkā v. c.

.. . gulta izsviesta skaidienā, pagalam satrunējusi un ķirmju saurbta.

Tā tikai malkā skaldāma. A. U. 29, 222. Ak vai nu tu esi tik bagāts,
kas derīgas lietas malkā vari saskaldīt? 81. 13, 195. «Nepārdod viņu
[zirgu] Papajanam!» Simkus lūdza tēvu, «te viņu drīz vien nomocīs un

atdos i z v ārīt ziepēs.» 8.-U. 5,81.
Dažkārt šādam lokatīvam ir vairāk veida apstākļa nozīme, piem.,

...viņš savīstīja savus pinekļus un pakulas vienā muskulī un izgāja.
A. U.'29, 61.

Palaikam par papildinātāju tiek lietots rezultāta lokatīvs, nosaucot

darbības rezultātu pie verbiem ar nozīmi «pārvērst(ies)». Papildinātājs te

nosauc jēdzienu par ko kaut kas kļūst, pārvēršas.
No Tjanšana virsotņu ledus putodamas plūda straumes, un viņu spēks

pārvērtas gaismā un kustībā. Sudr. 4, 72. Ja seni stāsti ir pareizi, tad

pec Jāņiem dzeguze bija pārvērtusies vanagā. A. Grig. 10, 81. Visas

peļķes sastinga ledū. .. J. V. 4, 37. Maskēšanās tērpu tas no virsvalka

bija licis paršut apmetnī. A. Grig. 2, 63. Karu viņš uzsāka kā polit-
darbinieks, bet ātri pārkvalificējās ierindniekos. A. Grig. 2, 56. Meži

saplaka un sarāvās nelielas salās un garās strēmelēs. A. Grig. 6, 85.

Verbālais papildinātājs

435. §. Verbu teikumā mūsdienu latviešu literārajā valodā papildina ne

vien lietvārds vai vietniekvārds, bet to var papildināt arī kāds cits verbs.

Papildinātāja funkcijā galvenokārt ir nenoteiksme, kā arī lokāmie div-

dabji ar izskaņām -ošs, -ams, -āms, -ts un nelokāmie divdabji ar -am, -ām,

-ot. Lokāmie divdabji, būdami par papildinātājiem, parasti ir vairāk vai

mazāk substantivēti, tā ka tie nozīmju ziņā nav atdalāmi no nominālā pa-

pildinātāja.
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Ar verba nenoteiksmi izteikts papildinātājs

436. §. Saistījumā ar cita verba nenoteiksmi, finītajam verbam var būt

vai nu pilnīgi patstāvīga, vai daļēji palīgverba loma. Nenoteiksme uzska-
tāma par papildinātāju vai nolūka apstākli, ja verbam, no kura tā atkarīga,
ir patstāvīga nozīme; ja finītajam verbam šādas patstāvīgas nozīmes nav,

nenoteiksme uzskatāma par frazeoloģiska rakstura paplašināta izteicēja
sastāvdaļu. Taču ne vienmēr iespējams krasi noteikt, kur nenoteiksmei ir

papildinātāja vai nolūka apstākļa, kur izteicēja sastāvdaļas loma, jo pat
vienam un tam pašam verbam dažādos kontekstos var būt dažādas nozī-

mes, piem., Rembēniete. Mīļie labie
...

es tikai tāpat vien te noslēpos. Lu-

dis. Ekur maza meitenīte — iet slēpties... (81. 17, 139). Ko lai dara,
naidoties jau tāpēc neiesim. (Zv. 3, 14, 4). Te verbs iet ir ar palīg-
verba nozīmi, un no tā atkarīgā nenoteiksme tātad ir paplašinātā verbālā

izteicēja daļa. iet kopā ar nenoteiksmi slēpties izsaka vienu jēdzienu —

slēpjas; naidoties neiesim — nenaidosimies! Verbs iet te gandrīz zaudējis
savu leksisko nozīmi. Turpretim teikumos Vadītājs ar Dižo Dauni aiz-

gāja sagādāt laivas. (J. V. 3, 19) un Trešdienas vakarā sanāca pazīs-
tamie ciema bērni atvadīties no saviem rotaļu biedriem. (8.-U. 5, 12) ver-

biem iet, nākt ir pilnīgi patstāvīga nozīme, un nenoteiksme šos verbus pa-

pildina, norādot ar finīto verbu izteiktās darbības mērķi.
Ir dažas verbu grupas, pie kurām nenoteiksme vairāk vai mazāk droši

atzīstama par papildinātāju.
1. Katrā ziņā par papildinātāju uzskatāms t. s. objekta i nfi n i-

tīvs, t. i., nenoteiksme, ar kuru nosauktā darbība attiecas uz citu personu

nekā ar finīto verbu nosauktā darbība.

Objekta infinitīvs papildina verbus likt, liegt. lagt. ļaut, prasīt, dot, pa-

vēlēt, mācīt v. tml.

No mērķa novēršas sirds, liek ciest un nīst, un mīlēt, liek alkt un

reibt no dailes un beidzot krist. L. P. 6, 427. Bet mans godaprāts neļauj
klusēt, mans pienākums liek to darīt. V. L. 8, 441. Neej nu cilvēku valo-

dās klausīties, vai tad nu māte tiem savu naudu deva skaitīt! 81. 13, 67.

Skolotāji mani uzaicināja pārnākt uz dzīvi pie viņiem un palīdzēt

viņu saimniecībā. 8.-U. 5, 84. Tas prasīja atcerēties visu to, ko man

bija mācījuši gudrāki cilvēki, nododot man savu pieredzi un zināšanas.

A. Grig. 6, 14. leteicu padomāt par šiem jautājumiem. \. Grig. 6, 117.

Anniņa patiek šaipus tiltiņa, jo māte viņai pie te i k v s i v z tiltiņa nekāpt,

varot iekrist upē. 8.-U. 5,46. Kas mani spieda par jumiķi, par grāvraci,

par linu kulstītāju blandīties apkārt? 81. 20, 45. Kas mani grūda braukt

uz to trako namu! 81. 17, 136. Artašess... piekodināja pasteigties.

B.-U. 5, 46.

2. Papildinātāja funkcija ir nenoteiksmei saistījumā ar ikvienu pāre-

jošu verbu. Nenoteiksme tāpat kā nomens, tātad arī verbālnomens, pie šā-
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diem verbiem ir papildinātājs. Teikumos Bet, tikko bijām izkļuvuši stepē,
abi jātnieki sāka džigitēt. (8.-U. 5, 11.) un Abi pavadoņi tagad beidza

džigitēšanu un jāja mums pa priekšu kalnā augšā. (8.-U. 5, 11.) sintaktiski

pilnīgi vienāda funkcija ir nenoteiksmei džigitēt un lietvārdam džigitēšana.
Tāpat sal.: Viņam gribējās tagad aiziet kaut kur tālu prom no visiem,

sniega mākoni, puteņainajā tumsa, neka nezināt, nedomāt, iegrimt nema-

ņas naktī. (V. L. 8, 340.) un Un, kad viņš reiz izgāja tukšā,neauglīgā smilšu

klajumā, tad viņam gribējās zemes, zemes, kas auglīga gulēja tur

zem smiltīm un slēpa sevī jaunus kokus un puķes. (K. Sk. 4, 113.) arī [Ņe-
miet] tādu, kas smalkus rokas darbus prot. Es māku tamborēt... (B!.

17, 107.).

Minētajos piemēros nenoteiksmes izlietojums ir sintaktiski un seman-

tiski vienāds ar nomena izlietojumu — abos gadījumos papildinātājs.
1) Par papildinātāju nenoteiksme mēdz but pie pārejošiem verbiem,

kas izsaka darbības sakumu, ilgumu, beigas, piem., sākt, beigt, turpināt.
Izbridusi krastā, visi sastājās pēc spēka un auguma un sāka vilkt.

J. V. 3, 13. Abi vasarā bij iesākuši braukt pa tirgiem. 81. 17, 43. Ar-

vīds turpināja airēt. J. V. 3, 12. Tad skraidi nu, kamēr zobi beidz

klabēt. J. V. 3, 63. Beidz nu jokot. V. L. 2, 160.

Papildinātāja funkcija nenoteiksmei ir arī pie šās nozīmes nepārejo-
šiem vai atgriezeniskiem verbiem.

Puiši nostāja strādāt, atkāra galvas, lika rokas virs acīm un rau-

dzījās. .. J. Jauns. 5, 381. Kļuva jau vēsāks, un tādēļ leva mitējās sau-

ļoties. A. Grig. 10, 9.

2) Ar verba nenoteiksmi izteikts papildinātājs nostājas pie pārejošiem
verbiem, kas izsaka nodomu, gribu, tieksmi, gatavošanos realizēt ar neno-

teiksmi nosaukto darbību, piem., gribēt, cerēt, kārot, tīkot, nolemt, nodo-

māt, mēģināt, solīt.

«Ko tad tu — lielo asari gribēji nogrābt?» Daunis jokoja, grlbē-
da m s uzmundrināt draugu, bet Krišiņam prāts nemaz nenesās uz jo-
kiem. J. V. 3, 16. Ka sargs viņš cerēja nomirt. A. Grig. 10, 17. Tu

domā attaisnoties un parādi visu savu nekrietnību, tu nekrietnais, tu ne-

pateicīgais cilvēks! 81. 17, 55. Pēc maltītes visi brīdi atpūtās saulē, mēģi-

nāja ari peldēties. J. V. 3, 15. Krists nolēma būt klāt pie ēdiena un

degvīna izdales. A. Grig. 2, 13. Reinis domu domas bij izdomājis un pēdīgi
sevī nospriedis Natāli precēt. 81. 13, 85.

Tāpat par papildinātāju nostājas nenoteiksme pie atgriezeniskiem ver-

biem pūlēties, vēlēties, gribēties, saņemties, Izšķirties, solīties, taisīties (sa-

runvalodā) v. tml. ar minēto nozīmi.

Marija apņēmās cerēt, paciesties un gaidīt. 81. 13, 24. Tagad Ilze

izšķīrās sarīkot priekšlasījumu par starptautisko stāvokli. A. Grig. 6, 47.

Sēzdamies ratos, bērni solījās palūgt mājās atļauju un jo drīz mūs atkal

apciemot. 8.-U. 5, 23. Viņš jau sakās to Madi ņemt un ņemt. 81. 17, 103.
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Bet Lata pamazām aizmirsa notikušo un pūtējā s aizmirst arī pašu
Ābolu. A. U. 8, 26. Kad es tevis gribēju, tad tu steidzies braukt šurp.
81. 17, 137. Par to cenu, kadu tu prasi, es nevēlos pirkt tavu klusēšanu.

V. L. 8, 98.
...Edgars pasteidzās aiziet. V. L. 13, 14.

3) Ar verba nenoteiksmi izteikts papildinātājs papildina verbus, kas

izsaka spēju, iespēju, prasmi, veiksmi, lietderību vai patiku veikt ar neno-

teiksmi nosaukto darbību, piem., varēt, spēt, prasīt, mācīt, drīkstēt, arī de-

rēt, patikt, vajadzēt v. tml.

Bet sataustīt gan vel neka nevar. 81. 17, 131. Manējie visi prot
peldēt. J. V. 3, 27. Mācos trīs gadus pie remeša: Vēl nevaru nokalt

lemeša! Mācos trīs gadus pie meldera — Vēl nemāku pašūt ne keldera!

Rainis 5, 104. Viņš neatbildēja vai ari nepaguva atbildēt. A. U. 8, 60.

Tie [jaunie bērzi] drīkst brīvi izlaist savu speķu pa zariem un lapām.
Mirdzēt un smaržot. Brig. 5, 43. Tālāk Brīviņu kungs negribēja iet, ne-

pieklājās taču rādīt, ka jaucas savu gājēju privātā dzīvē. A. U. 29,
80. Tur nu gan derētu būt klāt! J. V. 3, 6. Ja negribēja pārraut auk-

las, tad vajadzēja atraisīt mezglus kādam Izvilktam gabalam un

griezt aiz viena spārna atlikušo vadu ārā. V. L. 8, 348. Bet meitām pašausts
vairs nebija nekas, viņas pirka bodē katūna un vilnas drēbes, pašas pa-

šūt ari vairs nevīžoja. A. U. 29, 655. Vai tad tev jau nu tā patiktos

ar Miku dancot? 81. 17, 49. Pirkstiem patika tvert asas liesmas un sa-

just karstumu. A. Grig. 2, 31. Oskars ar jauno murdu dabūja labi pa-

pelnīt. V. L. 8, 285. 3o koku Tenim izdevās satvert. A. Grig. 2, 167.

Vai tad nav gadījies lasīt, ka saimnieka dēls apprec kalponiti? Brod.

7, 13. Kristam iekrita palikt nomoda līdz saulei. A. Grig. 1, 9. Dažreiz

iznāk peldēt pat lēnā laikā. V. L. 3, 18.
v

4) Papildinātājs izteikts ar verba nenoteiksmi saistījumā ar verbiem,

kas nosauc darbību, kuru neizdara vai vairās izdarīt.

Marta domu pilna raudzījās tālumā. Oskars nomākts vairījās pa-

skatīties uz meiteni. V. L. 8, 354. Bet pie tam viņš rupigi sargājās
izlietot labās rokas rādāmo pirkstu. 81. 13, 108. Viņa baidās sapīties

izsalkušo zvejnieku tiklos un nonākt uz zivju tirgus. K. Sk. 4, 106. Es c s m v

aizmirsis attaisīt aitu kūts durvis un izlaist aitas. K. Sk. 4, 227. Bet

viņš ievēroja ari to, ka Elga piemirsu s i piespraust komjaunatnes no-

zīmi. A. Grig. 6, 11. Vilma, apnikusi lasīt grāmatu, gāja Ildzi. J. V.

3, 15. «Kaunies, sieva, pīkstēt!» Laurim acis ieliesmojas. A. D. 1, 192.

3. Daļēji robežodamās ar nolūka apstākli, nenoteiksme papildina virzī-

bas verbus, nosaucot darbību, kuru dodas veikt (sk. 526. §).

Nenācu arī tev tā joka izskaidrot. Atsteidzos šurp tevi lūgt:

esi laipna pret kādu übadzi, kas te katrā acumirkli var ierasties. 81. 17, 125.

Ješka piegāja palīdzēt. A. V. 21, 267. Garklava māte, uzklājusi galdu,

aizkliboja ravēt mazas dobītes dārzā. A. Grig. 6, 37.
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Papildinātāju nenoteiksmē savukārt bieži papildina kāds cits nomināls

vai verbāls papildinātājs, arī verba nenoteiksme.

No šim sumām varēs izsniegt pabalstu trūkumā nonākušām zvej-
nieku ģimenēm, apdrošināt zvej lietas un dzīvību, izveidot koo-

peratīvus, paplašināt fabrikas un veikt citas sasāpējušas lietas.

V. L. 2, 256. Padomju zinātne prata radikāli cīnīties ar šo meža nāvi.

A. Grig. 6, 111. Vēlāk lēnā garā varēs lemācīt apkalpot mašīnu kādu

apķērīgāku kalpu. A. Grig. 2, 173. Tad jau drīzāk ūdens varētu sākt pret
kalnu tecēt neka tas notikt. 81. 17, 123.

Ar nelokāmu divdabi izteikts papildinātājs

437. §. Saistījumā ar uztveres verbiem, visbiežāk ar verbiem redzēt,

dzirdēt, gaidīt, papildinātāja funkcijas veic tagadnes nelokāmais divdabis

ar -am(tes), -ām(ies), -ot(les).
Ar nelokāmo divdabi izteikts papildinātājs nosaka uztveramo darbību,

uz kuru attiecas verbs, kas ir par izteicēju vai galveno locekli.

Lauka dzirdēja dziedam tuvu un tālu. Zv. 2, 24, 4. Neviena cilvēka

vairs nevarēja saskatīt, kaut kur padzirda tā kā runājot, bet atkal no-

klusa. A. U. 38, 602. Arā dzird runājot. Aps. J. 2, 38. ...nekad viņš

nebija dzirdējis tik jauki spēlējam. V. L. 8, 379.

Netiešais adverbiālais papildinātājs

438. §. Netiešais adverbiālais papildinātājs papildina verbu un tiek iz-

teikts ar dažādiem nomena vai vietniekvārda locījumiem kopā ar prievārdu.
Par papildinātāju mūsdienu latviešu literārajā valodā tiek lietoti liet-

vārda vai vietniekvārda savienojumi ar prievārdiem ap, bez, gar, no, par,

pār, pēc, pie, pret, (priekš), uz.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārdu ap vai gar

savienojumu izteikts papildinātājs

439. §. Ar prievārdu ap lietvārds vai vietniekvārds saistās pie verba,
nosaucot darbošanās objektu.

Viņi darbojās ap savām pulksteņu ķēdēm un klusēja. A. D. 1, 241.

Vecenīte pūlējās ap savu lielo lakatu. J. Jauns. 5, 270. Visi (audis
strādāja līci ap sienu. J. Jauns. 5, 266. Saimnieces, nostājušās aiz saim-

niekiem, nemāk aiz pilnas sirds runāt; abas tik mīlinās ap izglābto
bērnu. Aps. J. 2, 93. Zvejnieki vēl darbojās ap milzīgām zivju kau-

dzēm. A. Grig. 6, 122.
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Gluži tada pati nozīme ir papildinaiājarn kopā ar prievārdu gar, kaut

gan to lieto retāk, piem., Raudupietei, kura agrāk gar zemes darbiem tik-

pat kā nemaz nav nodarbojusies, jācieš klusu un jātic ...
81. 19, 64.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda bez

savienojumu izteikts papildinātājs

440. §. Lietvārda vai vietniekvārda savienojumi ar prievārdu bez par

papildinātāju lietoti samērā maz un nozīmju ziņā vienveidīgi.
1. Lietvārds vai vietniekvārds ar prievārdu bez saistās ar verbu, no-

rādot personu vai priekšmetu, kas nav ietverams verba izteiktās darbības

veicējos, sajutējos.
Bez tevis man grūti pat dzīvot un augt. Kā bērzam bez zemes, kā

upei bez jūras. A. Kr. 1, 64. Neviena valsts, neviena zeme un neviena tauta

vairs nevarēja palikt bez savas rūpniecības un fabrikām, ja tā vispār
gribēja dzīvot un nekļūt citām par kāju pameslu. A. U. 38, 348. Bez tele-

fona ari nevar Iztikt. V. L. 8, 295. Ļeņingradas ainava nav iedomā-

jama bez neskaitāmiem tiltiem, upītēm un kanāliem, kuru krasti iekulti

granītā un čugunā. Pad. J. 3, 228.

2. Dažreiz ar prievārdu bez biedrojas lietvārds vai vietniekvārds papil-
dinātāja funkcijā, nosaucot daļu darbības veicēju vai objektu.

Nu jā — tev māte bez drēbēm ari kādu kapeiku naudas būs at stā-

j v s e[-i]. 81. 7, 66. Bez sviesta un siera viņš bija atvedis ari divas lapsu
ādas pārdošanai. 8.-U. 5, 298. Bez Nurmika un Jaurama no igauņiem

piedalījās vēl četri veci piedzīvojuši mednieki, no mūsu puses vēl Sa-

veljičs. 8.-U. 5, 106. Bez krāšņām sarkanām spurām to [ruduli] vēl rotāja
zeltains zvīņu mirdzums. A. Grig. 10, 89. ...jaunietes divos gados bez

ēdienu gatavošanas, rokdarbiem, sanitārijas un higiēnas apgūst ari pe-

dagoģijas pamatus ...
Pad. J. 9, 197.

3. Nereti papildinātājam, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda un

prievārda bez savienojumu, ir veida vai nosacījuma nianse.

Tik vecu cilvēku sist, kas piecpadsmit gadu ar godu nodzīvojis
ķeizaram bez sitiena, nudien, bez sitiena, bez viena paša. Aps. J. 2, 33. Bez

Vikentjeviča palīdzības es ne b utu tik viegli un ātri lepraktizējies
traukiem iegriezt ķimenes un ielikt dibenus, uzdzīt stīpas, bet tagad
ar vīna padomu un darba rīkiem viss gāja diezgan sekmīgi un gludi. 8.-U.

5, 95.'

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda no

savienojumu izteikts papildinātājs

441. §. Visai bieži mūsdienu latviešu literārajā valodā par papildinātāju
ir lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu no. Sis papildinātāja veids

visai bagāts arī nozīmju ziņā.

20 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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1. Laba da|a šada papildinātajā nozīmju izriet no prievārda no vie-

tas nozīmes — attālināties no kaut kā.

1) Papildinātājs ar prievārdu no saistās pie verbiem ar nozīmi «attāli-

nāt (ies)», «atbrīvot(ies)», «virzīt(ies) prom, nost», nosaucot priekšmetu
vai priekšmetu grupu, no kuras kas attālinās, atbrīvojas.

...govis nozagušās no pulka un iegājušas druvā. Aps. J. 2, 53.

Ak tad šitā čiekurkalnieši atraujas no masām! A. Grig. 6, 4. No cīņas
neesmu nekad vēl bēdzis. L. P. 6, 436. Mēs esam nošķirtas

no visas pasaules. A. U. 21, 355. Beidzot tomēr visi kamieļi bija noguldīti,
un vedēji raisīja no viņu mugurām nost smagos sāls maisus. 8.-U. 5,
55. Sniegs bija nokusis no zābaku zolēm, uz grīdas sakrājušās mazas

peļķītes. V. L. 8, 328. No važām garu atbrīvot Tik uguns putns spēs.
L. P. 6, 422. No durvju puses sāka raisīt govis vaļā no saitēm un

dzīt tūliņ pa durvīm ārā... 8.-U. 6, 113. Pa šis apspriedes laiku puisis jau
bija izlobīts no tām panckām. A. U. 38, 184. Lai kaut cik no šķīs tī-

tos no varenās [benzīna] smakas, Indriķis un Valdis Ilgi berzās ar ziepēm,
smiltīm un terpentīnu, pēc katras reizes mērcējoties līdz kaklam upes ūdeni.

A. Grig. 6, 100.

Prievārda no savienojumu ar lietvārdu vai vietniekvārdu par papildi-
nātāju dažkārt lieto pēc citu valodu parauga arī saistījumā ar verbu

atkarāties (pārnestā nozīmē).
Tas atkarājas no pirkto koku labuma. 81. 13, 15. Ezera apkaimē

viss atkarājas no lietiem un ūdeņiem. A. U. 21, 176. Tas neatkarā-

jas no manis. V. L. 8, 584.

2) Papildinātājs ar prievārdu no mēdz saistīties ar verbiem baidit(les),
brīdināt, glābt(les), kaunēties, sargāt(ies), vairīties v. c. Šādam papildi-
nātāja veidam paralēli sastop arī papildinātāju, kas izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda ģenitīvu (sk. 429. §, 6.).
Ja cilvēks gatavojas sistemātiski, tad viņam no eksāmeniem nekad nav

jābaidās. A. Grig. 6, 13. Bet, bīdamies no suņa, viņš tālāk negāja.
V. L. 8, 387. Purvasloka brīdināja no tankiem un kājnieku triecie-

niem. A. Grig. 2, 120. Saki, kā lai glābjas no bada? K. Sk. 4, 52. Viņa

negāja, kur bija ļaudis, jo kaunējās no savām kājām. Ķ. Sk. 4, 324.

Zirgus bezdelīgas sarga no mušām un knišļiem. 8.-U. 6, 46. Taču viss

viens — jāslēpjas un jāsargās viņam tik no vanagiem, kā no pū-
cēm. 8.-U. 6, 37. Es pats vienmēr esmu izvairījies no rēķināšanas,
man labāk patīk tēlaina domāšana. A. Grig. 6, 144.

3) Par netiešo papildinātāju lietvārda savienojums ar prievārdu no

funkcionē saistījumā ar verbiem, kam ir nozīme «atšķirt(ies)», un nosauc

priekšmetu, ar kuru kaut ko salīdzina.

Jums gars ir ticis neass Un spējas sīkušas, Vairs neizšķirat strāvu

no siķas vēsmiņas. Rainis 2, 348. ... [cīrulēni] plaķa pie zemes un lerāva

galviņas, lai viņu pelēkos stāvus neatšķirtu no pelēkās apkārtnes.
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8.-U. 6, 102. Sis vakars nedaudz atšķiroties no parastajiem sarīko-

jumiem Kultūras namā ar to, ka netikšot dejotas balles dejas, bet gan

deju rotaļas un tautiskās dejas. A. Grig. 6, 143. No kuplās, apaļi apcirptās
bārdas un gari noaugušajiem matiem viņa seja ...atdalījās kā gulošs
pusmēness no lietus mākoņiem. Brig. 6, 74. Kas tad Jugliņam daudz

trūka no Apsīšu Jēkaba Klucē? Un kas Rumpltes Helēnai no Andreja
L'pīša komēdiju varonēm? A. Grig. 6, 171.

4) Saistījumā ar verbiem, kas izsaka pāreju no kāda stāvokļa citā, par

papildinātāju ir lietvārda savienojums ar prievārdu no.

Tikai pamazām ļaužu pulks atkal atdzīvojās no starta sasprindzi-
nājuma. A. Grig. 6, 3. Viņš gribēja to uzmodināt no nejūtīgā pusmiega,
kādā iegrimst svešu sauļu iemītnieki, kad tie nonāk zemes gaisā ...

K. Sk.

4, 103.

2. Ja par papildinātāju ir lietvārda vai vietniekvārda locījums kopā ar

prievārdu no, tad prievārda no vietas nozīme ir vairāk vai mazāk zudusi.

1) Papildinātājs saistās pie verbiem ar nozīmi «gūt», «ņemt», nosau-

cot dzīvu būtni vai priekšmetu, no kura gūst vai ņem.

leva saņēma vēstuli no saviem labvēļiem — konservatorijas mācības

spēkiem. A. Grig. 10, 81. Acumirkli es nojēdzu, ka esmu izdarījis slikti,

ņemdams tādas dārgas lietas no muļķa skuķa. J. Jauns. 5, 254. Uz ne-

tīra sliekšņa stāvēja kāds zivju pārdevējs ar platu ādas maku aiz jostas

un lasīja no ienācējiem naudas gabalus. K. Sk. 4, 101. Bet šeit viņš
vienmēr paglabāja vislabākās zivis, un katru otro dienu no viņa pirka.
V. L. 8, 381. Tomēr no šā atgadījuma Ādams bija smēlies nākotnei

mācību. Aps. J. 2, 29. No semināra pārrunām Ilze ieguva ļoti daudz.

A. Grig. 6, 254. Aina no Zelmiņos uzzināja, ka divos uz rajonu ies

«Sarkanā Arāja» smagā automašīna. A. Grig. 6, 41.

2) Papildinātājs saistījumā ar verbiem pazīt, noteikt, secināt v. tml.

nosauc pazīmi, pēc kuras kaut ko pazīst, nosaka.

. .. to jau no valodas pazinu, tā bija «mīļa, balta» mate. Aps. J. 2,

235. Pati pilsēta pavisam pārvērtusies, tā ka var pazīt tikai no spīdošās

katedrāles kalnā un tumši kūpošās strēmeles melnās pilsētas vietā. 8.-U.

5, 126. No pludiņa piesitiena Toms iemācījās noteikt, kāda zivs pieķē-
rusies. A. Grig. 10, 88. Tik no ūdens svītriņas dīķa līmeni varēja vērot

bezdelīgas pieskaršanos ūdenim. 8.-U. 6, 46. To varēja secināt no tavas

dziedāšanas. Kar. 7, 9, 63.

3) Kopā ar prievārdu no lietvārds vai vietniekvārds papildina verbus

ar nozīmi «darināt»; tas nosauc materiālu vai priekšmetu, no kura kaut

kas darināts.

No bērzu mizas taisu kārbas, no egļu mizas krijas. 8.-U. 6, 14. Res-

nākos lazdu zarus atliku žogu vabām, bet no tievākajiem zariem Izliecu

un sapinu no klūdziņām krēslus, galdu un dlvaniņu. 8.-U. 5, 94. Lai

nu lai, vai nu no miega maizi cepšot. Brig. 5, 74. Viņa tēvs un māte
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plūca linus, bet viņas slēja no smagajām saujām būdu un glabājas tajā.
J. Jauns. 5, 252. Vieni [krogi] ir celti no gariem, tēstiem baļķiem...
Otri ir celti no zemē raudzētiem kaļķiem un pelēkiem, neskaldītiem

laukakmeņiem. A. Grig. 10, 70. Ja es pie katra krietna un pārtikuša cilvēka

būtu solījusies iet, tad tagad važas no gredzeniem varētu kalt. 81. 9, 113.

4) Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārdu vai vietniekvārdu kopā ar

prievārdu no, papildina arī verbus pārtikt, iztikt, baroties v. tml.

Naktis varēja pārgulēt mežā, bet no meža ogām vien nevarēja pāri i k i.

8.-U. 5, 83. Makšķernieki pārtika pa lielākai tiesai no zivīm, ko cepa

kopā ar linsēklās atrasto žāvēto speķi. A. Grig. 10, 89. Tiku paēdis no

gara, Tā ka aizmirsu par maizi. Rainis 5, 58. Teica, ka tā dzīvojot tikai

no žēlastības. J. Por. 2, 225. Pie galda, mielodamiesno ceptā taimēna,
Roberts sāka izjautāt vecākus par pēdējiem notikumiem apkārtnē. V. L.

15, 427.

5) Lietvārds vai vietniekvārds, biedrodamies ar prievārdu no, papil-
dina verbus gaidīt, prasīt, lugt, gribēt, vajadzēt.

Velti viņš mocīja galvu, minēdams, ko no viņa grib. A. Grig. 10, 72.

Viņš prasīja ļoti daudz no sevis un no citiem. A. Grig. 2, 66. .. .mīlī-

gais augums var līdzināties atsperei, no kuras katru brīdi gaidāms grū-
diens. M. B. 1, 59. ... viņš pārveda vairākas krievu autoru grāmatas, dažas

no tām lūgšus izlūdzās no saviem jaunajiem paziņām. A. Grig. 6, 128.

... es nesaprotu, ko viņam no manis vajaga. V. L. 2, 87.

6) Papildinātājs nosauc priekšmetu grupu, par kuras daļu kaut ko

paskaidro teikumā.

No putniem un zvēriem pienesa gan mājās pieradinātus, gan tikai

nupat saķertus mazuļus. 8.-U. 5, 9. No Oskara vīriem mājās palika
tikai Francis ar Dži mi. V. L. 8, 339. No pasaules cirulēni pazina
tikai savu lizdu. 8.-U. 6, 101. No kustoņiem pirmajā pavasari iegādā-

jās pa pār i m ... 8.-U. 6, 103.

7) Papildinātāja lomā nostājas lietvārda vai vietniekvārda locījums
ar prievārdu no saistījuma ar verbiem būt, iznākt, palikt, nosaucot priekš-
metu vai dzīvu būtni, par ko teikumā runa.

Tomēr nekas liels no tautiskajām dejām neiznāca. A. U. 38, 278.

...lāga strādnieka no Latas vairs ne bij. A. U. 8, 32. Bet no svilpītes
nekas neiznāca... 8.-U. 6, 58. No tevis vēl var iznākt varonis.

A. Grig. 2, 101. Tajā rītā viņa [artilērija] spēlēja tā, ka no Cūku Rakumiem

tiešām palika pari tikai rakumi un daži atsevišķi sīkumi. A. Grig. 2, 139.

8) Kopā ar prievārdu no lietvārds vai vietniekvārds papildina verbus

zināt, saprast, sajēgt v. tml., galvenokārt, ja darbība ir noliegta.

Ķo viņa zināja no mākslām un labam manierēm? V. L. 2, 38. Vai

tad sievlešl kaut ko saprata no zivīm? V. L. 15, 423. Vispirms taču šis

skuķis nekā nesaprata no smalku un kulturālu cilvēku takta. A. Grig.
6, 168. Feldšeris bļaustīdamies ķengāja ārstus — tie nekā nesaprotot
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no medicīnas, un, ja nebūtu feldšeru, tad visi slimie varētu teikt amen.

V. L. 14, 456.

Senākos literārās valodas posmos papildinātājs ar prievārdu no lietots arī pie verbiem

dzirdēt, runāt. Mūsdienu latviešu literārajā valodā saistījumā ar šiem verbiem papildinā-
tāju lieto ar prievārdu par.

«Nedzīvošu, nedzīvošu, man jāmirst un jāmirst!» Andrejs runāja pretī, negribēdams
no dzīvošanas dzirdēt. Aps. J. 2, 63. Prātene atkal varējaziņot no Irbenes, ka tā

kādreiz, gribēdama ciemiņus smalki uzņemt, vārījusi bliņus (pankokus) skābos kāpostos.

Aps. J. 2, 82. Bet Anna no pļavas iznomāšanas nekā negribēja dzirdēt... 81. 19, 141.

9) Prepozicionāls lietvārda savienojums papildinātāja funkcijā pie
verbiem mudžēt, pludot v. c. nosauc priekšmetus, kuri ir lielā vairumā. Pa-

pildinātajā nozīme šādos gadījumos robežojas ar cēloņa vai veida apstākļa
nozīmi.

Neskaitāmi tvaikoņi un burenieki parādījās viņu ceļā, jūras šaurums

mudžēt mudžēja no kuģiem. V. L. 14, 47. Laukā dzirdēja dziedam tuvu

un talu — nakts sanēja n0... dziesmām. Zv. 2, 24, 4.
..

.temudž ej ano

sarkandzelteniem autobusiem, taksometriem un garām aizbrauca pat pe-

lēks motorollers. M. B. 3, 233.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pa

savienojumu izteikts papildinātājs

442. §. Ar prievārdu pa par papildinātāju nostājas lietvārds vai viet-

niekvārds saistījumā ar pārejošiem verbiem, nosaucot objektu, uz kuru

darbība pāriet ar pārtraukumiem vai kuru darbība aptver pa daļām.
Tīrīšanas darbu viņa strādāja tikai ar labo roku vien, kreisā pastāvīgi

meta pa sēkliņai mutē. 8.-U. 5, 7. Vienā mirkli paceļas desmit krūzes,

katra deva tukšajai pa lāsei, kamēr tā bija pilna lidz malām. A. Grig.
2, 14. Uzaicinu Baumani iedzert pa malkam. 8.-U. 10, 34. Pa retam vēl

nāca klāt, sastājās pullšos, klusi sarunājās un, smēķus saujā paslēpuši,

ievilka pa dūmam. I. Lem. 3, 48. Bet Atmiņa meta no savas maizes

pa kumosam Pincei, pa kumosam Strupastltlm, un Plnce kļuva drošāka,
nāca ari istabā un draudzējās pat ar Strupasti. 8.-U. 6, 52.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda par

savienojumu izteikts papildinātājs

443. §. Daudz nozīmju var būt papildinātajam, kas izteikts ar lietvārdu

vai vietniekvārdu kopa ar prievārdu par.

1. Papildinātājs nosauc objektu saistījuma ar verbiem domāt, sapņot,
runāt, stāstīt, spriest, jautāt, lasīt, rakstīt v. tml., kā arī ar verbiem dzirdēt,

klausīties, parādot domu, runas vai uztveres saturu.
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Oskars domāja par mājām. V. L. 8, 336. Sie bērni daudz sapņo

par lieliem varoņdarbiem un par tālām, laimīgām zemēm. J. Grīz. 1, 4.

Vārdi stāstīja par mežu, kas šalc vasaras vējos, par sauli, kas apspīd
mežu smailes, par jaunību un lietu skaistu darba dzīvi pēc studiju beigām.
A. Grig. 6, 251. Es negribu ar jums strīdēties par savu naudu. P. R.

1, 19. Viņi spriež par Kārli un nevar viņu nolielīt vien. 81. 13, 165.

Nu māte sāka runāt par Piektaļas pārdošanu. J. Jauns. 5, 247. Man

Mikus par Krustiņu laba vārda vēl nav teicis. 81. 17, 18. Cīruļi...
sludināja visai pasaulei par ziemas galu. 8.-U. 6, 99. Es kādreiz

lasīju grāmatā par kalēju, kas tikmēr kalis ratiem asi, kamēr izkalis

elku. A. Grig. 2, 142. Par tūkstoš cilvēku likteņiem lemj Zagroba, un

tas jau ir kas no visvarenības. A. Grig. 10, 117. Par Aklo ezeriņu es biju
dzirdējis daudz ko. J. Jauns. 5, 349. Vēl bija ko klausīties par

Prležkalna Rozi, kad jau ienāca vecmāmiņa un skubināja gulēt. Brig. 5, 74.

2. Saistījumā ar verbiem priecāties, dusmoties, bēdāties, uztraukties,

skumt, gausties, žēloties v. tml. papildinātājs nosauc priekšmetu vai noti-

kumu, kas šīs jūtas vai darbības izraisījis. Zināmā mērā šādam papildi-
nātājam ir cēloņa apstāk|a nianse.

Arī es nu priecājos par ogu daudzumu. J. Jauns. 5, 313. Par slap-

jumu un aukstumu ari nebija ko bēdāt. J. Jauns. 5, 333. Mēs Pārdau-

gavā lasām un dusmojamies par to savu avīzi. A. U. 38, 313. Lāgiem
Anitu pārņēma savāda nervozitāte, viņa uztraucās par mazāko nieku,
katra saruna to nogurdināja. V. L. 8, 317. Viņam bija jābrīnās par

Garozas ēstgribu. V. L. 8. 299. Tādēļ tad arī notika, ka Ošam nekad

nebija jāsūdzas par pulšu un meitu trūkumu. 81. 13, 37. Par svaigu

dārzeņu, ogu vai augļu trūkumu šodien neviens nevar gausties. R. B.

1, 179. Par šaurajām telpām un karstumu nevienam pat prātā neienāca

žēloties. A. Grig. 6, 263. Viņa baidījās par Naseti un centās.

A. Grig. 10, 129. Tie pārējie trīs vienā mutē norēcās par šo smalko

joku. A. U. 38, 233. Naktssargs nosmējās par savu joku un nozuda

tumsā. A. Grig. 10, 184.

3. Papildinātājs ar prievārdu par saistās ar verbiem gadat, rūpēties,
cīnīties v. tml., nosaucot darbības objektu vai mērķi.

Jāsāk gādāt par vietējo labklājību. V. L. 8, 271. «Par skaistumu

dzīvē jākaro, un tur galvenokārt meklējiet laimes un skaistuma jēgu!»

sacīja Gundega un atgāja no koka. A. Grig. 6, 132. Bandera madāma

likās vairāk norūpējusies par Anitas apstākļiem nekā pati meita.

V. L. 8, 322. ... Dioģens bija parūpējies par plašākiem barības krā-

jumiem. A. Grig. 10, 95. Mūsu dienās komjaunieši un jaunieši... cīnās

par sociālistiskās ekonomikas un kultūras tālāku uzplaukumu, darba ra-

žīguma celšanu, par tehnisko progresu, par ekonomiju un taupību visur.

Pad. J. 7, 215. Laimīgs, kas cīnās par jauno cilvēci. Sudr. 4, 51.

Šādam papildinātājam samanāma arī nolūka apstākļa nianse.
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4. Pie verbiem ar nozīmi «strādāt», «kalpot», «but» papildinātājs no-

sauc amatu, nodarbošanās veidu.

Piecpadsmit gadu kalpoju pie Papa par puspārnicku. A. Grig. 2,
171. Bet raibais galvas lakatiņš šķita ilgāku laiku kalpojis par kājautu
zābakā... A. U. 38, 180. Gandrīz divus gadus nostrādāju par sakar-

nieku Artura Līduma partizāņu pulkā. V. L. 10, 338. Nakti viņš palika
vāravai par sargu. K. Sk. 4, 102. Skursteņslaucītāja amatu 'protu, par

saimnieku vēl nekad neesmu bijis.Bl. 13,' 169.

Ši pati nozīme papildinātajam ir saistījuma ar verbiem lecelt, izvelēt,
izraudzīt, pieņemt v. tml.

Pēc cunftes likumiem nevācus nav brīv pieņemt par mācekļiem.
A. D. 1, 231. Tādu p aņē mus e[-si] par viru, tu ieskrietu tādā pašā
nelaimē, kādā es savā laikā. 81. 13, 65. Pēc ilgākiem novērojumiem Gun-

dega izraudzīja Annu Bezdelīgu par izlases posma posminieci.
A. Grig. 6, 129. Ganus kronējuši par ķēniņiem, un ķēniņi nometuši

purpuru un ēduši zāli līdz ar jēriem laukā. K. Sk. 4, 145.

5. Ar lietvārda vai adjektīva un prievārda par savienojumu izteikts

papildinātājs saistās ar verbiem saukt, dēvēt, slavēt, lielīt, turēt, at-

zīt v. tml.

Viņu sauca par Pupulakstu Reini, un viņš bija panīkuša saimnieka

dēls. 81. 13, 79. Bet jauno telīti, tāpēc ka tā ir visgarām brūna, saimniece

iesauca par Ķirsiti. 8.-U. 6, 110. Kapitālisms pārvērta mežus par tir-

gus preci, un buržuji tā ari sāka dēvēt to par «zaļo zeltu». A. Grig. 6, 86.

Un, tā kā vispārīgi bagāto slavē ari par laimīgo, tad jau citādi nevarēja
būt, ka Ošu ari par tādu uzskatīja un — apskauda. 81. 13, 37. Tie viņu tu-

rēja par savējo, un tāda viņa ari bij. A. U. 38, 194. Piedodiet, dārgā, ka

jus autobusā noturēju par ārsti. A. Grig. 6, 43. Un tie abi savus zvē-

restus nav pārkāpuši, jo visā pagastā Jāni ar Latiņu teic par laimīgu

pāri. 81. 13, 202. Marija un Pēteris šos vārdus atzina par ļoti prātī-

giem... 81. 13, 25.

6. Netiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda

savienojumu ar prievārdu par, saistījumā ar verbiem ar nozīmi «pārvēr-
st (ies)» nosauc pārvērtības rezultātu.

Zelts pārvērties par akmeņiem, jo par daudz tas bijis aplipis ar

cilvēku sviedriem un asinīm. A. Grig. 6, 25. Visus viņš bij padarījis
par vergiem. K. Sk. 4, 231. Ik vakarus dzēriens viņā [kausā] sasalst par

zeltu. K. Sk. 4, 58. Pēteris ar laiku bij Izaudzis par lielu un spēcīgu

puisi. 81. 13, 134. Vai tuksnesi var atdzīvināt par auglīgu tīrumu?

Vai drupām var pavēlēt slieties augšup par seno, košo celtni? V. L.

8, 294. Ķēniņa dēls apģērbās par vecu nabagu un gāja uz ķēniņa pili.
K. Sk. 4,' 123!

7. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārdu vai vietniekvārdu kopa ar
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prievārdu par, attiecas uz verbiem ar nozīmi «pirkt», «pārdot», «iegūt»,
«atdot», norādot pirkšanas, pārdošanas, iegūšanas cenu vai vērtību.

Par diviem āboliem var nopirkt dārzu un pats pieņemt savus strād-

niekus. L. P. 6, 405. Par savas bērnības cenu es esmu pirkusi slavu,

vijoli, naudu, rotas un savus ģērbus, ko es tā nīstu. A. Grig. 10, 54. Šūpu-
lis ir pusotra līdz divi rubļi vērts, un tu to esot nopircis par piecdesmit

kapeikām, 81. 13, 189. Darbu nolīga par četriem pērnā gada jēriem.
8.-U. 5, 96. Un tu gribi, lai es atdodu savus sapņus par tavām skud-

rām? K. Sk. 4, 75. Tur arvien par vērdiņu var kaut ko dabūt. K. Sk.

4, 64.

8. Lietvārda vai vietniekvārda savienojums ar prievārdu par papildina
verbus, kam ir nozīme «dot», «ņemt», «maksāt», «pateikties», un nosauc

pakalpojumu vai preci, par ko maksā, dod, pateicas.

Kungs, par padomu jums jādod Katram mums pa vienam rublim.

Rainis 5, 438. Vai tas drīkst naudas grasi par čarku vai pudeli alus Iz-

dot? 81. 13, 99. Kāds prāts ir atdot nedzīvoto dzīvi par Uguns putna

māņu mirdzumu, kas iegūts apdzisis tai pašā brīdī? L. P. 6, 434. Par brau-

camām naudām bija izmaksāta gandrīz puse no visas skaidrās peļ-
ņas. V. L. 8, 319. Tā kā acs bija izsista aiz paša neuzmanības un vainas,

tad fabrikai nācās samaksāt tikai par slimnīcu un operāciju. A. U. 38,
210. Pēteris pateicas par padomu un palaida Oskaru laukā. V. L.

8,311.
Minētie verbi var būt arī elideti, piem., Viņš pasniedza levai un Jēka-

bam katram alkšņu mizas tarbu [ar zemenēm]. «Un kur tev pašam par lasī-

šanu?» 81. 13, 102. Jēkabs. Nu, cik tu gribēsi [saņemt] par ēsmas pusi?

Miķelis. Dod divus ābolus! L. P. 6, 424.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pār
savienojumu izteikts papildinātājs

444. §. Reti sastopams mūsdienu latviešu literārajā valodā ir papildinātājs, kas iz-

teikts ar prievārda pār un lietvārda vai vietniekvārda savienojumu. Sads papildinātājs no-

stājas pie verbiem, kas izsaka pārākumu, valdīšanu, piem., ...viņa bargas uzacis val-

dīja pār sētu un lauku ... K. Sk. 4, 156.

Prievārda pār vietā lieto arī prievārdu par, piem., Es negribu, ka pasaule sāk va l-

d i t par manu dzīvi
...

V. L. 2, 259.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda priekš

savienojumu izteikts papildinātājs

445. §. Sarunvalodā, nereti arī literārajā valodā, par papildinātāju tiek lietots liet-

vārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu priekš piederības nozīmē, nosaucot personu vai

priekšmetu, kam kas domāts.

Man jāsavāc dati un fakti priekš protokola. M. B. 3, 14. Tava uguns nav

priekš akliem un akmeņiem Ķ. Sk. 4, 55. Man priekš tevis ir ciemakukulis. V. L. 8,
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421. Gurķi tika gan līdz ziedēšanai, bet augļi neaizmetas. Viss lielais darbs priekš ka-

ķiem, ii. Jauns. 9, 249.

Literārajā valoda šī papildinātāja konstrukcija nav ieteicama (sk. Mgr. I 958. §, 1.).

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pie

savienojumu izteikts papildinātājs

446. §. Lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pie savienojuma pa-
pildinātāja nozīme izriet no prievārda pie vietas nozīmes, kura tik ļoti at-

tālinājusies, ka prievārdisko savienojumu par vietas apstākli vairs nevar

kvalificēt.

I. Papildinātājs ar prievārdu pie visbiežāk sastopams saistījumā ar

virzības verbiem un nosauc priekšmetu vai dzīvu būtni kā objektu, kam

tuvojas.

Piepeši viņš pienāk pie Raudupietes. 81. 13, 163. lekodis launagu,
Oskars devās pie svaiņa. V. L. 8, 310. Naitakl, apstaigājot plašo ogļu
laukumu, legriezās ari pie ogļu dedzinātājiem tatāriem. 8.--U. 5, 40.

Robls metās protu pie sava braucamā. A. U. 38, 205.

Šāds papildinātājs robežojas daļēji ar vietas apstākli, tomēr ar šo

lietvārda un prievārda pie savienojumu netiek norādīta vieta. Vietas ap-
stāklis teikumā parasti ir cits un nosauc vietu, kur atrodas ar prievardisku
savienojumu izteikto papildinātāju nosauktais priekšmets.

Pēc pusdienām katrs paņem savas maizes garozas, arbūzu mizas,

ābolu serdes un dodas dārzu pie jēriem. 8.-U. 5, 86.
...

Oskars iegrūda
laivu ūdeni un devās selgā pie murda paliekām. V. L. 8, 293.

Līdzīga nozīme papildinātajam ir pie verbiem ar nozīmi «būt klāt»,

«pievienoties», «pieskarties».
Viņa skurināja izgriezto dvieli, lai tas atritinātos, iesvieda to bla-

kus baļļai stāvošajā vannā pie citiem izgrieztiem drēbju gabaliem un

smējās. 81. 1, 74. Tur viņa pirksti pieduras pie maza apaļa akmentiņa,
ko tam Matislņš jokodamies svētdien iebāzis kabatā. 81. 13, 171. Ja, melt,

miegs ir tāds viesis, kas pie veciem ilgi ne ciemojas. 81. 17, 16. Tā

viņi visi, šie strādnieku jaunekļi, līdz vēlai naktij sēdēja pie grāmatām

- - urbdamies, lauzdamies pie skaidrības par to, kas bija aizkustināts

Karlevlca zālē, «Jonatānā» un «Cerības» biedrībā. A. U. 38, 189.

2. Lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu pie papildinātāja

funkcijā saistās ar verbiem stāties, ķerties, turēties, būt, strādāt v. tml. un

nosauc sakāmo darbību vai priekšmetu, ar kuru darbojas.

Peļtevs nedevas pie miera, bet stājās pie jauniem darbiem,pie jaunu

ceļu taisīšanas. 8.-U. 6, 90. Pie galvenās akas uzstādīja griežamo mucu,

vairāki puiši ķērās pie garās kārts un grieza lomu. V. L. 8, 330. Jo kat-

ram būs zināms, cik cieši mūsu zemkopji turas pie vecu vecā nolikuma:

sestdienas vakarā pirts. Aps. J. 2, 46. Pie šo māju celšanas
es nostrā-

dāju ar lielu centību visu vasaru. J. Jauns. 9, 265. Daudzi zinātniska pul-
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ciņa biedri lūdzās, lai tos ņem līdz uz Argaļiem un ļauj tur ari vasaras

brīvlaikā strādāt pie zinātniskām tēmām. A. Grig. 6, 90. Ko tavs tēva-

tēvs pie pirts darīji s, ar to var ods aizskriet, bet mans tēvatēvs tai ieli-

cis jaunu krāsni.. . Aps. J. 2, 79. Tātad sāc vien savu jauno amatu pie
šitā šūpuļa. 81. 13, 195.

3. Par papildinātāju lietvārda vai vietniekvārda savienojums ar prie-
vārdu pie saistās pie verbiem pierast, (pie)stāvēt, piederēties.

Tā norūdot nervus un radi no t pie disciplīnas. J. V. 3, 88. «Aka,»

viņš teica, «tu neesi pieradis pie mūsu iemīļotā ēdiena.» K. Sk. 4, 18.

Visu mūžu viņš bija radinājies pie aukstuma, jau no bērna kājām
ziemu un vasaru guļot pie vaļēja loga un ik rītus beržoties un mazgājoties
cik iespējams saltā ūdeni. A. Grig. 2, 64. Viņa skatās spoguli, kurš zīda la-

kats viņai labāk stāv pie ģīmja, vai dzeltenais vai baltais? 81. 13, 156.

Ir prieks, ka piedāvāto kurpju modelis pircējai patīk, piestāv un der.

Zv. 7, 7, 10.

4. Kopa ar prievārdu pie lietvārds funkcionē par papildinātāju pie ver-

biem tikt, nākt, nosaucot darbības rezultātu.

Bez manas gribas viņa jau manis nevarēja apprecēt, un caur viņu
esmu ticis pie bagātības un visāda laba, ko citādi ne mūžam nebūtu

sasniedzis. 81. 13, 72. Bet bērns vairs nevar aizmigt, un Kārlis vairs ne-

var tikt pie dancošanas. 81. 13, 162. Ilgi domā un prāto, beidzot, ai tavu

brīnumu! nāk pie gala sprieduma, ka laikam gan cits neviens nebūs kā

Ādams. Aps. J. 2, 28.

5. Retumis vecākajā literatūrā citu valodu ietekmē par papildinātāju lieto lietvārda

un prievārda pie savienojumu, kas nosauc personu, kurai kaut kas pieder vai ar kuru kas

notiek.

Mantas gan 'viņai laikam nekādas nava, bet kur tā ari lai ceļas pie tikko mācībā

izgājuša meitēnal ... 81. 13, 190. Ari Bedrītes Aza bij piedzīvojusi divus šādus gadījumus,
un tādēļ ne bez iemesla baidījās, ka trešo piedzīvošot pie savas meitas. 81. 13, 81.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pēc
savienojumu izteikts papildinātājs

447. §. Lietvārda savienojums ar prievārdu pēc papildinātāja funkcijā
galvenokārt nosauc mērķi vai pazīšanas pazīmi.

1. Papildinātājs ar prievārdu pēc biedrojas ar verbiem jautāt, prasīt,

taujāt, saukt, ilgot(ies), kārot, tīkot, tiekties, meklēt, sniegties, lūkoties

v. tml., nosaucot vēlamo objektu, darbības mērķi (sk. arī 429. §, 1.).
Matisiņš raud un sauc pēc mātes. 81. 13, 173. Un tu man nevarēji

teikt, ar kādu nolūku tu pēc mana mantojuma taujā? 81. 13, 78. Bija
drusku neērti... prasīt pēc Indriķa. A. Grig. 6, 249. Un viņš sāka il-

goties pēc saules gaismas. K. Sk. 4, 261. Gandrīz līdz pašai pilsētai
viņš cīnījās pēc elpas. M. B. 3, 240. Tad pēc saimnieces goda Dārta

tīkoja. Aps. J. 2, 51. [Līze] Gaužas pēc tiem [Indrāniem] arvien vēl kā

bērns pēc nozagta šūpuļa. 81. 17, 274. Lai viņš tur iepazīstas ar trim
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īstiem dārgumiem un nekāro pēc zelta olām. K. Sk. 4, 124.
...

visi tie-

cas pēc laimes. A. Grig. 10, 3. Es zemju zemes esmu izstaigājis, pēc
Uguns putna visur meklēdams. L. P. 6, 400. «Kādu riecienu?» Pēteris

laipni ievaicājās, pēc maizes kukuļa sniegdamies. 81. 13, 145. Prātiņs,
redzēdams tādu galu, jau bija pie durvīm, kad Irbe vēl grābstījās liel-

kungam pēc rokas... Aps. J. 2, 80. Tad viņš apskatījās pēc cirvja.
81. 13, 194. [Bezdelīgas] brīžam uzšaujas gaisā un aizskrien līdz upei, līdz

ceļam, pāri pļavai noķert kādu mušu, palūkoties pēc kāda oda. 8.-U.

6.'46.
2. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda un prievārda pēc savieno-

jumu, nosauc pazīmi.

1) Papildinātājs nosauc pazīmi, pēc kuras ko pazīst vai nosaka.

«Kas tie par mehāniķiem, kuri pēc skaņas nepazīst motoru?» centās

viņiem iedzelt Indriķis. A. Grig. 6, 9.
... spiediens frontē, spriežot pēc

trokšņiem vien, ne tikai nemazinājās, bet pieauga. A. Grig. 2, 123. [Pava-

sara sākumu] Pēc tiem ceriņiem nosaka. J. V. 3, 72.

2) Papildinātājs nosauc pazīmi, kam līdzinās kāda cita pazīme vai

priekšmets; nereti tas robežojas arī ar veida apstākli.
Arturs stiepās garumā un aizvien vairāk sāka izskatīties pēc mā-

tes. V. L. 10, 77. Graudi garšoja pēc zeltainiem tīrumiem, kuļmašīnu

rūkoņas, svaigiem miltu putekļiem un miera. A. Grig. 2, 41. Visa pasaule

smaržoja pēc kaltēta siena. A. Grig. 6, 121. Jaunais dzīvoklis vēl drusku

oda pec kaļķiem. A. Grig. 6, 243.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pret
savienojumu izteikts papildinātājs

448. §. Lietvārda vai vietniekvārda savienojums ar prievārdu pret par

papildinātāju lietots vairākās nozīmēs.

1. Lietvārds vai vietniekvārds savienojuma ar prievārdu pret par pa-

pildinātāju saistās pie verbiem ar nozīmi «cīnīties», «pretoties»,_ «iebilst»,

nosaucot personu vai priekšmetu, pret ko vērsta ar verbu izteiktā darbība.

Tur jaunības liesmās Vēl dvēsele staro, Bez ballēm iet briesmas, Pret

tumsību karo. E. Veid. 2, 29. Mūsmājas meitenes jau pienākot bija pro-

testējušas pret kuģošanu mūsu jūrā un pret bradāšanu netīrām kājām
mūsu teritoriālajos ūdeņos. J. Grīz. 2, 11. Protams, pret tādiem argumen-

tiem nekas vairāk nebi'j iebilstams. A. U. 38, 175. Ko tas viņam var

palīdzēt pret Māmuļas dižvīriem? A. U. 38, 313. Pret raizēm par šādi

pārvērtušos dzīvi tēvs'sāka lietot līdzekli, kuru Reinis nevarēja atzīt

par pareizu, proti, tas sāka dzert. 81. 13, 79. Bet kas aizstāvēs mani

pret netaisnību
...

V. L. 2, 12.

2. Lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu pret saistās ar ver-

biem izturēties, apskaisties, nogrēkoties v. tml., nosaucot adresātu.
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«Es nu gan nezinu, vai es citādāk pret to meitu izturējos kā tas

mājas puisis,» Jānis atteica. 81. 13, 190. Otrs tikai nopūlējās to visu at-

sviest atpakaļ uz paša galvas, lai nenogrēkotos pret... stingrajiem
likumiem. A. U. 38, 242. Pieaudzis būdams, viņš apskaitās pret katru,
kas viņam tādus niekus gribēja Izrunāt no galvas un viņu tādēļ izzoboja.
Aps. J. 2, 54. Ne visi bija lasījuši [bibliotēkas grāmatas] ar vislielāko rūpību
un saudzīgi izturējušies pret sociālistisko īpašumu. A. Grig. 6, 95.

3. Lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu pret, būdams par pa-

pildinātāju, nosauc maiņas vai salīdzinājuma objektu pie verbiem atdot,

apmainīt, atlīdzināt v. tml.

leva šoreiz noprata Ādama negrozāmo nodomu un nākošā svētdienā

nesa kalendāru pazīstamam bodniekam atpakaļ, no kura to bija pirkusi,
iemīdam a pret to kāroto «Laika grāmatu». Aps. J. 2, 43. Bet var ari

būt, ka citi radi manu skaisto mantojumu bija atmainījuši pret tādu

nederīgu grabažu. J. Jauns. 5, 263. Pārtiku viņš tā iemantoja, ka par

pastrādāto darbu neņēma vis ik reizes skaidras naudas, bet salīga
daudzreiz pret ēdamam lietām, kā gaļu, taukiem, putraimiem, sviestu.

Aps. J. 2, 28. Ari: Pret šo grūtumu un nabadzības pilnās dzīves perspek-
tīvu bagātības laiks un omulība izlikās divtik salda. A. U. 8, 24.

4. Papildinātājs saistās ar verbiem atdurties, atmesties, atslsties

u.tml., nosaucot priekšmetu, kas ir par šķērsli kustībai.

Trešās bedres dibenā vecās mātes dedzeklis atdūrās pret kaut ko

cietu. J. Jauns. 5, 304. Turpat, kur atdūros pret sienu, biju nošļucis
zemē un raudāju lielam asarām. A. U. 21, 118. Nākamajā mirkli pakausis
sāpīgi atsitās pret kaut ko cietu. J. V. 3, 16.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda uz

savienojumu izteikts papildinātājs

449. §. Dažos gadījumos pie verba nostājas papildinātājs, kas izteikts

ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda uz savienojumu.
1. Ar prievārdu uz papildinātājs saistās pie verbiem skatīties, klausī-

ties, rādīt, atsaukties, atbildēt, kliegt, nosaucot personu vai priekšmetu, uz

ko darbība vērsta.

Ziedošas puķītes lasīdami, kapam kur gānos un ar Ugām skati jā-
tu ies pāri sīkajiem krūmiņiem uz mežiem un kalniem dienvidos, uz saulē

mirdzošajām sniega kalnu galotnēm. 8.-U. 5, 10. Gausām kustībām viņš

atlocīja karti plašāk un pamet a acis uz bālgani zaļo purva zīmējumu.
A. Grig. 2, 34. Kungs, neklausies uz bērnu pasakām! L. P. 6, 402.

Ķēniņš prasīja, kur ir Maija, un viņam parādīja uz pelēku klētiņu.
K. Sk. 4, 266. Brālīgas republikas ātri atsaucās uz mūsu lūgumu pēc

palīdzības. A. Grig. 6, 108. Irbe neatbildēja uz šiem Prātlņa vārdiem,
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bet gāja klusu tālāk. Aps. J. 2, 81. Ar darbiem atbild uz partijas aicinā-

jumu. Pad. J. 7, 210.

2. Par papildinātāju lietvārda vai vietniekvārda savienojums ar prie-
vārdu uz saistās pie verbiem tiekties, mudināt, skubināt, lejūsmināt v. tml.

Lācis riedams kūleņoja viņam riņķi un visādi nopūlējās vēl vairāk

lejūsmināt uz aušībām. A. U. 21, 77. Tagad tas viņu pamudināja
uz domām sekot Tomam un svešajai sievietei, par ko ziņoja Krustakmens.

A. Grig. 10, 110. Ari: Uz naidu šis neesot. A. U. 21, 51. Bet šis ka

uzdedzls uz to labumu. K. Sk. 4, 192. Bet ari viņam prāts nen.esās

uz smiekliem. V. L. 8, 309. Daba viņam nekad nenesās uz palaid-
nībām. A. U. 29, 45. Galu galā — vai tad es biju skuķe, ka man būtu

jāiziet uz baltumu un smalkumu? J. Jauns. 9, 289. Domā vien uz

augsto tāli. Rainis 1, 402.

3. Kopā ar prievārdu uz lietvārds papildina verbus cerēt, gaidīt, dus-

moties, paļauties, gatavoties, posties v. tml.

...
Rauduptete var cerēt uz bagātu ražu. 81. 20, 150. Ko nu, māt.

uz radiem sirdīties! Aps. J. 2, 251. Ilgi Osim nācās gaidīt uz

Freda atgriešanos. V. L. 8, 262. Jā gan, uz Zagrobu varēja paļauties.

A. Grig. 10, 131. Uz svētkiem gatavojas visa tauta! L. P. 6,459.
5. Saistījumā ar verbu pāriet papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda

vai vietniekvārda un prievārda uz savienojumu, nosauc no jauna izvēlēto

darbības objektu.
Pēc kara viņš vairs nestudēšot medicīnu, bet pāriešot uz tieslietām.

B. -U. 5, 145. Bet, kad ienesa uzceptos miltainos kastaņus, tad man tie

izlikās daudz gardāki par riekstiem un es pilnīgi pārgāju uz cepto
kastaņu ēšanu. 8.-U. 5, 100. [Saruna] Pārgāja uz taimiņiem. J. Gr.

5, 182.

ADNOMINALAIS PAPILDINĀTĀJS

450. §. Papildinātājs var nostāties ne vien pie teikuma locekļa, kas

izteikts ar verbu, bet arī pie tāda teikuma locekļa, kas izteikts ar nomenu —

lietvārdu vai adjektīvu. Galvenokārt papildinātājs mēdz tuvāk paskaidrot
tādus lietvārdus vai adjektīvus, kas darināti no verba vai paši noder par

pamatu verba darināšanai. Piem., ja teikumā ir tādas vārdkopas kā p a-

ieiktles tēvam — pateicīgs tēvam, pateicība tēvam; brīvs

no važām — atbrīvoties no važām; sastapties ar strēlniekiem —

sastapšanās ar strēlniekiem; dāvināt darbaļaudīm — dāvana

darba(audim; dv s m a s uz savējiem — dusmoties uz savējiem, dv s-

migs uz savējiem v. tml., starp pārvaldāmo un pārvaldītāju vardu visos

gadījumos ir vienas un tās pašas attieksmes — objekta_ attieksmes, kaiut

gan teikumā tām bieži ir arī atributīvu attieksmju nokrāsa. Papildinātājs

var būt arī pie citiem nomeniem, it īpaši, ja nomens teikumā ir par izteicēju.
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Papildinātājs saistījuma ar lietvārdu

451. §. Papildinātājs var saistīties arī ar verbālās cilmes lietvārdu

vai tādu lietvārdu, kas semantiski tuvs no verba darinātam lietvārdam.

Visbiežāk papildinātājs ir saistījumā ar predikatīvu lietvārdu. Parasti tāds

papildinātājs ir tai pašā locījumā un kopā ar tādu prievārdu, kādu prasa

tā verba rekcija, no kura lietvārds darināts.

Tiešais papildinātājs saistījumā ar lietvārdu

452. §. Tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda

akuzatīvu, saistījumā ar lietvārdu latviešu literārajā valodā sasto-

pams ļoti reti un tikai pie darītājvārdiem, piem., Mātes mīlulis bija vecā-

kais — garš, izstldzis jauneklis, sauss, praktisks, visu smalki aprē k m-

ātā j s. Brig. 6, 286.

453. §. Tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniek-

vārda datīvu, ir visai parasts pie deverbāla lietvārda, un tas nosauc per-

sonu vai priekšmetu, uz ko attiecas vai kam par labu vai ļaunu notiek ar

lietvārdu nosauktā darbība.

1. Nemainot rekciju, par papildinātāju lietvārds vai vietniekvārds da-

tīvā teikumā saistās ar lietvārdiem, kas darināti no verbiem ar nozīmi

«dot», «teikt» (dāvana, sūtījums, sniegums, pārmetums, aizrādījums, jau-

tājums, pateicība, solījums, pavēle, diktāis v. c), kā arī ar lietvārdiem

(uz)ticība, pailgs, palīdzība, atriebība, kalpošana, piederība, atbildība, pre-

tošanās, spīts v. c.

Komjauniešu dāvana Rīgas darbaļaudīm. C. 7, 246. Otrā un nāko-

šās dienās es mātei nebiju vairs nekāds palīgs. J. Jauns. 5, 352. Klusu

skanēja lietus piesitieni jumtam. A. Grig. 2, 29. Andrām tomēr vēl

nebij lāgā uzticības dzelzceļam un vilcienam. A. U. 29, 187. ...Ga-

liņš viņu no tiesas turēja par tādu saimniekam izdancotāju un sienā

skrējēju. A. U. 29, 86. Uzbrukumu dzirnavām vadīs skolotājs, Liel-

kārkliem — es, bet uz tiltu ies tikai viens virs — mans brālis Tenis.

A. Grig. 2, 165. Ostrovska pozitīvie varoņi var būt līdzgaitnieki mūsu

dzīvei. T. un dz. 1, 32. Tās divas māsas vai māsīcas bija pilnīgi pret-
stati gaišmatei. P. R. 3, 53. Tik no ūdens svītriņas gludajā dīka līmeni

varēja vērot bezdelīgas pieskaršanos ūdenim. 8.-U. 6, 46. Gatavo-

šanās vēlēšanām Izraisījusi pilsētu un lauku darbaļaudis lielu rosmi.

C. 4, 5.

2. Papildinātājs var būt lietvārda vai vietniekvārda datīvs saistījumā
ar tādu verbālnomenu, kas pārvalda citu locījumu nekā verbs, no kura

nomens darināts, — pārvalda papildinātāju datīvā, lai gan ar attiecīga-

jiem verbiem saistās papildinātājs akuzatīvā. Šādiem papildinātājiem ir

arī atributīvā nianse.
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Si draudzība ir nepārprotams apliecinājums visai padomju tautu

draudzībai. C. 10, 140. Vārdu dod VACP sekretārei, kura nolasa padomju
arodbiedrību apsveikumu kongresam. C. 6, 252. Kultūras vērtību ne-

ierobežota apmaiņa starp tautām taču Ir varens stimuls visu mākslas

nozaru uzplaukumam. LM 7, 39.
...

ūdens skalošanās Gaujā ir lielisks

pavadījums nakts karalienes [lakstīgalas] dziesmai. Pad. J. 10, 103.

Ar skumjām atceros to vakaru, kad cildenā sajūsma... domājās atra-

dusi Izskaidrojumu un piepildījumu tam lielajam noslēpumai-
najam vārdam. A. U. 38, 317.

.. .pirmajā triecienā sādžai viņš atradās

avangarda grupas priekšgalā ...

A. Grig. 2, 90.

3. Adnominālais tiešais papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai viet-

niekvārda datīvu, dažkārt nosauc personu vai priekšmetu, uz kuru attiecas

ar lietvārda un prievārda savienojumu par laimi, par prieku, par spīti, par
brīnumu v. tml. izteiktās attieksmes, kaut arī tām atbilstoša verba nav.

Viņiem par laimi Krustakmens nogulēja viņu aizbraukšanu.

A. Grig. 10, 92. Sādu ceļu savā laikā es bieži staigāju saviem radiem par

lieliem sirds ē s t i cm. A. Grig. 10, 12.
...

bet saimniekam ari pa prā-
tam jāizrunā. A. U. 29, 49. Annelei par lielu brīnumu tā uzvilka jaunu
alpakā kleitu, melni spīdīgu kā zīds. Brig. 5, 321. Viņš Dumbrim par

šausmām nodziedāja šo to no sava vecā jūrnieku repertuāra. A. Grig.
6, 239. Bet visai šai mātes gādībai par spīti neviens bāleliņš neieradās,

kas būtu gribējis Natāli vest tautās. 81. 13, 82.
...

dzers viņš tikai saim-

niekam par patikšanu. k.\}. 29, 26.

454. §. Ar lietvārda vai vietniekvārda instrumentāli izteikts papil-
dinātājs saistās ar lietvārdiem, kas nozīmes ziņā tuvi verbiem, ar kuriem

saistās ar lietvārda vai vietniekvārda instrumentāli izteikts papildinātājs
(sk. 432. §) vai kuri ir darināti no tādiem verbiem.

Ilze atcerējās savu pirmo tikšanos ar Jēkabu un pasmaidīja.
A. Grig. 6, 80. Biedrs Vecums Ir lielos draugos ar grāmatu, kino, teātri.

Zv. 9, 10, 10. Vieta, kur gaidāma raķetes saduršanās ar Mēness virsu

atrodas Skaidrības «jūras», Miera «jūras» un Tvaiku «jūras» rajonā. C. 8,
217. Tikai visu Lauku ielas koka māju puikas skaitījās pastāvīgā savie-

nībā ar šis ielas vienīgās mūra ēkas vadoni. .. J. Grīz. 2, 19.
...

krust-

tēvam bija nešķirama draudzība ar garīgiem dzērieniem. Aps. J. 2, 23.

... tām, jūrā iekāpjot, jau. bija iznākusi vārdu maiņa ar dažiem sar-

kanādainiem brāļiem no Rozīšmājas... J. Grīz. 2, 11.
...

visās klasēs no-

tika pārrunas ar skolēniem... C. 3, 302. Varēja redzēt, ka tas Ir ma-

nāmi uztraukts, jo ne katru dienu darīšana ar lidmašīnām. A. Grig. 6,
108.

... negatīvās īpašības jo spilgti parādījušās ... kaut kādā sakarībā

cir šo sporta veidu. LM 9,21.

Papildinātājs kopā ar prievārdu ar medz nostāties pie lietvārdiem

posts, bēdas, joks, nieks, negals, nedienas.

Ar vēžiem, Lidij, nebija nekāds joks... M. B. 3, 47. Jods ar suņu
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koncertu! Labāk izbeigsim šo muzikālo valodu. J. Gr. 5, 11. «Tīrais posts
ar viņu,» Osis ruca, kaju vīze iegruzdams. A. U. 29, 103.

...
tīrais negals

ar {adu cilvēku. V. L. 2, 159.

455. §. Ļoti parasts mūsdienu latviešu literārajā valodā ir neno-

teiksmes izlietojums par papildinātāju saistījumā ar lietvārdiem drosme,

iespēja, lemesls, prieks, laiks, vaļa, reize, pamats v. tml.

Ar nenoteiksmi izteiktu papildinātāju savukārt bieži papildina kads

cits nomināls vai verbāls papildinātājs.
Pec ilgākas aprunāšanās viņš bija ar mieru maksāt divdesmit

sešus rubļus. J. Jauns. 5, 248. Tuvoties ļaudīm un jautāt viņai nebija
drosmes. V. L. 8, 438. Tagad jau nu vairs nebija laika žēloties.

Brig. 5, 322. Viņai nebij vaļas bārties. Brig. 5, 18. Sad un tad jau

pārrunājām, ar Sili, ka būtu reize sanākt visam ciemam un padomāt

par arteļa dibināšanu. J. V. 3, 39. Kas tur nu ari bulu par prieku
svārstīties un kratīties. J. Jauns. 9, 223. Svecei

...

kauns klausīties...
J. V. 3, 220. Tas dod iespēju jau lepriekš sagatavoties sēdei, vispusīgi
apspriest jautājumus un pieņemt pareizus lēmumus. C. 4, 5.

...
bet pati

rosme katrā ziņa apsveicama un dod pamatu cerēt uz labākiem sasnie-

gumiem nākotnē. C. 3, 302. Ir vērts, ir prieks, ir pienākums dzīvot,

ja kaut kur paceļas tadi zili nākamības kalni. . . Sudr. 4, 29. Man nav

iemesla mānīties. V. L. 2, 57.

Nenoteiksmei šada izlietojuma ir ari atributīvās nozīmes nianse.

Netiešais papildinātājs saistījuma ar lietvārdu

456. §. Netiešais papildinātājs saistījumā ar lietvārdu nostājas biežāk

nekā tiešais papildinātājs. Nomens papildinātāju parasti pārvalda ar to

pašu prievārdu kā attiecīgais verbs.

457. §. Teikumā lietvārdus var papildināt netiešais papildinātājs, kas

pārvaldīts ar prievārdu par. Tāds papildinātājs galvenokārt nosauc objektu
saistījuma ar deverbāliem lietvārdiem. Ar prievārdu par pārvaldītajam tei-

kuma loceklim tādos gadījumos ir arī atributīvā nokrāsa.

Bet sevi viņš glabāja maigas domas par savu bērnības draudzeni

Maiju... K. Sk. 4, 265. ...interese par koncertu bija liela. A. Grig.
6, 239. ... viņa sejā lasīja spriedumu par pēdējo sīkumu, kas tur bija

vērojams. A. U. 29, 58. Pie tam Mincei tiek dotas visādas pamācības

par rātnu uzvešanos un apsolīti visādi labumi Rīgā. A. U. 21, 43. Janka

atkal stāstīja par stori, bet Kristaps vēlreiz izbrīnīja ļaudis ar savu no-

stāstu par milzīgo samu. V. L. 8, 329. Mūsu kritikai, atzīmēja runātājs,
trūkst plaša pārskata par dzīves un literatūras attīstību. C. 3, 302.

Viņš bija viens pats un tādēļ uzņēmās ari visu atbildību par saviem
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soļiem. Aps. J. 2, 30. «Dienas Lapā» viņš sniedz etnogrāfiskas ziņas
par latviešiem un viņu senajām jaukajam parašām. A. U. 38, 313.

...informācija par zinātniskajiem mērījumiem no mērīšanas punk-
tiem joprojām pienāk aprēķinu centrā apstrādei. C. 8, 217.

...
tas nozīmēja

pārmetumu par ilgo, garlaicīgo gaidīšanu. A. U. 29, 7.

Šādam adnominalam ar prievārdu par pārvaldītam papildinātajam
var but cēloņa apstākļa nozīmes nianse.

Sie gudrie... neizrādīja ne mazāko sajūsmu par enerģiskās skuķes
labajiem ierosinājumiem. A. Grig. 6, 96. Pašu mokas aizmirsās tīksmē

par tā trešā nelaimi. A. U. 29, 134. Ilze sajuta dziļu prieku par jau-
najiem spēcīgajiem puišiem, kas bija atraduši ceļu uz dzīvi. A. Grig. 6, 190.

Tagad viņi jau piesita nevilcinādamies, augstu paceltām glāzēm, tik

spraigi, ka Lizbete aiz stellēm iesaucās, bažas par tiem dārgajiem
traukiem. A. U. 29, 156. Vai tās zvaigales zināja, cik pavisam citāda iz-

rādās gaidītā dzīve ar nebeidzamu darbu... un mūžīgām raizēm par
bērniem. A. U. 29, 213. Seskaunieks labi prata noslēpt savu Izbrīnu

par visu, kas še redzams. M. B. 3, 219. Lepnums pārņem Katju par

savu devumu, par audēju saimi, kuras vidū vīna atradusi savu laimi.

R. B. 3, 5.

Papildinātājs saistījumā ar verbālas cilmes lietvārdu var būt arī ar

citādu rekciju un citu pārvaldījuma veidu nekā saistījumā ar atbilstošu

verbu.

Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda un prievārda par savienojumu,
var nostāties arī pie lietvārda, kam nav atbilstoša verba ar tādu pašu rek-

ciju. Pārvaldījuma veidu bieži nosaka atbilstošs adjektīvs.

Divplāksnis uzņēmās sardzi par salu. A. Grig, 2, 28. Ķādā citā reizē

sienāži sapulcējās pie siena kaudzes izspriest tiesu par savējiem.

8.-U. 6, 10. Viņš bija kungs par gājēju darbu, miegu. K. Sk. 4, 196.

Varbūt viņi tiks skaidrībā par savu ceļa mērķi. A. U. 21, 171. Viņa
sejā un visā gaitā varēja manīt tādu kā mazu zobgalību par Latas

nelaimi. A. U. 8, 10. Lācis bij nokritis no gala paaugstinājuma un skaļi
izteica savu nepatiku par tik negaidītu un nelaipnu pārvietojumu.

A. U. 21, 170. Uzpūtību un plātīšanos Brīviņam pārmest nevarēja, ja

daudz, tad nelielu apvaldītu ledomību par savu pārākumu zemes pla-
tībā un gudrībā. A. U. 29, 643. Joprojām vēl nav drošības par labu

laiku, tādēļ teltenes paliek uzvilktas
...

J. V. 3, 90. Tas, otrkārt, uzskatāmi

demonstrē padomju zinātnes un tehnikas pārākumu par jebkuras citas

zemes tehniku un zinātni. Viņi uzņēmušies š efib v par padomju saimnie-

cību un kolhozu lopkopības fermām. C. 10, 148.

Saistījumā ar lietvārdiem, kas nosauc pārspēku, varu, valdīšanu, no-

minālais papildinātājs var būt kopā arī ar prievārdu pār.
Esi brīvs cilvēks, kungs pār savu laiku! 81. 17, 169. .. . strādnieku

21 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11,
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un zemnieku revolūcijas uzvara pār kapitālu jāizcīna līdz galam. R. B.

3, 88. īsu bridi es biju Izjutis varu pār kādu cilvēku. Ē. V. ļ, 224.

458. §. Visai parasts ir adnominālais papildinātājs kopā ar prievārdu
pret. Tas nosauc attieksmes objektu pie lietvārdiem, kas izsaka jūtas vai

izturēšanos, piem., draudzība, mīlestība, cienība, līdzjūtība, naids, dusmas,
lecietība, simpātijas, Izturēšanās. Te saskatāma arī atributīvā attieksme.

Šinīs kaujās tas bija pratis iedvest puikām cienību pret savu piec-
slāvaino mūra dzimteni... J. Grīz. 2, 18. Greizsirdība pret Jēkabu

viņu sagrābuse[-s\].. . 81. 13, 144. ... saimnieka dusmas pret savējiem,
saimnieces un Krustiņa naids pret saimi būtu šādas pļāpāšanas panā-
kumi. 81. 13, 48. ...augumā bij tik daudz cieņas pret sevi pašu un

tik liels nicinājums pret to, kas garām brauca, ka Brīviņu gruntnieks

neizturēja. A. U. 29, 36. Mani brieda šausmīgs riebums pret mantkārību

un mantraušiem. A. S. 6, 29. No tā arī uz visu mūžu palicis īgnums
pret lauku dzīvi. J. Z. 1, 7. Mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu lielākās

pilsētas iedzīvotāju Izturēšanos pret mums... Pad. J. 8, 19. Viņai
patika Velgas straujā daba, viņas neiecietība pret nekārtībām fermā.
Pad. J. 8, 189.

...pierādīja vienstāva Amerikas nedalītas simpātijas
pret viesi. LM 7, 39.

... vērojama cieņas pilna attieksme pret pamat-
darbu. T. un dz. 1, 19. Aiz upes viņš sastapās ar Pētersonu, kam nebija
iebildumu pret pamēmu sarunu biedru. A. Grig. 6, 93. Arī: Un, ja tam

kādreiz sirds top mīkstāka, tad viņš zin līdzekli pret to. 81. 13, 89. Pret

brangumu un veselību Ir zāles. 81. 20, 105.

Par netiešo papildinātāju pie lietvārda saistās lietvārds vai vietniek-

vārds kopā ar prievārdu par, parādot salīdzinājuma objektu, piem.,
[Tas]... bij tīrais nieks pret jaunā saimnieka darbu

...

J. Jauns. 9, 245.

...

kas nu barons pret mani. M. B. 3, 230.

459. §. Mazāk sastopams adnominālais papildinātājs, kas izteikts ar

lietvārdu vai vietniekvārdu kopā ar prievārdu uz.

Puiša dusmas uz sevi, bet īpaši uz Andžu un saimniekiem auga aug-

damas. 81. 20, 197. Piektā padomju kuģa Zemes pavadoņa palaišana un

sekmīgā nolaišanās devusi daudz vērtīgu datu... par lidojuma apstākļu
iedarbību uz dzīviem organismiem. Zv. 9, 7, 2. Ciest nevarēja, ka

citam labi iet vai ka tam kaut izredzes uz labāku dzīvi. A. U. 29, 12.

Sedllnieks sāka stāstīt par Garancu jauno Istabu un dēlu Mārtiņu, kas

nedzēra un neplpoja, bet par to bija liels glūņa uz meitiešiem. A. U.

29, 35.
...

nosūta atbildes uz vēstulēm un telegramām, kas saņemtas
sakarā ar braucienu uz ASV. C. 8, 217. Sal vēstulei bija lielāks iespaids

uz klausītājiem, nekā to būtu panākusi pati labākā runa. Aps. J. 2, 139.

460. §. Lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdiem pie, pēc, no par

papildinātāju ar lietvārdu saistās reti; dažkārt šais gadījumos jūtama arī

apzīmētāja vai vietas apstākļa nozīmes nianse.

Andreja līgava Dārta... bez kādas ilgas apdomāšanās bija gatava



323

nācēja pie Andreja. Aps. J. 2, 55.
...

no tāda plušķa pilsētā kauns.

M. B. 3, 8. Un kad pēc laimes sajūtu es slāpes, Tad viņu pārņem nebei-

dzamas sāpes. M. Ķ. 3, 106.
... viņam nav b all c s no satrakotās stihijas.

V. L. 8, 308. No kā tev visvairāk bailes? A. Grig. 2, 15. Glābiņa ne-

bij no tiem jautājumiem. A. U. 29, 752. ... mazajam princim, tāpat kā

mums visiem, rodas Ilgas pēc drauga. J. gr. 2, 4, 28. Protams, tas neno-

zīmē, ka pēc rosmlgākiem meklējumiem nav nekādas vajadzības. T. un

dz. 1, 27.

Papildinātājs saistījuma ar adjektīvu

461. §. Tāpat kā ar lietvārdu, arī ar adjektīvu papildinātājs galveno-
kārt saistās tad, ja šis adjektīvs ir verbālas cilmes vai arī no tā var verbu

darināt. Palaikam šādu papildinātāju pārvalda adjektīvs: tāpat kā, piem.,
kaitēt veselībai arī kaitīgs veselībai; paklausīt vecākiem — pa-

klausīgs vecākiem; slimot ar sirdi — slims ar sirdi.

Duburs bija pateicīgs šai naktij, lietum, tumšajai rijai un savāda-

jiem vīriem... A. Grig. 10, 154. Mans draugs ir līdzīgs gacelei vai

ari jaunajam briedim. A. U. 21, 445.

Daudz biežāk nekā ar lietvārdiem papildinātājs saistās ar adjektīviem
arī tad, ja tie nav verbālas cilmes, uz tādu vārdkopu bāzes kā, piem.,
labs pret visiem, drošs no uguns, pilns ar augļiem, bagāts pie-
dzīvojumiem, parocīgs lietošanai, akls ar vienu aci, vienaldzīgs
pret biedriem, svešs lasītājam v. tml.

Lepns par savu labo darbu, viņš nosvieda sētuvi zemē. A. U. 29, 51.

Un visi cilvēki pret mani bija miji un labi. J. Jauns. 5, 269. Jūrmala

bija tukša no ļaudīm. V. L. 8, 428.

Visbiežāk papildinātājs saistās ar adjektīvu, kas teikumā ir par

izteicēju.

Tiešais papildinātājs saistījuma ar adjektīvu

462. §. Lietvārdam ģenitīvā saistījumā ar adjektīviem bagāts, cie-

nīgs, kārs, kārīgs, pilns, vērts, kuri teikumā ir par izteicēju vai tā daļu, ir

neapšaubāma papildinātāja funkcija.

Māja bija pilna viesu. K. Sk. 4, 238. Viņa kabatas bij pilnas raibu

lupatu, krāsainu stiklu, pakavu naglu, tukšu diega spolīšu. Brig. 5, 54.

Un dīvainu nojautu dārzs kļuvis pilns. Fr. B. 1, 89. Pilna mūsu sētiņa
Vasaras darbiņu: Rudzu, miežu, kviešu, Piena, siera, maizītes,Piena,siera
maizītes, Vai manu, vai! Rainis 2, 302. Viņš ir cienīgs šis uzslavas.

Sinkrētiska funkcija ir ar lietvārda ģenitīvu izteiktam teikuma locek-

lim, kas saistās ar minētajiem adjektīviem, kuriem teikumā ir atributīvā
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funkcija — tāds teikuma loceklis ir uz robežas starp papildinātāju un ap-

zīmētāju; nereti atributīvā attieksme ar pārvaldītāju vārdu ir pat spē-
cīgāka.

Un šā kalna pakājē guļ Lankas ezers. Zivju bagāts un makšķer-
nieku lecienīts. J. V. 3, 156. Viņš ir pieredzes bagāts virpotājs. Pad. J.

2, 27.
...

nenāca tādi, kam rocība vāja, Nāca, kas naudīgs un pārmaiņu
kārs. Lukss 1, 121. Bet viņš saslējās lepni, strīdus un cīņas k ārīgs.
Brig. 6, 287. Graša vērts ir tāds cilvēks, kas necer un savai laimei

netic. 2. Gr. 2, 113.

463. §. Bieži ar adjektīviem, kam teikumā var būt dažādas sintaktiskas

funkcijas, saistās papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda

datīvu.

1. Ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteikts papildinātājs teikumā

saistās ar tādiem adjektīviem kā atsaucīgs, gatavs, Izdevīgs, kaitīgs, no-

derīgs, nozīmīgs, paklausīgs, pateicīgs, piedienīgs, uzticīgs, vajadzīgs, kā,
arī ar adjektivētiem divdabjiem patīkams, parasts, piemērots un patur to

pašu rekciju, ko atbilstošais verbs.

...šis brauciens kļuva ļoti nozīmīgs viņa tālākajām studiju gai-
tām. A. Grig. 6, 91. Ogists jau visiem priekšniekiem ir tik pakļaus Ig s,

tik paklausīgs... Kar. 7, 9, 82. Sirmgalvja seja... savilkās smaidam

līdzīgos vaibstos. V. Pl. 4, 352. Lietum lielais cilvēces vairākums no-

raida politiku «no spēka pozicijas» kā avantūrlstisku un tautām naidīgu

politiku. C. 5, 39.
... viņš atkal līda tālāk, netīrs, mazliet samulsis un pats

sev neparasts. A. Grig. 2, 125. Ari Silmežs pats bijās bildināt par

iegātni kādu sev patīkamu puisi... Aps. J. 2, 28. Laiks braucienam

īsti piemērots. C. 10, 140.
...

vienīgais nekļūdīgais pavadonis Ir kuģi-
niekiem mūžam uzticīgā kompasa adata. 2. Gr. 7, 214. Un tikai tad...

aktieris jūtas gatavs lomas iestudēšanai. Zv. 9, 10, 13.
... lugas ... runā

par skatītājiem vajadzīgiem jautājumiem. T. un dz. 1, 9. Ja augusta
mēnesis būtu izdevīgs zvejai, varēja cerēt, ka uz rudens pusi tiks pie

jauniem tīkliem
...

V. L. 2, 260.

2. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu, tei-

kumā var būt arī pie neverbālas cilmes adjektīviem, kā: aizdomīgs, ērts,

gards, laimīgs, pareizs, parocīgs, pretējs, radniecīgs, svešs, svarīgs, tuvs,

tāls, veselīgs v. c.

Ogas dažugad palika līdz vēlat ziemai. Tad tās izsala un bija ļoti gar-
das bērniem un ari pelēkajiem strazdiem. J. Jauns. 5, 21. Visa bulgāru
tauta ir ļoti draudzīga mums. C. 7, 246. ...vēl labāk lepazītu mums

brālīgās sociālistiskās republikas dzlvl un kultūru. LM 6, 45. Droši vien

šl ligzda visai apkārtnei aizdomīga. A. U. 21, 117. Tev Ir skaidrs,

kāda lekārta un dzīve būtu pareiza cilvēku sabiedrībai. V. L. 10, 132.

Tagad autosatiksmei tas [ceļš] bija ērts un patīkams. A. Grig. 10, 157.

Marta mēnesis ir silts un Jānim laim ig s. A. U. 32, 29.
...

Izstrādāti
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mākslai vitāli svarīgie jautājumi par satīru, par konfliktu, par pozitīvo
varoni ... C. 3, 302.

3. Ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteikts papildinātājs var sais-

tīties gandrīz ar ikvienu adjektīvu, ja izteikta īpašības atbilstība vai pie-
mērotība datīvā nosauktajam priekšmetam resp. dzīvai būtnei.

Inklem bija... tiem laikiem neparasti taisnīga sociālā iekārta. Zv.

9, 12, 16. [Laurai] Spēcīgi, mazliet uzrauti pleci un pastrups kakls, sie-

vietei tā kā pār ā k augsta piere. A. U. 29, 73. Sapogātie brūnie pusvil-

nas svārki pazemajam augumam mazliet par gariem. A. U. 29, 227.

Neesot jau ari šl diena bijusi viegla tādam mazam seskam. Brig. 5, 317.

Tad tava galva maza karaļkronim? L. P. 6, 465. Var jau būt, ka ūdens

neslavas un spaiņi ar lopu dzērienu bija par smagiem meitenes traus-

lajiem kamiešiem. V. L. 14, 455. Joma kuģim bija par seklu. J. Gr.

5, 260.

464. §. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārda vai vietniekvārda in-

strumentāli (kopā ar prievārdu ar un bez tā), paralēli konstrukcijām
ar ģenitīvu (sk. 462. §) saistās ar adjektīviem pilns, bagāts.

Tu bagāta ar ļaudīm, krievu tauta... Sudr. 5, 216.
...

partorgs
būtu... dzīves pieredzi bagāta sieviete, kas pazina pagasta ļaudis.
V. L. 10, 342. Kā jau visos tālos un piedzīvojumiem bagātos ceļojumos,
arī šoreiz nevarēja iztikt bez savas dienasgrāmatas ...

J. V. 3, 18. Lubā-

nas ezers... sekls, bet zivīm bagāts... J. V. 3, 67. Tā [vasaras sezona]
bija bagāta koncertiem... LM 6, 37. Ciema ēdnīcā varēja labi paēst, tā-

pēc tā bija pilna apmeklētājiem. J. Gr. 5, 91. ...es jau stacijā redzēju
pilnu, bufeti ar plaužiem. V. L. 8, 348. Trauki viņam ir, apeņiem [apī-

ņiem] gar upmalu visi elkšņi pilni. A. U. 29, 70. Cik nu ceļš bij bagāts
ar ļaudīm! J. Jauns. 5, 146.

Retāk ar lietvārda instrumentāli izteikts papildinātājs sastopams sais-

tījumā ar adjektīviem garš, lepns, raibs, raksturīgs, slavens, slims, slimīgs,

vaļsirdīgs v. c.

Bet šis rīts Ir piedzīvojumiem tik garš un raibs kā vesela nedēla.

Brig. 5, 38. Viņas virs ar māgu slims un neko karstu nepanes. A. U. 21,

58. Tur Dubur's pirmo reizi mācījās pazīt savu roku, kas vēlāk kļuva sla-

vena ar drošiem griezieniem. A. Grig. 10, 47. Briviņu Vanags, tas Ir cil-

vēks. — Jā, ar tiem mazajiem nav lepns. A. U. 29, 10. Kalvics jau ne-

kautrējās ne no viena, vaļsirdīgs un vienkāršs pat ar visbagā-
tākiem gruntniekiem. A. U. 29, 32. Viņš ar mani dusmīgs. 81. 13, 94.

Papildinātājam saistījumā ar šiem adjektīviem var būt ari ierobežo-

juma nozīme.

Netiešais papildinātājs saistījuma ar adjektīvu

465. §. Netiešais papildinātājs saistījuma ar adjektīvu galvenokārt iz-

teikts ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda no, par, pret vai uz sa-
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vienojumu un tiek lietots biežāk nekā tiešais papildinātājs. Galvenokārt

šāds papildinātājs saistās ar predikatīvu adjektīvu.
1. Lietvārds vai vietniekvārds kopā ar prievārdu no papildinātāja funk-

cijā saistās ar teikuma locekli, kas izteikts ar adjektīviem balts, brīvs,

drošs, sauss, slapjš, tukšs, kā arī ar verbālas cilmes adjektīviem atkarīgs,

atšķirīgs v. tml.

Ja ies par taisnību kaut viens no simta. No meliem brīva būs drīz

visa dzimta. L. P. 6, 418. Jūrmala bija tukša no ļaudīm. V. L. 8, 428.

... jo drošāks viņš varēja justies no provokatoriem. LM 7, 39. Prāvs

aploks bija gluži sauss no reņģēm. V. L. 8, 55. Tad vajadzēja lūkot Iz-

kaptis un kādā gravā, kas bija tīrāka no krūmiem, sapļaut lopiem siena

garajai ziemai. V. L. 14, 451. No darba brīvo laiku Ausma pavadīja pie

viņa. J. Gr. 4, 120. Tikko knābītis svabads no māliem, bezdelīga...
jautri vidžināja savu dziesmu. 8.-U. 6, 46. No šis cīņas iznākuma atka-

rīga Eiropas nākotne. Pad. J. 3, 228. Sis darbs Ir pilnīgi atšķirīgs no

iepriekšējā.

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda no savienojumu izteikts

papildinātājs saistās ar adjektīva vispārāko pakāpi vai vispārākās pakāpes
nozīmē lietotu pārāko pakāpi, nosaucot priekšmetu grupu, no kuras kāds

priekšmets izdalās ar pazīmes vislielāko piemitību.
... jaunā vietā kazai vajagot visatbildīgāko no darbiem dot.

Lukss 1, 74.
... viņa ir visskaistākā un labākā no visām mātēm

pasaulē. V. L. 10, 7. Edgara acis viņa tēvs bija pats labākais no vi-

siem cilvēkiem. V. L. 13, 15. Tas bija jaunākais no sargiem, ar auto-

mātu. O. V. 2, 79. «Es,» teica viens, kas sēdēja vidū, lielākais un lai-

kam vecākais no jaunekļiem. V. B. 1, 5.

2. Ar adjektīva pārāko pakāpi saistīts papildinātājs, kas izteikts ar

lietvārdu vai vietniekvārdu kopā ar prievārdu par, nosauc priekšmetu, ar

kuru salīdzināta vērtējamā priekšmeta īpašība.
Skaistāks par pašu ziedošo vasaru bija cilvēka darbs. V. L. 10,

520. Ja viņš paliktu, tad māsa nenociestos un sāktu izjautāt — sievietēm

ziņkārība ir stiprāka par smalkjūtību. V. L. 8, 311. Un tā es atzinu,

ka viņas domas nekad nav bijušas augstākas par sešām sūrām darba

dienām. J. Jauns. 6, 86. Nebija divīzijā populārāka cilvēka par Lī-

bieti. A. Grig. 2, 58. Ļaudis daudz gudrāki par bitēm. Sudr. 4, 50.

3. Ar lietvārda vai vietniekvārda savienojumu ar prievārdu par izteikts

papildinātājs saistās ar adjektīviem atbildīgs, bailīgs, drošs, lepns, prie-

cīgs, pateicīgs, vainīgs, vienaldzīgs. Šādiem papildinātājiem parasti ir arī

kauzālas nozīmes nianse.

Anna bij lepna par savu lielo, stipro brāli un par to pasauli, kurā

abi dzīvoja. A. U. 38, 188. Tīrumi un ļaudis ir pateicīgi mežiem par

derīgo aizvēju. A. Grig. 6, 84.
... brigadlere ir atbildīga par visas bri-

gādes meiteņu darbu. Pad. J. 5, 207. ... lai zvejnieki jūrā varētu but droši



327

par darba rīkiem. R. B. 2, 287. Visur jutos priecīgs par sirsnīgo kon-

taktu
...

C. 10, 140.

4. Papildinātājs, kas izteikts ar lietvārdu vai vietniekvārdu kopā ar

prievārdu pret, saistās ar daudziem adjektīviem, kā akls, drošs, lepns, labs,

laipns, mīļš, sirsnīgs, uzņēmīgs, arī: atsaucīgs, atturīgs, bezspēcīgs, drau-

dzīgs, drošs, iecietīgs, Izturīgs, jūtīgs, vienaldzīgs, naidīgs un nosauc

priekšmetu, uz kuru attiecas minētā īpašība.
Esi drusciņ laipnāks pret viņu. 81. 13, 136. Jums gan, Matvej,

laba sirds pret visiem ļaudīm. Aps. J. 2, 263. Kas tad man mājās bij par
labumiem? Tik jau nu tā māte, bet ari tā pret mani bieži bija barga un

pat uzdeva pa buktlņam. J. Jauns. 5, 265. Es no mazām dienām biju ļoti
jūt īgs pret netaisnībām, ko cilvēki darīja viens otram. A. S. 10, 29. [Brī-

viņš] Tīri nesaprotami lecietīgs pret visām Bramaņa mežonībām. A. U.

29, 55. Karš bija nesaudzīgs pret zemtura ģimeni. L. 2, 1, 19. Palikušie

sivēni tagad kļuva bailīgāki un uzmanīgāki pret katru vismazāko

troksni. 8.-U. 6, 67.
...

tas nav pret rūsu drošs. D. Zigm. 1, 230.

5. Ar lietvārdu vai vietniekvārdu kopā ar prievārdu uz izteikts papil-
dinātājs ar ierobežojuma nozīmi var paskaidrot adjektīvus attapīgs, čakls,

gatavs, izveicīgs, veikls, kārs, dusmīgs, greizsirdīgs, nikns, traks (sarun-

valodā) .

Viņam jābūt gatavam uz visu. V. L. 8, 378. Viņa nespēja saprast

dēla, bet ticēja viņam un bija uz viņu lepna. K. Sk. 4, 68. Citādi jau

viņš..
.

tīkams tērzētājs un ļoti attapīgs un veikls uz tādām vieg-
lam sarunām. A. D. 1, 308. Ja pirks, tad pirks Rullītis, tam nazis Ilgi ne-

stai', un uz divasmeņiem viņš ir traks. J. Por. 2, 30. Lācis esot kārs

uz medu. Kāpēc viņš uz tevi dusml g s?

466. §. Ar adjektīviem dažkārt saistās papildinātāja funkcijā verba

nenoteiksme. Tā biedrojas ar adjektīviem gatavs, priecīgs, spējīgs,
vērts v. c.

Un viņa nostājās uz bēgšanu un skatījās pār plecu uz mani, gatava

skriet, plosīties, smieties. K. Sk. 4, 27. Diezin vai Ir vērts atkal veselu

gadu te caurus vakarus lauzīties. A. U. 38, 176. Kopš viņš Izgādāja ostas

būvi, valde bija gatava uzticēt viņam vai pēdējo santīmu. V. L. 8, 278.

To es viens neesmu spējīgs paveikt.

Papildinātājs saistījuma ar citām vārdu šķiram

467. §. Samērā bieži papildinātājs papildina ar apstākļa vārdu

izteiktu teikuma locekli. Apstākļa vārdi var būt dažādi, un teikumā tiem

var būt izteicēja vai kāda apstākļa funkcija.
1. Papildinātājs saistījumā ar vietas apstākļa vārdiem.

Meitene sarāvās. Un jau rokas nost no puķēm. Brig. 5, 305. Kā ceļu

rādīdams, viņš lidoja meitiņai papriekš v. K. Sk. 4, 218. Ilze izkāpusi

atgāja no ma ļus no drūzmas. A. Grig. 6, 27. lekost kaut ko, tad kažo-
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kus nost, svārkus nost un atpakaļ uz talku ganībās! A. U. 21, 338.

Vai tad Juris nebija gudrāks, vienmēr cenzdamies iet dzīvei pret ī? A. Grig.
2, 163. No šīs puses mežs vējam priekšā... A. U. 21, 129. Kareivis...
nedaudz pagāja nācējiem pret i. A. Grig. 2, 88.

2. Papildinātājs saistījumā ar veida apstākļa vārdiem.

Drusku pārsteigta saimniece skatījās skaistajā puisi, kas tagad meite-

nei līdzīgi bija nosarcis. 81. 13, 71. Man bail ar tevi kopā būt. M. Ķ.
3, 115. Pagātnes karameli ir tika māk sūkāt nekā grauzt tagadnes
rieksta rūgto čaulu. A. Grig. 2, 138. Bet tagad manējām šķērsām
un līdztekus vienā un otrā pusē arvien biežāk sāka nākt citas [slie-
des]... A. U. 21, 112. Annele palika savīkstīta kā pauna divatā ar mā-

tes vērpjamo krēslu. Brig. 5, 18. lepazināmies un vakaros trijatā ar

mācītāja sievu sitām zolīti. M. B. 3, 104.

3. Papildinātājs saistījumā ar laika apstākļa vārdiem.

Es viņiem ar to norunu gāju talkā, ka.. ~un tā, lūk, mēs visiem pa-

pr lekšu tikām galā. 81. 13, 91. Skolēnu meža taciņa tos aizved galā
reizē ar zvanu. Zv. 9, 7, 4.

4. Papildinātājs saistījuma ar nolūka apstākļa vārdiem.

Padomju zinātnes sasniegumi steidzās palīgā zaļās druvas sējē-

jiem. A. Grig. 6, 89.

5. Papildinātājs saistījumā ar stāvokļa un mēra apstākļa vārdiem.

Man nebija bail no tumsas. K. Sk. 4, 8. Bet vai jums bail negaisa?
A. Grig. 10, 42. Pirkstiņa žēl... Pirkstiņa žēl! J. Jauns. 5, 282. Vai

neesot žēl šķirties? Brig. 5, 38. Tad padzlnām zosis traukam tuvāk.

B. -U. 5, 14.
... viņa allaž stāvējusi tālu no ģimenes. D. Zigm. 1, 241.

468. §. Ļoti reti papildinātājs nostājas pie izsauksmes vārda.

Bet v a it par tiem, kas straujāk slēdz to [tēvzemi] sirdi — Tie liktens

[-ņa] āmuram ir smēdēs lakts. Tos tēvuzemes sāpes kaļot Urdi. Rainis 2,

32. Paldies zemei, kuras viesi mēs bijām! LM 7, 39. Gribēju tikai pateikt

savu paldies par izrādi. A. Grig. 6, 234. Paldies tev par jauko lido-

jumu! Paldies par tavām pasakām! K. Sk. 4, 205.

Paplašinātais papildinātājs

469. §. Tāpat kā pārējie teikuma locekļi, arī papildinātājs var būt iz-

teikts ne tikai ar vienu vārdu, bet arī ar diviem vai vairākiem patstāvīgiem
vārdiem. Tādos gadījumos veidojas paplašinātais papildinātājs,

jo abi resp. visi šie patstāvīgie vārdi tikai kopā izsaka vēlamo jēdzienu.
Visbiežāk paplašinātais papildinātājs veidojas šādos gadījumos.
1. Paplašināta papildinātāja funkcijas ir vārdkopām ar īpašvārda vai

nosaukuma nozīmi, kā arī vārdkopām ar termina nozīmi.

Pamanīju, ka mūsējie pamet Neaizmirstulīšu Gravu. A. Grig. 2, 143.

Balto Akmeni krācot pārņēma liesmas. A. Grig. 2, 107. Tagad viņš jau
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varēja sniegt šikākas ziņas par «trešo šķērsielu aiz elles» [par Plūd-

ciemu]. A. Grig. 6, 19. Bieži naktīs, kad suņi sāka riet, tatāri metās ārā ar

šautenēm cūkas baidīt, pie kam reizēm arī nošāva pa meža cūkai. 8.-U.

5, 34. Arī vecāki vīri nebija vienaldzīgi pret daiļo dzimumu. V. L.

8. 377. Drīz viņi sasniedza Daugavas muti, laiva iebrauca lēnākos

ūdeņos. V. L. 8, 309. Gribēdams ar viņu vēl parunāties par Andra

tēvu, izgāju arī es atpakaļ priekšpusē. Aps. J. 2, 261.

Sintaktiski iespējams ari šādus paplašinātus papildinātājus sadalīt at-

sevišķos teikuma locekļos, jo visu vārdu starpā ir noteikta sintaktiska,
lielākoties atributīvā attieksme, taču jēdzieniski tie nav dalāmi.

2. Paplašināta papildinātāja funkcija ir frazeoloģiskām vārdkopām un

citām vārdkopām, kuru nozīme atšķiras no atsevišķo vārdu nozīmes, kas

atsevišķi nav saprotami.
Tagad nebij vaļas sagurt un nokārt galvu [noskumt]! A. U. 38,

195. Gaiša galva un žiglas, lai ari ļodzīgas kājas cik dažu labu paglā-
bušas grūtā bridi. A. U. 38, 237. Ņemsim vispirms viņa labdienas

došanu un atņemšanu [sveicināšanu]. Aps. J. 2, 288. Kluba jautājums šo-

dien dienas kārtībā nav, pašreiz jāizlemj par sarkanajiem stūrīšiem.

A. Grig. 6, 185. Paldies par labām dienām[sveicieniem]. J. Jauns. 9, 293.

3. Paplašinātu papildinātāju veido vārdkopas, kurās nosaukti divi

objekti, kas kopā veic darbību vai uz ko kopā tā attiecas un ko saista prie-

\ards ar.

Gadījās gar nokaltušo priedi iet rokpelnim ar dēlu. 8.-U. 6, 15. . . .
vi-

ņas steidzās klases Istabā pēc palīdzības pie mums ar zēniem. 8.-U. 5, 7.

... Andra tēvam ar Andra māti visi bija pazīstami. Aps. J. 2, 257. Ap-

kalpotājai ar puiku bars meiteņu saskrēja talkā
...

A. U. 38, 273. Tagad
vecākajam leitnantam Krūzēm ar Mauru un vēl divdesmit vīriem bija uz-

dots ieņemt pārupl un nostiprināties tajā. A. Grig. 2, 91.

4. Paplašināta papildinātāja funkcijā ir vārdkopas, kurās objekta no-

saukumu ģenitīvā pārvalda vārds, kas nosauc daudzumu, mēra vai svara

vienību.

Un Peļmāte ieguldīja mīkstajā lizdiņā veselu pusduci sīku, mazu

pelīšu. 8.-U. 6, 89. Bērni izdzēra tikai pa glāzei kakao. 8.-U. 5, 22. Arī

zirgiem vajadzēja paņemt līdzi miežus un kādus kušķus siena vai zāļu,

jo pāris dienas un naktis vajadzēs pavadīt ceļā. 8.-U. 5, 51. Citreiz viņš
atnesa no klētiņas gabaliņu gaļas un lika sagriezt to šķēlēs. A. U. 26,

628. Smagi elsojot, tā [lokomotīve] velk virkni sarkanbrūnu vagonu plat-

formu... A. Grig. 6, 85. Es dabūju pilnu kulīti kaņep[]]u un nobučoju

devējai roku. J. Jauns. 5, 316. Pa plato stigu vējš vilka spēcīgi, reižu rei-

zēm sauju sīka sniega te sviezdams mums sejā. A. U. 21, 85. Do-

diet man divas tāpelītes piena šokolādes ar riekstiem. V. L. 8, 266. Lai

jel atmetot tiem ari kādu tiesu savas maizes. Rainis 5, 220. Tikai mazu

daļu ogu putni, meža cūkas un lāči bija paspējuši noēst... 8.-U. 5, 40.
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... viņa mums katram ielēja pa krūzītei tikko slaukta piena, no-

grleza pa šķēlei svaigas rudzu maizes. Pad. J. 10, 96.

Par paplašinātu papildinātāju uztveramas arī vārdkopas, kurās dau-

dzuma vienība izteikta ar vārdiem 5/5 tas, (kaut) kas, dažs, nieks v. tml.,
kā arī ar skaitļa vārdiem kopā ar lietvārda un prievārda no savieno-

jumu.

Inga Reguts katru vasaru gāja ganos, nopelnīja sev drānu tiesu

un šo to no ēdamā... V. L. 10, 150. Teicās vēl tepat šo to atmest no

pavalgos vai putraimiem. Aps. J. 2, 252. Otillja ņēma dažas stundas pie
skolotāja meitas, iemācījās mazliet lietot basus, kaut ko no notīm un

piemīt pedāļus. V, L. 14, 390. Un katru reizi, pēc turienes paražām, atnesa

kādu nieku Ildzi no meža bagātībām. 8.-U. 5, 9. Jaunā kultūras nama vadī-

tāja laikam nemaz nejokoja, jo, paņēmusi vienu no spaiņiem, veikli

pārlaida ar lupatu rūtij, neko nebēdājot, ka ūdens škida uz visām pusēm.
A. Grig. 6, 50. . .. tam ķēniņš apsolīja pusi no valsts un princesi par
sievu. K. Sk. 4, 242.

5. Paplašinātu papildinātāju veido vārdu savienojumi, kuros viens un

tas pats vārds saistīts ar prievārdu pēc, parādot vairāku objektu secību.

...zīmulis kā Ilgi aizcieties pārskrēja rindu pēc rindas... A. U.

38, 308. Ļaudis viņam maksāja pa kapeikai un dzēra glāzi pēc glāzes
kristāldzidrā aukstā ūdens. 8.-U. 5, 75. Viņš lika un skaitīja vēr-

diņu pēc vērdiņa un pirka zeltu un sudrabu. K. Sk. 4, 67. ...aizdedzi-

n a ja vienu māju pēc otras. A. Grig. 2, 107.

6. Paplašinātais papildinātājs var būt izteikts ar salīdzinājumu.
Nu jā, vai tad tu vairāk ko zln i kā art un gulēt. K. Sk. 4, 176. Mēs

nošļācām pa stāvo piekrasti lejā un nu vairs neredzējām nekā cita kā

tikai brūngani dzelteno sūnu ... J. Jauns. 5, 346.

7. Par paplašinātu papildinātāju var būt lietvārdu vai adjektīvu savie-

nojums ar vietniekvārdiem (kaut) kas, pats.
Krastam tuvojoties, es manīju kaut ko savādu... K. Sk. 4, 14. Vien-

mēr vajag sākt ar kaut ko lielu. A. Grig. 6, 43. Pašam saimniekam bija
prieks par savu īpašumu. V. L. 8, 364. Viņam un tāpat ari Andra mātei

pašai patika un neapnika klausīties, kad kaut ko no Jēca dzīves zināja
pastāstīt. Aps. J. 2, 264.

8. Paplašinātu papildinātāju veido vārdkopa, kurā lietvārds saistās ar

tā paša lietvārda dsk. ģenitīvu.
Apdegušie baļķi paaudžu paaudzēm vēl liecinot par uguns vārdu

vareno spēku. A. Grig. 10, 87.

Papildinātāja robežošanas ar citiem

teikuma locekļiem

470. §. Papildinātāja nozīmju un formas daudzveidība dod iespēju tam

vairāk vai mazāk tuvināties citiem teikuma locekļiem — visbiežāk apzīmē-
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tājam vai kādam no apstākļiem. Kad ļoti grūti nosakāma teikuma locekļa
sintaktiskā funkcija, kas varētu būt arī papildinātāja funkcija, šis teikuma

loceklis atzīstams par sinkrētisku.

471. §. Visbiežāk papildinātāja funkcija robežojas ar apzīmētāja
funkciju.

1. Uz robežas starp papildinātāju un apzīmētāju ir teikuma loceklis,
kas izteikts ar objekta ģenitīvu pie deverbāla lietvārda.

«Tie ir sniega malēji,» Ziemeļmeita teica. K. Sk. 4, 34. Kādas divi

nedēļas no vietas saimes istaba bija pilna slīperu cirtēju. Brig. 5, 74.

No šejienes sāk savu ceļu pēdu dzinēji suņi. Pad. J. 4, 10. Rīgā kon-

struēts pakalšu kūdras griezējs. R. B. 2, 179.

No vienas puses, ar lietvārda vai vietniekvārda ģenitīvu izteiktajam
teikuma loceklim pret verbu, no kura darināts lietvārds, ir tieša objekta
attieksme (piem., malt sniegu — sniega malējs), bet, no otras puses,

deverbālajā lietvārdā darbības jēdziens ir krietni izbālējis un tā vietā

uztverts nevis ar objekta, bet gan ar atribūta attieksmi, kas raksturo da-

rītāju ar vienu no tā pazīmēm. Tālab objekta ģenitīvs pie darītājvārda
vairāk atzīstams par apzīmētāju nekā par papildinātāju.

Apzīmētāja funkcija ģenitīvam ir arī tad, ja teikumā ir, piemēram, šā-

das vārdkopas: sētas sargs, izstādes apskats, sēdes vadītājs, galda sega,

telpu dekorācija, mantas kāre, laikrakstu izdevniecība, valodas pētnieks

v. c. (sk. 408. §, 10.).

2. Papildinātājs var robežoties ar apzīmētāju, ja tas izteikts ar liet-

vārda vai vietniekvārda un prievārda savienojumu un saistās ar lietvārdu.

Šais gadījumos pārvaldītāja vārds ir pret lietvārdu gan objekta at-

tieksmē, gan atributīvā attieksmē.

Šo attieksmi, kas ļauj spriest par teikuma locekļa sintaktisko funkciju,
lielākoties nosaka pārvaldāmā un pārvaldītāja vārda semantika. Piem.,

teikumā Mūsu tikšanās ar draugiem bija ļoti patīkama lietvārda in-

strumentālis ar draugiem ar pārvaldītāju vārdu ir objekta attieksmē, tei-

kuma Mētelis ar kažokādas oderi ir ļoti silts lietvārda instrumentalim

pret pārvaldītāju vārdu ir atributīvā attieksme.

Pārsvarā objekta attieksme starp pārvaldītāju lietvārdu un lietvārda

vai vietniekvārda savienojumu ar prievārdu ir šādos teikumos:

... augumā bij tik daudz cieņas pret sevi pašu un tik liels nicinā-

jums pret to, kas garām brauca, ka Brlvlņu gruntnieks neizturēja. A. U.

29, 36.
...

seko. .. sirsnīga sasveicināšanās, apmaiņa suvenīriem
un

nozīmītēm un tikai pēc tam sarunas. L. 2, 9, 5.
...

viņa sejā lasīja spri e-

dumu par pēdējo sīkumu, kas tur bij vērojams. A. U. 29, 58. Acīm redzot

mani priekš stati par neatlaidību, par spēku un drosmi, ir pārāk

trūcīgi. L. 2, 1, 2.

Dažos gadījumos starp lietvārda vai vietniekvārda un prievārda savie-

nojumu un pārvaldītāju lietvārdu pārsvarā ir atributīvā attieksme.
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Tikko pa durvīm, tūliņ valodas par tirgu. A. U. 21, 55. Kas gan ne-

zina pasaku par izpalīdzīgo lāci? Pad. J. 8, 189.

3. Uz robežas starp papildinātāju un apzīmētāju ir ar satura instru-

mentāli izteikts teikuma loceklis.

Katrai bij uz rokas kurvītis ar dzijas kamoliņu un nazi. Brig. 5, 59.

... noliek tītaram priekšā šķīvi ar ķiļķenicm. 8.-U. 6, 107. Tur ir m ais s

ar kartupeļiem, otrs ar miltiem, trešais ar putraimiem un cetur-

tais ar smalku baltu sāli. Gar sienu plaukts ar kārbām, bundžām

un podiem. A. U. 21, 54.

472. §. Papildinātāja funkcijas var robežoties arī ar dažādu ap-

stākļu — galvenokārt veida, vietas, cēloņa un nolūka apstākļa funk-

cijām.
1. Papildinātāja un veida apstākļa funkcijas robežojas
1) ja teikuma loceklis izteikts ar līdzekļa, retāk —ar pavadoņa

instrumentāli, bet vienlaikus raksturo arī darbības veidu:

Visas salipa ap Luži un ar vienu karoti palalzldamās ēda gardo nakts

maltīti.. . Brig. 5, 77. Atkabināja ķēdes gredzenā lemetināto, ar atsperīgo
mēlīti aizdurlnāto tērauda cilpu. A. U. 28, 209. Liels, pelēks lācis bija
nosēdies aveņu krūmājos un gan ar vienu ķepu, gan abām bāza ogas

ar visām lapām mutē. 8.-U. 5, 41;

2) ja teikuma loceklis izteikts ar lokatīvu:

Viņš gulēja smagā miegā [sal. guļ miegu], tik šad un tad grūti ievai-

dējās. Brig. 5, 74. Bet zemes zelta raža birst graudos. J. Ak. 1, 36;

3) ja teikuma loceklis izteikts ar lietvārda un prievārdu bez, par, pec,

pret savienojumu:
Tavam dēlam nevajadzēs augt bez tēva. V. L. 8, 49.

...
mēs savus

biedrus
... nepametam bez palīdzības. V. L. 8, 45. Brašs jauneklis ar

ausaiņu cepuri galvā par piecām kapeikām viņu pārveda pāri, slidas

pret slieču galiem rakstā klabinādams. A. U. 38, 307. (sal. pirkt par

naudu, dabūt par velti). ...saules pielijušie meža klajumi smaržo pēc
sēnēm un zemenēm. Zv. 9, 7, 4.

2. Papildinātajā un vietas apstākļa funkcijas robežojas
1) ja teikuma loceklis izteikts ar lietvārda un prievārda no savieno-

jumu:
Viņas aitiņas nāca pie galda un ēda maizi no manas rokas un es

dzēru no viņas zelta kausa. Ķ. Sk. 4, 57. Arī: Meita smeļ no akas vēsu

ūdeni. Bārenite paņem no kaudzes vismazāko šķirstiņu v. tml.;

2) ja teikuma loceklis izteikts ar lietvārda un prievārda pie savieno-

jumu:
Sala veči ciemos pie mazajiem. C. 7, 2.

... viņam nekas nebija

pretī pavadīt pie Otīlijas dažas stundas. V. L. 8, 389. Nu tad turies

man pie ausīm! K. Sk. 4, 197.
...

pie Kārklēnu Marijas iešu iegātņos.
81. 13, 180;
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3) teikuma loceklis izteikts ar lietvārda lokatīvu vai lietvārda un prie-
vārda uz savienojumu pie verbiem ar nozīmi «skatīties»:

Gundega neko neatbildēja, tikai uzmanīgāk paskatījās uz Ilzi.

A. Grig. 6, 133. Es uz šādām lietām nemaz neskatītos. 81. 13, 168; sal.;
... viņa paskatījās brālim acis... V. L. 8, 25. ... un Aivars vēlreiz cie-

šāk un uzmanīgāk paskatījās plecīgajā vīrā. V. L. 8, 73;
4) ja teikuma loceklis izteikts ar lokatīvu:

Izstāde radījusi ļoti lielu interesi Rīgas iedzīvotājos. C. 6, 212.

Valdis labprāt uzturējās Pētersona sabiedrībā, bet tas varēja notikt loti

reti. A. Grig. 6, 93. Abi zēni uzkāpa vienā zirgā, jo Simkus gribēja vēl

labi noskatīties, kā braukt. 8.-U. 5, 67.

3. Papildinātājs robežojas ar cēloņa apstākli:
1) ja teikuma loceklis izteikts ar lietvārda un prievārda par savieno-

jumu:

Ja zviņenieki to mēģinātu darīt, es kooperatīvu lesūdzētu tiesā par
statūtu pārkāpšanu. V. L. 8, 32 X Biedrs Rjurlkovs norāda, ka par trūku-

miem kritikā vainojama... rakstnieku savienība. C. 3, 302;

2) ja teikuma loceklis izteikts ar lietvārda savienojumu ar prievārdiem
pēc, no:

Viešņu pašu redzēt man ari nebija nekādas ziņkārības, jo to jau no va-

lodas pazinu. Aps. J. 2, 235.
...

te mudžēja no sarkandzelteniem au-

tobusiem, taksometriem, un garām aizbrauca pat pelēks motorollers. M. B.

3, 233. Jaunais dzīvoklis vēl drusku oda pēc kaļķiem. A. Grig. 6, 243.

4. Papildinātāja un nolūka apstākļa funkcijas visciešāk robežojas

1) ja teikuma loceklis izteikts ar d atī v v:

Katrā mūsu lauku rajonā, katrā pilsētā... var savākt vērtīgu ma-

teriālu pārrunām. C. 4, 5. Vēlēšanu saraksti sagatavoti pārbaudei.
Pad. J. 3, 277. Bite, tu jau māka esi Čaklam siena pļāvējam, Sūnās saldu

medu nesi Sev un kopus labumam.P. S. 1, 50;

2) ja teikuma loceklis izteikts ar nenoteiksmi pie virzības verba:

Būs jau tad jābrauc skatīties. Brig. 5, 318. Mēs piegājām ap-
vaicāties. A. U. 21, 94. Es nācu klēpi paņemt puisēniņu. Rainis 5, 47.

lEROBEŽOTĀJS

473. §. Uz robežas starp papildinātāju, kurš izsaka ierobežota objekta
attieksmi un kādu apstākli, kas raksturo darbības vai pazīmes attieksmes

vai piemitības apjomu, ir ar lietvārda lokatīvu vai lietvārda savienojumu

ar prievārdiem ar, no vai pēc izteikts teikuma loceklis. Šo teikuma locekli

var izdalīt kā patstāvīgu teikuma locekļa tipu — ierobežotāju.

lerobežotājs rāda, kādā ziņā ierobežoti ar izteicēju, apzīmē-

tāju vai verbālo papildinātāju nosauktā pazīme attiecināma uz priekšmetu

vai parādību, kurai šī pazīme piemīt.
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Mūsdienu latviešu literārajā valodā ierobežotāja sintaktiskās attiek-

smes un semantiskās grupas ir samērā šauras un vienveidīgas. Galveno-

kārt ierobežotājs izteikts ar lietvārdu lokatīvā (t. s. ierobežojuma lokatīvā),
bet tas var tikt izteikts arī ar lietvārda locījumu kopā ar kādu prievārdu.

474. §. lerobežotājs teikumā var attiekties uz teikuma locekļiem, kas

izteikti ar verbu, lietvārdu vai adjektīvu.
1. lerobežotājs var būt saistījumā ar teikuma locekli, kas izteikts ar

verbu.

1) Visbiežāk ierobežotājs attiecas uz teikuma locekļiem, kas izteikti

ar verbiem kļūdīties, maldīties, sacensties, saprasties, vingrināties, arī

ielaisties, palaisties, iedzīvoties, pārspēt, palīdzēt, atbalstīt, nosodīt v. c, un

ir izteikts ar lietvārda lokatīvu, kas nosauc jēdzienu, uz kuru tieši attiecas

darbība.

Spēle ritēja jautri, trokšņaini, dedzīgi. Indriķis reti kad kļūdījās
sitienos. A. Grig. 6, 98. Varēja manīt, ka viņi ļoti leinteresēti sa-

cīkšu gaitā. A. Grig. 6, 3. Tas nu brlnum ātri audzis un pieņēmies
spēkā un gudrībā. Ltp. 209. Viņš laikam labi mācās, bet tu... esi p at-

laidies slinkumā. J. Por. 2, 285. Mārtiņš palaidies dzeršanā un

nemaz neblj valdāms. A. U. 29, 622. ... mēs nebijām vīlušies... noti-

kumos. Brig. 6, 286. Miesas uzbūvē viņš varēja pilnīgi sacensties

ar sievu. J. Gr. 5, 20. Variantu meklēšanā mēs viņiem palīdzēt ne-

varam. Zv. 9, 7, 2. Bet viņš maldījās tiklab savos paštiesājumos, kā

šķietami negrozāmā nolēmumā. A. U. 38, 582.
...

arvien viņai palīdzēja,
pakalpoja, ielaidās jokos, dejā. Aps. J. 2, 177. Arī: Tai ziņā visi viņu
no sodīja. Sal jautājumā biedri viņu atbalstīja.

Dažkārt ierobežotāja nozīme ļoti tuva papildinātāja nozīmei, piem.,
Viņa varētu būt man blakus un dalīties spēkā, ko ledeva saule un

jūra, dalīties mierā, kas valdīja okeāna vientulībā. (Zv. 4, 20, 28) vai

arī vietas apstākļa nozīmei, piem., Jaunieši ātri iedzīvojās drusku

neparastajā balles atmosfērā, viņiem tā iepatikās. (A. Grig. 6, 150), retāk

veida apstākļa nozīmei, piem., Pa šo laiku tev vajadzēja jau krietni taukos

ledzīvoties. K. Sk. 4, 23.
...

Tad viņa saprata, ka savā būtībā nekad

nav atstājusi Ventspili. D. Zigm. 1, 18.

Tomēr ar lokatīvu izteiktais teikuma loceklis te nenosauc ne darbības

objektu, ne vietu, ne veidu, tā ka par papildinātāju vai kādu no minētajiem
apstākļiem to īsti nevar atzīt. t

2) lerobežotājs vienkopas teikumos biedrojas ar dažādiem bezpersonas
nozīmē lietotiem vienpersonas verbiem Izdoties, laimēties, veikties, sekmē-

ties, piem., Idejiski mākslinieciskajā izveidē lugai nav Izdevies pēdējais
cēliens. T. un dz. 1, 17. Man laimējies loterijā. Matemātikā viņam ne-

kad nav veicies.

3) lerobežotājs saistījuma ar verbu var but izteikts ar lietvārda vai

vietniekvārda un prievārda ar vai pēc savienojumu.
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Kapteiņa Dziesmas ģimene visiem un visur pazīstama ar saviem

stingrajiem uzskatiem. D. Zigm. 1, 19. Bet pats precinieks pēc valodas

un uzvešanās nevienam nepatika. Aps. J. 2, 32. Minētie dati pārlie-
cinoši rāda, ka pēc barības vērtības konservi maz atšķiras no ēdieniem,

kas gatavoti mājas virtuvē... C. 10, 95. Atlantijas okeāna siļķes pēc dzīves

veida var iedalīt divās lielās grupās... 2. Gr. 7, 247.

2. lerobežotājs var but saistījuma ar teikuma locekļiem, kas izteikti

ar lietvārdu.

1) lerobežotājs ar tādu pašu nozīmi kā saistījumā ar minētajiem ver-

biem var saistīties arī ar teikuma locekļiem, kuri izteikti ar lietvārdiem,
kas darināti no iepriekš minētajiem verbiem vai ir tiem semantiski tuvi.

Šādam ierobežotājam ir atributīvās nozīmes nianse.

Padomju valdība ir par visplašāko apmaiņu šajās [kultūras] noza-

rēs. C. 8, 39. Trūkumi smago darbu mehanizācijā novērsti. C. 4, 15.

... darīs milzu darbu visu ledzīvotāju slāņu politiskajā audzināšanā.

C. 4, 5. ...uzdots sniegt palīdzību dzīvojamo namu būvju apgādē ar

projektu tāmju dokumentāciju. C. 7, 7. ... jo milu nevar ledomāties bez

draudzības, pilnīgas saskaņas uzskatos, dzīves veidā, pat domāšanas

veidā. A. S. 5, 472. Uzpūtību un plātīšanos Brlviņam pārmest nevarēja,

ja daudz, tad nelielu apvaldītu iedomību par savu pārākumu zemes

platībā un gudrībā. A. U. 29, 643. Bebutovs, būdams dižciltīgs muižnieks,

gribēja ari džigitēšanā izrādīt savu pārākumu par zemnieku Jusupu,
bet tas viņam neizdevās. 8.-U. 5, 11.

2) Teikuma locekļus, kas izteikti ar lietvārdiem, kuri pēc savas seman-

tikas nosauc darītāja prasmi, neprasmi vai specialitāti un ir izteicēja funk-

cijā, bieži vien paskaidro ar darīšanas vārda (nomen actionis) lokatīvu iz-

teikts ierobežotājs. Šādam ierobežotājam attieksmē pret paskaidrojamo
lietvārdu atributīvās nozīmes nianse nav samanāma.

Kūlīšu siešanā man pie ezera pretinieku nav. M. B. 2, 138.

... stāstīja visādus jocīgus atgadījumus par pilsētas talciniekiem, kas

daudzreiz bijuši pilnīgi nejēgas lauku darbos. E. V. 1, 39. Vēl lielāks

meistars nekā pastalu lāpīšanā Janka bija pātagu vīšanā. J. Jauns. 9,

171. Pirmās vietas ieguvējs būs pavāra pailgs ēdienu nogaršošanas lie-

tās. Pad. J. 10, 103. Arī: Peldēšanā Jānis vairs nebija iesācējs. Kuli-

nārijā brālis bija tīrais nepraša. Jaunais slimnīcas direktors Ir spe cl ā-

lis t s onkoloģijā. Atomfizikā viņš ir labs zinātājs. Viņš ir direktora

vietnieks zinātniskajā darbā.

3) Ar lietvārda lokatīvu izteikts ierobežotājs mēdz saistīties ar vār-

diem, kas nosauc kādu cenu vai naudas vai mēra vienību. Tāds ierobežo-

tājs rāda, uz kādu daudzuma, mēra vai laika vienību nosaukta cena vai

mēra vienība attiecas. Visbiežāk ierobežotājs izteikts ar lietvārdiem,

kas nosauc mēra vai svara vienību, piem., gabals, kilograms, mārciņa, pūrs,
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litrs, stops, tonna, vai arī kadu laika vienību, piem., diena, mēnesis, gads,
stunda.

Varbūt ir tādas [grāmatas] par rubli un desmit vai divdesmit kapei-
kām gabalā. J. Por. 2, 28. Par labu dābolu viņš bez vārda runas maksātu

trīs [rubļus] birkavā. A. U. 38, 23. Par pirmo [kārbu] dabūja caurmērā

latu pūrā. V. L. 8, 56. Lai Šteinerts un Radziņš maksā rubli dienā!

A. U. 38, 59. Ceha jauda — trīs tonnas putnu gaļas maiņā. C. 10, 174.

Raķetes ātrums... līdzināsies 3,3 kilometriem sekundē. C. 9, 217.

Braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 100 kilometrus stundā.

3. lerobežotājs var būt saistījumā ar teikuma locekļiem, kas izteikti

ar adjektīvu.

lerobežotājs attiecas uz dažiem adjektīviem, kam teikumā parasti ir

apzīmētāja vai izteicēja (arī izteicēja sastāvdaļas) funkcija. lerobežotājs,
kas attiecas uz adjektīvu, ir izteikts vai nu ar lietvārda lokatīvu, vai ar

lietvārda savienojumu ar prievārdu un rāda, kādā ziņā priekšmetam piemīt
vai izpaužas ar adjektīvu nosauktā pazīme.

1) Ar lietvārda lokatīvu izteikts ierobežotājs mēdz nostāties pie adjek-
tīviem izveicīgs, čakls, apķērīgs, atjautīgs, veikls, vingrs v. c, kā arī pie
adjektivētiem divdabjiem apdāvināts, ticis, jucis v. c.

...Kļavām kā lielākam augumā nācās nest Garozu. V. L. 2, 70.

Tikai citu reizi esiet uzmanīgāka dokumentu izrakstīšanā. M. B. 3, 82.

Otrā dienā Lasmanis atnāca ap desmitiem, bija noskuvies, sejā svaigs

un spirgts. Kar. 7, 1, 28. EžuTs spēkos nebij stiprs, Tomēr garā m oz s

un ņiprs. V. Pl. 4, 132. Labs cilvēks, darbos tikusi, sirdi, tā sakot, rokā

nesot... J. Jauns. 9, 258. Arī: Zēns bija apdāvināts matemātikā. Pui-

sis bija augumā vingrs, darbā Izveicīgs, sarunās atjautīgs. Viņš

jau aiz laimes gluži prātā j v cl s.

2) lerobežotājs var tikt izteikts arī ar lietvārda un prievārda no vai

pēc savienojumu. Tāds ierobežotājs var attiekties uz dažādiem ar adjektīvu
izteiktiem teikuma locekļiem, bet mūsdienu literārās valodas jaunākajos

posmos šis ierobežotāja veids sastopams reti.

Tad tas viņš bija! Neliels no auguma, plecīgs ...
81. 9, 86. Tai

pašā laikā Ozoliņš pēc dabas bija nopietns, apdo ml g5... Zv. 7, 4, 6.

Arī: Meitene bija sārta no vaiga. Viņš no izskata (arī: pēc izskata) bija

bailīgs, bet rīkojās noteikti. Dārguma pēc tas būtu labs.

4. Saistījumā ar teikuma locekļiem, kas izteikti gan ar adjektīvu, gan

lietvārdu, gan verbu, paplašināta ierobežotāja funkcijā ir lietvārda un pus-

prievārdisku lietvārda lokatīvu attiecībā, atšķirībā, salīdzinājumā, ziņā sa-

vienojumam.
... morfoloģisko pazīmju un sintaktisko funkciju ziņā tie [lietvārdi]

apvienojas patstāvīgā gramatiskā kategorijā. Mgr. 1,478. Raķetes āt-

rums attiecībā pret Mēnesi saduršanās momenta līdzināsies 3,3 kilomet-

riem sekundē. C. 8, 217. ...konferencē nebija īstas vienveidības te
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matikas ziņā. Latv. Z. 2, 10. Kolektīvam labi saliedētas balsu grupas
līdzsvarotības, spēka samēra ziņā. Latv. Z. 2, 10. ...Kauls bija ...

savā

ziņā neparasts puisis. Kar. 7, 11, 11. Sēkļu vai seklumu siļķe salīdzi-

nājumā ar savam okeāna māsām ir maza... 2. Gr. 7, 248. Padomju
okeāna zvejai atšķirībā no piekrastes zvejas un ari citu valstu okeānu zve-

jas ir daudz īpatnību. 2. Gr. 7, 249.

5. Retumis ierobežotājs var būt izteikts ari ar kādu apstākļa
vārdu, piem., Padomju varas gados Latvijas prese izaugusi skaita ziņā,
nostiprinājusies organizatoriski, mainījusies saturā. C. 2, '105.

...Dostojevskim katrs, pat vismazākais tēls ir iekšēji bagāts, daudz-

pusīgs ...
C. 10, 95. Koncerta atskaņojums bija mākslinieciski augst-

vērtīgs.
6. lerobežotāju funkcija nereti ir lietvārda savienojumam ar vārdu kā.

Atvars kā grupas labākais alpīnists pirmais izmēģina kāpt augšup

pa krauju. Pad. J. 10, 103. Pirms divdesmit gadiem fizikas kā zinātnes

Latvijā nebija, bet tagad daudzu mūsu republikas fiziķu sasniegumi pa-

zīstami tālu aiz republikas robežām. C. 10, 124.

APSTĀKĻI

475. §. Apstākļi ir teikuma palīglocekļi, kas paskaidro parasti ar

verbu, adjektīvu vai apstākļa vārdu izteiktu teikuma locekli. Apstākļi tei-

kumā raksturo darbību vai pazīmi kvalitātes, kvantitātes un intensitātes

ziņā, kā arī norāda darbības vietu, laiku, veidu, cēloni, nolūku, pavaddar-
bibu.

Apstākļi atšķiras no citiem teikuma palīglocekļiem ar savām daudza-

jām nozīmēm.

Apstākļi parasti ir saistījumā ar izteicēju vai galveno locekli (piem.,
Vakarā mēs staigājām pa pilsētiņas lelām. A. Grig. 12, 21), bet tie

var attiekties arī uz kādu citu teikuma locekli: uz papildinātāju, kas gal-
venokārt izteikts ar verba nenoteiksmi, (piem., Pludiņš vēl paris reižu no-

drebēja, tad sāka slīde t pa ūdens virsu. ..

A. Grig. 12, 109), uz apstākli

(piem., Dārza galā mazo plūmkoclņu un apiņu pudurksnī bieži čaukstēja
lapas. 8.-U. 9, 409) vai pat uz apzīmētāju (piem., Nāk arājs, puspasaules

aparis, Kā zobens zib asi t rit s lemes[\]s L. V. 2,10).
Apstāklis ar izteicēju vai papildinātāju, kas izteikts ar verba neno-

teiksmi, saistās adverbiālā attieksmē. Adverbiālā attieksme ir arī starp

apstākli un apzīmētāju, ja apzīmētājs izteikts ar lokāmu divdabi vai adjek-
tīvu. Paskaidrojuma jeb precizējuma attieksmē ir apstākļi, kas paskaidro

vai precizē viens otru.

Apstākļa vārds ir galvena vārdu šķira, ar kuru izsaka apstākļus. Bez

tam apstākļu funkcija var būt arī lietvārda locījumu formām, adjektīviem,

skaitļa vārdiem, vietniekvārdiem, verbu nenoteiksmei un divdabjiem.

22 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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476. §. Apstākļi ir gan vienkārši, gan paplašināti.
Vienkārši ir tādi apstākļi, kas izteikti ar vienu patstāvīgas nozī-

mes jeb pilnnozīmes vārdu (vai arī ar pilnnozīmes vārdu kopā ar kādu

prievārdu). Vienkārši apstākļi ir izteikti

1) ar apstākļa vārdiem, piem., Te mus sagaidīja liels pārsteigums.
8.-U. 5, 374. Komunistam jāredz tālu un dziļi. V. B. 1, 91. Galvu aug-

stu Izslējis, tas bikli manās vedējam pakal. A. U. 30, 3. Pati gandrīz

pagura. .. Aps. J. 2, 164;

2) ar lietvārda locījumu formām bez prievārda vai kopā ar prievārdu,
piem., Rīgā mūs gaida Drusts, darbs un brīve. A. U. 16, 960. Mācību

stundas notika no rīta. I. Lēm. 2, 180. ...nost a jietles pēc vecuma.

81. 12, 29;

3) ar adjektīva locījumu formām kopa ar kadu prievārdu, piem., Ja,
vētra trakoja pa īstam. Zv. 2, 1,7;

4) ar vietniekvārda locījumu formām kopā ar prievārdu vai (retumis)
bez prievārda, piem., Pēc tam es atkal meklē j v jaunu glabātavu. I. Lēm.

3, 61. Aiz manis palika viņas tumši zaļais egļu krasts. Ķ. Sk. 4, 6. Mū-

sos m i t dziesmu gars;

5) ar divdabi vai verba nenoteiksmi, piem., Zelmiņa skatās meklē-

dama apkārt un ierauga akmeni dūres lielumā. 81. 17, 304. Ledus dzirkstis

zilgl drupenas Ceļa grambās šķindot drūp. L. V. 2, 31. Debess pilna
zelta kokļu, Un tās visas skanēt skan. V. Pl. 4, 254;

6) ar vienkāršo salīdzinājumu, piem., Lācis atkal norūcās tik drau-

dīgi, ka viņa apsviedās kā spole. A. U. 21, 323.

Paplašināti ir tadi apstākļi, kas izteikti ar patstāvīgu vārdu savie-

nojumu, piem., Visi pumpuri žigli žigli iet briedumā, lai varētu uzzie-

dēt ar rīta sauli. Brig. 5, 275. Gabalu pa gabalam te kvernēja dzelte-

nas koka mājeles ar nespodriem lodziņiem ...

I. Lēm. 2, 104.

Atkarā no tā, kā apstākļi raksturo citu teikuma locekli, izšķir vietas

apstākli, laika apstākli, veida apstākli, mēra apstākli, cēloņa
apstākli, nolūka apstākli un pavadapstākli.

Dažreiz apstākļiem bez attiecīgā apstākļa nozīmes var būt arī kāda cita

teikuma locekļa nozīmes nianse.

VIETAS APSTĀKLIS

477. §. Vietas apstāklis ir teikuma palīgloceklis, kas norāda vietu,

kur kaut kas norisinās vai atrodas, vietu, uz kuru vērsta kāda darbība, kā

arī vietu, no kurienes sākas darbība.

Vietas apstāklis atkarā no tā vārda semantikas, uz kuru tas attiecas,

norāda 1) darbības norises vai priekšmeta atrašanās vietu (atbild uz jau-

tājumu kur?), 2) kurp vērsta vai līdz kurienei noris kāda darbība (atbild
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uz jautājumu kurp? uz kurieni? līdz kurienei?), 3) vietu, no kuras sākas

kāda darbība (atbild uz jautājumu no kurienes?).
Izšķirami vienkārši un paplašināti vietas apstākļi.
Vienkāršais vietas apstāklis morfoloģiski var būt izteikts ar vietas

apstākļa vārdiem, ar lietvārdu vai vietniekvārdu locījumu formām bez prie-
vārda vai kopā ar prievārdu, paplašinātais vietas apstāklis — ar da-

žādiem patstāvīgu vārdu savienojumiem.
Vietas apstāklis parasti attiecas uz izteicēju vai galveno locekli, piem.,

Tur vairs nevaldīja pirmītējais klusums. (A. U. 16, 931), tomēr tas

var attiekties arī uz kādu citu teikuma locekli, to precizējot vai paskaidro-
jot, piem., ...tepat pļavā sisināja sienāži vai zem katras lapiņas...
8.-U. 9, 14.

Dažreiz vietas apstāklim bez vietas nozīmes ir arī veida apstākļa vai

papildinātāja nozīmes nianse.

Vietas apstākļi, kas ir saistījuma ar izteicēju
vai verbālo papildinātāju

478. §. Vietas apstākļi, kuri norāda vietu, kur kas notiek vai atrodas,
attiecas uz izteicēju vai galveno locekli, kas izteikts ar verbu bez pārvieto-

šanās, virzības nozīmes, uz neverbālu izteicēju vai arī verbālu papildinā-

tāju. Šādi vietas apstākļi morfoloģiski izteikti ar apstākļa vārdiem, lietvār-

diem un vietniekvārdu locījumu formām bez prievārda vai kopā ar to vai

arī ar patstāvīgu vārdu savienojumiem.
1. Vietas apstākļa funkcija ir vietas apstākļa vārdiem te, tur,

še, šeit, turpat, sānis, šur tur, kaut kur v. c.

Te mūs sagaidīja liels pārsteigums. 8.-U. 5, 274. Ar zirgu barības

atliekām piebārstīts visapkārt. A. Grig. 1, 77. Šur tur pelēko baronu

kalpi ara vēl papuves. I. Lēm. 2, 3. ... vecajai čaulai bija jāsprāgst
kaut kur pušu. 8.-U. 6, 119. Draugi solījās atnākt tepat.

2. Vietas apstākļa funkcija ir lietvārda locījumu formām bez prie-
vārda vai kopā ar prievārdu.

1) Vietas apstākļa funkcijā bez prievārda lieto lietvārda vsk. vai dsk.

lokatīvu.

Man tuvumā dzīvoja divi kaimiņi: Prātlņš un Irbe. Aps. J. 2, 69. Li-

kās, ka ielu akmeņos, namu fasādēs un Kleina fabrikas korpusos atbal-

sojas šis sauciens un strādnieki to dzird... I. Lēm. 3, 109. Bet dienvidos

tik dzidrs, ka Auzānu egļu ataudzina pret debess zilgmi izskatās gluži
melna. .. A. U. 30, 49. Dziļš klusums valda laukos martā. Sudr. 4, 91.

Rīgā mūs gaida Drusts, darbs un brīve. A. U. 16, 950.

2) Vietas apstākļi, kas norāda vietu, kur kas notiek vai norisinās, var

but izteikti arī ar lietvārda locījumu formām kopā ar prievārdu.

a) Lietvārda locījumam kopā ar prievārdiem aiz, apakš, pie, virs, uz,

zem, šaipus, viņpus teikumā ir vietas apstākļa funkcija.
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Pašu muiželi vēl neredzēja, tā slēpās aiz alkšņu pudura. I. Lēm. 3,
14. ...jātnieki nozuda aiz sētas stūra. A. U. 16, 779. ...viss šikais

ūdeņu novadīšanas tikls atradās apakš zemes slēgtās drenāžas veidā.

V. L. 10, 608. Pie sāniem tam bija milzīgs zobens. I. Lēm. 3, 32. Vai tu

to pie tiesas varēsi apliecināt? 81. 17, 10. Pie vārtiem sunim viņš pa-

gāja garām nepamanīts... 8.-U. 6, 226. Virs mūsu galvām šalca ve-

cais kapsētas bērzs. I. Lēm. 3, 4. Vēja nemanīja, bet tomēr virs mežu ga-
liem parādījās tumšu mākoņu strēles... I. Lēm. 3, 42. Tik vienu mēs

zinājām — jaunajām priedēm Zem dzimtenes saules lem t s kuplot un

augt. V. Bel. 1, 14. Runcim cits nekas neatliek kā paslēpties zem

klēts. 8.-U. 6, 48. ...šaipus Gusta mājas viņa ieraudzīja uz ceļa
kādu nedrošu gājēju... A. Grig. 12, 123.

' b) Vietas apstākļa funkcija ir arī lietvārda locījumam kopā ar prie-
vārdiem ap, gar, pa, pār, pret, starp, caur.

Ap mūsu galvām dūca kamenes, un mazs dzeltens putniņš lēkāja
no zara uz zaru... I. Lēm. 3, 43. Saķērās tad rokās, staigāja ap Joņu
zālēm un līgoja un džigoja. 8.-U. 6, 11. Palēkājis gar soliem, palūko-

jies pat zem soliem un aiz tiem pie sienas, viņš nekur neko neatrada. 8.-U.

6, 266. ...tikai gar malām zied baltās ūdens lilijas, atvērušās saulei.

J. Ak. 1, 60. Dienmūžu viņa staigāja pa mežu, pa pļavām, pa laukiem,
visu iegaumēja un novēroja. 8.-U. 9, 435. Mēs braucām pa Volgu,

Kamu, Belaju. Sudr. 4, 18. Pa ceļu... gāja divi veci cilvēki, vīrietis un

sieviete. Aps. J. 2, 146. ...melnas ēnas ložņāja pa kaktiem... I. Lem.

2, 24. Migla, kas krita pār tīrumiem, uz kalnu un līdzenumiem, nelāva

tiem pacelties... A. Grig. 1, 38. Pār lejām migla baltus dvieļus klāj.
Kald. 1, 19. Viņi lēkā pa pļavu un slēpjas starp puķēm un smilgām,

un viens pa kārtai citus meklē. 8.-U. 6, 11. Garausis izlīda caur žogu,

pielēca pie zara un pacēlās uz pakaļkājām. 8.-U. 6, 20.

3. Vietas apstākļi, kas izsaka, kur kas atrodas vai norisinās, var

būt izteikti ar vietniekvārda locījumu formām bez prievārda vai

kopā ar to.

1) Vietas apstākļa funkcija var but vietniekvārda lokatīvam.

Tevī ir saimnieces gars. 81. 15, 123. Paldies jums puiši! Jūsu biedri

jūsos nav vīlušies. A. Grig. 4, 62. Klases audzinātāja man ieteica no-

darboties ar literatūru, jo manī briestot spēcīgs talants. Z. Gr. 2, 139.

Visas valodas sadzirdam tevī [darba karogā]. Kald. 1,29.

2) Vietas apstāklis var būt izteikts ar vietniekvārda locījumu formām

kopā ar prievārdiem aiz, pie, virs, zem, gar, pār v. c.

Pār mani aizplūda zilā debesu jūra. Aiz manis palika viņas
tumši zilais egļu krasts. K. Sk. 4, 6. Divēji tikko plestam liepu krijām pie-

krauti rati. Aiz tiem [atradās] divi izjūgti zirgi... A. U. 16, 11.

Visapkārt krūmi, vietām šauras ganību pļavas, aiz tām [bija] tumšzaļi

egļu sili. J. Por. 2, 248.
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479. §. Vietas apstākļi, kas norāda vietu, kurp vai līdz kurienei

vērsta darbība, attiecas uz verbu, kam ir kustības, pārvietošanās, virzī-

bas nozīme. Šādi vietas apstākļi ir izteikti ar vietas apstākļa vārdiem, liet-
vārda locījumu formām bez prievārdiem vai kopā ar tiem.

1. Vietas apstākļi var būt izteikti ar vietas apstākļa vārdiem,
kas norāda darbības virzienu.

Lūk, kā roka, dusētāja, Atmostas un augšup stiepjas. Rainis 1, 421.

Sajust to, ka sauļup drīksti pagriezt seju, Rīta vārdu mīļi drīksti iz-

runāt. Lukss 1, 401. Nu Jānis atkal ir uz ceļa un pusteciņus dlebj mājup.
A. U. 30, 13. Ēriks mana, ka viņa to grib vilkt sev Ildzi kalnup... A. S.

5, 81. Grib cits citam pabraukt garām. J. Por. 2, 243. Lēna vēsma

p ū t a mums pretī. J. Por. 2, 192.

Tais gadījumos, kad ar lietvārda locījuma formu (parasti lokatīvā) iz-

teiktajam vietas apstāklim blakus atrodas vietas apstākļa vārdi augšā,
ārā, iekšā, klāt, laukā, nost, virsū v. c. un abi vārdi attiecas uz verbu ar

kustības vai virzības nozīmi, tad šāds vietas apstākļa vārds reizē ir gan

vietas apstāklis, gan arī līdzeklis verba imperfektivitātes izteikšanai.

Es drāzos istabā iekšā pēc savām spalvām. 8.-U. 11,6. Mazais Ad-

jutants, izlēcis no ierakuma, drāzās iekšā sādžā, nepārtraukti šaujot no

automāta. A. Grig. 1, 80. Garausis gribēja iet iekšā sētā, bet Vieglkāje to

nelaida. 8.-U. 6, 21.

2. Vietas apstākļi var but izteikti ar lietvārda locījumu formām

bez prievārda vai kopā ar to.

1) Vietas apstāklis, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu, norada vietu,
kura kas virzās iekšā.

Ādams iekāpj līdz ceļiem ūdenī. 8.-U. 10, 68. Tad viņa [Liene]

iegāja saimes istabā... 81. 19, 312. ...vai nu es domāju, ka ta uguns

ie spruks tai caurajā celmā. 81. 24, 247.

2) Vietas apstāklis, kas izteikts ar lietvārda locījumu kopā ar prie-
vārdu uz, norāda vietu, uz kurieni kas virzās, dodas.

Es nolēmu doties uz Kleina fabriku mēģināt tomēr tur iekļūt darbā.

I. Lēm. 3, 51. Lai pasaule allaž tiektos uz augšu... Sudr. 4, 29. «lesim

uz Staburagu!» Jancis nobeidza negaidot savu garo stāstījumu. Valdis 2,

21. Katru gadu no visām brigādēm vairāki puiši aizbrauca uz mācību

kombinātu sagatavoties motoristu, mehāniku un mazāko zvejas kuģīšu va-

dītāju amatiem. Zv. 2, 7, 19.

3) Vietas apstāklis, kas izteikts ar lietvārda datīvu kopā ar prievārdu
līdz, norāda vietu, līdz kurienei turpinās verbā minētā darbība.

Brīžam [bezdelīgas], uzšaujas gaisā un aizskrien līdz upei, lidz

ceļam, pāri pļavai noķert mušu, palūkoties pēc kada oda. 8.-U. 9, 419. Ri-

sinot savu domu kamolu, biju nonācis līdz egļu puduriem... I. Lēm.

3, 10. Dziesma viņu vajā līdz mājām kalniņā. A. U. 30, 4.
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4) Vietas apstāklis, kas izteikts ar lietvārda locījumu kopā ar prie-
vārdu no, apzīmē vietu, no kurienes sākas darbība. Izteicējs vai galvenais
loceklis var būt ne tikai kustības verbs, bet arī tāds verbs, kuram nav šīs

nozīmes.

Vējš nāca no rītiem, no ziemeļrītiem, no ziemeļiem, tikai naktis tad

atmetās saltas... A. U. 29, 125. Ļaudis nāca no tālienes... I. Lēm. 3,
141. Tās skrēja no Rāznas un Burtnieku ezera krastiem... no Jelga-
vas līdzenuma, no Piebalgas birztalām. Sudr. 4, 45. Bet no pirtiņas pa-

spīdēja uguns. 8.-U. 6, 21. No tava Liepavota smeļu vēsu lāsi. Kald.
1, 14.

480. §. Paplašinātais vietas apstāklis var būt izteikts ar vārdu savie-

nojumu, kurā galvenais komponents ir lietvārds, ko pastiprina tās pašas
saknes lietvārda ģenitīvs. Savienojumā ietilpst arī kāds prievārds ar vietas

nozīmi.

Viņas izpauž to nelabo ziņu pa malu malām! Kaudz. 2, 437. Aši zī-

līte skrien, Pa zariņu zariņiem lien... Rainis 5, 197. Bet Ceplis jutās kā

jaunava ar smagu pūru, kam precinieki brauc no malu malām, ka loki

vien lec. P. R. 1, 7.

Vietas apstākļi, kas ir saistījumā ar vietas apstākli
vai apzīmētāju

481. §. Vietas apstākļi var raksturot arī citu vietas apstākli.
Tādi vietas apstākļi paskaidro resp. precizē raksturojamā vietas apstākļa
nozīmi. Abi vietas apstākļi vienlīdz lielā mērā attiecas uz kādu verbu.

1. Precizējamo vietas apstākli, kas izteikts ar apstākļa vārdiem tur, te,

še, šeit, tepat, augšā, priekšā v. c, tāpat ar salikto vietas apstākļa vārdu

kaut kur vai šur tur, var raksturot cits vietas apstāklis, kas izteikts ar liet-

vārda locījumu. Otrais vietas apstāklis precizē pirmā vietas apstākļa saturu.

Vietas apstāklis, kas ir saistījumā ar citiem vietas apstākļiem un precizē
tos, var būt arī savrupināts (sk. 636. §, 1.).

Bet tur augšgalā [ezeram] dibenu nevarot dabūt. A. U. 30, 97. Ko

čakarē Tur pazarē? Vai dzirdi, zēns! Rainis 5, 199. Jā, tur Rīgā zirgi
Ir pavisam citādi. J. Por. 2, 218. Tikai tagad es pamanu, ka priekšā aiz

zirga no ceļa kaut kas noveļas un paliek ceļa malā stāvot. J. Por. 2, 230.

...viņam te jūrmalā nekas vairs nebūtu par grūtu. V. L. 13, 16. ...pēc

ilgiem gadiem man tur mežā smēķējot ienāca prātā ši senā doma...
A. Grig. 10, 12. Viņš laikam domā, ka viņam visu gatavu noliks priekšā
uz galda. Zv. 2, 2, 20. Vecais Robežnieks atmetis ar roku visām tām blēņām
un izgājis kaut kur mežā. A. U. 30, 154 Vēja nemanīja vairs nemaz,



343

nejaukā šņākoņa un šalkoņa palika kaut kur aiz vaļņa ...
A. U. 21, 249.

Šur tur pa tīrumiem pavakara saulē mirdzēja izkaptis. J. Por. 2, 238.

2. Otrajā vietas apstāklī minēto vietas nojēgumu var precizēt vēl kāds
trešais vietas apstāklis, kas izteikts ar kādu lietvārda locījumu kopā ar

prievārdu vai bez prievārda.
Bet, kad tepat tuvumā uz grantētā celiņa nodunēja soļi ... I. Lēm.

3, 3. Kad mežā sametas tumšāks, tad tas aiziet uz laupījumu, nosēžas kaut

kur uz koka biezos zaros ... J. Por. 2, 200.

482. §. Ir arī tādi gadījumi, kad teikumā vienu vietas apstākli, kas iz-

teikts ar lietvārdu bez prievārda vai kopā ar to, paskaidro vai precizē kāds

cits ar lietvārdu (bez prievārda vai kopā ar prievārdu) izteikts vietas ap-
stāklis. Precizētājs vietas apstāklis ierobežo precizējamā (parasti pirmajā)
vietas apstāklī minēto vietas nojēgumu, t. i., izteicējā minētā darbība vie-

tas ziņā neaptver pilnīgi visu precizējamā vietas apstāklī nosaukto darbī-

bas vietu, bet tikai tik daudz, cik norādīts precizētājā vietas apstāklī.

Lielajā mežā zem egļu pazarēm rieksti vēl pazaļl... A. U. 30, 163.

Dziesma patlaban Ir galā, kad uzkalnā olnīcā parādās māte. A. U. 30,
4. Kamerā pie griestiem iedegās piecu sveču elektriskā spuldze, stiepļu
režģi iestiprināta. I. Lēm. 2, 118. Nākamais Incīša nedarbs bija sasistā

stikla vāzite, kas ar mātes matadatām atradās uz kumodes pie spoguļa.
B -U. 6, 169. Pie trepēm aiz slotas gailis ierauga aizslēpušos runci. . .
8.-U. 6, 47. Pie tilta dzelmē apmeties vecs vēzis. 8.-U. 6, 118.

lepriekšējiem gadījumiem līdzīgi precizētājs vietas apstāklis vai arī

precizējamais vietas apstāklis var būt izteikts ar prievārda pa un apstākļa
vārda labi vai kreisi savienojumu. ■

Vārtu sānos pa labi rēgojās melna, četrstūraina atslēga... I. Lēm.

2, 108. ...[iela] tur taisnā lenkl pagriezās pa labi uz dienvidiem.,.

A. Grig. 1, 78.

483. §. Teikuma var but trīs vietas apstākļi, kas cits citu precizē. Te

iespējami vairāki gadījumi.
1. Pirmais precizējamais vietas apstāklis izteikts ar kādu apstākļa

vārdu, otrais, pirmā vietas apstākļa precizētājs, — ar kādu lietvārda locī-

jumu. Ar otro vietas apstākli izteikto vietas nojēgumu ierobežo apstākļa
vārda nozīmē lietotais prievārda un apstākļa vārda savienojums pa labi,

pa kreisi.

Tie [koki], rinda sastājušies, sakas un beidzās kaut kur nesaskatāma

apvārsni pa labi un pa kreisi. A. Grig. 1,71.

2. Pirmo vietas apstākli, kas izteikts ar lietvārda locījumu (bez prie-
vārda vai kopā ar to), precizē nākamais ar apstākļa vārdu savienojumu
šur tur izteiktais vietas apstāklis. Otro vietas apstākli precizē trešais ar

lietvārdu (bez prievārda vai kopā ar to) izteiktais vietas apstāklis.
Alaines muižas dārzā šur tur starp biezajiem zaļumiem mirdzēja
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baltas maija rozes. 81. 19, 319. Citi apmetas ārpusē šur tur pavēni.

Aps. J. 2, 166.

484. §. Vietas apstāklis var attiekties arī uz apzīmētāju, kas iz-

teikts ar lokāma divdabja formu.

Mazā Llzlte kavējās ap brāļa šur tur Izkaisītiem darba rīkiem.

81. 14, 208. ...darbaļaudis kopsapulcē Izlems jautājumu par nekur ne-

strādājošo pilsoņu... lesaistīšanu darbā. C. 6, 91. Uz ceļa paliku-
šais zirgs bij dusmīgs par to, ka vienam jātur dīstele. A. U. 29, 38. Tagad
bij redzama laukā izkārusies Ješkas kāja. ..

A. U. 29, 251.
485. §. Vietas apstāklim bez vietas nozīmes var but ari vel cita nozī-

mes nianse.

1. Vietas apstākļiem, kas izteikti ar prievārdu uz un attiecīgo lietvārda

locījumu, dažreiz var būt ari veida nozīmes nianse. Verbs, ar kuru saistīts

vietas apstāklis, parasti ir ar kustības nozīmi.

Jancis jau pagriezies un uzreiz sāk šļūkt uz leju. 8.-U. 6, 486. Pē-

dīgi ezis mudīgi sāka kustēties uz priekšu, iedams gar krantmall. S. E.

2, 187. Atspēries mālos, viņš to spiež uz augšu kā apsviedušos salmu

kravu. R. S. 1, 13.

Veida nozīmes nianse ir arī tiem vietas apstākļiem, kas izteikti ar ap-

stākļa vārdiem augšup, lejup, šurpu, turpu, vienup, otrup, pretī. Par iztei-

cēju parasti ir kāds kustības verbs.

Bet šorīt ataugā ir iesvilpusies vālodze, pusdienā dūmi no skursteņa

slīdējuši lejup pār jumtu. A. U. 30, 6.

2. Vietas apstāklim, kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu un prievārdu aiz,

bez vietas nozīmes var būt arī veida apstākļa nozīmes nianse.

Mammlņa uzreiz nostājas vērpt, paņem mani aiz padusēm un uzvelk

sev uz klēpja. D. A. 3, 43. Andrs vairs neturēja aiz kažoka. A. U, 21,
242.

'

3. Lietvārda datīvam, kuram pievienojas pusprievārdi, piem., cauri, ga-

rām, blakus, līdzās, pāri, bez vietas nozīmes dažkārt var būt arī objekta
nozīmes nianse.

Pāri upei mēness meta Tiltu zelta stariem. Rainis 1, 5. Pāri kalnam

viņš vienmēr nāk. A. Grig. 10, 23. Cauri mežam tek upe. Blakus mājai

auga liels ozols.

LAIKA APSTĀKLIS

486. §. Laika apstāklis ir teikuma palīgloceklis, kas raksturo darbī-

bas norises vai stāvokļa eksistēšanas laiku.

Laika apstāklis parasti ir izteikts ar vārdiem, kas apzīmē darbības no-

teiktu laika momentu, nenorobežojot to kādā laika posmā (atbild uz jautā-
jumu kad?), vai arī apzīmē darbības laika sākuma momentu (atbild uz
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jautājumu no kura laika?) vai beigu momentu (atbild uz jautājumu līdz
kuram laikam?).

Izšķirami vienkārši un paplašināti laika apstākļi.
Vienkāršais laika apstāklis morfoloģiski var būt izteikts ar laika

apstākļa vārdiem, lietvārdu, skaitļa vārdu un vietniekvārdu locījumu for-

mām bez prievārdiem vai kopā ar prievārdiem, paplašinātais laika

apstāklis — ar patstāvīgu vārdu savienojumiem.
Laika apstāklis parasti ir sastījumā ar izteicēju vai galveno locekli,

piem., Vakar atkal nebija lelikusi manā gultā siltu termoforu.
(A. Grig. 7, 13), bet tas var attiekties arī uz citu teikuma locekli, kas iz-

teikts ar verbu, piem., Arturs to [sēdi] cerēja pabeigt līdz pulksten sep-

tiņiem. V. L. 10, 559. Laika apstāklis var būt saistījumā arī ar kādu citu

laika apstākli vai apzīmētāju, piem., Ja jūs aizbrauktu pie Kauplņa ritu

no rīta... Zv. 2, 5, 19. Vasaras vidū apsīkusi Daugava tikai viegli lī-

gojās
...

A. U. 16, 9.

Laika apstākļi, kas ir saistījuma ar izteicēju vai verbālo papildinātāju

487. §. Laika apstākļi, kas norāda, kad notiek darbība, attiecas gan

uz verbālu, gan neverbālu izteicēju vai galveno locekli, gan arī uz verbālu

papildinātāju. Šādi laika apstākļi ir izteikti ar laika apstākļa vārdiem',

lietvārdu, skaitļa vārdu, vietniekvārdu locījumu formām bez prievārdiem
vai kopā ar prievārdiem, gan arī ar dažiem patstāvīgu vārdu savienoju-
miem.

1. Laika apstākļa funkcija ir laika apstākļa vārdiem tad,

kad, šodien, rit, vakar, kaut kad, viņgad, šogad, pērn v. c.

Pļavā patlaban plauka pirmie vasaras ziedi. I. Lēm. 3, 9. Tovakar,

krēslai metoties, viņi sāka braukt brlnum augstā kalnā. A. U. 21, 294. Vi-

sas slēptuves viņš sen uzzinājis. A. U. 30, 27. Sestdien mātei mazajā
toverīti rūgst'miežu plāceņi. A. U. 30, 28. Bet nu tas bija noticis.

I. Lēm. 3, 11.

Laika apstākļi, kas izteikti ar laika apstākļa vārdiem agri, vēlu, drīz,

izsaka nenoteiktu darbības laiku.

Es piecēlos agri. I. Lēm. 3, 28. Es zināju — agri vai vēlu tikšu

ārā no šīs elles. I. Lēm. 2, 84. Drīz druvās radās dzīvība. Aps. J. 2, 145.

2. Laika apstākļi, kas raksturo darbības norises laiku, var but izteikti

arī ar lietvārdu locījumu formām bez prievārdiem vai kopa ar prievār-

diem.

1) Laika apstākļa funkcija ir lietvārda akuzatīvam un lokatīvam bez

prievārdiem.

a) Ar akuzatīvu izteiktais laika apstāklis var but ne tikai vien-

kāršs, bet arī paplašināts teikuma loceklis — izteikts ar vārdu savienojumu,
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kurā akuzatīvs prasa sev klāt vēl kādu citu paskaidrotāju vārdu; abi kom-

ponenti ir jēdzieniski cieši saistīti.

Neviens to nakti neaiz m ig a. A. S. 4, 229. Katru vakaru eziene

gāja pastaigāties pa apkārtni un pamedīt. 8.-U. 6, 69. Jā, bēdīgi jau gan

i r viņus laikus gaj is. A. 1, 285. Kad es kādu dienu gribēju to ap-

meklēt, nevarēju ...

I. Lem. 3, 12.

b) Lietvārda lokatīvs laika apstākļa funkcija.
Acumirkli Jānis ir klāt. A. U. 30, 35. Pēcpusdienās [notika] dziedā-

šana, ģeogrāfija, galvas rēķini. 8.-U. 11, 14. Dienvidū sanāk meitas un

saimnieks, un vel kāds pļāvējs. J. Ak. 1, 63. Vakarā... pārnāca tēvs

no lauka. I. Lēm. 3, 20. Zēriibā man patika pērkons, juras šalkšana, vi-

sādi motora trokšņi. A. Grig. 1, 125.

2) Laika apstākļa funkcija ir lietvārdu locījumu formām kopa ar prie-
vārdiem.

a) Laika apstāklis, kas izteikts ar prievārdu pa un attiecīgo lietvārda

locījumu, apzīmē laika posmu, kad kas notiek vai eksistē.

Viņš saka, lai viņa ada pa vakariem, kad māte Ir piekususi un let gu-

lēt. A. U. 21, 324. ... ķilavu cehu līdz salam dabūja zem jumta un pa ziemu

veica visus iekšdarbus. Zv. 2, 7, 18. Bieži pa naktīm ceļi, takas, māju pa-

galmi bija nokaisīti lapiņām. I. Lēm. 3, 141. Vējš to miglu aiztrieks,

un pa dienu Spilvā cepinās kā uz pannas. A. U. 29, 102.

b) Laika apstāklis, kas izteikts ar prievārdu ap vai pret un attiecīgo
lietvārda locījumu, norāda aptuvenu laika sprīdi, kad noris darbība.

Pret vakaru jau sniga atkal, ar vēju un puteņiem. .. A. U. 21, 220.

Pret vakaru gan viņa [vālodze] pazuda, arī vējš tā kā pierimās. A. U.

21, 137. Teliņš Raibaļai attecēja pret pavasari. 8.-U. 6, 110. Ap bro-

kastlaiku es ieraudzīju Kleina fabrikas dūmeni. I. Lēm. 3, 28. Ap

Mārtiņiem jau uzsnieg pirmais sniegs. I. Lēm. 3, 85. Varbūt ap pus-

dienu sāk vēl noskaidroties... A. U. 21, 183. Ap vakaru ganos tas at-

cerējās, ko mežsargs bija teicis par sauso dangu un pusstopu. S. E. 2,
192.

Aptuvenu vai arī noteiktu laika posmu norāda ar lietvārda locījumu
un prievārdu uz izteikts laika apstāklis.

...jauni ļaudis uz rudeni precējās. LD 13777. ...iespundējām to

[zostēviņu] īpašā būdā, nobarojam un pārdevām uz Mārtiņiem Rīgas

kungiem. 8.-U. 11, 26. Nākamajā pavasarī uz Pirmo Maiju darbi bija pa-

virzījušies tiktai, ka ekspluatācijā varēja nodot ķilavu cehu... Zv.

2, 7, 18.

c) Laika apstāklis, kas izteikts ar lietvārda locījumu un prievārdu no,

kopš vai ar, norāda darbības laika sākuma posmu.

Milzīgajā burzmā un kņadā viņš no sākuma sajūta s kā pazudis,
mātei pie brunčiem vien turas. A. U. 30, 173. No Jurģiem viņš Ziemeļus

gribēja izdot uz renti. 81. 19, 12. Migla sāk zust, un saule sedzas ap
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mums un jau no paša rīta ir karsta, spiedoša. J. Ak. 1, 61. Kopš krēslas

laikiem Cilvēks sauļup tiecies... J. V. 2, 25. Knospiņš.. . bija... ko-

mandējis. .. [viņas] uz Kurzemes jūrmalu, kur kopš sendienām izgata-
voja ķilavas. Zv. 2, 7, 18. Ar jaunu ritu visiem atausa jauna cerība, jo
laiks kļuva skaidrs un rāms. 81. 12, 26. Ar saules lēktu mēs devāmies

prom.

d) Laika apstāklis, kas izteikts ar lietvārda datīvu un prievārdu lidz,
norāda darbības laika beigu robežu.

Lielākā daļa skolēnu paliek tepat līdz ritam, un katrā gultiņā šo-

nakt guļ pa diviem. 8.-U. 11, 78. Divi tadi nolikumi ar bildēm, tie man

paliks prātā lidz kapa malai. D. A. 3, 21. Līdz pavasarim viņš šā tā

pār tlk a, rušinādamies pa kartupeļu lauku. 8.-U. 6, 67. Rasa stāv lidz

pusdienai, un visi runā, ka laiks būšot ilgi tāds pat[s]. J. Ak. 1, 64.

Teikumā var atrasties divi tādi laika apstākļi, no kuriem pirmais iz-

teikts ar lietvārda locījumu un prievārdu no, otrais — ar lietvārda datīvu

un prievārdu lidz. Šie laika apstākļi norada uz darbības ilgšanu no tās

sākuma līdz beigu momentam.

No paša agra rīta lidz vēlai pēcpusdienai svelmē tā. It kā saniknotā

saule gribētu vārgo zemi sakausēt vienā cietā pikā. A. U. 30, 15. Viņš stās-

tīja, ka pavasari salīdzis Ušņās par mazo puisi. Nu, un strādājot no

saules lidz saulei. I. Lēm. 3, 134. ... Kamenis ... runāja tam apkuri
no rīta lidz vakaram, lai jel tak paliekot, un nez ko tam sasolīja. Brig.
3, 372.

c) Laika apstākļi, kas izteikti ar attiecīgo lietvārda locījumu un prie-
vārdu pirms vai priekš, norāda, ka darbība norisinās agrāk par lietvārdā

minēto laiku. Šās nozīmes izteikšanai literārajā valodā biežāk lieto locī-

juma formu savienojumu ar prievārdu pirms. Locījuma formas savieno-

jums ar prievārdu priekš šādā nozīmē sastopams biežāk literārajā runā, re-

tāk — literārajā rakstu valodā.

Ar savu pirmo skolotāju, veckungu, es lepazinos jau pirms skolas.

8.-U. 11,5. Priekš kara katrās mājās bija ari savi peļu uzraugi. . . 8.-U.

6, 51. Tieši pirms trim gadiem rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs...
bija mēģinājis uzsākt karu pret šoferu cilti... Zv. 5, 8, 12. Tas bija

svarīgs jautājums, tāpēc spriešana parasti beidzās tikai īsi pirms me-

teņiem. A. U. 21, 212.

f) Laika apstāklis, kas izteikts ar prievārdu pēc un atkarīgo lietvārda

locījumu, norāda, ka darbība notiek vēlāk neka lietvārda minētais laiks.

Pēc uguns nodzēšanas nu īsti sākas Peļtēva dzīve. 8.-U. 6, 91. Bet

pēc brīža slāpa jau atkal. 1. Lem. 3, 63. Trīs nedēļas pec kāzām viņa vi-

rām izskaidroja, ka tāda dzīve neesot pareiza... 81. 19, 12. Pēc ne-

gaisa visiem bija ko brīnīties
.. . Zeib. J. 1,8.

3. Līdzīgas laika nozīmes ir arī tiem laika apstākļiem, kas izteikti ar

skaitļa vārdiem bez prievārda vai kopā ar prievārdiem.
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1) Laika apstāklis, kas izteikts ar skaitļa vārda lokatīvu, norāda uz

noteiktu pulksteņa laiku, kad darbība norisinās.

Parasti viņš cēlās pusseptiņos bez modinātāja palīdzības. V. L. 10,
565. Pusčetros viņa leradās pagasta Izpildkomitejā... V. L. 10, 555.

Šodien viņš trijos bij gribējis sēsties pie galda. 81. 19, 325. Vēl ta-

gad dūc ausis, kā piecos piekliedza. A. Grig. 6, 119.

Paplašināts laika apstāklis, kas izteikts ar divu skaitļa vārdu lokatī-

viem, var norādīt aptuvenu darbības laiku, piem., Domāju, piecos sešos va-

jadzētu sapulcēties pie noliktavas. A. Grig. 6, 108.

Paplašināts laika apstāklis, kas izteikts ar apstākļa vārda formu pulk-
sten un skaitļa vārda lokatīvu, izsaka noteiktu darbības laiku, piem., Pulk-

sten piecos lejā būs dziedāšana. 81. 19, 320.

2) Laika apstākļi, kas izteikti ar skaitļa vārda locījuma formu un prie-
vārdu, laika nozīmju ziņā ir līdzīgi laika apstākļiem, kas izteikti ar liet-

vārda locījumu formu un prievārdu, piem., prievārds ap kopā ar skaitļa
vārda locījumu norāda darbības aptuvenu laiku, prievārda lidz savieno-

jums ar atkarīgo skaitļa vārda locījumu norāda darbības laika beigu mo-

mentu v. tml.

Ap četriem saule Ir pavisam pazudusi. A. U. 30, 17. Ap pusscp-

tiņiem leradās Burģls un Rigas līderis. I. Lēm. 3, 48. Šodien viņš...
bij novilcinājies... lidz četriem. 81. 19, 325.

4. Laika apstākļi, kas izteikti ar norādāmā vietniekvārda locī-

juma formu un prievārdu, laika nozīmju ziņā ir līdzīgi laika apstākļiem,
kas izteikti ar lietvārda locījuma formu un prievārdu, piem., prievārds pa

kopā ar vietniekvārda datīvu norāda laika posmu, kad norisinās darbība,

prievārds lidz kopā ar vietniekvārda datīvu norāda laiku, līdz kuram norit

kāda darbība, v. tml.

Pa tam lietus sāka gāzt ar daudz lietāku sparu. J. Por. 2, 134. Viņi
daudz nerunāja, bet bieži sēdēja kopā, viņa — zeķes vai cimdus adīdama,

viņš — karotes vai ko citu taisīdams; brūnais Krancis pa tam snauda

pie viņu kājām. 81. 14, 13. Pēc tam es atkal ilgi meklēju jaunu glabā-
tavu. I. Lēm. 3, 61. Tad Juris izšūpināja Dārti... Pēc tam šūpotnes ne uz

brītiņu nenorima, šūpojās viens pāris pēc otra... 8.-U. 12, 20. Lidz

šim neviens cilvēks ne bij zinājis, kad kalējam Matīsam bij dzimša-

nas diena. 81. 19, 19.

488. §. Paplašināts laika apstāklis var būt izteikts ar kāda apstākļa
vārda divkāršojumu (starp divkāršojuma locekļiem var atrasties arī pa-

stiprinājuma partikula jo).
Drīz jo drīz atlaida ari citus skolēnus pusdienās. 8.-U. 11, 17. Māte

modina dēlu agri jo agri — vēl agrāk nekā toreiz uz pļavu. J. V. 4, 27.

Mēs pār nācām vēlu vēlu.

489. §. Biežāk mūsdienu latviešu literārajā sarunvalodā, retāk literā-
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rajā rakstu valodā, lieto vārdu savienojumu, kurā ir vārdu sakopojums līdz

ar un lietvārds. Šādam vārdu savienojumam, kurā pirmais komponents ir

apstākļa vārds lidz (ar nozīmi «reizē»), bet otrais komponents ir lietvārda

instrumentālis ar prievārdu ar, ir paplašināta laika apstākļa funkcija.
Rasi, līdz ar sauli aizklās līdz līkajai svītrai. S. E. 1, 10. Līdz ar

pirmajām rupjajām lāsēm sāka kapāt ledainiem šķeltnainiem grau-
diem..

.
A. U. 29, 127.

490. §. Par paplašinātu laika apstākli var uzlūkot ari tādu vārdu sa-

vienojumu, kurā galvenajam komponentam vajadzīgs vēl kāds cits pa-

skaidrotājs vārds, lai izsakāmais laika nojēgums būtu pilnīgs. Šādos vārdu

savienojumos pirmais komponents, kas nosauc gada skaitli, mēnesi vai citu

laika nojēgumu, paskaidro otrā komponenta laika nojēgumu. Abi vārdi ir

jēdzieniski saistīti, un tiem var būt paplašināta laika apstākļa funkcija.
Deviņpadsmitajā gadā strādājām kopā sudmalās. I. Lēm. 3, 55.

Revolūcijas vilnis 1917. gadā nepagāja garām ari Siguldai... C. 6,
103. Maija sākumā Ļeņingradas dārzos un gatvēs vēl nebija nekādu

zaļuma pazīmju ... Sudr. 4, 77. Novembra beigās sanāca bieza ziema

ar salu un pārtrauca iekšas darbus. Brig. 5, 166. Bet zemē viņai no laika

gala diez kā nepatika. A. U. 21, 29. Lopi uz rudens pusi kļuvuši
gluži rāmi, brīva laika atliek ļoti daudz. A. U. 30, 56.

Laika apstākļi, kas ir saistījuma ar laika apstākli
vai apzīmētāju

491. §. Laika apstāklis var raksturot arī kādu citu laika apstākli.
Tādi laika apstākļi paskaidro resp. precizē rakturojamā laika apstākļa no-

zīmi. Abi laika apstākļi attiecas uz izteicēju vai galveno locekli.

Precizējamo laika apstākli, kas izteikts ar-laika apstākļa vārdiem, liet-

vārda vai skaitļa vārda locījumu formām, var raksturot, precizēt cits laika

apstāklis, kas izteikts ar lietvārda locījumu (ar laika nozīmi) bez prie-

vārda vai kopā ar prievārdu. Otrais laika apstāklis precizē pirmā laika

apstākļa saturu.

Laika apstākļi, kas ir saistījumā ar citiem laika apstākļiem un tos pre-

cizē, var tikt arī savrupināti (sk. 638. §).

1. Precizējamais laika apstāklis var būt izteikts ar laika apstākļa
vārdu.

Veco Kļavieni apbedīja svētdien pēc pusdienas. Zv. 2, 2, 15. Tās

Ilze apsolījās jau rīt no rīta atvest pļavā. A. Grig. 6, 124. Es domāju, ka

rit pa dienu. I. Lēm. 3, 142. To es
vakar vakarā izdzēru. 81. 12, 23.

Rītu gaismā atkal atnāks. A. U. 30, 76.

2. Precizējamais laika apstāklis var but izteikts arī ar lietvārda locī-

juma formu.
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Vakarā pēc vakariņām visi mūsmājās sūkājām vēžu ļipiņas un

kājas. 8.-U. 10, 81. ...beidzot ezis ar zaķi saderēja vakarā pēc saules

iet skrieties pa kartupeļu lauku. 8.-U. 9, 416. Piektās dienas rītā pret
brokastu laiku Grīntāls tālu ziemeļos domājās ieraudzījis dūmus. 81. 12,
27. Pirmdienā pie vakara, kad pārnāku no lauka, saimnieks liek man

sagatavot ratus... J. Ak. 1, 80. Tēvs ar māti cēlās rītos jau pulksten

piecos. . . 8.-U. 6, 305.

3. Laika apstāklis var precizēt arī ar skaitļa vārdu izteiktu laika

apstākli.
Sēdi iesāka četros pēc pusdienas. V. L. 10, 559. Desmitos vakarā

viņi beidzot varēja sēsties pie galda. V. L. 10, 562. Pulksten astoņos
vakarā vēlreiz lestrlnkšķējas telefona zvans. V. L. 12, 561.

Laika apstākli, kas izteikts ar apstākļa vārdu vai lietvārda locījuma
formu bez prievārda vai kopā ar to, var precizēt laika apstāklis, kas izteikts

ar laika apstākļa vārdu agri, vēlu.

... bet mūsējie visi aizgāja pa saviem kaktiem — rit agri jāceļoties
kult. 8.-U. 10, 95. A'o rīta agri gailis vēl sēdēja laktā un patlaban kā

gribēja dziedāt... 8.-U. 13, 418. Otrā rītā agri jau biju gatavs doties

pie veckunga... 8.-U. 11, 55. Mēģinājums beidzās vēlu vakarā.

492. §. Laika apstāklis, kas izteikts ar laika apstākļa vārdu, var attiek-

ties uz apzīmētāju, kas izteikts ar lokāmu divdabi.

Brlviņu kungs viegliem soļiem, bet pavisam nesteigdamies aizgāja pa-

lūkot, kāds izskatās tikko noecētais auzu lauks
...

A. U. 29, 67.

Pēdējie vārdi Marčam atgādināja jau vakar pārrunāto un pār-
spriesto darbu... Valdis 2, 153. lenāca prātā tēva — lauku skolo-

tāja — sen sen teiktie vārdi. A. Grig. 1, 31. Vēl viņa varēja atsacīties,

un viss, kas bija noticis aiz viņas, tad nogrimtu kā priekš pusnakts sap-

ņots sapnis .. . 81. 19, 360.

493. §. Dažreiz laika apstākļa nozīme ir divdabim ar -is. Divdabī mi-

nētā darbība parasti notiek pirms izteicējā minētās darbības, piem., Jāt-

nieks apsēdies pārskatīja zāli. A. Grig. 6, 59. Izdziedājusies meitene

sāka strādāt. Nomazgājies zēns sāka lasīt.

Šai izlietojuma minētajiem divdabjiem var but arī dubultlocekļa no-

zīmes nianse.

VEIDA APSTĀKLIS

494. §. Veida apstāklis ir teikuma palīgloceklis, kas teikumā norāda

darbības kvalitāti vai arī to, kādā veidā noris vai tiek veikta kāda darbība.

Veida apstākļi, kas norāda, kā tiek veikta darbība kvalitatīvi (atbild
uz jautājumu kā?), parasti ir izteikti ar kādības apstākļa vārdiem, bet tie

veida apstākļi, kas norāda, kādā veidā jeb ar kādiem paņēmieniem tiek

veikta darbība (atbild uz jautājumu kadā veidā?), ir izteikti gan ar veida

apstākļa vārdiem, gan lietvārdu locījumu formām bez prievārdiem vai
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kopa ar tiem, ar adjektīvu un skaitļa vardu locījumu formām, ar salīdzi-

nājumu, ka arī ar patstāvīgu vārdu savienojumiem.
Veida apstākļi ir vienkārši un paplašināti.
Vienkāršais veida apstāklis ir izteikts ar apstākļa vārdiem, liet-

vārda, adjektīva vai skaitļa vārda locījumu formām bez prievārdiem vai

kopā ar prievārdiem vai ar vienkāršo salīdzinājumu; paplašinātie
\eida apstākļi ir izteikti ar vārdu savienojumiem.

Veida apstāklis parasti attiecas uz izteicēju vai galveno locekli, piem.,
Kad, zostiņ, mīļi palūgsi, Maizīti dabūsi. (Rainis 5, 188), bet tas var

attiekties arī uz kādu citu teikuma locekli, piem., Grupa jaunu zvejniek-

puišu par visērtāko vietu izraudzījās tīri izslaucīto malkas šķūnīti.

A. Grig. 6, 263. Tik aši es kā vēji trauktu. Rainis 5, 178.

Dažreiz veida apstāklim bez veida nozīmes var būt arī citas nozīmju
nianses, piem., vietas vai laika apstākļa nozīmes nianse.

Veida apstākļi, kas ir saistījuma ar izteicēju vai verbālo papildinātāju

495. §. Veida apstākļi var raksturot darbību kvalitatīvi, ka arī noradīt

darbības veikšanas veidu.

496. §. Veida apstākļi var raksturot kādu darbību kvalitatīvi, t. i.,

šādi veida apstākļi raksturo ar verbu nosauktu darbību (vai stāvokli),
kurai iekšēji piemīt tas, kas nosaukts veida apstāklī.

Veida apstākļi, būdami darbības kvalitatīvi raksturotāji, parasti ir iz-

teikti ar kādības apstākļa vārdiem. Raksturodami darbību kvalitatīvi, šie

veida apstākļi atkarā no apstākļa vārda leksiskās nozīmes var raksturot

ar verbu nosaukto darbību arī norises tempa ziņā.

Es pamanīju, ka viņš rokas kustina lēni un uzmanīgi. I. Lēm. 2, 27.

... baškirs droši un rosīgi cc ļ savu dzīvi. Sudr. 4, 32. Ķēve nosprauslojās
un sāka kāpt knašāk. A. U. 21, 294. ...lai tad [viņš] nedzirdami pie-
celtos. 81. 12, 16. Sirds iepukstējās straujāk. I. Lēm. 3, 10. Laipni

pie debesim mirdzēja zvaigžņu bari, bālgani vizēja putnu ceļš.
81. 12, 26.

Veida apstākļi, kas izteikti ar kadības apstākļa vārdiem, atkāra no

savas leksiskās nozīmes var raksturot ar verbu nosaukto darbību norises

tempu ziņā.
Dienas pal c t ātri. I. Lēm. 3, 13. Laiks aizrit ātri. Sudr. 4,

77. Pēkšņi gājējam ienāca prātā, ka mizas kuģu flote ir veca un mil-

zīga... Sudr. 4, 89. Ak, ka tak viss neietu tik lēnām. 81. 19, 405.

■ •.es tad [braukšu] pa sliedi lēnītiņām pakaļ. A. U. 21, 257.

497. §. Veida apstākļi norāda izteicējā nosauktās darbības v c i d v, t. i.,

kādā veidā vai ar kādiem paņēmieniem tiek veikta darbība. Šadi veida

apstākļi kā vienkārši teikuma locekļi ir izteikti ar neadjektiviskas cilmes

apstākļa vārdiem, lietvārdu locījumu formām bez prievārdiem vai kopā ar
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tiem, ar dažām skaitļa vārda un adjektīva locījumu formām, ar verba
nenoteiksmi, ar salīdzinājumu; paplašināti veida apstākļi ir izteikti ar

patstāvīgu vārdu savienojumiem.

1. Veida apstākļi, kas izteikti ar neadjektīviskas cilmes apstākļa
vārdiem, norāda uz darbības veikšanas veidu vispār.

Tas riebi] ne miegs, ne nomods, ne viens, ne otrs, bet [bij] abi divi

maiņus un tad jukām... A. U. 39, 252. Streipa sāka skriet teciņus.
A. Grig. 1, 85. Zarus vienmēr [1-i ka] jukām ar kūtu... A. U. 21, 337.

Pele peldus metās — ak bēdas! — Tauriņš pelei uz galvas sēdās.

Rainis 5, 205. Vienīgi lišus pa grāvi [varēja tikt tur]. I. Lēm. 3, 61.

Veida apstāklis, kas izteikts ar veida apstākļa vārdiem vienatā, divatā,

trijatā, četratā, piecatā, sešatā, kopā, kopīgi, norāda uz darbības veicēju
kopu, daudzumu.

Bet nu ari mātei jāsteidzas lejā uz mājām, malšanu turpinās viņi
trijatā vien. A. U. 30, 72. Andrs un sunītis kopā uz mājām iet. Rainis 5,
185. Dzīvosim kopā! Sudr. 4, 33. Tie pieved zināmu daudzumu vis-

visādu produktu, no kuriem kopīgi vārīs pusdienas. 8.-U. 11, 12. Mums

vienmēr patika strādāt divatā.

2. Veida apstākļi var but izteikti ar lietvārda locījumu formām bez

prievārda vai kopā ar prievārdu.

1) Bez prievārda teikuma veida apstākļa funkcija var but loka-

tīvam un instrumentālim.

Veida apstāklis, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu vai instrumentāli,
norāda uz darbības veidu vispār.

Un cilvēki... dzīvoja ar tiem [saviem palīgiem] draugos. 8.-U. 6,
218. Annele aizgāja lēnos soļos, nesdama savu domu nastu. Brig. 3,
372. Aplokā ganījušies teli Klusā nodabā. Rainis 5, 230. Pagāja
bridis klusumā un gaidās, bet siena nekādas atbildes nedzirdēja. I. Lēm.

2, 52. ...viņš dzēra no tā ilgi, lieliem malkiem. [. Lem. 2, 30. Lieliem

soļiem es iegāju mājas pagalmā. I. Lēm. 3, 15. Tēli un ainas parādās
drūzmām. Sudr. 4, 11. No vienas krāsas vajag tikai pāris dzitiņu, cita

plūst ziedu viļņiem, gaismas un tumsas mākoņiem. Sudr. 4, 15. Bija

jau pavisam satumsis, un lietus lija lielām, smagām lāsēm. [, Lēm. 3,
82. Bet tad viņa sāk guldzieniem rit... A. U. 30, 70.

... armēņi, kuru

asinis lija straumēm mežonīgos grautiņos... krievu tautā vienmēr at-

rada patiesīgus draugus un aizstāvjus. Sudr. 4, 84.

Veida apstāklis, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu vai instrumentāli,

atkarā no lietvārda leksiskās nozīmes norāda arī uz darbības veicēju vai

priekšmetu grupējumu.

Kalpiņi pūlīšos sastājuši škuņa priekša vai sasēduši uz sētas.

A. U. 30, 154. Atkal un atkal viņi sturmēja šis iedomu sādžas, skrējienos
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sadaloties daļās un, ja vajadzīgs — vienpatņos, pārvarēja visādus

šķēršļus, pretestības punktus un prettriecienus. A. Grig. 1, 80. Precētie

jaunie vīrieši bija nejauši sastājušies paši savā pulciņā. 81. 12, 5.

Sur un tur staigāja jauni ļaudis pulkos pa ceļiem un ciemiem. Kaudz.

2, 356. Aitas sagulušas ciešā blāķi... A. U. 30, 16. Šodien to [skolēnu]
bija sanācis bariem... Brig. 3, 335. Rindām [auga] kļavas, oši un

ozoli, bet visvairāk tomēr liepu. A. U. 30, 10.

2) Veida apstākli var but izteikti ar lietvārda locījumu formu kopa
ar prievārdiem bez, no, pēc, ar, par, caur, uz, pa.

Ķnospiņš būtībā bija godīgs cilvēks, bet mazliet sāka pagurt un strā-

dāja bez uguns. V. L. 13, 249. Darbs te ritēja bez pārtraukuma,

dienu un nakti. 8.-U. 9, 444. Tas bija j āzln no galvas uz priekšu un

atpakaļ. 8.-U. 11, 28. Man lija asaras ar upīti no acīm laukā... D. A.

3, 30. Bērni aplūko ar interesi cits citu ... J. Por. 2, 254. Tad Debestlņš
lesāk ar viltu... 8.-U. 9, 413. Ar joni zēns nu bij atgriezies at-

pakaļ un biedriem paziņojis notikumu... 81. 19, 391. ...bez cīņas no šā

sloga vaļā netiks, ...tas jānogāž ar varu. I. Lēm. 3, 6. Sviedri tek

ar tecēšanu, viņš levelk airus un atlaižas atmuguriski. S. E. 1, 10. Katru

ritu mums avotiņš bij aizputināts ar kalnu. A. U. 21, 72.
...

va-

jadzēja Izdomāt visādus vārdus un izteicienus, rakstot, tā

sakot, caur puķēm. I. Lēm. 3, 86. Šopavasar... viņš par visām varēm

gribējis aiziet mežā — iešot pie partizāniem. A. S. 5, 10. To jau visi

zināja, ka melderis mazajai Jūlel kārsa vilnu un vēla vadmalu par

velti. J. Por. 2, 265. Vairāk tev neprasu, nabagiem es [dodu] par velti.

A. U. 21, 230. Pa vējam [brauc], ciemiņ, allaž tikai pa vējam! A. U. 21,

308. Un piemānījis [pievilinājis] Ješku pa grābienam, viņš nostiepj
to uz muguras ...

A. U. 30, 60. Māte laidis mašīna pa ķērienam...

A. U. 30, 70. Strādnieki pa pāriem, pa trim un lielākos pulciņos Iz-

klīda. \. Lēm. 3, 154. Viņi sarautu to drumslu drumslās, saplucinātu

pa spalviņai, ja vien tas 'viņiem butu pa spēkam. Sudr. 4, 106.
. . .ķēniņš

prasa pa jokam. ME 111,2... viesus pa godam pamielosim. ME 111,

2. Lūgdamies, kuldams asti pa zemi, Verkškltls uz vēdera līda vectēvam

klāt. 8.-U. 6, 255.

Veida apstāklis, kas izteikts ar prievārdu pēc un lietvārda ģenitīvu,
norāda uz priekšmetu vai parādību secību, kādā tie seko cits citam.

.. .nostājieties pēc vecuma. 81. 12, 29. Pirms gulētiešanas visi

Briviņu ļaudis pēc kārtas izgāja laukā un noskatījās pret vakariem.

A. U. 29, 126.

3. Skaitja vārds, būdams teikumā par veida apstākli, parasti ir

savienojumā ar prievārdu pa, retāk bez prievārda. Sādi veida apstākli
norāda uz darbības veicēju vai izjutēju daudzumu.

Butu labāk sacirtis malku vai ienesis ūdeni. Mums vienām viss jāpa-

23 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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dara. V. L. 8, 424. Dzina pa vienam, pa trim, dzina lielākos pulciņos.
I. Lēm. 2, 174. Pa vienam viņš savās domās tos tagad sauca pie
sevis... A. Grig. 1,51.

4. Daži adjektīvi, teikuma būdami par veida apstākļiem, tāpat ka

skaitļa vārdi, būdami par veida apstākļiem, ir saistījumā ar prievārdu pa.

...piedzīvojuši vienu otru avāriju, izstrādājušies dažu nedēļu pa

tukšu, zvejnieki kaut ko ari iemācījās un atteicās no saviem aizsprie-
dumiem. Zv. 2, 7, 19. Pa vecam airi Vienmuļīgi plunkš un laiva vago
dzelmi

...
V. Pl. 4, 37.

...
sāk pa jaunam strādāt. ME 111, 2.

5. Veida apstāklis var but izteikts ari ar skaņu atdarinājuma izsauksmes vār-

diem. Parasti šādi izsauksmes vārdi sastopami ka divkaršojumi.

Tiku, taku pulkstenis sit, Ritu, ritu riteņi rit. Rainis 5, 248. Aizaulekšoja
dipada — dipada! lidz pirtij paskatīties, vai jau nāk baznīcēni. 8.-U. 10, 7. Viņas istabā

astoņi lieli pulksteņi, un visi iet tik-tak, tik-tak. A. Grig. 3, 79.

6. Veida apstākļa funkcija var būt arī salīdzinājumam (sk. 542. §).
Ar salīdzinājumu izteiktais veida apstāklis var būt saistījumā ar izteicēju,
gan arī var attiekties uz papildinātāju, kas izteikts ar verba nenoteiksmi.

Pats salīdzinājums var būt izteikts ar salīdzinājuma saikli un lietvārda,

adjektīva vai vietniekvārda locījumu formām, ar divdabjiem vai apstākļa
vārdiem. Salīdzinājums var būt arī paplašināts — izteikts ar patstāvīgu
vārdu savienojumu.

1) Veida apstāklis, kas izteikts ar salīdzinājuma saikli un lietvārda

locījumu formām gan bez prievārda, gan ari kopā ar prievārdu, raksturo

darbības veidu vispār.

a) Ar lietvārda nominatīvu un saikli kā izteikts veida apstāklis.
Visa sādža sāka vārīties kā elle. A. Grig. 1, 133. Viņš sāka

švipstināt kā strazds, kad pamana tuvumā kakl. ..
A. U. 21, 238.

Granātas gaudoja kā aizšauti vilki. A. Grig. 1, 47. Lilijas vaigi dega
kā magones zieds. V. L. 14, 104.

b) Ar lietvārda datīvu un saikli ka izteikts veida apstāklis.
Ciepsliņai mute bridi palika vaļā, acis blislnājās kā vistai, kam

pēkšņi uzspīdina lukturi. .. A. U. 21, 324.

c) Ar lietvārda akuzatīvu un saikli kā izteikts veida apstāklis.
Bailes iedeva zēnam spēku, dūšīgi tas airēja vecajam zvejniekam līdzi,

cilādams airus kā kaijas spārnus. S. E. I, 12. lenākdams viņš bij sa-

taisījis visbargāko Ciema vecākā seju, bet istabas siltums visu bardzību

kā garozu kausēja nost. A. U. 21, 235. Kas bij, Virpullen, brauc Ildzi,

Izvizināsim [tevi] kā lielmāti! A. U. 21, 240. Mājas un manta viņu

sasējušas kā cietumnieku. J. Ak. 1,31.

d) Ar lietvārda lokatīvu un saikli kā izteikts veida apstāklis.
Kā pelēkā autā bieza migla bija ietinusi mežus un druvas. Aps.
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J. 2, 145. Viņam gāja kā grūtā sapni. . . Aps. J. 2, 78. [Incītis] ... aplai-

zīja balto ķepiņu, savilka to it kā dūrltē un vilka no acs pāri degunam.
8.-U. 6, 166. Sūnu Ciema viri sacēlās kā spārnos. A. U. 21, 291. Es

raugos viņā kā dziļā akā, kur atspīd zilas debesis ar viegliem, baltiem

mākoņiem. Sudr. 4, 75.

c) Ar lietvārda locījumu, prievārdu un saikli ka izteikts veida ap-

stāklis.

Oto aizbrauca uz Rīgu un trīs dienas dzīvoja kā pa miglu . . . Zv. 2,

7, 20. Tāpēc ragavas visu laiku gāja kā pa dēli. A. U. 21, 250. Eju
skatīties: kā tad, visi [zvirbuļi] danco augšā pa dēļiem kā pa kāzām un

baltais pa vidu. J. Por. 2, 277. Uz mirkli mūsos saslējās dzīvības prieks
un atplaka, pazuda kā zem zemes... K. Sk. 4, 48.

... altu aste zobi tos

[zemeņu cerus] nogrieza kā ar dzirklēm. Brig. 5, 272. Tu jau b c r kā

no grāmatas. J. V. 3, 72.

2) Veida apstāklis var būt izteikts arī ar tādu salīdzinājumu, ko veido

salīdzinājuma saiklis un adjektīvs.
Ko tu bļauj kā negudrs! A. U. 30, 72. Salasījās barā un nu tikai kā

traki un dulni [m c i ās] ciemiņiem [čigāniem] virsū. A. U. 21, 224. Otrā

rītā Sūnu Ciema gaiļi dziedāja kā negudri. A. U. 21, 318.

3) Veida apstāklis var būt izteikts ar salīdzinājumu, ko veido salī-

dzinājuma saiklis un vietniekvārda vai no vietniekvārda atvasināta

vārda locījuma forma.

Neviena savām pašas acīm gan nebij redzējusi, bet visas zināja, ka
.. .

var sastapt... balto zaķi, kas nelec vis uz priekšu kā tie citi, bet atmu-

guriski taisni atpakaļ. A. U. 21, 215. ...pavisam nepareizi viņam likās,
ka mežsargs viens aizdzen ķēvi kā savējo. A. U. 21, 101. Viņš ir tāds

pats cilvēks kā mēs. 2. Gr. 4, 103.

4) Par veida apstākli var būt arī ar divd a b i izteikts salīdzinājums.
Kaspars, Reinim runājot, bija piesarcis kā blēdībā pieķerts.

Ē. V. 2, 192. Dzērāju balsis ķērc kā zāģēdamas, nevarēdamas attapt
vārda. A. U. 30, 39. Marčs skatījās kā jautādams. Valdis 2, 98. Un

Ješka brec kā kauts. A. U. 30, 63. Visu nedēlu saule dedzināja kā

uzsūtīta. A. U. 30, 125.

498. §. Veida apstāklim, kas izteikts ar salīdzinājumu, bez veida no-

zīmes var būt arī laika vai vietas nozīmes nianse.

1. Laika nozīme ir salīdzinājumam, kas izteikts ar laika apstākļa
vārdu vai ar lietvārda locījumu bez prievārda vai kopā ar to un saikli kā.

.. . saimnieki zemes dalīšanas dēļ sanīdušies, tā ka pirti vairs neejot
kopa kā agrāk, bet pamīšus. Aps. J. 2, 82. Viņš runāja atkal tādā pašā
drošā balsi kā arvien. 81. 12, 13. Sīlis un rlekstrozls ar visiem saviem

bērniem tikai pa lazdām un ozoliem vien ņēmās, bļaustīdamies visu

augu dienukā pa kāzām vai talku laikā. 8.-U. 9, 439.
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2. Reizumis ar salīdzinājumu izteiktajam veida apstāklim ir ari vietas

nozīmes nianse.

Tā vien kā lejup gāja, vieglāk un ašāk... A. U. 21, 249. Varētu

pa viņiem pastaigāties kā pa sētsvidu. Brig. 5, 57. Krasti pazūd
kā aiz pelēka, bieza aizkara. J. V. 3, 66.

499. §. Veida apstāklis ir ne tikai vienkāršs, bet arī paplaši-
nāts — izteikts ar patstāvīgu vārdu savienojumu.

Paplašināts veida apstāklis iespējams vairākos gadījumos.
1. Veida apstāklis ir paplašināts, kad tas izteikts ar apstākļa vārdu

divkāršojumu. Starp divkāršojuma locekļiem var atrasties arī pastiprinā-
juma partikula jo.

Runāt viņš vairs nespēj, tik satver kaimiņa roku un spiež to

cieši jo cieši. Aps. J. 2, 92. Krists pēkšņi sīki jo sīki atcerējās šo

stāvu... A. Grig. 1, 17. «Ēj!» kāds nostiepa gari jo gari. S. E. 1, 12.

Saldi saldi smaržo pūpoli! Brig. 5, 193.

2. Paplašināts veida apstāklis var būt izteikts ar tādu vārdu savie-

nojumu, kura abi komponenti ir lietvārdi.

1) Paplašināts veida apstāklis ir izteikts ar vārdu savienojumu, kura

pirmais komponents ir lietvārda dsk. ģenitīvs, kas pastiprina savienojuma

otrajā komponentā — tās pašas saknes lietvārda dsk. datīva un instru-

mentāļa kopīgajā formā — minēto nojēgumu.
Jau olnīcas galā viņš man kūleņu kūleņiem nāca pretim... A. U.

21, 75. Odi baru bariem sijājas gaisā. J. Por. 2, 91. Patiesība un meli,
dzirdētais un pašizdomātais juku jukām savākts šaja maisā... A. U.

21, 261. Dažreiz gan daži zēni atskrēja lidz mežmalai, bet tad tūliņ atska-

nēja zvaniņš, visi tie gurbu gurbām devās atpakaļ. S. E. 1, 40.

2) Minētajiem savienojumiem nozīmes ziņā līdzīgi ir arī tie savie-

nojumi, kuru pirmais komponents ir lietvārda vsk. instrumentālis vai dsk.

ģenitīvs, bet otrais komponents — parasti tās pašas saknes (vai citas sak-

nes, bet tās pašas nozīmes) lietvārda vsk. vai dsk. lokatīvs.

Bet te nebija neviena tāda, kas jau reiz nebūtu ticies vaigu

vaigā ar nāvi un uzvarējis to. A. Grig. 1, 61. Ar tuvākajām kaimiņu mājām
mēs gājām roku rokās. 8.-U. 10, 72. ... poss samircis lupatu

lupatās. A. U. 21, 255. ...viss nodzeltē un sakalst lupatu lēveros...

A. U. 21, 244.

3. Paplašināts veida apstāklis var būt izteikts arī ar tādu vārdu sa-

vienojumu, kurā abi komponenti ir pārvaldījuma saistījumā ar kādu

prievārdu.

Savienojuma komponenti ir lietvārdi, vietniekvārdi vai skaitļa vārdi.

1) Savienojuma abi komponenti ir lietvārdi — pirmais komponents
lietvārda vsk. akuzatīvs, otrais komponents lietvārda locījums, ar kuru

biedrojas kāds prievārds.
Inde, kuru tēvocis Roberts pilienu pēc piliena pilināja jaunekļa
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apziņā, nesasniedza mērķi. Zv. 2, 2, 14. ...[kumeliņš] pietecēja ķēvei klāt

un soli pa solim turējās viņai tuvu sānos. 8.-U. 6, 137. Pēdu pa pēdai
mazais lezglnēns virzījās tuvāk... 8.-U. 9, 449. Jānis atstāsta

vārdu pa vārdam, pat pieturas zīmes ievērodams un balsi vietām into-

nēdams. A. U. 30, 188. Pirmo reizi viņu raksturi sadū_rās tik tuvu, un

ari viņi paši gandrīz — krūti pret krūti. V. B. 1, 20. Ārsts visu iztau-

jāja galu no gala, apskatīja Jāņa ausis
.. . 81. 14, 196.

2) Paplašināts veida apstāklis var būt izteikts ar vārdu savienojumu,
kura abi komponenti ir vietniekvārda cits locījumu formas, ko pārvaldī-
jumā saista kāds prievārds.

...apstājuši Ādamu no visām pusēm un visi runājuši cits caur

citu. 8.-U. 10, 94. ...uzmetas vārnas eglītes galotnē, bet no knābja pil

asaras cita pēc citas, cita pēc citas... A. U. 21, 245. Artilērijas viesuļ-
uguns savanditie un salauztie meža milzeņi gulēja cits pār citu un

izveidoja kaut ko līdzīgu tanku alzsprostafn. A. Grig. 1, 28. Ezis tarakānus

lasa citu pēc cita un gardu muti apēd. 8.-U. 9, 412.

3) Paplašināts veida apstāklis izteikts ar vārdu savienojumu, kurā

abi komponenti ir skaitļa vārdu (viens, otrs) locījumu formas, ko pārval-
dījumā saista kāds prievārds.

...kas tiem liekot griezties vieniem ap otru. S. E. 1, 48. Tad

nāca kājnieki viens pēc otra vai vairāki reizē... 8.-U. 10, 7.

4. Paplašināts veida apstāklis var būt izteikts arī ar atributīvu vārdu

savienojumu. Šādos vārdu savienojumos starp abiem komponentiem ir

atributīvā attieksme, bet, tā kā savienojuma galvenais komponents viens

pats nenorāda precīzi darbības veidu, tad tam ir vajadzīgs vēl kāds tā

precizētājs vārds. Abi vārdi kopā teikumā funkcionē kā paplašināts veida

apstāklis. Šādiem vārdu savienojumiem bieži vien ir frazeoloģiska vārdu

savienojuma raksturs.

Bukstiņš krāca tā, it kā istabā apmetušies četri pāri dēļu zāgeru un

rautu visā sparā. A. U. 21, 272. . . . Tagad viņš atkal tarkšķēja vienā

gabalā [nepārtraukti]. .. A. U. 21, 297. ...un tā tas iet lidz ritam vienās

mokās, vienos uztraukumos. J. Ak. 1, 30. Tie abi skatījās platām acīm

un pavērtām mutēm. A. U. 21, 260. Aizsvieda Bramaņa apavus pa
roku galam un paklausījās, vai tas nesāks ko ņurdēt pretī A. U. 29, 81.

Man(im) viss jādara uz ātru roku... J. Por.2, 188. Sen jau manīja, ka

arī tā [ķēve] brien uz labu laimi. A. U. 2, 248. Tad vajadzēja uz kar-

stām pēdām zirgus sajūgt, un viņi aizlaidās kā vēji, tēvocis lidz.

Brig. 3, 362. Platais ar pilnu muti, drusku aizraudamies runā. J. Por. 2,
289. Zemes sprāgst uz visām pusēm... 8.-U. 10, 92. Un tad sakari

atkal būs rokā, un mēs ar visu krūti varēsim strādāt. I. Lēm. 3, 5.

5. Paplašināta veida apstākļa funkcija ir arī tādiem vārdu savieno-

jumiem.kuri līdzinās jau veselam izteicienam, kam var būt arī frazeolo-

ģiska vardu savienojuma raksturs.
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Tikai jurģu miežus, tos Sūnu Ciema vīri gan paveica laikā, cits viss

gāja pa kaklu pa galvu, šā un tā. A. U. 21, 213. Tikai Bukstlņš drebi-

nājās tāpat sapogājies, mīņājās no vienas kājas uz otru un sita

plaukstas kopā. A. U. 21, 254. Tas bija jāzln no galvas uz priekšu un

atpakaļ. 8.-U. 11, 28.

Dažiem šādiem vardu savienojumiem var but vietas nozīmes nianse.

Pastalas un vīzes allaž apvārstāmas no kreisās uz labo pusi,
citādi tās šķiebās nost un noplīsa, ka nebij ko redzēt. A. U. 21, 216. Tas

sēdēja uz krēsla pie pašas tribīnes un, kā man likās, snauda, jo galva tam

šūpojās no vienas puses uz otru. I. Lēm. 3, 48. Lielās dusmās lauk-

akmeņu mūri svieda atpakaļ minas šķembas, un tās, svaidoties no

sienas sienā, draudīgi sīca. A. Grig. 1, 113.

500. §. Paplašināts veida apstāklis var būt izteikts arī ar paplašināto
salīdzinājumu. Paplašinātais salīdzinājums ir vairāku patstāvīgu vārdu

savienojums, kurā atsevišķie vārdi ir ciešā jēdzieniskā saistījumā cits ar

citu. Tomēr šis vairākvārdu savienojums attieksmē pret izteicēju vai citu

teikuma locekli funkcionē kā paplašināts veida apstāklis. Dažreiz papla-
šinātajam salīdzinājumam ir frazeoloģiska vārdu savienojuma raksturs.

Meža kustoņus lielskungs sargā kā savu aci pierē, tikai pāra reižu

gadā sarīkodams lielas medības saviem leaicinātiem viesiem. A. U. 30, 165.

Saimnieks praktiskuma un dzīves mācības piesūcies kā dēle ūdens.

J. Ak. 1, 31. Dēlis... noilgojās kā vilnis ezerā. J. Por. 2, 237. Esmu

virs kā lāva, bet tajā reizē kūlos uz priekšu kā tārps pa kāpostu lapu.
A. Grig. 1, 133. Pasakas viņš te neteica, pļāpāja visādus niekus, zēni

pabrīnījās, kur skroderis tos ņem — bira tikpat kā zirņi no sieta. A. U.

21, 282. Riņķi apkārt no visiem kalniem un pauguriem viņas [tērces un

urgas] stiepjas uz ezeru kā dzīslas uz sirdi. A. U. 21, 125. ... aiz Baltā

Kalna drīz sākas Melnās Muižas ganības, tur jūs sap i sieties kārklos

kā vistas pakulās. A. U. 21, 296.

Veida apstākļi, kas ir saistījuma ar veida apstākli
vai apzīmētāju

501. §. Veida apstāklis var attiekties arī uz veida apstākli vai

apzīmētāju.
1. Veida apstāklis var raksturot resp. precizēt citu veida ap-

stākli. Precizētājs veida apstāklis ir izteikts ar vienkāršo vai papla-
šināto salīdzinājumu. Precizējamais veida apstāklis var būt gan vienkāršs,

gan paplašināts.
Tikai pēdējos gados viņš bija pa daļai no šis tieksmes jau atbrīvojies
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un visur stāvēja taisni un stabili kā zemē iedzīts miets. A. Grig. 1,

107. ...saprātīgi kā cilvēks tas [suns] sēdēja blakusvāģi... Zv. 2, 4, 20.

Tas vairākkārt pavicināja rokas uz augšu un leju kā spārnus.

A. Grig. 1, 67. Puiši grima lidz vēderam sniegā un kokos un šūpojās no

vienas puses uz otru kā vecas laivas. A. Grig. 1,76. Klusu kā

panteris tas [suns] slīdēja pa celiņiem un baidīja ežus. A. Grig. 10, 17.

..
.bet nekad staltie putni mani nav tā aizgrābuši tik dziļi kā viņā ap-

rīli Maskavā. Sudr. 4, 41. Bet šis turējās pie segas un mašķlem cieti kā

zirneklis pie saviem tīkliem, kad to no alas velk ārā. 81. 12, 9. Dienas laikā

un klajā laukā pasakas neskan tā kā vakara tumsā siltā istabā, kad ārā

putenis, suņi gaudo un mežā pūces brēc. A. U. 21, 264.

2. Veida apstāklis, būdams saistījumā ar apzīmētāju, precizē ar

divdabi vai adjektīvu izteiktā apzīmētāja nojēgumu. Veida apstāklis tad ir

izteikts ar kādu apstākļa vārdu, retāk ar kādu lietvārda locījumu.

..
.un ragutiņas atkal slīd pa gludi nobraukto ceļu. V. L. 10, 11.

Pa dārziem un ielām skraidīja brūni le deguši bērni... A. Grig. 6, 218.

...spoži zaļās lapas... Sudr. 4, 6. Vietām sūri smaržīgās vīgrie-

zes ar dzeltenbaltiem ziedu cekuliem leslēdz kā mežs . .. A. U. 30, 10. Mīk-

stais riebīgi smirdošais zeltiņš zied kupliem rozābāllem ziediem. A. U.

30, 9. Vienādas šķēlēs sagrieztā maize bija salikta šķīvjos.

502. §. Veida apstāklim bez veida nozīmes var but arī citas nozīmes

nianses.

1. Veida apstāklim bez veida nozīmes var būt arī vietas nozīmes

nianse. Veida un vietas nozīmes nianse parasti ir apstākļa vārdiem augšup,

lejup, šurpu, turpu v. c, ja tie ir saistījumā ar verbu, kam ir kustības no-

zīme.

Bet šorīt ataugā ir iesvilpusies vālodze, pusdienā dūmi no skursteņa
slīdējuši lejup pār jumtu. A. U. 30, 7. Laižoties lejup pa krasta

piegāzi, zeltzledainais Māras āboliņš apslacīja kājas ar vēsu rasu. S. E.

2, 190. Aiz stikla durtiņām lejup no sliecās važlņas ar melniem bumbu

čiekuriem galā ...
A. U. 21, 296. Šurpu, turpu dēlis līkst, Vienup. otrup

kāpj un slīgst, Drīz uz padebešiem ceļas, Drīz uz zemi smagi zveļas.
Rainis 5, 120. Skaudrs vējš pūš no ziemeļiem taisni pretī un kniebj jau
vaigos. A. U. 30, 79. Pretim pa sniegu brida vieglāk ievainotie. A. Grig.
1, 66.

Tādas pašas nozīmes nianse var but ari ar locījuma formu un prie-
vārdu izteiktajam veida apstāklim.

Zaļkalns sēdēja tuvāk logam, kāju uz priekšu pastiepis, rokas mē-

teļa kabatās sabāzis. I. Lēm. 2, 114. Tad kumeliņš... sameta vairākas

reizes pakaļkājas uz augšu. 8.-U. 6, 333.

2. Veida apstāklim bez veida nozīmes var būt arī laika nozīmes no-
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krāsa. Parasti tādas nozīmes nianse ir lietvārdam kādā locījumā kopā ar

prievārdu.
Nosacīts gan nelaist to plostu ar reizi visai pļavai pāri, bet vai nu

kāds visus noteikumus var izpildīt. A. U. 30, 45. Sūnciemieši klausījās pār-

steigti: kur Ciepsllenes pulkam ar reizi tāda mute gadījusies? A. U.

21, 325. Ar laiku [pamazām] tomēr sarādām ar domām par gaidāmo re-

vīziju... 8.-U. 11, 79. Miklas Annele atminēja uz reizi. 8.-U. 10, 104.

Kad serdes sakni. .. atcērt, tad celms uz reizi izlec no zemes un mēs

bieži pakrltam ar visu bomi. 8.-U. 10, 38.

MĒRA APSTĀKLIS

503. §. Mēra apstāklis ir teikuma palīgloceklis, kas raksturo darbību,
stāvokli vai kādu pazīmi kvantitātes ziņā, kā arī norāda uz kādas pazīmes
pakāpi vai intensitāti.

Mēra apstākļi ir vienkārši un paplašināti.
Vienkāršie mēra apstākļi ir izteikti ar apstākļa vārdiem, lietvārdu'

vai adjektīvu locījumu formām kopā ar prievārdu vai bez tā, paplaši-
nātie mēra apstākļi — ar patstāvīgu vārdu savienojumiem.

Mēra apstākļi var būt saistījumā ne tikai ar izteicēju, piem., Varbūt,

ka Tu mani vēl drusciņ pazīst? (Zv. 1, 24, 15), bet arī ar citiem teikuma

locekļiem, kas izteikti ar adjektīvu, lokāmu divdabi vai apstākļa vārdu,

piem., Upēns jau tagad gandrīz pilnīgi līdzinājās lielam ūpim. 8.-U.

9, 460.

Mera apstākļi parasti norada: a) laika meru, b) vietas meru, c) darbī-

bas kvantitāti vai intensitāti un d) pazīmes pakāpi vai intensitāti.

Mēra apstākļi, kas izsaka laika meru

504. §. Mēra apstākļi, kas izsaka kādas darbības vai kādas pazīmes
ilgumu, parasti norāda, cik ilgi kas notiek vai cik ilgi kādai parā-
dībai piemīt zināma pazīme. Mēra apstākļi, kas izsaka laika mēru, ir tuvi

laika apstākļiem. Taču no laika apstākļiem šās nozīmes mēra apstākļi at-

šķiras ar to, ka mēra apstākļi ne tik daudz norāda darbības laiku, kā iz-

saka kādas darbības vai pazīmes ilgumu. Piem., teikumā Šodien es visu

dienu braucu ar laivu — laika apstāklis ir šodien, kas norāda laiku, kad

darbība notiek, bet visu dienu ir mēra apstāklis, kas norāda, cik ilgi šodien

braukšana ar laivu ir notikusi.

505. §. Mera apstākļi, kas norada kādas darbības norises vai pazīmes
eksistēšanas ilgumu, ir izteikti ar apstākļa vārdiem, ar lietvārda
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locījumu formām un vardu savienojumiem. Parasti tie ir saistījuma ar iz-

teicēju vai galveno locekli, dažreiz arī ar citu teikuma locekli.

506. §. Mera apstākļi, kas ir saistījumā ar izteicēju, var noradīt kādas

darbības realizēšanās vai stāvokļa eksistēšanas ilgumu, laika posmu.

1. Mera apstākļi, kas izteikti ar apstākļa vārdiem bridi, ilgi
v. c, norāda kādas darbības laika posmu, ilgumu.

Mēs vēl brīdi pastāvējām uzkalniņā bērza tuvumā. I. Lēm. 3. 4.

Sirds lai vienmēr jauna. Lukss 1, 172. Viņš ilgi skatījās uz skum-

jajām debesim ... A. Grig. 1, 33.

2. Ar lietvārda locījuma formu izteiktajam mera apstāklim ir laika

mēra nozīme.

Uz mūžiem esmu tavs dēls, Azerbaidžāņa. Sudr. 4, 75. Tā Rukšķe te

nodzīvoja vairākas nedēļas, neviena netraucēta. 8.-U. 6, 66. Veselu

stundu Fredls viņu eksaminēja un bāra... Zv. 2, 5, 18.
... pēc tam

lejūdzās uz visu mūžu grūtajā juras darbā. Zv. 2, 7, 19. Padomju Lat-

vija mūžos lai dzīvo, Spoža lai Padomju vainagā mirdz.

Šadi izteikti mera apstākļi parasti ir kopa ar kadu noteiktu apzīmē-

tāju, tāpēc uzbūves ziņā tuvi paplašinātiem mēra apstākļiem.
507. §. Paplašinātais mēra apstāklis ar laika mēra nozīmi var būt iz-

teikts ar patstāvīgu vārdu savienojumiem.
1. Paplašināts mēra apstāklis ar laika mēra nozīmi var būt izteikts ar

apstākļa vārdu divkāršojumu. Starp divkāršojuma locekļiem var atrasties

arī pastiprinājuma partikula jo.
Ilgi ilgi logā, restu režģa saplosīta, gulēja pelēka, blāva migla.

I. Lēm. 3, 129.
...

vtnš piegriežas pie Dārtes un paliek tur tērzējam ilgi
jo ilgi. 8.-U. 9, 33.

2. Par paplašinātu mēra apstākli ar laika mēra nozīmi var būt tāds

vārdu savienojums, kura pirmais komponents ir kāds lietvārda locījums,
otrais komponents — tās pašas saknes lietvārda cits locījums. Šādu vārdu

savienojumā var atrasties arī kāds prievārds, parasti prievārds uz vai no.

Dzīvoju jau te gadu gadiem un neviena neaiztieku. 8.-U. 6, 12.

Ja tev neizdosies, tad mūžu mūžos tie bradās pār tavu galvu ...

A. Grig.
1, 153. Ari šis [precinieks] uz laiku laikiem no Silmežiem tika izraidīts.

Aps. J. 2, 103. Un viss, ko no ozola darina galdnieks un namdaris, ir

stingrs un izturīgs uz gadu gadiem. Sudr. 4, 101. Darbs dzina

Cepli no dienas dienā un nejāva tam apstāties
...

P. R. 1, 97. Mazais...
zirdziņš dienu no dienas grauž tikai pagastmājas vai ari Lejas krogus
slitas koku. R. S. 1, 195.

3. Paplašināts mera apstāklis ar laika nozīmi var būt izteikts ar vārdu

savienojumu, kura komponentus saista salīdzinājuma saiklis nekā.

Pāvils nogulēja vairāk nekā mēnesi. V. B. 1, 29. Vairāk nekā

nedēļu bij viri prom pie mežu ciršanas.
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4. Par paplašinātu mēra apstākli ar laika mēra nozīmi ir arī tādi vārdu

savienojumi, kuros abi vārdi ir jēdzieniski cieši saistīti, tā ka tie kopā var

funkcionēt par vienu teikuma locekli.

Tā viņš turpināja labu laiku. 8.-U. 9, 467. Es kliedzu caurām

dienām, caurām naktīm, ka pašam sevis žēl tika. J. Jauns. 5, 74. Pār mežu

lelokiem Vidzemē un tāpat Kurzemes pusē ceļas balti dūmu vāli, augu

dienu debess kā zilganu plēvi p ā r v i l k t a. A. U. 30, 15.

508. §. Mēra apstāklis, attiekdamies pa lielākajai daļai uz verbālo iz-

teicēju, var norādīt uz darbības periodiskumu vai darbības atkār-

tojumu. Šādi mēra apstākļi parasti ir izteikti ar apstākļa vārdiem un

dažāda veida vārdu savienojumiem.
1. Par mera apstākļiem ar darbības atkārtojuma nozīmi mēdz būt ap-

stākļa vārdi lāgiem, brīžiem, retumis, vēlreiz, daudzreiz, vairākkārt, daudz-

kārt v. tml.

Es jautāju otrreiz. 1. Lēm. 3, 166. Viņš daudzreiz pagrozīja

galvu. S. E. 1, 6. Tas vairākkārt pavicināja rokas uz augšu un leju
kā spārnus. A. Grig. 1, 67. Saulesvlrs vēlreiz pielādēja rakešpistoll...
A. Grig. 1, 40. Dun bangotne, retumis iekliedzas vientuļa kaija un

iečīkstas vētras aizlauzta priede . .. Zv. 2 ,4, 21.

Darbības noliegumu var izteikt arī lietvārds reize, kam blakus atrodas

nolieguma partikula ne.

Pats gan ne reizi nelaidu [neskrēju] atpakaļ... 8.-U. 10, 74.

... Krists ne reizes nebija atcerējies Zigrīdu. A. Grig. 1, 27.

2. Mēra apstākļi, kas norāda darbības periodiskumu vai darbības at-

kārtojumu, ir izteikti arī ar vārdu savienojumiem.
1) Paplašināts mēra apstāklis var būt izteikts ar apstākļa vārda bieži

divkāršojumu, starp kura locekļiem atrodas pastiprinājuma partikula jo.
Tos teikumus par tiem tālajiem ceļiem . .. ar adatas galu ierakstījām

sienā un pārlasījām bieži jo bieži. I. Lēm. 2, 141.

2) Vārdu savienojumam, kurā pirmais komponents ir lietvārda ģeni-
tīvs, otrais — lietvārda dsk. datīva un instrumentāļa kopīgā forma, tei-

kumā ir mēra apstākļa funkcija.
Sērsna tur vairs nebij tik stipra, kēvel reižu reizēm ielūza pakaļkā-

jas. A. U. 21, 242. Govis lāgu lāgiem sanāk apkārt palūkoties ..
.

A. U.

30, 162.

3) Mēra apstākļa funkcija ir arī vārdu savienojumam, kurā pirmais
komponents ir lietvārda vsk. akuzatīvs, otrais komponents — tā paša liet-

vārda vsk. datīvs kopā ar prievārdu pa.

Brīdi pa brīdim viņš nožāvājās. Ļ Lēm. 3, 137. Un Maška [ķēve]
reizi pa reizei saķer ar muti kūlu. 8.-U. 10, 103. Puišiem slīdēja kājas,

un laiku pa laikam kāds iegāzās upē. A. Grig. 1, 5.

509. §. Mēra apstāklis, kas izsaka laika mēru, var attiekties uz laika

apstākli, precizējot laika apstāklī minēto darbības laiku.
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Bildi vēlāk mēs izbraucām uz jaunā lielceļa. J. Por. 2, 199. Pus-

gadu vēlāk vecākais dēls Andrejs nomira karsoni... Aps. J. 2, 163.

510. §. Mēra apstāklis ar laika mēra nozīmi var attiekties arī uz citu

tādas pašas nozīmes mēra apstākli, precizējot otrajā resp. nākamajā
mera apstāklī izteikto laika nojēgumu. Precizējamais vārds izteikts ar ap-

stākļa vārdu ilgi, precizētājs vārds — ar citu apstākļa vārdu.

.. . tāpēc var domāt, ka viņi nebija no rīta kavējušies mājās visai

ilgi.. .
Kaudz. 2, 295. Bet bija jāgaida labi ilgi. A. Grig. 1, 73.

...
klu-

sēts tik neparasti ilgi, mēle nemaz vairāk nevarēja nociesties. A. U.

29,19.
511. §. Dažreiz mēra apstāklis var precizēt ar apzīmētāju izteik-

tās pazīmes ilgumu. Apzīmētājs tad parasti ir izteikts ar lokāmu divdabi,
retāk ar adjektīvu.

Tu būsi dzīvs uz mūžam dzīvās zemes.
..

L. V. 2, 36. Gadiem ne-

artā zeme tagad tiek apstrādāta.

Mera apstākļi, kas norada vietas meru

512. §. Mēra apstākļi var norādīt uz darbības izplatību: cik lielu ap-

jomu darbība aptver. Šādi mēra apstākļi nozīmes ziņā ir tuvi vietas apstāk-
ļiem. Atšķirība starp abiem ir tā, ka mēra apstākļi ar vietas mēra nozīmi

ne tik daudz apzīmē vietu, kā norāda paveikto ceļa gabalu, pārvarēto attā-

luma lielumu, kā arī raksturo darbību no telpisko dimensiju viedokļa
(augstu, zemu, tuvu v. tml.). Piem., teikumā Staburaga ēna stiepjas jau
tāli pār Daugavu... (Valdis 2, 194) vietas apstāklis pār Daugavu
norāda vietu, kur ēna stiepjas, bet, cik lielā mērā stiepjas ēna pār Daugavu,
norāda mēra apstāklis tāli.

Šādi mēra apstākļi attiecas uz izteicēju un parasti ir izteikti ar mēra

apstākļa vārdiem, retāk ar lietvārdiem. Tie var būt izteikti arī ar patstā-

vīgu vārdu savienojumiem.
1. Mēra apstākļi, kam ir vietas mēra nozīme, izteikti ar mēra apstākļa

vārdiem tuvu, tālu, augstu, zemu, dziļi un raksturo izteicējā nosaukto dar-

bību no telpiskuma viedokļa.
Vai, dieviņ, balti viļņi, Augsti svaidās Daugaviņa! Rainis 1, 463.

Bet kādreiz viņi atkal lidos, augstu un tālu lidos! I. Lēm. 2, 114. Rīts

šis dižais prieku dziļi sirdis audi s. Lukss 1, 369. Kada lode iesi c ās

ļoti tuvu. A. Grig. 1, 8. Klusā laikā to dzirdēja tālu. A. Grig. 1,19.
2. Mera apstāklis ar vietas mēra nozīmi dažreiz var būt izteikts arī ar

lietvārda locījumu (parasti akuzatīvu).
Aiz akas slits vilkās vēl labu gabalu uz leju, atšķirdams lauku no

sētsvidus. J. Jauns. 5, 21.

3. Paplašinātie mera apstākļi ar vietas mera nozīmi ir izteikti arī ar

patstāvīgu vārdu savienojumiem.
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1) Par paplašinātu mēra apstākli ar darbības izplatības nozīmi var

būt arī apstākļa vārda divkāršojums. Dažreiz šādā vārdu savienojumā starp

divkāršojuma locekļiem var atrasties pastiprinājuma partikula jo.
Zoslēni jau bija augumā sasnieguši gandrīz lielās zosis, un viss bars

gāja ganīdamies tālu jo tālu pa laukiem lidz pat mežmalai. 8.-U. 6, 61.

Dziļi dziļi tai sarkan[a]]ā kvēlē viņi dzīvo. Brig. 5, 355.

2) Par paplašinātu mēra apstākli ar vietas mēra nozīmi var būt vārdu

savienojumi, kuros pirmais komponents ir kāds skaitļa vārds vai skaita

lietvārds pāris, otrais komponents — lietvārds.

Pāris soļu pagājis uz priekšu, Birkenbaums piepeši apstājās...
81. 12, 30. Tādai pilsētiņai, kas atrodas piecdesmit kilometru sāņus no

dzelzceļa, lietavas sagādā lielas rūpes... Zv. 5, 8, 12. Kad atgriežos Pa-

domju valsti — un kaut ari osta, kur piestāj mans kuģis, būtu tūkstošiem

kilometru no manām mājām ..
.it kā pats būtu kļuvis jaunāks. Sudr. 4, 97.

Pussimts soļu atstatu no šejienes taisni pret vakariem viena pati stāvēja
milzīga, veca priede. A. U. 21, 260. Šķēps aizskrēja soļus divus iesāņus
mērķim garām un iedūrās zemē. Valdis 2, 102.

513. §. Mēra apstākli ar vietas mēra nozīmi var precizēt kāds cits mēra

apstāklis ar to pašu nozīmi. Pirmais mēra apstāklis precizē otrajā mēra ap-
stāklī nosaukto vietas mēra nojēgumu.

Tā viņš aizklīst verstīm tālu, lielajiem eglājiem steigā cauri

iedams
...

A. U. 30, 163.

Mera apstākļi, kas raksturo darbību

kvantitatīvā ziņā

514. §. Mēra apstākļi var raksturot darbību arī kvantitatīvā ziņā. Šādi

mēra apstākļi morfoloģiski ir izteikti ar apstākļa vārdiem, lietvārda locī-

jumu formām kopā ar prievārdiem, verba nenoteiksmi vai patstāvīgu vārdu

savienojumiem.
1. Mēra apstāklis, raksturodams darbību kvantitatīvā ziņā, at-

tiecas uz verbālu izteicēju vai galveno locekli. Šādi mera apstākļi parasti
ir izteikti ar apstākļa vārdiem daudz, maz, tik, cik, drusku v. tml.

Jūs tiešam esat mums daudz palīdzējis. A. U. 30, 16. Mazdrus-

ciņ griežas galva, kā no vīna. Sudr. 4, 75. Pēdīgi, kad bija visi cik

necik norimuši, tad... Kaudz. 1, 452. Mazuliet sala. J. Por. 2, 304.

Purvs gulēja, bet karā vismazāk drīkst ticēt miegam. A. Grig. 1, 9.

No rudens puses ne s nlga nemaz
...

A. U. 21, 218.

Paplašinātais mēra apstāklis, kam ir tā pati nozīme, ir izteikts ar ap-

stākļa vārdu divkāršojumu.

Lapas drusciņ drusciņ tik pašā galā kust... Valdis 2, 120. Daudz

daudz vēl Izskrējās abas pa mežu un līčiem. Brig. 3, 373.
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2. Mera apstāklis, kas norada uz darbības intensitāti vai rea-

lizēšanas pakāpi, var būt visai dažādi izteikts.

1) Bieži mera apstāklis ir izteikts ar apstākļa vārdiem pavisam, pil-

nīgi, gandrīz, tikko v. c.

Kara laikā Blrzuļl tika pavisam nopostīti. 8.-U. 6, 103. Krists

no sākuma gribēja pilnīgi noliegt smēķēšanu... A. Grig. 1, 16. Pati

gandrīz pa gura ... Aps. J. 2, 164.

Tie mēra apstākļi, kas izteikti ar deverbāliem apstākļa vārdiem ar -šu,

-sus, -m un -tin, atrazdamies blakus tās pašas saknes verbālam izteicējam
vai galvenajam loceklim, izsaka verbā minētās darbības pastiprinājumu, in-

tensitāti.

Smags karstums spiestin spieda. Aps. J. 2, 91. Zēns ar mokām iz-

berzē acis, plaksti liptin līp kopā... J. V. 4, 27. ...
bet valgi visu laiku

sviltin svila. 8.-U. 6, 279. ...pie saivu tinamā ratiņa tie bij vilkšus

velkami. A. U. 21, 214. ...viens tāds lietus viņu raušus rāva augšā.
A. U. 29, 177. Pēc tam saule dikti [ļoti] dega, kusin izkūst galvas

sega...V. Pl. 4, 141.

2) Mēra apstākļi, kas norāda darbības intensitāti vai realizēšanās pa-

kāpi, var būt izteikti arī ar lietvārda datīvu un prievārdu lidz vai pa.
Ritā visa diena priekšā, gan izskatīsies [kaķēnus] līdz apnikša-

nai. 8.-U. 9, 412.
..

.it kā es būtu tālu tālu skrējis un līdz nesamaņai no-

kusis. I. Lēm. 2, 38. Alkšņu smalksnls Melnās Muižas ganībās bij pi e-

sntdzls līdz pusei. A. U. 21, 306. ...tomēr piena viņa dod pa kriet-

nam. 8.-U. 6, 421. lekopām ies [ēdām] pa krietnam. 8.-U. 10, 73.

Tādu pašu nozīmi norāda arī tie mēra apstākļi, kuri izteikti ar verba

nenoteiksmi, kas parasti atrodas blakus tās pašas saknes verbālam

izteicējam.
Visa pakraste dunēt dunēja gan no mednieku saucieniem un gavi-

lēm... Valdis 2, 100. Bet vecāki brīdināt brīdināja. Brig. 3, 369. Ne-

viens ne zināt nezinot, kādu tas ļaužu. Brig. 3, 369. Pirmās ziemas die-

nas tik tīkamas, ka vilināt vilina jaunus un vecus laukā. Zeib. J. 1, 82.

Zvani skanēt skan... Zeib. J. 1, 21. Si gāršas upe sen dienām bija tā, pie
kuras būt, kuru redzēt es ilgot ilgojos. Aps. J. 2, 223.

3) Par paplašinātu mēra apstākli ar darbības intensitātes vai paveik-
šanas pakāpes nozīmi ir vārdu savienojumi, kuriem bieži vien ir frazeolo-

ģiska vārdu savienojuma raksturs.

Tik tumšs, ka nevar redzēt ne acī durams, bet mežs mums labi pa-
zīstams. J. Jauns. 1, 87. Viņa ne par kādu cenu un nevienam neiz-

paustu savus novērojumus un secinājumus ...
V. B. 1, 35. Bet tas viņu

padarījis jo stūrgalvīgāku, tā ka tas negribēja atkāpties ne par pēdas
platumu. Aps. J. 2, 88. Tie bija grūti gadi, kur Llnlm vajadzēja Iztapt di-

vām sievietēm, kuras viena otru neieredzēja ne acu galā. J. Por. 2, 234.
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Mera apstākļi, kas norada pazīmes pakāpi
vai intensitāti

515. §. Mēra apstāklis, raksturodams stāvokli kvantitatīvā ziņā resp.

izsakot pazīmes pakāpi vai intensitāti, attiecas uz nominālu vai

adverbialu izteicēju vai galveno locekli.

1. Mēra apstāklis, kas attiecas uz nominālu vai adverbiālu iztei-

cēju, parasti ir izteikts ar mēra apstākļa vārdiem pilnīgi, pavisam, varen,

loti v. tml.

Šogad ūdens nav necik dziļš ...
A. U. 30, 219. Katrs sitiens bija

varen sāpīgs... Valdis 2, 146. Vispār(im) ledus bija jau diezgan
biezs. Valdis 2, 191. Citās dienās zirgstallts bija pilnīgi Būmaņa pār-

ziņā. 8.-U. 10, 18. Ala bija stāvgrūdām pilna. A. Grig. 1, 13. Stāstu

par pašu braucienu stipri Izlaboja Bukstlņš, neļaudams atklāt dažus noti-

kumus uz Apaļā ezera un Raganu krogā, kas viņam acīm redzami neblj
vis diezcik patīkami. A. U. 21, 289. Man tas bija ļoti pa prātam...
8.-U. 10,77. Braucēju bija ļoti daudz. 8.-U. 6, 281.

Par paplašinātu mēra apstākli ar pazīmes pakāpes vai intensitātes no-

zīmi var būt kāda apstākļa vārda divkāršojums, piem., Se ļoti ļoti va-

jadzīgi godīgi cilvēki. A. Grig. 7, 38.

2. Mēra apstākļi, kas attiecas uz nominālu izteicēju un norāda pa-

zīmes pakāpi vai intensitāti, var būt izteikti arī ar salīdzinājumu.
Ješka tūliņ kļuva lēns kā jērs. Valdis 2, 157. Acis zilas kā de-

besis; mati — zaļi kā ūdenszāles, bārda — balta kā putas. Valdis

2, 274. Saule karsta kā pirts. Brig. 5, 20. Es neesmu izdzisis, bet viņa ir

vēsa kā akmens. K. Sk. 4, 55. Gaiss bij atkal smags un mitrs kā

vēlā rudenī. Brig. 3, 327. Krogs bija pilns kā svētdienā. Aps. J. 2, 152.

Un kas tie bija par zaķiem! Baltie mežos tādi paši viegliņi un t r a m i g i

kā mūsu dienās, bet pelēkie ... A. U. 21, 207.

516. §. Mēra apstāklis, norādīdams uz pazīmes pakāpi, var attiekties

arī uz kādu apstākli.
1. Attiekdamies uz veida apstākli, kas izteikts ar kādības apstākļa

vārdu, mēra apstāklis norāda uz veida apstāklī izteiktās pazīmes jeb kva-

litātes kvantitāti resp. kvalitātes pakāpi, pastiprinot vai pavājinot veida

apstāklī izteikto nojēgumu.
Mēra apstāklis var būt izteikts ar kadu mēra apstākļa vārdu, piem.,

ļoti, pavisam, pilnīgi, diezgan v. tml.

... bet Incītis ļoti labi redzot ari tumsā. 8.-U. 6, 167. Vai tev nelie-

kas, ka tu redzi audējas gluži skaidri... Sudr. 4, 6. ...tāpat Lācis

reižu reizēm pavisam nelād ski sasita pakaļķetnas. A. U. 21, 321. Tad

še nu pudele un skrej labi žigli pēc spirta! J. Por. 2, 268. Eksplozija čet-

rus sienās atbalsojas diezgan baigi. A. Grig. 1, 113. Pliens mierīgi,

mazliet jautri atņēma pulšu sveicienus
...

A. Grig. 1, 10.
...

bet izmaņu
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un dažādus niķus no vecākajiem [skolniekiem] pirmziemnieki piesavinās
brlnum ātri... A. U. 30, 207. Egļu robainie gali arvien spilgtāk at-

dalījās pret zemajām debesim ... A. U. 21, 226. Tas skanēja arvien ska-

ļāk, arvien tuvāk. i. Lēm. 3, 146.

2. Mēra apstāklis, kas izteikts ar mēra apstākļa vardu, var raksturot

mēra apstākli, kam ir kvantitātes, laika vai vietas nozīme, un norādīt uz

raksturojamā apstāklī nosauktās pazīmes pakāpi.
Jau tā pret savu paražu pārāk daudz runājuši ...

A. U. 30, 7.

Zvirgzdele nebija nekāda laga upe un vasaru izsīka gandrīz pavis a m.

A. Grig. 1, 78. Ūpēns jau tagad gandrīz pilnīgi līdzinājās lielam ūpim.
B. -U. 9, 460. Spārniņi kļuva prāvāki, un ūpelis arvien vairāk tos vingri-

nāja. 8.-U. 9, 459. Gandrīz pustreša gada mans mājoklis bija Vo-

rovska ielā. Sudr. 4, 42. Blāzmoja jau rīta krēsla, kad lidmašīna nolaidās

pavisam zemu, apmeta 10ku... A. Grig. 1, 25. Rukške gāja arvien dzi-

ļāk rudzu laukā lekšā... 8.-U. 6, 64. Arvien tālāk aiz muguras no-

grimst nupat skatītā brīnumu pasaule ar viņas pārsteigumiem un uztrau-

kumiem ... A. U. 30, 13. Kad pieliecos drusku tuvāk ar skalu, tā pusko-
deļas.. .A. U. 21, 228. Viņš stāvēja mazliet zemāk, Izlūzuša trotuāra

ledobumā. I. Lēm. 3, 83.

3. Mēra apstāklis var attiekties uz laika apstākli, precizēt laika ap-
stāklī izteikto nojēgumu.

Un tāpēc es kādu ritu cēlos pavisam agri. I. Lēm. 3, 52. Jā, profesor,
mēs ļoti drīz pabeigsim. A. Grig. 7, 14. Par jaunās skolas celšanu runāja

jau labi sen, bet aiz naudas trūkuma arvien atlika. 8.-U. 11, 44.

517. §. Mēra apstāklis attiecas uz apzīmētāju, kvantitatīvi rak-

sturodams ar adjektīvu vai divdabi izteikta apzīmētajā pazīmi.
Pēc tam tikpat mierīgi apvelk jauno apģērbu, uzloka uz augšu drus-

ciņ pagarās bikses. 8.-U. 6, 362. Laukumiņa vidu auga trīs vai četri

brīnum diženi jāņogu krūmi. Valdis 2, 164. Redz, kādas klusas, dziļi
noliektām galvām stāv citas māsas [puķes]... Valdis 2, 160. Te garā,
pelēkā mēteli bija letērpta pavisam melna moru jaunkundze... 8.-U. 6,
381. Nežēlīgi ass vējš sapurināja kreklu, tad spēcīgi piekļāva to mugurai.
1. Lēm. 2, 14. Bet cerēsim, ka nepiemeklēs mūs Tāds ļoti smags un ļoti
pelēks bridis. L. V. 2, 29.

CĒLOŅA APSTĀKLIS

518. §. Cēloņa apstāklis ir teikuma palīgloceklis, kas norāda darbī-

bas realizēšanas vai stāvokļa eksistēšanas cēloni vai iemeslu.

Cēloņa apstākļi morfoloģiski var būt izteikti ar apstākļa vārdiem, liet-
vārda vai vietniekvārda iocījumu formām bez prievārdiem vai kopā ar

tiem, kā arī ar divdabju formām.

Cēloņa apstākļi parasti ir vienkārši teikuma locekļi.
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Pa lielākajai daļai cēloņa apstāklis ir saistījumā ar izteicēju.
Dažreiz cēloņa apstāklim bez cēloņa nozīmes vēl ir arī pavadapstākļa,

papildinātajā vai nolūka apstākļa nozīmes nianse.

519. §. Cēloņa apstākļi var būt izteikti ar apstākļa vārdiem

kāpēc, kādēļ, tāpēc, tādēļ, (literārajā valodā reti lietotiem) kamdēļ, tamdēļ,
Parasti apstākļa vārdi kāpēc, tāpēc norāda kādas darbības realizēšanās

vai stāvokļa eksistēšanas cēloni, kas nosaukts iepriekšējā teikumā.

Un tāpēc — delnā mums lecērtas pirksti, naida elpa mums sirdi

skar. Lukss 1, 41. Tāpēc līča malā... viņš neteica neko... A. U. 29,
201. Kāpēc tu raudi, mans bērns? ME. Ap Jurģiem riti un vakari ir vel

diezgan gari. Es tāpēc biju augšā pirms saules, reizā[-ē] ar visiem,

bez celšanas. J. Jauns. 9, 229.

Turpretī cēloņa apstākļiem, kas izteikti ar apstākļa vārdiem tādēļ, kā-

dēļ, kālab, kamdēļ, tamdēļ vai jautājamā apstākļa vārda nozīmē lietoto

kam, bez cēloņa nozīmes atkarā no teikuma satura var būt arī nolūka no-

zīmes nianse.

Kamdēļ tu noskumis lauzi rokas? Lukss 1, 187. Nu kam tu ska-

ties ūdeni? Valdis 2, 19. Kādēļ sievas neņemat? LD 13781, 12. Bet

kālab viņa to grib? 81. 24, 91.

520. §. Visbiežāk cēloņa apstāklis ir izteikts ar lietvārda locījumu
formām bez prievārda vai kopā ar prievārdiem.

1. Tautasdziesmu valodā cēloņa apstākļa funkcija var būt lietvārda

datīvam, ko mūsdienu valodā aizstājis lietvārda atkarīgais locījums ar

prievārdu aiz. Mīļumam [aiz mīļuma] nevarēju Tam ciemam garām iet.

LD 383.

Mūsdienu valodā cēloņa apstākļa funkcija ir lietvārda lokatīvam,
kam vēl izjūtama lokālas nozīmes nokrāsa.

Sāpēs un cīņās un grauzošās šaubās Tu esi saplēsta, nabaga
dvēsele. Rainis 2, 13. Agnese redzēja, ka Lilijai noraustas lupa aizturē-

tos smieklos. A. S. 8, 68. Puikas pārgalvībā un stiķu pēc jau daudz ko iz-

dara; vai to visu var ņemt par pilnu. I. Lēm. 2, 73. Sākumā jaunā dzērve

stundām laidelējās pāri tīrelim, gluži aizmirsās uztraukumā un

priekā par šo neierobežoto plašumu un vaļību. A. U. 21, 29. Drausmīgā

greizsirdībā un dusmās gluži sarkans uzlec kājās. A. U. 30, 59.

2. Cēloņa apstāklis var būt izteikts ar lietvārda locījuma formu kopa

ar prievārdu.

1) Cēloņa apstāklis var but izteikts ar lietvārda locījumu un prievārdu
aiz vai dēļ.

Aiz ataugas šalkoņas nav dzirdams, ko viņa sauc, plaukstu bla-

kus mutei turēdama. A. U. 30, 4. Bet man(im) sirds karsa aiz nepacietī-
bas un ziņkārības. J. Por. 2, 248. ...daži priežu zari no lūza aiz sniega

smaguma. 8.-U. 9, 434. Mazmeita baidījās, ka jaunā vistiņa aiz muļķības
varētu sākt dēt jau nakti... 8.-U. 6, 274. ...bet šauro telpu dēļ lādes
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sakrautas cita uz citas un zeme nepietiek telpas tas atvērt. 8.-U. 11,
14. ...Irbe bija gaiļa dēļ izcietis diezgan zobošanas. Aps. J. 2, 89.

2) Par cēloņa apstākli var but lietvārds kopa ar prievārdu pēc, ja prie-
vārds atrodas aiz lietvārda.

...drošības pēc vairāki kaimiņi reizē posās ceļā. 8.-U. 10, 29.

Vanags tāpat pieklājības pēc piemetās parunāt... A. U. 29, 228. Viņu

nemitīgie strīdi ir bijuši tīra, tukša goda pēc.

3) Ar lietvārda locījumu un prievārdu no izteikts cēloņa apstāklis.
Mutes mums bija Izkaltušas un acis no putekļiem iekaisušas.

I. Lēm. 3, 57. Tas [i r] no tiem smagajiem ūdens spaiņiem. I. Lēm. 3, 18.

No nelabās dvingas ari lielie sāka sirgt ar aizdusu, nelabu dūšu un

citām nelāga kaltēm. A. U. 21, 223. Viņa klētī apcirkņi vai lūza no

graudu smaguma... I. Lēm. 3, 84.

4) Cēloņa apstāklis var but izteikts ari ar kada lietvārda datīvu un

prievārdu pa.

Bet viņa pa paradumam atteica, kā to vienmēr mēdza... 8.-U. 10,
104. Galvu atmetis, pa paražai vienu aci piemiedzis, ļauj ledomai kāpt
arvien augstāk un augstāk ...

A. U. 30, 8.

5) Reizumis par cēloņa apstākli ir lietvārda instrumentālis kopā ar

prievārdu ar.

Vai nu tie ar vājību mirst! Vecums klāt, — jāmirst. Aps. J. 2, 273.

521. §. Par cēloņa apstākli var but jautājama vietniekvārda kas

akuzatīva forma ko (ar nozīmi «kāpēc»).
Ko mana Spīdola Nav vairs redzama? Rainis 1, 94. Mēs, māsiņas,

palīdzēsim. Ko šī tāda iedomīga, Tīko mūsu daugavieša. Rainis 1, 523.
Ko tu ēd mani — ko jūs visi mani ēdat! A. U. 16, 192. Ko tu te k ūko,
Aleks? 81. 17, 158.

Sarunvaloda ar cēloņa nozīmi lieto arī ša paša vietniekvārda akuza-

tīvu ko vai datīvu kam kopā ar prievārdu par.

Par ko tad nu viņa nenāks? ME. Kaut jel tās kāzas atlikuši uz vē-
lāku laiku! VI dle\ levas mat, nu par ko tad?Par ko tad lai šie to dara9
81. 17, 153.

Cēloņa apstākļa funkcija var būt arī dažām citām vietniekvārda lo-

cījumu formām kopa ar prievārdiem.
Sirds ļoti sāpējusi Man tevis dēļ. M. Ķ. 2, 71.

...
bet tomēr aiz tām

[aiz greizajām kājām] viņa gāja gumzainl un neglīti. A. U. 29, 51.

522. §. Cēloņa apstākļa nozīmes nokrāsa var būt arī divdabjiem, kas
beidzas ar -is, -usi, vai divdabjiem ar izskaņām -dams, -dama. Tomēr šā-
diem ar divdabi izteiktiem cēloņa apstākļiem parasti ir vēl kāda cita no-

zīmes nianse.

Reimatismu uz tas mašīnas braukdams dabūjis, vairāk neko. A. U.

24 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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4, 44. Zirgi satrūkušies salēcās. Aps. J. 2, 49. Orķestra dalībnieki no-

guruši taisīja arvien garākas pauzes un dejas norāva arvien īsākas.

A. Grig. 6, 240. Man bij žēl, betbaidīdamies es to atdevu.

NOLŪKA APSTĀKLIS

523. §. Nolūka apstāklis ir teikuma paligloceklis, kas norada kādas

darbības nolūku.

Nolūka apstākļi morfoloģiski ir izteikti ar apstākļa vārdiem, lietvārda

locījumu formām bez prievārda vai kopā ar to, ar verba nenoteiksmi vai

divdabjiem.

Nolūka apstākļi parasti ir vienkārši teikuma locekļi un atrodas

saistījumā vai nu ar izteicēju, vai ar kādu citu verbālu teikuma locekli.

Dažiem nolūka apstākļiem bez nolūka nozīmes var būt arī kāda cita

nozīmes nianse.

524. §. Nolūka apstāklim, kas izteikts ar apstākļa vārdiem

tādēļ, kādēļ, tamdēļ, kamdēļ un jautājamā apstākļa vārda nozīmē lietoto

kam, bez nolūka nozīmes var būt arī cēloņa nozīmes nianse (sk. 519. §).
525. §. Nolūka apstākļa funkcija ir lietvārda datīvam, lokatīvam

vai kāda locījuma savienojumam ar prievārdu.
1. Nolūka apstāklis, kas izteikts ar lietvārda datīvu (t. s. nolūka da-

tīvu), norāda, kādam nolūkam kas notiek vai tiek darīts.

Un vezumi pa lielākai daļai bija jāpilda ar zirga barību ga-

rajam ceļam. 8.-U. 10, 29. Te daudzi latvji kala gara šķēpu cīņai. Sudr.

4, 55. Bērzu zari man noder slotām, skuju zari pakaišiem. 8.-U. 6, 14.

Pēc dažām dienām būda bija gatava, un ledzīti zemē stipri žākļi pastā-

vīgam ugunskuram. 8.-U. 5, 36. Vagonu izkraušanai pašlaik stacijā ne-

bija, abi puiši gulēja uz lāviņas... I. Lēm. 3, 95. Ilgi viņas nesēdēja,
apēda līdzpaņemto maizi un cēlās darbam, Brod. 1, 33. Kad vītolā

stārks izperēja bērnus, viņš tiem barībai nesa arī čūskas. A. Grig. 1, 140.

Lai gavilē bāleliņš, Liniem zemi ecēdams. LD 366, 1.

2. Nolūka apstāklis var būt izteikts ari ar lietvārda lokatīvu (t. s. no-

lūka lokatīvu). Šādam lokatīvam izmanāma arī lokālas nozīmes nianse.

Verbs, uz ko attiecas nolūka apstāklis, parasti ir kāds kustības verbs, daž-

reiz arī verbs ar aicināšanas nozīmi.

Māte reizēm paņem Jāni Ildzi brūklenēs. A. U. 30, 162. ...pie Lie-

nes lešu precībās. 81. 19, 310. Bijām ar Lizi pļavā purenos. 81. 17, 244.

Ziemu viņi nedomāja par to, ka jātaisa ragavas un jābrauc malkā.

A. U. 21/212. Tagad lesim pūpolos. Brig. 5, 188. Kolektīvs pats nāca

Ilzei palīgā ... A. Grig. 6, 176. Māte aicina pusdienās.

3. Nolūka apstāklis var būt izteikts ar lietvārda locījumu un prie-
vārdu.
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1) Par nolūka apstākli var būt lietvārda locījuma savienojums ar prie-
vārdu dēļ, labad.

Tabaku viņš nopelna, to nu nevar teikt, puķes, tās tikai [i r] smalkuma

dēļ. A. U. 29, 165. Drošības labad sameklē skaldienā lazdas nūju un

iedod to. A. U. 30, 20. Cigārs bija nejauki stiprs, no pirmā dūma Osis acis

samiedza un gribēja klepot, bet vlnš turējās pieklājības labad. A. 13.

29, 461.

2) Nolūka apstāklis var būt izteikts ar lietvārda locījumu un prie-
vārdu pēc vai par. Nolūka nozīmē prievārds pēc atrodas priekš pārvaldāmā
vārda. Izteicējs tādā gadījumā parasti ir izteikts ar kādu kustības verbu.

Es drāzos istabā iekšā pēc savām spalvām. 8.-U. 11, 6. Tur atkal

cits... aiziet uz mežu pēc stīpām. A. 1, 662. Bezdelīgas cauru augu

dienu šaudījās no laidara uz ceļu pēc māliem, no ceļa uz diki pēc
ūdens. 8.-U. 9, 419.

Ar lietvārda locījumu un prievārdu par izteiktais nolūka apstāklis ir

saistījumā ar verbu, kas izsaka kādu noderību vai izvēli.

Tie derēja par nometni melnajām vārnām, kas tur taisīja lizdas,
dažā kokā lidz divdesmit. S. E. 1, 5. So kulbu nu tītars ar tltarient Izvē-

lējās sev par naktsmāju. 8.-U. 6, 103.

3) Nolūka apstāklim, kas izteikts ar lietvārda locījumu un prievārdu
uz, bez nolūka nozīmes dažos gadījumos var būt arī lokālas nozīmes no-

krāsa. Nolūka apstāklis parasti ir saistījumā ar kādu kustības verbu.

Pārnācis te nesen uz dzīvi dārziņa divstāvu mājiņā. 8.-U. 6, 153.

Mēs šorīt nostājāmies rindā uz pārskaiti. I. Lēm. 2, 174. Ari Murrls

nolēca no dīvāna uz līdziešanu. 8.-U. 6, 380. lerodas vēlētāji uz

konsultācijām, pārrunām, kino, noklausās lekcijas, referātus. C. 4, 5.

526. §. Samērā bieži nolūka apstāklis ir izteikts ar verba neno-

teiksmi. Visbiežāk lietota nenoteiksme saistījumā ar verbu, kam ir kus-

tības, virzības nozīme, bet dažreiz verbs var būt arī ar citu nozīmi.

Kaza apstājās, pamīdijās, pavtrpināja asti, tad pagriezās apska-

tīties, kas viņu tur. 8.-U. 6, 420. Sēdētāji lēca no soliņiem skatīties, ari

Andrejs ar Upīšu Mārtiņu piecēlās kājās. A. U. 29, 724. Pa naktīm varēs

zakl ieslēgt tukšajā meitas Istabiņā izgulēties, un Murrls pa to laiku

varēs ķert peles. 8.-U. 6, 384. Tagad tur pieplūduši vesela atteka, kur go-

vis nodzerties piegāja. A. U. 21, 131. Ilze nogāja lejā piezvanīt Jāt-

niekam. A. Grig. 6, 51. Septembra sākumā Edgars aizbrauca uz Rīgu
mācīties jūras zivju rūpniecības tehnikumā. Zv. 1, 24, 15.

Šādiem ar nenoteiksmi izteiktajiem nolūka apstākļiem bez nolūka no-

zīmes var būt arī papildinātāja nozīmes nianse, piem., ... bet māte iegāja
virtuvē vārīt pusdienas. 8.-U. 6, 384. Sltā jaunkundze Ir atnākusi pie
tevis mācīties dziedāšanu. A. Grig. 6, 55.

527. §. Nolūka apstāklis var but izteikts ari ar daļēji lokāmu divdabi
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ar izskanam -dams, -dama, -damies, -dāmas. Šādam nolūka apstāklim pa-

rasti ir vēl kāda cita nozīmes nianse.

No rīta Izrīko — tos pie tāda darba, tos tur, pats apstaigā pār-

lūkodams, vai kāds kur neķēmojas vai neslaistās. A. U. 4, 147. «Sorlt viņš
būs klāt kā misiņš,» Ješka atbildēja mātes vietā, piecēlās no ķebļa un iz-

mēģinādams sasita apautās kājas uz grīdas. A. U. 21, 236. Zelmiņa
skatās meklēdama apkārt un ierauga akmeni dūres lielumā. 81. 17, 304.

528. §. Retos gadījumos nolūka apstākļa funkcija ir arī salīdzinā-

jumam, kas izteikts ar salīdzinājuma saikļa un divdabja savienojumu.
Pērkona grūdieni kā biedinādami tricināja tiesas nama rūtis.

Aps. J. 2, 171. «Gan jau es izrājos, izmācos, bet vai nu jaunie klausa ve-

cāku vārdu?» saimnieks kā aizbildinādamies vēl piebilda. Zeib. J. 1,
115.

529. §. Dažreiz nolūka apstāklis var attiekties uz apzīmētāju, kas

izteikts ar lokāmu divdabi.

Viņa ar Ainu divas reizes apgāja gar dejai atbrīvoto apli un tikai

tad leraudzīja Krauju... A. Grig. 6, 151.

PAVADAPSTĀKLIS

530. §. Teikumā iespējami arī tādi teikuma locekļi, kas nosauc darbību,
kura norisinās vienlaikus ar teikuma galveno darbību. Teikuma galvenā
darbība ir nosaukta ar verbu finītajā formā, bet darbība, kura norisinās

vienā laikā ar šo galveno darbību, izteikta ar divdabi, piem., Koki locī-

jās čīkstēdami. A. U. 21, 247.

Pavaddarbību izsaka daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams,

-dama, -damies, -dāmās un nelokāmais divdabis, kas beidzas ar -ot(ies).

Visspilgtākā pavaddarbības nozīme ir divdabim ar izskaņām -dams, -dama,

it īpaši tad, kad ar divdabi nosauktā darbība notiek vienlaikus ar izteicēja
nosaukto darbību, piem., Krāsne[-ns] kuras kvēlodama. Rainis 1, 340.

Ņemot vērā šo pavaddarbības nozīmi, kas ir divdabim ar izskaņām

-dams, -dama teikumā (t. i., izsacīt teikuma galvenās darbības pavaddar-

bību) , var arī runāt par īpašu apstākli — pavadapstākli.
531. §. Pavadapstākļiem parasti ir sinkrētiska apstākļa raksturs. At-

karā no konteksta un divdabja leksiskajām nozīmēm pavadapstāklim var

būt veida, laika, dubultlocekļa nozīmes, retāk arī nolūka, cēloņa nozīmes

nianse.

1. Visbiežāk pavadapstāklim, kas izteikts ar daļēji lokāmo divdabi ar

izskaņām -dams, -dama, ir veida apstākļa nozīmes nokrāsa.

Suns ņurdēdams un atpakaļ skatīdamies izvelkas laukā. A. U.

30, 78. Smilkstēdami viņi man vilks prom savas ķerras. A. Grig. 1,

138.
...

un rati dārdēdami kratās pa ceļa cietajiem skrumšļiem ... Sudr.

4, 93. Vairākas nedēļas slēpušies, saule pēkšņi parādījās debess vakaru
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malā un šūpodamās tuvojās koku smailēm pie horizonta. A. Grig. 1, 37.

Bet ezis ar ezieni gāja lielīdamies uz mājām. 8.-U. 9, 417. Liekas, ka pati

Baltijas jūra brāžas pār cietzemi krākdama, bangodama, atsizdamās

aizgrābto cilvēku un zvēru ausu bungādiņās... Sudr. 4, 93. Skanēdams

lemesis velēnu gri c ž
...

J. V. 1, 11. Jānis vēro, kā bēris, maurā izvārtījies,

purinādamies un sprauslādams ar pūlēm uzslējās stīvajās kājās. ..
A. U. 30, 4.

Veida nozīmes nianse ir arī pavadapstāklim, kurš izteikts ar divdabi,
kas beidzas ar -ot(ies).

Staru tilts no liegiem soļiem Lēni trīsot zvlgo. Rainis 1, 5. Ap kā-

jām kūpot viļņo garaiņi... Rainis 2, 49. ...Ilze smaidot sacīja.

A. Grig. 6, 12. ...tikai pēc tam puiši bija sadevušies rokās un klusējot

skatījušies viņa sejā. A. Grig. 1, 35. ...jaunu dienu saule sildot de-

vusi man spēku. Rainis 5, 11.

2. Ar divdabjiem, kas beidzas ar -dams, -dama vai -ot(ies), izteikts

teikuma palīgloceklis, kam ir zināma pavadapstākļa daba, dažkārt at-

tieksmē pret finītā verba izteikto darbību nosauc nevis pavaddarbību, bet

nozīmes ziņā svarīgāku un laika ziņā ilgstošāku darbību.

Kalējs dzer, bet dažreiz turpat dzerdams sāk klepot. 8.-U. 9, 30.

Garāmliekdamās viņa pačukstēja pie auss... A. U. 4, 148. Aizejot

Ģirts sacīja: «Motocikls katrā ziņā jāpārbauda un jāsaeļļo.» A. Grig.
6, 15. Atvadoties viņš jau draudīgākā toni noprasīja ...

A. Grig. 6,
40. Sasveicinoties viņš sniedza kreiso roku. A. Grig. 6, 38.

3. Pavadapstāklim, kas izteikts ar divdabi ar izskaņām -dams, -dama,

var būt arī dubultlocekļa nozīmes nianse; šis divdabis saskan ar

teikuma priekšmetu dzimtē, skaitlī, locījumā.
Bāllņ, tava līgaviņa, Dziedādama vien staigāja. LD 1831. Es sa-

vos bāllņos Skanēdama vien staigāju. LD5631.
4. Pavadapstāklim, kas izteikts ar divdabi ar izskaņām -dams, -dama,

-damies, -dāmās vai ar divdabi, kas beidzas ar -ot(ies), var būt arī cē-

loņa vai nolūka apstākļa nozīmes nokrāsa.

Bite apbrīnodams nogrozīja galvu. A. U. 4, 7. Stāvēdama kuļma-
šīna bija iegrimusi un negribēja kustēties no vietas. A. S. 5, 166.

Es adīju raibus cimdus, Bērziņā lūkojot. LD 7239. Osts mierinādams

pasmējās. A. U. 29, 165.

DUBULTLOCEKLIS

532. §. Dubult loceklis ir teikuma palīgloceklis, kas izsaka perso-
nas vai priekšmeta stāvokli vai pazīmi kādas norises laikā. Dubultloceklis

ir divattieksmju teikuma loceklis. Tam vienmēr ir divējas sintaktiskas at-

tieksmes: ar dubultlocekli nosauktā pazīme attiecas gan uz kādu lietvārdu
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vai vietniekvārdu, gan arī uz verbu. Lielākoties lietvārds vai vietniekvārds,

uz kuru attiecas dubultloceklis, teikumā lietots par teikuma priekšmetu vai

papildinātāju, bet verbs — par izteicēju vai galveno locekli. Tā, teikumā

Diena vilkās gara un gausa. (A. U. 21, 137) dubultlocekļi gara un gausa
raksturo ar lietvārdu izteikto teikuma priekšmetu diena, norādot priekš-
meta īpašību, un ar verbu izteikto izteicēju vilkās, norādot darbības veidu.

Dubultloceklis var būt ar raksturojamo lietvārdu vai vietniekvārdu

pilnīgi vai daļēji saskaņots, piem., Tad ezers stāvēja gluds un

kluss, un tumšie padebeši drūmi lūkojās tajā. (81. 13, 7), vai nesaskaņots,
piem., lenāk tēvs garā mēteli.

Dubultloceklis morfoloģiski var būt izteikts ar adjektīviem, divdabjiem,
lietvārdiem, skaitļa vārdiem, vietniekvārdiem un dažiem apstākļa vārdiem.

Dubultlocekļi ir vienkārši un paplašināti.

533. §. Dubultoceklis var but izteikts ar lietvārdu, adjektīvu, vietniek-

vārdu, skaitļa vārdu, lokāmu divdabju locījumu formām.

1. Ar adjektīvu, lokāmu divdabi, skaitļa vārdu, vietniekvārdu vai liet-

vārdu izteikts dubultloceklis nominatīvā raksturo ar teikuma priekš-
metu nosaukto personu, priekšmetu vai parādību tās darbības norises laikā,
ko nosauc verbālais izteicējs. Dažreiz dubultloceklis attiecas arī uz uzrunu.

1) Ar adjektīvu izteikts dubultloceklis:

Lielas un sīkas aizrit ainas. Sudr. 4, 17. Es ari pieeju tuvāk un

redzu, ka plinšu meistars guļ bāls. J. Por. 2, 228. Sievas vairs ne-

manīja, ka... uzaci apsarmo balti. A. U. 21, 228. Pabeidzis zīmē-

jumus, viņš izslējās taisns... V. B. 1, 40. Upes gala niedrājs
Ir pilnīgi aizsalis, tikai atkusni no dūksnāja atšūt brūns. A. U. 21, 111.

Maza biju, balta gāju Bāleliņa druviņā. LD 5339. Tec, upīte, gana

strauja, Nemal liela līkumiņa; Audz, māsiņa, gana skaista, Nemin

cita kājiņām. LD 5485.

Ar adjektīvu izteiktais dubultloceklis nominatīvā var būt arī paplaši-
nāts — izteikts ar viena un tā paša adjektīva divkāršojumu vai arī pēc
nozīmes līdzīgu divu adjektīvu savienojumu.

... visu nakti tas nevarēja aizmigt, un tad miegs tuvojās salds

salds kā vēl nekad. S. E. 2, 215. Es Izaugu tieva gara Uz trejām ro-

bežām. LD 5315. Es izaugu smuidra gara, Brāļam[-\\m] kauna darī-

dama. LD 5314.

2) Ar lokāmu divdabi (ar izskanam -Is, -usi, -ts, -ta, reti ar izska-

ņām -ams, -ama, -āms, -āma) izteikts dubultloceklis.

Ar divdabi izteiktais dubultloceklis raksturo ne vien ar lietvārdu vai

vietniekvārdu nosauktās personas, priekšmeta vai parādības stāvokli verba

minētās norises laikā, bet tam ir arī kāda apstākļa nozīme, piem., veida,

cēloņa, pieļāvuma v. tml.
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Vanags atsaucās iepicis
...

A. U. 29, 7.
... ganu meitiņa nak

piekususi mājās. J. Por. 2, 182. Aizelsusies saimniece panāca trak-

toru. A. Grig. 1, 159. Robežnieku Mārtiņš sadrūvējies velkas

lejup, allaž atskatīdamies... A. U. 30, 146. Apmierināta Ilze devās

mājās. A. Grig. 6, 52. [Run celis] palika plānā sava vieta un izbrīnējies

noskatījās vārnēnam pakaļ. 8.-U. 6, 494. To vakaru viņi ilgi no-

sēdēja salauzti, izmisuši, nekādu īstu padomu nevarēdami atrast. A. U.

29, 459. Kaķis apkaunots Zemē lika zvirbuli... Rainis 5, 206. Visu

laiku Ilze jutās dīvaini satraukta. A. Grig. 6, 10. Mauj gosniņa
neslaucama. LD6731.

3) Dubultloceklis var būt izteikts ar lietvārda nominatīvu.

Es izaugu liela meita Lidz mežiņa galiņiem. LD 5312. Par brīnumu

es izaugu Skaista meita māmiņai. LD 5393. Kundziņš auga tavs

dēliņš. Tdz.

4) Dubultloceklis var but izteikts arī ar skaitļa vārda vai viet-

niekvārda nominatīvu.

Radu viņam nekādu nebija; viņš dzīvoja viens kā koks. J. Jauns.

5, 31. Beidzot pa lelām ķildām vairs tikai divi vien. A. Grig. 12, 28.

£5 jau pats redzu, ka jāpļauj. A. S. 6, 20. Un viņi klausījās abi.

V. L. 10, 166. To mēs redzēsim vēlāk paši. J. V. 3, 368. Pirmais

mājā pārnāca Jānis. Tāds viņš staigā vienmēr.

Dubultloceklim nominatīvā blakus var nostāties vēl kāds dubultloceklis

citā locījumā, piem., Vecā Katrīna raudzījās kalsna, kupliem
matiem un melnām, dusmīgām acīm. A. U. 16, 78. Eksāmenā Ilze

ieradās moža un labā garastāvoklī. A. Grig. 6, 18.

2. Ar adjektīva, skaitļa vārda, vietniekvārda vai lokāma divdabja, re-

tāk ar lietvārda datīvu izteikts dubultloceklis raksturo ar lietvārdu vai

vietniekvārdu nosauktās personas, priekšmeta vai parādības stāvokli verbā

minētās darbības laikā. Verbs tādos gadījumos parasti ir nenoteiksmē
vai vajadzības izteiksmē.

Līksmīgam man dzīvot. LD 84. Dievs dod man vīram tapt.
LD 2505. Uz ceļa palikušais zirgs bij dusmīgs par to, ka vienam jātur
dīstele

...
A. U. 29, 38. Ja kaut brīdi tu man ļautu Prātīgai un klusai

būt. L. V. 2, 27. Laimīgam un lepnam man vajadzēja būt.

3. Ar adjektīva, lokāma divdabja, vietniekvārda vai lietvārda akuza-

tīvu izteiktais dubultloceklis rāda ar papildinātāju nosauktās personas
vai priekšmeta stāvokli tās darbības laikā, kas nosaukta verbā, uz kuru

šis papildinātājs attiecas.

Lullte pielēja glāzīti pavisam pilnu... Brig. 3, 350. Tad viņš
sašūpojās vēlreiz un Izstiepa saliekto muguru pavisam taisnu.

A. Grig. 1, 115. ...vienu vasaru es zaķi dzīvu, starp ciņiem aizmigušu
saķeru un lidz rudenim krātiņā baroju. J. V. 3, 63. Kristīne māti jau
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atrada apgūlušos. 81. 19, 335. leraudzīdams visu māju sapul-
cētu... viņš pārsteigts palika stāvam. 81. 19, 317. Man ļoti gribētos re-

dzēt tevi spēcīgāku. A. S. 8, 111. Nu tad izmet, draugs, uz manu laimi:

Bagātu es allaž velku 10mu... V. Pl. 4, 36. Liekas, kas tur par lielu

māku likt ķieģeli uz ķieģeļa un celt sienu vienmēr augstāku! Rītd.

cēl. 60. Tādu es v Inu redzu pirmo reizi.

4. Ar lietvārda instrumentāli izteiktais dubultloceklis rāda liet-

vārda vai vietniekvārda nosauktās personas vai parādības stāvokli verbā

minētās darbības laikā. Ar lietvārda instrumentāli izteiktu dubultlocekļi

var_ raksturot vēl kāds cits vārds vai vārdi. Lai gan sintaktiski tie ir

dalāmi, tomēr no teikuma satura viedokļa šie vārdi kopā veido semantiski

nedalāmu vārdu savienojumu, ko var uzlūkot par paplašinātu dubultlo-

cekļi.

Ozols auga kalniņā(i) Dreijātām(i) lapiņām. LD 5453. ...apšu
puduri tis uz Ustubu robežām stāv kailām, līkumotām galotnēm.
A. U. 30, 79. Ķr a v k ļ v Alise staigāja iesarkušām acīm un kļuva vēl

dzeltenāka. V. L. 8, 139. ...ap launaga laiku leradās divas vai trīs

čigānietes kulēm pār pleciem un balti noberztiem spannīšiem [spai-

nīšiem] rokās. J. Jauns. 5, 51. Tur sēdēja māte kažoķeli mugurā.
J. Jauns. 5, 45.

5. Ar lietvārda lokatīvu izteiktais dubultloceklis, tāpat kā ar liet-

vārda instrumentāli izteiktais dubultloceklis, rāda lietvārda vai vietniek-

vārda nosauktās personas vai priekšmeta stāvokli vai pāreju no viena

stāvokļa otrā verbā minētās darbības laikā. Līdzīgi dubultloceklim instru-

mentāli, arī lokatīvā izteiktais dubultloceklis var būt paplašināts.
Tā J urks nodzīvoja divas, trīs, pat četras dienas vienā miglā.

J. Jauns. 5, 41. Pavediens man Izraujas no pirkstiem, un viss kodeļas gals

sagriežas nejaukā vērpelē. J. Jauns. 5, 95. Viņa apaļie, vēja appūstie

vaigi ziedēja veselības sārtumā... 81. 20, 129. Vecais Rēmers no-

mira vecpuisī. A. U. 29, 157.

Dubultloceklim lokatīvā var būt arī nosacījuma vai cēloņa nozīmes

nokrāsa, piem., Naudas viņam nebij. Bet dzērumā J urks pazaudēja
savu kautrību un kaunu. J. Jauns. 5, 41.

6. Dubultloceklis var būt izteikts arī ar adjektīva locījumu kopa
ar prievārdu. Šāds dubultloceklis norāda stāvokli, kādā atrodas vai

nokļūst ar lietvārdu vai vietniekvārdu nosauktā persona vai priekšmets tās

darbības laikā, kas minēta verbā.

Vlskrelts atrada šādas domas par ļoti pareizām... 81. 19, 336.

Sēdē viņš paziņoja, ka atzīst Salas lerakumus par nepilnīgiem.
A. Grig/2, 20.

534. §. Daži apstākļa vardi, kas cēlušies no adjektīvu lokatī-

viem, teikumā var būt par dubultlocekļiem.

Diezgan Ilgi [nauda] tāpat brīvā gulēja lādes dibina [dibena] 81.
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19, 58. Ja, patiešam, Simkam nebij laimes. Reiz pavasari viņš iebrauca

mūsmājās pavisam tukšā. J. Jauns. 5, 91.

535. §. Dubultlocekļa funkcija var būt arī nelokāmajam divdabim,
kas beidzas ar -am(les), -ām(ies) (tas cēlies no kādreiz lokāmā divdabja
vsk. akuzatīva formas, kuras galotne -v tagad atkritusi), un divdabim, kas

beidzas ar -ot(ies). Tāds dubultloceklis attiecas vienlaikus uz uztveres

verbu, kas teikumā ir par izteicēju vai galveno locekli, un personu vai

priekšmetu, ko nosauc papildinātājs akuzatīvā.

Viņš redz Lai mo nu jau slīdam lejup. J. V. 3, 87. Sapni
...

dzir-

dēju gaili dziedam. A. Grig. 2, 145. Tikai tagad ciema sievas atcerējās
dzirdējušas Lāci rūcam. A. LI. 2i, 224. Tad es dzirdēju lielos

runājam, ka Jurks krogā dzerot. J. Jauns. 5, 41. Manīju kādu aizejot.

Dubultloceklis, kas izteikts ar divdabi, kurš beidzas ar -am(ies),
-ām(ies) vai -ot(ies), var attiekties arī uz kādu vārdu nominatīvā, parasti
blakus kādam verbam ar stāvokļa nozīmi, īpaši verbam palikt.

...Edgars palika sēdam. 81. 19, 335. Indriķis ... nesaprašana

palika stāvot. A. Grig. 6, 15. Kučier[\]s vēl palika bridi sēdot.

81. 19, 325.

536. §. Dubultlocekļi, kas parasti izteikts ar kādu adjektīvu, var rak-

sturot kāds mēra apstāklis, norādot ar dubultlocekļi izteiktas pazīmes
pakāpi.

Lullte pielēja glāzīti pavisam pilnu... Brig. 3, 350. Tad viņš sa-

šūpojās vēlreiz un izstiepa saliekto muguru pavisam taisnu. A. Grig.
1, 115. Pie avota Marčs noskrien gluži bāls. Valdis 2, 166.

SALĪDZINĀJUMA KONSTRUKCIJA

537. §. Salīdzinājuma konstrukcija ir savdabīga sintak-
tiski stilistiska kategorija, ar kuru, pamatojoties uz kādu kopīgu pazīmi,
izsaka divu nojēgumu salīdzinājumu.

Salīdzinājuma konstrukcijai ir divas daļas: salīdzināmā daļa un salī-

dzinatajdaja. Abas šīs daļas saista salīdzinājuma saiklis kā vai nekā vai
arī — jetak — prievārds par, piem., Tāpēc ragavas visu laiku gāja kā

pa dēli. A. U. 21, 250. Izrunāti bij vārdi, kas viņa sirdi veselu nedēlu sma-

gāk nekā akmens bij spieduši! 81. 13, 70. Purvasloka augstāk par
visiem saviem ļaudīm vērtēja Daubt. A. Grig. 1, 18.

Šie saistītājvārdi parasti pieder pie salīdzinātājdaļas, un tiem var

vēl pievienoties kadi vietniekvārdi, apstākļa vārdi vai partikulas, piem.,
tā, tāds(pats), tāpat, tikpat, tik, it v. c, kuri tad precizē, niansē un pastip-
rina salīdzinājumu.
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Bet no Osites teiciena... sirds kļūst tāda kā vieglāka. E. V.

2, 85. Kādēļ lai gaidītu, kad diena tā kā tā būs tāda pati kā va-

kar... A. U. 21, 226. Sasēdās tāpat kā vakar. A. U. 21, 225. Pro-

žektoru gaismā koku melnie stumbri... ar zemajiem zariem tikpat kā

ar rokām sadevās kopā... Ē. V. 2, 117. Sarmas klātie koki mir-

dzēja it kā apsudraboti.

Vietniekvārdi tāds, tāds pats un apstākļa vārdi tā, tāpat, tikpat, tik,

būdami atsevišķa teikuma locekļa (parasti veida vai mēra apstākļa vai ap-

zīmētāja) funkcijā, var ietilpt arī salīdzināmajā daļā un tāpat precizēt,
niansēt un pastiprināt salīdzinājumu, piem., Man nevajag tādas ap-

segos kā vecajām sievām! Brig. 5, 267. Saimniece maisīja tik melnu

šķidrumu kā tinti. J. Jauns. 5, 127. ...gadi lidoja tikpat ātri kā

čurkstes... 2. Gr. 4, 116. Dziva radibiņa, kurai tāpat sāp kā tev.

Brig. 5, 49.

538. §. Salīdzināmo nojēgumu kopīgā pazīme teikumā var būt no-

saukta, piem., Saule karsta kā pirts. (Brig. 3, 22), vai arī tā nav

nosaukta, bet izriet no salīdzinājumā ietverto vārdu leksiskās nozīmes,

piem., Puskažociņš jauns..., cepure kā plācenis. A. U. 21, 237.

539. §. Katrā salīdzinājuma daļā var ietilpt ne tikai viens, bet arī

vairāki elementi, kas salīdzināti kopīgās pazīmes dēļ, piem., teikumā Zeme

klusēja
.. .

un šai klusumā laimes sajūta apņēma viņu tāpat kā

vieglā mirdzēšana naksnīgos klajumus. (Ē. V. 2, 94) salīdzinātas četras

parādības: no vienas puses, sajūta un mirdzēšana kā darbības subjekti, no

otras puses, viņu un klajumus kā darbības objekti kopīgās predikatīvās

pazīmes apņēma dēļ. Taču parasti par salīdzinājuma konstrukciju var uz-

tvert arī tikai divus elementus (apņēma kā mirdzēšana), kuri veido salī-

dzinājuma konstrukcijas kodolu. ,
Kā salīdzināmā daļā, tā salīdzinātājdaļā nosauktais nojēgums var būt

izteikts ar nozīmes ziņā ciešāk saistītu vārdu savienojumu, veidojot papla-
šinātu salīdzinājumu, piem., Kungs bargs kā pats nelabais. A. U. 21,

301. ... tā lielā peļņa neblj atrodama nekur citur kā Melnajā meža.

A. U. 21, 212.

540. §. Salīdzinājumā visbiežāk medz nostatīt:

1) divus priekšmetus, kas nosaukti ar lietvārdu, piem., Virs

kā sienāzis, bet mute kā laidara vārti. A. U. 21, 308.;

2) ar adjektīvu vai verbu, retāk ar apstākļa vārdu nosauktu pazīmi
un priekšmetu, kas nosaukts ar lietvārdu vai vietniekvārdu, piem.,
Meža upju pacerēs līdakas slrm-as kā siekstas... A. U. 21, 208. Mež-

sardziene smaidīja kā saulīte... A. U. 21, 283. leraudzījusi puisiešci
cilvēku, tūlīt klāt kā tāds dundurs. A. U. 21, 271. Labāk dari tā kā

es... A. U. 21,227.;
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3) divas pazīmes, kas izteiktas ar adjektīvu, verbu (arī div-

dabja formā) vai apstākļa vārdu, piem., Tā... tikai melnām acīm no-

skatījās kā brīnīdamās
...

A. U. 21, 242. Liksies un gulēsi kā ar

vāli nosists. A. U. 21, 319. Otrā rītā Sūnu ciema gaiļi dziedāja kā ne-

gudri. A. U. 21, 318. Viņa vairāk peldēja nekā gāja. A. U. 39, 69.

... cits velk tik žēli kā raudādams. J. Jauns. 5, 83. Mētelis slapjš kā

izmērcēts.

4) Salīdzinājumā var nostatīt ar predikatīvām vienībām iz-

teiktus nojēgumus, kuri saistīti ar salīdzinājuma saikļiem kā, nekā, jo ... jo
vai saikļa nozīmē lietotiem apstākļa vārdiem kā ... tā, cik ... tik, tā ... it

kā v. c. Tādā gadījumā veidojas salikti teikumi ar salīdzinājuma attieksmi

starp komponentiem (sk. 1020.—1031. §), piem., Kā mežā sauc, tā atskan.

Lsk. 112. / o ēd, jo gribas. Lsk. 66. Cl k dosi, 11 k gūsi.

541. §. Starp salīdzinājuma konstrukcijas salīdzināmo daļu un salī-

dzinātājdaļu ir salīdzinājuma sintaktiskais sakars. Salīdzinājuma sakars

var ietvert arī citu sakara veidu pazīmes. Dominējošais ir salīdzinājuma
sakars, kas izpaužas vienas parādības salīdzināšanā ar otru. Šī sakara iz-

teikšanas līdzekļi ir salīdzinājuma saikļi un ar saikļa nozīmi lietotie viet-

niekvārdi un apstākļa vārdi.

Salīdzinājuma izteikšanai literārajā valodā paralēli salīdzinājuma
saikļiem kā vai nekā lieto arī prievārdu par, piem., Uzspridzināto tiltu

vietā bija uzbūvēti jauni, skaistāki un labāki par vecajiem. V. L.

10, 482.

Salīdzinājuma sakars var ietvert tos pašus saistījuma veidus, kadi ir

pakārtojuma sakaram — saskaņojumu, pārvaldījumu un piekļāvumu.
1. Salīdzinājuma sakarā starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu

var būt saskaņojuma saistījuma iezīme, piem., Bet par to viņš ari

dabū no Lulltes tādu bārienu kā lietu. Brig. 5, 40.

2. Starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu var būt pārvaldī-
juma saistījuma iezīme, piem., Varētu

... pastaigāties kā pa sēts-

vidu
... Brig. 5, 57.

3. Starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu var būt piekļāvuma
saistījuma iezīme, piem., Gribējās runāt un runāt ar savu saimnieku, ar

kuru vēl nekad viņš nebija bijis tik tuvu kopā, par kuru nekad viņš tik

labi nebija domājis kā šodien. 2. Gr. 4, 128.

542. §. Teikuma sastāvā salīdzinājuma konstrukcijas katra daļa pa-
rasti funkcionē atsevišķi. Salīdzināmās daļas sintaktisko funkciju nosaka

šīs daļas sintaktiskais sakars un jēdzieniskā attieksme ar citiem vārdiem

teikumā; salīdzinātājdaļas sintaktisko funkciju galvenokārt nosaka at-

tieksme starp salīdzinātājdaļu un salīdzināmo daļu.

1. Ja starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu ir predikatīva
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attieksme, salīdzinatajdaļa medz but izteicej a vai izteicēja daļas funk-

cijā, piem., Tas nu Citronam kā oga. Brig. 5, 41.
... vējo rūgtena mizu

smarža, tā ir kā stipra tēja, kurai saimniece piemirsusi piebērt cukuru.

Ē. V. 2, 13.

2. Ja starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu ir atributīvā at-

tieksme, salīdzinātājdaļa mēdz būt apzīmētāja funkcijā, piem., Oh,
tiem turpat gar dārzu tekot Salate, un tajā dzīvojot tādi vēži kā sakārņi.
J. Jauns. 5, 264.

3. Ja starp salīdzināmo daļu un salīdzinātājdaļu ir adverbiālā at-

tieksme, salīdzinātājdaļa var būt kāda apstākļa funkcijā, piem., Tēsto

baļķu pakšos gaudo vējš — brīžam tas iekaucas kā ievainots stepes
vilks, brīžam ie raudas kā niķīgs bērns, brīžam iesmilkstas kā

izbiedēts suns. 2. Gr. 4, 5. Sērmūkšu ogas Ir sarkanas kā vistīrākais

cinobers. J. Jauns. 7, 51. ...viņa valgi kvēloja kā uguni... 81. 13, 41.

Gaiss bija atkal smags un mitrs kā vēlā rudenī. Brig. 3, 327.

4. Dažkārt salīdzinātājdaļai var būt divējas attieksmes. Tomēr viena

no tām ir dominējošā, un tā arī nosaka salīdzinātājdaļas galveno sintak-

tisko funkciju, kurai blakus samanāmas vēl citas nozīmju nianses.

1) Salīdzinātājdaļai pret salīdzināmo dalu var būt reizē atributīvā

un adverbiālā attieksme, piem., Annele letek kā irbulis savā

Istabā pēc grāmatas. Brig. 5, 32. Rudzi noauguši kā kārkli. A. U. 30,
161. Sādā gadījumā salīdzinātājdaļai ir zināma dubultlocekļa nozīmes no-

krāsa.

2) Salīdzinātājdaļai pret salīdzināmo dalu var but predikatīva
un atributīvā attieksme, piem., Bet mums te sapali kā šķilas. J. V.
3, 37.

543. §. Salīdzinājuma konstrukcija vai arī tikai salīdzinātājdaļa var

būt arī savrupināta, piem., Zivtiņas, sīkas kā auzas, šaudās pa ūdens

virsu. J. Jauns. 7, 7. «Sāp gan ko?» viņš ar lielu baudu, kā cukuru sūkā-

dams, noprasa. Brig. 5, 40.

544. §. Salīdzinājuma konstrukcija teikumam var piešķirt gleznainu,
vairāk vai mazāk emocionālu vai ekspresīvu nokrāsu, it īpaši dzejā un tē-

lainā stāstījumā. Salīdzinājums ir jo tēlaināks, ja tā daļas raksturo vēl
citi vārdi.

Jancis paņēma dēlīti, bet papriekš ar ta palīdzību uzlaida Marčam

tādu ūdens strāvu kā puse Daugavas. Valdis, 1, 88. Lūk, tur kalna

galotnē pacēlās robaini torņu gail kā viduslaiku bruņinieku spo-

kainās cepures. 2. Gr. 1, 61. Viņa [milža] acis kā divas kvēles raudzījās
uz ziemeļiem. K. Sk. 4, 6. Nu darbs tik leminēties: kēvit, kēvlt! — te jau

ķēvīte bij klāt kā ugunīgie zirgi pasakās. J. Jauns. 5, 59.
...

no zila

gaisa cīruļi bez sava gala kā sudraba pērļu virknes bārstīja savus tre-

ļus... Brig. 5, 20. Tev rokās neļķes zieds deg košs, Tik dziļš un liesmo-
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jošs Kā karotāju brūces, mīlētāju asins. M. Ķ. 2, 33. Kā lācēns slapjš

un karsts uz pleciem tveice gulstas. Fr. B. 1, 121. Atkal galdu tevi

tā kā putni rītu
...

Tā kā bura vēju, lai tas tālē dzītu, Tā kā zeme

graudus, kurus arājs sēj. H. H. 2, 92.

VIENLĪDZĪGI TEIKUMA LOCEKĻI

545. §. Par vienlīdzīgiem sauc divus vai vairākus viena nosau-

kuma teikuma locekļus, kuriem ir viena un tā pati sintaktiskā funkcija,
kuri teikumā ir saistījumā ar vienu un to pašu vārdu un kuri savā starpā
ir sakārtojumā.

Tā, teikumā Abi viņi runā saticīgi un laipni (Brig. 5, 317) vārdiem

saticīgi un laipni ir viena un tā pati sintaktiskā funkcija — veida apstākļa
funkcija. Abi vārdi ir adverbiālā attieksmē ar izteicēju runā. Starp abiem

apstākļiem saticīgi un laipni ir sakārtojuma saistījums.
Katrs no vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem attiecas uz raksturojamo

vārdu tieši. Piemēram, teikumā Tēvs bija mazmeitai uztaisījis mazas, glī-
tas ragaviņas (8.-U. 6, 278) vārdiem mazas un glītas ir apzīmētāja

funkcija un tie abi ir atributīvā attieksmē ar vienu un to pašu apzīmē-

jamo vārdu ragaviņas. Abi apzīmētāji paskaidro apzīmējamo vārdu tieši.

Turpretī teikumā Pēdējā saulainā vasara man ilgi paliks atmiņā vārdiem

pēdējā un saulainā gan ir viena un tā pati funkcija — apzīmētāja funkcija,
bet tie abi apzīmējamo vārdu vasara nepaskaidro tieši. Apzīmētājs sau-

lainā attiecas uz vārdu vasara, bet apzīmētājs pēdējā attiecas uz vārdu

savienojumu saulainā vasara.

546. §. Runā vienlīdzīgiem teikuma locekļiem ir raksturīga uzskaitī-

juma (retāk pretstatījuma) intonācija. Viena teikuma vienlīdzīgos teikuma

locekļus vienādi akcentē, izrunā ar aptuveni vienādu melodiju, citu no cita

atdala ar pauzēm.
Ja vienlīdzīgie teikuma locekļi ir vienoti ar saikļiem, pauzes var arī

nebūt; ja starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saikļu nav, tad tos vieno

tikai uzskaitījuma intonācija.

Spoža, zeltzvīņaina un laiska gulēja vakara saule Lanku pagalmā.

Gar sienam stāvēja dažādas lādes, tīnes, skapji un skapīši.

J.Jauns. 1, 18.
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Bet saule kapa arvien augstāk un laistīja savus starus jo siltāk

pār zemenēm, sprādzenēm, mellenēm, glāzenēm. B.-U. 6, 40.

547. §. Teikumā jābūt vismaz diviem viena nosaukuma teikuma locek-

ļiem, lai tie varētu būt vienlīdzīgi. Vienlīdzīgo teikuma locekļu skaits nav

ierobežots — to var būt trīs, četri un vēl vairāk.

Bet ne viens, ne otrs gadījums nebija atkarīgs no viņiem. J. Gr. 2,
159. Arā izgājusi, neapstājās pūli, neskatījās ne pa labi, ne pa

kreisi, devās tūliņ no kalniņa lejā. A. U. 17, 253. Bet Jancls ar Mārču

sāka atkal medīt lāčus un vilkus, un lūšus. Valdis 1, 118. Tikai zilais,
krāšņais, varenais debesu loks! Brig. 3, 51. Dārznieks ceļ žebērkli, un

ūdens virsū parādās liela, plata līdaka... Valdis 2, 127. Pa gaisu kā

ugunīgas dzirkstis šaudās dzeltensārtas lapas, sēstas uz zemi un iz-

plēn. J. Gr. 4, 135. Vecais vēzis svaidījās uz muguras, staipījās, locī-

jās un Ilgi mocījās, kamēr beidzot atradās jaunajā, mīkstajā ādā blakus

vecajai čaulai... 8.-U. 6, 119. Piebrauca divi pajūgi, kuros sakrāva ba-

lonus, gāzes šifonus, baltu drēbi, gāzmaskas un citus piederumus. A. Grig.
6, 109. Izgriezu papriekš no miklas vectēvu, vecomāti, zēnu, meiteni,

suni, kaķi, zirdziņu, gosniņu ... 8.-U. 6, 205. Viņš meklē ja pa pagaldi,

pa sola virsu, pa visām gultām, pats pa savām kabatām, J. Jauns. 5, 121.

Oļai atstājusi tikai rūpes par māju, par viņu apkopšanu, paēdināšanu

un apģērbšanu. A. S. 5, 308. Tad nokaunējusies atjēdzas un lasa ābolus.

Viņa pienāk pie sētas un sniedz man pāri lielus, smaržīgus, sārtus un bal-

tus, i. Ak. 1, 79.

548. §. Vienlīdzīgie teikuma locekļi var būt gan divkopu, vienkopas

vai bezkopas teikumā, gan kādā no saliktā teikuma komponentiem.

Ciest viņa nevarēja šo muldoņu, šo pļāpu, šo izdomātāju un meli,

A. U. 17, 109. Tur tēviņš tikai sapurinājās, nošķaudījās un lielīgi no-

skatījās, kamēr citi viņu apsveicināja, pazemīgi iešņākdamies un

kaklus varoņa pusē dziļi noliekdami. Valdis 2, 147. Ceļš gāja kādu laiku

pa purvainu krūmāju, kur zemu pār cērpiem un ciņiem šaudījās ķīvī-

tes un dziļajos ceļa grāvjos spīdēja brūns ūdens. Brig. 5, 20. Tad apstai-

gāja, apošņāja visas malas, visus peļu caurumus, nosēdās atkal
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plāna, apsedza ar asti ķepiņas un sāka snaust. 8.-U. 6, 166. Ko lai vel at-

ceras Ilga? Kornēlijas mitro plaukstu, galda melnovirsmu varbūt. D. Zigm.
2, 16.

Dažreiz nav skaidri novelkamas robežas starp teikumiem ar vienlī-

dzīgiem teikuma locekļiem un tādiem saliktiem sakārtojuma teikumiem,

kuru komponenti atbilst vai nu verbāliem vienkopas teikumiem, kam gal-
venie locekļi izteikti ar nenoteiksmi, vai arī nomināliem vienkopas teiku-

miem.

Dusēt un klusēt! Asp. 3, 97. Mesties atkal iekšā sabiedriskajā darbā,

pulcināt ap sevi visus godīgos vīrus, izvest galā savus nodomus un pa-

rādīt šiem veikalniekiem, ka godīgs darbs uzvar. V. L. 15, 281. Nodedzi-

nāt māju un aiziet pašam pasaulē, tālos klejojumos, neskatīties ne uz

vienu sievieti, neuzkavēties nekur ilgāk par dienu. A. S. 5, 16. Dimanta

dēļi, Zelta grodi, Spoži spieķīši, Spulgi spraislīši... Asp. 3, 48. Balts,

spilvens, maiss, dziparaina sega un pie paša pagalvja lielā grāmata. Brig.
5, 285.

549. §. Vienlīdzīgi teikuma locekļi morfoloģiski var but gan viena

veida, gan dažāda veida.

Vienlīdzīgi teikuma locekļi, kas izteikti ar vienas un tās pašas vārdu

šķiras vārdiem vienā un tai pašā gramatiskajā formā, ir viena veida

vienlīdzīgi teikuma locekļi.
Vai viņš brīnījās, jūsmoja, uzslavēja? A. U. 17, 102. Brītiņu vēlāk

aiz liepas parādās slaids stāvs gaišā, vieglā vasaras uzvalkā. Valdis

2, 73. Vai mans prieks nav(a) neapzinīgs kā jauna stāda vai puķes
prieks. .

.J. Ak. 1, 24.

Vienlīdzīgi teikuma locekļi, kas izteikti ar dažādu vārdu šķiru vār-

diem vai arī ar vienas un tās pašas vārdu šķiras dažādām gramatiskajām
formām, ir dažāda veida vienlīdzīgi teikuma locekļi.

Es noskatījos, kā viņš lēni, sīku solīti tipināja pār tirgus lau-

kumu. I. Lēm. 3, 75. īsas, skaidras un zūdošas skaņas vēl Udo no

kārklu stabules... J. Ak. 1, 92. Es esmu caurām dienām bijis uz

ūdens un ūdens malā... J. Jauns. 7, 3. Viņš palika [kļuva] priecīgāks,
atsēdās uz gultas malas un sāka ēst. K. Sk. 4, 52. Bet te Janclm bija atkal

jāapstājas, jo Mar č s uzšāvās piepeši augšā, apsviedās apkārt, kļuva
gluži bāls un, platām acīm tumšajos krūmos lūkodamies, iesaucās... Val-

dis 2, 288.

550. §. Vienlīdzīgi teikuma locekļi var attiekties uz kādu vārdu vieni

paši — tad tiem klāt nav teikuma locekļu, kas tos raksturo. Tomēr pa lie-

lākai daļai vienlīdzīgos teikuma locekļus var paskaidrot vēl kāds teikuma

palīgloceklis vai palīglocekļi (piem., kādu no vienlīdzīgajiem teikuma

priekšmetiem var paskaidrot kāds apzīmētājs, izteicēju — papildinātājs
vai apstāklis, papildinātāju nenoteiksmē — kāds cits papildinātājs v. tml.).

Jātnieks un pārējie vēl nebija sasnieguši priekšējo sēdekļu
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rindu ... A. Grig. 6, 58.
...

viņš riko ja s apzinīgi, nosvērti, lietišķi.

A. Grig. 6, 111.

Vienīgi dzeltenais knābju ievīlējums un vēl nedrošā lai-

šanās atšķīra tos no lielajām bezdelīgām. 8.-U. 6, 48. Miegā viņš
smaidīja un turēja kātu cieši savā dūrē. A. C. 2, 79.

...
zve j n tek l

savāca savas lietas un brauca tālāk uz citu pusi, kapāja citus

āliņģus un vilka citus lomu 5... V. L. 8, 20.

Kādu no vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem var paskaidrot arī palīgtei-
kums, piem., ... no trim bērziem varēja tālu uz visām pusēm redzēt no-

koptus laukus, ganību krūmājus, mežu lokus, ābeļu dārziem apaugušas,

nosūbējušas zemnieku mājas un traktoru, kas no šejienes vilka

arklu pāri ežām... Ē. V. 1,23.
551. §. Vienā teikumā var būt gan viena nosaukuma vienlīdzīgu tei-

kuma locekļu virkne, gan arī vairākas dažāda nosaukuma vienlīdzīgu tei-

kuma locekļu virknes.

Vienā teikumā parasti ir tikai viena nosaukuma vienlīdzīgi tei-

kuma locekļi — vai nu tikai vienlīdzīgi teikuma priekšmeti, vai vienlīdzīgi

izteicēji, vai vienlīdzīgi apzīmētāji, vai vienlīdzīgi papildinātāji, vai vienlī-

dzīgi ierobežotāji, vai vienlīdzīgi apstākļi, vai arī tikai vienlīdzīgi dubult-

locekļi.
Mūžam lemts tai lidot, Aicināt un saukt (vienlīdzīgi papildinātāji).

LM 9, 21. Te nu meitieši Izstiepa linu un pakulu audeklus, lai saulē ba-

linātos (vienlīdzīgi apzīmētāji). J. Jauns. 5, 110. ...puisēni apstājās,

izmeklēja nelielu klajumiņu un nolika zem kuplā lazdu pudura savas lietas

(vienlīdzīgi izteicēji). Valdis 2, 262. Otra palika pie zara Sārta, ve-

sela un skaista (vienlīdzīgi dubultlocekļi). V. Bel. 1, 95. Laivas lēkāja
uz enkuriem dienām, pat nedēļu pēc kārtas ... (vienlīdzīgi apstākļi). J. Gr.

4, 136. Viņš Ir apdāvināts fizikā un matemātikā (vienlīdzīgi ierobe-

žotāji).
Bet viena teikuma robežās var būt arī vairākas dažāda nosau-

kuma vienlīdzīgu teikuma locekļu virknes. Tā, piem., teikumā var būt

vienlīdzīgi teikuma priekšmeti un vienlīdzīgi izteicēji, vienlīdzīgi izteicēji
un vienlīdzīgi apzīmētāji, vienlīdzīgi papildinātāji un vienlīdzīgi apzīmē-

tāji, vienlīdzīgi izteicēji un vienlīdzīgi apstākļi v. tml.

Viņi pirmie pasaulē nodibināja strādnieku un zemnieku

valsti, aizstāvēja to grūtās kaujās pret iekšējiem un ārējiem ienaid-

niekiem, veica neredzētus brīnumus mūsu Dzimtenes neaptveramajos pla-

šumos, palielināja tās slavu, kas nekad nezudīs (vienlīdzīgi izteicēji un

apzīmētāji). C. 10, 131. Aizvērtām acīm viņš redzēja Līzes spirgto,
sārto seju, dzeltenās bizes ap galvu, dzīvās, smaidīgās acis

(vienlīdzīgi apzīmētāji un papildinātāji). A. S. 4, 20. Tā [arhitektūra] ir ba-

gāta radošiem meklējumiem, cieši saistīta ar estētiskajiem uzdevumiem,

pakļauta stingrai mērķtiecībai un ekonomiskām prasībām
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(vienlīdzīgi izteicēji un papildinātāji). LM 9, 22. Pavasari mežos sarodas

visvisādi putniņi, taisa lizdas, dēj olas, perē mazos, ēdina tos tārpi-

ņiem, mušiņām, kukainīšiem, sēkliņām (vienlīdzīgi iztei-

cēji un papildinātāji). 8.-U. 6, 369.

552. §. Vienlīdzīgi teikuma locekji savā starpā ir vai nu saikļa, vai

bezsaikļa saistījumā. Atkarā no tam, kādās jēdzieniskās attieksmēs saistās

vienlīdzīgie teikuma locekļi, lieto vai nu vienojamos saikļus, vai pretstata
saikļus, vai šķiramos saikļus.

Ja vienlīdzīgi teikuma locekļi ir izteikti ar vārdiem, kas nosauc dažā-

dus priekšmetus, parādības, dzīvas būtnes, darbības, pazīmes vai stāvok-

ļus, kuri visi vienlaikus pastāv vai ir reāli iespējami, tad šādus vienlīdzīgus
teikuma locekļus saista vienojamie saikļi un, gan—gan, ne —ne, ir—ir,

te—te, ne tikai — bet ari, ne vien — bet ari v. c.

Vai tikai tur neguļ varens un briesmīgs lācis? Valdis 2, 208. Se-

višķi paplašinājās kviešu, kukurūzas, kā arī kokvilnas sējumi. C. 3,
212. Mirdza juta, ka viņu kaitina ir jaunais uzvalks, ir saimniekdēla

līdzība, i r lēnā gaita, i r tas, ka Ēriks iet viens
...

A. S. 5, 349. Bet

ne koki, ne puķes, ne ari putni nezināja, ka viņi šūpojas uz milža

muguras. Ķ. Sk. 4, 114. Kā kukurūzu, tā ari cukurbietes ždanoviešt no-

devuši tikai mehanizatoru pārziņā. LM 9, 26. No acu spožuma spriežot,
mazais skrējiens bija ledevis Martam jaunu dzīvību ne vien krū-

tīs, bet arī galvā. Valdis 2, 11. ...tie aizpeldēja tālāk prom, ne

tikai vien no jūras krasta, bet arī no dzīves. 81. 12, 4.

Vienojuma nozīme starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem ir arī tad,
kad tos saista tikai uzskaitījuma intonācija, piem., Spēle ritēja jautri,
trokšņaini, dedzīgi. A. Grig. 6, 98. Dziesmai lidz ar sauli lielai,
skaistai augt! LM 9,21.

Ja vienlīdzīgi teikuma locekļi ir izteikti ar vārdiem, kas nosauc dzīvas

būtnes, priekšmetus, parādības, darbības, pazīmes, stāvokļus, kuri ir cits

citam pretstatā vai no kuriem vieni tiek apgalvoti, citi noliegti, tad šādus

vienlīdzīgus teikuma locekļus saista pretstata saikļi, piem., bet, ne-

vis — bet, ne — bet, taču, tomēr.

Vakaros tā vēlu atgriezās mājās nogurusi, bet apmierināta.
A. Grig. 6, 116. Slapjš, drebošiem ceļiem, bet neizprotamas labsajūtas
pilns Lejasb ullēns atstāja istabu, uzmetot skatienu bagātības
īpašniecei. A. Grig. 12, 129. EžuV s spēkā nebij stiprs, Tomēr garā možs

un ņiprs... V. Pl. 4, 132. Šķiršanās bija īsa, taču nopietna..
.

Sudr.

4, 36. Nevis daži desmiti, bet gandrīz simt kilometru šķir Rīgu no

Krāslavas rajona
...

C. 9, 131. Ne es, bet tu iesi prom.

Ja vienlīdzīgi teikuma locekļi izteikti ar vārdiem, kas nosauc dzīvas

būtnes, priekšmetus, parādības, darbības, pazīmes un stāvokļus, no kuriem
reāli iespējams tikai viens, tad šādus vienlīdzīgus teikuma locekļus saista

šķiramie saikļi vai, vai nu — vai.

25 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11,
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Dīvaini cildena aina un doma: sēž kāds kuģī vai zemnīcā, vai

istabā ar spuldzēm un grīdsegām, vai mežcirtēju stigā uz celma un

raksta... Sudr. 4, 47. Paņem nazi vai žebērkli — bet drīz! Valdis

2, 90. ... v a i nu dodas draudzīgā ražas novākšanas talkā, vai ari pa-
līdz izgatavot inventāru lopkopju atpūtas Istabai. C. 10, 131. Talkā les

vai nu tēvs, vai brālis, vai māsa.

Sintaktiskā saistījuma ziņā vienlīdzīgi ir arī tādi teikuma locekļi, ku-

rus saista paskaidrojuma saiklis jeb, piem., Fonētiku jeb skaņu mācību

parasti apskata visas skolu gramatikas. Kadiķis jeb paeglis sasto-

pams gandrīz visos Latvijas nostūros. Deminutīvs jeb pamazinājuma
forma i r valodniecības termins. Dūmenis je b skurstenis i r katrai

dzīvojamai mājai.
Viena teikuma vienlīdzīgus viena nosaukuma teikuma locekļus var sais-

tīt arī vairāki dažādas nozīmes saikli, atkarā no tam, kādās jēdzieniskās
attieksmēs vienlīdzīgie teikuma locekļi saistās savā starpā.

Tādēļ Peļ māt c pirmajā laikā nekur neatgāja, bet gulēja turpat

lizdiņā un sildīja, un zidlja mazos. 8.-U. 6, 89. Ne vi s es va i tu, bet

viņi aizgāja uz kino. Ne es, bet brālis, māsa v n māte pa 11-

-dzēja kaimiņiem uzpost dārzu.

553. §. Vienlīdzīgi mēdz būt gan teikuma virslocekļi — teikuma priekš-
meti un izteicēji, gan teikuma palīglocekļi — apzīmētāji, papildinātāji, iero-

bežotāji, apstākļi un dubultlocekļi.
Ēdiena trauks, karotes, maize (vienlīdzīgi teikuma priekšmeti) salik-

tas uz sārtā akmens kā uz paplātes. Brig. 5, 334. Ledains vējš atsita

viņa svārku stūrus, knieba ausīs un saldēja (vienlīdzīgi izteicēji) kailās

rokas. V. L. 8, 11. Si izjūta viņu sagrāba tik spēcīgi, it kā silta, bagāta

(vienlīdzīgi apzīmētāji) straume plūstu caur viņa ķermeni... J. Gr. 4,
219. Blakus kalnrūpniecības uzņēmumiem, kuros iegūst tēraudu, niķeli,
varu, kāliju, talku un veselu virkni citu bagātību, Urālos aug jauna rūp-
niecības nozare (vienlīdzīgi papildinātāji). LM 9, 26. Pa ežām un ceļu

(vienlīdzīgi apstākļi) nak ļaudis... J. Ak. 1, 53. Zirgi izskatījās
netīri un izmirkuši (vienlīdzīgi dubultlocekļi). P. R. 1, 5. Viņam ir se-

višķi panākumi vingrošanā un peldēšanā (vienlīdzīgi ierobežotāji).
554. §. Ja teikumā ir divi vai vairāki viena nosaukuma teikuma locekļi,

tad vieni teikuma locekļi ir vienmēr vienlīdzīgi, bet citi ir vienlīdzīgi tikai

noteiktos apstākļos.
Vienmēr vienlīdzīgi teikumā ir divi vai vairāki teikuma priekšmeti, kas

ir predikatīva saistījumā ar vienu un to pašu izteicēju vai ar vairākiem

vienlīdzīgiem izteicējiem. Tāpat teikumā vienmēr vienlīdzīgi ir divi vai vai-

rāki izteicēji, kas ir predikatīvā saistījumā ar vienu un to pašu teikuma

priekšmetu vai ar vairākiem vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.

Klausītāju acu priekšā iznira milzīgi dambji, varenas ūdenskrātu-

ves, mašīnu giganti. A. Grig. 6, 62. Šūpojis, glabājis, iznesis Saulainu
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dienu tiem Ine s is. M. Ķ. 3, 52. Harmonikas un vijole duc a, spiedza
un smējā s. A. Grig. 12, 101.

Vienmēr vienlīdzīgi ir arī vairāki vienkopas teikuma galvenie locekļi,
kā arī vairāki bezkopas teikuma centrālie locekļi.

Aiz loga ziedoša ābele Un tālāk dārzs un mežmale — kāds burvīgs

skatlņš! Asp. 3, 75. Lido, dzied un māca mazos lidot un dziedāt. 8.-U. 6,
369. Mēs bijām sešpadsmit. Gan no Baku, Simferopoles, Taškentas, Jal-

tas, Dņepropetrovskas, gan no Murmanskas, Minskas, Novgorodas, Rī-

gas un citām mūsu zemes pilsētām. LM 9, 26.

Divi vai vairāki teikuma palīglocekļi ir vienlīdzīgi tikai zināmos ap-

stākļos. Viena nosaukuma teikuma palīglocekļi ir vienlīdzīgi, ja tie savā

starpā ir sakārtojuma saistījumā un visi ir tieši pakārtoti vienam un

tam pašam raksturojamam vārdam.

Tad kaut kur tālu aiz ceļa likuma ieskanējās maiga, dzidra skaņa.
V. L. 10, 7. Lielas, mīkstas sniega pārslas lēni krita no gaisa un pama-
zām apsedza ar baltu segu visus laukus, mežus, jumtus... J. V. 5, 39.

Tad viņš klupdams un krizdams pūlējās lidz vakara krēslai, kamēr

lemanījās noturēt līdzsvaru. J. V. 5, 38. Bet cietās svītras izlocījās
baltas un spīdīgas, kā tīšām veidotas. J. Jauns. 5, 18.

Vienlīdzīgi ir vairāki viena nosaukuma savrupināti teikuma locekļi vai

tās savrupinātā teikuma locekļa grupas, kas savā starpā ir sakārtojumā
un tieši saistās ar raksturojamo vārdu.

... patiesībā tas bija tikai sapņa sākums, pati pirmā aina, gaiša,
saulaina un vilinoša... V. L. 10, 202. Salīdzinot ar tiem tur, Vecvagaros,
Briedniekos un Mežteteros, Ogļdeģu uguntiņa ir gaužām niecīga. A. U.

30, 36. «Tā jau aizvien mežos,» dārznieks noteica, pīpī t i no mutes

izņemdams un pelnus kratīdams. Valdis 2, 124.

555. §. Par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem nav uzskatāmi viena un tā

paša vārcļa atkārtojumi teikumā — parasti divkāršojumi, retāk

trīskāršojumi. Lai gan atkārtojumā katrs atsevišķais vārds attiecas tieši

uz vardu, ar kuru tas ir saistīts, tomēr tiem ir viena kopēja semantiski sin-

taktiskā funkcija. Šie atkārtotie vārdi nenosauc katrs savu parādību vai tās

pašas parādības dažādas, atšķirīgas pazīmes, bet nosauc vienu un to pašu
parādību vai tās pašas parādības vienu un to pašu pazīmi, un tos lieto

emocionāli spilgtinātā, ekspresīvā runā.

Ar vārdu atkārtojumiem akcentē, uzsver, izceļ

a) kādas darbības vai norises atkārtošanos vai intensitāti: Šūpojies,

šūpojies, lāča bērns! A. U. 17, 537. Skatos, skatos, bet šis [vīrietis] nāk

klāt. A. Grig. 12, 79;

b) priekšmetu vai parādību atkārtošanos vai daudzumu: Kafijas galdi
izvietoti vairākās telpās, un visās skan dziesmas, galda runas, apsvei-
kumi, apsveikumi, apsveikumi. Pad. J. 10, 110. Nākošajā vasarā sākās

ciņa. Tā nebija viegla. Ravēšana, ravēšana, regulāra mēslošana saules
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tveice un pat lietu. A. Grig. 6, 129. Es tev visu, visu dotu, Ja tu pierimtu
mazliet. L. V. 2, 27;

c) kādas pazīmes kvantitāti vai intensitāti: Atvizēja zila zila de-

bess ar dzirkstošu sauli. Brig. 5, 19. Daudz daudz vēl izskrējās abas

ar Anneli pa mežu un līčiem. Brig. 5, 258. Tik silti silti saulīte spīd...

Asp. 3, 99. Dziesma tāla, atbalss tuva Ilgi ilgi, skumji skan. L. V. 2, 53.

Divkāršojuma locekļus var vienot saiklis vai partikula.
Vienalga, vai viņš metināja grābekļa zaru vai locīja pakavu, atkal v n

atkal bija jādomā par Guntu. A. Grig. 12, 30. Kāds trauksmains ne-

miers krūtis irdz un irdz! V. L. 2, 28. Baltās ievas pārliekušās

[pāri] ūdenim zemu jo zemu. Pad. J. 10, 103. Dzirkstošā saule, silti jo
silti Sasildi balto dzimtenes smilti! L. V. 2, 45.

Saikli un parasti nelieto starp divkāršojuma locekļiem, kas izteikti ar

adjektīviem pamata pakāpē vai tiem apstākļa vārdiem, no kuriem iespē-

jamas salīdzināmās pakāpes.
Silta silta tev azote. Brig. 5, 25. Annele sakniebacieši cieši lūpas

un ierāva kaklu. Brig. 5, 18.

Ja divkāršojuma locekļus izrunā ar pastiprinātu akcentu, tad tos vienu

no otra var atdalīt lielāka vai mazāka pauze. Rakstos pauzi atspoguļo pie-
turas zīme (parasti komats).

Rūdījums, rūdījums, lūk, kas vajadzīgs. A. S. 5, 319. Ak tu nelaimes,
nelaimes bērns! A. U. 17, 537. Mums šķita, ka tūlīt, tūlīt aiz nākamā

meža stūra parādīsies gaidītais ciems un sāksies jautra vēžošana.

A. Grig. 12, 82. Liela, liela Raudupes saimniecība, grūti, grūti Rau-

dupietel bez saimnieka iztikt. 81. 19, 64.

Ja divkāršojuma abus locekļus izrunā ar apmēram vienādu uzsvaru,

tad starp divkāršojuma locekļiem parasti pauzes nav, piem., Nu tikai žigli

žigli projām doties! L. V. 2, 28.

Sastopams arī variēts vārda atkārtojums, parasti divkāršojums, t.

i., kad teikumā atkārto vienu un to pašu vārdu ar iepriekš neminētu vai ne-

minētiem apzīmētājiem.
Asāk kā jebkad viņa sajuta slāpes — skaudras slāpes mācī-

ties, lasīt, redzēt labāko, ko sniedz teātri, gleznu galerijas. A. S.

5, 469. Aust gaisma —
sudrabaina gaisma. Šādi variēti atkārto-

jumi parasti ir savrupināti (sk. 621. §).

VIENLĪDZĪGI TEIKUMA PRIEKŠMETI

556. §. Teikuma priekšmeti ir vienlīdzīgi, ja tie visi ir predikatīva sais-

tījumā ar vienu un to pašu izteicēju vai arī ar vairākiem vienlīdzīgiem iz-

teicējiem.
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Tā pagāja piektdiena, sestdiena. M. B. 2, 31. Bezdelīgas un čurk-

stes lidoja ap savām ligzdām un pildīja gaisu [ar] patīkamu čirk-

stēšanu. 81. 19, 142.

Vienlīdzīgi ir arī vairāki nominālā vienkopas teikuma galvenie locekļi.
Siers un medus, un vīns, un puķes, un vainagi. J. Ak. 1, 56. Baltiņ stīpoti dēlīšu

trauki, toverīši un tīnes, no caura melnalkšņa izdrāzti vienkoča staņķi un kubuliņi.
A. U. 17, 262. Apcirkņos un jaunos tīros maisos vēl pagājušā gada rudzi, mieži tun

auzas. A. U. 17, 261.

557. §. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti var but gan vieni paši, gan kopa
ar saviem apzīmētājiem.

Bucis, Ulla un Murris dienas lielāko daļu pavadīja kopā ēdam-

istabā. .. 8.-U. 6, 365. Ari siens un salmi, un drabiņas maksāja dzīvu

naudu. 8.-U. 6, 150. Ir tevi negaisa mazgātu ozola lapu svaigums Un

virmo vizbuļu sniegā plaukstošais maigums, Un zemeņu

kūstošā saldme, nopļautā siena tvīksme, Un ceriņu bangu pāri

plūstošā līksme, Un vērmeles elpa sāpīgi sū rā... M. Ķ. 3, 39.

Brūnie priežu čiekuri, čaklo skudru taka, Lielu dzīves gudrību
lasītājam saka. Ā. E. 1, 77.

Dažreiz kādu no vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem var paskaidrot
palīgteikums.

Tur stāv tās pašas maigi staltās liepas, tie paši diži stingrie ozoli, par
kādiem mums tik brīnum daudz vēsta sirmās dzie s-

m as. Valdis 2, 66. Pagalmā Izauga zelta ābele vai gara pupa, pa ku-

ras zariem var uzkāpt debesīs. K. Sk. 4, 61.

558. §. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti morfoloģiski var but gan viena

veida, gan dažāda veida.

1. Viena veida vienlīdzīgi teikuma priekšmeti visi ir izteikti vai

nu ar lietvārdiem, vai vietniekvārdiem, vai skaitļa vārdiem, vai verbu ne-

noteiksmēm, vai adjektīva vai divdabja substantivējumiem.
Te viņi it kā dziļāk iesūca sevi visu to skaisto un labo, ko tiem deva

skola, komjaunatnes organizācija, sporta pulciņi un grāmatas. A. Grig.
6, 70. Nelīdzēja Murrim tagad ne naudas, ne raudas, ne skrāpēšana,
ne tiepšanās... 8.-U. 6, 371. Otrpus grāvja ir reti krūmi, ciņi, rā-

valns pavasara ūdens. Brig. 5, 268. Trīsdesmit otrais un piecdesmit sep-
tītais bija viņu ap dzinis. A. Grig. 6, 6. Un bija tik neizsakāmi

labi to visu just, elpot, dzirdēt, apzināties šai brīdī. V. L. 15, 34. Nesa-
mais un vedamais bija salikts vienā vietā.

2. Dažāda veida vienlīdzīgie teikuma priekšmeti ir izteikti ar da-

žādu vārdu šķiru vārdiem, piemēram, ar lietvārdiem un vietniekvārdiem,
lietvārdiem un adjektīvu substantivējumiem vai vārdu savienojumiem
v. tml.

Viņš pats, māte un māsas plēsās ar darbiem bez atpūtas... A. S.

4, 168. Krūtis brieda kaut kas tīkams, priecīgs un viegls... V. L. 15, 19.
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Pēc tam viņa acīm slīd garām kauju ainas, draugi, kas palika guļam
nepiepildītās ilgās stingstošiem skatieniem, dzīvie, kas pāri līkiem drāzās

uz priekšu. A. S. 5, 17.
...

man liekas, ka kas smags, liels un baigs ietu

caur kokiem ... J. Ak. 1, 61.

559. §. Vienlīdzīgie teikuma priekšmeti var but gan bezsaikļa saistī-

jumā, gan saistīti ar saikļiem.
1. Bezsaikļa saistījuma gadījuma vienlīdzīgos teikuma priekšme-

tus vieno uzskaitījuma intonācija.
Slavēts lai mežu un birztalu neskartais plaukums, Arāja pēdas

gar kūpošu lauku, Rītausmas sudraba jaukums, Pazemīgs bērza zars.

M. Ķ. 2, 7. Aizmirst i tagad i r pulkstenis, spuldzīte, sasistā vāzīte.

8.-U. 6, 170.

2. Biežāk vienlīdzīgi teikuma priekšmeti ir saistīti ar saikļiem.

Ja vienlīdzīgie teikuma priekšmeti izteikti ar vārdiem, kas nosauc dzī-

vas būtnes, priekšmetus un parādības, uz kurām vienlaikus attiecas ar iz-

teicēju nosauktā pazīme, tad šādus vienlīdzīgos teikuma priekšmetus var

saistīt vienojamie saikļi.
Pat ik man meži un ceļi, kas vijas starp rudajiem stumbriem...

A. E. 1, 88. Ne tikai Ilze, bet visa zāle bija nepatīkami pār-

steigta, kad pie durvīm atskanēja skaļas runas v n trokšņi. A. Grig.

6, 61. Un brauc tad jo bieži gan tēvs, gan māte, gan abi... 8.-U.

6, 131. Kokiem nekust ne zars, ne lapa. J. Ak. 1, 29. ... bet viņas seja,
kur zilajās acīs patlaban atspoguļojas ir prieks, i r nemiers...,
vēl atgādināja biklu skolnieci. M. B. 2, 14. Viņa pēdējos vārdos izska-

nēja ir rūgtums, ir vilšanās... A. S. 5, 115. Jānis, kā arī Pēteris

pļāva rudzus.

Ja vienlīdzīgie teikuma priekšmeti izteikti ar vārdiem, kas nosauc di-

vus priekšmetus vai parādības, bet ar izteicēju nosauktā pazīme var attiek-

ties tikai uz vienu no minētajiem priekšmetiem vai parādībām, tad šādus

vienlīdzīgos teikuma priekšmetus vieno pretstata saikļi nevis—bet, ne —

bet.

.. . bet piepeši Mārča sapņainās acīs atspīdēja nevis asaras,

bet tāds kā jautrības un drošības stars. Valdis 2, 12. Ne tēvs, bet

māte bāra dēlēnu. Nevis es, bet tu iesi pēc grāmatās.
Ja ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem nosauc parādības, no kuram

zināmā gadījumā iespējama tikai viena, tad šādus vienlīdzīgos teikuma

priekšmetus saista šķiramie saikļi vai, vai nu —vai (arī).
Vai nu istabas karstais gaiss, vai stiprais dzēriens pie tā va i-

nlgi, bet viņa vaigi bija sakarsuši. 81. 13, 161. «Tāds pusgraudnieks vai

rentnieks ir kā putns zara galā,» Osis pasmējās. A. U. 17, 88.

560. §. Vienojamais saiklis un dažreiz vieno divus vienlīdzīgus tei-

kuma priekšmetus, kas veido vienlīdzīgu teikuma priekšmetu pāri. Sadi
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vienlīdzīgo teikuma priekšmetu pāri teikumā var būt vairāki. Paši vienlī-

dzīgo teikuma priekšmetu pāri parasti ir bezsaikļa saistījumā.
Tur ir ābele un bumbiere, liepa un bērzs. Brig. 3, 66. Tur bija

Edgars un Anita, abi Ošu jaunie un Liepnieku Kristaps. V. L. 15, 92.

Tur ir mana gulta un manas drēbes, tintes pudelīte un drusku pa-

pīra... J. Ak. 1, 10. .Mēs esam priecīgi, kad pārlaižas svētelis un paceplī-

iis, rauduve v n cielaviņa, dzērve v n lakstīgala, jo tad uzvarējis pava-

saris. Sudr. 4, 39.

•561. §. Vārdu savienojumā, ar kuru izteikts teikuma priekšmets, var

ietilpt vairāki komponenti, no kuriem daži sintaktiskā saistījuma ziņā at-

bilst vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
Priekšstrādnieks ar Ošu Andru un Bramani kūti mēza.

A. U. 17, 194. Otrā dienā atbrauca Nīna ar māti un lelli. 8.-U. 6, 154.

VIENLĪDZĪGI IZTEICĒJI

562. §. Izteicēji ir vienlīdzīgi, ja tie visi ir predikatīvā saistījumā ar

vienu un to pašu teikuma priekšmetu vai arī ar vairākiem vienlīdzīgiem tei-

kuma priekšmetiem.
Tas iekliedzās, nošķaudījās un gāgādams iejaucās citu zosu pulka.

Valdis 2, 151. Liena nepazina nekādu skaudību un nesaprata Osienes

naidu. A. U. 17, 131. Lielā Istaba bija spilgti apgaismota: viss spīdēja,
mirdzēja un laistījās. 8.-U. 6, 284.

Vienlīdzīgi ir arī vairāki verbālā vienkopas teikuma galvenie locekļi.
Tad sāka nākt pirmie vēži — Visi prāvi, kā nomērīti. Tas lieliski uzlaboja garastā-

vokli Skrēja, kliedza, dziedāja, strīdējās ... A. Grig. 12, 86. Strauji pagriezās un

devas atpakaļ, A. Grig. 6, 52.

563. §. Vienlīdzīgi izteicēji var būt vieni paši —
kad tiem nav klāt

teikuma palīglocekļu, bet vienlīdzīgos izteicējus var arī paskaidrot vēl kādi

papildinātāji, apstākļi vai apzīmētāji, kuri savukārt var būt vienlīdzīgi.
Vai viņš brīnījās, jūsmoja, uzslavēja? A. U. 17, 102. Viss dzied,

gavilē un priecājas. Valdis 2, 276. Lidz pusdienai viņi rāvās, muguras

neatliekuši, nostiepa spārnu taisni, nostiprināja murdu un

iznesa enkurus pa labi un pa kreisi. V. L. 15, 151. Stūmējs
piegāja, paķēra zīmīti, ieņēma to lāpās un atkal jūdzās
ratiņos. 8.-U. 6, 339. 7"čzs savā mūžā bija gāzis kalnus,
lauzis darbus un nedarbus, gājis caur uguni un ūdeni...

A. Grig. 12, 105. Dauka nosvieda svār ciņus, uzlocīja bikses

un brida upē. S. E. 1, 45.

564. §. Vienlīdzīgi var būt gan verbālie, gan nominālie un adverbiālie

izteicēji.

Vienlīdzīgi verbālie izteicēji vai verbālā vienkopas teikuma gal-
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venie locekļi viemnēr morfoloģiski ir viena veida. Tie ir izteikti ar verbu

personas formām jebkurā laikā, kārtā, izteiksmē. Vienlīdzīgo verbālo iz-

teicēju saliktajās laika formās palīgverba personas formu parasti min tikai

pirmajā vienlīdzīgajā izteicējā.

Jancis uzbēra viņiem [tārpiņiem] nedaudz zemes virsū, lai būtu

vieglāka dzīve, uzbāza vāciņu un izmetās viegli pa durvīm. Valdis 2, 29.

Es visu mūžu esmu aris, sējis, Daudz sūru sviedru katrā soli lējis. P. S.

1, 52. Tur tiki tu māmiņas mīlēts un skauts, kā ziedoņa zālīti pludina
strauts. Asp. 3, 15. Ja esi pārliecināts, ka taisnība tavā pusē, nebaidies

nostāties pret citu gribu, cīnies par to, neļauj sevi iedzīt zemē! J. Gr. 4,
214. Tad izdzirdētu putniņu māte, atskrietu šurp, baidītos un bēdātos,
un brēktu. Valdis 2, 83. Bija jāvirzās no ļaužu drūzmas sāņus ārā,

jānoliek pakas zemē, jāattin lakats un jāatdod biļetes, tad tikai Izkļuva
ārā. 8.-U. 6, 337. Es pārēdīšoties zemenes un tur gulēšot. J. Jauns. 5, 35.

... [ūdens] izskalojot, izkausējot tās [radzes] kā cukuru... Valdis 2, 20.

565. §. Ar vienlīdzīgiem verbāliem izteicējiem var nosaukt darbības,
kas notiek vai nu vienā un tai pašā laikā, vai arī secīgi cita aiz citas,
vai arī vienlīdzīgi izteicēji var nosaukt kādu darbību un tās sekas.

1. Ar vienlīdzīgajiem izteicējiem var nosaukt darbības, kuras notiek

visas vienā laikā.

lemērkušl tumšajā dzelmē savus zaru pirkstus, tie šūpojas vējā un

čukst cits citam... J. V. 4, 4. Miklņš sēž zem kārklu cera un skatās.

J. V. 4, 21. Miegā viņš smaidīja un turēja kātu cieši savā dūrē. A. C.

2, 79.

2. Visbiežāk ar vienlīdzīgiem verbāliem izteicējiem nosauktās darbības

laika ziņā notiek secīgi.
Miklņš atbīda cepuri pakausī un paskatās saulē... J. V. 4, 4.

Pametušas lemīļoto dzērveņu purvu, t ā_s paceļas gaisā un Ilgi riņķo virs

meža, skumji saukdamas
...

J. V. 4, 32. Atri viņš norāva brūni svītrainās

drēbes, norāva pastalas un autus, ievīstīja tanīs laivā atrasto akmeni un

visu ielaida ūdeni. M. B. 2, 12. Lapa nolaidās uz mirušā puikas pieres

un aizklāja ar savu zaļumu viņa acis. A. Č. 2, 80. Asins dziras drīz

bija sadabūtas, saberztas un uzliktas vajadzīgajā vietā. J. Jauns. 5, 102.

3. Dažreiz ar vienlīdzīgiem verbālajiem izteicējiem var nosaukt vai-

rākas darbības, kas katra ir iepriekšējās darbības rezultāts, sekas.

Tad c s paceļu acis un uzlūkoju viņu skaidri, un redzu visu viņas

augumu un slaidās rokas, un gandrīz aizmirstu, ka man jāsaka kaut kas.

J. Ak. 1,42.

566. §. Vienlīdzīgi var but gan nominālie vienkāršie izteicēji, gan

nominālie sastata izteicēji.

Samēra reti vienlīdzīgi ir nominālie vienkāršie izteicēji.
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Māsu mērķis — miers un komunisms, tautu brīvība un vienotība.

C. 6, 37. M ā } a — liela, skaista.

Visbiežāk vienlīdzīgi ir nominālie sastata izteicēji.

Tāpat kā vienlīdzīgiem verbāliem izteicējiem, kas izteikti ar verbu

saliktajām laika formām, palīgverba personas forma tiek minēta parasti
pirmajā no vienlīdzīgajiem izteicējiem, tā arī vienlīdzīgiem nomināliem

izteicējiem saitiņa tiek minēta vienu reizi — pa lielākajai daļai priekš
pirmā no vienlīdzīgajiem izteicējiem.

Viss ir zaļš, svaigs... PLSiev. 6, 6, 4. Vi ņ š nebij ne mūks, ne

svētais. K. Sk. 4, 74. Bet sniegs bija mīksts un cēls kā dūnas...

Valdis 2, 190.

Ja izteicēji teikumā nostājas priekš teikuma priekšmeta, saitiņa var

atrasties aiz vienlīdzīgo izteicēju nominālajām daļām, piem., Steidzīgi un

nepacietīgi bija mazie zvirbulēni. 8.-U. 6, 268. Jo briesmīgāka un neti-

camāka bij pasaka, jo vairāk tā visiem patika. J. Jauns. 5, 89.

567. §. Vienlīdzīgie nominālie izteicēji morfoloģiski var būt gan viena

veida, gan dažāda veida.

1. Viena veida vienkāršie vai sastata vienlīdzīgie nominālie iz-

teicēji ir izteikti vai nu ar lietvārdu, vai adjektīvu, vai vietniekvārdu, vai

divdabju locījumu formām.

Suntužu Bērziņš jau ar savu cēlo izskatu vien katrām godībām

par rotu un lepnumu. A. U. 17, 215. Te nelīdzēja neviens, tikai viņa tā

sodāmā, tā izdzenamā, labam cilvēkam ari pažēlojamā
..

. A. U. 17, 430.

Zirgu ganības aiz ataugas līžamas nost un plēšamas augšā. A. U. 17,

417. Man katrs darbs, ko paveikušas tavas rokas, kļūst simtkārt mīļāks:
vai tās ir pieņemtās laika ziņas, tālu rajonu izsaukšana vai uztveršanai

nostādītā rācija. J. Gr. 4, 168. 5 i bija reizē zāle un ēdamistaba. V. L. 15,
127. Gaiss tiešām bij svaigs, mazliet pavēss un valgans pēc karstās

dienas. A. U. 17, 634. Palikušie sivēni kļuva tagad vēl bailīgāki un uz-

manīgāki. 8.-U. 6, 67. Si grāmata ir mana un tava.

2. Dažāda veida ir vienlīdzīgie nominālie izteicēji, kuru nominālā

daļa ir izteikta ar dažādu vārdu šķiru vārdiem: cita ar adjektīvu, cita ar

divdabi vai lietvārdu v. tml.

Vējš... bij bargs un nepielūdzams. Brig. 5, 331. Puisēns... bija
aizvien nopietns, domīgs, tāds kā bēdīgs vai nospiests. Valdis 2, 251. Is-

taba bija liela, gaišiem logiem, izvitētām sienām
.. . Brig. 5, 310. Made

bija kalsna, vienaldzīgām acīm, plāniem pelēkiem matiem.

A. S. 4, 16. Krāsns bij liela, augsta, gandrīz līdz griestiem. J. Jauns.

5, 16. Viņiem bikses bij tik platas kā lindraki un pavisam zaļā krāsā.

J. Jauns. 5, 78. Nakts klusa, bez vēja. J. Gr. 4, 206. Kājiņas basas,
bez apaviem. Asp. 3, 40.

Dažāda veida ir arī tie vienlīdzīgie izteicēji, no kuriem daži ir ver-

bālie, daži nominālie izteicēji.
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Jūra tikpat pelēka kā debess un zaudējusi apvārsni. J. Gr. 4, 135.

Vakaros viņš [skurstenis] apsedzās pats ar saviem dūmiem un kļuva
gandrīz neredzams. J. Jauns. 5, 15.

...
no tēva saimnieka nekad nav bijis.

Pats mīksts un izrīkot neprot... A. U. 17, 321. Zeme ir apaļa un

griežas vispirms pati ap sevi... S. E. 1, 43. Es strādāšu, ēdīšu, ģērbšos

un kļūšu vecāks. V. L. 15, 93. Viņš bija gandrīz piecdesmit gadu vecs,
neliela auguma, smalkiem kauliem, priekšlaicīgi novecojis. V. L. 15, 193.

Dažāda veida ir ari vienlīdzīgie izteicēji, kas izteikti ar vārdu savie-

nojumiem, piem., Es ņēmu vērā viņa aizrādījumus un cietu klusu. Viņš
tik atmeta ar roku un ņēma kājas pār pleciem.

568. §. Vienlīdzīgi var būt a d v c r b i ā 1 ie izteicēji. Šādu izteicēju ad-

verbiālajā daļā parasti ir veida apstākļa vārdi. Saitiņa tiek minēta vienu

reizi — priekš pirmā no vienlīdzīgajiem izteicējiem. Vienlīdzīgie adver-

biālie izteicēji morfoloģiski ir viena veida.

Un viss tomēr bija tik vienkārši, gaiši un mājīgi, skaidrība un dzī-

ves prieks runāja no katra priekšmeta. V. L. 15, 427. Te viss bija jauki

un ērti.

569. §. Vienlīdzīgi izteicēji var būt gan bezsaikļa saistījumā, gan

saistīti ar saikļiem.
1. Bezsaikļa saistījumā vienlīdzīgos izteicējus vieno uzskaitījuma

intonācija.
Gailis staigāja katru dienu kā pilntiesīgs saimnieks pa dārzu, uz-

turēja kārtību vistu starpā, lasīja kukaiņus, knābāja sēklas, kašņāja
zemi kartupeļu vagās. 8.-U. 4, 163. Brīžiem Juris lēca augšā, skraidīja

pa istabu
...

A. C. 2, 174. Šņācošam pātagām viesulis apvija lopus,
satrieca gubā, pacēla ka uz spārniem, rāva tos sev lidz. Brig. 5, 290.

2. Ar saikļiem saistītos vienlīdzīgos izteicējus var vienot dažādi

saikļi.
Vienlīdzīgos izteicējus saista vienojamie saikļi, ja vienlīdzīgie

izteicēji izteikti ar vārdiem, kas nosauc darbības vai priekšmetu pazīmes,
kuras vienlaikus piemīt ar teikuma priekšmetu nosauktajam priekšmetam,
parādībai vai dzīvai būtnei.

Un soļi tādi cieti, rūpju pilni un pavēloši. J. Ak. 1, 18. Viņa
satrūkās v n paskatījās sāņus — nekas ne plīsa, ne gāzās .. .

A. Grig.

6, 59. Ozo l s ir priecājās par šo apmeklējumu, i r nepriecājās. A. S. 5,
398. Pusdienā brālītis dzina zosis uz mājām, paēdināja zoslēnus,

paēda pats un laida atkal laukā. 8.-U. 6, 60. Talcinieki gan strā-

dāja, gan dziedāja.

Vienlīdzīgos izteicējus saista pretstata saikļi, ja vienlīdzīgi iz-

teicēji izteikti ar vārdiem, kas nosauc darbības, kuras notiek pretstata
viena otrai.

Ēriks iegāja savā istaba, gribēja aizslēgt durvis, bet apdomājās
un pameta vaļa. A. S. 5, 499. Dzīvojamā māja nesen kā uzcelta, lieliem
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logiem un izbūvi jumtā, bet nepabeigta, otro durvju un logu caurumi

vienā galā aizsisti dēļiem. A. U. 17, 170. Kazas ir stūrgalvīgas: viņas
krīt pie zemes un spārdās, bet uz mājam neiet. J. Jauns. 5, 93.

Šķiramie saikļi saista vienlīdzīgus izteicējus, ja tie izteikti ar

vārdiem, kas nosauc vairākas darbības vai izsaka apgalvojumus, no kuriem

reāli vienlaikus iespējams tikai viens.

Tikai kad saimnieks minēja viņa vārdu vai paglaudīja, viņa

pinkainā aste drusku paslaucīja zemi. J. Jauns. 5, 48. Vanags vai nu

negribēja, vai nepaguva atbildēt. A. U. 17, 9. Varbūt tu esi

gaisma, kurā acis veru, Vai skaidrais gaiss, ko katru dienu dzeru,
Vai solis līksmais, ko ar biedriem speru, Vai labā rītdiena, ko skatīt

ceru, Vai klusā doma, ka es kādam deru, Vai dziesmas grauds, ko

vētīdama sveru. M. Ķ. 3, 39.

Vienlīdzīgi izteicēji var būt saistīti ar dažādas nozīmes saikļiem at-

karā no tam, kādās jēdzieniskās attieksmēs ir vienlīdzīgie izteicēji.

Ik dienas Oskars redzēja māsai kādu jaunu apģērba gabalu: te tā

bija gaišdzeltena triko blūzīte, te skaista šalle, te jaunas flora zeķes
vai bēša krāsas kurpītes. V. L. 15, 54. Daudzreiz J urks sēdēja vāgūzi
ari pa dienvidiem, kad miegs nenāca, un pina vai pielāpīja vizēs.

J. Jauns. 5, 35.

VIENLĪDZĪGI APZĪMĒTĀJI

570. §. Apzīmētāji teikuma ir vienlīdzīgi, ja tie savā starpā saistīti

sakārtojumā, visi ir pakārtoti vienam un tam pašam apzīmējamam vārdam

un raksturo šo apzīmējamo vārdu tieši.

Tā ir dārgakmeņu un pusdārgakmeņu apstrādāšanas nozare.

LM 9, 26. Pa lielākajai daļai mēs satikāmies lielā, jaukā dārzā ar

kupliem ziedu krūmiem, bagātiem augļu kokiem, klusām gatvām[-ēm].
Brig. 6, 286. Lielas un mazas bļodas cita citā kā ripas stāvēja visap-
kārt ratiem. J. Jauns. 5, 90.

571. §. Vienlīdzīgie apzīmētāji var būt vieni paši — kad tiem nav

klāt teikuma palīglocekļu, kas tos paskaidro, vai arī vienlīdzīgos apzīmē-
tājus var paskaidrot vēl kādi apzīmētāji, papildinātāji vai apstākļi.

Un beidzot mēļu un baltu ziedu pilni pieplauka ceriņu krūmi

istabas galā. J. V. 4, 11. Un viņš sniedz Mikiņam mazu, baltu grābek-
lit i. J. V. 4, 18. Ari no enkura palaistās, naktī viļņu piegāztās
laivas izrādījās Lapsas darbs. J. Gr. 4, 209. Tēva lietoto, viegli
divi zirgiem griežamo kuļmašīnu izsvieda laukā. A. U. 17, 529.

Brīžam viņš [vējiņš] nolaižas ari zemāk, ieķeras sulotā, bet vēl neno-

briedušā maurā. Valdis 2, 29. Uz skaistās upes krasta terasveidigi pēc
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zonām izvietoti Eiropas, Āzijas, Amerikas un citu kontinentu koki.

PLSiev. 6, 6, 4.

572. §. Vienlīdzīgi var būt kā saskaņotie prepozitīvie apzīmētāji,
tā arī saskaņotie postpozitīvie apzīmētāji. Vienlīdzīgie saskaņotie postpo-
zitīvie apzīmētāji parasti sastopami saistītā valodā.

Resns, dūšīgs paegļa spieķis bija tam rokā. Valdis 2, 214.
...

viss

Jancis bija pārvērties stingrajā, resnajā kungā ar tādiem spožiem,

gariem zābakiem. Valdis 2, 148. Cērtot vālu dižu, platu, Pļāvējs
soli tālāk steidz. P. S. 1, 51. Tavās acis vēl atmirdz Griesti dūmainie,
zemie. .. A. Kr. 1, 70.

573. §. Vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji morfoloģiski ir gan viena

veida, gan dažāda veida.

1. Viena veida ir vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji, kas izteikti

vai nu ar adjektīvu, vai lokāmu divdabju, vai skaitļa vārdu, vai vietniek-

vārdu viena un tā paša locījuma formām.

Mazā ģīmetne rādija seju ar augstu pieri, kuru noslēdza melni, kupli

mati. M. B. 2, 6. leraudzīja zāli, tā likās kā tāla, sveša telpa. A. Grig.
6, 60. Un mi te stlb a dziļā, maigā Tiem daudzreiz lūpas satiksies. M. Ķ.

2, 44. Un baltos, līganos spa i ņos Tas zvaigžņoto nakti nes. A. Kr. 1, 50.

Visskaļāk savas sastrādātās, pusaizdzijušām tulznām klātās plaukstas
sita vecais Staģis. J. Gr. 4, 198. Cik tās [saimniecības ēka un istaba] līdzī-

gas salīkušām, izdēdējušām vecītēm... V. Pl. 4, 385. Dzijas tecēja no

diviem vai trim kr ekl c m ... J. Jauns. 5, 108. Bet ne viens, ne otrs ga-

dijums nebija atkarīgs no viņiem. J. Gr. 4, 159. Manai un tavai dzīvei

ir kopējs mērķis.

2. Morfoloģiski dažāda veida vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji

parasti ir izteikti ar adjektīvu un lokāmu divdabju locījumu formām.

Aiz lēzenajiem, retu, asu zāli apaugušajiem pauguriem mēnes-

nīcā parādījās izklaidus mājas. J. Gr. 4, 224. Naktis sāka salt, un no rītiem

tālu skanēja sastingusi, sārmainā zeme. 8.-U. 6, 141. ...viņai labāk

patika Stlnes vienkāršā, atklātā seja. A. S. 4, 22. Gūs veldzi zeme

izkaltuši, cietā... P. S. 1, 46. Zem kājām kraukst saules saēsts, viegla
sala sacietināts, graudams sniegs. J. Gr. 4, 206.

574. §. Vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji raksturo ar apzīmējamo
vārdu nosaukta priekšmeta, parādības vai dzīvas būtnes pazīmes.

1. Vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji raksturo ar apzīmējamo vārdu no-

saukta viena un tā paša priekšmeta, parādības vai dzīvas būtnes

atšķirīgas pazīmes, kas ir līdzvērtīgas attiecīgā priekšmeta, parādības
vai dzīvas būtnes raksturošanai.

Mežmalā sēž koka zariņā mazs, skaists putniņš. Valdis 2, 275.

Ķēve sastiepusies kāpa pa stāvo, akmeņaino, pavasara ūdeņu izgrauzto

ceļa gravu gar dārza stādalga sētu. A. U. 17, 39. Jā, mīlestība

liesmainā un labā, Es neticu, ka tu man pazust spētu. M. Ķ. 2, 71. Bet
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atbildes nebija: tikai vienmuļīga, dziļa dvašošana atskanēja no Mārča

deguna un mutes... Valdis 2, 29. Lielas, slīpas lāses no jūras puses

kapā ciemu. J. Gr. 4, 135. Un Annele vaiga sviedros pūlas ap mazu, jaunu

bērziņu.. . Brig. 3, 52.
...

bet tagad nu viņu aizsūtījām pie vecākā, labā

dēla. 8.-U. 6, 321. ...bet skaistā, līksmā skaņa kļuva daudz stip-
rāka..

.
V. L. 10, 8.

2. Vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji raksturo ar apzīmējamo vārdu

nosauktā viena un tā paša priekšmeta, parādības vai dzīvas būt-

nes jēdzieniski tuvas pazīmes.

Jancis izvilka no cauruma lielu, garu zivi... Valdis 2, 191. Nekādas

patīkamās atmiņas nesaistīja Ilzi ar šim vietām
.
.. kāda klusa, kautra

cerība, ko cilvēks tikai sirds dziļumos uzdrīkstējās 1010t... V. L. 10, 5.

Tā pati smaidīgā, smīnīgā izteiksme acis, no kuras Helēna reizēm

bijās. M. B. 2, 30. Bedres mala atrotlta mīkstu, samtainu velēnu. Brig.
5, 25. Vecs, simtgadējs ozols stāv upes krastā.

3. Vienlīdzīgie saskaņotie apzīmētāji norāda katrs uz savu

priekšmetu, parādību vai dzīvu būtni, kuras nosauktas ar apzīmējamo vārdu

un kurām katrai piemīt kvalitatīvi atšķirīga pazīme.
Sarkanās un zaļās ugunis mirgoja tumsā. V. L. 15, 277. Zili un

dzelteni tauriņi laidās no zieda uz ziedu . .. K. Sk. 4, 70. Mēs sabērām

kastē lielos un mazos kartupeļus.
575. §. Teikumā var būt blakus divi vai vairāki saskaņotie apzīmētāji,

kas gan ir saistījumā ar vienu un to pašu apzīmējamo vārdu, bet visi

neattiecas uz apzīmējamo vārdu tieši un tāpēc nav vienlīdzīgi. Te

izšķirami vairāki gadījumi.
I. Diviem kādības adjektīviem, nav vienlīdzīgu apzīmētāju funkcija,

ja apzīmējamam vārdam blakus esošais adjektīvs ir tieši saistīts ar apzī-
mējamo vārdu, veidodams atsevišķu vārdu savienojumu, bet pirmais adjek-
tīvs attiecas uz šo vārdu savienojumu kopumā, piem., Uz ceļa tupēja resna

zaļā varde. Būri ielaidās jaunais pelēkais strazds. Bites sūc

nektāru no ziedošā sarkanā āboliņa. Šādos savienojumos otrais

adjektīvs parasti ir ar noteikto galotni.
2. Nav vienlīdzīgi arī tādi saskaņotie apzīmētāji, no kuriem viens ir

izteikts ar attieksmes adjektīvu, otrs ar kādības adjektīvu, piem., Tas bija
pēdējais siltais lietus, kas aizvakar nolija. Vakarējais skaistais gā-
jiens nevienam vēl nebija aizmirsies. Šorītējais lielais darbs bija pa-
darīts.

3. Parasti vienlīdzīgi nav ari tādi saskaņotie apzīmētāji, no kuriem

pirmais izteikts ar skaitļa vārdu, otrais — ar kādības adjektīvu, piem.,
Lidz ar pirmajām rupjajām lāsēm sāka kapāt krusa... A. U. 17, 118.

Ja pirmais no saskaņotajiem apzīmētajiem ir izteikts ar nenoteikto

vietniekvārdu cits un otrais — ar kādības adjektīvu, tad arī šādi apzīmē-
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taji nav vienlīdzīgi, piem., Mes izvēlējamies citu labu vietu savām
rotaļām.

Bet, ja kādības adjektīvs ir lietots ar paskaidrojuma nozīmi attieksmē

pret saturu, ko izsaka ar skaitļa vārdu vai nenoteikto vietniekvārdu cits
izteiktais apzīmētājs, tad starp šādiem apzīmētājiem runā ir manāma

pauze, ko rakstos norāda pieturas zīme.

Pirmās, nedrošās lapiņas jau parādījušās sētmalas piesaulltē.
Drīz mēs pāriesim dzīvot citā — labākā dzīvokli.

Dažkārt runā un rakstos kā vienlīdzīgus apzīmētājus lieto apzīmētājus,
kas nav vienlīdzīgi, īpaši tad, ja viens ir saskaņotais apzīmētājs, otrs —

nesaskaņotais apzīmētājs, piem., «Kad atnāks lidz mums, būsim jau galā,»
viņpus kaudzes noteica kada mierīga, vecākas sievietes balss. A. Grig.
12, 93. levērojami panākumi gūti ari pārtikas un vieglajā rūpniecībā.

Literāras valodas runa un rakstos šads apzīmētajā izlietojums nav

vēlams.

576. §. No nesaskaņotajiem apzīmētajiem vienlīdzīgi var būt

gan vairāki pārvaldītie apzīmētāji, gan vairāki piekļautie apzīmētāji. Vien-

līdzīgi nesaskaņotie prepozitīvie apzīmētāji morfoloģiski vienmēr ir viena

veida;

Ābelu, ķiršu, zemeņu ziedi solīja brīnišķu vasaru, bagātu rudeni.

Brig. 5, 272. Pa ežu starp miežu un zirņu laukiem kāds jau aizgājis ...
A. U. 17, 77. Tu druvu, cīruļu un skaidro strautu draugs. M. Ķ. 2, 40.

Tēvs bija prom desmit vai piecpadsmit m inūtes.

577. §. Visbiežāk vienlīdzīgi ir tieši vai netieši pārvaldītie prepo-
zitīvie vai postpozitīvie apzīmētāji.

1. Vienlīdzīgie tiešie pārvaldītie prepozitīvie apzīmētāji vienmēr

ir viena veida — tie parasti ir izteikti ar lietvārdiem ģenitīvā, reti ar

vietniekvārdiem ģenitīvā.
...ar savu dēlu un tēvu asinīm esam to [uzvaru] iekarojuši. A. S.

5, 343. Ratiņu, tītaviņu un šķietu vezums piederēja kādam piebaldzē-
nam... A. U. 17, 300. Izstūmusles cauri ašķu un niedru joslai, Helēna

sāka airēt. M. B. 2, 8. Tā tītars Izpildīja savus tēva un mātes pienāku-

mus lidz pat rudenim. 8.-U. 6, 105. Atbalss tikai vēl noskan papriekš
Kurzemes, tad Vidzemes krastos... Valdis 2, 70. Mūsu un jūsu pie-
nākums ir cītīgi strādāt.

2. Vienlīdzīgie tieši pārvaldītie postpozitīvie apzīmētāji ir viena

veida, ja tie abi izteikti ar lietvārdiem instrumentāli vai lokatīvā. Dažāda

veida ir vienlīdzīgie tiešie pārvaldītie postpozitīvie apzīmētāji, ja viens no

tiem izteikts ar lietvārdu instrumentāli, otrs — ar lietvārdu lokatīvā.

Pie loga sienas dziedāja vecs pulks te n[\]s garām, smagām ķē-
dēm un rožotu stundu plati. J. Jauns. 5, 17. Viņš ir paresns virs pliku

pakausi un viscaur nodzītu bārdu. J. Ak. 1,13. Otrs bija skaists, jauns cil-
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vēks apaļu seju, dzelteniem matiem un apģērbies kā visa jaunā paaudze.

Kaudz. 2, 39. Lielā muiža ar baltajām, brangajām ēkām, sarkanu kļavu
rindu gar balto lielceļu, dzeltenu bērzu puduri meža ielokos un pats vare-

nais, arvien zaļais mežs ... Brig. 5, 314. ... bija pats vēlīnais rudens ar

stipriem vējiem, tumšajam naktīm un griezīgām salnām. Valdis 2, 159. Ar

skumjām viņš atcerējās citus
...

svētkus savā ģimenē un draugu pulkā.
V. L. 15, 141. Jau pirmajā dienā viņš ieraudzīja kādu nēģeri un veselu pul-
cinu tumšādainu viru savādos tērpos, sarkanām micītēm galvās. V. L.

14, 48.

Samērā reti sastopami tie gadījumi, kad vienlīdzīgi ir netieši pār-
valdītie postpozitīvie apzīmētāji, kas izteikti ar lietvārdu locījumu formām

kopā ar kādu prievārdu.
Tā bija nožēlojama māja bez sētas apkārt, bez dārza un krāšņuma

kociņiem. A. S. 5, 243.

578. §. Vienlīdzīgie p iekļautie apzīmētāji (prepozitīvie un postpo-

zitīvie) ir izteikti vai nu ar nelokāmajiem skaitļa vārdiem, vai apstākļa
vārdiem, vai verba nenoteiksmēm.

lelas vidus bij pilns turpu un atpakaļ braucējiem vezumniekiem.

A. U. 34, 81. Stiprāka un allaž jo stiprāka kļuva zēna vēlēš a n ā s aiz-

tikt lidz zināmai vietai un par visu pārliecināties paša acīm
.. .

S. E. 1, 7.

Asāk kā jebkad viņa sajuta slāpes — skaudras slāpes mācīties, lasīt,
redzēt labāko, ko sniedz teātri, gleznu galērijas. A. S. 5, 469. Es vēl la-

sīšu desmit vai piecpadsmit lappuses.

579. §. Vienlīdzīgi apzīmētāji var būt gan bezsaikļa saistījuma, gan
saistīti ar saikļiem.

1. Bezsaikļa saistījumā vienlīdzīgos apzīmētājus vieno uzskaitī-

juma intonācija.
Bija siltas, saulainas dienas

...

V. L. 15, 117. ...no pūļa atdalījās
jauneklis un sakrustoja uz krūtīm spēcīgas, zvejā norūdītas rokas.

A. Grig. 6, 157. Ikvienam nāk prātā vētrainais, smagais, upuru un lielu

pārbaudījumu pārpilnais laiks — Oktobra revolūcijas pirmie gadi. C.

6, 37.

2. Ar saikļiem saistītos vienlīdzīgos apzīmētājus var vienot dažā-

das nozīmes sakārtojuma saikļi.
Ja vienlīdzīgie apzīmētāji izteikti ar vārdiem, kas izsaka dažādas ar

raksturojamo vārdu nosaukto priekšmetu, parādību vai dzīvu būtņu pazī-
mes, īpašības, kuras visas vienlaikus piemīt priekšmetam, parādībai vai

dzīvai būtnei, tad vienlīdzīgos apzīmētājus saista vienojamie saikļi.

Sajā klusajā zemes stūri dzīvo stipra un sīksta ļaužu cilts. V. L.

15, 6. Marčam nebija vel nekāda iemesla piekrist ne jaunā, ne vecā

alkšņa domām. Valdis 2, 15. Viri bija bijuši gan Kurzemes, gan
Vidzemes krastā, tālu prom no mājām... V. L. 15, 255. Bet še, kur
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avoksnājs tiklab kalna, kā upes pusē, ceļš pat vasaras vidū pa-
mikls. A. U. 17, 14. ...te tēvs izstiepa šad tad roku, rādīdams drīz uz

Mājlauku, drīz uz Dakšu pus i. Brig. 5,281.

Vienlīdzīgos apzīmētājus saista pretstata saikļi, ja vienlīdzīgie ap-

zīmētāji izteikti ar vārdiem, kas nosauc ar raksturojamo vārdu izteiktajam

priekšmetam, parādībai vai dzīvai būtnei piemītošas pretējas pazīmes, īpa-
šības.

Dzirdot nepacietīgo, bet ne nikno balsi, Sniedze uzelpoja. M. B.

2, 22. Nelielā, bet nepārtrauktā straumē... tie savā laikā šūpojās
kā burinieki. A. Grig. 10, 70. Dod man nevis jauno, bet veco dvieli.

Ja vienlīdzīgie apzīmētāji izteikti ar vārdiem, kas nosauc ar raksturo-

jamo vārdu nosauktā priekšmeta, parādības vai dzīvas būtnes dažādas

pazīmes, no kurām tikai viena var būt par raksturojamā priekšmeta, parā-
dības vai dzīvas būtnes pazīmi, tad šādus vienlīdzīgos apzīmētājus vieno

šķiramie saikļi.
Puku dārziņam bija viens vai divi kopēji, bet saudzētāji — visi.

J. Jauns. 5, 20. Atnes vai nu jauno, vai veco grozu. Viņš strādās

vai nu pie apaļā, vai lielā galda.
Reizēm vienlīdzīgos apzīmētājus var saistīt dažādas nozīmes saikļi,

piem., Gan apaļām, gan šķautnainl asām vai taisni cirstām mu-

gurām pēc sava smagā dienas darba tie [mākoņi] guļ saulei pretī kā mil-

zīgu kalnu grēda. Brig. 5, 301.

VIENLĪDZĪGI PAPILDINĀTĀJI

580. §. Papildinātāji ir vienlīdzīgi, ja tie savā starpā saistīti sakārto-

jumā, visi ir pakārtoti vienam un tam pašam vārdam teikumā un pieder

pie viena un tā paša papildinātāja tipa.
Pašus skaistākos viņš pataupa māmiņai un tētim, bet pārējos apēd

pats. J. V. 4, 34. Lielas, mīkstas sniega pārslas lēni krita no gaisa un pa-

mazām apsedza ar baltu segu visus laukus, mežus, jumtus
...

J. V. 4,
39. Domāju gan, jo mīlestība spēj labot un ari piedot. A. Grig. 12, 104.

Atlaidās bezdelīgas, sāka nemitīgi vidžināt un taisīt lizdas pie kūts

griestu sijām. 8.-U. 6, 113.

581. §. Vienlīdzīgi papildinātāji var būt vieni paši — bez teikuma lo-

cekļiem, kas tos paskaidro, bet vienlīdzīgus papildinātājus vai tikai kādu

no tiem var paskaidrot vēl kāds teikuma palīgloceklis vai palīglocekļi, kuri

arī paši var būt vienlīdzīgi.
Tu — spulgais biķeris, kas neizsīkdams staro, Ar sauli, mēnesi un

zvaigznēm piepildīts. M. Ķ. 2, 17. Sal laikā Marts
...

paspēja no-

tīrīt āķi, satīt aukliņu ap kātu, nolikt to smiltīs... Vai

dis 2, 49. Viņš te pazina katru smilšu uzkalni, katru kāpu
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gravu. V. L. 15, 298. Man patīk visur lūkoties un visu redzēt.

J. Ak. 1, 12. Viņš sevišķi spilgti atcerējās visus notikumus, zvej-
nieku asos strīdus un sadursmes, kam bija sakars ar vēl nekur neiz-

mēģināto zvejas lerlcl. J. Gr. 4, 212. Māte domāja pret vakaru apkopt

lopus, pagatavot vakariņas, ienest malku un ūd c ni.

Dažreiz kādu no vienlīdzīgajiem papildinātājiem var paskaidrot kāds

palīgteikums, piem., Es redzu zemi, kur tējas koks zied, un

zilus karaļa svārkus, kuros lokās zelta pūķis. K. Sk. 4, 81.

582. §. Vienlīdzīgie papildinātāji morfoloģiski pa lielākajai daļai ir

viena veida — izteikti ar vienas un tās pašas vārdu šķiras vārdiem

vienā un tai pašā gramatiskajā formā.

Mudināja to [jaunatni] mācīties, lasīt, kļūt par īstiem kultūras cil-

vēkiem. A. S. 5, 343. Bagātais Ansis nolika cepuri un spieķi... K. Sk.

4, 70.
... dziļajās kabatās varēja lebāzt collmēru, plakano namdara zī-

muli un citas vajadzīgās lietas. M. B. 2, 15. Es redzu spoguli tevi un

sevi. Ēdamo un dzeramo tu noliec uz galda.
Dažāda veida ir tie vienlīdzīgie papildinātāji, kas izteikti ar da-

žādu vārdu šķiru vārdiem, tomēr vienā un tai pašā gramatiskajā formā.

Šādi vienlīdzīgie papildinātāji ir izteikti vai nu ar lietvārdiem un vietniek-

vārdiem, vai ar adjektīvu un lokāmu divdabju substantivējumiem, vai ar

lietvārdiem un lokāmu divdabju substantivējumiem.
Ja tu šitā viņu lutināsi, tad gan tur nebūs labuma ne tev, ne

viņam, ne pagastam. A. S. 5, 77. Vai viņi maz runāja par sevi, par
savas dzīves trūkumiem, par klusajām ilgām... V. L. 15, 244. Lai nu

patlaban gāja šā un tā, bet nākotne solīja tik daudz jauka un nepa-

redzēta, ka taisni smieties gribējās. A. U. 17, 183. Viņš atgriezīsies
pilsētā pie saviem vecajiem draugiem un pazīstamiem. V. L. 15, 289. Plīts

dlbengalā bija lemūrēts liels katls, kurā vārīja lopiem ēdamo un veļai
ūdeni, un godos kafiju un tēju. J. Jauns. 5, 17.

583,_§. Teikuma vienlīdzīgi var būt gan adverbālie, gan adnominalie

papildinātāji.
1. No_ adverba 1 a j i c m papildinātājiem vienlīdzīgi ir kā tiešie

papildinātāji, ta arī netiešie papildinātāji.
1) Vienlīdzīgie tiešie nominālie papildinātāji ir izteikti vai nu

ar lietvārdu, vai skaitļa vārdu, vai vietniekvārdu, vai arī ar adjektīvu vai
lokāmu divdabju substantivējumu locījumu formām.

Izgriezu papriekš no miklas vectēvu, vecomāti, zēnu, meiteni, suni,
kaķi, zirdziņu, gosniņu ... 8.-U. 6, 205. Viņa seja šķita glabājam sevī
kaut ko bērnišķīgu, labsirdīgu. M. B. 2, 6. 'Un ķēniņš nesūtīja kaķītim
pretī ne drēbju, ne sulaiņu. K. Sk. 4, 89.

... jo vecmāmiņai vajadzēja
ziemai sava kažociņa, siltu lakatu, segas, spilvena. 8.-U. 6, 336. Bērziem,
liepām un kļavām visas lapas jau nobirušas... A. U. 17, 345. Dlbenējā
[telpa] bija mazāka par iepriekšējo, tāpēc tur tika ierādītas vietas

26 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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goda viesiem, valdības pārstāvjiem, uzpircēju ģimenēm, valdes vīriem,

vietējai inteliģencei un dažiem izcilākajiem no saimnieku gājuma. V. L.

15, 69. Urgu grava biezi pieaugusi elkšņiem, ievām, kārkliem un vi-

siem tiem neskaitāmajiem sīkumiem, kas meklēja trūdu zemi tāpat kā pa-
pardes. A. U. 17, 634. Andrejs par to runāja gan ar tēvu, gan Ķirsi...
J. Gr. 4, 144. Un katru vakaru, kad klausījos dzejās un dziesmās, bija

dziļi mirkļi... Sudr. 4, 11. Es varēju saskatīt tikai ceturto, piekto un

sesto. Tēvs neredzēja ne mūs, ne viņus. Grāmatas viņi došot tev un

man.

2) Vienlīdzīgie tiešie verbālie papildinātāji parasti ir izteikti ar

verbu nenoteiksmi; retāk šādi papildinātāji ir izteikti ar nelokāmiem div-

dabjiem.
Nē spēju saņemties, ne spārnos pacelties. Asp. 3, 79. Man patīk

visur lūkoties un visu redzēt. J. Ak. 1, 12. Es noreibu zemes dvašā, —

Tur ilgoties, mīlēt, cīnīties sauca liels nemiers... A. Kr. 1, 54. Saulltls

pats prata tikai lasīt, rakstīt un rēķināt... A. U. 17, 181. Ārā dzird

runājam un dziedam. Mežā dzird zāģējot un cērtot.

3) Vienlīdzīgie netiešie adverbālie papildinātāji ir izteikti vai

nu ar lietvārdu, tāpat arī adjektīvu substantivējumu, vai vietniekvārdu lo-

cījumu formām kopā ar prievārdiem; prievārds parasti atrodas tikai priekš
pirmā no vienlīdzīgajiem papildinātājiem.

Dauka būs jānodod amatā vai nu pie skrodera, vai kurpnieka,
S. E. 1, 38. Lai no vārpām un skarām Asnu zelmenis dīgst. A. Kr. 1, 8.

Bez ikdienas raizēm un nelaimēm viņi sakrāja vēl šais akmeņa šūnās

daudz draudzības ... K. Sk. 4, 69. Pret lielo, diženo vērs savu seju, Tad

atskārtlsi dzīves augšupeju, Tad pats tu kļūsi liels. P. S. 1, 39. Sanāksmē

runāja par mums un par jums.

Prievārdu atkārto gandrīz katra vienlīdzīgā papildinātāja priekšā, ja
vairāk grib uzsvērt vienlīdzīgo papildinātāju uzskaitījumu.

Bet svētdienās mēs ejam peldēties, un viņš man tad stāsta par put-

niem mežā un par zaķiem, un par savu dzīvi. J. Ak. 1, 32. Mēs ilgi sē-

dam manā klētiņā un runājam par saimniekiem un darbiem un par

ļaudīm, par vasaru. J. Ak. 1, 38. Pastāstīšu par Rīgas jaunumiem, par

saviem draugiem un mūsu kopējām paziņām ministrijā. J. Gr. 4, 190.

Prievārdu visbiežāk atkārto katra vienlīdzīgā papildinātāja priekšā, ja
šie papildinātāji atrodas saikļu saistījumā.

Protama lieta, ka Ošu Andrām nebij nekādas, It nekādas daļas
ne par Briviņu preileni, ne par viņas kāzām, ne par Lazdu Miķeli
ar viņa bungām. A. U. 17, 390. . . . no tiem ne no viena, ne no otra zemes

strādātāja nebij. A. U. 17, 527.
.. . pats viņš aizgāja te pie viena,

tepie otra, it kā kādās darīšanās. A. S. 5, 419.

Ja vairākus vienlīdzīgos papildinātājus saista divkāršie vienojamie

saikļi, tad prievārds atkārtojas arī priekš tā vienlīdzīgā papildinātāja, kura
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priekšā atrodas divkāršā saikļa otrā daļa, piem., Par ko gan mani varoņi

nepārvērtās! Ne tikai par lāčiem, vilkiem un lapsām, bet arī par

nedzīvām lietām. J. Jauns. 5, 89.

2. Vienlīdzīgie adnominālie papildinātāji ir izteikti vai nu ar liet-

vārdu, vai ar adjektīvu substantivējumu locījumu formām bez prievārda
vai kopā ar prievārdu, kā arī ar verbu nenoteiksmēm.

Tēvs bija ar mieru mūs paklausīt un zaudējumu atlīdzināt.

Mežs bija pilns putnu dziesmu un pavasara smaržu. Sī diena bija

bagāta ar notikumiem un dažādāmpārrunām.

584. §. Retumis vienlīdzīgi ir ar apstākļa vārdu saistītie papildinātāji.
Par līgavu un māti vairāk tev dzimtā zeme prasīt drīkst ... A. E.

1, 19. Līdztekus šosejai un upei virknējās kalni.

585. §. Vienlīdzīgi papildinātāji var būt gan bezsaikļa saistījumā, gan

saistīti ar saikļiem.
1. Bezsaikļa saistījumā vienlīdzīgos papildinātājus vieno tikai uz-

skaitījuma intonācija.

.. . Jorģis svinīgi Izstaigāja un Izpētīja ēku, klētis, kūtis, šķū-

ņus. J. Jauns. 5, 105.
...

tā bij viņas kailā dzīvība pati, kas slējās augšām

sargāt savu jaunumu, savu vēl nenobriedušo spēku, savu māžu, pašu

savu būtību. A. U. 17, 586. Bet vai daudzi zina Salacas ainavu krāš-

ņumu, Abavas ieleju skaistumu, kad tur sāk ziedēt ābeles. . . PLSiev.

6, 6, 4.

2. Ar saikļiem saistītos vienlīdzīgos papildinātājus var vienot da-

žādi saikļi.
Ja vienlīdzīgie papildinātāji izteikti ar vārdiem, kas nosauc dažādus

priekšmetus vai dzīvas būtnes, vai parādības, uz kurām vienlaikus attiecas

ar raksturojamo vārdu nosauktā darbība, tad šādus vienlīdzīgos papildi-
nātājus saista vienojamie saikļi.

Vai tu esi redzējusi sauli, zemi v n mēnesi, kā tie griežas ...

S. E. 1, 56. Pieradums saista rokas un kājas. A. S. 5, 300. Sini troksnī

tas šķita dzirdam ir jūras krākšanu, ir meža šņākšanu. S. E. 1,
64. Gan mīlu, ilgas, klusas sāpes, Gan dziļu laimi sevi [tu] slēp.
A. Kr. 1, 22. Frlckalnu kaitināja, ka Apenājs nerādīja ne bailes, ne

bijību. M. B. 2, 21. Priedaines muiža tiklab viņas [tās] kungiem, kā

zemniekiem no seniem laikiem likusies labi apslēpta un droša pret uz-

brucējiem. A. U. 16, 125.

Pretstata saikļi saista vienlīdzīgos papildinātājus, ja tie ir izteikti

ar vārdiem, kuri nosauc priekšmetus, parādības, darbības vai dzīvas būt-

nes, kas ir pretstatā.
Nevis par mani, bet pašam par sevi tev jāsar k s t. R. S. 1,219.

... pašai taču vajadzēja sagaidīt apmeklētājus, nevis te glūnēt pa

spraugu kā skolniecei. A. Grig. 6, 58. Viņš atnesa nevis pannu, bet

bļodu.
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Ja vienlīdzīgie papildinātāji izteikti ar vārdiem, kas nosauc priekšme-
tus, parādības, darbības, dzīvas būtnes, no kurām tikai uz vienu attiecas ar

raksturojamo vārdu nosauktā darbība, tos vieno šķiramie saikļi.
Iznāca Ābrams ar kulīti, kurā vecmāte viņam bija iebērusi vai

nu miltus, vai putraimus, un taisījās braukt projām. J. Jauns. 5, 124.

Tās [balsis] grib būt dziedamas kopā ar citām balsīm vai ar mežu šal-

koņu, vai ar ērģeļu taurēm. Brig. 5, 303. ledod man grāmatu vai

burtnīcu.

VIENLĪDZĪGI lEROBEŽOTĀJI

586. §. lerobežotāji ir vienlīdzīgi, ja tie savā starpā ir saistīti sakār-

tojumā, visi ir pakārtoti vienam un tam pašam vārdam un raksturo to

tieši.

Vienlīdzīgie ierobežotāji mēdz būt vieni paši — bez teikuma locekļiem,
kas tos paskaidro, bet tos var paskaidrot arī vēl kāds teikuma loceklis vai

teikuma locekļi. Vienlīdzīgie ierobežotāji parasti ir viena veida — izteikti

ar lietvārdu lokatīviem, apstākļa vārdiem vai vārdu savienojumiem. Vien-

līdzīgie ierobežotāji var būt gan bezsaikļa saistījumā, gan arī saistīti ar

saikļiem.
Kaprons gados ir vēl jauns puisis, padrukns, kustībās un izdarībās

lēns, bet ļoti noteikts un apdomīgs. 2. Gr. 7, 215.
... jo milu nevar ledomā-

ties bez draudzības, pilnīgas saskaņas uzskatos, dzīves veidā, pat
domāšanas veidā... A. S. 5, 472. levērojamu uzmanību pelna darbi,
kas veikti transporta līdzekļu elektroapgādes teorijā un sistēmu aprē-

ķinā. ZAV 3, 3, 148.
...

vienkāršos teikumus salikta teikuma sastāvā vairs

nevar saukt par teikumiem, jo tie jēdzieniski un intonatīvi ir saistīt i

un atkarīgi cits no cita. ZAV 3, 3, 130. Bagāts ir grafikas izklāsts, kas te-

matikas plašuma un daudzveidības ziņā ir radniecīgs

glezniecībai. Zv. 9, 10, 6. ... aita bij atnesusies ar jēru, kas negribēja pie-

ņemties ne brangumā, ne spēkā. Brig. 5, 296.

VIENLĪDZĪGI APSTĀKĻI

587. §. Vienlīdzīgi ir viena nosaukuma apstākļi, ja tie savā starpā ir

sakārtojuma saistījumā, visi attiecas uz vienu un to pašu vārdu un pa-

skaidro to tieši.

Tad smadzenes strādā vienmērīgāk, mierīgāk un asāk. A. Grig. 1,

50. Bet druvā pagurušie pirksti Man it kā saldi, viegli sāp. L. V. 2, 57.

Salc jūra dienu un nakti. J. Gr. 4, 135. Tad sēdās mana māte un no-

auda kādi divi likumi, zils ar baltu, rūtaina pakulu audekla man biksēm

un sev un vecmātei priekšautiem. J. Jauns. 5, 106.
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588. §. Vienlīdzīgi apstākļi var būt bez teikuma locekļiem, kas tos pa-

skaidro, bet vienlīdzīgus apstākļus vai kādu no tiem var arī paskaidrot
vēl kāds teikuma loceklis vai locekļi.

Viņš gāja ātri un smagi, atstādams zemē dziļas_ pēdas. K. Sk. 4, 110.

Varēs uzzināt ko sīkāk par to, kas notiek Korejā, Vjetnamā, Ēģiptē.

A. Grig. 6, 57. Bet laišanās negāja vis tik viegli un gludi... 8.-U. 6,

269. Protams, man patīk, ka jūs pie darba ķer aties apzinīgi un ar ga-

tavu plānu. P. R. 1, 41. Brlvtņu kungs viegliem soļiem, bet pa-

visam nesteigdamies aizgāja palūkot, kāds Izskatās tikko noecētais

auzu lauks. A. U. 17, 63. Pār viņiem deg puķes kā uguns mežs, Kā

izlietu asiņu paisums. M. Ķ. 3, 21.

589. §. Vienlīdzīgie apstākļi morfoloģiski ir vai nu viena veida, vai

dažāda veida.

1. Viena veida vienlīdzīgie apstākļi ir izteikti vai nu ar apstākļa
vārdiem, vai lietvārdu locījumu formām bez prievārda vai kopā ar to, vai

ar verbu nenoteiksmi, vai arī ar divdabjiem.
Ķēve tr ukšināj a tālāk vēl slinkāk un negribīgāk. A. U. 21, 278.

Augšā un apakšā bij tapas... J. Jauns. 5, 108. Pēdējos vārdus Jancis

runāja tādā nopietnībā un pārliecībā, ka Mārča domas dabūja pavisam
savādu virzienu. Valdis 2, 155. Vējš skrēja pa durvīm, pa logiem. Brig.
5, 17. Koki locījās čīkstēdami, krakstēdami, balti mutuļi vērpās ap-
kārt.

..
A. U. 21, 247. Ari Jānim gribētos nomest kreklu, kas tveicēdams

un dedzinādams līp pie sviedrainās muguras ... A. U. 30, 15.

2. Dažāda veida vienlīdzīgie apstākļi ir izteikti ar dažādu vārdu

šķiru vārdiem: vai nu ar apstākļa vārdiem un lietvārdu locījumu formām,
vai ar apstākļa vārdiem un divdabjiem, vai ar divdabjiem un lietvārdu lo-

cījumu formām. Dažāda veida ir arī.tie vienlīdzīgie apstākļi, kas izteikti

ar vienas un tās pašas vārdu šķiras vārdu dažādām locījumu formām.

Es noskatījos, kā viņš lēni, sīku solīti tipināja pār tirgus lau-

kumu. I. Lēm. 3, 75. Savu amatu Jānis prot, bet šodien viņš to pilda gausi

un sakostiem zobiem. A .U. 30, 5. Laiva viegli, bez trokšņa izslī-

dēja cauri garajiem stiebriem. A. Grig. 12, 99. Brokastis atkal ēda ne-

steigdamies, ar patiku, kāds jau pasmējās. A. U. 17, 196. Viņš tiešām ne-

runāja lielīdams, bet vienkārši un no sirds. A. U. 17, 265. Mārtiņš klau-

sījās smaidīdams un pavērtu muti. A. U. 17, 265. Drīz viņas [bezde-
līgas] bija pie kuģa un sēdās rājās, tauvās, mastos, uz stūres rata bla-

kus stūrmanim svītrainā kreklā. 8.-U. 6, 50.

590. §. Visbiežāk vienlīdzīgi mēdz būt veida apstākļi un vietas ap-

stākļi. Retāk vienlīdzīgi ir vairāki laika apstākļi, mēra apstākļi, nolūka ap-

stākļi, cēloņa apstākļi, pavadapstākļi.
591. §. Vienlīdzīgie veida apstākļi morfoloģiski ir viena veida un

dažāda veida.

1. Viena veida vienlīdzīgie veida apstākļi ir izteikti vai nu ar
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veida vai kādības apstākļa vārdiem, vai ar lietvārdu locījumu formām, vai

arī ar salīdzinājumiem.
Neviens cits neprata melot tik plaši un tik sirsnīgi. A. U. 17, 109.

Upes kārklos velk vālodzes šmaugi un skaisti. J. Ak. 1, 20. Daugava
šalc lēnām un mierīgi. Valdis 2, 71. ... [Marčs] noskatījās Janča veiklībā,
kas gluži kā zivs peldēja gan sāņus, gan guļus, gan augšpēdus. Valdis

2, 89. Bet apvaldljās un ļāva acīm atkal spīdēt samtaini, vienaldzīgi un

lepni. A. U. 17, 69. Jā, kas var sakalt dzelzīs un akmeņos puķes, kuras

tūkstošiem zied starp smilgām un zaļām lapām? J. Ak. 1, 8. Pusmiegā,

pusnomodā Verkšķltls pavadīja pirmo nakti viens pats ārā un bija
priecīgs... 8.-U. 17, 252. No vienas krāsas vajag tikai pāris dzltlņu, cita

plūst ziedu viļņiem, gaismas un tumsas mākoņiem. Sudr. 4, 15. Pats

Vanags staigāja kā apdauzīts, kā apdullis, tāds kā slims, saprast
nevarēja, kas viņam noticis. A. U. 17, 561.

2. Dažāda veida vienlīdzīgie veida apstākļi ir izteikti vai nu ar

lietvārdu dažādu locījumu formām, vai ar divdabjiem un lietvārdiem, vai

ar apstākļa vārdiem un lietvārdu locījumiem, vai vārdu savienojumiem.
Katru zemes pēdu gads gadā nostaigājis gan aiz arkla, gan ar

izkapti. A. S. 5, 497. Viņš atcērt strupi, ar dusmām un asarām. A. U.

30, 46. Andrs tomēr ēda gariem zobiem un viebdamies. A. V. 17, 105.

Tad tracis gāja atkal tālāk [turpinājās] krustām un šķērsām un

lieliem līkumiem
...

Valdis 2, 99. Viņš sāka runāt klusi, pazemīgi, it

kā sūdzēdamies. J. Ak. 1, 82. Visi ļaudis sēdēja klusi, nekustēdamies.

J. Jauns. 1, 59. Bez liekiem vārdiem, šķirīgi un raiti Darbs vedās tavās

veicīgajās rokās. V. Bel. 1, 108.

592. §. Vienlīdzgi vietas apstākļi morfoloģiski ir gan viena veida,

gan dažāda veida.

1. Viena veida vienlīdzīgie vietas apstākļi ir izteikti vai nu ar

vietas apstākļa vārdiem, vai ar lietvārdu locījumu formām bez prievārda
vai kopā ar prievārdu.

Un bitītes bez atpūtas dodas mājup un atkal atpakaļ...
Valdis

2, 75. Visa dzīve aizvirzījusies tālu prom un nost... A. U. 17, 606.

Dīķos, upes malā kvarkšķlnāja vardes... J. Ak. 1, 11. Vairāk kā [nekā]
trīsdesmit gadu viņa Brlvtņos nodzīvojusi, neviens nieciņš neb i j pa-

zudis ne istabā, ne klētī
...

A. U. 17, 413. Mežmalā zem apsēm un eglēm

es apturu zirgu un izkāpju. J. Ak. 1, 60. Krastā starp vītoliem, ozoliem,

liepām un lazdām staigā un sēž zaļgani ģērbti kareivji. 8.-U. 6, 415.

Vējš nāca no rītiem, no ziemeļiem, no ziemeļrītiem... A. U. 17, 116.

No klosteru sienām, no pagalmiem veciem, No ielas, kur simtgadīgs sēru

bērzs raud, Tu redzēsi celiņus. V. Bel. 1, 78.

2. Dažāda veida vienlīdzīgie vietas apstākļi parasti ir izteikti ar

lietvārdu dažādām locījumu formām bez prievārda vai kopā ar dažādiem

prievārdiem vai pusprievārdiem.
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Bet vienu stāvu zemāk — visdažādākie krūmi, kas saauguši kopā

gar meža taciņām, uz pakalniem un mežmalām. PLSiev. 6, 6, 4. Ari pie
abiem tiem mantraušiem pierast nebūs viegli, ne Ozoliņos, ne Lejniekos,

ne pie Kalviciem viņa tādus nebij redzējusi. A. U. 17, 551. Asara

pēc asaras līda no Zanes acīm un krita uz priekšauta, pienā, zemē. A. S.

4, 29. Andrs noskrēja gar dābollauku lejā, gar upmalu pāri cūk-

aplokam un apkārt mājām, piestāja otram tādam pašam bēdu brālim.

A. U. 17, 283.

593. §. Vienlīdzīgie laika apstākļi morfoloģiski ir viena veida un

dažāda veida.

1. Viena veida vienlīdzīgie laika apstākļi ir izteikti vai nu ar laika

apstākļa vārdiem, vai lietvārdu locījumu formām bez prievārda vai kopā
ar prievārdu, vai arī ar skaitļa vārdiem. Sādi izteikti vienlīdzīgie laika

apstākļi parasti ir saikļu savienojumā.
Ne vakar, ne šodien viņas tīrumos neviens nav redzams. A. S.

5, 114. Aizvakar vai vakarrīt viņi tikai aizv ākušle s. A. U. 21, 174.

Agri vai vēlu viņš sēdēja pār naudas čupu. K. Sk. 4, 69. Te nu ir

viņa — tava dzimtene. ..par kuru tik daudz sapņots, stāvot sardzē

gan sprēgājošā salā, gan tveicīgās dienās. A. S. 5, 3. Pusdienā un vakarā

atkal pusgraudnieka istabā šmikstēja žagaru bunte... A. U. 17, 194.

Tad viņam .. . birža trauki, pa māju cellēm rudeņos un pavasaros dau-

zoties. J. Jauns. 5, 90. Urālu dzīles slēpj veselu virkni citu akmeņu, kas

pēc slīpēšanas un pulēšanas atzaigo visās varavīksnes krāsās. LM

9, 26.

2. Dažāda veida vienlīdzīgie laika apstākļi var būt izteikti ar

apstākļa vārdiem un lietvārdu locījumu formām bez prievārda vai kopā
ar prievārdu, piem., Viņi neaiziet uz lielu tālumu un ne uz Ugu laiku: rīt,
parīt, pēc nedēļas viņi satiksies atkal. V. L. 15, 129.Četros vai drusku

pēc četriem atnāks ari pārējie sanāksmes dalībnieki.

594. §. Vienlīdzīgi mēra apstākļi parasti ir viena veida. Tie ir izteikti

vai nu ar mēra apstākļa vārdiem, vai ar lietvārdu locījumu formām kopā
ar prievārdu lidz, vai arī ar vārdu savienojumiem.

Vai tie [rubeņj] b ij tālu vai tuvu? J. Jauns. 5, 100. Ar savām garajām
kajam viņš [sienāzis] var briesmīgi augstu un tālu lēkt. 8.-U. 6, 9.

Piemina sniegu uz ceļa, bet reizē krājās atkal jauna kārta, uz šis vēl

viena un tā dienām un nedēļām bez apstājas. A. U. 21, 257. No Salakkatna

gala bij pārskatāms viss līdzenums līdz dzelzceļam un mežam.

A. U. 17, 480. ... pati sevi viņa sāka sajust pavisam citādu, apkārtne pavēr-

susies tā, ka pārskatāma visā plašumā, līdz pašam dibenam un pēdē-

jam sīkumam. A. U. 17, 539. Dienu pēc dienas, nedēļu pēc nedēļas viņi
vilka tukšus un nabadzīgus lomus... V. L. 15, 18. Es kliedzu caurām

dienām, caurām naktīm, ka pašam sevis žēl tika. J. Jauns. 5, 74. Bet tā
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bija veca netaisnība, kas atkārtojas nedēļu no nedēļas, vasaru no

vasaras. V. L. 8, 57.

595. §. Samērā reti vienlīdzīgi ir c ē 1 o ņ a apstākļi. Vienlīdzīgie cēloņa
apstākļi parasti ir viena veida. Tie ir izteikti vai nu ar lietvārdiem vienā

un tai pašā locījuma formā bez prievārda vai kopā ar prievārdu, vai ar div-

dabjiem, vai (ļoti reti) ar vietniekvārdu locījumu formām kopā ar prie-
vārdu.

Viņa nostenējās nāvīgā nožēlā, skaudībā, izmisumā un sāpēs*
A. U. 17, 583. Un tā pate[-\] esot jau pa pusei beigta aiz bailēm un

cīniņa. J. Jauns. 5. 104. Briviņu kungs ne aiz šā, ne tā patika tāds

drebulīgs... A. U. 17, 512. Dziedot un svilpojot viņš nemanīja
kādu klusi ienākam istabā.

596. §. Vienlīdzīgie nolūka apstākļi parasti ir viena veida. Tie ir

izteikti vai nu ar verbu nenoteiksmēm, vai ar divdabjiem, vai ar lietvārdu

locījumu formām bez prievārdiem vai kopā ar prievārdiem.
Saulei lecot, viņi posās savās gaitās uz pagastiem sameklēt atli-

kušos cilvēkus, atrast visus, kas pagaidām uzņemtos kārtot pagasta dzivĻ
noskaidrot padomju varas nodomus un mērķus. A. S. 5, 5. ... viņas sāka

skraidīt... ar lielo atslēgu uz klēti pēc miltiem, siļķēm, zirņiem. 8.-U. 11,
26. Patlaban viņš mitējās svilpot — tie trīs zvlrbulēnl pār sētu čivināja
aiztikdami un zobodamies. A. U. 29, 771. Rit lesim uz lielo mežu brūk-

lenēs un dzērvenēs.

597. §. Vienlīdzīgi pavadapstākļi vienmēr ir viena veida. Vien-

līdzīgie pavadapstākļi ir izteikti ar daļēji lokāmo divdabi ar izskaņām
-dams, -dama un nelokāmo divdabi, kas beidzas ar -ot(les).

Kādu laiku viņi gulēja klusēdami, gaidīdami, lai otrs iemieg
pirmais. A. S. 5, 334. Viļņi pēc viļņiem rindām skrēja uz malu, mezdami

baltas putu gubas, lauzās krākdami, šņākdami un sīkdami, kā milzu

katlā vārīdamies. S. E. 1, 64.
... tas... šņākdams un ošņādams pāriet

pār slieksni otrā Istabā... 8.-U. 9, 112. Dziedot un sarunājoties viņi

turpināja ceļu.
598. §. Vienlīdzīgi apstākļi var būt gan bezsaikļa saistījumā, gan

saistīti ar saikļiem.
1. Bezsaikļa saistījumā vienlīdzīgos apstākļus saista uzskaitījuma

intonācija.
/ r šurpu turpu, uz augšu, uz apakšu iziets pa audeklu ar garo

pavedienu. Brig. 3, 127. «Nu, nāc tak!» puserrīgi, pusbēdīgi lesaucās

Jancls. Valdis 2, 9. Bez tevis man grūti pat dzīvot un augt kā bērzam

bez zemes, kā upei bez jūras. A. Kr. 1, 65. Staburags slīd tuvāk un tuvāk

pa nakts miglu klusām, lēnām — un nu pašreiz klāt! Valdis 2, 286.

2. Ar saikļiem saistītos vienlīdzīgos apstākļus var vienot dažādi

saikļi.
Ja vienlīdzīgie apstākļi ir izteikti ar vārdiem, kas nosauc dažādas
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darbību pazīmes, kuras visas iespējamas vienlaikus, tad šādus apstākļus

parasti saista vienojamie saikļi, visbiežāk saiklis un.

Dārzā, pļavā un aplokā bezdelīgas visu laiku aplido zirgus...
8.-U. 6, 46. Jūs visi pazīstat zivju murdus, kādus liek upēs, ezeros un

citos mierīgos ūdeņos. V. L. 15, 13. Ludis gardi un skaļi iesmējās.

Brig. 5, 18. Lēnām un pamazām sāk rasties spēki... Valdis 2, 161.

Kapteiņa uzmanība bija pievērsta kuteru uguntiņām, kas spīdēja te

tuvāk, te tālāk. J. Gr. 6, 37. Sie, kā tika pagalmā, tā sāka dauzīties

gan pie durvīm, gan pie logiem. A. S. 5, 365.

Ja vienlīdzīgie apstākļi izteikti ar vārdiem, kas nosauc darbību pa-

zīmes, kuras ir pretējas vai viena otru izslēdz, tad tādus vienlīdzīgus
apstākļus vieno pretstata saikļi.

Ejot pie jokotāja, piestājās Indriķis un klusu, bet cieti noteica...

A. Grig. 6, 191.
...

viņš juta, ka kaut kur iekšā, vēl dziļāk kā [nekā] iekšā,
kaut kas trīs — sīki, tikko samanāmi, bet nemitīgi un smeldzoši..

.

A. U. 17, 528. Gājām nevis pa kreisi, bet pa labi.

Ja vienlīdzīgie apstākļi ir izteikti ar vārdiem, kas nosauc darbību pa-

zīmes, no kurām iespējama tikai viena, tad šādus vienlīdzīgos apstākļus
vieno šķiramie saikļi.

Grūti pateikt, kur saules stars mirdz krāšņāk — vai kautrīgi dzel-

tenajā topazā, vai klusējošajā mēļajā ametistā, vai zilajā safīrā,

vai viltīgi blāvajā opālā, vai arī mūžam dzidrajā kalnu kristālā*

LM 9, 26.

VIENLĪDZĪGI DUBULTLOCEKĻI

599. §. Vairāki viena teikuma dubultlocekļi ir vienlīdzīgi, ja tie savā

starpā saistīti sakārtojumā un vienlaikus visi attiecas uz vienu un to pašu
lietvārdu vai vietniekvārdu un vienu un to pašu verbu.

Puika auga vesels un mierīgs. A. S. 1, 61. Un, lūk, mēs visi

leraudzījām viņu saslej amies diženu un drošu vislielāko briesmu

bridi. ..
Sudr. 4, 20. Dusmīgs un nokaunējies viņš nosvieda pātagu

aizkrāsni. .. J. Jauns. 5, 105.

Vienlīdzīgi dubultlocekļi var būt vieni paši — bez teikuma palīglo-
cekļiem, kas tos paskaidro, bet vienlīdzīgos dubultlocekļus vai kādu no

tiem var paskaidrot vēl kāds teikuma loceklis vai locekļi.'
Riebīga, atbaidoša un ļauna atklājās Imperiālistu seja. A. Grig.

6, 62.
...

£ai sameklē veco dzīvu vai mirušu un liek pārvākties mājās
ar visu kazu. A. Grig. 6, b\. .. .viņš pats ari auga saulains, dzīves

prieka pilns. V. L. 10, 77. Bet viņš tur sēdēja uz sola salīcis,

sakņupis, tikko dzīvs. J. Jauns. 5, 92.

600. §. Vienlīdzīgi dubultlocekļi morfoloģiski ir gan viena veida, gan
dažāda veida.
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1. Viena veida vienlīdzīgie dubultlocekļi ir izteikti vai nu ar

adjektīviem, vai ar divdabjiem, vai lietvārdu vienām un tām pašām locī-

jumu formām.

Mazs, sīks un nikns sēdēja svētais Zeitiņš... A. U. 17, 260.

«Jā, redzi nu!» tēvs to uzskata smaidīgs un laimīgs. Brig. 5, 333.

To nejauzdams, kas viņa veldzes tvīkst, Mežs pāri šalc man vēss un

vienaldzīgs. M. Ķ. 2, 26. Un, ja mīļš tev mazais ganiņš, Kurš reiz liels

un spēcīgs augs... A. Kr. 1, 4. Kad tēvs nosvīdis un pietvīcis no-

nāca no pēdējā vezuma, tad ari visi cēlās. Brig. 5, 21. Lēnām es aiz-

mlegu un rītā mostos atspirdzināts
...

un gandrīz izdziedināts.

J. Ak. 1, 76. Saīdzis un izaicinošs viņš iegāja Annas darba

istabā. V. L. 10, 353. Sulainis, kas Kristīnei labprāt rādījās frakā

un dziļi Izgrieztā vestē, arī tagad brītiņu stāvēja... 81. 19, 325. Lidija
baltā zīda kleitā un sidrabkrāsas kurpītēs, tēva un Roberta pavadīta,
pienāca pie Anitas. V. L. 8, 40. Ar lielām bailēm un vainīguma

apziņu Dauka pār dzina vakarā ganāmo pulku. S. E. 1, 51. Tur guļ
novārtā un putekļos mātes baltie spilveni... Brig. 5, 34. Ja kaut bridi

tu man ļautu Prātīgai un klusai būt. L. V. 2, 27.

2. Dažāda veida ir tie vienlīdzīgie dubultlocekļi, kas izteikti vienā

teikumā vai nu ar divdabjiem un adjektīviem, vai ar divdabjiem, adjek-
tīviem un lietvārdiem, skaitļa vārdiem, vai vārdu savienojumiem.

Vai kādam tāpēc pietrūks saules, ja tā tik plata, sveloša un izšķēr-

dīga spīdēja pār viņu un to pūpēdīti, kas tur tupēja vagā? A. U. 17, 540.

Lize It kā Izauga' viņa priekšā liela, bezbailīga, nesaliecama un ne-

salaužama
...

A. S. 4, 62. Nemiera pilns, izmisis un cīņas kārs Oskars

staigāja šai vakarā
...

V. L. 15, 93. Maija atskrēja aizelsusies,

atrisušu pastalauklu, nošļukušu galvas lakatiņu, bet tik ņipra
un čalīga, it kā svešu naudas maku uz ceļa pacēlusi. A. U. 17, 546. Tagad
Jancis paskatās Marcā, kas bēdīgs, nodurtu galvu stāvēja viņa

priekšā... Valdis 2, 296. Katrs gribēja būt tas pārākais, bagātākais,

gudrākais, tas pirmais pagastā. A. U. 17, 48.

601. §. Vienlīdzīgi dubultlocekļi var but bezsaikļa saistījuma, ka arī

saistīti ar saikļiem.
1. Bezsaikļa saistījuma vienlīdzīgos dubultlocekļus vieno uzskai-

tījuma intonācija.
Svētrīts atnāk vel klusāks, vel neparastāks. Brig. 3, 139.

Aukstām, cietām tev būs tapt Tavām rokām, tavām miesām...

Rainis 10, 318.

2. Vienlīdzīgos dubultlocekļus, ko saista saikļi, visbiežāk vieno saiklis

un, jo ar vienlīdzīgiem dubultlocekļiem parasti nosauc dažādus personu

vai priekšmetu stāvokļus vai pazīmes, kas vienlaikus iespējamas verba

minētās norises laikā.

Liepas un kļavas stāvēja klusas un svinīgas... A. S. 5, 87.
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Un plašums atveras liels un bezgalīgs .. .J. Ak. 1, 8.
.._.

viņa

fbulta] aizskrēja sveika v n vesela... Valdis 2, 103. Mārtiņš

i zara malā mazliet saskaities v n neapmierināts, bet acīm redzami no-

ņēmies neatlaisties. A. U. 17, 197.

Samērā reti vienlīdzīgos dubultlocekļus saista citi sakārtojuma saikļi.

Viņš atskrēja aizelsies, nosvīdis, bet priecīgs, ka Lienat kas pa-

kalpojams. A. U. 17, 132. Tovakar Ozols nāca uz māju noguris, bet

priecīgs. A. S. 5, 329. Sarkani rožaini vai balti kā sniegs tie kāpj viens

aiz otra ar bezdibenlgām aizām un starpām. Brig. 5, 301.

VIENLĪDZĪGI TEIKUMA LOCEKĻI SAISTĪJUMĀ AR VISPĀRINOŠO

UN PRECIZĒJAMO VĀRDU

602. §. Visus viena teikuma vienlīdzīgo teikuma locekļu nosauktos

priekšmetus, pazīmes, darbības, stāvokļus vai dzīvas būtnes var nosaukt

ar kādu plašākas nozīmes vārdu. Šis plašākas nozīmes vārds atrodas vai

nu vienlīdzīgo teikuma locekļu priekšā, vai arī aiz tiem. Vienlīdzīgie tei-

kuma locekļi šā vārda saturu precizē vai detalizē. Atkarā no šā vārda

funkcijām teikumā var izšķirt precizējamo vārdu un vispārinošo vārdu.

Ja vārds, kas semantiski apvieno visu vienlīdzīgo teikuma locekļu iz-

teikto nozīmi, atrodas šo vienlīdzīgo teikuma locekļu priekšā, tad

vienlīdzīgie teikuma locekļi šā vārda saturu precizē un šis vārds ir preci-

zējamaisvārds.
... Cltlgi strādājuši. .. bija gandrīz visi birzs putniņi pa šiem gadiem:

gan erickiņš un paceplītis, gan cunciņš ar kauki, gan

vālodze un zīlīte. 8.-U. 6, 122.

Ja vārds, kas semantiski apvieno visu vienlīdzīgo teikuma locekļu iz-

teiktās nozīmes, tās vispārinot, atrodas ai z vienlīdzīgiem teikuma lo-

cekļiem, tad tas ir vispārinošais vārds.

Zīmuļi, dzēšamā gumija, ci md i, matu lentes, pelnutr auk s,

svečturis, vairākas grāmatas — tā bija vesela bagātība. V. L. 14, 78.

Vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas ir saistījumā ar vispārinošo vai pre-

cizējamo vārdu, daļēji var robežoties ar savrupinātiem teikuma locekļiem,
jo vienlīdzīgie teikuma locekļi šādos gadījumos, tāpat kā savrupinātie
teikuma locekļi, ir atšķirti no raksturojamā vārda gan intonatīvi (runā),

gan ar interpunkciju (rakstos).
Te, apriņķī, likās skaidrāk saskatāmas jaunās dzīves lielās līni-

jas ... (savrupināts vietas apstāklis). A. S. 5, 215. Lielākās upēs: Gaujā,
Aiviekstē, Daugavā, A bav ā — pie nakts āķiem bieži gadās zuši.

(vienlīdzīgi vietas apstākļi saistījumā ar precizējamo vārdu) J. Jauns. 7,23.

Vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kas ir saistījumā ar vispārinošo
vārdu, ir tā pati sintaktiskā funkcija, kas vispārinošajam vārdam, piem.,
ja vispārinošajam vārdam teikumā ir teikuma priekšmeta funkcija, tad arī
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ar to saistītajiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem ir teikuma priekšmeta
funkcija, piem., Straujas upes, lēni atvari, klusi meža ezeri, kuru

krasti Ilgojas kā palagi, jūras ziemeļos un dienvidos — tie visi bieži

vien Ir mani uzņēmuši savos spoguļos. J. Jauns. 7, 3.

603. §. Vispārinošā vārda funkcija teikumā parasti var būt

vietniekvārdu tas, viss, tāds, neviens, ikviens locījumu formām, apstākļa
vārdiem visur, vienmēr v. c, retāk lietvārdiem.

Plānie, gaišzilie svārki, salmu cepure ar diviem mākslīgiem ķir-
šiem, melnie šņorzābaki smailiem purngaliem — viss bija glīti. V. L.

14, 103. Rikot ā j s, kārtotājs un vadītājs, tas viņš bij un cienīgi

turējās savā 10mā... A. U. 17, 363. Kaut kur Bretaņā, M elnkalnē,

Norvēģijā vai Grieķijā — visā pasaulē patlaban ik zemē kāds

ļauns dzejnieks raksta poēmu, traģēdiju vai romānu, kur kvēlos mūsu laik-

mets. Sudr. 4, 47. Ne tēvs, ne māte, ne māsa, ne brālis, ne ka t-

mlņl —
neviens par to nekā nezināja.

604. §. Precizējamie vārdi var būt izteikti ar lietvārdiem, adjek-
tīviem, vietniekvārdiem, verbiem un apstākļa vārdiem. Parasti precizējamie
vārdi ir izteikti ar lietvārdu vai vietniekvārdu locījumu formām vai verbu

formām, retāk ar adjektīviem.
Ilze zināja, ka dažādas Intereses bija mudinājušas šos nevienāda ve-

cuma ļaudis — gan zvejniekus, zivju fabrikas str ād niekus, mež-

kopības strādniekus, gan kolhozniekus un lestāžu kalpotā-

jus lerasties šovakar šajā zālē. A. Grig. 6, 57. Pār sijām bija tikai šķērsām
pārliktas darba lietas: kūlīšos sasieti grābekļi, sākumi, dakšas,

Izkapts kāti. J. Jauns. 1,17. Pēc brīža viņi ierodas ar saviem mūzikas

instrumentiem: pūšamu ragu, harmonikām un vijoli. 8.-U. 5, 103.

Un, kad viss Ir gatavs, tad svētdienas pēcpusdienā kraujam visu ratos:

darba rīkus un katlus, un bļodas, clrv j v s un ēdamas lietas:

pļavas esot tālu mežos. J. Ak. 1, 59. Neviena nemāk atbildēt — ne rozes,

ne kreimenes, ne rumbenes, ne gailenes... Valdis 2, 172. Viņš
tos visur redzēja blakus: autobusā, teātra krēslos, lelās un stu-

dentu mazajā istabiņā. V. L. 15, 7. Mājnieki gatavoja svētku cieņas:
kāva un svilināja cūkas, cepa plāceņus, brūvēja alu. 8.-U.

6, 144. Arī tas [Staburags] tagad bija pavisam savādāks: kluss un mie-

rīgs, it kā galīgi saguris. Valdis 2, 192. Kad pašķieba galvu, va-

rēja redzēt, ka pa sētsvidu skraida uztraukti lielie: māte, māsa un

brālis. Brig. 5, 18.

Precizējamais vārds, kas izteikts ar vietniekvārdu cits vai adjektīvu
dažāds, parasti ir par apzīmētājiem kādam lietvārdam. Vienlīdzīgie tei-

kuma locekļi, kas seko aiz lietvārda, precizē ar vietniekvārdu un apzīmē-
jamo vārdu vai arī ar adjektīvu un tā apzīmējamo vārdu izteikto saturu.

Nu jaucas iekša arī citas platsvārces: zilas, zaļas, sar-
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kanas, dzeltenas. Brig. 5, 328. ...tas bija pavisam cits puika:

dūšīgs, karstāks un daudz daudz dedzīgāks, nekā Marčs lidz

šim bija redzējis. Valdis 2, 50. Uzlaikoju tūkstošiem dažāduplatmaļu —

zilas, zaļas, pelēkas; no velūra, no tūka, no zīda, no

plastmasas, no salmi cm, no saknēm; ar lentu, bez len-

tām. A. Grig. 12, 27.

SAVRUPINĀJUMI

605. §. Teikumā atsevišķus teikuma locekļus vai sintaktiskas grupas
var novietot īpašā vietā un īpaši intonēt, nošķirot tos no pārējiem teikuma

locekļiem. Šādu parādību sauc par savrupināšanu. Ar vārdu savru-

pinājums saprot gan savrupinātu teikuma locekli, gan arī savrupinātu
teikuma locekļa grupu.

Savrupinājumu lieto kāda teikuma locekļa izteiktās nozīmes precizē-
šanai vai paskaidrošanai. Teikumā savrupinājumam ir zināma sintaktiska

patstāvība, un to runā un rakstos nošķir no citiem teikuma locekļiem.

Tā, teikumā Te, mežmalā, jādomā par agrām salnām, kas dažu gadu

noposta visu vēlīno sēju. (A. U. 30, 230) savrupinājums mežmalā precizē
vārda te saturu. Līdzīgi arī teikumā Tie ir citi un tomēr tie paši ūdeņi,
debesu valgmes un zemes skaidrības uzturētāji. (J. Jauns.

7, 30) savrupinājums debesu valgmes un zemes skaidrības uzturētāji pa-
skaidro raksturojamā vārda ūdeņi nozīmi.

606. §. Savrupinajumi dažādi raksturo ta vārda saturu, uz kuru tie

attiecas.

1. Ar savrupinajumiem var uzsvērt, izcelt tā priekšmeta, parā-
dības vai dzīvas būtnes īpašību vai pazīmi, kas nosaukta ar vārdu, uz kuru

attiecas savrupinājums.
Un tuvu pie kalna virsmalas saule, liela un spoži sarkana. A. U.

32, 19. Blakus nokūp smilts Tā kā druvā rudzu kūlis — sauss un silts.

A. V. 1, 29. ...pa vasaru pārnāca no brāļa pie manis dzīvot un pielūkot
saimniecību vecmāmuļa, drukna, liela auguma, bet jau veca un

nespēcīga. 8.-U. 6, 419.

2. Ar savrupinajumiem var precizēt, paskaidrot raksturojama
vārda leksisko nozīmi vai niansēt emocionālo nokrāsu.

Bet te, augšā, ap mani plūst ledus dvaša. J. Jauns. 7, 31.
...mumt,,

zaķīšiem, labāk uz to pusi. 8.-U. 6, 18.
...

Jānis būtu varējis evakuēties

kopā ar sarkanajiem latviešu strēlniekiem — saviem vecajiem

cīņas biedriem, bet partija viņam lika palikt uz vietas... V. L. 10, 26.

Kad vairs neviens no jauna klāt nebrauca un nespēlēja, mēs, viss

spradžu bars, aizgājām uz pirtiņu. 8.-U. 10, 74.

607. §. Savrupināšanas gramatiskie līdzekļi ir dažādi.
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1. Vārdu kārtas maiņa, t. i., vārda vai vārdu grupas nostatīšana ne

parastajā, bet īpašā vietā teikumā, ir viens no savrupināšanas līdzekļiem.
Tā, piem., saskaņotais apzīmētājs parasti atrodas apzīmējamā vārda

priekšā. Bet, ja šādu apzīmētāju savrupina, tad to nostata aiz apzīmējamā
vārda. Sal.: Beidzot pienāca silts un saulains pavasaris un Beidzot pie-
nāca pavasaris, silts un saulains.

Apzīmētāja, pielikuma un ar apstākļa vārdu vai lietvārdu izteikto ap-

stākļu savrupināšana vienmēr ir saistīta ar to novietojuma maiņu, turpretī
dažiem citiem savrupinājumiem, piem., divdabja teicienam, vārdu kārtas

maiņa nav nepieciešama.
2. Runa savrupinašanai lieto pauzes, īpašu melodiju un papildu ak-

centu.

Pauzes parasti atdala savrupināto teikuma locekli vai savrupinātā tei-

kuma locekļa grupu no pārējās teikuma daļas.
Ja savrupinājums atrodas teikuma vidū, tad pauzes atdala savrupinā-

jumu no abām pusēm, piem., Rūdis, \\ siks, pastid zē jis puika ||,

pildīja cūkgana pienākumus ... A. S. 4, 35.

Ja savrupinājums atrodas teikuma sākumā, tad pauze ir aiz savrupi-
nājuma, piem., Guļot slapjās pilsoņkara tranšejās,\\ Mana tēva vingrie

pirksti sal i ka
...

Ā. E. 1, 12.

Ja savrupinājums atrodas teikuma beigās, tad pauze ir priekš savrupi-
nātā teikuma locekļa vai savrupinātā teikuma locekļa grupas, piem., Viena

no meitenēm bija vina māsa Aina, \\ pāris gadus jaunāka par

Ingu. V. L. 10, 72.

Savrupinātos teikuma locekļus izrunā ar īpašu melodiju un loģisko
akcentu. Ja izrunā teikumu, kurā nav savrupinājuma, teikumā parasti ir

viens loģiskais uzsvars un melodija kāpjoši krītoša:

Dažādas iedomas jaucās galvā.

Ja izrunā teikumu, kurā ir savrupināts teikuma loceklis vai savrupi-
nātā teikuma locekļa grupa, tad teikumā rodas vēl viens, pat spēcīgāks
loģiskais uzsvars un melodijas zīmējumā veidojas divi toņa kāpumi:

Dažādas iedomas || viena gudrāka par otru || jaucas galva. A. U

21, 119.
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Savrupināto teikuma locekju vai savrupinātā teikuma locekļa grupu

īpašā intonācija ir tas fonētiskais līdzeklis, ar kuru runā izdala savrupinā-
tos teikuma locekļus vai savrupinātā teikuma locekļa grupas no pārējās
teikuma daļas, kā arī apvieno savrupinātā teikuma locekļa grupas vārdus

vienā sintaktiskā veselumā. Šis sintaktiskais veselums resp. savrupinājums
reizē ar to iegūst teikumā zināmu sintaktisku patstāvību.

Rakstos savrupinātus teikuma locekļus vai savrupinātā teikuma lo-

cekļa grupas no pārējā teikuma nošķir ar pieturas zīmēm — komatu vai

domu zīmi.

. . . viņš joprojām ticēja savai lietai, ari vēl tagad, kad pat Fredl s,

visizturīgākais no viņa biedriem, bija pazaudējis cerības. V. L.

8, 166.
...

cauri krievu zemei tecēja brīvības upe Daugava, kuras augšgalā

dzīvoja vareni draugi — lielā krievu tauta. A. Grig. 6, 85.

608. §. Savrupinājumi kā nošķirtas sintaktiskas vienības teikumā sais-

tās ar citiem teikuma locekļiem īpašā attieksmē, kam ir daļēji predi-
katīvs raksturs: savrupinātais teikuma loceklis vai savrupinātā teikuma

locekļa grupa izsaka kādu papildu paziņojumu, apgalvojumu par priekš-

metu, parādību, dzīvu būtni, darbību vai pazīmi, kas nosaukta ar rakstu-

rojamo vārdu.

Ne visos gadījumos starp raksturojamo vārdu un savrupināto teikuma

locekli daļēji predikatīvā attieksme izpaužas vienādi.

Spēcīgāka daļēji predikatīvā attieksme ir starp raksturojamo vārdu

un savrupināto apzīmētāju vai savrupināto pielikumu.
Tā bija pagātne, sveša un tāla. V. L. 8, 240. .. . sasniegumu

skate — Vissavienības lauksaimniecības izstāde — visas pa-
saules priekšā ir apliecinājusi sociālistiskās lauksaimniecības vareno

spēku.. . C. 3, 212.

Mazāk spilgti daļēji predikatīvā attieksme izpaužas starp raksturo-

jamo apstākli un savrupināto apstākli, piem., Viņpus meža, zaļo
lauku vidū, Jānis apstājās. A. U. 32, 226.

609. §. Izšķir savrupinātus teikuma locekļus un savrupinātā teikuma

locekļa grupas.

Ja savrupinājums ir izteikts ar vienu pilnnozīmes vārdu vai jēdzie-
niski nedalāmu vārdu savienojumu, kas veido paplašinātu teikuma locekli,
tad to sauc par savrupinātu teikuma locekli.

Un aiz pakalna smej dzidri mani senie draugi — strauti. Ā. E. 1, 39.

... Straujups gribēja tikt galā ar savām domām, lai vismaz tur, uz vie-

tas, neviens nemanītu, ka viņam kas iespriedles kaklā. J. Gr. 4, 6. Te,

Padomju Latvijā, dzīves augšupeja Izmanāma Ik uz soļa.
Ja savrupinājumu veido vairāki vārdi, no kuriem viens vārds ir galve-

nais un to paskaidro citi vārdi, tad veidojas savrupinātā teikuma locekļa

grupa. Vārdi, kas paskaidro savrupinātās grupas galveno vārdu, var būt

vienlīdzīgi teikuma locekļi.
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Gaiss, koku lapu un ziedu smaržu pilns (savrupinātā
apzīmētāja grupa), plūst ap manu kaklu un ap rokām. J. Jauns. 7, 26. P ē-

tersons, vairāku zinātnisku darbu autors koksnes ķī-
m ijā (savrupinātā pielikuma grupa), nāca jau pāri četrdesmitiem. A. Grig.
6, 92. Es iedrāžos vēl otrā galā, mūsu istabā (savrupinātā apstākļa
grupa), pēc cepures .. . 8.-U. 11, 19. Kad es braucu jūrā, selgā viļņiem

dziedot, Okeāna elpas, bangu brāzmas kārs (savrupinātā du-

bultlocekļa grupa), Domas grib, lai es, par tevi vētrā dziedot, Būtu kuģim

līdzīgs, nevis niedrājs vārs. A. V. 1, 12.

Dažos gadījumos kādu no savrupinātajiem teikuma locekļiem var pa-

skaidrot palīgteikums, kas iekļaujas savrupinātā teikuma locekļa grupā.
Ziemeļu galā, pie ceļa, pa kuru no rīta slēpotāji

ielauzās sādžā, bija visbriesmlgāk. A. Grig. 1, 101. Citādi Elza bija

glīta meiča, slaida, veselīga, pareiziem sejas pantiem, gaišiem
matiem un dzirkstošām acīm, kuru skat4enā lāgiem jau

pavīda Zītaru dzimtas kvēle. V. L. 14, 94.

Savrupinātā teikuma locekļa grupā dažreiz var atrasties arī kāds

vārds ar modālu nokrāsu, piem., Tāda bija dzīves kārtība, vajadzīga un

laikam ari pareiza. V. L. 14, 11.

īpaša savrupinātā vienība teikumā ir divdabja teiciens, kuram blakus

nepastāv nesavrupināts divdabja teiciens.

Murrls tos jau gald ija pie ieejas, glauzdamies pie durvīm.

8.-U. 6, 377. Pārlidojusi vienreiz, lidmašīna taisīja lielu likumu un at-

griezās. A. Grig. 6, 114.

Ja blakus atrodas vairāki savrupinājumi, kuri vienādi paskaidro rak-

sturojamo vārdu, tad tie ir vienlīdzīgi savrupinājumi.
Tas bij Jēkabs, vienos kreklos, noplēstu piedurkni, oglēm

notraipītu seju. A. U. 29, 571. Un priekšā ir naudas papīri, veci un

jauni, zaļi, zili un sarkani. J. Ak. 1, 89.

610. §. Teikumā var būt arī vairāki savrupinājumi, kuri cits citu pa-
skaidro. Tādos gadījumos veidojas savrupinājumu virkne, kurā vienu sav-

rupinājumu paskaidro nākamais savrupinājums. Sādi savrupinājumi var

būt izteikti gan ar vienu vārdu, gan ar savrupinātu grupu.
Vag ars, Sunt v ž a tēva tēvs, vecais kunga Bērziņš, domā-

jis izkaltēt [āboliņu] tāpat kā sienu. A. U. 29, 76. Vai tad tur, frontē, zem-

nīcā, kad pagadījās brīvs laiks, neatplalksnljās doma par lemīļoto amatu?

V. B. 1, 15.

611. §. Dažiem savrupinājumiem ir vairāk noteikta vieta teikumā, da-

žiem mazāk noteikta. Novietojuma ziņā attieksmē pret raksturojamo
vārdu savrupinājumi ir tādi, kas vienmēr atrodas aiz raksturojamā vārda,

un tādi, kas atrodas tiklab priekš raksturojamā vārda, kā aiz tā.

1. Vienmēr aiz raksturojama vārda atrodas savrupinats ap-

stāklis, kas izteikts ar apstākļa vārdu vai lietvārda locījumu.
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Tepat, šai melnajā tīrumā, likšu nākamgad Izkaptis iekšā.

Brig. 3, 85. Ziemas svētdienās, pēc pusdienas, Jurks sēdēja pie saim-

nieku lielā galda un garlaikojās. J. Jauns. 1, 37.

Teikumā ar vairākiem savrupinājumiem, kuri cits citu paskaidro, katrs

nākamais savrupinājums atrodas aiz iepriekšējā savrupinājuma, bet visi

savukārt atrodas aiz raksturojamā vārda, piem., Galā ari Ir divi logi, pie
tiem dzīvo Jāna saimnieces, divas māsas, vecas vācu jumpra-

vas. A. U. 32, 'l 19.

Vienmēr aiz raksturojamā vārda atrodas arī savrupinātais pieli-
kums un savrupinātais apzīmētājs.

Kāds mans paziņa, apdāvināts mehāniķis, pats izgudroja un

uzkonstruēja speciālu modinātāju. A. Grig. 10, 20. ...viņa draugs,

gvardes vecākais leitnants Aivars Tauriņš, ziemas salā katlu

galvu stāvēja pie mazā obeliska lielceļa malā... V. L. 10, 323. Zosis,
lielās un mazās, dienas gaismu un iemīļoto ganu ieraudzījušas, sacēla ve-

selu gaviļu brāzmu ... Valdis 2, 145.

Dažreiz sastopamas konstrukcijas, kuras līdzīgas savrupinātam pie-
likumam, kas atrodas raksturojamā vārda priekšā, piem., Turīga tēva

dēls, viņš tagad varēja pastaigāt pa mežu. V. L. 10, 45. Cilvēks ar

strauju dabu un neapvaldītām politiskās darbības

dziņām, viņš mazāk domāja par sevi kā [nekā] par visu muižniecības

lietu. A. U. 16, 67.

Šāda satura izteikšanai tomēr vairāk parastas ir konstrukcijas ar div-

dabja teicienu, kas veidotas ar divdabi būdams, piem., Būdams turīga
tēva dēls, viņš varēja pastaigāt pa mežu.

2. Tiklab priekš raksturojamā vārda, kā aiz tā nostājas div-

dabja teiciens.

Bet vēsie viļņi steidzas, strauji šalkdami, savā mūža gaitā
aizvien tālāk un tālāk... Valdis 2, 257. Rijiņas priekšā izgājis,

viņš tūliņ leraudzīja lejā pie smēdes piesietu zirgu... A. U. 16, 645.

Reizumis savrupinājums var raksturot uzrunu. Šāds savrupinājums
vienmēr atrodas aiz uzrunas.

V itol, Gaujas līču draugs, cik tu esi slaiks un smalks! A. E.

1, 87. Esi sveicināts sirsnīgi, Atvar, mans dēls! V. L. 10, 376.

612. §. Savrupināti teikuma locekļi var daļēji robežoties ar vienlīdzī-

giem teikuma locekļiem, kuri ir saistījumā ar precizējamo vai vispārinošo
vārdu.

Ja raksturojamo vārdu paskaidro divi vai vairāki savrupinājumi, tad

raksturojamam vārdam, kas semantiski ir plašāka apjoma, var būt it ka

precizējamā vārda nozīme, bet savrupinājumiem — tādu vienlīdzīgu tei-

kuma locekļu raksturs, kuri ir saistījumā ar precizējamo vārdu.

Visās kamerās dunēja soļi, dunēja visapkārt — pa labi, pa kreisu

I. Lēm. 2, 59. Kartupeļus rakt ieradās ari Kraupēnu v aļinie cc s, Līze,

27 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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Irbes Annlte un Marina. A. S. 4, 199. Tāds jau vairāk nekā trisdemit ga-

dus bija viņa, veca amatnieka, vasaras tērps: nātnas, zilganas bikses,
balts krekls ... un salmene. M. B. 2, 15.

Ja raksturojamie vārdi ir divi vai vairāki un uz tiem attiecas savru-

pinājums, kas izteikts ar semantiski plašāka apjoma vārdu, tad šim sav-

rupinājumam ir it kā vispārinošā vārda nozīme, bet raksturojamiem vār-

diem — vienlīdzīgu teikuma locekļu raksturs, kuri ir saistījumā ar vis-

pārinošo vārdu.

Priecīgi tiem tecēja pretī Lienīte un J urītis, viņu bērni. 81.

14, 70. Ari savu audžu tēvu un māti, pelēko strazdu pāri, viņa
satika te katru gadu... 8.-U. 6, 122. Viņš taču jau ilgi pazina Līzi,
levu un Lien l, Koklapu kalpones. 81. 14, 251.

613. §. Mūsdienu latviešu literārajā valodā parasti savrupina teikuma

palīglocekļus: apzīmētājus, pielikumus, apstākļus, dubultlocekļus.
Smiltis vāļājās tāds savāds, pavisam melns kukainis, liels un

dūšīgs. Valdis 2, 45. Bet viņa uz jautājumiem neatbildēja, suni, savu

mīluli, kas tai glaudās klāt, atgrūda ar kāju, pieķērās sīkumiem. J. Gr.

5, 160. Jūrā, iepretim Zāļupes grīvai, labi ķērās taimiņi un

vimbas. V. L. 8, 362. Nerimstoši tērzēdami, bērni naigi palīdzēja
tukšot bļodu. 81. 4, 71. Dienas vilkās arvien uz priekšu, garas, gau-

sas, gaidu pilnas.

Papildinātāju un teikuma priekšmetu savrupina tikai īpaša gadījuma
(sk. 616. §).

614. §. Pēc savrupinājuma saistīju.ma ar citiem teikuma locekļiem

šķirami divi savrupinājuma veidi: gramatiskais savrupinājums un fakul-

tatīvais savrupinājums.
Gramatiskais savrupinājums ar raksturojamo vārdu ir saistīts

daļēji predikatīvā attieksmē. Šāds savrupinājums izsaka papildu apgal-

vojumu par priekšmetu, parādību vai pazīmi, kas nosaukta ar raksturo-

jamo vārdu. Tādi savrupinājumi ir visi savrupinātie apzīmētāji, savrupi-
nātie pielikumi, savrupinātie apstākļi un savrupinātie dubultlocekļi. Gra-

matisko savrupinājumu parasti nosaka vārdu kārtas maiņa un teikuma lo-

cekļu paplašinājums ar citiem vārdiem.

Ar fakultatīvo savrupinājumu runas plūsmā norobežo vienu vai

vairākus vārdus no pārējā teikuma. Norobežotie vārdi nosauc priekšmetu,

parādību vai pazīmi, ko runātājs grib sevišķi uzsvērt, izcelt kā kaut ko

jaunu, klausītajam vēl nezināmu, negaidītu. Bieži vien nosauktais priekš-
mets vai parādība ierosina kādus pārdzīvojumus pašā runātājā vai arī

runātājs grib ar fakultatīvo savrupinājumu ierosināt kādus pārdzīvojumus
klausītājā.

Fakultatīvajam savrupinajumam nav tas daļēji predikatīvas attiek-

smes, kas raksturīga gramatiskajam savrupinājumam, jo fakultatīvais sav-
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rupinajums neprecizē un nepaskaidro vai neraksturo nevienu teikuma

locekli.

Viņa, acīm redzot, arī tagad bija dziļi nogrimusi tajās [domās], jo

viņa nedzirdēja, ka durvis atkal tika atvērtas un kāds lenāca Istabiņā. Tikai

kad durvis atkal tika aizvērtas un turklāt ar lielāku troksni, nekā tas bij

vajadzīgs, viņa pagrieza galvu. lenācējs bij — Ernests. 81. 14, 123.

Ar šo fakultatīvo savrupinājumu tiek parādīts jaunais, klausītājam
vai lasītājam vēl nezināmais, negaidītais fakts, ka ienācējs bija Ernests.

Fakultatīvajam savrupinājumam nav nepieciešama vārdu kārtas

maiņa. Ar fakultatīvo savrupinājumu tikai izceļ vai uzsver to vārdu vai

vārdus, kam attiecīgajā runas saturā ir galvenā nozīme.

Fakultatīvo savrupinājumu panāk ar tiem pašiem fonētiskajiem līdzek-

ļiem, kādus lieto gramatiskajam savrupinājumam: ar pauzēm, ar īpašu
melodiju un pastiprinātu akcentu.

Bet saki, kas ar to — tavu Andri? A. S. 4, 93.

615. §. Dažreiz fakultatīvais savrupinājums var atrasties citā teikumā

nekā raksturojamais vārds, tā veidojot bezkopas vai vienkopas teikumu.

Annele domās, ka pelēkie diegt vīst Ir ceļi. Bumbuļaini un līdzeni,
kalnaini un lejami. Brig. 3, 127. Viņu pārtrauc Vildes kungs. Kažokā,

mapi padusē. A. U. 33, 288. Piecēlās ceha priekšnieks. Abām rokām

atspiedās pret galdu. Garš, pašcieņas pilns cilvēks. V. B. 1, 119.

SAVRUPINĀTS TEIKUMA PRIEKŠMETS UN SAVRUPINĀTS PAPILDINĀTĀJS

616. §. Teikuma virslocekļus parasti nesavrupina, jo tos nav iespējams

īpaši izdalīt teikuma sastāvā un tie viens par otru nevar izteikt kādu pa-

pildu apgalvojumu. Tie vienmēr ir savstarpējā predikatīvā attieksmē.

No teikuma palīglocekļiem parasti nesavrupina papildinātāju.
Tomēr dažreiz ir iespējama kā teikuma priekšmeta, tā papildinātāja

savrupināšana. Teikuma priekšmetu un papildinātāju savrupina tikai tad,

ja uz teikuma priekšmeta vai papildinātāja izsakāmo jēdzienu teikumā

tālāk norādīts ar attiecīgo norādāmo vietniekvārdu vai, retāk, ar 3. per-

sonas vietniekvārdu. Ar šiem vietniekvārdiem teikuma priekšmeta vai pa-

pildinātāja izsakāmais jēdziens tiek atkārtots, tas gūst sevišķu uzsvaru.

Un dzīvība — tā pieder cilvēkiem. V. L. 2, 19. Cilvēks grib būt lai-

mīgs ...
Bet laime —tā ir cīņa par komunistiskās sabiedrības uzcelšanu,

par mieru, tautu draudzību. Pad. J. 9, 182. Raini — to es esmu daudz

lasījusi.

Kopā ar teikuma priekšmetu un papildinātāju savrupina arī no šiem

teikuma locekļiem atkarīgus teikuma locekļus. Tā rodas savrupinātā tei-

kuma priekšmeta un savrupinātā papildinātāja grupa.

Lakstam uz seinera piedāvāja zvejas meistara vietu
...

Zvejas
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meistars — tas vairs nebija kapteinis un brigadieris, pat ne viens, ne

otrs. J. Gr. 5, 315. Varoņu kapi — vai tuvi, vai tāli, — Mūžam

i i c nedrīkst aizaugt ar zāli. L. V. 2, 46. Šo sila klusumu — vai tu to

devi? L. V. 2, 72. Saņemt sevi stingri — tas tagad bija nepie-
ciešams. Kapteinim Smilgām — tam nu ir darba pilnas rokas.

Dažreiz teikuma priekšmets var būt savrupināts ari tad, ja aiz tā

seko nesaskaņots vietniekvārds, piem., Jaunatne — tai pieder viss. Bri-

gadieris — viņam neteikšu nekā.

Retumis savrupināts teikuma priekšmets un papildinātājs iespējams
arī tad, ja teikumā attiecīgā vietniekvārda nav.

«Pēdīgi es lūgšus lūdzos, — ej un apskati vismaz Līdumu māju, ka

neaiznes viņiem visu. Tur ari, nabadziņam, kāju norāva, zirdziņu nosita,»

Irma raudulīgi nobeidza
. ..

A. S. 5, 103. Sešdesmit vistas!. . . Kas tur no

dārziem pāri paliek, kur tāds plosts let pāri? Un vai tāpat miežu lauku,
sātani, neatrod? A. U. 29, 298. Saodis, suņa deguns, kur smaržo pēc tau-

kiem. J. Gr. 5, 143. Pa ceļu gājis vecs vecs vecītis. Gājis, nabadziņš, un

raudājis.
Tādā gadījumā savrupinātais teikuma priekšmets vai papildinātājs

izsaka runātāja emocionālās attieksmes pret darītāju vai darītāja subjek-
tīvi emocionālo vērtējumu, bet darītāju pašu nenosauc.

Teikumi ar šādu savrupinātu teikuma priekšmetu daļēji robežojas ar

noteiktas vai nenoteiktas personas vienkopas teikumiem, kuros ir iesprau-
dums.

SAVRUPINĀTS APZĪMĒTĀJS

617. §. Savrupinātais apzīmētājs ir samērā plaši sastopams latviešu

literārajā valodā. Tāpat kā nesavrupinātais, arī savrupinātais apzīmētājs
var būt saskaņots un nesaskaņots.

Ozoli, samelnējuši un sasprēgājuši, jau varbūt simtiem gadu no-

sēdējuši slapjajā tumsībā. J. Jauns. 7, 47. Un augstu pār galotnēm skan

zilais gaiss, pilns karstuma un skaidrības... J. Ak. 1, 60.

Otrā bija ķēvīte, bēra, ar zīmi pie r ē. A. S. 5,321.

Savrupinātais apzīmētājs var būt izteikts gan ar vienu patstāvīgas
nozīmes vārdu, gan ar savrupinātā apzīmētāja grupu, kurā galveno vārdu

paskaidro vēl citi vārdi resp. teikuma locekļi.

Dēja viņa [stārķiene] ne katru dienu, bet ar pārtraukumiem, kamēr

sadēja četras olas, lielas un baltas. 8.-U. 6, 43. Meklē nektāru jaunajam
medum Bišu skr ējējpulks — dūcošs un spējš. A. V. 1, 22. Reiz bija
zēns kā visi lauku zēni — Tāds baltgalvains, ar platām zilām

acīm Un garām, dzērvju zāb akotām kājām. V. Bel. 1, 15. Pie

vienas [eglītes] stāvēja piesiets mazs melns zirdziņš, tāds skaists un

apaļš. S. E. 1, 59. Ceļa malā ir priedes, resnas kā toveri, saplaisā-

jušas un apsūnojušas. J. Jauns. 2, 232.
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618. §. Savrupinātais apzīmētājs vai savrupinātā apzīmētāja grupa

parasti atrodas tūlīt aiz apzīmējamā vārda. Visi savrupinātie apzīmētāji,
kas atrodas aiz apzīmējamā vārda, ir vienlīdzīgi, kaut arī tie izteikti da-

žādi.

Tūliņ aiz taciņas bija Kalnariju miežu lauks, mīksts un trekns.

A. S. 4, 63. Tagad te bija tikai apkalpotājas, dūšīgas un spriganas,
bez lieka bikluma un neveiklības. A. U. 16, 504.

Retos gadījumos, parasti saistītā valodā, starp savrupināto apzīmē-

tāju un apzīmējamo vārdu atrodas vēl citi vārdi, piem., Viņš bija kā

briedis starp briežiem, Tik vērīgām acīm, tik dzirdīgs. V. Bel.

1, 13.

619. §. Saskaņoto apzīmētāju nekad nesavrupina, ja tas ir viens

pats. Savrupina divus vai vairākus saskaņotos apzīmētājus, kuri izteikti

ar adjektīvu vai lokāmu divdabi.

Lielajā eglē pašā upmalā viņš atrada daudz sarkanu šā gada cl e-

kuru, sveķainu, mīkstu un smaržīgu. 8.-U. 6, 37.
...

patiesībā tas bija
tikai sapņa sākums, pati pirmā aina, — gaiša, saulaina un vilinoša. V. L.

10, 202. Un priekšā ir naudas papīri, veci un jauni, zaļi, zili un sarkani.

J. Ak. 1, 89. Tikai līkā goba, vienaldzīga un apātiska, iesnaudusies

diendusā. A. U. 30, 9. Visapkārt mājai augs brlnum daudzkrāšņu puķu —

sarkanu, mēļu, baltu un dzeltenu, bet dārza vidū būs sols
...

V. L. 10, 97.

... otrs savu mūžu bija nodzīvojis ka savas tautas lenaidnieks

ļauns, asinskārs un nepierldināms. V. L. 10, 542.

620. §. Savrupinātā saskaņotā apzīmētāja grupas veidojas vairākos

gadījumos.
1. Savrupinātā apzīmētāja grupas galveno vārdu, kas izteikts parasti

ar adjektīvu pilns, var paskaidrot kāds lietvārds, kuram var būt piesaistīti
vēl citi teikuma palīglocekļi.

Bija siltas un saulainas dienas, pilnas rudens miera un

skaistuma. V. L. 8, 125. No viņa svara tīkliņi bija mazliet iellekušles

un izskatījās gluži kā mazi gaisa kausiņi, pilni smalkiem, tīriem

sudraba putekļiem. Valdis 2, 134. Jancim atlika vienīgi izveicība

un augstā apziņa, ka aizstāv
...

putniņus, kam tāda pati dzīvība, gaiša

un mīl c stibas pilna, kā Jancim pukst krūtis. Valdis 2, 115. ...un

visa upe liekas kā dzīva būtne, pilna kustību un noslēpumu.
J. Ak. 1, 28.

2. Savrupinātā saskaņota apzīmētajā grupas galveno vardu, kas iz-

teikts ar adjek'tīvu, var paskaidrot kāds apstākļa vārds.

Viņu kuģis tai [fabrikai] regulāri piegādāja lomus, daždien

lielus, daždien mazus. J. Gr. 5, 18. .. . starp koka ēkām es biju bērns,
bērnišķīgi laimīgs un brīžiem tikpat bērnišķīgi nelai-

mīgs. J. Jauns. 5, 30. No visiem logiem gar balto mūri augšup stiepās
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kvēpu svītras —1 vietām gaišākas, vietām pavisam melnas.

A. U. 33, 177.

3. Savrupinātā saskaņotā apzīmētāja grupa var būt izteikta ar salī-

dzinājumu.
Salīdzināmā daja ir izteikta ar adjektīvu, bet salīdzinātājdaļa — ar

lietvārdu.

«£s tev parādīšu palieku!» Edvīns, sarkans kā ķirsis, bija gatavs
mesties mazajam virsū. Bērn. 1, 1, 14. Zivtiņas, sīkas kā auzas, šaudās

pa ūdens virsu. J. Jauns. 7, 7. Skraida vāveri tes, gaiši pelēkas kā

stiebri. J. Jauns. 1, 160. Bet viņš saprata, ka viņa priekšā stāv ienaid-

nieks, nežēlīgs un asinskārs kā vilks, kurš nešaubīsies ne mirkli viņu
saplosīt... V. L. 10, 253. Vecā abra [laiva], smaga kā tēva mūžs...

naktī nogāja jomas dibenā. J. Gr. 4, 16.

4. Savrupinātā saskaņotā apzīmētāja grupā galveno vārdu — adjek-
tīvu — var paskaidrot lietvārda un skaitļa vārda savienojums, piem.,
Mazais Jānis nespēja kustināt zivi, pieci kilogrami smagu.

621. §. Dažreiz kopā ar savrupināto apzīmētāju vai apzīmētājiem at-

kārto arī apzīmējamo vārdu; tā rodas variēts atkārtojums (parasti divkār-

šojums). Sāds atkārtojums kopā ar saviem apzīmētājiem izsaka apzīmē-
jamā vārda nozīmes emocionālu pastiprinājumu.

Skapi stāv vīns, tumšs, sarkans, saldens Ungārijas

vīns, ko ārsts Matlslņam novēlējis dzert. 81. 13, 162. Pie sienas bija pakārts
pulks te n[[]s, sudraba pulksten[i]s, zilām puķītēm vākā. J. Jauns.

3, 350. Mocīja slāpes, nejaukas, negantas slāpes, mēle mutē

likās sapampusi un nekustināma. A. U. 16, 445. Klepus atkal bija pie-

ņēmies, sauss, ass klepus. A. S. 4, 89. Ek, jūs ceļi, ceļi blēdīgie,
Tuvu šķita, tālu Ir! L. V. 2, 31. Pretī jau atsmaržo ceriņi, Tukuma

ceriņi ziemā. Kald. 1,68.

622. §. Nesaskaņoto pārvaldīto apzīmētāju parasti savrupina

kopā ar saskaņoto apzīmētāju. Kā saskaņotie, tā nesaskaņotie pārvaldītie

apzīmētāji var būt izteikti ar vienu vārdu, ar jēdzieniski nedalāmu vārdu

savienojumu vai vārdu grupu.

Tas bija suns — milzīga auguma un plēsonīgi nikns. A. U. 21,

105.
...

Un tur pie pašas upes ābeļu dārzā brūn agrākā kuģlpašnieka kap-

teiņa Zītara māja — liela, veclaicīga, pusotra stāva, apdrupušu

kārniņu jumtu. V. L. 14, 9. Un dārzā gar saimnieka Istabas logiem jas-
mīni, pusplaukuši un pumpuros.J. Ak. 1, 39.

623. §. Tuvi savrupinātiem nesaskaņotiem apzīmētājiem, ir savrupi-

nājumi, kas izteikti ar lietvārda lokatīvu vai nu kopā ar kādu adjektīvu
vai vietas apstākļa vārdu, vai bez tā, un raksturo kādu parādību vai

priekšmetu no telpas resp. vietas viedokļa. Apzīmējamais vārds parasti
ir izteikts ar kādu vietniekvārdu, kas norāda uz kādu priekšmetu vai
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personu. Sādi savrupināti apzīmētāji, kas precizē vietniekvārdā izteikto

nojēgumu, daļēji robežojas ar savrupinātiem vietas apstākļiem.
Tas, labajā pusē, pavirzījies vēl tuvāk. A. U. 33, 339. Tie, diben-

istabā, klausās burzmā un troksni, lidz apnīk. A. U. 33, 88. Tā, tur

grāmatā, nav bijusi īsta ragana kā ši te, bet kā viņa to atriebj... A. U.

30, 11. T l c, s alā, apnikuši staigāt un strīdēties. A. U. 33, 363. Ko tas, tur

augšā, kavējas ar atbildi. A. U. 31, 110.

Minētos savrupinātos apzīmētājus pēc nozīmes var nostatīt paralēlēs
■ar apzīmētāja palīgteikumu, piem.: Tas, kas ir labajā pusē, pavirzījies
vēl tuvāk.

624. §. Reti sastopams savrupinātais piekļautais apzīmētājs. Sav-

rupinātais piekļautais apzīmētājs visbiežāk var būt izteikts ar verba neno-

teiksmi, kuru var paskaidrot vēl kāda nenoteiksme vai kāds lietvārds ar

saviem raksturotājiem vārdiem. Šāds savrupinājums robežojas ar salikta

teikuma komponentu, kas pievienots bez saikļa.

Tas Ir ko vērts! Tagad viņam galīgi nogatavojas svarīgs no-

doms — iemācīties pīpot. A. U. 32, 69. Pienāca rudens, kļuva gatavi
rieksti un zilēs, iesākās nopietns darbs — savākt pilnas krātuves

ar barību ziemai, 8.-U. 6, 43. Cilvēkam katram Ir lolojums savs,

Katram Ir sapnis — iet kopā ar tautu. H. H. 2, 27.

Reizumis savrupinātais piekļautais apzīmētājs var būt izteikts ar fra-

zeoloģisku vārdu savienojumu, piem., Vislabāk būtu tuvcīņa, aci pret
aci, zobu pret zobu, A. U. 30, 26.

SAVRUPINĀTS PIELIKUMS

625. §. Mūsdienu latviešu valodā bieži savrupina pielikumu. Savrupi-
nātais pielikums, tāpat kā nesavrupinātais pielikums, raksturo kādu ar

lietvārdu vai vietniekvārdu nosauktu priekšmetu vai parādību, parasti at-

rodas aiz raksturojamā vārda un saskan ar to locījumā. Savrupinātais
pielikums ir izteikts ar lietvārdu vai kādu substantivējumu.

Bet tēvs, Silmežs, turējās vidus ceļā, neiejaukdamies nekur. Aps. J.

2, 133. Bet kādēļ viņa, šī fabrikas meiča, citiem stāsta niekus?

J. Gr. 5, 6. Un vai tad viņam, Andrejam Čuprim, gluži tāpat kā direk-

toram, ari nemācās virsū nepārtraukta daudzo dienas darbu straume?

V. B. 1, 109. ...daudz daudz visādu ļaužu, piedrūzmējas pilnas Istabas,

tā ka mēs, mazie, netiekam nemaz iekšā. 8.-U. 11, 65. Ozols pazina —

tas bija vecais Vēvers, agrākais pagasta rentnieks. A. S. 5, 8.

Notālēm vārnām patiesi izlikās, ka tur stāv mazi virini, uzcītīgi

ganiņi, ka uz turieni nav vērts laisties ... 8.-U. 6, 32.

Savrupinātais pielikums raksturo arī uzrunu.
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Ak menīt, rudgalvlt, runā tu! V. Pl. 2, 88. Vecā lāpsta, seno

dienu draugs, Tev vēl atlicis — pēdējais rakums. L. V. 2, 69. Ai tējas

roze, dzeltens rīta zieds, Zem galvas viz tev ielas asfalts ciets!

L. V. 2, 14. 0 zolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Tdz.

626. §. Savrupinātais pielikums vai savrupinātā pielikuma grupa

vienmēr atrodas tieši aiz raksturojamā vārda.

Kādu dienu jūnija pirmajā pusē Urgās ieradās neparasts ciemiņš —

Bruno Paceplis. V. L. 10, 241. Gāju vasarās skolā kopā ar Ādolfu,
vietējā krodzinieka dēlēnu. 8.-U. 6, 289. Vasarā mēs ar veco-

māti gājām ciemā pie viņas krustmeitas, manas krustmātes,

J. Jauns. 2, 222. Jūnijs, pirmais vasaras mēnesis. PLSiev. 6,

6, 4. Oktobris, drosmīgais arājs, Lidz pamatam tīrumu grieza.
A. V. 1, 24. Tikai kāds no jaunajiem zemes leguvējiem, Lipstiņš, pa-

rādīja raksturu
...

V. L. 10, 410.

Retos gadījumos starp savrupināto pielikumu vai savrupinātā pieli-
kuma grupu var atrasties vēl citi vārdi. Šādos gadījumos savrupinātais

pielikums robežojas ar savrupināto teikuma priekšmetu vai savrupināto

papildinātāju (sk. 616. §).

... tur jau viņi aizlīgo, staltie viļņi, garām un nemaz nedomā

aiztikt mazo puisēnu, kas par viņiem tik ļoti priecājas. Valdis 2, 23. Viņam
jau, cilvēkam, nav kas ēst padod. A. S. 5, 72. Lai viņi skrien, tie sa-

sodītie gļēvuļi un nodevēji. A. U. 16, 578.

627. §. Savrupinātais pielikums parasti saskan ar raksturojamo vārdu

dzimtē, skaitlī un locījumā.
Tā stāstīja sar kanf lotie ti s, P ērnavas zvejnieka dēls,

kas bija atgriezies no viesošanās pie vecākiem. J. Gr. 4, 144. Un sevišķi
labi draugi mēs esam ar persieti, piestātnes sargu, kuru es go-

dāju par Mešadl ... J. Jauns. 7, 40. Asara palaida piezīmi gar ausim un

turpināja neizsacīto domu, ko bija pārtraukusi Sarma, šī saviem

gadiem pārāk iedomīgā skuķe. J. Gr. 5, 270. Kad nāca

vīrieši no darba mājā, tad vērpējas ratiņus un mūs, bērnus, sacēla gul-
tās... J. Jauns. 2, 359. Viņam, lauciniekam, nepatīkami, kad pakavi
saceļ tādu troksni

...
A. U. 33, 21.

Savrupinātais pielikums ar raksturojamo vārdu var saskanēt tikai

locījumā un skaitlī, bet nesaskanēt dzimtē. Tādos gadījumos raksturojamais
vārds un vārds, ar kuru izteikts savrupinātais pielikums, ir katrs savas

gramatiskās dzimtes.

Ko viņa, viens vecs cilvēks, ar tiem iesāks? A. S. 5, 160. ... divi

bēri darba zirgi un trešais kumeļš, melna, apaļa ķēvīte, kura, kā par

brīnumu, vēlāk kļuva sirma. J. Jauns. 1, 22. Bet vēl viņa seja bija gluda
un saulaina, bez raksturīgajām līnijām, kuras dzīve — lielais, ne-

žēlīgais mākslinieks — lezīmē ar savu aso zīmuli. V. L. 8, 451. Bet ko

viņa, slims cilvēks, lai dara? A. U. 32, 213. Ko viņa, muļķa
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skuķis, zināja no pasaules. A. U. 31, 86. Par Daugavu nak vienmēr jauni

riti... Tur zeltsarkanl vārti atdarīti Ir mātei saulei — mūsu domu

draugam. M. Ķ. 3, 130.

628. §. Izšķir savrupināto pielikumu un savrupinātā pielikuma grupu.

Savrupinātais pielikums ir izteikts vai nu ar vienu patstāvīgas no-

zīmes vārdu — lietvārdu vai kāda adjektīva vai divdabja substantivē-

jumu — vai arī ar jēdzieniski nedalāmu vārdu savienojumu, kam parasti
ir īpašvārda nozīme.

...bet viņš, Verkšķītis, ir jau liels suns... 8.-U. 6, 255. Iznāk

saimnieks, Pēteris Grants, pipi zobos un saka uz mani
...

J. Ak. 1, 13.

Rudens mēness pāri spulgo Dārza košām zvaigznēm — astrām...

A. E. 1, 69. Nu, paši redzējāt: darīju, ko varēju, bet viņš, blēdnieks,

neklausa. 8.-U. 6, 214. Sls govis bij nākušas no muižas, kur man toreiz

dzīvoja kliba radiniece, šuvēja. J. Jauns. 2, 333. Mēs, mazie, ņēmām

saimnieku par priekšzīmi un bijām ļoti nopietni. J. Jauns. 1, 236. ...bet

neatstāj mierā ari mūs, vecos. V. L. 10, 322. Vecie Ir slimi, noguruši vai

vienaldzīgi — tagad mums, jaunajiem, jāstājas priekšgalā. A. U. 16, 80.

Vēl viņam, nolādētajam, nav diezgan... V. L. 10, 223. Kāda puse no

skolēniem aiziet dzert kafiju, bet mēs, padzērušie, stājamies viņu vietā.

B.-U. 11, 76.

Savrupinātā pielikuma grupas galvenais vārds ir lietvārds, ko pa-

skaidro viens vai vairāki saskaņotie un nesaskaņotie apzīmētāji vai arī

kāds apstāklis.
tikai Minna, jauna meitene, smejas. J. Ak. 1, 22. Par bāra un

atraitnes aizstāvi tika lecelts no tēva radiem attālējs radinieks —

tagadējā tiesas priekšnieka Blāķa sievasmātes

māsasvīrs Plaudis. Aps. J. 2, 163. Tā bija Anita, šī jaukā,

gaišredzīgā sieviete, kas viņus izglāba. V. L. 13, 75. Mārtiņš —

j auns puisis ar lielām cietām akmeņu skaldītāja
rokām — tik cieši saspieda Ūlupa pirkstus, ka tie iesāpējās. V. L. 10, 41.

Ozolu Mirdza, tolaik vēl skolas meitene, tagad izaugusi par

slaidu, skaistu jaunavu. A. S. 5, 93. Ari viņš, pēdējais neatka-

rīgais vīrs savā ciemā, tad bus padots šim tirgonim... V. L. 8,
298. Robertam Ir atbraucis ciemiņš, tas students no Rīgas.

V. L. 8, 86.

629. §. Savrupinātais pielikums vai savrupinātā pielikuma grupa var

pievienoties teikuma priekšmetam, nominālam izteicējam, papildinātājam,,
retumis arī apstāklim.

1. Visbiežāk savrupinātais pielikums vai savrupinātā pielikuma grupa

pievienojas teikuma priekšmetam un papildinātājam, kuri izteikti ar liet-

vārdu vai vietniekvārdu.

Bet Saulīte, māmiņa, sēru šķidrauta Trīs dieniņas raudāja vienā

raudāšanā. V. Pl. 2, 90. Vai zināja gan, mat c, lauku sieva, Ka tas,
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kam viņas sastrādātā roka No brūna klaipa nogriež maizes šķēli
...

V. Bel.

I, 16. Meža zosīm, pelēkajām māsām, Viņu tālā ceļā līdzi laisties.
V. Bel. 1, 87. Logus es pati nomazgāšu, jums, vecam cilvēkam,
būs bīstami staipīties gar augšloglem. A. Grig. 6, 50. Ārā uz ceļa
mēs, kājnieki, bijām paši pirmie, braucēji cits citu vēl gaidīja. 8.-U.

11, 24.

2. Savrupinātais pielikums vai savrupinātā pielikuma grupa var pie-
vienoties ari nominālajam izteicējam, kura nominālo daļu veido lietvārds
vai — retāk — arī vietniekvārds.

Tas bija Brenčuks, Annas brālis. Valdis 2, 156. lenācējs b i j
Andrejs Čupris, rūpnīcas partorgs. V. B. 1, 80. Tie ir viņi,
mūsu jaunie varoņi.

3. Dažreiz savrupinātais pielikums vai savrupinātā pielikuma grupa

pievienojas vietas apstāklim, kas izteikts ar lietvārdu.

... viņš ... neilgojās pēc lespējas drīzāk atgriezties Priedaines p 11i,

dzimtajā ligzdā, ar ko Vitenbergas biedriem vispirmā kārtā saistījās
atmiņas un ilgas. A. U. 16, 293. Martā Kavlnskls aizbraucis uz Ķlslo-

vodsku, uz kūrvietu. C. 10, 163. Padomju Savienībā, mūsu

lielajā valstī, Ikvienam ir plašas darba lespējas.

630. §. Savrupinātais pielikums un raksturojamais vārds nosauc vienu

un to pašu īstenības objektu, turklāt savrupinātais pielikums paskaidro ar

raksturojamo vārdu nosaukto priekšmetu, parādību vai dzīvu būtni pēc
kādas ta raksturīgas pazīmes, īpašības (sk. 420. §).

Vecais R umbalni s, šis slīpētais jokdaris, tiešām pieliecās

iuvāk(l) tiklam un likās pētījam plūksnas. V. L. 8, 129. Ezis, gudrinieks,

savāca savā paslēptuvē veselu kaudzi sausu lapu. 8.-U. 6, 141. Tikko mo-

dusies, izsteidzos pļavā Agrāk kā [nekā] bite, agrtecīte. M. Ķ. 2, 42.

Daugavlņa, māmuliņa, Zeltā sēklu viļņos sēji, Zilus linus Izauklēji.

A. V. 1, 38. Un es, muļķītis, būvēju gaisa pilis. V. L. 8, 433.
...

tur pēc
kāda talka pārnāca dzīvot Asara ar... dēlu Frldollnu, v zpūtīgu un

palaid nī gu resgali. J. Gr. 5, 20.

Savrupinātais pielikums paskaidro ar raksturojamo vārdu nosaukto

personu pēc nodarbošanās, radniecības, sabiedriskā stāvokļa, dzīves vietas,

dzimuma, vecuma vai tml.

Bet apllnkie mājieni par kapteini, bijušo jūrnieku, katrā ziņā
zīmējās uz viņu. J. Gr. 5, 220. Nu māte sāka dusmoties un bārt mūs visus

trīs; ko teikšot krustmāte, Dorīt es māte? 8.-U. 10, 106. Līdz ar sve-

šajiem kungiem bija atbraucis kāds, kuru Oskars vismazāk gaidīja — Ro-

berts, viņa brālis. V. L. 8, 197. ... lidz šim [viņš] vēl nebija parūpējies

par to, lai viņam, apriņķa partijas komitejas pirmajam

sekretāram, būtu pašam savs dzīvoklis. .. V. L. 10, 233. Grāmatu izsnie-

dzējam, kādam komjaunietim no mežziņa darbvedības,

nācās vēlreiz noklausīties lietderīgi izstrādāto Instrukciju par grā-
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mātas uzglabāšanu. A. Grig. 6, 95. Bergenas siļķu tīkla metējs ir brālis

man, daugavmalietim. J. Jauns. 7, 52. Otru r v nāt ā j v, sievieti, nevarēja
labi sadzirdēt, bet viņam likās, ka tā Ir Kode. J. Gr. 4, 143. Pie Kajaka
pienāca jaunākā atvase, gadus četrus vecs tēvam līdzīgs
zēns uz acīm nobrukušu jūrnieka cepuri, bet tēvs lika

dēlēnam let pie mātes... J. Gr. 4, 170. Viens nepārprotami viņa kalējs,
Ataugu Mārtiņš, otrā sazīmējams zeņķis Padegu Krišs. A. U. 16, 162.

Savrupinātais pielikums var precizēt, atklāt vai konkretizēt raksturo-

jamā vārda saturu, ja raksturojamais vārds ir izteikts ar vietniekvārdu.

Mēs visur redzam Tevi, stalto, laipno vīru. M. Ķ. 3, 42. Naktī

pūta viegls vējiņš, bet tas bija ritenis, malas vējš —
saulei lecot, tas

parasti rima un dažas stundas jūra bija gluda kā dīķis. V. L. 8, 161. «Ko

tu, mazs puika, zini,» Dāvis man dusmīgi atteica. 8.-U. 10, 42. «Te nu ir

viņa — tava dzimtene,» apstaigādams pilsētiņu, domāja Ozols.. .

A. S. 5, 3. Un galvenais, ka viņš, visa darītājs, pats palika ārpusē un

neredzams. V. L. 8, 418.

631. §. Raksturojamo vardu var paskaidrot vairāki savrupinati pieli-
kumi vai savrupinātā pielikuma grupas no dažādiem viedokļiem.

.
..ir tāda gara grāmata, kurā pierakstīti visi paziņas, gan draugi,

gan nedraugi. A. Grig. 12, 24. Visas trīs [muižas] lidz ar pagastiem piede-

rēja trakajam Dinsdorpam, lielāka jam plēsoņam un zem-

nieku dīrātājam visā Vidzemē. A. U. 16, 516. Sī mīļā krustmāte

nebija cita kā Ziedlntene, Silmeža māsa un Trīnes krustmāte.

Aps. J. 2, 134.

632. §. Tiklab uz pielikumu, kā uz raksturojamo vārdu dažreiz var

attiekties savrupinātā apzīmētāja grupa vai grupas. Tā kā pielikums tikai

citiem vārdiem nosauc to pašu īstenības objektu, ko ar pielikumu raksturo-

jamais vārds, tad šāda savrupinātā apzīmētāja grupa paskaidro tiklab

pielikumu, kā arī raksturojamo vārdu.

Uz ceļa bija apstājusies gadu divpadsmit veca meitene — Pacepļu

Anna, kailām kājām, plānā katūna kleitiņā, pār ple-
ciem vaļīgi iz klīdušiem, kupliem matiem. V. L. 10, 164.

Uz ežmaļa sēdēja maza, puskaila meitenīte, leitiete, auklas pā-

tagu tievajā rociņā. J. Jauns. 2, 195.

Savrupināto pielikumu, kā arī ar savrupināto pielikumu raksturojamo

vārdu var paskaidrot apzīmētāja palīgteikums, piem., Reizē ar Lieni — tikai

no otras puses — Vanagu pagalmā ienāca Mālnieka tēvs, garš sauss

vecis, kura mājas, no Vanagiem uz rītiem skatoties,

lejā birzes [birzs] malā starp ozoliem un ābelēm bij
redzamas. 81. 15, 121.

633. §. Savrupināto pielikumu var paskaidrot kads cits savrupināts
pielikums, tā ka veidojas savrupināto pielikumu virkne. Katrs no šiem
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pielikumiem var but izteikts gan ar vienu patstāvīgas nozīmes vardu, gan

arī ar vārdu grupu.

Pēc kāda laika precinieki atbrauca vēlreiz. Nu bija Ildzi ari precību
māte, Kumur v Lābrāniete, runīga vecene. A. S. 4, 5. ... tur tūliņ
novietojās saimnieka tēvs, vecais Kociņš, — liels pie cīg s vecis,

garu, sirmu bārdu un milzīgām, kaulainām rokām. V. L.

10, 58.

Savrupināto pielikumu virknē kādu no savrupinātajiem pielikumiem vai

tā apzīmētājiem var paskaidrot apzīmētāja palīgteikums.
Tas bija vecais Langsttņš — dārznieks un bitenieks, pamaza

auguma večuks ar kuplu, sirmu bārdu, kas viņam snie-

dzās līdz krūtīm. V. L. 10, 68. Tie tikpat labi redzēja, ka tas bija
pans Ķraševskis, tagadējais Lapmuiž as nabagmājas

iemītnieks, diloņslimais savādnieks, kas ienīda paša kārtas

ļaudis... A. U. 16, 463.

634. §. Nesavrupina vārdu un tēvvārdu aiz uzvārda, jo uzvārds, vārds un tēvvārds

ir vārdu savienojums ar viena nosaukuma nozīmi un viena teikuma locekļa funkciju, piem..
Atnākusi Liepiņa Milda Jāņa meita. Es satiku Pārupu Kārli Jāņa dēlu.

Varētu savrupināt vārdu no uzvārda tad, ja par uzvārdu ir priekšvārds, piem.»
Voldemārs Ivans (C. 6, 132), Olga Auguste. Ar savrupinājumu rakstos būtu norādīts,
ka pirmais ir uzvārds, otrais vārds: Auguste, Olga; Ivans, Voldemārs. Derētu varbūt

savrupināt arī attiecīgos iniciāļus: A., O. = Auguste, Olga; 1., V. = Ivans, Voldemārs.

SAVRUPINĀTI APSTĀKĻI

635. §. Bieži savrupina apstākli, kas precizē iepriekšēja apstāklī mi-

nēto nozīmi.

Raksturojamais apstāklis parasti ir izteikts vai nu ar apstākļa vārdu,
vai lietvārda locījuma formu bez prievārda vai kopā ar prievārdu. Retāk

raksturojamais apstāklis ir izteikts ar vietniekvārda locījuma formu kopā
ar prievārdu.

Te, mežā, viņi var runāt skali.
..

A. U. 30, 153. Tur bija rakstīts par
divu zēnu — Hercena un Ogarjeva — zvērastu Maskavā, Zvirbuļkal-
nos. Sudr. 4, 53. Tikai vakaros, pēc saules rieta, sētās parādījās at-

kal cilvēki
...

V. L. 8, 65. Aiz tā, pļavmalā, auga kupls ozols.

Savrupinātais apstāklis parasti ir izteikts vai nu ar vienu vārdu, vai

jēdzieniski nedalāmu vārdu savienojumu, kas veido paplašinātu teikuma lo-

cekli.

Te, patiltē, ir vesa buda... J. Jauns. 7, 43. Miķel, sēsties te, pie
krāsns. A. U. 33, 301.

Savrupinātais apstāklis var but izteikts ari ar vardu grupu. Savrupi-
nātā apstākļa grupā galveno vārdu, ja tas ir lietvārds kādā locījumā bez
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prievārda vai kopa ar prievārdu, retāk apstākļa vārds, var paskaidrot kāds

apzīmētājs vai apstāklis.

Tur, P olas upes krastā, jaunāko seržantu Annu Pacepli no kan-

didātiem uzņēma partijas biedru rindās. V. L. 10, 318. Zelmeņa dzīvoklis ir
skolas gala, vienstāva piebūvē. A. U. 30, 108. Tikai 'ziemā, pā-
rāk sliktā laikā, Paceplts dažreiz savus bērnus ar zirgu aizveda uz

skolu... V. L. 10, 100. Tālāk, gandrīz pie bākas, īrās zvejnieku laiva.

A. Grig. 6, 52. Akls guļ tur, dziļi dibenā. J. Jauns. 7, 39. Rudenī,
drīz pēc mātes nāves, Anna sāka iet skolā. V. L. 10, 99. Tepat,
pāri soļu priekšā, bālgani paspīd [mala]. A. U. 32, 19. Apakšā,
taisni pretim, palika tadu klucīšu krustu... J. Jauns. 1, 131.

Savrupinātais apstāklis parasti nostājas tūlīt aiz raksturojama teikuma

locekļa.

Viņā pusē, piekalnē, Mārtiņš ar cirvja pletu velēja stādatga sētu tā,
ka visa pasaule klaudzēja. A. U. 29, 305. Un tad, pēc vakariņām, mēs sē-

dējām bridi uz klēts priekšas. J. Jauns. 1, 44. Reiz, pret pavasari, tēvocis

piesauca Annell klāt. Brig. 3, 364.

Tikai retos gadījumos starp savrupināto apstākli un raksturojamo
vārdu var nostāties kāds cits vārds vai vārdi vai kāds palīgteikums, piem.,

.. . neviens nezin, ka mēs te esam, šinī vietā... J. Jauns. 1, 183. Viņi de-

vās turp, kurp plūda latvieši no visām Padomju Savienības malām —

uz divīzijas nometnēm. Sudr. 4, 36.

Parasti latviešu literārajā valodā savrupina vietas un laika apstākli,
reti — veida apstākli, kuriem ir precizētāja nozīme. Tomēr precizētāja ap-

stākļa savrupināšana nav vienmēr obligāta. Apstākļu savrupināšanā liela

nozīme ir autora vai runātāja izjūtai — teikumā līdzās var atrasties arī

vairāki nevienlīdzīgi vietas vai laika (reti veida) apstākļi, no kuriem ne-

viens netiek savrupināts. (Sk. 481. § un 491. §, 1., 2.).

Savrupināts vietas apstāklis

636. §. Savrupinātais vietas apstāklis vai savrupinātā vietas apstākļa

grupa var precizēt tādu vietas apstākli, kas izteikts ar apstākļa vārdu, liet-

vārda locījuma formu bez prievārda vai kopā ar prievārdu, retāk ar viet-

niekvārda locījuma formu kopā ar prievārdu.
1. Ja savrupinātais vietas apstāklis vai savrupinātā vietas apstākļa

grupa precizē vietas apstākli, kas izteikts ar vietas apstākļa vārdu, tad

šāds savrupinājums konkretizē apstākļa vārdā nosaukto vietas nojēgumu.

...tur, laukā, kūleņo jūra zaļganiem viļņiem ...
V. L. 8, 467. ... vēl

taču tikai vakar te, ielās, sprakstēja šautenes un ložmetēji. A. S. 5, 4.

Un tur, pie durvīm, stāv
...

divas skolnieces. A. U. 32, 36. Te, no kāpas,
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varēs redzēt
...

A. U. 32, 20. Pretī, daugaviešu frontē, slaistās tas

pats lielais Mente... A. U. 30, 176. Atceros spilgti melnos strazdus, kā tie

man svilpa un aicināja skatīties augšup, uz zilajām debesīm.

J. Jauns. 1, 24. Ari citi zirgi bija nogulušies savrup, netālu no ūdens

siles, daži pavisam atstiepuši galvas ... 8.-U. 6, 133.

2. Ja savrupinātais vietas apstāklis vai savrupinātā vietas apstākļa
grupa precizē tādu vietas apstākli, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu vai

lietvārda locījumu kopā ar kādu prievārdu, tad šāds savrupinājums iero-

bežo iepriekšējā vietas apstāklī minētā vietas nojēguma apjomu.
Aiz saimnieka klētīm, pļavā, dziedāja zemesvēzls garu, trīcošu

kliedzienu... J. Ak. 1, 11. Bara vidū, pašā augšā, atradās sarkanā zi-

bens ugunsstrēle. A. Grig. 6, 142. Pabriduši pa dūksti, sasniedzām pauguru,
kura pakājē auga apses, bet galotnē, lazdu krūmu vidū, bija ne-

liels laukumiņš. M. B. 2, 7. Meža stūri, zem beidzamās egles, stāv

Mārtiņš un Zelma. A. U. 31, 138.

3. Dažreiz savrupināts vietas apstāklis vai savrupinātā vietas apstākļa
grupa var precizēt raksturojamo apstākli, kas izteikts ar kāda norādāmā

vietniekvārda locījuma formu kopā ar prievārdu, piem., Aiz tā, viņā
pusē, bija pats kuplākais ceriņu pudur[\]s. Valdis 2, 82.

637. §. Mūsdienu latviešu valodā nereti blakus sastopami vairāki (pa-
rasti divi) savrupināti vietas apstākļi, tā ka veidojas savrupinātu vietas ap-

stākļu virkne. Savrupināto vietas apstākļu virknē katrs nākamais savrupi-
nātais vietas apstāklis vai savrupinātā vietas apstākļa grupa precizē iepriek-
šējo savrupināto vietas apstākli. Raksturojamais vietas apstāklis var būt

izteikts vai nu ar lietvārdu, vai apstākļa vārdu.

Jurks sēdēja saimnieku ratos, priekšā, uz dēlīša, un bija kaunīgi
acis nolaidis. J. Jauns. 1, 33. Kalpu klēts galā, saulītē, uz šaura koka

soliņa, sēdēja tēvs, māte un vecmāmiņa. Brig. 3, 364. Bet citādi es te,

Zihā, verstis desmit ārpus pilsētas, jūtos kā mājās. J. Jauns. 7, 40.

Savrupināto vietas apstākļu virknē pēdējo savrupināto vietas apstākli
var paskaidrot arī kāds vietas apstākļa palīgteikums, piem., Lielā dārza

galā, aiz ābelēm un ziedošiem ceriņiem, pašā z c diņu malā,

kur starp divām liepām bija ietaisīts dēļu sols, sē-

dēja jauneklis un baltā uzvalkā tērpusies jaunava. 81. 15, 7.

Savrupināts laika apstāklis

638. §. Savrupinātais laika apstāklis vai savrupinātā laika apstākļa
grupa var precizēt raksturojamo laika apstākli, kas izteikts vai nu ar ap-

stākļa vārdu, vai lietvārda lokatīvu.

1. Savrupinātais laika apstāklis vai savrupinātā laika apstākļa grupa,

kas attiecas uz raksturojamo laika apstākli, kurš izteikts ar laika apstākļa
vārdu, konkretizē laika apstākļa vārdā nosaukto laika nojēgumu.
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Un tomēr, cik savāds viss bija tagad, nakts krēslā! Valdis 2,
121. Vēlāk, garajos rudens vakaros, sienāži laiku pavadīja
ap siena kaudzi. . . 8.-U. 6, 11. 0, tur bija vesels stāsts, un lesākās sen,

jau vecā Brlviņa laikā! A. U. 29, 241. Pēdīgi, jūlija beigās,

iepūtās spirgtākas vēsmas. V. L. 8, 271. Aizpēr n, bula laikā, kad gāju
ar naktsšņorēm, man pazuda igāte ...

V. L. 8, 130. Vakar, pēc vakariņām,
mēs vēl drusku padzledājām.

2. Savrupinātais laika apstāklis vai savrupinātā laika apstāk|a grupa

precizē raksturojamo laika apstākli, kas izteikts ar lietvārda lokatīvu. Sav-

rupinātais laika apstāklis vai savrupinātā laika apstākļa grupa ierobežo

raksturojamā laika apstāklī minēto laika nojēgumu. Šādu precizētāju laika

apstākļu savrupināšana ne vienmēr obligāta mūsdienu latviešu literārajā
valodā.

Otrdienā, tūliņ pēc lielā lietus, viņam jābrauc, A. U. 30, 20.

Pat garais, grūtais ceļš lidz jaunajai dzīves vietai pavasari, palu
laikā, kur mēs ar māti.. . tik tik nenoslīkām, ... nav atstājis mani ne mazā-

kās pēdas. V. Pl. 4, 384. Oktobra beigās, pēc Rīgas atbrīvošanas, pārra-
dās mājās. V. B. 1, 29. Reiz vasarā, kādā svētdienā, Late ar savu

māti atnāca pie mums ciemā. J. Jauns. 2, 228. Pulksten sešos, tū-

liņ pēc zvana, Jānis Līdums piecēlās... V. L. 10, 105. Novembra sā-

k urnā, pēc svētkiem, aizbrauksim ciemā. Sestdienā, pie vakara, sāka

stipri lit.

Savrupināts veida apstāklis

639. §. Reti ir tie gadījumi, kad savrupina veida apstākli. Savrupinā-
tais veida apstāklis nostājas aiz raksturojamā veida apstākļa un paskaidro,
precizē raksturojamā veida apstāklī nosaukto veida nojēgumu.

Savrupinātais veida apstāklis parasti ir izteikts ar lietvārda locījuma
un prievārda savienojumu vai veida apstākļa vārdu.

Un visi darbi ritēja kārtīgi, bez apstājas un misēkļa. 8.-U. 9, 442.

Pret kalnu zirgi nāk lēnām, soļos. 8.-U. 10, 115. Viņš nāk pamazām,
solīti pa solītim.

SAVRUPINĀTS DUBULTLOCEKLIS

640. §. Savrupina gan saskaņotus, gan nesaskaņotus dubultlocekļus.
1. Saskaņotus dubultlocekļus, kas izteikti ar adjektīviem vai lokāmiem

divdabjiem, kurus nepaskaidro kādi citi vārdi, savrupina tikai tad, ja tei-

kumā to ir vismaz divi.

...
un es eju atkal un staigāju pa viņām, balts, mierīgs un skaists,

un viņas klanās un smaržo... J. Ak. 1,9.... tad [viņš] atslējās sēdus

tāpat'kā tie divi — vecs, salauzts un satriekts. A. U. 16, 271. Vecā saim-

niece slāj a tāpat joprojām, gausa un netīrīga, tāpat Lejassmettēnos
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piens bez laika saskāba. A. U. 29, 541. Ļaudis, nomazgājušies un pār-
ģērbušies, dodas uz mežrūpniecības saimniecības klubu. C. 10, 158. Pa

ceļu pretī nāca mūsu brlgadlere — jauna, vingra, sasārtusi, apņē-
mīga un smaidoša.

Saskaņoto savrupināto dubultlocekļi var paskaidrot vēl kādi citi

vārdi — tā rodas savrupinātā dubultlocekļa grupa.

Māte, vēl pažirgta, tikai līka, lenāca ar lupatu un pukodamās
uzvāca slapjumu. A. U. 29, 553. Kā varoņi izskatās kāpu priedes —

saliektas uz kontinenta pusi, apsūnojušas, bet sīkstas un iztu-

rīgas. A. Grig. 6, 84. Lai, stipras mīlā, stipras naidā, T a ai zd eg-

tos no Tevis, liesmainā. M. Ķ. 3, 100.

2. Dažreiz savrupina nesaskaņotus dubultlocekļus. Šādi dubultlocekļi
teikumā parasti sastopami kā savrupinātā dubultlocekļa grupa, kurā galve-
nais vārds ir lietvārds, ko paskaidro vēl kādi citi no tā atkarīgi vārdi.

Teikumā blakus var atrastiem vairākas vienlīdzīgas savrupinātā nesaska-

ņotā dubultlocekļa grupas.

Māte, slauceni rokā, stāv pie laidara cauruma. A. U. 30, 148.

Mārtiņš, kreklos un vestē, sēd pie galda, rokas uz ceļgaliem atspiedis.
A. U. 33, 56. Uz reizi Edgars stāvēja viņas priekšā, basām kājām,

baltajās ādas biksēs, bez svārkiem. 81. 19,331.
Teikumā blakus saskaņotajiem un nesaskaņotajiem savrupinātiem du-

bultlocekļiem vai savrupinātā dubultlocekļa grupai var atrasties arī div-

dabja teiciens dubultlocekļa nozīmē.

Priedaines kalējs Ataugu Mārtiņš sēdēja uz smēdes sliekšņa, kā-

jām laukā, elkoni uz ceļgala atspiedis, melno vai g v vēl

melnākās plaukstās atbalstījis. A. U. 16, 459. Tad nomira

viņa māte, vientuļa, bez piederīgiem nodzīvojusi pēdējos
mūža gadus dzimta j ā jūrmalas ciemā. V. L. 8, 203. Tur

nu netālu bij apmetušies čigāni, un pie mums atskrēja pāris čigānēnu,
nošļukušām biksēm, cepures uz acīm dziļi uzmaukušu

J. Jauns. 1, 200.

DIVDABJA TEICIENS

641. §. Divdabja teiciens ir savrupinātā vairāku vārdu vienība

teikumā, kuras pamatā ir divdabis. Divdabja teiciens vienmēr attiecas uz

kādu verbu, un divdabja izsacītajai darbībai ir tas pats darītājs, kas ar

verba finīto formu izteiktajai darbībai. Divdabja teicienam ir savas pazīmes
un sava semantiskā nozīme.

642. §. Divdabja teicieniem ir dažas raksturīgas pazīmes.
1. Divdabja teiciena centrā var būt divdabis, kas beidzas ar -ot(ies),

daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams, -dama, divdabis ar galotni -is
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un izskaņu -asi, kā arī divdabis ar izskaņu -ts, -ta. Ap divdabi, kas ir visa

teiciena galvenais vārds, saistās vēl citi vārdi, kuri divdabi tieši vai netieši

paskaidro.
Linu palagi no tīnes, spodri vizot, ārā lokās... Ā. E. 1, 40. At-

skrēja abi kazlēni
...

un dzēra ātri, ātri, astītes virpinādami. 8.-U.

6, 423. Nāk pļāvējs veldzi meklēt lielām slāpēm Un smaidīt sāk, pie
vecās akas dzēris

...
L. V. 2, 75. Kā varens milzis, dienu plecos

cēlis, Caur rīta miglu droši cilvēks brien. L. V. 2, 9. Draugs, ieklausies,

kā rudzu grauds zem sniega, zemē iearts, briest. A. Grig. 11, 64.

Divdabja teiciena centrā nevar būt lokāmais divdabis ar izskaņām -ošs,
-oša, -ams(-āms), -ama(-āma) un nelokāmais divdabis, kas beidzas ar -am

(ām), -amies (-āmies).
2. Divdabi vienu pašu parasti nesavrupina. Divdabja teicienā ir divda-

bis un no tā atkarīgs vismaz viens patstāvīgas nozīmes vārds ar papildi-
nātāja vai apstākļa funkciju teikumā.

Kā lielu dārgumu tad sakaltušu šķēli, Ar draugu (papild.) dalījis,

pie mutes kāri cēli. Ā. E. 1, 26. S mag i (apst.) elpodams, Jancis vēl brī-

tiņu noskatījās izcirstajā robā. Valdis 2, 80.

Biežāk sastopami divdabja teicieni, kuros divdabis ir paplašināts ar

vairākiem vārdiem, t. i., ar vairākiem teikuma locekļiem.
«Neiznāca,» tas atbild, slepšus tēvā skatīdamies. A. U. 31,

30. Lize redzēja, ka ari Kraupēnu Grasis ar Grīsli, ausainās cepu-

res rokās turēdami, virzās uz durvīm. A. S. 4, 193. Es toreiz biju
vēl pavisam maza, Un, pagurusi draudzenēm traukt līdz, Es lū-

dzu māti, lai man stāstu lasa
...

Ā. E. 1, 38.

Dažreiz divdabja teicienā kādu no divdabja atkarīgu vārdu var pa-
skaidrot palīgteikums, piem., Tā es stāvu, vērodams debešus un

ūdeni, pār kuru sijājas gaišs pelēkums. J. Jauns. 7, 15.

Divdabi vienu pašu savrupina, ja tam seko kads papildinātajā vai ap-

stākļa palīgteikums, vai arī tiešā runa.

Domādams, ka Marčs varbūt viņpus klintīm, Jancis

uzkāpa uz lielāka bluķa. Valdis 2, 192. Tādā vakarā kā šovakar Bungatiņu
uzņēma visi kā mīļu ciemiņu, zinādami, ka nu būs liela stāstu

stāstīšana un klausīšanās... Brig. 5, 167. Tēvs izgāja no Ista-

bas, sacīdams: «Es tagad braukšu uz pilsētu.»

3. Divdabja teiciena divdabis kopā ar pārējiem divdabja teiciena vār-

diem ir adverbiālā vai atributīvi adverbiālā attieksmē ar vārdu, kuru div-

dabja teiciens raksturo.

Adverbiālā attieksmē ar raksturojamo teikuma locekli, kas izteikts

ar verbu, ir divdabja teicieni, kuru centrā ir nelokāmais divdabis, kas bei-

dzas ar -ot(ies), kā arī daļēji lokāmais divdabis ar -dams, -dama.

Un kā senāk viņa rājas, ka man aukstā rudens rasā, Lasot ābolus

no zāles, gribas bradāt kājām basām. A. E. 1, 39. Tie, kas vēlu nak

28 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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no druvas, Nesot līdzi spirgtu vēju, Daudzos vārdus nemeklēja.
Kald. 1, 59. ledams pa laukiem, tu nemaz nezini, kuru bridi tev parā-
dīsies ūdens. J. Jauns. 7, 35. ... Stelp s teica, sataisīdams noslēpu-
mainu un dziļdomīgu seju. V. L. 10, 371.

Atributīvi adverbiālā attieksmē ar raksturojamiem vārdiem ir

divdabja teicieni ar dubultlocekļa nozīmi. Sādu divdabja teicienu centrā ir

lokāmais divdabis ar galotni -ls un izskaņu -usl un divdabis ar izskaņām
-ts, -ta. Šie divdabja teicieni ir saistīti ar kādu verbu teikumā un reizē ir

saskaņoti ar kādu deklinējama vārda formu.

Galvu pa paradumam noliecis, mēteļa apkakli uzcēlis,

viņš brien pa slapjo klajumu. A. U. 33, 362. Mārtiņam priekšā uz galda

guļ jaunsudraba kar otiņa [karotīte], divos gabalos pārlauzta.
A. U. 31, 63. Kad es klusam klauvējienam vēru durvis, baiļu mākta,
Likās: tikai gaistošs sapnis ciemoties pie manis nāktu. Ā. E. 1, 21. Pie akas

stāv Juzes spaiņi, pilni pielietu A. U. 33, 103.

643. §. Viena teikuma robežas blakus var atrasties vairāki div-

dabja teicieni, kuri visi vienādi paskaidro vārdu, uz ko tie attiecas.

Atnāca no smēdes dēls un sprieda ar vectēvu pie galda, ēzdami

kartupeļus un dzerdami tēju. 8.-U. 6, 316. «Zināms,» Jānis at-

bildēja, arī karoti nolikdams un galvu rokā balstīdams. 81.

14, 64. Mārtiņš mierīgi attin pūsli un piebāž plpltl, lēni spaidīdams,
laiku kavēdams. J. Ak. 1, 19. Anete stāv, rokas uz muguras

saņēmusi, mazliet atpakaļ atmetusies, galvu atliekusi. A. U.

63.

644. §. No mūsdienu valodas viedokļa par divdabja teicienu uzlūko-

jama arī absolūtā datīva konstrukcija. Šo konstrukciju veido nelokā-

mais divdabis, kas beidzas ar -ot(ies) un kas izsaka kādu pavaddarbību,
un lietvārda vai vietniekvārda datīva forma. Divdabis un vārds datīvā ir

savstarpējā atkarībā saistīti locekļi. Lietvārda vai vietniekvārda datīva

forma apzīmē ar divdabi nosauktās darbības darītāju, kamēr ar finītā verba

formu izteikto darbību veic kāds cits darbības darītājs, piem., Pats pre-

cēju līgaviņu, Tēvammātei nezinot. Tdz.

Ar to šie divdabja teicieni (absolūtā datīva konstrukcija) atšķiras no

pārējiem divdabja teicieniem, kuros divdabja izsacītajai darbībai ir tas pats

darītājs, kas verba finītās formas izsacītajai darbībai.

Dažreiz absolūtā datīva konstrukcijā vietniekvārda datīvs var būt arī

neminēts, ja darītājs nav zināms vai arī tas viegli iedomājams no

konteksta, piem., Cērtot zāli, cērtot sūnu [viņam], Izkapts smagi vēzē,

sit. P. S. 1, 50. Sienu vedot [mums, viņiem], uznāca lietus. Šāds datīva

izlaidums mūsdienu valodā nav vēlams.

Absolūta datīva konstrukcijas divdabja teicienu lieto ar laika, retāk ar

nosacījuma nozīmi.
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Vai patiesi māņi mani iepriecina, Kuri, plakstiem atveroties, iz g a i-

sis? Ā. E. 1, 53. Tur, sveču atspīdumam dzirkstot, saldrugteni skujas
drūp.. .L.V. 2, 73. Viņš, saulei lecot, stāvēs savā vietā. L. V. 2, 9.

Un tomēr, lielam vējam pūšot, ari šada osta viļņi saceļas
prāvi . ..

J. Jauns. 7, 40.

645. §. Divdabja teiciens, tāpat kā citi savrupinājumi (savrupināti ap-

zīmētāji, savrupināti pielikumi, savrupināti apstākļi, kas izteikti ar liet-

vārdu vai apstākļa vārdu, savrupināti dubultlocekļi) veido intonatīvi no-

beigtu vienību, kurai ir zināma sintaktiska patstāvība teikumā. Divdabja
teiciens izsaka kādu papildu paziņojumu izteicējā minētajam izsacīju-

mam, piem., Jancis stāstīja, uz labo pusi rādīdams. (Valdis 2,

10). Rakstos divdabja teicienu no pārējās teikuma daļas atdala ar pieturas
zīmēm, piem., Sīki skanēdams, ūdens gausi tek lejā.

646. §. Tā kā divdabja teiciens veido semantiski sintaktisku vienību

teikumā, tad var runāt par visa divdabja teiciena semantiskajām attiek-

smēm pret pārējo teikumu. Divdabja teiciens ir savrupinātā teikuma lo-

cekļu grupa ar apstākļa vai daļēji apstākļa nozīmē lietotu divdabi centrā.

Tikai savrupinātā apstākļa nozīme ir divdabja teicienam, kura centrā ir ne-

lokāmais divdabis, kas beidzas ar -ot(ies), un daļēji lokāmais divdabis ar

izskaņām -dams, -dama. Pārējiem divdabja teicieniem, kuru centrā ir lokā-

mie divdabji — divdabis ar galotni -is, izskaņu -usl un divdabis ar izska-

ņām -ts, -ta, ir savrupinātā dubultlocekļa nozīme.

Divdabja teiciena semantisko nozīmi nosaka divdabja teiciena centrā

esošais divdabis. Ja, piemēram, divdabja teiciena divdabim attieksmē pret
finīto verbu ir pavaddarbības nozīme (Smagi iestenēdamies, Jānis at-

sviežas uz muguras ... A. U. 32, 153), tad arī visam divdabja teicienam

kā semantiski sintaktiskai vienībai teikumā attieksmē pret raksturojamo
vārdu ir pavaddarbības nozīme.

Divdabja teicieniem ir pavaddarbības, laika, cēloņa, nolūka, nosacī-

juma, pieļāvuma nozīmes. Ļoti bieži divdabja teicienos krustojas vairākas

semantiskās nozīmes, no kurām viena ir dominējošā nozīme. Piemēram, div-

dabja teicieniem ar pavaddarbības nozīmi var būt veida vai laika nozīmes

nianse, divdabja teicienam ar laika nozīmi var būt nosacījuma nozīmes vai

kādas citas nozīmes nianse v. tml.

1. Divdabja teicieniem, kuru centrā ir nelokāmais divdabis, kas bei-

dzas ar -ot(les), vai daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams, -dama,

var būt pavaddarbības nozīme. Šādiem divdabja teicieniem bez pa-

vaddarbības nozīmes var būt vēl veida, laika vai citas nozīmes nianse.

.. .

Liene atbildēja, acis nolaizdama. 81. 4, 91. Viņu atmo-

dināja žagata, kas, skaļi žadzinādama, pārlidoja [pāri] ce-

ļam... V. L. 10, 6. Bet Ilze vēl bija spirgta un iztika bez tiem pūri-

ņiem labi vien, vasaru strādājot pie saimniekiem un ziemu
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vērpjot 8.-U. 3, 53. Tu tikai sēdi, kliedzot balsi skaļu, Es darbu

daru — dzelzi veidā kaļu. P. S. 1, 30. Viņš spēlēja skumjas dziesmas, un

Vaktlņš, sēdēdams turpat zālītē, gaudoja lidz. J. Jauns. 1, 44.
2. Divdabja teicieniem var būt laika nozīme. Šādu divdabja teicienu

centrā ir divdabis ar izskaņām -dams, -dama, divdabis, kas beidzas ar

-ot(ies), vai divdabis ar galotni -is un izskaņu -usi. Divdabja teicieniem,
kuru centrā ir divdabis ar izskaņām -dams, -dama vai divdabis, kas beidzas

ar -ot(ies), bez laika nozīmes var būt arī pavaddarbības nozīmes nianse.

Lize, mazmeitu auklēdama, arvien iedomājās savu otro dēlu.

A. 5.4,181. Un, mājās dzīdams vakaros, viņš [ganu zēns] arvien pūš
dažas skaņas noejošai saulei. J. Ak. 1, 321. «Lūk, kā per blēžus,» nezvēra

Zvlnis lielījās, nomazgādams žagarus.S.E.\,\S. ...Aivars, vēs-

tuli lasot, centās ne ar vienu vaibstu neizrādīt pārdzīvojumus ... V. L.

10, 377. Bet, mājup braucot, Zetiņa sēd viņam līdzās, priekšā. A. U.

31, 107. Viņam promesot, Lize gaidīja trešo dēlu. A. S. 4, 89. Ari karoga
masts, ko kapteinis Zītars uzcēla kādu ziemu, pārbraucis no jūras, stāv

vēl pagalmā... V. L. 14, 9. Kāds zemnieks, noskatījies viņa rokās

melnās, reiz teica: Tev Ir zelta delnas! P. S. 1, 28. «Vai skolas kungs
iekšā?» tas jautāja, padevis labdienu. S. E. 1, 45.

Dažos gadījumos divdabja teicienam bez laika nozīmes var būt ari

nosacījuma vai cēloņa nozīmes nianse.

Nākošajā reizē es, uzgājis krastā, redzu ganāmu pulku. J. Jauns.

7, 10. Kad viņš, mani tikai uzrunādams vien, ne varē ja gluži at-

mest savas augstprātīgās Izturēšanās, kas būtu noticis, kad būtu palīkuse[-'\\

[kļuvusi] viņa sieva! 81. 19, 129. Gandrīz Ik reizes es te rīta krēslā ari sa-

stapu skumīgu gārni, kurš stāv ūdens malā kā salicis cilvēks un, man tu-

vojoties, ceļas spārnos ... J. Jauns. 7, 36.

3. Divdabja teicieniem var būt nolūka nozīme. Šādu divdabja tei-

cienu centrā ir divdabis ar izskaņām -dams, -dama vai divdabis, kas bei-

dzas ar -ot(ies). Šiem divdabja teicieniem bez nolūka nozīmes dažreiz ir

arī cēloņa nozīmes vai citas nozīmes nianse.

Viņi staigāja, meklēdami darbu... 8.-U. 6, 15. Gāja ari Rai-

bītes zoslēni prom no mājām pa laukiem un pļavām, lasīdami nobiru-

šās vārpas, plūkdami āboliņu, ķerdami sienāžus. 8.-U. 6,

234. Brālis jau visu savu algu Izdeva, mani skolodams. A. S. 4, 174.

Vienmēr plašāk vērs saulstari pumpurus kokā, Suminot dzīvību, uz-

zaļos nora un lauks. P. S. 1,63. Virs ābelēm lido sikspārņi, ķerot odus

un naktstauriņus. 8.-U. 6, 522.

4. Divdabja teicieniem var būt arī cēloņa nozīme. Tādu divdabja
teicienu centrā var būt visi divdabji, ar kuriem veido divdabja teicienu.

Cilvēki, kas te gāja garām, apstājās un, sajuzdami krūtīs di-

vi ainu smeldzi, noraudzījās šai dziļi simboliskajā ainavā. Zv. 7,

22, 4. Izkapts, atgriezta, jo es arvien laižu zemēs, nemācēdams pļaut.
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J. Ak. 1,62. Sākumā mazmeita gan gribēja nest Guzniņu, bet, grozā skato-

ties, drīz vien paklupa... 8.-U. 6, 279. Jau no mazotnes pie tā-

das dzīves pieradis, viņš prata samierināties. L. P. 4, 27. Pats

sevis sabijies, Robežnieks apraujas, sagurst, atsllkst pret vezumu...
A. U. 31, 42. Strupceļā iedzīta, vecā pasaule meklēja spraugu...

V. L. 10, 218. Ģērbies garos simtgadīgos rīta svārkos un nakts kur-

pēs, tas, bezmiega vajāts, kā spoks klīda apkārt augām naktīm.

A. Grig. 11, 19.

5. Divdabja teicieniem var būt arī nosacījuma nozīme. Šādu div-

dabja teicienu centrā parasti ir divdabis ar izskaņām -dams, -dama vai div-

dabis, kas beidzas ar -ot(les). Šiem divdabja teicieniem var būt arī laika

nozīmes nianse.

Trlne gan aizrunājās, ka, pie koka turēdamās, ši it labi viena pati
varēšot pāriet [upīti]... Aps. J. 2, 120. Pavirši uzskatot, — kas tad

gan ir šis apkvēpušais mūra gabals [krāsns]... J. Jauns. 1, 39. Un, labi

ieklausoties, dzirdam, ka Blrznleka-Uplša Kaukāza stāstiem vispārējā,
pazīstamā emigrantu izjūtas noskaņa. 8.-U. 13, 20.

Divdabja teicienam, kura centra ir divdabis ar izskaņām -ts, -ta, ir

nosacījuma nozīmes un arī cēloņa nozīmes nianse.

Bet zīlītes un sarkankrūtltes ... tad tikai, bada dzītas, iedroši-

nās nākt tuvāk cilvēkiem. 8.-U. 6, 369. Acis, tā pieradinātas, jau slīd

pa rindām, kamēr prāts klīst kur apkārt. A. U. 32, 12.

6. Divdabja teicieniem var būt arī pieļāvuma nozīme. Šādu div-

dabja teicienu centrā var būt divdabis ar izskaņām -dams, -dama, divdabis,
kas beidzas ar -ot(ies), un divdabis ar galotni -is un izskaņu -usi.

Cita kalpa sieva, ar sāli un maizi vien iztikdama, staigā
sārtiem vaigiem, bet šai nelīdz ne cepeši, ne rauši... V. L. 10, 68. Aitas,
paēdušas kuplā sējā, taču vēl arvien meklē un plūc pa zālītei un

čakli gremo. 8.-U. 10, 114. Ag r i celties paradis, Straujups šoreiz pa-

modās, kad logā jau bija liela gaisma. J. Gr. 4, 187.

7. Dažos gadījumos divdabja teicieniem, kuru centrā ir lokāmie div-

dabji — divdabis ar galotni -is, izskaņu -usi un divdabis ar izskaņām -ts,

-ta, ir spilgta dubultlocekļa nozīme.

Kažociņā ierāvies, plinti plecos uzmeties, zaldātiņš
staigā gar pils pagrabu pusi. A. U. 33, 188. Murrls... nokrita no pa-
lodzes uz kājām zemē un,

asti nolaidis, Izskrēja otrā Istabā. 8.-U.

6, 370.
.. .

bet Strazdiņš pats, prieka pārņemts, sēdēja turpat
blakus uz zara un dziedāja... 8.-U. 6, 431. Upe guļ, saules satvei-

cēta. J. Ak. 1, 45. Lī dz puslielie m sniegā iegrimusi, Ilze stā-

vēja līdzās kamanām un tumšu skatienu raudzījās acis Līnai. V. L.

10, 8.

647. §. Divdabja teicienam var but ari precizētajā raksturs.



438

Šāds divdabja teiciens precizē laika apstāklī nosaukto laika nojēgumu. Rak-

sturojamais laika apstāklis ir izteikts vai nu ar laika apstākļa vārdu, vai

arī ar kādu lietvārdu ar laika nozīmi.

Precizētāja divdabja teiciena centrā var būt divdabis ar izskaņām
-dams, -dama, divdabis, kas beidzas ar -ot(ies), un divdabis ar galotni -is,

izskaņu -usi.

Gadu vēlāk, mājup dodamies, redzēju Vltebskas un Polockas

drupas. Sudr. 4, 68. Reizēm, pa mežu sirojot, gadījās uziet

kādu nosalušu vārnu... 8.-U. 6, 57. Dažreiz vakaros, aizbraukdams

jūrā, Oskars redzēja uz krasta jauniešu pulciņu. V. L. 8, 65. Pašā va-

karā, saulei rietot, aizbildnis aiz gara laika aizgāja pie Daukas mātes.

S. E. 1, 78. Ķa tr v vakaru, krēslai metoties, laižas turp lielos baros

vārnas. V. Pl. 4, 384.

FAKULTATĪVAIS SAVRUPINĀJUMS

648. §. Fakultatīvajam savrupinājumam ir psiholoģisks pamats, ko pa-

rasti izraisa divējāda rakstura psihiskas norises (sk. arī 1288. §, 2.).
Fakultatīvais savrupinājums rodas, ja runātājs apzināti tiecas pievērst

klausītāju uzmanību kādam nojēgumam, kas viņam šķiet īpaši nozīmīgs
runas satura uztveršanai.

Vairs nav laika domāt — laiks vai nelaiks, jo ir — piecas minūtes

pirms starta! C. 9, 93. Skaista tu [dzimtene] esi — jau savā agrā pava-

sara kailumā. A. U. 33, 381. «Ko gribi?» pēdējais iejautājās, asi, isi. 81. 19,

161.
...

bet mazās zāles un stiebri klusi lokās virs ūdens straumes un ne-

kad laikam nestāv mierā — visu garu vasaru. J. Ak. 1, 28. Mēs jau vasarā

visi zinājām. .. ka Karllnel būs kāzas — ar Linu Pēteri. J. Por. 2, 238.

Tikko pārdzīvotais un izjustais pamazām it kā nogrimst, un skaidri un re-

dzami apziņā izceļas — darbs... A. U. 32, 150. Raudupiete krīt, krīt uz

bērna zārka un — uzmostas
...

81. 19, 71. Dodiet man vārdu, ka jūs lesit

projām — šonakt pat. A. U. 33, 155.

Fakultatīvo savrupinājumu var radīt jūtas, kuras izraisa runas situā-

cija un paša runātāja runas saturs. Tādā gadījumā runas plūsma pārtrūkst,
jo emocijas traucē nepārtrauktu domu izteikšanu, formulēšanu ārējā runā.

Tā fakultatīvais savrupinājums rodas neapzināts.

«Es gribēju... ē... ar tevi aprunāties,» Lavīze iesāka lēnām, It kā

vārdus meklēdama. Pad. J. 9, 159. Dāvlene stenēdama klausījās un kā šau-

bīdamās vēl pārvaicāja. «Tu saki ar. . . nātrēm?» — «Mīļā sirds, tikai, ar

nātrēm.» J. Gr. 5, 34. Bet es nezinu, kā jūsu brālis uz to skatās. Viņš tādās

lietās ļoti.. . uzmanīgs. A. U. 33, 143.

Runa fakultatīvo savrupinājumu, tāpat ka gramatisko savrupinājumu,
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no pāreja teikuma atdala ar pauzēm un izruna ar loģisko akcentu. Rakstos

pauzi atspoguļo interpunkcijas zīmes — komats, domu zīme, daudzpunkti.

Es esmu novērojusi viņu un īgnumā nogriezušies — uz visiem lai-

kiem. A. U. 32, 195. Alīnei katru dienu atliek daudz laika, lai lasītu, ari par

mākslu. M. B. 2, 16. Tu saki... draudzene.Dzīvojam taču zem viena jumta.
Kas tur ko brīnīties, ka cilvēki tad satiekas biežāk? J. Gr. 5, 43.

VĀRDU ĶARTA VIENKĀRŠAJĀ TEIKUMĀ

649. §. Vārdu kārta ir viens no tiem sintaktiskajiem līdzekļiem, ar

kuru teikuma locekļi un vārdi, kam teikumā nav teikuma locekļu funkcijas,
piemēram, uzruna, iespraudumi, tiek sakārtoti tā, lai teikums iespējami
pilnīgi varētu veikt savu komunikatīvo funkciju. Vārdu kārta tātad

ietver likumības, pēc kurām vārdus novieto teikumā.

650. §. Katrai valodai ir savas vārdu kārtas likumības. Šās likumības

nav visās valodās vienādi stingras. Stingras tās ir t. s. analitiskajās va-

lodās, kā angļu, franču v. c, kurās daļēji ir zudušas galotnes. Tomēr t. s.

fleksīvajās valodās, pie kurām pieder arī latviešu valoda, tāpat ir zināmas

vārdu kārtas likumības. Atšķirība starp analitisko un fleksīvo valodu vārdu

kārtu ir tā, ka analitiskajās valodās vārdu kārtas likumi lielāko tiesu

ir negrozāmi, t. i., katram teikuma loceklim teikumā ir sava vieta, no

kuras gandrīz nekad nevar atkāpties. Šais valodās vārdu kārta ir viens no

galvenajiem vārdu resp. teikuma locekļu saistītājiem teikumā. Turpretī flek-

sīvajās valodās vārdu kārtas likumi vienmēr nav tik stingri, un tie atseviš-

ķos gadījumos pieļauj arī zināmas variācijas. Piemēram, latviešu valodā

ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs parasti nostājas apzīmējamā vārda

priekšā (Lielas bumbieres stāv augļu pilnas kā devīgas mātes.

J. Jauns. 4, 61). Šāds apzīmētājs var nostāties arī aiz apzīmējamā vārda,

sevišķi dzejā ritma dēļ. («Nu, nebēdnes lielās, pagaidat[-iet] tik, kad

pateikšu mātei, tad gan dabūsit»... Brig. 5, 239). Šādas atsevišķa teikuma

locekļa novietojuma dažādās iespējas dara bagātāku valodas izteiksmi.

Tādā kārtā fleksīvajās valodās — to starpā arī latviešu valodā — vārdu

kārtas funkcijas teikumā ir daudzveidīgākas.
651. §. Ir divi vardu kārtas veidi: tieša un netieša jeb apgriezta

vārdu kārta (inversija).

Teikumā kāda teikuma locekļa vai vārda parastākajā novietojumā iz-

paužas tiešās vārdu kārtas likumība. Tā latviešu valodā teikuma priekš-
mets parasti nostājas priekš izteicēja, piem., Pali pārskrēja. Austr.

\,2\. Es esmu laivā uz ezera. J. Jauns. 7, 4.

Ari saskaņotais apzīmētājs, piemēram, ar adjektīvu vai divdabi izteik-

tais, parasti ir apzīmējamā vārda priekšā (sk. 666. §), piem., Annele
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aizskrien, izbradā rasaino zaļi, kas paliek izrakstīta platām, melnām v ī-

lē m. Brig. 3, 287. Katliņā kūpēja tikko nosusināti kartupeļi. A. U. 21,
202.

Turpretī daži nesaskaņotā apzīmētāja veidi, piemēram, ar lietvārda in-

strumentāļa un prievārda ar savienojumu izteikts apzīmētājs, lielāko tiesu

ir aiz apzīmējamā vārda (sk. 681. §), piem., Upe ar pureņu dzeltena-

jām apmalām aizlocījās tai pāri... A. U. 29, 38.

Netiešā jeb apgrieztā vārdu kārta teikumā ir tais gadījumos,
ja zināmu gramatisku vai stilistisku nosacījumu dēļ kāda teikuma locekļa
vai vārda novietojuma ziņā ir atkāpe no tā parastā novietojuma. Piemē-

ram, izteicējs teikumā var būt ne vien aiz teikuma priekšmeta, bet ari

tā priekšā: Nodunēja zeme. A. Grig. 10, 8. Paiet vasara. Aiz-

steidzas v a s ar a. J. Jauns. 4, 54.

652. §. Vardu kārtai latviešu valodas teikuma ir divējādas funkcijas:
gramatiskā un stilistiskā.

1. Vārdu kārtas gramatiskajai funkcijai ir dažādas izpausmes.
1) Vispirms, vārdu kārtas likumi stingri nosaka atsevišķu teikuma lo-

cekļu un vārdu novietojumu teikumā, lai ar teikumu izsakāmais saturs būtu

skaidrs, precīzs un nebūtu pārprotams. Piemēram, teikumā Tas deva iespēju

rūpnīcai papildus gadā letaupīt 570.000 rubļu (R. B. 2, 51) apstākļa papil-
dus novietojums nav pareizs, jo šādā novietojumā to var uztvert saistījumā
ar vārdu gadā — papildus gadā, nevis, kā ir gribēts — saistījumā ar ietau-

pīt — papildus ietaupīt. Tātad, lai novērstu pārpratumu, apstāklim papil-
dus minētajā teikumā ir jābūt priekš vārda ietaupīt.

2. Vārdu kārta atsevišķos gadījumos nosaka teikuma locekļu sintak-

tiskās funkcijas.

a) Vārdu kārta diferencē teikuma priekšmeta un papildinātāja funk-

ciju teikumā tai gadījumā, kad abi teikuma locekļi ir izteikti ar lietvārdu,
no kuriem viens — teikuma priekšmets — ir sieviešu dzimtes daudzskaitļa
nominatīvā, bet otrs — papildinātājs — sieviešu dzimtes daudzskaitļa aku-

zatīvā. Te abu vienādo locījumu formu dēļ teikuma priekšmeta un papildi-

nātāja novietojums ir noteikts — teikuma priekšmets vienmēr nostājas
priekš papildinātāja, piem., Mātes mīl meitas.

b) Ja teikumā izteicējs vai galvenais loceklis ir izteikts ar verba vaja-
dzības izteiksmes formu un ar to saistījumā ir divi teikuma locekļi, kas abi

ir izteikti ar deklinējama vārda datīva formu, tad tas teikuma loceklis,

kas izsaka darītāju, vienmēr nostājas priekš teikuma locekļa, kas izsaka

priekšmetu, pret ko vēršas darbība, piem., Ar visu steigu Lienai jāapstājas,
jāpaliela un jāpasmaida meistaram. A. U. 17, 51.

c) Ja teikuma priekšmets ir izteikts ar lietvārdu un izteicējs ir ar ad-

jektīvu izteikts vienkāršais izteicējs (bez saitiņas), tad šāds izteicējs tei-

kumā parasti ir aiz teikuma priekšmeta, piem., Podziņas cietas. Brig.
5, 27.
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d) Arī tai gadījumā vārdu kārtu nosaka teikuma locekļu sintaktiskās

funkcijas, ja teikuma priekšmets un izteicēja nominālā daļa ir izteikta ar

lietvārdu nominatīvā. Teikuma priekšmets tad ļoti bieži ir priekš izteicēja,,
•piem., Brālis ir labs skolotājs.

c) Vārdu kārta teikumā diferencē ar teikuma locekli izsakāmo nozīmi.

Tā, piemēram, ar skaitļa vārdu izteiktais apzīmētājs var nostāties gan

priekš, gan aiz apzīmējamā vārda. Nostājoties priekš apzīmējamā
vārda, šāds apzīmētājs nosauc ar apzīmējamo vārdu izteikta priekšmeta
noteiktu daudzumu, bet, nostājoties aiz apzīmējamā vārda, — kādu priekš-
metu daudzumu aptuveni.

Uz ezera tālu spīd divas uguntiņas. A. U. 32, 13. Salasītās ogas

mēs vēl paturējām dienas divas saulītē. J. Jauns. 5, 311.

2. Vārdu kārta, būdama arī stilistisks līdzeklis, dod iespēju va-

lodai teikuma saturu niansēt ar dažādām nozīmju niansēm. Tomēr arī

vārdu kārtas stilistiskā funkcija teikumā balstās uz tām pašām likumībām,,
kas nosaka gan kāda teikuma locekļa vai vārda parasto vietu teikumā, gan

ari atkāpi no tās.

Stilistiskos nolūkos rakstnieki bieži vien atkāpjas no tiešās — pa-

rastās vārdu kārtas. Piemēram, teikumā Pret nodomu pašu necēlās It

nekādi iebildumi... (Valdis 1, 7) vietniekvārds pašu pēc tiešās vārdu kār-

tas varētu būt lietvārda nodomu priekšā: Pret pašu nodomu necēlās it

nekādi iebildumi... Lielākas ekspresivitātes dēļ autors ir izraudzījies ci-

tādu šā vārda novietojumu.
653. §. Vārdu kārta teikumā var būt atkarīga no dažādiem faktoriem.

1. Viena vai otra teikuma locekļa novietojums teikumā bieži vien izriet

no konteksta, piemēram, veida apstākļa novietojums.

Viņa īstā vieta būtu muzejā, bibliotēkā vai vecu grāmatu pārdotavām
Tā viņš mīlēja vecas zīmes, dzeltenas grāmatas un nodilušu naudu*

Austr.'l, 23.

2. Izsakāmā satura ziņā nozīmīgākais vārds, ko teikumā izceļ ar lo-

ģisko akcentu, var būt vai nu teikuma sākumā vai beigās.
Vēl vēlāk pār laktiņas malu jau staipījās resni, gaiši knābji. Jauni

putni bija ieradušies. J. Jauns. 5, 15.

3. Atsevišķu teikuma locekļu novietojums var būt atkarīgs arī no tei-

kuma modālā tipa, piemēram, vēlējuma teikumā izteicēja palīgverbs-
butu parasti nostājas pirmajā vietā: Būtu es zinājusi!

4. Kāda teikuma locekļa novietojumu teikumā zināmā mērā var ietek-

mēt arī tā vārda zilbju skaits, ar ko izteikts attiecīgais teikuma loceklis.

Piemēram, ja uz izteicēju attiecas divi veida apstākļi, tad tuvāk izteicējam

parasti nostājas tas veida apstāklis resp. vārds, kam ir mazāks zilbju
skaits.

Šodien saule karsēja spīvi un aizdomīgi. A. U. 29, 18.

5. Arī par kādu teikuma locekli lietotā vārda leksiskā nozīme var
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ietekmēt attiecīgā teikuma locekļa vietu teikumā, piemēram, ja apzīmēja-

mam vārdam ir vairāki apzīmētāji, tad tas apzīmētājs, kas nosauc krāsu,

parasti nostājas tieši blakus apzīmējamam vārdam (sk. 668. §).
Uz ežām aug smilgas un smagas, baltas puķes. J. Ak. 1, 45. Pie klē-

tiņas durvīm pietecēja liels, melns suns. Saul. 4, 80. Kad vectēvs, diez-

gan urbis, izrāva vārpstu lidz ar visu smalko skaldu puļķi, tad steidzīgās,
baltās pilītes lēkāja pa kreveļaino mizu lejup. J. Jauns. 5, 12.

Teikuma locekļu un vārdu novietojuma analizēs pamatā ir nesaistītās

valodas materiāls vienkāršajā teikumā. Ir izmantoti arī salikti teikumi,

sevišķi, analizējot apzīmētāja un papildinātāja vietu teikumā, jo šo tei-

kumu locekļu novietojums teikumā vairāk ir saistīts ar paskaidrojamo
vārdu, nevis ar teikuma struktūru.

654. §. No visiem teikuma locekļiem un vārdiem novietojuma ziņā tei-

kumā ciešāk ir saistīti teikuma priekšmets un izteicējs, apzīmētājs ar ap-

zīmējamo vārdu, papildinātājs ar papildināmo vārdu, saikļi ar saistāmo

teikumu, teikuma daļu vai teikuma locekli, prievārdi ar deklinējamā vārda

formu un partikulas ar niansējamo vārdu, mazāk — apstākļi ar raksturo-

jamo vārdu.

TEIKUMA PRIEKŠMETA UN IZTEICĒJA NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

655. §. Teikuma priekšmets un izteicējs, būdami abi teikuma virslo-

cekļi resp. teikuma gramatiskais centrs, kas savā starpā saistīti predikatī-
vās attieksmēs, zināmā mērā nosaka viens otra novietojuma iespējas
teikumā. Tāpēc abu šo teikuma locekļu novietojums teikumā ir analizējams
ciešā savstarpējā saistībā — teikuma priekšmeta novietojums saistījumā
ar izteicēju, tāpat izteicēja novietojums saistījumā ar teikuma priekšmetu,
neatkarīgi no tam, vai teikuma priekšmets un izteicējs teikumā ir blakus,
vai starp teikuma priekšmetu un izteicēju ir vēl citi vārdi.

Baumanis novilka pie sienas pakārtos zābakus un uzvilka kājās.
8.-U. 4, 41. Un tā [dziesma] nu ieskanējās tuvienē, tālienē, šaipus

upes, viņpus upes. Brig. 5, 62. Koku zari lokoties aizsmakuši šņāca.
A. Grig.' 10, 37.

Teikuma priekšmeta novietojums teikumā

656. §. Teikuma priekšmets teikumā var atrasties gan priekš, gan aiz

izteicēja.
1. Priekš izteicēja teikuma priekšmets parasti nostājas teikumā,

kurā ir ietverts kāda stāstījuma ievadījums vai kādas parādības vai no-

tikuma konstatējums.
Muižkungs ar Andru vairs ne bi j istaba. Jūzis ieraudzīja vi-
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ņus atkal pa klēti kravājamies. Upmalas kārkliem tikai paši gali vien vairs

rēgojās laukā. Spēcīgais vējš ūdeni lieliem puslokiem dzina atpakaļ
pret straumi. A. U. 21, 136. Jūra vizmoja te zilā, te sudraba krāsā...

A. Grig. 5, 3. Mēs laipojām kā meža kaķi. J. Ez. 1, 129. Putni dzie-

dāja savas līksmās dziesmas
...

V. L. 8, 332. Nakts bija tumša un

siltas miglas pilna. A. Grig. 2, 25. Piektās klases zēni vispār bija dūšīgi
p v išl. J. V. 3, 5.

Teikuma priekšmets priekš izteicēja biežāk nostājas ari teikuma ar vai-

rākiem vienlīdzīgiem izteicējiem (sk.-659. §).

Bite norāva kaļķiem noputējušo cepuri un sirdīgi Izplāja uz

plaukstas. A. U. 4, 8. Saulesvirs ātri izņēma izšauto čaulu, pielādēja
pistoli un Izšāva otrreiz. A. Grig. 2, 43. Saulīte smīnēja pretī un

skūpstīja puiša ziedošos valgus un susināja viņa valgo, balto pieri.
81. 4, 241. Otrā rītā Buncis ēda ar mums kopā brokastis zivju zupu,
dzēra alu un spēlēja... dziesmas. 8.-U. 4, 76.

Vairāk uzsvērtais teikuma priekšmets konteksta deļ dažkārt nostājas

priekš izteicēja — teikuma sākumā.

Vecs cilvēks pētniekam tikpat dārgs kā kāds muzeja retums. V. Pl.

4, 351. Bet kas tad tagad kaltēja! Visi putni bija klāt. J. Jauns. 5, 118.

Lieli tumšlapainl jorģiņu krūmi rieta jau ziedus kā zaļas pogas.

J. Jauns. 5, 19. Manas basās kājas ir jutušas daždažādas zemes, akme-

ņus, kokus un stādus. J. Jauns. 7, 3.

Priekš izteicēja, parasti teikuma pirmajā vietā, nostājas ar vietniek-
vārdu tas, šis vai viņš izteikts teikuma priekšmets. Šāda novietojuma liku-

mība lielāko tiesu izriet no konteksta.

Tas bija niedru strazdu pārītis. K. Grig. 1, 18. Pēc neliela brīža

viņš atgriezās kopā ar priekšsēdētāju. Tas l r kalsens neliela auguma pus-

mūža virs. J. V. 3, 107. Ar to zēnu varētu runāt. Viņš nemaz vairs ne-

liekas tik negants kā vakar. Brig. 5, 43.

2. Ir vairāki gadījumi, kad teikuma priekšmets nostājas aiz iztei-

cēja.

1) Teikuma priekšmets nostājas aiz izteicēja tad, ja teikuma priekš-
metā ietvertais nojēgums ir īpaši uzsverams, izdalāms pārējo teikuma lo-

cekļu vidū.

Ķarš pārbaudīja un pārmeklēja plaši un sīki valstis un tautas, sa-

biedrību un lekārtu un atsevišķu cilvēku stāju un stiprumu. Kā uguni sa-

deg viss neīstais, liekulīgais, netaisnais, varmācīgais, tumsonīgais.

Iztur un uzvar patiesais, taisnīgais un gaišais, cēlais. Sudr. 3, 44.

Kādus jautājumus apskata un izlemj kopsapulce? C. 1, 63. Un cik

uz tās pašas salas liela platība? Vai uz tās dzīvo cilvēki? Vai l r

.kādas ēkas? J .V. 3, 81.

2) Ļoti bieži aiz izteicēja ir tāds teikuma priekšmets, kam ir kādi
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apzīmētāji. Ar izteicēju saistītais teikuma palīgloceklis — papildinātājs
vai apstāklis — tad parasti nostājas priekš izteicēja — teikuma sākumā.

Sajā klusajā zemes stūrī dzīvo stipra un sīksta {aužu cilts. V. L. 15,
6. Pagalmā atskan ātru solu dipoņa. Pie lapenes apstājās aizelsies

zēns. J. V. 3, 105. Vienmēr un visur viņam gadījās kāda klizma. A. U.

29, 38. Pamazām iesila saulains bezvēja rits. J. V. 3, 154. Drīz uznāk

silts un rāms lietus. J. V. 3, 66.

Samērā bieži šāds teikuma priekšmeta un izteicēja novietojums ir ari

tad, ja izteicējs nosauc kādu norisi, sevišķi dabā.

Tuvu tālu skanēja dzeguze. Brig. 5, 22. Lauka malā auga bērzs

un netālu meža malā egle. 8.-U. 6, 12. Ausa rits. V. Sp. 1, 51. Bridi vē-

lāk sāka snigt sniegs. V. L. 6, 350.

657. §. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu novietojums teikumā var

būt divējāds.
1. Ja vienlīdzīgie teikuma priekšmeti nostājas priekš izteicēja, tad

tie parasti ir teikuma sākumā.
Meži un birzis aizlaiž mūsu kliedzienus tālumā. J. Jauns. 5, 192.

Apdrupušl mūra nameļi un šķības koka būdas ar lodziņiem sniedzās

gandrīz lidz dobuļlem izmītajām ķieģeļu letvēm. A. U. 4, 811.

2. Vienlīdzīgie teikuma priekšmeti teikumā var nostāties arī aiz iz-

teicēja. Tādā gadījumā tie parasti ir teikuma beigās.

Viņiem piebiedrojās mūsu puiši un meitas. J. Jauns. 5, 203. Gar

ceļa malām ciešās rindās stāvēja bērzi, egles un priedes. Saul. 4, 28.

Izteicēja novietojums teikuma

658. §. Izteicēja novietojuma īpatnības teikumā ir analizējamas sav-

starpējā saistījumā ar teikuma priekšmeta novietojumu.
Pēc struktūras ir dažādi izteicēji: verbālais izteicējs, kas izteikts

ar verba vienkāršā vai saliktā laika formām, nominālais izteicējs,
kas izteikts ar nomenu un savukārt var būt vienkāršs un sastata.

Bez tam izteicējs var būt izteikts arī ar apstākļa vārdu. Visiem šiem

izteicējiem novietojuma ziņā kopēja likumība ir tā, ka tie teikumā var būt

gan priekš, gan aiz teikuma priekšmeta.
Dziļas un vispusīgas saites vieno latviešu tautiskā atmodas laik-

meta darbiniekus ar krievu tautas izlasi. Sudr. 3, 44. No upes cēlās balti

miglas vāli un garām, viļņveidīgām grīstēm stiepās pļavās. V. Sp. 1, 168.

Lielā istaba ar biezajiem, vecajiem mūriem ir drēgna un
salta kā pa-

grabs. Brig. 5, 201. Lekni bija ari ml eži un auzas. Saul. 4, 105.

Verbāla izteicēja novietojums teikuma

659. §. Verbālais izteicējs, kas izteikts ar verba vienkārša laika

formām, var nostāties gan priekš, gan aiz teikuma priekšmeta.
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1. Teikuma, kurā īpaši nav uzsvērts neviens no teikuma virslocekļiem,
verbālais izteicējs parasti nostājas aiz teikuma priekšmeta.

Papuve aizstiepās tievā, garā strēmelē, tālu, vairāk nekā versti.
J. Jauns. 6, 21. Bet Minci te jau nāca kā kūlenis no sava kakta. Brig
5, 242.

2. Priekš teikuma priekšmeta izteicējs parasti nostājas tad, ja ar

teikuma priekšmetu izsakāmais jēdziens ir uzsvērts vairāk nekā izteicējā
ietvertais nojēgums (sk. 656. §). Bieži vien šāds teikuma virslocekļu novie-

tojums sastopams kada notikuma apraksta ievadījumā.

Pagāja gadi. Br. S. 2, 7. Pret nakšņaino debesu loku izcēlās kūtiņas
šķībais jumts ar gaisā tzslējušos spāri kā pliku ribu. Brod. 7, 12. Dažas
dienas vēlāk Straujupu lidz sirds dziļumiem saviļņoja priecīgs notlkum s.

J. Gr. 4, 107.

Teikuma pirmajā vietā parasti nostājas teikuma galvenais loceklis pamudinājuma
teikumos, kas izsaka pavēli vai lūgumu.

Nemāci braucēju! A. U. 4, 15. «lenes žagarus! Izslauki istabu! Izberz slauceni!

Aizej uz pagrabu un atnes kartupeļus!» rīkojums sekoja rīkojumam. V. L. 10, 100.

3. Aiz teikuma priekšmeta, parasti teikuma beigās, verbālais izteicējs
nostājas tad, ja tas ir vairāk uzsvērts nekā teikuma priekšmets. Tā tas pa-

laikam ir jautājuma teikumos vai arī vēlējuma teikumos.

Bet kad es nu par tiesu labojos? Kad Kristīne mani labo? 81.

15, 164. ...Tu vēl neesi redzējis?... V. L. 2, 129. Kaut tu zinātu!

A. S. 8, 62.

660. §. Aiz teikuma priekšmeta parasti nostājas vienlīdzīgi ver-

bālie izteicēji.

D aunis pieliecas, ciešāk sažņaudz delnā pa ceļam Izgriezto bērza

bozi, ar otru roku satausta kabatā sērkociņus un droši sper soli tumsā.

J. V. 3, 87. Viņa ieiet otrā istabā, paskatās Matislņa gultā. Viņa no-

vērš acis no bērna, noņem zida lakatu no galvas un ieliek to skapi. 81. 13,
172. Brlvlnš ieveda viesus lekšā, attaisīja lodziņu un izrādīja krāsni.

A. U. 29, 299!

Pa lielākajai daļai vienlīdzīgie izteicēji teikuma nostājas noteikta kar-

tībā — pēc izsakāmo darbību secīguma.

Pēc krietnas stundas mašīna nogriezās pa liepu gatvi un apstājās

glītas mājas priekšā. V. Sp. 1, 134. Garš, kupls zars sniedzās lidz pat at-

vērtam logam un piemetās pa reizei viegli viegli pie viņa [ta] rūtīm. 81. 4,

641. Annele papurināja smiedamās galvu un visi lakati bija atkal nost. Tad

tēvs bargi pakratīja pirkstu un sasēja tos [lakatus] ciešāk. Brig. 5, 19.

Saulesvlrs ātri izņēma izšauto čaulu, pielādēja pistoli un izšāva otr-

reiz. A. Grig. 2, 43.
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Teikumā var būt arī tādi vienlīdzīgie izteicēji, kurus gan var pārstatīt
vietām, bet teikuma saturs tādā gadījumā mainās.

Viņa [Anna] iesteidzās istabā un nosvieda spaiņus. A. U. 29, 479. (un:
Viņa nosvieda spaiņus un iesteidzās istabā). Kārlis nosēstas uz gul-
tas un apmierina bērnu. 81. 13, 162. (un: Kārlis apmierina bērnu un

nosēstas uz gultas). Dižais Daunls pagriežas un pamāj Tenim un

Laimonam. J. V. 3, 81 (un: Dižais Daunls pamāj Tenim un Laimo-

nam un pagriežas).

Rakstītājs vai runātājs sados gadījumos izraugās tieši tadu vienlīdzīgo
izteicēju novietojumu, kāds ir nepieciešams domas izteikšanai.

Var būt arī tāds vienlīdzīgo izteicēju novietojums teikumā, kur iztei-

cējus varētu mainīt vietām, teikuma saturam paliekot vienam un tam pa-

šam, piem., Lidz vēlam vakaram viņš [Oskars] šķiroja tiklus, pārska-

tīja samudžinātos vimbukšu linumus, piesaistīja notrūkušās plūksnas un

salāpīja dažus izjukušus akmeņu maisiņus. V. L. 8, 9.

Minētajā piemērā vienlīdzīgo izteicēju novietojums tiešām varētu būt

dažādi variēts, relatīvi nemainot teikuma saturu. Tomēr vienlīdzīgo verbālo

izteicēju novietojumu diezgan stingri nosaka izsakāmā satura atsevišķu
vienību secīgums, lai runātāja vai rakstītāja doma būtu izteikta iespējami
precīzi.

661. §. Arī ar verba saliktā laika formām izteiktajam izteicējam
ir dažas novietojuma īpatnības. Izteicēja sastāvdaļas — palīgverbs un div-

dabis — teikumā var atrasties tieši blakus, nostājoties bieži vien aiz tei-

kuma priekšmeta.

Sūrumu saimnieks Antons Paceplls bija cerējis ar izdevīgas ap-

precēšanās palīdzību uzlabot savus neapskaužamos dzīves apstākļus. V. L.

10, 81. Ignats jau laikus ir sagādājis no kaimiņiem grābekļus lielajam
talcinieku pulkam. J. V. 3, 38. Kāpēc tu savu cepuri tā esi nopušķojis?
81. 4, 242. Kaut tikai viņa Reiņa kreklus mazdrusciņ tīrākus būtu izve-

lējuse[-si]! 81. 2, 102.

Arī vienkopas teikumā par galveno locekli lietotā verba saliktās laiku formas abas

sastāvdaļas var atrasties viena otrai tieši blakus, piem., Vakar atkal nebija ielikusi

manā gultā siltu termoforu. A. Grig. 7, 13.

Var but arī ta, ka starp palīgverbu un divdabi nostājas citi teikuma

locekļi vai vārdi.

Tā bij par visu ezera līci izpletušies, ezera stūrus apņēmuse[-s\] un

ēdas tagad divos zaros dalīta tālāk. 81. 20, 323. Un c s tak [taču] neesmu ne-

viena graša nevietā izdevis! 81. 2, 81. Bija atkal iestājies klusums. A. S.

6, 16.

Tads pats teikuma galvena locekļa palīgverba un divdabja novietojums var but arī

vienkopas teikumā, piem., / r jau ari pie daktera būts. A. U. 29, 547.
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Nomināla un adverbiālā izteicēja novietojums teikuma

662. §. Nominālais un adverbiālais izteicējs var but vienkāršs un sa-

stata.

Vienkāršais nominālais izteicējs var būt izteikts ar lietvārdu, ad-

jektīvu, lokāmu divdabi, vietniekvārdu vai skaitļa vārdu, adverbiālais iz-

teicējs — ar apstākļa vārdu. Šāds nominālais vai adverbiālais izteicējs
lielāko tiesu teikumā nostājas aiz teikuma priekšmeta.

«Tu jau, Lība, vesela?» saimnieks prasījis. J. Jauns. 5, 143. Vai ziema

jau galā? Sudr. 4, 93. Laiks skaists. Viņi pieci.

Nominālais vai adverbiālais sastata izteicējs ir izteikts ar palīgverbu
un nomenu vai apstākļa vārdu. Šim izteicējam ir vairākas novietojuma li-

kumības. Arī nominālais vai adverbiālais sastata izteicējs, tāpat kā vien-

kāršais, parasti teikumā novietojas aiz teikuma priekšmeta. īpaši no šās

novietojuma likumības literārajā valodā nedrīkst atkāpties tad, ja teikuma

priekšmets un nomināla sastata izteicēja nominālā daļa ir izteikti ar liet-

vārdu nominatīva formā.

Piektās klases zēni vispār bija dūšīgi puiši. J. V. 3, 5. Strēlnieki

bija uzticīgi Ļeņina karavīri. Sudr. 3, 80. Visa progresīvā inteliģence
ir mūsu rezerve. V. L. 5, 113.

Nomināla sastata izteicēja nostatīšana priekš teikuma priekšmeta mi-

nētajos piemēros radītu sintaktisko funkciju maiņu (piem., Mūsu re-

zerve ir visa progresīvā inteliģence v.tml.).
Nominālais sastata izteicējs vienmēr nostājas arī aiz tāda teikuma

priekšmeta, kas izteikts ar norādāmo vietniekvārdu tas vai šis nominatīvā.

Šāds nominālā izteicēja un teikuma priekšmeta novietojums var būt atka-

rīgs arī no konteksta.

Tas bija dīvains, sarežģīts laiks. V. L. 10, 197. Tā bija neparasti
dziļa un glāstoša sajāta. Sudr. 4, 50. Tas bija pavecāks vīrs, liela au-

guma, palikām kājām, lielās platās kurpēs ar purniem uz augšu. I. Lēm.

2, 123. 3 i ir pirmā laime manā mūžā! A. S. 8, 154.

663. §. Nominālais vai adverbiālais sastata izteicējs, kam pirmajā
daļā ir saitiņa, bet otrajā — lietvārds, adjektīvs, divdabis vai apstākļa
vārds, teikumā var nostāties nesadalīti, t. i., tūliņ aiz nominālā vai ad-

verbiālā izteicēja saitiņas novietojas nominālā vai adverbiālā daļa. Tei-

kuma priekšmets parasti ir priekš šā izteicēja.

Acis vai ar katru dienu metas tumšākas. 81. 15, 119. Baseini ir

tukši. A. Grig. 4, 39.

Samērā reti nominālā sastata izteicēja nominālā daļa nostājas priekš
saitiņas. Šādā novietojumā nominālā daļa ir uzsvērta. Teikuma priekšmets
tad parasti ir aiz saitiņas.
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Tāda bija masu istaba. J. Jauns. 5, 17. Lekni bija arī mieži un

auzas. Saul. 4, 105. Labs ir A ndrievs. Saul.'4, 72.

Teikuma priekšmets var novietoties arī starp nominālā vai adverbiālā

sastata izteicēja nominālo vai adverbiālo daļu un saitiņu. Šādā gadījumā
abas izteicēja daļas ir uzsvērtas.

Tāds jau viņš ir, pāri ar otru viņu nedabūs. A. U. 29, 549. Bries-

mīgi smaga, tāda viņa esot
...

A. U. 29, 6. Cik jauki te tagad viss

bija!
Nominālā sastata izteicēja saitiņa ir vairāk uzsvērta nekā nominālā

daļa tad, ja saitiņa nostājas aiz teikuma priekšmeta un izteicēja nominālās

daļas — teikuma beigās, piem., Vai dzīve skaista nav? Rainis 4, 145.

664. §. Ja teikumā ir vairāki vienlīdzīgi nominālie sastata iztei-

cēji, tad parasti tie teikumā atrodas aiz teikuma priekšmeta. Saitiņa lie-

lāko tiesu nostājas priekš pirmā nominālā sastata izteicēja nominālās da-

ļas.
V agults vienmēr bija kluss un kautrīgs

...

J. Gr. 4, 204. Liedags
bija ciets un līdzens. J. Gr. 4, 222. ... tāds sils ir ārkārtīgi vienmuļš un

garlaicīgs. A. U. 39, 98.

APZĪMĒTĀJA NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

665. §. Apzīmētājs teikumā, īpaši nesaistītā valodā, ir viens no tiem

teikuma palīglocekļiem, kas vietas ziņā ir cieši saistīts ar apzīmējamo
vārdu. Latviešu valodā apzīmētājs var nostāties vai nu priekš, vai aiz

apzīmējamā vārda. Apzīmētāja divējādais novietojums galvenokārt ir at-

karīgs no apzīmētāja formālās izveides.

Apzīmētājs apzīmējama vārda priekša

666. §. Priekš apzīmējamā vārda nostājas apzīmētājs, kas izteikts

ar adjektīvu, ar lietvārda ģenitīvu, ar divdabi, vietniekvārdu, skaitļa vārdu

vai apstākļa vārdu.

1. Ar adjektīvu izteikts apzīmētājs:
Abi cēlās un izvilka apaušus no vecās dravas. Aps. J. 2, 56. Pat sa-

tvlkums lesitās brūnajā sejā. A. S. 5, 25. Dārznieks paņēma veco že-

bērkli no kakta. Valdis 1, 120.

2. Ar lietvārda ģenitīvu izteikts apzīmētājs:
Melnalkšņu galotnes Spilvas lejā kā saplucinātas skarainiem

apveidiem slējās augšup no pelēkās miglas. A. U. 29, 102. Aizbrauc arī

saimniecības mašīna kaut kur cirsmā pielabot ceļu. Ē. V. 2, 80

3. Ar divdabi izteikts apzīmētājs:
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Samītais sniegs čirkstēja zem kājām kā lūstoši stikli... A. S. 8,
166. Slāpējoša smarža plūst pretī. A. U. 2, 62.

4. Ar vietniekvārdu izteikts apzīmētājs:
No visām pusēm lien zuši uz viņa kur v l. A. U. 1, 93. Šajā burzmā

neviens viņas sevišķi neievēroja. A. U. 29, 731. ... Sad un tad pagadījās ari

kāda vēstule. A. U. 29, 454.

5. Ar skaitļa vardu izteikts apzīmētājs:
Uz ledus gabala atradās četrpadsmit zvejnieku un divi zirgi.

81. 12, 943.

6. Ar apstākļa vārdu izteikts apzīmētājs:
Ciems Ir tāls, un darīšanas garas un dažādas ar Einiti un Mlldiņu, un

lielo atpakaļ nākšanu. Brig. 5, 133.

667. §. Apzīmējamo vārdu var raksturot vairāki apzīmētāji, kas

var būt izteikti gan ar vienas vārdu šķiras, gan ar dažādu vārdu šķiru vār-

diem.

1. Ar vienas vārdu šķiras vārdiem izteikti apzīmētāji:
Mēs braucam gar lielām nledrām, kurās čivina mazi, pelēki putniņi.

J. Jauns. 7, 20. Pār visu klājusies vasaras nakts krēsla. Saul. 4, 83.

2. Ar dažādu vārdu šķiru vārdiem izteikti apzīmētāji:
Pašā stigas vidū vienādos attālumos lerakti slaidi, nodarvoti stabi.

ē. V. 2, 38.
...

Mincite, elsas noraustīdama, draudēja savām iedomātām

pāri darītājām. Brig. 5, 241.

Šo vairāku apzīmētāju starpā attieksmē pret apzīmējamo vārdu daž-

kārt ir vērojamas dažas noteiktas vārdu kārtas likumības.

Vairāku ar vienas vārdu šķiras vārdiem izteiktu apzīmētāju novietojums.

668. §. Ar vairākiem adjektīviem izteiktie apzīmētāji apzīmējama
vārda priekšā lielāko tiesu kārtojas pēc zināmiem vārdu kārtas likumiem.

Ja apzīmējamo vārdu raksturo divi ar adjektīvu izteikti apzīmētāji,
tad apzīmētājs, kas nosauc ar apzīmējamo vārdu izsacītās parādības vai

priekšmeta apjomu vai tā vecumu, kā liels, mazs, jauns, vecs, mēdz no-

stāties priekš tā apzīmētāja, kas izsaka kādu citu īpašību.

Viņa lielā, apaļā seja bija grumbās ...
A. S. 4, 68. ... lieliem, nik-

niem soļiem viņš steidzās akmenājiem pāri. A. U. 29, 295. ... mežmalā pie
Zvīņu ciema kāpām izauga tāds mazs, spodrs namiņš ar sarkanu šīfera
jumtu. V. L. 12, 20. ...tagad uzcelts jauns, stalts 'nams. Sudr. 4, 42.

Jaunu, spirgtu vēsmu atnesa un jaunas perspektīvas pavēra padomju
vara. C. 3, 408. ... uz kura [kalna] augšējās malas auga veca, lika liepa.
A. U. 34, 22. Partizānu nometne bija lerīkota starp vecām, stāvām klin-

tīm kāda uzkalna virsotnē. 2. Gr. 1, 189.

29 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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No vairākiem ar adjektīvu izteiktiem apzīmētajiem tuvāk apzīmējamam
vārdam mēdz nostāties apzīmētājs, kas izsaka krāsu.

Te šaurs, balts zibens izšāvās no tumšajiem mākoņiem un pa-

zuda. 81. 13, 54.
...Maksiļo. .. izstiepās uz sūnainās akmens muguras,

kas kā milzīgs, zaļš bruņurupucis gulēja pie avota. 2. Gr. 1, 32.

Lejā ir cieta, zaļa nora. K. Sk. 4, 227. Uz ežām aug smilgas un

smagas, baltas puķes. J. Ak. 1, 45.

Dažkārt vērojama atkāpšanās no šādas vārdu kārtas. Ja uzsvērts ir

kādas citas nozīmes ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs, tad tas nostājas
tuvāk apzīmējamam vārdam, bet apzīmētājs, kas nosauc krāsu, atvirzās

tālāk.

(Durvīm pretim gulēja liels balts akmens.) Tam blakām brūngans, ma-

zāks akmens. J. Jauns. 5, 23.

Apzīmētājs, kas nosauc krāsu, atvirzās tālāk no apzīmējamā vārda ari

tad, ja otrā ar adjektīvu izteiktā apzīmētāja zilbju skaits ir lielāks. Šāda

vārdu kārtas likumība palīdz teikumu veidot ritmiskāku, vieglāk izrunā-

jamu.
Aiz zaļās, lēzenās salas rāmi plūda upe... Sudr. 4, 88. Ja viņš

labā omā, tad pieķeras pie krāsns, un melnie, pastalainie papēži zib vien

pa gaisu. 8.-U. 3, 246. ... skujlņa sprakstēdama aizdegās, un zils, pū-
kains dūmu bubulis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā... K. Sk. 4, 83.

Vispār, ar neatvasināto adjektīvu izteiktais apzīmētājs mēdz nostāties

priekš apzīmētāja, kas izteikts ar atvasinātu adjektīvu.
Dziļas un daudzpusīgas saites vieno latviešu tautiskā atmodas

laikmeta darbiniekus ar krievu tautas izlasi. Sudr. 4, 44. Pēc īsas pauzes

sīkiem, steidzīgiem solīšiem iznāk Dārziņmāte. Brod. 2, 17. Veci,

simtgadēji ozoli izstiepa tam pretī savus varenos zarus. K. Sk. 4, 111.

Resnas, sprogainas vāles stiepjas kalnam pāri. A. U. 2, 62. Motocikls

ar dziļu, nevienādu vagu. A. Grig. 6, 7. Un es pakāpju pa trepēm un

spraužu zaļos, smaržīgos bērzus gar paspārnēm no vienas un otras

puses. J. Ak. 1, 50. Te kādā pagriezienā ceļmalā Iznira apstādījumi un

liela, sarkana sēne. A. Grig. 6, 27.

Ne katrreiz šādu apzīmētāju novietojumu nosaka tikai attiecīgo vārdu

zilbju skaits. Arī nozīmes saistījuma ciešums ar apzīmējamo vārdu daž-

kārt nosaka minēto apzīmētāja vietu teikumā.

Sā pavasara sējā masveidā lietos jaunus agrotehniskus pasā-
kumus. C. 3, 85. Ļeņina ielā pie Kultūras nama spoži dega liela elek-

triskā spuldze.'A. Grig. 6, 146. Spilgta elektriskā gaisma

apspīdēja istabu. V. B. 2, 279.

Ar atvasinātu adjektīvu izteiktais apzīmētājs var atvirzīties talak no

apzīmējamā vārda.

Vienmērīgiem, platiem soļiem Jānis Līdums soļoja pa ceļu at-

pakaļ uz apriņķa pilsētiņu pie Ilzes un Artura. V. L. 10, 131. Gundega jau
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gandrīz izšķīrās viņai uzticēt izlases posma vadību, taču nobaidīja viņas
trauslais augums un sapņainās, lielās acis. A. Grig. 6, 128. Sīkzarai-

nie un kuplie olīvu koki aug tik vienādās rindās, It kā tos būtu stādī-

jušas viena un tā paša dārznieka rokas. 2. Gr. 1, 156.

Sāds apzīmētāju novietojuma veids mazliet gausina teikuma tempu;

starp vairākzilbju vārdu un vārdu, kam zilbju skaits ir mazāks, runas

plūsmā rodas neliela pauze.

669. §. Apzīmējamo vardu tieši var raksturot vairāki ar lietvārda

ģenitīvu izteikti apzīmētāji.
1. Ja teikumā ir vairāki ar lietvārda ģenitīvu izteikti apzīmētāji, tad

apzīmējamam vārdam blakus nostājas tas apzīmētājs, kas nozīmes ziņā ir

ciešāk saistīts ar apzīmējamo vārdu.

Viņai šķita, ka .. . viņa It kā lekļaujas dēla ikdienas dzīvē ar vi-

siem tās sīkumiem. V. B. 2, 193. Re pu b l i ka s pirmrindas uzņēmumi

apņēmušies šogad iegūt no katra ražošanas platības kvadrātmetra levēro-

jami vairāk produkcijas. C. 3, 65. Viņam bija papēžu malu gl ūde-

ni s un tiltiņa malu gludenls. TK 12.

2. Vairāki ar lietvārda ģenitīvu izteiktie apzīmētāji apzīmējamo vārdu

var raksturot nevis tieši, bet pakāpeniskā secībā (sk. 399. §). Blakus ap-

zīmējamam vārdam nostājas tas apzīmētājs, kas nozīmes ziņā ar apzīmē-

jamo vārdu ir cieši saistīts. Pārējie apzīmētāji pakāpeniskā secībā pakār-
tojas cits citam gan nozīmes saistījuma, gan arī novietojuma ziņā.

Jaut ā jumu izskaidrošanas vakars bij pilnā gaitā. A. U. 29, 789.

Nu kļuva redzama visa kalpa ģimenes nabadzība. V. L. 10, 16.

Bija notikusi dienesta pilnvaru pārkāpšana. TK 10. Vēl ir pē-
tījama zemes virsmas augstuma pakāpe... TK 12. Ļoti radoša

bija dzelzceļa transporta darbinieku aktīva Vissa-

vienības s a nāk s m c. C. 3, 60.

670. §. Ja apzīmējamam vārdam ir vairāki apzīmētāji, kas izteikti ar

divdabi, tad šo apzīmētāju savstarpējā novietojumā apzīmējamā vārda

priekšā nav vērojamas īpašas vārdu kārtas likumības.

Ja apzīmējamā vārda priekšā nostājas tādi ar divdabi izteikti apzīmē-

tāji, no kuriem vienu tuvāk papildina vai paskaidro papildinātājs vai ap-

stāklis, tad apzīmējamam vārdam tuvāk nostājas tas ar divdabi izteiktais

apzīmētājs, kuru tuvāk vēl paskaidro kāds papildinātājs vai apstāklis.

Krustiņam uznāca neizsakāmas, vē l ne kad nesajustas bal-

les. 81. 13, 59. Pa spraugu viņš varēja saskatīt tikai pamestu, pie-

mēslotu, dažādiem krāmiem piemētātu un nezālēm aiz-

augušu pagalmu. A. U. 34, 171. Tos sagaidīja dzeloņstiepļu žogi, mīnu

un granātu šķembas, sprēgājošas, ļauni sīcošas lodes. A. Grig.
2, 53.
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671. § No vairākiem ar vietniekvārdu izteiktiem apzīmētājiem
tuvāk apzīmējamam vārdam nostājas tas apzīmētājs, kas nosaka pie-
derību.

Kristīne saņēma visus savus spēkus un izturējās laipni pret
laipno precinieku. 81. 15, 165. Un kāds mierīgums, kāds pašpaļāvības stin-

grums katrā viņa kustībā un vārdā! V. L. 10, 127. Tā man, tā ari

tām citām manām māsām. Brig. 5, 486.

Talak no apzīmējama vārda atvirzās ar noradāmo vietniekvārdu izteik-

tais apzīmētājs.
Gribēju tos citus kokus pārdot. 81. 14,6. Šo savu grāmatu

atdošu brālim.

672. §. Ja apzīmējamo vārdu paskaidro vairāki ar skaitļa vārdu

izteikti apzīmētāji, tad tie apzīmējamā vārda priekšā nostājas skaitīšanas

kārtībā.

Dažas kolhoznieku mājas ir pat tris un četri preses izdevumi. C.

3, 68.

Ar dažādu vārdu šķiru vārdiem izteiktu apzīmētāju novietojums

673. §. Apzīmējamo vārdu var apzīmēt ne tikai viens vai vairāki ar

kādas vienas vārdu šķiras vārdiem izteikti apzīmētāji, bet arī divi un vai-

rāki ar dažādu vārdu šķiru vārdiem izteikti apzīmētāji, kas apzīmē-

jamā vārda priekšā lielāko tiesu kārtojas noteiktā secībā.

674. §. Ja apzīmējamo vārdu raksturo ar adjektīvu un ar liet-

vārda ģenitīvu izteikti apzīmētāji, tad šo abu apzīmētāju novietojums
var būt divējāds:

a) ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs + ar lietvārda ģeni-
tīvu izteiktais apzīmētājs un

b) ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs + ar adjek-
tīvu izteiktais apzīmētājs.

Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs nostājas blakus ap-

zīmējamam vārdam tad, ja tas nozīmes ziņā ciešāk ir saistīts ar apzīmē-

jamo vārdu nekā ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs. Adjektīvs šādā pozicijā
parasti ir ar nenoteikto galotni.

Meitenes... plūc spīdoši zaļas brūkleņu mētras, garas zaķ-

staipekļu vit nes un gaiši pelēkos sūnu lēkšķus. 8.-U. 4, 188.

Baltas mākoņu salas atspoguļojas zilajos Latgales ezeros.

V. L. 10, 323. Vizēdama aizslīd saule pār baltiem sniega klajumiem.
I. P. 2, 73.

Turpretī, ja ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs nozīmes ziņā ir ciešāk

saistīts ar apzīmējamo vārdu nekā ar lietvārda ģenitīvu izteiktais, tad tas

nostājas tieši apzīmējamā vārda priekšā.
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Nosēdos pie atvērta loga un pār pilsētas lēzenajiem jumtiem
nolūkojos lejā uz jūru. 8.-U. 4, 400. Bija aprīļa pēdējās dienas. Brod.

4, 72. Galā, pie pašiem laidara vārtiem, bija saimnieku jaunā klēts.

J. Jauns. 5, 23. Ziemas svētdienās pēc pusdienas Jurks sēdēja pie saim-

nieku lielā galda un garlaikojās. J. Jauns. 5, 41.

675. §. Ja apzīmētājs ir izteikts ar adjektīvu un divdabi, tad

šo abu apzīmētāju novietojums apzīmējamā vārda priekšā var būt divējāds:
ar divdabi izteiktais apzīmētājs-!-ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs

un ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs-f-ar d ivd a b i izteiktais apzīmē-

tājs.

1. Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs nostājas blakus apzīmējamam
vārdam, ja tas ar apzīmējamo vārdu nozīmes ziņā ir ciešāk saistīts nekā ar

divdabi izteiktais apzīmētājs.

Tajā mirkli viņa pamanīja ceļmalā stāvošo jauno sievieti un

ragutiņas ar zēnu. V. L. 10, 8. Pēc rajona skates plūdclemlešl atgriezās
mājās ar brezentu segtā smagajā automašīnā. A. Grig. 6, 259.

Ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs attieksmē pret apzīmētāju, kas iz-

teikts ar divdabi, nostājas tuvāk apzīmējamam vārdam arī tad, ja tas iz-

saka kādu raksturīgāku īpašību nekā ar divdabi izteiktais.

Matlslņš labprāt dzer spēcinošo, saldeno vinu. 81. 13, 162.

... viņi.. . ziedojuši visus savus spēkus, savu dzīvību cīņai par brīvību, par

vienotu, laimīgu cilvēci. Sudr. 4, 54. Rita gaismā jau varēja redzēt

laivās salīkušus, nekustīgus stāvu s. Z. Gr. 1, 124.

2. Turpretī otrāds abu minēto apzīmētāju novietojums — ar adjektīvu
izteiktais apzīmētājs +ar divdabi izteiktais apzīmētājs — ir tad, ja ar div-

dabi izteiktais apzīmētājs nozīmes ziņā ar apzīmējamo vārdu ir ciešāk

saistīts nekā ar adjektīvu izteiktais.

Uz plata rakstāmā galda gulēja visādi papīri... 8.-U. 4, 400.

Savi dežuranti un dežurantes bija augšējās guļamās istabās, savs

dežurants apakšā klasē. 8.-U. 4, 241.

Šo abu apzīmētāju novietojumu apzīmējamā vārda priekšā daļēji no-

saka arī zilbju skaits vārdā: mazzilbīgajam vārdam resp. ar adjektīvu iz-

teiktajam apzīmētājam seko vairākzilbīgais vārds resp. ar divdabi izteik-

tais apzīmētājs. Šāds apzīmētāja novietojums ir tad, ja to nenosaka kāds

cits faktors. Tāds pats abu minēto apzīmētāju novietojums parasti ir arī

tad, ja ar divdabi izteikto apzīmētāju tuvāk paskaidro kāds papildinātājs
vai apstāklis.

Pie maza apsūbējuša lodziņa parādās tāds kā baltums... A. U.

34, 5. Virs galvām lodes novilka asas, skanošas stīgas. A. Grig. 2, 5.

Sis sirmais, rūdītais revolucionārs pratīs bez aizspriedumiem
apsvērt sarežģīto gadījumu. V. L. 10, 302. Vējš visos zaru galos šūpoja
baltas, zeltaini pūkotas pir a mīdīt es. A. U. 34, 216. ...miljonu
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acīm uzaugusi krāšņa, skatienam neaptverama ainava... V. L. 10,
229. Klusēdamas tās pastaigājās pa stāvo, ceriņu un ievu krāmiem no-

augušo krastu. A. Grig. 6, 31. ...zēns turpināja iet pa šauru, ak-

mens šķembām piebirušu taciņu. 2. Gr. 1, 32. ...traktors aizvelk lie-

las ragavas, kas piekrautas ar valgu, viegli smaržojošu kūdru. C.

3, 57.

Ja ar adjektīvu izteiktais apzīmētājs nozīmes ziņā ir ciešāk saistīts ar

apzīmējamo vārdu nekā ar divdabi izteiktais apzīmētājs, tad tas nostājas
tieši blakus apzīmējamam vārdam.

Sietiņiem apvilktās mazās spuldzes peldēja smagos tvaikos.

A. U. 34, 306. Starp priedēm, krūmu segtā mazā nokalnltē... varēja
redzēt plašu apkārtni. Brod. 4, 70. Kalējiene... atlocīja pudeles kaklam

piesieto garo papīru.. . 8.-U. 3, 58. Pa pusviru pamestajām durvīm

bija redzama saltas gaismas žilbi apmirdzēta sniegaina no kal ne.

676. §. Vairākas vārdu kārtas likumības ir vērojamas tādu apzīmē-
tāju novietojumā, no kuriem viens ir izteikts ar lietvārda ģenitīvu,
otrs —

ar divdabi.

1. Stingra vairāku apzīmētāju vārdu kārtas likumība ir, ja apzīmē-
jamo vārdu raksturo ar lietvārda piederības,ģenitīvu un ar ciešamās kārtas

pagātnes divdabi izteikti apzīmētāji. Ar lietvārda piederības ģenitīvu iz-

teiktais apzīmētājs vienmēr ir aiz apzīmētāja, kas izteikts ar minēto div-

dabi.

Rīteru Minna nosolīto Osienes pūra lādi atstājusi turpat sēt-

malā ... A. U. 29, 680. Runātājs savu priekšlasījumu nobeidza ar isu pār-
skatu par tulkotām bērnu grāmatām... Rainis 18, 261. S a raus-

tītās mākoņu strēles, kas ausmā gulēja apvāršņa malā, stiepās jau
tepat pāri galvām. 2. Gr. 1, 125.

Ja šais piemēros ģenitīvu novietotu ciešamās kārtas pagātnes divdabja
priekšā, tad tas vairs nebūtu piederības izsacītājs, bet gan nosauktu darī-

tāju, piemēram, Rīteru Minna Osienes nosolīto pūra lādi atstājusi
turpat sētmalā.

2. Apzīmējamo vārdu teikumā var raksturot ar lietvārda ģenitīvu un

ar tagadnes ciešamās vai darāmās kārtas vai pagātnes darāmās kārtas

divdabi izteikti apzīmētāji. Arī šo apzīmētāju novietojumā priekš apzīmē-
jamā vārda ir zināmas vārdu kārtas likumības.

Ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs nostājas tuvāk apzīmēja-
mam vārdam tais gadījumos, ja tas nozīmes ziņā ir cieši saistīts ar apzī-
mējamo vārdu. Ar divdabi izteiktais apzīmētājs nostājas priekš apzīmētāja,
kas izteikts ar lietvārda ģenitīvu.

Pa vaļējo logu plūda Istabā no dārza ziedošu ābeļu un ceriņu
smarža. Aps. J. 1, 134. Ilze skatījās kā... pil vizošas sudraba lā-

ses. A. Grig. 6, 79. Galvenais — neticama brīvības sajūta. V. B.
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2, 214. ...nesalaužams gribas spēks kvēloja tanīs. V. B. 2, 315.

Matrožu kajītes durvis priekšgala paaugstinājumā šklbl vlrājās izdi-

lušās misiņa eņģēs. A. U. 34, 300. Tās siltā elpa kā ar maigu roku

aizspieda nogurušos acu plakstus. Z. Gr. 1,211.
Var būt arī tā, ka ar lietvārda ģenitīvu izteiktais apzīmētājs nostājas

priekš apzīmētāja, kas izteikts ar divdabi. Lietvārda ģenitīvs tad jēdzie-
niski un sintaktiski ir saistīts gan ar divdabi, gan ar apzīmējamo vārdu.

Lopu ēdināmās b aļļlņas un teļu dzirdināmie tove-

rīši Izplatīja skābu smaku. A. U. 4, 43. Apavu fabrikai Ir nepieciešamas

actiņu iespiežamās mašīnas un ādu pārbaudāmais Irbu-

lis. TK 12. Jāzina likuma paplašinošā iztulkošana. TK 10.

Ir ari gadījumi, kad abu minēto apzīmētāju novietojums apzīmējama
vārda priekšā nav tik stingri noteikts.

Meitenes jau sasarkušie vaigi nokrāsojās kvēles sarkanumā. 81.

2, 189. ...viņu sāka mocīt skumju, greizsirdības un dusmu neatšķe-
tināms mistrojums... A. Grig. 6, 93.

Te ļoti viegli var iedomāties arī otrādu apzīmētāju novietojumu — jau
sasarkušie meitenes valgi,, neatšķetināms skumju, greiz-
sirdības un dusmu mistrojums.

677. §. Apzīmējamo vārdu teikumā var raksturot ar vietniekvārdu

izteiktais apzīmētājs un ar adjektīvu vai lietvārda ģenitīvu, vai

divdabi izteiktais apzīmētājs.

Ar vietniekvārdu izteiktais apzīmētājs vienmēr nostājas priekš apzī-

mētāja, kas izteikts ar adjektīvu vai lietvārda ģenitīvu, vai divdabi.

Jūs taču solījāties izlabot manu elektrisko gludekli. A. Grig.
4, 9. Par tādu ātru braucienu uz Rīgu mājinieki sprieda visilgāk.
8.-U. 4, 36. ...tu būsi apguvusi savu darba lauku un nostājusies

stingri uz kājām ...
V. L. 10, 235.

... bijām gatavi atsist katru ienaid-

nieka prettriecienu. V. B. 2, 198. Jo Ilgāk Arturs runāja, jo vairāk

Annu sāka valdzināt viņas nākamais darbs. V. L. 10, 349.

678. §. Ar skaitļa vārdu un adjektīvu vai lietvārdu, vai

divdabi, vai vietniekvārdu izteiktā apzīmētāja novietojums
priekš apzīmējamā vārda var būt divējāds: ar skaitļa vārdu izteiktais ap-

zīmētājs var nostāties priekš minētajiem apzīmētājiem un tas var no-

stāties arī aiz tiem — tuvāk apzīmējamam vārdam.

Parasti ar skaitļa vārdu izteiktais apzīmētājs nostājas priekš apzīmē-
tāja, kas izteikts ar adjektīvu vai lietvārda ģenitīvu, vai divdabi, vai da-

žiem vietniekvārdiem.

...gaisā uzvijas divas sarkanas raketes... V. L. 10, 310. Vi-

ņam pie kājām spārdījās trīs lielas līdakas un plātīja muti paprāvs
asaris. A. Grig. 5, 19. Mēs izdzirdām pirmās rupjās lāses sitamies

pret zariem, lapām un skujām. A. Grig. 6, 84. Abi linsēklu zārdi
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ozola kalnā stāvēja skaisti. A. U. 29, 299. Trešā Berlīnes vēstulē mi-

nēts Ibsena «Borkman[i]s» ...
Rainis 18, 85. Viņa acis zem kuplajām uz-

acīm iemirdzējās kā divas vēja uzpūstas ogles. 2. Gr. 1, 162. Man

blakus strīdējās divi padzīvojuši viri. Brod. 4, 81.
...

ved ciemiņu

uz viesnīcu, kurā ir tikai trīs izdodamas istabas... A. Grig. 6, 34.

Agnese paņēma divus savus saiņus un izsteidzās no kupejas. A. S.

8, 16. Divas citas mākslinieka gleznas veltītas republikai... C. 3, 64.

Ir ari atkāpes no šas vardu kārtas.

1. Aiz adjektīva — tuvāk apzīmējamam vārdam — ar skaitļa vardu

izteiktais apzīmētājs nostājas tad, ja uzsvērts ir ar adjektīvu izteiktais

apzīmētājs.
Izbrauca paagri pilnās divās ores. 8.-U. 3, 72.

... izstrādāja darba

plānu tuvākajiem trim mēnešiem. V. L. 10, 350.

Ar skaitļa vardu izteiktais apzīmētājs nostājas aiz adjektīva ari tad, ja
nozīmes ziņā tas ir cieši saistīts ar apzīmējamo vārdu.

Grūti bija agrāk domāt, ka no viņa iznāks tik labs un spēcīgs

pirmais sekretārs. V. L. 10, 235. ...pats devās uz savu veco pirmo
vadu. V. B. 2, 158.

2. Ar skaitļa vardu izteiktais apzīmētājs nostājas aiz apzīmētajā, kas

izteikts ar divdabi vai lietvārda ģenitīvu, ja tas nosauc tikai daļu no div-

dabi vai lietvārda ģenitīva ietverta jēdziena.

Sī Ūsiņa istl tā izskatījās, kā kad kāds ar tintē samērcētiem trim

pirkstiem tam būtu saņēmis aiz lūpas. Aps. J. 1, 174. Bailīgi kliedzot,

pāri kapsētai pārlaidās kaut kur no naktsmiera iztraucētas četras

vārnas. A. Grig. 2, 33.
... piecpadsmit minūtēs leradīsies finiša pir-

mie dalībnieki [pārējie pienāks vēlāk]. A. Grig. 6, 8.

3. Ar kārtas skaitļa vardu izteiktais apzīmētājs biežāk medz but aiz

apzīmētāja, kas izteikts ar piederības nozīmē lietota ģenitīva formu.

Laika migla jau klaja viņā pirmos solus šajās bagātajās mā-

jās... V. L. 10, 254. Nama ceturtajā stāvā atrodas metodiskais ka-

binets.

4. Ar skaitļa vārdu izteiktais apzīmētājs nostājas arī aiz dažiem viet-

niekvārdiem, piemēram, aiz norādāmiem vietniekvārdiem. Ar norādāmo

vietniekvārdu izteiktais apzīmētājs, norādīdams uz kaut ko iepriekšēju, jau

zināmu, parasti tiecas nostāties jebkura apzīmētāja priekšā — arī tāda ap-

zīmētāja priekšā, kas izteikts ar skaitļa vārdu.

Un šie astoņpadsmit vīri to prata. A. Grig. 2, 44. Smieklu šalciens

tomēr nošalca tiem trim Veckalačiem pakaĻ A. U. 4, 341. Es

gribu tās divas istabas šinī paša nama. V. B. 2, 21.

Ari ar nenoteikto vietniekvārdu kāds vai noteikto vietniekvārdu viss iz-

teiktais apzīmētājs mēdz nostāties priekš skaitļa vārda.
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Pie kroga slitas čurnēja piesieti kādi četri zirgi, kulbās sa-

jūgti. 8.-U. 4, 140. Pie magazīnas klēts vēl uzbrauca uz ceļa kādas tris

ores... 8.-U. 3, 72. Vai bij [skolā] kādas sešas ziemas? A. U.

29, 685. Visi trīs viri... nosēdās savos krēslos. Aps. J. 1, 174. Kad visi

tris gājēji nokļuva šajā vēsajā, saules neapspīdētajā joslā... 2. Gr.

I, 161.

679. §. Stingra vārdu kārtas likumība ir vērojama tais gadījumos, kad

kādu apzīmētāju tuvāk raksturo vai papildina citi vārdi, kam teikumā var

būt dažādu teikuma palīglocekļu funkcija. Šādi no apzīmētāja atkarīgi vārdi

var nostāties tikai apzīmētāja priekšā. Starp apzīmētāju un apzīmējamo
vārdu nedrīkst būt citi teikuma locekļi.

Nevienam negribējās ar savu skarbo balsi traucēt pavasara mai gu-
ni a pilno ritu. Valdis 1, 29. Mirdz o š i gaiša diena guļ dzeltējušos bēr-

zos, lēni šūpodamās zemi nokārušos zaros. R. S. 1, 291. Viņš izrāva

linu lupatu no kabatas un aptina to ātri ap stipri asiņojošo brūci. 81.

2, 147. Gar kalnāja sāniem Vicoja oleandriem apaugusi upe. 2. Gr. 1,
169. Tikai tagad viņas isti aptvēra, cik laba un visiem tīkama bijusi šī ne-

domājot nodibinājusies kārtība. A. U. 29, 442. Sasiluši viņa aizgāja
no krāsns un apsēdās pie mazā, grāmatām, statuetēm un visā-

diem niekiem apkrauta galdiņa. A. U. 8, 106. Motori dūca kā bi-

tes ziedošo akāciju zaros. 2. Gr. 1, 130. Turpretī trešās rotas ko-

mandierl — kapteini Daubl dievināja... viss bataljons. A. Grig. 2, 66.

...liekas, ka stumbros dziedāja augšup kāpjoša sula. Sudr. 3, 94.

680. §. Tāda pati stingra vārdu kārtas likumība ir arī tad, ja ar cie-

šamās kārtas pagātnes divdabi izteikto apzīmētāju paskaidro lietvārda ģe-
nitīvs. Subjekta ģenitīvs šādos gadījumos var būt tikai minētā divdabja
priekšā.

Turpat viņš ieslēdza ari lifta zēna tērpu un uzvilka tēva atstātās

drēbes. 2. Gr. 1, 153. Drauga sarakstītā grāmata jau ir izla-

sīta.

Apzīmētājs aiz apzīmējama vārda

681. §. Ir arī tadi apzīmētāji, kuru parastais novietojums ir a i z apzī-
mējamā vārda.

1. Ar lietvārda instrumentāli (savienojumā ar prievārdu ar vai

bez tā) izteiktais apzīmētājs nostājas aiz apzīmējamā vārda.

Tā pati jaciņa dzeltenām nomazgātām puķēm un elkoni ielāps. A. U.

29, 74. Akas stabam uzlikta balta cepure noļukušām malām. A. U. 34, 5.

Es raugos viņā kā dziļā akā, kur atspīd zilas debesis ar viegliem, bal-

tiem mākoņiem. Sudr. 4, 75. Uz galda gulēja papīri ar dažādiem aprē-
ķiniem. 2. Gr. 5, 108.
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2. Aiz apzīmējamā vārda vienmēr nostājas apzīmētājs, kas izteikts ar

lietvārda vienskaitļa akuzatīva vai daudzskaitļa datīva un instru-

mentāļa kopīgās formas savienojumu ar prievārdu par.

Un visu to viņa dara ar savu prieku par dzīvi. Brig. 5, 487. Ar par-

tijas rajona komitejas un izpildkomitejas atbalstu redakcija sasauca plašu

apspriedi par dārzkopības tālākas attīstības jautājumiem. C. 3, 48.

Piejūras novada ogļrači stājas sociālistiskajā sacensībā par darba ra-

žīguma kāpināšanu. C. 3, 86.

3. Ar lietvārda ģenitīva un prievārda no savienojumu izteiktais ap-

zīmētājs nostājas aiz apzīmējamā vārda.

Te ir glītas mazas somiņas no melna velūra... skaistas so mi-

ņas no melnas ādas... C. 3, 65. Labvakar, es esmu Elza no pasta...
A. Grig. 12, 70.

4. Ar lietvārda vienskaitļa akuzatīva vai daudzskaitļa datīva

un instrumentāļa kopīgās formas un prievārda pret vai pa savieno-

jumu izteiktais apzīmētājs teikumā ir aiz apzīmējamā vārda.

Svarīga ir uzskaite pa dienām un uzskaite pa mēnešiem.

TK 10.

5. Aiz apzīmējama vārda nostājas apzīmētājs, kas izteikts ar lietvārda

datīvu.

Francijas nacionālas miera padomes prezidija aicinājums Fran-

cijas iedzīvotājiem. C. 3, 84.

6. Ar lietvārda lokatīvu izteiktais apzīmētājs parasti nostājas aiz

apzīmējamā vārda.

Uz sēdekļa sēdēja milzīga auguma virs pilnā kaujas bruņojumā.
A. Grig. 2, 54. Uzmeklēju jau ari klucīti labas dūres lielumā...

B.-U. 4, 61. Tad bārdainais krusttēvs Iznāca otru reizi ar zēnu manā

vecumā... 8.-U. 4, 231.

Priekš apzīmējama vārda ar lietvārda lokatīvu izteiktais apzīmētājs
nostājas tad, ja apzīmējamais vārds ir darbības vai darītāja nosaukums.

...sakas lieliskas medības un mērķī šaušana. J. Jauns. 5, 183.

Mežā braucēji gatavojās ceļam. Talkā gājēju bija daudz.

7. Aiz apzīmējamā vārda palaikam nostājas tāds ar skaitļa vārdu

izteiktais apzīmētājs, kas aptuveni nosauc apzīmējamā vārdā ietvertā no-

jēguma daudzumu.

Dažreiz audēja nosēdēja pie vēršanas dienas divas. J. Jauns. 5,

108. No cirsmas lidz stacijai bija kilometru divpadsmit. V. L. 10, 18.

8. Ari ar verba nenoteiksmi izteiktais apzīmētājs parasti nostājas aiz

apzīmējamā vārda.
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Brīviņu Laurai visi iemesli vērtēt un salīdzināt. A. U. 29, 73. Vi-

ņam bija ļoti liela tieksme mācīties.

682. §. Ar nomenu izteiktiem postpozitīviem apzīmētājiem var būt pa-
šiem savi apzīmētāji, kuru novietojumu atbilstošā apzīmējamā vārda

priekšā nosaka tās pašas likumības, kas jau konstatētas, analizējot viena

vai vairāku apzīmētāju novietojuma iespējas priekš apzīmējamā vārda.

Aiz lapu kokiem no miglas izlīda nosūnojis niedru jumts ar vec-

modīgu tievgala skursteni. A. U. 21, 173. Lejā bija tikai galds, ska-

pis, gulta, saimnieces pūra lāde dzelzis kaltiem pakšiem. Uz vāka

tai bij uzkrāsota zila roze piecām lapām. J. Jauns. 5, 24.

683. §. Aiz apzīmējama vārda var but vairāki vienlīdzīgi post-
pozitīvie apzīmētāji. To secību noteic izsakāmais saturs.

Drīz gar ceļu starp priedēm divās rindās sāk stāties zemas koka mā-

ji ņas lēzeniem papes jumtiem, aizvlrtņotlem vai ari vaļējiem, lampas ap-

gaismotiem logiem. A. U. 32, 8. Kad viņš Izgāja no krasta tumšās ēnas,

skatienam jau atklājās plašais būvlaukums ar ķieģeļu kaudzēm, kok-

materiālu grēdām, novadcaurulēm un citiem materiāliem. 2. Gr. 5, 107.

Un Griškas Jašam reiz pieguļā piesities pats velns lieliem lieliem ragiem
un nagiem. V. Pl. 4, 389.

PAPILDINĀTĀJA NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

684. §. Papildinātājs teikumā papildina gan verbu, gan lietvārdu, gan

adjektīvu, gan arī kādas citas vārdu šķiras vārdu. Papildinātāja novieto-

jums teikumā ir saistīts ar zināmām likumībām.

Tieša papildinātāja vieta

685. §. Tieša papildinātajā novietojums teikuma ir saistīts ar papildi-
nāmā vārda vietu teikumā.

Divkopu teikuma tiešais papildinātājs, ja tas nav īpaši uzsvērts, pa-
rasti nostājas aiz papildināmā vārda, kam ir izteicēja funkcija.

Tad viņš lēnām levilka airus laivā, katru savā pusē, un paskatījās
sāņus. A. U. 1, 91. Briviņš ieveda viesus iekšā, attaisīja lodziņu un

izrādīja krāsni. A. U. 4, 299. Vakarā pirms aizbraukšanas Ilze rūpīgi
t iri ja motociklu, ieeļļoja un pārbaudīja detaļas. A. Grig. 6,212.
Viņš izvilka nazi, nogrieza zemu, kuplu zariņu un aizvēlās ar

to no krūma drusku nost. 81. 15, 109. Staigājām ar groziem pa sakņu
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dārzu, lauzām apdzeltejušas kāpostu lapas, sulīgas cūkpienes un plū-
cām mīkstās virzas. 8.-U. 14, 31.

Arī verbālajā vienkopas teikumā papildinātājs var nostāties aiz teikuma galvenā
locekļa.

Pagaidi manUV. L. 10, 36. Pacel i c t priekškaru! A. Grig. 6, 59. Izlasi

grāmatu! Paveic uzdoto!

Papildinātāja novietojums teikumā bieži vien ir saistīts ne vien ar iz-

teicēja, bet arī ar apstākļu, īpaši ar veida apstākļa, novietojumu.
Ja teikumā ir papildinātājs un apstāklis, tad attieksmē pret teikuma

locekli, ar ko tie ir saistīti, parasti tie nostājas šādi:

1) apstāklis + izteicējs + papildinātājs:

Rauduplete mierīgi turpināja savu darbu. 81. 13, 176. Leit-

nants Saulesvlrs visu priekšpusdienu rūpīgi pēti ja Nagu. A. Grig. 2,

37. Pašā upes vidū stāv brūna tele un slinki gaiņā dundurus. J. V.

3, 85. Brlvlņu gruntnieks Jorģis Vanags plaši atrāva Salakroga
durvis... A. U. 29, 5;

2) izteicejs + papildinatajs + apstaklis vai izteicējs+ apstāklis + papil-
dinātājs:

Mēs ieraugām viņus ziemeļos, austrumos un dienvi-

dos... Sudr. 3, 80. Skroderis nobraucīja plaukstā aitas ādas

sloksniņu[-'iti]... A. U. 29, 445. Viņi lasa mūsu mežā ievogas. V. L.

4, 22. Vecais Pakulu Bērziņš izbrauca no stadal a s vīna ķēvi.

A. U. 29, 7.

Minētās papildinātāja un apstākļa novietojuma iespējas attieksmē pret
savu papildināmo teikuma locekli daļēji ir tāpēc, ka abu palīglocekļu no-

stāšanās priekš izteicēja padarītu ritma ziņā teikumu neveiklu (piem., Ve-

cais Pakulu Bērziņš no stadalas viņa ķēvi izbrauca), jo šādā pozicijā
izteicējs pārāk tālu atvirzās no teikuma priekšmeta un rada zināmu nerit-

miskumu teikumā.

686. §. Aiz papildināma vārda nostājas ari vairāki vienlīdzīgie
tiešie papildinātāji.

Pa to varēja pārredzēt saimnieku kāpostu dārzu, ari ganības, un

vēl tālāk kaimiņu māju jumtu. J. Jauns. 5, 27. Ar ceriņu ziediem un puķu

pušķiem izgreznoti kurvīši dažreiz slēpa sevi sudrabainas vimbas un

glumos līņus. V. L. 8, 240. Neapnicis Krančelis vilka šurp skaidas, ve-

cus ādas gabalus, kaulus un visādu varzu, pūlēdamies jēru uzmundrināt

uz tādu pašu spēli, kā tas stundām ņēmās ar Annelt. Brig. 5, 296.

687. §. Priekš papildināma vārda parasti nostājas ar personas viet-

niekvārda akuzatīvu vai ģenitīvu izteiktais tiešais papildinātājs.
Kluba viņa vecie draugi viņu saņēma ar patiesu prieku. 81. 2, 46.

Trine un Skuju leviņa viņu pavadīja. 8.-U. 3, 72. Pats Blumbergs



461

viņu ielaida... V. L. 10, 79. Kaut kādas balsis tepat tuvumā viņu
uzmodināja. A. U. 29, 89. Divas reizes Ozols mani sabāra. A. U.

21. Viņa vēl nekur nemānija.
Teikumā sākumā priekš papildināmā vārda lielāko tiesu nostājas ar

norādāmo vietniekvārdu izteiktais papildinātājs, piemēram, ar vietniekvārdu

tas akuzatīva locījumā. Šā papildinātāja nostāšanās teikuma sākumā gan-
drīz vienmēr izriet no konteksta.

...Mirdza aprāvās. To viņa nebija iedomājusies. A. S. 5, 192.

lepriekšējos gados... nosusināja un uzara nelielu pļavu platību. To ap-

sēja ar ilggadīgajiem zālājiem ... C. 3, 124. Speciāla balva bija paredzēta
meistarsacīkšu labākajam hokejistam. To saņēma padomju komandas

uzbrucējs. C. 3, 57. [Uguns izplatījās pa silu.] To jau viņš bij gribē-

jis! 81. 15, 197. Izceļas vispārējs strīds. To izšķir Andrieviņš. J. V. 3,
96. Katrai redakcijai esot daudz līdzstrādnieku visās malās. To var o t re-

dzēt no redakcijas atbildēm. 8.-U. 4, 262.

Uzsvara dēļ minētais papildinātājs dažkārt nostājas aiz izteicēja —

teikuma beigās, piem., Pēcpusdienā kaļķu Bite nāca garām. .. Mārtiņš
ierāva arī to. A. U. 29, 321.

688. §. Priekš papildināmā vārda var nostāties arī ar lietvārda aku-

zatīvu vai ģenitīvu izteiktais tiešais papildinātājs.
Liels tracis pat ratu klaboņu pārskanēja. A. U. 29, 709. Pagāja

vēl daži gadi. Jāņa Līduma dzīvē šis laiks nekādas pārmaiņas neatnesa.

V. L. 10, 117. Nekāda prieka tas viņam nesagādāja. V. L. 8, 318.

Ar lietvārdu izteiktais papildinātājs zināmu uzsvaru iegūst, nostāda-

mies priekš papildināmā vārda teikuma sākumā.

Līdumu te nu gan esat iztaisījuši. 81. 15, 152. Visu salu pār-

klāja ierakumi. A. Grig. 2, 22. Līdzenumu šķērso Melnā strauta

grava. A. Grig. 2, 36.

Arī vienkopas teikumā ar nomenu izteiktais tiešais papildinātājs uzsvara deļ medz

nostāties priekš teikuma galvenā locekja.

Dzinējus vajadzēs sazinot. A. U. 34, 14. Jaunus parādus tai-

sīt? V. L. 10,95.

Teikuma sākumā priekš izteicēja bieži vien nostājas tāds ar nomenu

izteiktais tiešais papildinātājs, kuru tuvāk apzīmē ar norādāmo vietniek-

vārdu izteiktais apzīmētājs. Šāds papildinātāja novietojums izriet no kon-

teksta.

Šo sarunu noklausījās Mežulis. Zv. 1, 11, 8. Šādus apavus

jau gatavo apavu fabrika «1. Maijs». C. 2, 136. Vasarā šo logu no ār-

puses gandrīz pavisam aizsedza lupstāju robotās lapas un dzelteno

ziedu migla. J. Jauns. 5, 18. Austra šo seju kaut kur bija redzējusi.
V. L. 6, 7.
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689. §. Tiešais papildinātājs, kas izteikts ar vietniekvārda, īpaši ar per-
sonas vietniekvārda, datīvu, parasti nostājas priekš izteicēja.

Čabināšanās mums tuvojās. 8.-U. 4, 18. Mēle viņam [Mārtiņam]
ari ne acumirkli nestāvēja mierā. A. U. 29, 106. Tas viņam pa-
-11 ka. A. Grig. 2, 9. Makšķeres kāts viņam iesprausts blakus. J. V.

2, 83. Vai viņai ari būs tādi mati kā Karllnat? 8.-U. 3, 322. Kas šim tajā
mālā augs? A. U. 29, 12. Un ko tu viņam atbildēji? A. Grig. 6, 66.

Sī papildinātāja novietojums priekš papildināmā vārda galvenokārt ir

saistāms ar izsakāmā satura secību, proti, teikumā kaut ko jautājot vai

stāstot, mēs parasti vispirms domājam par attiecīgo dzīvo būtni, uz kuru

ir vērsta ar papildināmo vārdu izsakāmā darbība.

Dažreiz ar vietniekvārdu izteiktais tiešais papildinātājs var nostāties

aiz izteicēja, piem., Vecmāmiņa stāstīja man daudz pasaku. Ko tu

stāstīsi mums?

Ar lietvārda datīvu izteikta tiešā papildinātāja novietojumā nav vēro-

jama kaut kāda sevišķi stingra vārdu kārtas likumība: atkarā no konteksta

vai uzsvara minētais papildinātājs var nostāties gan priekš, gan aiz iztei-

cēja.

... jāsteidzas, lai neaizlīst un neaizsalst kartupeļi. Tādēļ šim darbam

vāc jo vairāk darītāju klāt. 8.-U. 4, 120. Visai savai agrākajai dzīvei

no pašiem atmiņu sākumiem lidz šodienai — viņš ļauj slīdēt acu priekšā.
V. L. 10, 122. Katrai labībai bija savs arods [apcirknis]. J. Jauns. 5, 25.

Purvasloka vienmēr ir vairāk uzticējies gausākai domai. A. Grig.
2, 55. Dzirnavas pieder tavam tēvam. Dzirnavām visu gadu vaja-
dzīgs ūdens. V. L. 10, 146. Salasīšu kādu riekšavu un pārvedīšu ari

Katrīnas Klāvam. 8.-U. 4, 12.

690. §. Aiz papildināma vārda parasti nostājas ar datīvu izteiktie

vienlīdzīgie papildinātāji.
«Cik jauka mana zeme!» domā latvietis un pārlaiž acis saviem si-

liem un ezeriem, pakalniem un upēm, tīrumiem un pilsētām. Sudr. 7, 539.

Ne grūtais darbs, ne smagie pārbaudījumi nebija spējuši neko lielu pada-
rīt Ilzes sārtajiem vaigiem un smuidrajam augumam. V. L. 10, 78.

691. §. Papildināmo vārdu var papildināt divi ar datīvu izteiktie pa-

pildinātāji — papildinātājs, kas apzīmē darbības darītāju, un papildinā-
tājs, uz kuru ir vērsta darbība. Šo abu papildinātāju novietojums ir pa-

kļauts stingrai vārdu kārtas likumībai. Neatkarīgi no tam, vai abi minētie

papildinātāji nostājas priekš papildināmā vārda vai aiz tā, papildinātājs,
kas apzīmē darbības darītāju, parasti nostājas priekš tā papildinātāja, uz

kuru ir vērsta izsakāmā darbība.

Man viņai jāraksta vēstule. L. P. 2, 44. Man jums kaut kas

jāpastāsta. V. L. 10, 78. Tev draugam jāaiznes sūtījums.
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Ja teikuma ir divi ar datīvu izteikti papildinātāji, kas katrs attiecas uz

savu vardu, tad tas papildinātājs, kas nosauc darītāju, līdz ar papildināmo
vārdu nostājas priekš papildinātāja, kurš nosauc darbības objektu.

Pepem kalnos nebija grūti sekot pieaugušajiem karavīriem.

2. Gr. 1, 88. Mirdzai gribējās dzelt vien lielīgajiem puišiem. A. S.

5, 188. Man nav laika stāvēt jums klāt lidz pusnaktij. V. L.

10, 22.

692. §. Ar instrumentāli izteiktais tiešais papildinātājs pa lielākajai
daļai nostājas a i z papildināmā vārda, retāk — tā priekšā.

Jaunā skola jau apjumta kārniņiem. 8.-U. 4, 239. Lidz pat pasta
ceļam visas pūravietas abās pusēs apbūvētas mājelēm. A. U. 29, 720.

Gaiss pildījās kodīgiem dūmiem. A. Grig. 2, 41. Visi viņi bija bru-

ņoti šautenēm. J. Gr. 6, 13. Istaba piemētāta saplēstām grāmatām.

A. S. 5, 4. Ar skābajām dzērvenēm pildījās ogotāju grozi. Pad. J.

1, 175.

693. §. Ar lokatīvu izteiktais tiešais papildinātājs pa lielākajai daļai
nostājas aiz papildināmā vārda, īpaši, ja papildinātājs izteikts ar lietvārda

lokatīvu.

Un mēs visi klusā skaudībā un apbrīnā klausījāmies Martinas

dziedāšanā. V. Sp. 1, 22. Tas kožļāja smilgu un raudzījās akmeņos.
A. Grig. 6, 94. Viņš raudzījās Edgarā mierīgu, atturīgu skatienu.

694. §. Ar verba nenoteiksmi izteiktais papildinātājs parasti nostājas
aiz papildināmā vārda.

Viņš izmantoja savu oficiālā darbinieka stāvokli un pavēlēja lo-

zēt. A. Grig. 6, 112. Pepe nolēma bēgt. 2. Gr. 1, 81.

Teikuma sākumā priekš papildināmā vārda ar verba nenoteiksmi iz-

teiktais papildinātājs nostājas tad, ja tas ir uzsvērts.

Tā viebties vēl prata tikai Briviņa paša priekšstrādnieks Upīšu
Mārtiņš. A. U. 29, 27.

Netieša papildinātajā novietojums teikuma

695. §. Netiešais papildinātājs teikumā var nostāties gan priekš,,
gan aiz papildināmā vārda.

1. Netiešais papildinātājs, kas izteikts ar attiecīgā lietvārda vai viet-

niekvārda locījuma un prievārda (piem.,_pret, par, pie, bez, no) savieno-

jumu, biežāk nostājas aiz papildināmā vārda.

Mirdza pagriezās pret Zentu un cieši lelūkojās tai acis. A. S. 5,
196. Es redzu, tu domā par mani... J. Jauns. 8, 77. Vanags gāja pie
saviem dēstītājiem turpat aiz kāpostdārza. A. U. 29, 45. Arī Mārtiņš ne-

iztiek bez sava brāziena. A. U. 30, 46. Olga satrūkās no jautājuma
kā no spalga šāviena klusā nakti. A. S. 5, 10.
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2. Aiz papildināmā vārda parasti nostājas vienlīdzīgi netiešie papildi-

nātāji, kas izteikti ar lietvārda attiecīgā locījuma un prievārda savieno-

jumu.
Vīri runā par svešām, tālām zemēm, par kariem un mieriem, par

firstiem un ķēniņiem, parkungiem un kalpiem. Brig. 5, 146. Mēs izdzir-

dām pirmās rupjās lāses sitamies pret zariem, lapām un skujām.

A. Grig. 6, 84.

3. Priekš papildināma vārda netiešais papildinātājs parasti nostā-

jas tad, ja tas izteikts ar vietniekvārda locījuma un prievārda savienojumu.
Guntis savukārt par to pastāstīja skola pionieriem un naturālis-

tiem. K. Grig. 2, 73. Bet Lejassmeltēnu Jorģis par visu bij domājis.
A. U. 29, 298.

Teikuma sākumā — pirmajā vietā netiešais papildinātājs ir tad, ja tas

ir uzsvērts spēcīgāk nekā pārējie teikuma locekļi. Šāda papildinātāja vieta

teikumā saistās ari ar kontekstu.

Tas [gaļas liesumiņš] skatās ta laipni uz tavu pusi. Par to tu gan va-

rē j t apžēloties. 81. 1, 242.

696. §. Dažas novietojuma īpatnības ir vērojamas tad, ja ar papildi-
nāmo vārdu teikumā ir saistīts netiešais papildinātājs un vēl kāds apstāk-
lis. Netiešais papildinātājs un apstāklis tad attieksmē pret papildināmo
vārdu var nostāties dažādi.

1. Viens no minētajiem teikuma paliglocekļiem nostājas priekš pa-

pildināmā vārda, otrs — aiz tā:

Tedžus pietvīka un caur pieri paskatījās uz Mārīti. A. Grig.
5, M.Lldz pat klētij vini jūsmoja par vētījamo mašīnu. A. U.

29, 300.

2) Abi teikuma palīglocekļi nostājas priekš papildināma vārda:

Visi majnieki par veco Čunču vien k ādu laiku runāja. 8.-U. 14,15.

3) Ka apstākļi, ta papildinātājs nostājas a i z papildināma vārda:

Mate ar mazmeitu un gailīti nonāca, ceļu prasīdama, pie Zetes

gandrīz pret vakaru. 8.-U. 6, 282.

Ar dažādām lietvārdu vai vietniekvārdu

locījumu formām izteiktu papildinātāju un tiešā un netiešā papildinātāja

savstarpējā novietojuma īpatnības.

697. §. Papildināmo vārdu var papildināt vai nu vairāki tiešie

papildinātāji, kas izteikti ar dažādām lietvārda vai vietniekvārda locījumu
formām, vai arī tiešais un netiešais papildinātājs. Arī šādu vai-
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raku papildinātāju savstarpēja novietojuma ir vērojamas zināmas liku-

mības.

Diezgan bieži papildināmo vārdu teikumā papildina tiešais papildinā-
tājs datīvā un akuzatīvā. Šo abu papildinātāju novietojums teikumā var

būt divējāds.
1. Tiešais papildinātājs datīva nostājies priekš tieša papildinātajā

akuzatīvā.

Ar vietniekvārda vai lietvārda datīvu izteiktais papildinātājs, kas no-

sauc kādu dzīvu būtni, lielāko tiesu nostājas priekš papildinātāja, kas iz-

teikts ar lietvārda akuzatīva formu, īpaši, ja tam ir vēl savi apzīmētāji.

Saimniece novilka Aivaram virsdrēbes. V. L. 10, 58. Katrī-

nas Klāvs man uztaisīja mazus divriča ratiņus. 8.-U. 4, 10. Kalē-

jiene ari tagad deva tām visādus dzērienus. 8.-U. 1, 57. Brītiņu
vēlāk viņš pagalmā satika Ingu un izstāstīja viņam visu. V. L. 10,
142. Toreiz mums labu zemi iedeva. A. S. 5, 195. Man lopu aploku

uztaisīja. A. S. 8, 7. Viņam, komandierim, šo jautājumu vaja-

dzēja Izskaidrot pareizi. Zv. 1, 11, 20. Vai ir tev ar[\] kādu ziņu de-

vis? Saul. 2, 32. Dod man savus vērdiņus. 8.-U. 4, 30. ledod

man maizīti! V. L. 10, 6.

2. Var būt ari tā, ka ar datīvu izteiktais tiešais papildinātājs nostā-

jas a i z tiešā papildinātāja, kas izteikts ar akuzatīvu. Parasti šāds novie-

tojums izriet no konteksta.

Kas te cits varēja līdzēt kā otra kārta pēriena! To viņam arī uz-

s kalt Ija. 81. 18, 117. Mīļāk viņa jūdza zirgu... nekā sēdēja pie plīts.

Pat zeķes viņai vīramāte salāpīja. A. U. 29, 529. Viņš pasnie-
dza tos abiem gaidītājiem A. S. 5, 7.

698. §. Papildināmo vārdu var papildināt ar verba nenoteiksmi un ar

lietvārda akuzatīvu izteiktais papildinātājs. Šo papildinātāju novietojums
attieksmē pret papildināmo vārdu var būt divējāds.

1. Ar verba nenoteiksmi izteiktais papildinātājs nostājas priekš pa-

pildinātāja, kas izteikts ar lietvārda akuzatīvu. Šadā abu papildinātāju

novietojumā vairāk uzsvērts ir ar lietvārda akuzatīvu izteiktais papildinā-
tājs.

Te nospriedām palaist ezīti. 8.-U. 4, 348. Ādams ar Dāvi

ņēmās arī mūsu zirgiem uzsiet astes. 8.-U. 4, 125. Atvadoties Kon-

clta Markam apsolīja nopirkt biļeti uz vēršu cīņām. 2. Gr. 1, 139.

Jā, mēs gribam izveidot kārtīgu kolhoza mežu. A. Grig. 6, 119.

2. Ar verba nenoteiksmi izteiktais papildinātājs var nostāties ai z pa-

pildinātāja, kas izteikts ar lietvārda akuzatīvu. Dažkārt ar lietvārda vai

vietniekvārda akuzatīvu izteiktā papildinātāja nostāšanās priekš verba ne-

noteiksmes izriet arī no konteksta.

30 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Daži posās Mārtiņu Bērzu apsūdzēt J. Por. 2, 190. Zivis ap-

strādāt var iemācīties kurš katrs centīgs cilvēks. Zv. 4, 8, 20.

To apgūt jums palīdzēs vecākie biedri. Zv. 4, 8, 20.

699. §. Uz papildināmo vārdu teikumā var attiekties tiešais un ne-

tiešais papildinātājs. Parasti netiešais papildinātājs nostājas aiz tiešā

papildinātāja.

Neskaties viru pēc pastalām. J. V. 3, 28. Lize man stās-

tīja par savu bērnību. J. Jauns. 5, 328. Dēls pateicās tēvam

par padomu. Bet arī: Vai skaistums nav arī spēks, un vai spēks no

sevis neraisa skaistumu? A. U. 21, 353.

APSTĀKĻU NOVIETOJUMS TEIKUMA

700. §. Apstākļu novietojums teikumā salīdzinājumā ar apzīmētāju
un papildinātāju ir samērā brīvs. Daudzos gadījumos pieverba apstākļu
novietojumam ir tikai stilistiska nozīme, tā ka šais gadījumos nav iespē-
jams izvirzīt kādu pastāvīgāku novietojuma likumību. Te var runāt vienīgi
par atsevišķu apstākļu novietojuma mazāk vai vairāk sastopamu gadījumu.

Tomēr atsevišķos apstākļu novietojuma gadījumos ir konstatējamas
zināmas likumības.

Vietas apstākļa novietojums teikuma

701. §. Vietas apstākļa novietojums teikumā ir diezgan brīvs — tas

var nostāties gan teikuma sākumā, gan starp teikuma vārdiem,

gan teikuma beigās bez īpašām nozīmju nianšu maiņām. Vietas apstāk-
lis nostājas gan priekš, gan aiz raksturojamā vārda.

1. Vietas apstāklis priekš raksturojama vārda:

Viņā malā sēd gans un trallina. J. Jauns. 7, 10. Ežmalas raspodiņos
saulē vizēja rīta rasa. 8.-U. 4, 227. Istabas galā kuploja koku dārzs ...
J. Jauns. 5, 20. Tur Vanags lesmējās pilnā kaklā. A. U. 29, 315.

Teikuma sakuma priekš raksturojama vārda parasti nostājas tads vie-

tas apstāklis, kas izteikts ar apstākļa vārdiem tur, te v. c.

Vietas apstāklis, nostādamies teikuma sakuma, iegūst lielāku uzsvaru.

Tur vairs nevaldīja pirmītējais svinīgais klusums. A. U. 16, 931.

Tur viņa sēd pašā pašā augšā un plivina spārnus. Brig. 5, 26. Te s t r ādā

seši viri. E. V. 2, 11.
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2. Uzsvaru vietas apstāklis iegūst ari, nostādamies ai z raksturo-

jamā vārda.

Es esmu mājas ari te. J. Jauns. 7,6. Zvejnieki no Ragaclema gāja
patlaban jūrā. V. Pl. 4, 350. Es noliecos sētsvidū un pētīju. J. Jauns.

5, 99.

3. Bez sevišķa uzsvara vietas apstāklis ir tad, ja tas ir starp teikuma

vārdiem.

Vai tu pie tiesas varēsi apliecināt? 81. 17, 10.

702. §. Vairāki vienlīdzīgi vietas apstākļi parasti nostājas vai

nu teikuma sākumā — priekš izteicēja, vai arī teikuma beigās. Šāds novie-

tojums ir tāpēc, lai teikumā izteicēļs neatvirzītos pārāk tālu no teikuma

priekšmeta.

Tuvu un tālu sadziedājās gaiļi. V. Pl. 4, 426. Zirgus novie-

toja stallī, kūtī un rijā. A. U. 17, 611. Dienvidu vējš mīksti tinās ap

kaklu un vaļējām krūtīm. A. U. 17, 120.

Laika apstākļa novietojums teikuma

703. §. Laika apstāklis ir viens no tiem teikuma locekļiem, kas tei-

kumā bieži vien nostājas teikuma sākumā — priekš raksturojamā
vārda. Šādā novietojumā laika apstāklis ir uzsvērts.

Dažreiz pūš vējš un līst auksts lietus. J. Jauns. 7, 22. Vakarā mēs

staigājām pa pilsētiņas ielām. A. Grig. 12, 21. Tai brīdī iznāca no

saimnieka istabas Aija. J. Jauns. 6, 20. Desmitos vakarā viņi beidzot va-

rēja sēsties pie galda. V. L. 10, 562. Zēnībā man patika pērkons, jūras
šalkšana, visādu motoru trokšņi. A. Grig. 2, 125. Vasarā tur glabājās
ragavas un važas; ziemā uz tās sacēla ratu drēģus... J. Jauns. 5, 26.

Togad rudens lestājās vēlu. I. Lēm. 3, 140.

Retāk laika apstāklis nostājas teikuma beigas ai z raksturojamā
vārda.

Draugs varēja atgriezties tikai pievakarē. A. Grig. 10, 35. Daudz

šis pelēkais akmens pieredzējis savā sirmajā mūžā. 8.-U. 3, 49.

Nostājoties teikuma vidu, laika apstāklis nav īpaši uzsvērts.

Jauks nākošgad rudzulauks Ilgo s! Lukss 1, 58. Mes pa tam bijām
uzgājuši tīruma kalnā. J. Por. 2, 253.

Vairāki vienlīdzīgi laika apstākļi lielāko tiesu novietojas vai nu

priekš, vai aiz raksturojamā vārda.

Ne vakar, ne šodien viņas tīrumos neviens nav redz a m s. A. S.

5, 148. Viņas [tās — dzirnavas] gāja dien[u] un nakti: murrā, murrā,
murr ... K. Sk. 4, 82. Aizvakar un vakarrīt viņi tur strādājuši.



468

Veida apstākļa novietojums teikumā

704. §. Veida apstāklis parasti nostājas iespējami tuvāk raksturoja-
mam vārdam. Tas var būt gan priekš, gan aiz raksturojamā vārda.

Jānis labsirdīgi pasmaidīja. V. L. 10, 19. Locekļi gurdi un tīkami

paļāvās. Brig. 3, 334. Viņš gāja stingriem, jauneklīgiem soļiem...
2. Gr. 5, JO. Lokano zaru vijums noglāsta ari Annell kā viegli smaržo-

jošs vilnis. Brig. 5, 26. Ceļš stiepās līkumu līkumiem gar pašu krasta

augšu. Valdis 1, 121. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi.

1. Veida apstāklis nostājas priekš raksturojama vārda — teikuma
sakuma.

Tik viegli un jauki Andrs sen nebija sajūt i es. A. U. 17, 183.

Lēnām un pamazām sāk rasties spēki un lidz ar tiem ari ciņa krūtis top
lēnāka. Valdis 1, 161. Smagi viņš paver istabas durvis. A. U. 29, 64.

Rikšiem bērltt es palaidu. Tdz.

Teikuma sākumā parasti nostājas veida apstāklis, kas izteikts ar ap-

stākļa vārdiem tā, tāpat v. c. Šāda veida apstākļu nostāšanās teikuma sā-

kumā daļēji saistāma ar kontekstu.

Tā kāpj augšup visa dzīve. Sudr. 3, 95. Tā viri aizgāja peļņā un

sievas ar bērniem palika mājās gaidīt pavasari un laimi. A. U. 21, 213. Tā-

pat bija domājis ari šis. Saul. 4, 106.

2. Veida apstāklis bieži vien ir a i z raksturojama vārda.

Ķēve nosprauslojas un saka kapt knašāk. A. U. 21, 294. Ķada lode

iesīcās ļoti tuvu. A. Grig. 2, 9.

705. §. Ja izteicēju paskaidro vairāki vienlīdzīgi veida apstākļi,
tad diezgan daudzos gadījumos šie veida apstākļi nostājas vai nu aiz

izteicēja, vai priekš izteicēja. Šādu veida apstākļa novietojumu zināmā

mērā nosaka tas, ka izteicējs teikumā nedrīkst pārāk tālu atvirzīties no tei-

kuma priekšmeta.

1. Vienlīdzīgi veida apstākļi aiz raksturojama vārda:

Kā ķlrpls viņš grauza savu dzīvi pamazām un prātīgi. J. Ak. 1,31.

Bet apvaldljās un ļāva acīm atkal spīdēt samtaini,vienaldzīgi un lepni.
A. U. 29, 74. Viņa balss skanēja patīkami, priecīgi, vīrišķīgi.

2. Vienlīdzīgi veida apstākļi priekš raksturojama vārda:

Cik vien iespējams nicīgi un vienaldzīgi viņa padeva tiem labrīta

un lēnām pagāja garām. V. L. 8, 416. Vanags paļāvīgi un sirsnīgā uzticībā

paskatījās zilajā augšienē virs galvas ...
A. U. 29, 67.

706. §. Ar salīdzinājuma konstrukciju izteiktais veida apstāklis
biežāk nostājas aiz raksturojamā vārda.

Krustiņš drebēja kā apšu lapa. 81. 22, 59. Pēdējie stari notrīs
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gaisā kā kokļu stigas. K. Sk. 4, 208. Viņas mati plivinās vējā kā

slota... K. Sk. 4, 227. Braucām ar krusttēvu kā kungi. J. Por. 2, 222.

Visa sādža sāka vārīties kā elle. A. Grig. 1, 80. Ezers klusītiņām
runā pie auss kā niedru zuzoņa, kā zivju spuru burzgas, kā kaiju spārnu
vēdieni. Sudr. 7, 378.

Mera apstākļa novietojums teikuma

707. §. Mera apstāklis teikuma var nostāties gan priekš, gan ai z

sava raksturojamā vārda.

1. Mera apstāklis priekš raksturojama vārda:

Par to mate Ancitt paņēma aiz kumbra un pāris reižu tepļauka ja.
8.-U. 6, 169. Es pilnīgi pievienojos lepriekšējam runātājam. A. Grig.
7,416.

Priekš raksturojama vārda vienmēr nostājas tads mera apstāklis, kas

raksturo darbības vai pazīmes pakāpes kvantitāti vai intensitāti.

Bezdelīgas visu vakaru skrēja ļoti zemu... 81. 13, 53. Balti dūmi

cēlās augstu gaisā. J. Jauns. 1, 230. Egļu stumbri nosarmojuši gluži
melni. A. U. 21, 242. Mārtiņš nesa, pavisam sāniski sašķiebies...
A. U. 29, 103. Bieži gadās dziļi dziļi alā leslēples kāds vēzis

...
8.-U.

6, 118. Viņš daudz strādā.

2. Mēra apstāklis aiz raksturojama vārda:

Viņš piegriežas pie Dartes un paliek tur tērzējam ilgi jo ilgt 8.-U.

13, 34. Naskas rokas kustas dienu no dienas, nedēļām, mēnešiem.

Sudr. 4, 4.

Cēloņa apstākļa novietojums teikuma

708. §. Cēloņa apstāklis teikuma nostājas vai nu priekš raksturo-

jamā vārda, vai aiz raksturojamā vārda.

1. Cēloņa apstāklis priekš raksturojama vārda

Tādēļ labāk lika lejūgt tūliņ pēc brokastīm. A. U. 29, 545. Aiz tās

lielās peļņas ziemas darbi mājās palika nedarīti un veicami tikai

pavasari... A. U. 21, 213. Aiz gara laika viņš sāka šķirstīt kādu ilus-

trētu žurnālu. V. L. 10, 264. Pirmo reizi mūžā Krists no dusmām uz bridi

zaudēja valodu. A. Grig. 1, 16.

2. Cēloņa apstāklis aiz raksturojama vārda:

Pliens gandrīz vai lenīda Kristu tā auguma dēļ. A. Grig. 1, 5.

.. .daži priežu zari no lūza aiz sniega smaguma. 8.-U. 9, 434. Viņa klēti

apcirkņi vai lūza no graudu smaguma. I. Lēm. 3, 84.
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Vienlīdzīgi cēloņa apstākļi parasti nostājas aiz raksturojama
vārda — teikuma beigās.

Viņa nostenējās nāvīgā nožēlā, skaudībā, izmisumā un sāpēs.

A. U. 17, 583. Un tā pate[-\] esot jau pa pusei beigta aiz bailēm un cī-

niņa. J. Jauns. 5, 104.

Nolūka apstākļa novietojums teikuma

709. §. Nolūka apstāklis nostājas vai nu priekš raksturojama vārda,

vai a i z raksturojamā vārda.

1. Nolūka apstāklis priekš raksturojama vārda:

Pierādījumam viņš izpūš kuplu, baltu dūmu. A. U. 30, 79. Palīgos

paņēma kalēju Saulīti, dažus jauniešus un pasauca Mirdzu. A. S. 5, 164.

2. Nolūka apstāklis aiz raksturojama vārda:

Tagad iesim pūpolos... Brig. 5, 188. Saveda jaunus kokus, nomi-

zoja, aptēsa un apstrādāja jaunam salikumam. 8.-U. 6, 120. Tas [sve-
šais vīrs] bij ieradies Mlķeļa vietā braukt kopā ar Auku malkā un palī-
dzēt ziemas darbos. Brig. 5, 457.

Aiz raksturojamā vārda parasti nostājas ar verba nenoteiksmi

izteikts nolūka apstāklis, aiz kura vēl seko papildinātājs, kas izteikts ar

lietvārda akuzatīvu.

Llena atvilka gultu vecajā vietā un izsteidzās izpurināt tīru saim-

nieces veco segu. A. U. 29, 447. Aizbrauc ari saimniecības mašīna

kaut kur cirsmās pielabot c c ļ v. Ē. V. 2, 80.

Vienlīdzīgi nolūka apstākļi tiecas nostāties aiz raksturojama
vārda — teikuma beigās.

Vini iedami iegriezās mūsmājas paciemoties un atpūsties. J. Jauns.

5, 86.

Pavadapstakļa novietojums teikuma

710. §. Pavadapstaklis teikuma nostājas pec iespējas tuvāk raksturo-

jamam vārdam, biežāk gan priekš raksturojamā vārda nekā aiz tā.

Klusēdama Ilze soļoja citiem pakaĻ 81. 15, 98. Strādādams ska-

tījos uz debesmalu
...

Ē. V. 2, 52. Es savos bāliņos Skanēdama vien

staigāju. LD 5631. Abi reizē lesaucās gavilēdami: «Tur?» A. U.

21, 197. Skolēni atgriežas no ekskursijas dziedādami.
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Vairāku dažādas nozīmes apstākļu novietojums teikuma

711. §. Teikuma locekli teikumā var raksturot dažādas nozīmes ap-

stākļi, kā vietas un laika, laika vai vietas un veida un tml. Šo dažādo ap-

stākļu novietojumā attieksmē pret raksturojamo vārdu ir vērojamas dažas

likumības.

1. Bieži vien teikumā raksturojamo vārdu paskaidro laika un vietas

apstāklis. Laika apstāklis vairāk nostājas teikuma sākumā, tur-

pretī vietas apstāklis — aiz laika apstākļa, vai nu tieši aiz tā,
vai arī tālāk.

Ziemā purvos čīkstēja ragavas ...
J. Jauns. 5, 30. Ziemā

tajās tupēja sarāvušies šie mīļie putni [baloži]. J. Jauns. 5, 15. Pēc

īsa un jautra gājiena visi ir atkal pie upes. J. V. 3, 125. Vakarā Liena

kūti ilgi nevarēja dabūt govis saitēs. A. U. 29, 248.

Var būt arī otrādi — vietas apstāklis nostājas priekš laika

apstākļa.

Dzeguzītēs tovasar sabruka vasarnieki bez sava gala. A. Austr.

1, 340. Mājās tovakar bija mazi svētki. Rītd. cēl. 61.

2. Ja raksturojamo vārdu paskaidro laika vai vietas apstāklis
un vēl veida apstāklis, no visiem šiem apstākļiem vistuvāk raksturo-

jamam vārdam parasti nostājas veida apstāklis.

Blakus, uz melna kāša, kupliem garaiņiem vārījās liels katls.

Brig. 5, 13. Klusām viņa noģērbās un aizlīda nedzirdami

aiz aizkara.Bl.4, 652. No jumtiem lēnām sāk pilēt lāstekas.

A. U. 2, 148.

DUBULTLOCEKĻA NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

712. §. Dubultloceklis teikuma, attiekdamies uz diviem vārdiem, var

nostāties dažādi.

1. Dubultloceklis priekš paskaidrojamiem vārdiem:

Apmierināta Ilze devās mājās. A. Grig. 6, 52. Balta gāja
mātes meita Kā baltā ābelīte. LD 5586. Glaimots Bērtulis atspie-
dās pret piedarba durvju stenderi. 81. 2, 141.

2. Dubultloceklis starp abiem paskaidrojamiem vārdiem:

Andr s sasarcis pa mīņājas, acumirklī neaptverdams, uz kurieni

pamukt. A. U. 29, 305. Kura mc it a daiļa auga, Tai jāj daiļi precinieki.
LD 14251.

3. Dubultloceklis aiz abiem paskaidrojamiem vārdiem:

Vanags atsaucās iepīcis. A. U. 29, 7. Tad viņš ... Izstiepa

saliekto muguru pavisam taisnu. A. Grig. 1, 115. Un viņi klausī-

jās abi. V. L. 10, 166.
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713. §. Vienlīdzīgi dubultlocekļi teikumā parasti var nostāties

divējādi.
Ļ Vienlīdzīgi dubultlocekļi priekš paskaidrojamiem vārdiem:

Bāls un noguris izskatījās Teodors Kalnb Ir ze. Zv. 2,5,19.
Tādus jautrus un

smaidošus viņus leraudzīja uz ceļa Aivars. V. L. 10,
220. Sirms un salīcis viņu sagaidīja tēvs... Klusa un sadugusi, tuv-

redzīgām acīm māte no patumšā istabas kakta paskatījās atnā-

cējā. Zv. 2, 9, 12.

2. Vienlīdzīgi dubultlocekļi aiz paskaidrojamiem vārdiem:

Pērkonu Marija aizgāja stalta un viegla. A. S. 5, 196. To

vakaru viņi ilgi nosēdēja salauzti, izmisuši, nekādu īstu padomu
nevarēdami atrast. A. U. 29, 459.

Vienlīdzīgie dubultlocekļi biežāk nostājas priekš vai aiz abiem paskaid-
rojamiem vārdiem tāpēc, ka tie tādā novietojumā iegūst sevišķu uzsvaru

vai izcēlumu.

SAVRUPINĀTO TEIKUMA LOCEKĻU NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

714. §. Teikumā parasti savrupina teikuma palīglocekļus, visbiežāk

apzīmētāju, pielikumu un apstākļus (sk. 605. —648. §).
1. Savrupināts apzīmētājs palaikam nostājas aiz apzīmējamā

vārda tieši tam blakus. Var būt arī tā, ka starp apzīmējamo vārdu un

savrupināto apzīmētāju ir vēl citi teikuma locekļi.
No katras lappuses vējoja pretim īsta dziv c, skarba un patiesa.

A. S. 8, 234. Nakts, klusa un gaiša, apņēma to. L. P. 2, 71. Milzīgas

granīta plāksnes — saplaisājušas, apdrupušas un ziemeļu pusē sau-

sām sūnām apaugušas, ieslīpi slējās gaisā vairākus desmitus metru augstu.
2. Gr. 1, 189. Bet zivis viņam vēl bija, zivis no pēdējā loma — skaistas,

dūmos apkūpinātas, smaržīgas. 2. Gr. 1, 47 (sk. 617.—624. §).
2. Savrupināts pielikums parasti nostājas aiz raksturojamā

vārda (sk. 625.-633. §).
Nu, paši redzējāt: darīju, ko varēju, bet viņš, nebēdnieks, neklausa.

8.-U. 6, 79.

3. Savrupinātie apstākļi ari parasti nostājas aiz sava precizējamā
vārda (sk. 635.—640. §).

Un tad, pēc vakariņām, mes sēdējam bridi uz klēts priekšas.
J. Jauns. 1, 44. ...bet meitenes palika stāvot turpat, netālu no durvīm.

C. 6, 53.

Ar divdabja teicienu izteiktu savrupināto apstākļu novietojums ir brī-

vāks: tie var nostāties gan priekš, gan aiz paskaidrojamā vārda

(sk. 641.—647. §).

... Marčs saka ļoti apdomīgu seju, pieceļas un sper, smagi klibo-

dams, pirmo soli. Valdis 1, 163. Es ņemu un strauji velku malā, neļau-
dams tai cirsties sānis. J. Jauns. 7, 17.
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UZRUNAS UN lESPRAUDUMU NOVIETOJUMS TEIKUMĀ

715. §. Uzruna teikumā var nostāties dažādās vietās (sk. 639. §).
1. Uzruna teikuma sākumā:

Andri, atcel divus kokus! Bukstiņ, ko stāvi, ieplēties kā mākonis, ej
nost no vārtiem! A. U. 29, 49.

2. Uzruna teikuma vidu:

Bet tu gan, Pēterit, varētu ar savu cepuri vēl veselu gadu iztikt

J. Por. 2, 172.

3. Uzruna teikuma beigas:
Nāc tikai iekšā, Sprici Pagalniek! A. U. 34, 339

716. §. lespraudumi, kā iesprausti vārdi, vārdu savienojumi un

iesprausti teikumi, var atrasties teikumā dažādās vietās atkarā no paskaid-
rojamā vārda vai teikuma dajas vietas (sk. 818.—834. §).

Un tiešām, zivju Ir pavisam maz. 2. Gr. 5, 291. Divdesmit gadus vecs

viņš jau bija sarausis prāvu summiņu, proti — simts desmit rubļu. 81. 13.

79. Par nelielu samaksu, protams. Ē. V. 2, 53.

PALĪGVĀRDU NOVIETOJUMS TEIKUMA

717. §. Palīgvārdu, kā saikļu, prievārdu un partikulu, novietojums tei-

kumā ir atkarīgs no tās teikuma daļas vai tā teikuma locekļa vietas, uz

kuru tie attiecas.

1. Saikļi un saikļvārdi, ievadot teikumu vai teikuma daļu, no-

stājas teikuma vai attiecīgās teikuma daļas sākumā. Saistīdami atsevišķus
teikuma locekļus, saikļi nostājas pievienojama teikuma locekļa priekšā.

Un viens no viņiem iedod man piparkūku gaili un jātnieku. Un otrs

no krusttēviem glauda man galvu. 8.-U. 4, 9. Tīrais brīnums, kā tumsa

visu pārvērš un biedē dzīvu cilvēku. A. U. 39, 67. No stundām ārā mūs

labprāt nelaida, jo īso mācības stundu katrs varot nosēdēt, tikai jāpiera-
dinoties. 8.-U. 11, 67. Turpretī viņas biedrene, kura stāvēja mūža otrā

galā, izskatījās kā rāms, silts un mierīgs pļaujas laika pavakars ... Kaudz.

1, 8. Ķāpjam pa sūnainu, zāles kušķiem un sīkiem, bet bieziem krūmiem

apaugušu nogāzi. Pad. J. 7, 288.

Saikļi turpretim, turpretī, ievadot teikumu vai teikuma daļu, var daž-

kārt nostāties tālāk — aiz kāda cita vārda.

Liepām turpretī bija mugurā mazs kuprītis iemeties... J. Por. 2, 68.

Tagad turpretī man viņa nebūt nelikās tik briesmīga. J. Jauns. 2, 298.

2. Gandrīz visi prievārdi teikumā nostājas priekš attiecīgā
deklinējamā vārda locījuma formas. Ja ar lietvārdu izteiktajam teikuma

loceklim ir apzīmētāji, kas nostājas apzīmējamā vārda priekšā, tad prie-
vārds nostājas priekš apzīmētājiem, nevis tieši blakus attiecīgajai vārda

locījuma formai.
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Un pie krasta stāvēja laiviņa un netālu no krasta kuģis ar baltu

zēģeli kā milzīgu paceltu spārnu. K. Sk. 4, 8. Ilze nelikās zinis par
svešo cilvēku vārdiem. V. L. 10, 11. Ari patlaban viņš stāvēja aploka
malā aiz vakar pabeigtā auzu lauka. A. U. 29, 90.

Tikai prievārdi deļ, labad un iemesla nozīme pec nostājas aiz attiecīga
locījuma formas.

Kāpēc cilvēks nevar būt labs pret citiem pašu cilvēku dēļ? A. S.

8, 83. Izmēģinājuma labad pasmējās savu mazo smieklu. A. U. 29,
37. Nu viņš manis pēc var braukt kaut ritu. A. U. 29, 215.

3. Partikulas teikumā niansē dažādus vārdus. Attieksmē pret savu

niansējamo vārdu partikulas nostājas vai nu priekš attiecīgā vārda

(prepozitīvi), vai a i z tā (postpozitīvi).

1) Prepozitivas ir partikulas lt(in), Ik, jo, ne (ar nolieguma
nozīmi), kaut, tā kā, it ķā (sk. Mgr. I 1043. §).

Bet sirmais Staburags dus mierīgi savu mūža miegu un nepriecājas
it nemaz par krāšņo, karalisko tērpu. Valdis 1, 72. ...viņu dabā nebij
vai itin nekā vienāda un kopēja. Saul. 2, 84.

...
ieroču meistaram Strel-

pam nepatika tas, ka lielākās sādžās ik mājā drāžas lekšā tikai viens

virs. A. Grig. 1, 91. Agnese sākumā negribēja ne dzirdēt par piedalī-
šanos tādās dzīrēs. A. S. 8, 118. «Nu,» es domāju, nolikdama spoži slīpētās,

dubļainās pogas, «kaut desmitkārt reimatisms.» Brod. 4, 22. Pa-

galms bija tas pats, liepas tās pašas, bet cilvēki it kā tomēr cit i. A. S.

5, 341.

2) Postpozitīva ir partikula vien, bieži vien ari partikula gan.

Viņš bija ... resns un locīdamies pūta vien. A. U. 29, 484. Es eju un

nevaru nopriecāties vien par dzeltenajām debesim. J. Jauns. 4, 43.

Uz četriem akmeņiem pamazām vien pacēlās viens baļkltls pēc otra.

8.-U. 3, 56. Pilāgs gribēja gan pielikumu, bet kauns bija prasīt...
8.-U. 5, 192. Tā d o m ā gan viņš, bet ne Anna. R. S. 1, 7. Skat, tad jau tev

tas zeņķis var gan patriekties. Brig. 2, 45.

3) Ir partikulas, kas attieksmē pret savu niansējamo vārdu var no-

stāties gan. priekš, gan aiz tā, atkarā no izsakāmās nozīmes nianses

un uzsvara (sk. Mgr. I 1043. §). Pie šās grupas pieder partikulas jel(e),
nu, ari, pat, taču (sarunvalodā tak), tikai, vis.

Nu, jel klusi. Rainis 18, 33. Ķēve visu sili sagrauzusi, pabaro-

j uš i jele to, kā pienākas. A. U. 39, 92. Nē, nē, es rit pat aiznesīšu. A. S.

5, 329.
... Vlgantes plašie, dzidrie dīki, kuros ūdens nekad neizsīka, pat

nenokrltās vissausākajā laikā... Valdis 1, 7. Pie jaunākās Marčs pa-

lika stāvot. «Nu, nāc tak!» puserrigi, pusbēdlgl lesaucās Jancis.
..

.«Nāc

nu tak reizi!» Valdis 1, 9. Pakulu Bērziņš ne bij vis no devējiem.
A. U. 29, 386. Brlvlņu Maša tālu vis neskrēja rikšiem. A. U. 29, 13.
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IZSAUKSMES VĀRDU NOVIETOJUMS TEIKUMA

718. §. Izsauksmes vārdi lielāko tiesu nostājas teikuma pirmajā
vietā.

Ek, tad bij pretim skriešana. J. Jauns. 5, 165. Ai bēdas, bēdas! Te jau
viņas atkal bij, tā mājās steigšanās! Brig. 5, 143. Ahā! tas ari saož

ceļa braucēju auzas! A. U. 39, 94. Labdien, Zariņ! — Paldies, Zivtin!

81. 7, 87.

Retāk izsauksmes vārdi novietojas teikuma vidū vai beigās.
Sniegā pamirdza divas dzirkstis, viņš pieliecās un saskatīja tumšu

kamolu, kas draudīgi rūca — ā! melns kakls tur tupēja. A. U. 39, 84.

Uz vietas — marš — pēc Izkaptīm un uz pļavu prom! ... V. L. 10, 249.

Kad mazajam Buclņam Iznāk dot āmuriņu, tad visi zēni un meitenes sauc

viņam pretī: «Buku-bē! Buku-bē!» 8.-U. 10, 72.

PUSPRIEVĀRDISKI VĀRDI, KAS PIEDALĀS TEIKUMA LOCEKĻU VEIDOŠANĀ-

719. §. Mūsdienu latviešu literārajā valodā, īpaši publicistikā, oficiālos

dokumentos un darījumu valodā — pa daļai citu valodu ietekmē — arvien

plašāka kļūst to vārdu grupa, kas noteiktā formā teikumā nemēdz būt par

atsevišķiem teikuma locekļiem, bet kas palīdz veidot teikuma locekļus, paši
būdami pusprievārdiskā funkcijā. Tādu pusprievārdisku funkciju teikumā

ieguvuši daži lietvārdu lokatīvi, kas daļēji zaudējuši savu patstāvīgo lek-

sisko nozīmi, piem., vārdi atkarā, atkarībā, attieksmē, attiecībā, atšķirībā,

ceļā, gadījumā, garā, jomā, kārtā, laukā, mērā, novadā, plāksnē, pusē,
priekšgalā, pretstatā, rezultātā, sakarā, saskaņā, salīdzinājumā, starpā,
virzienā, veidā, vidū, vietā, ziņā, kā arī substantivēta adjektīva lokatīvs

labā. Šie lokatīvi ietilpst teikuma locekļa sastāvā, ja ar tiem ir saistīts kāds

patstāvīgas nozīmes lietvārds vai vietniekvārds, retāk adjektīvs — lielāko-

ties atributīvā funkcijā. Piem., teikumā Dumbrāj a pusē jau pavīdēja
zāļu stiebros pirmās agrās naktslāses. (A. Grig. 10, 9) vietas apstāklis iz-

teikts ar vārdu savienojumu dumbrāja pusē; teikumos Tādā kārtā pa-

rastais mīlestības stāsts un nodeldētā tema dabū it kā plašākus letvarus.

(Saul. 4, 16) un Audzināja jaunatni humānisma un demokrātisma

garā. (Ltv. 3, 55) veida apstākļi izteikti ar vārdu savienojumiem tādā kārtā

un demokrātisma garā; teikumā Pēc ilgiem meklējumiem secināja, ka visat-

bilstošākā antenas aizsargforma ir no visām pusēm aptveroša čaula ku-

pola veidā. (Zv. 7, 3, 15) apzīmētājs izteikts ar vārdu savienojumu ku-

pola veidā, teikumā I zskata ziņā viņu nevarēja pat salīdzināt ar nelaika

Linu... (V. L. 10, 84) ierobežotājs izteikts ar vārdu savienojumu izskata

zinā.

Minētajiem lietvārdu lokatīviem vieniem pašiem teikumā ir pavisam cita

nozīme nekā kopā ar atkarīgo lietvārdu vai vietniekvārdu; sal., piem., Au-

dzināja jaunatni garā un Audzināja jaunatni demokrātisma garā.
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Arī: Es tur aizbraukšu at vaļinā juma laikā un Es tur aizbraukšu

laikā.

720. §. Uz dažu lietvārdu lokatīva formu prievārdisko raksturu no-

rāda arī tas, ka šie lietvārdi, būdami minētajā funkcijā, zaudējuši savu pa-

rasto formu sistēmu un rekciju, bet ieguvuši vienu nemainīgu formu un

noteiktu rekciju, t. i., šie lietvārdu lokatīvi arvien pārvalda attiecīgo liet-

vārdu vai vietniekvārdu noteiktā locījumā un tikai retos gadījumos saska-

ņojas ar to.

1. Pusprievārdiskie lietvārdu lokatīvi ceļā, gadījumā, garā, jomā, labā,

laukā, novadā, pusē, rezultātā, virzienā, veidā, vidū, vietā, ziņā arvien pār-
valda lietvārdu ģenitīvā un nostājas ai z šī lietvārda ģenitīva.

Sl problēma ļaus uz mūžu likvidēt... mikrobu visus paveidus ...
mu-

tāciju ceļā padarīt tos nekaitīgus. Zv. 7, 4, 24. [Vajadzētu] kādus 4 vai

5 gadus. Vajadzības gadījumā arī mazāk. Zv. 7, 7, 14. Pārējiem pro-

jektiem .. . pietrūkst tomēr īsti skaidras domas telpiskās kompozī-

cijas jomā. LM 9, 31. Novēlu... daudz laimes un panākumu ra-

došajā darbā savas dzimtās zemes labā. C. 10, 140. Viņš ar laiku varbūt

būs atzīstams darbinieks proletāriskās literatūras laukā. LM 9, 30.

Pa ceļam viņš vēl paspēja izstāstīt visu, ko esmu veicis propagandas
novadā. Zv. 7, 3, 20.

...
visas mieru mīlošās tautas ir ēģiptiešu pusē.

C. 5, 183. Sociāldemokrātisko ideju izplatības rezultātā pastiprinā-

jās ari revolucionārā prakse. Ltv. 3, 15. ... es lūdzu uzskatīt mani par nie-

cīgu upuri to miljonu starpā... A. Grig. 10, 11. Mugurkaula dzīv-

nieku vidū primitīvākās Ir zivis. Zv. 7, 4, 11.
..

.ar laiku rētas vietā

izrobojās dziļš caurums. 8.-U. 6, 26. Cementa produkcijas ziņā Če-

hoslovakija ieņem pirmo vietu pasaulē. Zv. 7, 3, 29. Automašīnas devās

Rīgas virzienā.

2. Savienojumā ar vietniekvārdu, skaitļa vārdu vai adjektīvu minētie

lietvārdu lokatīvi saista vietniekvārdu, skaitļa vārdu vai adjektīvu saska-

ri o j v m a saistījumā.

1) Pusprievārdisks lietvārda lokatīvs teikuma locekļa funkcijā kopā ar

saskaņoto vietniekvārdu:

Meklējumu šajā virzienā par maz. LM. 9, 31. Arī šajā jomā at-

radīsim ne vienu vien mākslas pērli. Zv. 7, 7, 8. Vienskaitļa nozīmi tādā

gadījumā var parādīt izteicēja dekllnējamā daļa. Mgr. I, 507. Viņu sasnie-

gumus savā laikā uzskatīja par fenomenāliem, nepārspējamiem. Zv. 7, 4,

23. Visas šīs hipotēzes bija tālu no īstenības; tai pašā laikā katrā no

tām bija ari daļa patiesības . .. Zv. 7, 6, 10. Savā starpā zaķi runāja par

streikošanu. 8.-U. 6, 22.

2) Pusprievārdisks lietvārda lokatīvs ir teikuma locekļa funkcijā kopā

ar adjektīvu vai adjektīva nozīmē lietotu vārdu.

Reakcionārās mācības
...

lielā mērā bija pārspētas. Ltv. 3, 65.

...tas pilnā mērā attiecināms arī uz stāstiem. LM 9, 30. ...autors
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filozofiskā plāksnē risina problēmu par personības un masu sav-

starpējām attiecībām. LM 9, 30. 1887. gadā Arēniuss formulē savu elektro-

lītiskas disoctacljas teoriju galīgā veidā... Zv. 7, 4, 19. ... plosljumus
analizējot, bieži var kļūdīties kvantitatīvā ziņā. ZAV la, 3, 74.

...
aiz varmākas kapitālista stāv lielāks varmāka — cars patvaldnieks, ar

kuru nevar iztikt mierīgā, neasiņainā ceļā. Ltv. 3, 51. ...pa-

kalpīgie kritiķi... iztulkos šos darbus buržuāzijai vēlamā garā. Ltv.

3, 70. ...pretējā gadījumā rezultāti pasliktinās. ZAV la, 3, 77.

3) Ļoti reti pusprievārdiskais lietvārda lokatīvs ir saistīts ar saska-

ņoto skaitļa vārdu.

Braucējs nozuda žoga otrajā pusē. A. Grig. 10, 8. Tikai vienā

gadījumā vērojama tendence uz lielāku plašumu. T. un dz. 1, 14. ... vien ā

pusē kails aprēķins, negausīga mantrausība
...

Saul. 4, 11.

3. Pusprievārdiskais lietvārda lokatīvs pretstatā pārvalda attiecīgo
lietvārdu vai vietniekvārdu datīvā un palaikam nostājas pārvaldāmā
vārda priekšā.

Pretstatā revolucionāro jaunstrāvnieku vienkāršajai, skaidrajai, spē-
cīgajai un kaujinieciskajai, uz konkrēto apstākļu analīzes pamatotajai d o-

mai tie spriež pārgudri un abstrakti... Ltv. 3, 39.

4. Daļa pusprievardisko lokatīvu pārvalda tos vārdus, ar kuriem kopa
veido teikuma locekli, ar prievārdu ar, no, pret starpniecību.

1) Pusprievardiskie lietvārdu lokatīvi saskaņa, salīdzinājuma pār-

valda lietvārdu kopā ar prievārdu ar un atrodas tā priekšā.

Saskaņā ar likumu mums nav tiesības sniegt kaut kādas ziņas

adoptētā bērna agrākajiem radiem... V. L. 10, 76. ...deva norādījumus

par pasākumiem, kādi jāveic saskaņā ar darba aizsardzības un drošības

tehnikas noteikumiem. ZAV 3, 3, 168. Salīdzinājumā ar citām šeit

pārrunājamām oriģ ināllug ām G. Priedēm Ir vispatiesākie raksturi.

T. un dz. 1, 18. PSKP izvirza uzdevumu ar pasaulvēsturlsku nozīmi — no-

drošināt Padomju Savienībā visaugstāko dzīves līmeni salīdzinājumā ar

jebkuru kapitālisma zemi. C. 10, 180.

2) Pusprievardiskas nozīmes lietvārda lokatīvs priekšgala pārvalda
lietvārdu kopā ar prievārdu ar un nostājas a i z pārvaldāmā lietvārda.

. .. tris valdības locekļi ar nāciju sadraudzības lietu ministru...

priekšgalā izbrauks uz sadraudzības zemēm. R. B. 3, 217. Progresīvā sa-

biedriskā doma ar jaunstrāvniekiem priekšgalā kategoriski uz-

stājās pret šādām tendencēm. Ltv. 3, 28.

3) Pusprievārdiskie lietvārdu lokatīvi sakarā, sakarībā ir saistījumā
ar attiecīgo lietvārdu vai vietniekvārdu divējādi — gan pārvaldījumā, gan

saskaņojumā.
a) Ja pārvaldāmais vārds ir lietvārds vai noradāmais vietniekvārds

tas, tas atrodas a i z pusprievārdiskā lietvārda lokatīva.
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lepriecinoša bija iepazīšanās ar rumāņu dramaturģiju sakarā ar ru-

māņu kultūras nedēļu. T. un dz. 1, 24. Sakarā ar Lielā Tēvijas kara

sākuma 20. gadadienu un varoņpilsētas Kijevas apbalvošanu

ar otro Ļeņina ordeni Sporta pilī notika plašs mītiņš. C. 10, 148.
...

liecina

par Rozlņa tiekšanos atrisināt uzdevumus, kādi izvirzījās marksistiskiem

filozofiem sakarā ar dabas zinātņu sasniegumiem 19. gs. beigās un

20. g. s. sākumā. ZAV 3, 3, 153. Sakarā arto nācās mainīt visu maršrutu.

A. Grig. 10, 149. Sakarā ar to atceros kādu Raiņa padomu. Ltv. 3, 54.

b) Ja pārvaldāmais vārds ir norādāmais vietniekvārds, tas atrodas

pusprievārdiskā vārda priekšā un ir saskaņots ar to.

Šai sakarā autore norāda, ka salikta teikuma daļas lietderīgi saukt

par «komponentiem» un «teikuma daļām». ZAV 3, 3, 130. Lielāka uzmanība

šai sakarā veltījama pārējo tautu dramaturģijai. T. un dz. 1, 26. Šai sa-

karībā būtu svarīgi vairākās vietās izdarīt novērojumus... ZAV la, 3, 82.

4) Pusprievārdiskie lietvārdi atkarā, atkarībā, atšķirībā pārvalda liet-

vārdu vai vietniekvārdu, ar kuru kopā tie veido vienu teikuma locekli, ne-

tiešajā pārvaldījumā ar prievārdu no.

Daudzi izsauksmes vārdi atkarā no konteksta ir daudznozīmīgi.
Mgr. I, 82. Atkarā no tā, vai vietniekvārds norāda uz priekšmetu resp.

personu, vai uz priekšmeta īpašību vai pazīmēm, visus vietniekvārdus iedala

divās grupās .. . Mgr. I, 503.
.. . praktiskā darbā tās jāpielieto kompleksi

atkarībā no apstākļiem. ZAV la, 3, 83. Tas liecina, ka atsevišķu
vistu vanagu barība var būt ļoti atšķirīga atkarībā no biotropa...

ZAV la, 3, 79. Atšķirībā no mūsu republikas keramiķiem te līdzās

vīriešiem strādā arī sievietes. Zv. 7, 4, 5.

5) Pusprievārdiskie lietvārdi attieksmē, attiecībā atkarā no izsakāmā

satura pārvalda lietvārdu, ar kuru kopā tie veido vienu teikuma locekli, di-

vējādi — ar prievārdu pret un ar prievārdu uz.

Raķetes ātrums attiecībā pret Mēnesi saduršanās momentā lī-

dzināsies 3,3 kilometriem sekundē. C. 9, 217. Turklāt, norādot uz kādu

priekšmetu, īpašību, pazīmi, vietniekvārds norāda uz to attieksmē pret
citiem priekšmetiem, īpašībām un pazīmēm. Mgr. I, 501.

Un:

Attiecībā uz iesniegto projektu strādnieki izteica vērtīgus aiz-

rādījumus. (Parastāk gan: Par lesniegto projektu strādnieki Izteica vērtī-

gus aizrādījumus.)

VIENKOPAS TEIKUMS

721. §. Vienkopas teikumi ir tāds vienkāršā teikuma struktu-

rālais tips, kam gramatisko centru veido viens teikuma loceklis — vien-

kopas teikuma galvenais loceklis. Tā kā vienkopas teikumu gramatiskajā
centrā ir tikai viens loceklis, tad tajos var būt tikai viena gramatiskā kopa.

Draugs, kā sokas? V. Pl. 4, 36. Llzlņa pirmā ieraudzīja brāli. Pie-
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skrēja. Apkampa. Brig. 5, 519. Cik jauki še! L. P. 6, 409. Katrā
asaka pagrieziena veca mašīna [autobuss] čīkstot nosveras uz vienu pusi,
un stāvētāji cits citam sagāžas virsū. Karsts. A. C. 2, 140. Vēls ru-

dens. Vēji kokus loka, Aiz mežiem vakarblāzma dziest. Br. S. 3, 11. Bet

nu aiz muguras atskanēja balsis. Strupas, īgnas balsis. A. U. 34, 78.
To krāšņumu! To jau kurnu! Brig. 4, 104.

722. §. Vienkopas teikuma galvenais loceklis ir neatkarīgs tei-

kuma loceklis. Tas var nosaukt divējāda rakstura nojēgumus.
1. Galvenais loceklis var nosaukt priekšmetisku nojēgumu par

priekšmetu, parādību, dzīvu būtni, kas atrodas kādā stāvoklī vai veic kādu

darbību vai kam ir kāda pazīme. Stāvokļa, darbības vai pazīmes nojēgums
vienkopas teikumā nav nosaukts, tas izriet no konteksta vai situācijas vai

arī palaikam var būt nosaukts citā teikumā.

Vēls rudens. Vēji kokus 10ka... Br. S. 3, 11. Vienkopas teikuma
Vēls rudens galvenais loceklis rudens nosauc parādību, kas eksistē. Eksis-
tences nojēgums nav minēts, bet izriet no konteksta un runas situācijas.
Bet nu aiz muguras atskanēja balsis. Strupas, īgnas bals is. A. U.

34, 78. Vienkopas teikuma Strupas, īgnas balsis galvenais loceklis balsis

nosauc parādību, kas veic kontekstā minētu darbību atskanēja.
2. Galvenais loceklis nosauc verbālu nojēgumu vai arī nojēgumu

par kādu pazīmi. Darītājs vai pazīmes nesējs vienkopas teikumā nav mi-

nēts, tās vairāk vai mazāk precīzi nosakāms pēc konteksta vai situācijas
vai arī palaikam var būt nosaukts citā teikumā, piem., vienkopas teikumā

Filmu skatījās ar lielu Interesi galvenais loceklis skatījās nosauc darbību,
ko veic kino seansa apmeklētāji. Teikumu grupā Llztņa pirmā leraudzīja
brāli. Pieskrēja. Apkampa. (Brig. 5, 519) vienkopas teikumos Pie-

skrēja un Apkampa galvenie locekļi nosauc darbības, kurām darītāja —

Līziņa — nosaukta kontekstā. Vienkopas teikuma Cik jauki še! (L. P.

G, 409) galvenais loceklis jauki nosauc pazīmi, kuras nesējs nav precīzi no-

sakāms.

Tā kā galvenais loceklis teikumā ir neatkarīgs un tam nav predikatīvu

attieksmju ar kādu citu teikuma locekli tai pašā teikumā, tad galveno lo-

cekli nevar sastatīt ar divkopu teikuma virslocekļiem — teikuma priekšmetu
vai izteicēju (sk. 731. §). Divkopu teikumā priekšmetiskais nojēgums un

verbālais nojēgums (vai nojēgums par pazīmi) vienmēr nosaukts katrs ar

savu teikuma locekli. Turpretim vienkopas teikumā nosaukts tikai viens no

šiem nojēgumiem, bet otrs izriet no runas situācijas vai konteksta (kā,

piemēram, eksistences nojēgums teikumā Vēls rudens). Tikai dažos gadī-
jumos — kad viens no nojēgumiem nosaukts vienkopas teikuma galvenajā
loceklī, bet otrs minēts kontekstā — iespējams galveno locekli sastatīt ar

teikuma priekšmetu vai izteicēju.
Līdz

ar to vienkopas teikuma galvenais loceklis atzīstams par tadu

teikuma virslocekļi, kas ir raksturīgs vienīgi vienkopas teikumiem.
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723. §. Vienkopas teikumos iespējams ne tikai viens, bet arī divi vai

vairāki galvenie locekļi. Starp tiem tādā gadījumā ir sakārtojuma sakars,
tie attiecas uz vienu un to pašu kontekstā nenosauktu nojēgumu vai kon-

tekstā minētu vārdu. Tāpēc šādi galvenie locekļi uzskatāmi par vien-

līdzīgiem vienkopas teikuma galvenajiem locekļiem. Vienlī-

dzīgie galvenie locekļi var būt saistīti ar saikli vai bez tā.

... par savām domām viņa ... nedos nevienam atbildību. Domas.

Dzīve un domas. Brig. 5, 497. Pēc lielās burzmas... nu labprāt tīkas

bridi pasēdēt. Ērti, silti un gaiš L A. U. 34, 61. Celies, ģērbies,
sēdies seglos! Rainis 1, 381.

Dažreiz galvenais loceklis ir atkārtots, lai pastiprinātu izteikto

nojēgumu.
Jā, nu ir galīgi vaļā tā saite, kas žņaudza Anneles dvēseli. Ai, gavi-

les, gaviles! Brig. 5, 472. Maisi, maisi, maisi... Lāpstu pēc

lāpstas, simti, tūkstoši bērienu. V. L. 9, 112. Zobi klab. Tik auksti,
auksti. Brig. 5, 465.

724. §. Tāda pati uzbūve kā patstāvīgajiem vienkopas teikumiem var

Mt ari salikta teikuma komponentiem.
Meitenīti ģērba, bet lelli viņa visu laiku neizlaida no rokām. 8.-U.

■6, 129. Negaidīta neveiksme, jo Gailis bija domājis karogu nonest un pats

nodot Ķutuzovam. P. R. 3, 202. Zanders bija lepns uz to, ka viņam viegli

šķīrās, strādāja arvien paviršu Brig. 6, 273. Aizstāvji smējās. «Ņem
iegātni,» viens saka. 81. 13, 164. «Ja tā vedīs visu ceļu, tad līdz pavasa-

rim netiksim galā,» aizbraucēji sprieda. V. L. 14, 583.

725. §. Vienkopas teikumus galvenokārt raksturo 1) vārdu šķiru
vārdi, ar kuriem izteikts galvenais loceklis (sk. 726. §), 2) teikumu uzbūve

(sk. 728. §), 3) teikumu gramatiskais saistījums ar citiem teikumiem kon-

tekstā (sk. 729. §), 4) teikumu saturs (sk. 730. §).
726. §. Par vienkopas teikuma galveno locekli var but nomeni,

pronomeni, verbi un apstākļu vārdi, kā arī jebkuras vārdu šķiras vārdi, kas

lietoti lietvārda nozīmē.

1. Vienkopas teikuma galveno locekli var izteikt ar nomeniem vai

pronomeniem, kā ari ar jebkuras vārdu šķiras vārdiem, kas lietoti

lietvārda nozīmē. Adjektīvs var būt kopā ar palīgverbu.
Nakts. Mežā ir rudenīgi mitrs un vēss. Pad. J. 5, 116. «Jūs

esat ekskursanti, ja?» — «Mēs?» Tenis pārsteigts jautā. J. V. 3, 87.

Rāms. Ne vēsmas pūtumiņa. V. Pl. 4, 256. Pindaks. Kā grābšu tevi arī,

tā... Rūdis. Ūja, ūja, nešpetnais! 81. 17, 212.

2. Vienkopas teikuma galveno locekli var izteikt ar verbiem gan-

drīz visās formās, izņemot divdabjus ar izskaņu -ošs un divdabjus, kas

beidzas ar -am(ies), -ām(ies) vai -ot.

Emīl, tevi meklē. Brod. 3, 41. Ko tad tik mudīgi darini? J. V.

4, 5. Bet ja mani būtu aizsūtījuši darbā citur? Brod 3, 5. Sve-

šiem nespert kāju mūsu dzimtenē. Lukss 1, 47. «Domājams gan,»
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viņš tikai noteica. A. Grig. 6, 134. Kopsaimniecību druvās šogad au-

dzis lieliski.

3. Par vienkopas teikuma galveno locekli var būt apstākļa vārds

vai apstākļa vārds kopā ar palīgverbu.
Cik jauki še. L. P. 6, 409. Vai tad saulē labāk nekā šite? 81.

22, 111. Visu ziemu te bija klusu. A. Grig. 2, 52.

727. §. Pēc tā, ar kuras vārdu šķiras vārdu izteikts galvenais loceklis,

vienkopas teikumus iedala 4 grupās: nominālajos vienkopas teikumos, ver-

bālajos vienkopas teikumos, adverba vienkopas teikumos un adjektīva vien-

kopas teikumos.

1. Nominālajos vienkopas teikumos galvenais loceklis izteikts

ar lietvārdu, vietniekvārdu, skaitļa vārdu vai arī ar jebkuras vārdu šķiras
vārdu, kas lietots lietvārda nozīmē. Nominālo vienkopas teikumu galve-
nais loceklis nosauc īstenībā eksistējošu parādību, priekšmetu, dzīvu būtni

vai arī priekšstatu, ko izraisījusi kāda parādība, priekšmets vai dzīva

būtne. 1

Bija tik gaišs, tik silts. Un vijoles skaņas... J. Jauns. 8, 14. «Ķas

tā tāda Ir?» Anna vaicāja. «Tā?» Andrs pārvaicāja. A. U. 29, 710. ... gluži
skaidri pulkstenu[-\] dzirdēja sitam. Divpadsmit. 81. 13, 31. Laimī-

gais! Viņš bija atradis citu sirdi, kurai varēja tāpat pieķerties ... J. Jauns.

6, 342.

2. Verbālajos vienkopas teikumos galvenais loceklis izteikts ar

kādu verba formu un nosauc šais teikumos neminēta priekšmeta, parādības,
dzīvas būtnes darbību, procesu vai stāvokli.

Man deg! man salst!... V. Pl. 4, 66. Kamēr apsēdās, bij
arī apsvēris. A. U. 29, 25. Lekcijas mācās, priekšmetu studē.

A. Grig. 6, 168.

3. Adverba vienkopas teikumos galvenais loceklis izteikts ar ap-

stākļa vārdu vienu pašu vai ar apstākļu vārdu kopā ar palīgverbu un no-

sauc teikumā neminētas parādības vai priekšmeta eksistences veidu kā

stāvokli vai procesu. Šis stāvoklis nosaukts adverba vienkopas teikuma

galvenajā loceklī kā dominējoša, predikatīva pazīme.
Vai tev auksti? A. C. 2, 112. Visu ziemu te bija klusu.

A. Grig. 2, 52.

4. Adjektīva vienkopas teikumu galvenais loceklis izteikts ar ad-

jektīvu vienu pašu vai ar adjektīvu kopā ar palīgverbu un nosauc teikumā

neminētas parādības vai priekšmeta pazīmi ka kādā laika posma pastāvošu
stāvokli. Arī adjektīva vienkopas teikumu galvenais loceklis arvien nosauc

šo apstākli kā dominējošu, predikatīvu pazīmi.
2

1 Termins «nomināls» šai gadījumā lietots nosacīti: pirmkārt, neietverot nominālo

vārdu šķiru jēdziena adjektīvus, otrkārt — pie nomeniem pieskaitot arī vietniekvārdus.

2 Ja adjektīvs vai apstākļa vārds nenosauc procesu vai stāvokli kā dominējošu,
predikatīvu pazīmi, tad tas uzskatāms par centrālo locekli atributīvā vai adverbiālā bez-

kopas teikuma (sk. 788. § un 795. §).

31 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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Rāms. Ne vēsmas pūtumiņa. V. Pl. 4, 256. Jau tumšs. Jāiededz

uguns. Brig. 5, 504. Mežā ir rudenīgi mi t r s un vēss. Pad. J. 5, 116.

728. §. Uzbūves ziņā vienkopas teikumi var būt nepaplašināti un

paplašināti.

Nepaplašinātajos vienkopas teikumos ir vai nu tikai viens vai

vairāki galvenie locekļi, vai arī galvenais loceklis (galvenie locekļi) kopā
ar partikulu, saikli, izsauksmes vārdu, uzrunu vai kādu iespraudumu.

Puķes! Ap mani sāk kvēpt viņu saldums
...

J. Ak. 1, 8. Izcirtuma malā

viņš sāļuma un raudāja. Mirt! Mirt!... 81. 15, 203. Antonija. Nu visi uz

mani rādīs pirkstiem. Dūdars. Visi? Antonija. Visi, visi — i[v] tu pats! Dū-

dars. Es arī? Kādēļ? 81. 17, 238. Jā, viņš [Benjāmiņš] ir skolots cilvēks,

astoņi gadi sagāja draudzes skolā, kā nu tas tev nemācēs?Bet vecmāte?!

D. A. 3, 16. Un piepeši izskrēja kā vilnis caur smadzenēm doma, ka māte

Valgu mīl. Ak es! — Kā tad es toagrāk nesapratu? J. Jauns. 8, 54. «Padomā,

zirgs jāgādā. Cik tas tagad nemaksās!» — «Jā, maksās gan.» A. S. 5, 79.

Paplašinātajos vienkopas teikumos bez galvenā locekļa ir arī

viens vai vairāki teikuma palīglocekļi. Teikuma palīglocekļu raksturs vien-

kopas teikumos ir tāds pats kā divkopu teikumos.

Pirmie strazdi! Klāt pavasaris! Purs 1, 50. «Tagad raga-

vām slieci var cir s t,» Preimanis piekrita. A. U. 29, 35.

729. §. Vienkopas teikumi kontekstā atrodas saistījumā ar citiem

teikumiem. Palaikam saistījums izriet vienīgi no runas satura. Tomēr ir

gadījumi, kad šo saistījumu atspoguļo gramatiskas attieksmes starp vien-

kopas teikuma galveno locekli un kādu teikuma locekli citā teikumā. Tādā

kārtā vienkopas teikumi var būt gramatiski saistīti un gramatiski ne-

saistīti.

1. Daļa vienkopas teikumu var būt gramatiski saistīti ar citu

konteksta teikumu locekļiem. Tad starp vienkopas teikuma galveno locekli

un kādu teikuma locekli citā konteksta teikumā ir predikatīva rakstura at-

tieksmes, piem., Tēvs cietīs klusu. Minēs tikai mūsu saderināšanos. 81.

17, 37 (attieksmes starp tēvs iepriekšējā teikumā un vienkopas teikuma

galveno locekli minēs); Krauja tomēr kori nepieteicās ...
Varen spēcīga

balss, tikaikautrējas. Dzied vienīgi uz jūras un savā bākā. A. Grig.

6, 66 (attieksmes starp Krauja un kautrējas, dzied); «Bet Padomju Dzim-

tenē darba ļaudīm pieder viss. Zeme un fabrikas, pilsētas un

ciemi.» — «Un visa dzīve,» sacīja Zaļkalns. «Un visa gaišā nākot-

ne,» piebildu es. I. Lēm. 3, 116 (attieksmes starp zeme, fabrikas, pilsētas,
ciemi, dzīve, nākotne un pieder).

Gramatiski saistītie vienkopas teikumi papildina citos konteksta tei-

kumos izteikto domu.

1) Gramatiski saistītā vienkopas teikumā var izteikt dominējošu

pazīmi parādībai, personai v. tml., kas gan kontekstā minēta, tomēr vēl

nav tuvāk raksturota.

Nu, ko Alma? Vesela? A. U. 29, 199.
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Dažos vienkopas teikumos nosauc pazīmes, kuras papildina citas kādā

iepriekšējā teikumā agrāk nosauktās pazīmes.
Gudrs zvērs tas ūdrs! Tikai ļoti tramīgs. Svešus necieš.

Tūlīt slēpjas krūmos vai upē. J. V. 3, 88.

2) Vienkopas teikumā var būt nosaukts kādas citā teikumā minētas

pazīmes nesējs resp. kādas darbības darītājs.
Jā, agri sākuši. Kolhoznieki! J. V. 3, 102.

3) Vienkopas teikumā var konkretizēt iepriekšējā kontekstā no-

sauktu nojēgumu.
Jā, viņš pārnāks. Pērs Gints. V. Bel. 1, 59. Kaut kas tā d s ne-

parasts bij jūtams. Možums, uzmanība, gaidas. Brig. 5, 516.

4) Vienkopas teikumā var atkārtot iepriekšējā konteksta teikumā

nosauktu vārdu vai vārdus. Šis vārds vienkopas teikumā var būt gan viens

pats, gan arī kopā ar citu vārdu, kas to raksturo no cita viedokļa.

... un tālumā pavīdēja manas agrās bērnības dienas ar mašīnām un

sudmallņām upītē. Un beidzot ari jaunais gaišais padomju laiks Blīde-

nes skolā. Blīdenes skola! Kā lai tā neatnāktu šai brīdī pie manis.

I. Lēm. 2, 6. Reiz laukā no šiem spaidiem, un pasaule ir mana!. . .
Plašā pasaule! Brig. 6, 109.

2. Lielākai daļai vienkopas teikumu saistījums neparādās gramatiskās
attieksmēs ar citiem konteksta teikumiem. To galvenais loceklis saistīts jē-
dzieniskām attieksmēm ar kādu vārdos nenosauktu nojēgumu, kas vairāk

vai mazāk skaidri izriet no konteksta vai situācijas. Šādi vienkopas teikumi

irgramatiski nesaistīti.

Turpmāk tomēr norīkosim pa pieciem jauniešiem no visa pagasta katru

dienu. Pietiks? A. S. 5, 468. Svilpiens ... Vilciens sāka kustēties. Brig.
6, 293.

Gramatiski nesaistītajos vienkopas teikumos galvenais loceklis nosauc

norisi resp. stāvokli vai arī priekšmetu resp. parādību.

1) Noris c vai stāvoklis gramatiski nesaistīto vienkopas teikumu

galvenajā loceklī nosaukts, neminot darītāju.
Paiet talks — ne īss, ne Ilgs. Salst. Pie suņa atkal vilks. V. Pl. 4, 328.

Jo dziļāk jūrā brauc, jo tālāk redzi.D. Zigm. 1, 203.

2) Ar priekšmeta vai parādības nosaukumu galvenajā lo-

ceklī apzīmē runātāja uztveres vai arī domu priekšmetu. Ne vienkopas tei-

kumā, ne arī kontekstā nav minētas dominējošās pazīmes šim priekšmetam
vai parādībai.

Krauklis nopūtās. Klusums ... Salst... Viņam saka mesties auksti.

Saul. 4, 151. Krēsla. Gaiss dīvains ... A. C. 2, 117.

730. §. Vienkopas teikumu satura — tāpat kā divkopu teikumos —

ir ietverta relatīvi pabeigta doma. Vārdos šī doma tomēr nav izteikta pil-
nīgi. Parasti vienkopas teikumos nosaukts vai nu tikai sprieduma subjekts,
vai arī predikāts.

Liels liels mežs. Viņa iet un maldas. Brig. 5, 436. Vienkopas teikumā
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izteikta doma, ka mežs ir, eksistē. Jānis atlaižas puszviļus atpakaļ. Aiz-

ver acis. A. U. 32, 9. Vienkopas teikumā Aizver acis izteikta doma «Jānis

aizver acis,» kur aizver acis ir predikāts. Kaut kur tālu tumsā klakš[ķ],
šķind, elš un svelpj. A. U. 32, 8. Vienkopas teikumā izteikta doma,

kurai par subjektu ir kaut kāds nezināms darītājs, kam pievienots predikāts
«kaut kur tālu tumsā klakšķ, šķind, elš un svelpj».

Domas formulējums vienkopas teikumos atšķiras no domas formulē-

juma divkopu teikumos. Divkopu teikumu uzbūve ļauj domu formulēt pil-
nīgi — izsakot vienā un tai pašā teikumā kā subjektu, tā ari predikātu.
Vienkopas teikumos turpretim nosaukts vai nu tikai predikāts, vai tikai sub-

jekts. Domas formulējumu papildina konteksts vai situācija.
Par vienkopas teikuma izteiktas domas relatīvo patstāvību un pabeig-

tību liecina teikuma intonācija (sk. 200. §).
731. §. Vienkopas teikuma galveno locekli dažreiz var sastatīt ar

vienu no divkopu teikuma virslocekļiem. Ir gadījumi, kad galvenais loceklis

zināmā mērā atbilst teikuma priekšmetam vai izteicējam. Sī atbilstība sa-

mērā viegli noskaidrojama gramatiski saistītajos teikumos, proti, pēc gal-
venā locekļa gramatiskajām attieksmēm ar vārdiem citos teikumos.

Teikuma priekšmetam galvenais loceklis zināmā mērā atbilst tad, ja
tas nosauc priekšmetu, parādību, personu, norisi vai jēdzienu, kam pazīme
minēta kontekstā vai arī izriet no runas satura vai situācijas.

«Kas jums teica, ka es mačos?» — «Jūsu tēvs.» J. Jauns. 6, 19.

Izteicējam galvenais loceklis zināmā mērā atbilst tad, ja tas nosauc

dominējošu pazīmi kādam priekšmetam, parādībai, personai, norisei vai

jēdzienam, kas minēts kontekstā vai arī izriet no runas satura vai situā-

cijas.
Helēna.

..

visu to letina baltā drēbē, kā azaidu uz tīrumu nesot. Sai-

nīti tad [Helēna] noglabāja koka spainī. M. B. 2, 29. ...viens vai

divi circeņi mājās ir cilvēkam par prieku. Tā domāja arī Pļavniekos.
V. L. 4, 232. Nu, kas ir ar darbu? Vai [darbs] jau gatavs? Brig. 5, 133.

Tomēr ne visos gadījumos iespējams runāt par galvena locekļa atbil-

stību teikuma priekšmetam vai izteicējam.
Rudens. Vējš pamazām nodzēš birzes un dārzus. J. Gr. 2, 112. Taisni

šonedēļ Ir tā sagadījies, ka traktoru stacijai nav tik daudz cilvēku, cik va-

jadzīgs. Pļaušana, papuves, plēsumi. M. B. 1, 99. Kādi tad bij Rīgā nodzī-

votie gadi? Darbs un atkal darbs. J. Jauns. 6, 306. Pavārs. Se, paskaties
pate[-\\. Kristīne ar Edgaru saderinājušies. Vešeriene. Meli! 81. 17, 315.

Šajos piemēros nav iespējams sastatīt galveno locekli ar teikuma

priekšmetu vai izteicēju.

Galveno locekli nevar sastatīt ar divkopu teikuma virslocekļiem arī

pēc teksta satura analīzes. Pēc teksta satura gan var formulēt sprie-

dumu, kas ir ietverts vienkopas teikumā un kam centrāla locekļa nosauk-
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tais jēdziens ir subjekts vai predikāts, piemēram, var uzskatīt, ka vienkopas
teikuma Meli! (81. 17, 316) ietverta doma «Ziņa, ka Kristīne un Edgars ir

saderinājušies, ir meli (predikāts)». Tomēr sprieduma subjekts ne vien-

mēr izteikts teikuma priekšmetā un predikāts — izteicējā. Turklāt jāņem
vērā, ka satura analīzē palaikam iespējams interpretēt galvenā locekļa no-

saukto nojēgumu divējādi — gan par subjektu, gan par predikātu, piemē-
ram, teikuma Rudens saturu var iedomāties šādi: «Rudens (subjekts)
ir» un «Manas uztveres (resp. domu) priekšmets ir rudens (predikāts)».

Tādējādi vienkopas teikumu galvenā locekļa sastatījums ar divkopu
teikumu virslocekļiem nav lietojams vienkopas teikumu klasifikācijā. Šajā
gramatikā vienkopas teikumi klasificēti pēc tā, ar kuras vārdu šķiras vārdu

izteikts galvenais loceklis, proti, vienkopas teikumi iedalīti nominālajos
vienkopas teikumos, verbālajos vienkopas teikumos, adjektīva vienkopas
teikumos un adverba vienkopas teikumos (sk. 727. §).

NOMINĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI

732. §. Nominā 11 ir tādi vienkopas teikumi, kam galvenais loceklis

izteikts ar lietvārdu, vietniekvārdu vai arī ar jebkuras vārdu šķiras vārdu,
kas lietots lietvārda nozīmē.

Tagad bija atkritusi smaga dzelžaina roka, kura pēdējos divus gadus
spieda krūtis. Brīvība! Viņam [Apenājam] ir divas stipras rokas, viņš var

cīnīties! M. B. 2, 11. Un nav neviena, kas no visa tā mani glābtu. Tu? Bet

tieši pret tevi visi šie tumšie, sliktie spēki vērsti. A. C. 2, 146. «Kas tā tāda

ir?» Anna vaicāja, aiz Marijas slēpdamās
.. . «Tā?» Andrs pārvaicāja .. .

A. U. 29, 710. Priekšistabā smagi, aizsmacis, sāk sist sienas pulkstenis.
Jānis skaita. Seši... A. U. 10, 196. Man pirksti kā dzelzs, viņa rāvās vaļā
un kliedza: «Trakā! Laid mani mierā!» Brig. 6, 256.

Nominālos vienkopas teikumus raksturo 1) locījuma forma vār-

dam, kas lietots par galveno locekli, 2) teikuma uzbūve, 3) gramatiskais
saistījums ar citiem teikumiem kontekstā, 4) teikuma saturs.

733. §. Nominālo vienkopas teikumu galvenais loceklis var būt iz-

teikts ar vārdu nominatīva, ģenitīva vai akuzatīva locījumā.
Asni dīga. Purenes ziedēja. Cīruļi gavilēja. Pavasaris. Brig. 5, 471.

«Nabadziņš pazaudēja māti pašā svētku vakarā,» Asnitls paskaidroja.
— «Tādas nelaimes!» J. Pur. 1, 94. Kas tā bija par rindu! Četrpadsmit
ratu! J. Jauns. 9, 125. Tavu bezkaunīgu meiteni! Tā izturēties pret
vecu cilvēku

...
J. N. 3, 34.

Locījuma forma, kāda ir vārdam, kas lietots par galveno locekli, lielā

mērā nosaka gan nominālā vienkopas teikuma_ formu, gan arī saturu. Tā-

pēc locījuma forma var būt par pamatu nominālo vienkopas teikumu klasi-

fikācijai. Pēc tā, kāda locījuma forma ir vārdam, ar ko izteikts galvenais
loceklis, nominālie vienkopas teikumi iedalāmi 1) vienkopas nominatīv-

teikumos, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu nominatīva formā
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(sk. 737.—740.§), 2) vienkopas ģenitīvteikumos, kam galvenais loceklis iz-

teikts ar vārdu ģenitīva formā (sk. 741.—743. §), un 3) vienkopas akuzatīv-

teikumos, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu akuzatīva formā (sk.
744.-745. §).'

734. §. Pec teikuma uzbūves nominālie vienkopas teikumi ir nepa

plašināti un paplašināti.

Nepaplašināti vai paplašināti var but tikai nominativteikumi un ģeni-
tīvteikumi. Akuzatīvteikumi turpretim vienmēr ir paplašināti.

Nepaplašinātajos nominālajos vienkopas teikumos var būt viens

vai vairāki galvenie locekļi vieni paši vai arī galvenais loceklis (galvenie
locekļi) kopā ar partikulu, saikli, izsauksmes vārdu, uzrunu vai iesprau-
dumu.

Paplašinātajos nominālajos vienkopas teikumos ar galveno lo-

cekli var būt saistīti viens vai vairāki apzīmētāji vai pielikums.
Ar šo apzīmētāju vai pielikumu var būt saistīti vēl kādi teikuma palīglo-
cekļi.

Tumša nakts. Visapkārt jūra un jūra. Tikai viļņi gausi šļakst...
8.-U. 7, 211. To sauca par baznīcas dārzu. Noputējuši, aplauzīti
akāciju krūmiņi. Brig. 5,481. «Retas sugas eksemplārs,» lielskungs
teica, pamādams uz to pusi, kur kuce sēdēja, bēdīgi galvu nokārusi...
A. U. 34, 39. Nocirsta ir Dekšņu birzs. Tos milzu bērzus! J. Jauns.

9, 78. Krustmāte Meire, nabaga rokpelne? Nieki! Tā bij Zemgales
bajārlene ... Brig. 5, 483.

735. §. Gramatiskā saistījuma ziņā ar citiem teikumiem kon-

tekstā ir atšķirības starp nominatīvteikumiem, ģenitīvteikumiem un aku-

zatīvteikumiem.

Nominatīvteikumi var but gan gramatiski saistīti, gan nesais-

tīti.

«Kas pa šo šķūni ir biežāk staigājis kā jūs pati?» Mirdza iejau-

tājās un pati atbildēja: «Priedes Jānis.» A. S. 5, 105. Diena jau nodzisusi.

Krēsla. Tik vakara pusē tāda gaiša svītra pie debess malas. A. S. 4, 74.

Ģenitīvteikumi lielākoties ir gramatiski nesaistīti un tikai retu-

mis gramatiski saistīti.

«Glābiet nu, glābiet, mīļie ļautiņi! Vai dieviņ, tādas nelaimes!» Kaudz.

2, 32.

Akuzatīvteikumi vienmēr ir gramatiski nesaistīti.

Viņš šāva gan gaisā, apses zaros, gan Istabas logos! Tavu skaistu

šaušanu! J. Jauns. 5, 290. Un tavu brīnumu! Dāvim un Lērumam uzreiz

te likās kaut kā neparasti. J. Gr. 5, 320.

1 Turpmāk galvenokārt tiks lietoti saīsināti termini: nominatīvteikums, ģenitivteikums
un akuzatīvteikums.
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736. §. Nominālo vienkopas teikumu saturā var ietvert 1) domu

par kādas parādības, priekšmeta, dzīvas būtnes v. tml. eksistenci, 2) priekš-
statu, ko ierosinājusi kāda parādība, priekšmets, dzīva būtne vai arī runā-

tajā atmiņa, iztēle v. tml.

1. Nominālos vienkopas teikumus, kuros izteikta doma par kādas parā-
dības eksistenci, sauc par eksistenciālajiem vienkopas teikumiem.

Šadi teikumi pēc satura iedalāmi divās grupās.
1) Pirmajā eksistenciālo vienkopas teikumu grupā ietilpst tādi teikumi,

kuros izteikts apgalvojums vai noliegums par to, ka ar galveno locekli no-

sauktā parādība, priekšmets, dzīvā būtne vispār eksistē vai neeksistē.

Konkrētais stāvoklis, kādā pašreiz atrodas parādība, priekšmets, dzīvā

būtne, nav raksturots ne vienkopas teikumā, ne kontekstā.

Rudens. Vējš pamazām nodzēš birzes un dārzus. J. Gr. 4, 135. Bet pil-
sētnieki vēl plūda uz savu pllsdārzu... Lielupes Vižņu tikls atdeva dzel-

mei savu mirgu. Niecīga.. . motorlaiva pukstēja upes vidū. Šļakstēja airi.

Tālas balsis. Smiekli. Pusē aprauta dziesma. Uzšvirkstoša un dziestoša

uguntiņa. Brig. 5, 491. ...[upe] kā svina kausējums slīdēja uz leju. Ne

vēja, ne vilnīšu. A. U. 34, 25.

Šadi vienkopas teikumi ir sinonīmi divkopu teikumiem, kam par iztei-

cēju ir verbs būt eksistenciālā nozīmē, sal.: Rudens. Vējš pamazām nodzēš

birzes un dārzus. (J. Gr. 4, 135) un Ir rudens. Pa plašo ceļu, kurš veda

caur mežu, soļoja pusmūža sieviete. Brig. 6, 5.

2) Otrajā eksistenciālo nominālo vienkopas teikumu grupā ietilpst tādi

teikumi, kuru saturā reizē ar domu par parādības, dzīvas būtnes v. tml.

eksistenci ietverts arī nojēgums par darbību, ko tās veic, vai arī par

kādu konkrētu stāvokli, kurā tās atrodas. Darbība vai stāvoklis parasti
nosaukts kontekstā.

.. . kā smaržo! Ūdeņi, pļavas, Jelgavas dārzi. Rozes, lefkojas,

tabaka, rezēdas. Brig. 5, 492. Bet nu aiz muguras atskanēja balsis.

Strupas, īgnas balsis. A. U. 34, 78. Daži audzēkņi bija jau priekšā.
Arī Māra. V. L. 4, 143.

Dažreiz stāvokļa vai darbības nojēgums kontekstā nav minēts, tomēr

tas izsecināms no runas satura vai situācijas.
Garkalns abus rokrakstus vēlreiz salīdzināja, tad aizsmēķēja un piecē-

lās. «Nu?» Gunta jautāja. — «Viena un tā pati roka.» J. Gr. 5, 291. Šai

vienkopas teikumā ietverta doma, ka abus dokumentus rakstījusi viena un

tā pati roka.

2. Vienkopas teikumus, kuros izteikts priekšstats, ko ierosinājusi kāda

parādība, priekšmets, dzīva būtne, sauc par priekšstata vienkopas tei-

kumiem.

Bet aiz šis pelēcības, aiz šā monotonā, netīrā sastinguma bija pasau-

les plašumi! Jā, plašumi... V. L. 9, 212. Kamanas slīd čirkstēdamas pa

mirdzošo sniegu, un Asara kundzes domas aizlido tālu bērnībā. .. Atmi-

ņas, atmiņas! Viņa redz sevi. Brig. 6, 151.



488

Pretēji eksistenciālajiem vienkopas teikumiem, kuros izteikta doma par
kāda priekšmeta vai parādības eksistenci, priekšstata vienkopas teikumos

nav eksistences nojēguma. Priekšstata vienkopas teikumi izsaka runātāja
emocionālu reakciju. Tajos galvenais loceklis izteikts ar vārdu, kas nosauc

lietu vai parādību, par ko runātājam radies priekšstats.
Robežas starp eksistenciālajiem vienkopas teikumiem un priekšstata

vienkopas teikumiem ir ļoti nenoteiktas: priekšstats un runātāja jūtas jo
bieži izpaužas kopā ar domu par priekšmeta vai parādības eksistenci.

Viņējo dienu atmiņas nāk ar vilni. .. Pazīstams ceļš, pazīstami koki

un krūmāji ceļmalā... birzes patālāku... dzeltenas ēku sienas un balti

logi dārzu puduros... Mīļā, pazīstamā zeme! A. U. 10, 678. Bites skrien

pa ziediem, saule silda, un miegs, atkal miegs man uzklāj savu segu uz

acīm. Ak, šis nebeidzamais miegs! ... J. Ak. 1, 26.

Tādējādi nominālo vienkopas teikumu dalījums eksistenciālajos teiku-

mos un priekšstata teikumos gan sniedz ieskatu par dažām satura niansēm,

ko izsaka nominālajos vienkopas teikumos, tomēr izveidot drošu klasifikā-

ciju pēc šīm satura niansēm nav iespējams. Tāpēc šai gramatikā lietota

nominālo vienkopas teikumu klasifikācija pēc tā vārda locījuma formas, ar

ko izteikts galvenais loceklis, un nominālie vienkopas teikumi iedalīti no-

minatīvteikumos, ģenitīvteikumos un akuzatīvteikumos.

VIENKOPAS NOMINAT! VTEIKUMI

737. §. Vienkopas nominatīvteikums ir tāds nomināls vien-

kopas teikums, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu nominatīva formā.

Vakars. Pār visu klājusies vasaras nakts krēsla. Saul. 4, 83. Vēls

rudens. Vēji kokus loka, Aiz mežiem vakarblāzma dziest. Br. S. 3, 11.

No šķērsielas... iznāk montieris. Jauns cilvēks sīku augumu. A. C.

2, 148.

Pēc uzbūves nominatīvteikumi var būt nepaplašināti un paplašināti,

pēc gramatiskā saistījuma ar citiem teikumiem kontekstā — gra-
matiski nesaistīti un gramatiski saistīti. Kontekstā nominatīvteikumiem

var būt dažāds izlietojums un dažādas jēdzieniskās attieksmes ar

citiem konteksta teikumiem.

Pec satura nominatīvteikumi parasti ir eksistenciāli teikumi, retāk

priekšstata teikumi.

NOMINATIVTEIKUMU UZBŪVE

738. §. Nepaplašinātā nominatīvteikumā var būt tikai galvenais
loceklis vai vairāki vienlīdzīgi galvenie locekļi, kā arī galvenais loceklis

(galvenie locekļi) kopā ar partikulām, saikļiem, izsauksmes vārdiem, uz-

runu vai iespraudumiem.
1. Samērā reti sastop nominatīvteikumus, kuros ir tikai viens

galvenais loceklis vai vairāki vienlīdzīgi galvenie locekļi.
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Austrumnieks. Melni mati, ruda bronzas seja... Sudr. 4, 74. Tenis

gāja caur nakti. Purvs, mežs. Pļava. A. Grig. 2, 165. Smiedamies un

draiskodamies viņi [bērni] metas kupenā iekšā
... Sniegs virpuļiem vien

griežas pa gaisu. Kliegšana, smiešanās, raudas... A. U. 34, 6. «Vai jums
ir liela ģimene?» viņš iejautājās pēc brīža. — «Tēvs, māte un es.» V L

9, 80.

2. Ar partikulām nominatīvteikumos visbiežāk izsaka pastiprinā-
jumu galvenajā loceklī minētajam nojēgumam vai arī apgalvojumu, nolie-

gumu vai jautājumu par šo nojēgumu.
«Vai tas nav Kļavs?» — «Tas gan.» J. Jauns. 9, 106. 2. kaimiņiene.

Tevs bija dzērājs un pasaules klaidonis. Dēli ies to pašu ceļu. 1. kaimiņiene.
Pati a r[ī], L. P. 6, 482. «Vai zivis jums vezumā?» jautāju. «Nē, kungs,
reņģes. Zivju jau jūrā nevar dabūt,» viņa atteica. V. Pl. 4, 349. «Brenci,
kur tu šito pīpi ņēmi?» — «Vai es, vai?» 81. 17, 87. Bet kas tev tur pa
vezumu kustas? Jērs vai? A. S. 5, 61.

3. Saiklis nepaplašinātajā nominatīvteikumā vai nu ievada teikumu,
vai arī saista savā starpā teikuma locekļus.

1) Ja saiklis ievada nominatīvteikumu, tad tas norāda uz jēdzie-
niskām attieksmēm starp nominatīvteikumu un iepriekšējo kontekstu. Šais

gadījumos parasti lieto saikļus bet, un.

Vēl viņš varēja iet, uz kuru pusi tika, — nekādi pinekļi nekavēja soļus.
Bet Soņa?. .. Pret savu gribu bija jāpadomā par to. V. L. 4, 28. Toms

smīnot piedāvāja svešzemju cigaretes. [Dioģens:] «Bet konjaks?»
A. Grig. 10, 27. 0, tāds krūkles koks! Kā tas savādi smaržoja!... Un

miza! Virsū tumši pelēka, apakšā koši dzeltena. J. Jauns. 9, 56. Bet kad

tā šauj, man bail par Kārlēnu. Ka viņš tur, kara laukā ...Un Mirdza...
Es redzēju, kā vācieši maisās starp bēgļiem vien. Un kas tad no gaisa var

izšķirt? A. S. 5, 14.

2) Saiklis nominatīvteikumā saista sava starpa vienlīdzīgus tei-

kuma locekļus — lielākoties galvenos locekļus, retāk teikuma palīg-

locekļus.
Juris... paskatījās laukā. Nekā nebija. Tumsa, zvaigznes v n mitrs

gaiss. A. C. 2, 162. No valodas varēja dzirdēt, ka jaunieši bija nākuši un

braukuši pat no Leišiem, no Rites, Pilkalnes un Saukas. Un ne tikai

jaunieši, bet ari vīri pusmūža gados. J. Jauns. 9, 69. Uzšvirkstoša

un dziestoša uguntiņa. Brig. 5, 491.

4. Nepaplašinātajā nominatīvteikumā izsauksmes vārdi parasti
izsaka jūtas vai gribu.

Un piepeši Izskrēja kā vilnis caur smadzenēm doma, ka māte Valgu

mll. Ak es! — Kā tad es to agrāk nenopratu? J. Jauns. 8, 54. Vai es

savās jaunības dienās varēju iedomāties, ka kādreiz jūrā makšķerēšu ar

elektrību? E h laiki, laiki! A. Grig. 6, 203. Elza kā izslāpusi vērās pazīsta-

majās tuvajās ainavās. Lūk, kapsēta, citkārt šādu laiku tajā zem līga-

najiem bērzu zariem viļņoja baltu ziedu dārzs. A. S. 5, 94.
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5. Nepaplašinātajos nominatīvteikumos ar uzrunu pievērš klausī-

tāja uzmanību galvenajā loceklī nosauktajai lietai vai parādībai.
Es atskatījos uz logu, un asinis man sāka joņot. «M āt, saule!» es

saucu. J. Jauns. 8, 85.

6. Retumis nepaplašinātajā nominatīvteikumā lietoti iespraudumi.
Tie parāda runātāja attieksmi pret teikumā ietverto domu.

«Kas varētu būt tai saini?» — «Grāmatas, droši vien.»

739. §. Paplašinātajā nominatīvteikumā var būt viens vai vairāki

apzīmētāji vai pielikumi, kas saistīti ar galveno locekli. Šādā paplašinātā
nominatīvteikumā var lietot visus apzīmētāja vai pielikuma veidus. Apzī-
mētājam vai pielikumam var būt pakārtoti vēl kādi teikuma locekļi.

Kas tev tur? Svaigas karašas? Brig. 5, 518. Pavēls ziemas

svētdienas rits. Gaisma aust lēnām... A. U. 34, 5. Dubļains,
dziļās grambās izbraukts ceļš. M. B. 1, 30. Kariete, ka var vai spogu-

ļoties. Kučieris sirmām ūsām. Spīdošas pogas divās

rindās. J. Jauns. 9, 62. Un, jo tuvāk nāca, jo gaišāk viņam likās, ka

taisni uz to [večuku] viņam tās dusmas. Dusmas par tāda vazaņķa
nekaunību. A. U. 34, 93. Ak tad tāpēc saimniece bija tik apjukusi.
Nabaga saimniece, visa mēmā aculieciniece. A. C. 2, 172. Skaists

zaļoksnis jauneklis, ar kuru tēvs, māte tiešām varēja lepoties.
81. 13, 40.

NOMINATĪVTEIKUMU IZLIETOJUMS KONTEKSTĀ.

740. §. Domas īpašais formulējuma veids nominatīvteikumā un nomi-

natīvteikumu samērā ciešais saistījums ar kontekstu un situāciju rada

īpatnības šī teikuma tipa izlietojumā. Nominatīvteikumus var lietot

vienīgi tad, kad konteksts vai runas situācija ļauj domu formulēt nominatīv-

teikumā, t. i., kad var izteikt nevis visu domu, bet tikai tās daļu.
Nominatīvteikumā izlietojums visvairāk atkarīgs no stila, kādā veidots

teksts, un no jēdzieniskā saistījuma starp nominatīvteikumā saturu un

konteksta teikumu saturu vai situāciju.
1. Stila ziņā nominatīvteikumi visvairāk lietoti runas valodā,

kad runas satura uztveršanu atvieglo runātājam un klausītājam kopējā
situācija, kā arī iespēja lietot intonāciju, žestus un mīmiku. Tādēļ iespējams
domas izteikt nominatīvteikumos.

Rakstu valodā nominatīvteikumi visbiežāk lietoti daiļliteratūras
stilā. Daiļliteratūrā savukārt tie vairāk parasti prozā, bet retāk sastopami
saistītā valodā. Lielais nominatīvteikumu vairums ir tiešajā runā, kā arī

netiešajā un noģiedamajā runā. Autora stāstījumā nominatīvteikumi lie-

toti mazāk.

Daudz retāk nekā daiļliteratūrā nominatīvteikumi atrodami publi-
cistikas stila tekstos. Zinātnes un informācijas stilā tekstos

nominatīvteikumus parasti nelieto.



491

2. Nominatīvteikumiem ir samērā ciešs jēdzieniskais saistījums
ar saturu, kurš vai nu izteikts citos konteksta teikumos, vai arī izriet no

situācijas. Šāda saistījuma dēļ nominatīvteikumiem kontekstā ir īpatnējas
satura nianses. Galvenās no tām ir šādas: 1) nominatīvteikumā

izsacīts nojēgums, kas klausītāju ievada tālākajā runas saturā, 2) nomina-

tīvteikumā nosaukti runātāja uztveres, domu vai atmiņas objekti, 3) nomi-

natīvteikumā ietverts dažādu parādību uzskaitījums, 4) nominatīvteikumā

izteiktas runātāja attieksmes pret kādu lietu vai parādību, 5) nominatīv-

teikumā nosaukts cēlonis kādai parādībai, 6) nominatīvteikumā izteikts

papildinājums vai precizējums iepriekšējā teksta saturam, 7) nominatīv-

teikumā izteikts jautājums vai atbilde.

1) Ja nominatīvteikumā izteikts ievadījums tālākajā runas saturā,
tad šādā teikumā galvenais loceklis nosauc vai nu a) apstākļus, kādos

risināsies notikumi turpmākajā stāstījumā, vai arī b) to parādību, kas

sīkāk būs raksturota tālākajā runas tekstā.

a) Nominatīvteikumos galvenais loceklis nosauc apstākļus, kādos

risināsies tekstā minētie notikumi.

Rudens. Izeju dārzā. Ābelēm zari nolikuši... J. Jauns. 8, 143.

Pusnakts. Miklums. Piesmacis gaiss. Br. S. 1, 50. Sniegs, lietus un

krusa. Pērkoni jau grauj. Rainis 2, 248. Ziemas vakars. Dziļi sniegi...

Dziļi sniegi. Balti bērzi. P. S. 1, 10. Daži krēsli. Divas durvis. Tālruņa apa-

rāts. Vakars. Brod. 3, 15. Tiesas zāle. Uz apsūdzēto sola radiotelegrafists
Juris Gulēns. A. Č. 2, 177.

b) Ar nominatīvteikumu galveno locekli palaikam nosauc parādību,
priekšmetu, dzīvu būtni, par ko runāts tālākajā tekstā.

Ēnas! Vai vienmēr tās levērojam! Vai dažkārt nav tā, ka nosoļoti
tāli tāli ceļi un tikai pašās beigās pēkšņi apjausts — ēna, liela, gara un

tumša, visu laiku gulējusi blakus... Purs 1, 5. Neretas Sudmalu jaukā
sala! Lidz tam neviens šo upes likumu neblj iedomājies saukt par jauku;
bet tagad, kur tas tā bij nodēvēts uz simtām krāsainām lapām [afišām]. ..
sudmalu sala paturēja šo apzīmējumu uz visiem laikiem. J. Jauns. 9, 161.

Jā, viņš [Benjāmiņš] Ir skolots cilvēks, astoņi gadi sagāja draudzes skolā,
kā nu tas tev nemācēs? Bet vecmāte?! Sis vecais cilvēks... D. A. 2, 16.

2) Nominatīvteikumā galvenais loceklis var nosaukt objektus da-

žādām psihiskām norisēm — domāšanai, atmiņai, iztēlei, jūtām,
uztverei v. c.

Tēvs, tēvs! Ko tas tagad dara? Brig. 5, 433. Un atkal viņa smējās un

domas tai juku jukām skrēja pa galvu ... Septiņdesmit divi gadi...
Atraitnis ... lepirkta māja ... izmaksāta

...
neviena bērna

...
81. 15, 122.

Klau! Pērkona [pērkona] grāviens! Brig. 5, 437.

Samērā'bieži sastopami tādi nominatīvteikumi, kuros galvenais lo-

ceklis izsaka kādu pēkšņu, negaidītu faktu. Palaikam šādos teikumos iz-

paužas arī jūtas.
Un nu zēni ierauga, ka ēnām ir četras kājas. «Vilki!» abiem zēniem
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uzreiz iešaujas prātā. 8.-U. 7, 12. ...Durvis atvēra Olga, iepriekš papra-

sījusi, kas Ir. «Juris!» viņa iesaucās. A. S. 5, 237. Māte. Se nu dzer. leva.

Paldies, paldies. Satver krūzi. Piens! Vai māt — es piena nevaru...

81. 17, 253. ...es iedrošinājos vēl reizi paraudzīties uz austrumu logu.
«Jurks!» es čukstēju. J. Jauns. 9, 21.

3) Vienā vai vairākos nominatīvteikumos var būt izteikts dažādu

parādību uzskaitījums. Ar tādu teikumu (vai tādiem teikumiem)
informē klausītāju par vairāku parādību vai procesu eksistenci. Šādus

teikumus lieto dabas ainavu, dzīvu būtņu, priekšmetu, notikumu aprakstos.
Pa gala logiem . . . varēja pāri celmiem redzēt raibāku pasauli. ..

Vienīgi krūmi un koki. Lielie,vecie bērzi, prāva birzs. J. Jauns. 9, 228.

Spodris taču nemaz nav tik skaists, kā to varbūt kāds domā.

Apaļi apcirpti mati, melnas acis... Kas gan tur sevišķs? J. Jauns.

8, 49. Aiz skapja muguras ir iedobums, gandrīz kā otra Istabiņa.

Dēļu kraģītis, divas baltas vietiņas. Brig. 5, 480. Numurs 29 izrādījās
divstāvu koka nams, kas ne ar ko neatšķīrās no apkārtējām ēkām. Tāda

pati zaļgandzeltena krāsa, dakstiņu jumts, pamazi logi, vienmuļa, veclai-

cīga celtne... V. L. 9, 52. Skaļš izbaiļu kliedziens... Tumšs ūdens

šļaksts. . . Tad agrākais vienmuļais viļņu raksts
...

V. Pl. 4, 48. Pēteris

sekoja katrai vīna [šofera] roku un kāju kustībai. Aizdedze.. . Starteris ...
J. V. 3, 134.

4) Nominatīvteikumos, kuros izteiktas runātāja attieksmes pret
kādu lietu vai parādību, galvenais loceklis nosauc vai nu parādību, kas

ierosina attieksmes, vai arī nojēgumu, ar ko runātājs kaut kādā veidā

raksturo to parādību, kura ierosinājusi attieksmes. Šāda satura teikumos

liela nozīme ir intonācijai.
a) Nosaucot parādību, kas ierosina kādas attieksmes, no-

minatīvteikumu galvenajā loceklī izsaka divējādus nojēgumus.
a) Visbiežāk galvenais loceklis nosauc ģints jēdzienu tai parādībai,

kas ierosina attieksmes.

Kāpēc Priedes Jānis nevarētu būt Izpildu komitejas priekšsēdē-
tājs? Godīgs darba cilvēks, kluss, mierīgs. A. S. 5, 33. Bet par Bramani

Brivlņš nedzirdēja — ari par V l kuļ te m allaž bij ko runāt. Pavisam

apdauzīta ģimene. A. U. 29, 153. Cik īsti lakstīgalu te dzied,

nevarēju saskaitīt, abas gravas likās pilnas līdz augšai. Ošu Andrejs ar

visu krūti ierāva dvašu, it kā ari tā dziesma būtu lidz ieelpojama. Tad viņš
papurināja galvu. «Eh, putni, putni! Tādēļ vien ir vērts reiz gadā
atbraukt, lai neaizmirstos.» A. U. 29, 689. Meitene skani uzgavilēja. Un

puisēns, redzēdams, ka citi smejas, laida ari pats vaļā ar visiem saviem

balss orgāna reģistriem. Laimīgie bērni! V. Pl. 4, 341.

p) Retāk galvenais loceklis nosauc pašu parādību, kas ierosi-

nājusi attieksmes. Nominatīvteikumā galvenajā loceklī tad parasti atkār-
tots kāds kontekstā minēts vārds.

«Ta bija līdaka, nevis zandarts, Izkritusi, nabadzīte, no upes,
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ieblandljusles jomā.» — «Līdaka!... It kā es neprastu atšķirt zandartu

no līdakas.» J. Gr. 5, 93.
...

un tālumā pavīdēja manas agrās bērnības

dienas ar mašīnām un sudmaliņām upītē. Un beidzot ari jaunais gaišais

padomju laiks Blīdenes skolā. Blīdenes skola! Kā lai tā neatnāktu

šai bridi pie manis. I. Lēm. 2, 6.

Savdabīgi atkārtojumi ir tais gadījumos, kad galvenais loceklis iz-

teikts ar darītāja vārdu, bet kontekstā iepriekš minēts šās pašas saknes

verbs. Šādos vienkopas teikumos izsaka kāda darītāja nespēju veikt ar

verbu nosaukto darbību. Turklāt šāda veida teikumos izpaužas arī runātāja
jūtas: nicināšana, naids v. tml.

Juris. Ja vēl reiz tevi pieķeršu tā par Emīlijas jaunkundzi melojam —

uz pēdām tu tapsi atlaista... Trīne. He! Sis mani biedēs ar atlaišanu!

Vēl jau vis neesi saimnieks! Atlaidējs. 81. 17, 83. «Uz rudziem [dābols]
jāsēj,» tagad ari Jorģim atraisījās mute. «Nākamā pavasari es arī gribu.
Desmit pūrvietas klāšu iekšā.» Briviņu kungs saņēma ļaunā. «Klājējs!
Kur tu ar tām desmit brauksi?» A. U. 29, 297. Oša dēls nosmīnēja...

«Lejassmeltēnu jaunā saimniece, domājas pašā Dlvajas muižā ieprecējusies.
Cits laikam tādas mājas nevar dabūt.» ... Lienei pavisam nelikās, ka

viņam... kaut kādas tiesības zoboties par Briviņu Lauru vai pat vēl blakus

taisīties :.. «Māju dabūtājs!» A. U. 29, 379.

b) Nominatīvteikumos galvenais loceklis var nosaukt nojēgumu, ar

ko runātājs raksturo kādu parādību.
Matilde. Tēvs cietis klusu. Minēs tikai mūsu saderināšanos. Krustiņš.

Muļķības! Tevs tai neticēs. 81. 17, 37. «Kā nebija valzivs?» Ancitis...

ievaicājās. — «Nieki! Valzivs nevarēja būt,» Jēcis atbildēja. Aps. J. 2, 191.

Pārdevējs izcēla kasti un nolika uz letes, lai meklējas, pašam viņam nebija

laika... Laukā izgājis, Kalvlcs... nospļāvās. «Taisni kauna lieta! It kā
kad tu viņiem kaut ko par velti lūgtu!» A. U. 29, 807.

Palaikam šādiem «raksturojumiem» ir salīdzinājuma iezīmes.

Kas tad bija Brled is, salīdzinot ar Cepli? Balta papīra lapa, uz ku-

ras pat finanču ministrs kavējas uzrakstīt valsts aizdevuma sumu. P. R.

1, 10. Mirdza... izspurdza pa durvīm. «Zibens, ne meitene!» nopriecā-

jās Elza ... A. S. 5, 99.

5) Nominatīvteikumā galvenais loceklis var nosaukt cēloni kādai

kontekstā minētai parādībai.

Osim, cilvēkam, negāja labi, ar salmu vezumu no rijas lejā

braukdams, atkal bij sastaipījies un nu dažas dienas jāguļ. Paša vaina.

Taisni kā tāds puika — liela nelaime, ja ari apgāžas un jāpārkrauj par

jaunu. A. U. 29, 545. Gada plāns, nolādētās vētras un vēl šie tikli..
Labais garastāvoklis bija kā ar roku atņemts. J. Gr. 4, 140. Viņu [Stēģi]

pārņēma tādas beziemesla balles kā vēl nekad. Balles no nejaušībām

bija pārvērtušās par visas pasaules ballēm. «Nogurums,» viņš sev teica.

«Nogurums un nervi. Nervi un nogurums.» K. Š. 1, 163.
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6) Nominatīvteikumā dažreiz izteikts papildinājums vai pre-

cizējums iepriekšējā teksta saturam.

Viesi bija pavisam pazuduši. Tāpat krusttēvs. J. Jauns. 9, 113. 0, kas

vēl mācēja tik skaisti pastalas salāpīt kā Nabadziņu Janks. Varbūt vienīgi

Mārtiņš, kas bija mācīts kurpnieks. J. Jauns. 9, 171. Visu laiku viņa

domāja, ka tai kas seko, un nu viņi ir klāt. Tēli. Brig. 5, 464. Tu taču esi

mūsējais. Puika. A. Č. 2, 133.

7) Nominatīvteikumā var izteikt jautājumu vai atbildi.

a) Jautājumam, kas izteikts nominatīvteikumā, visbiežāk ir divas

nozīmes.

cc) Ar nominatīvteikumu izsaka pār j autāj v m v, ja iepriekšējā

jautājumā izteiktā doma klausītājam nav skaidra vai arī ja jautājums kādu

iemeslu dēļ izraisa klausītāja izbrīnu.

«Kur viņš ecē?» — «Pēteris?» — «Jā . ..» 81. 13, 132. «Vai te nebūtu

mana cep ur c?» — «Cepure? Ko es no cepures zinu?!» Saul. 4, 166.

(3) Ar nominatīvteikumu izsaka jautājumus par dažādām lietām,

dzīvām būtnēm, parādībām. Jautājuma formulējumu tad papildina
konteksts vai situācija.

Taču nācējs bija nevis robežapsardzības virsleitnants, bet... Staņislavs

Spillers, cilvēks, par kuru šobrīd skolotāja domāja vismazāk.. . «Jūs?»

Aina noprasīja ar sausu muti. J. N. 3, 235. Tēvs ienesa kamašas . .. «Un

zeķes?» māte negaidot... lesaucās. J. Jauns. 6, 141. «Viņš nemaz nav

mans tēvs.» — «Tad patēvs?» Brig. 6, 45. «Es esmu cilvēks un viņi arī

tikai cilvēki, kost taču nekodis!» viņš drošināja sevi. «Kauns? Kas man no

svešiem cilvēkiem ko kaunēties?» V. L. 9. 19. Savādi. Kapteiņa diploms,
un brauc par stūrmani. Pārprodukcija? V. L. 4, 43.

b) Nominatīvteikumi palaikam lietoti atbildē uz jautājumu.
«Kas tev ir tik gards?» — «Maize.» K. Sk. 4, 257. «Un kas jums iet ar

lopiem?» — «Mums. Skuķe.» J. Jauns. 9, 239. «... vai bez mums vēl kāds

zina par šo satikšanos?» — «Tikai Māra.» V. L. 4 ,119.

VIENKOPAS ĢENITIVTEIKUMI

741. §. Vien ko pa s ģen itīvtcik v m s ir tāds nomināls vienkopas
teikums, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu ģenitīva formā.

Kas tā bija par rindu! Četrpadsmit ratu! J. Jauns. 9, 125. Ak

dievs, šitādas nelaimes! Kas to nu varēja domāt. Saul. 4, 152.

Pēc ģenitīva nozīmes ģenitīvteikumi iedalāmi divās grupās: 1) ģenitīv-
teikumos, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu vai nu partitīvaja
ģenitīvā, vai arī ģenitīvā, kurš saistīts ar noliegumu, 2) ģenitīvteiku-

mos, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu izsaukuma ģenitīva.
742. §. Daļā ģenitīvteikumu galvenais loceklis izteikts ar vārdu par-

titīvaja ģenitīvā vai ģenitīvā, kas saistīts ar noliegumu. Ģeni-
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tīvs tad ir lietots ka subjekta locījums. Pēc uzbūves šādi ģenitīvteikumi
var būt paplašināti un nepapalašināti, pēc gramatiskā saistījuma ar

citiem teikumiem kontekstā — gramatiski saistīti vai gramatiski nesais-

tīti. Pec satura šie ģenitīvteikumi ir vai nu eksistenciāli teikumi, vai

priekšstata teikumi. Kontekstā tiem ir tāds pats izlietojums kā nominatīv-

teikumiem (sk. 740. §).

Raksturīga iezīme ģenitīvteikumiem ar partitīvo ģenitīvu vai ģeni-
tīvu, kas saistīts ar noliegumu, ir tā, ka šāda tipa teikumos izsaka galve-
najā loceklī nosauktas parādības kvantitātes nojēgumu vai arī šīs parā-
dības eksistences noliegumu.

1. Ģenitīvteikumos, kuros izteikts kādas parādības kvantitātes

nojēgums, ar galveno locekli ir saistīti teikuma palīglocekļi, kas apzīmē
daudzumu vai mēru. Retumis gadās tādi teikumi, kuros ir vienīgi galvenais
loceklis.

Ģenitīvteikumos daudzuma nojēgumu parasti izsaka lietvārdi, kas ap-
zīmē daudzuma mēru, skaitļa vārdi vai nenoteikto skaitļa vārdu un ap-

stākļa vārdu nozīmē lietoti vārdi daudz, vairāk, cik v. c.

...kāpēc tad ar cirvi nepakāpās. Pusstundas darba. A. U. 29,
556. Kas tā bija par rindu! Četrpadsmit ratu! J. Jauns. 9, 125.

... Viņš bija uztaisījis divus plānus dēlīšus. Viens dēlītis ar nagliņām bija
piedzīts pie sijas, otrs karājās divās šaurās siksniņās. Vairāk nekā.

J. Jauns. 9, 187. Ūja, cik vēžu! Jums šodien vareni ķēries... 8.-U.

10,81.
Retumis daudzuma nojēgumu izsaka tikai galvenais loceklis viens

pats vai kopā ar tādu apzīmētāju, kas neizsaka daudzuma nojēgumu.
Vai tas troksnis tevi traucē? Ko tad tu darītu priekšpusdienā, kad

Auklene buldurē puikas grāmatā. Tad tik Ir kari! Un asaru! Spaiņiem!
Brig. 5, 455. Bet pašā lejā pļava ar garo, mīksto, sulīgo zāli kā zaļš ezera

līmenis! Un puķu, puķu! Ņem, rauj, plūc pilniem klēpjiem. Brig. 6, 294.

2. Vienkopas ģenitīvteikumos, kuros izteikts kāda priekšmeta vai pa-
rādības eksistences noliegums, parasti ir vārdi neviens, ne.

Uz verandas deg lampa un ir apklāts galds. un medus, un vīns,

un puķes, un vainagi. Bet neviena cilvēka. J. Ak. 1, 56. Bet lejā kaut

kas stāv. Atkal Annele paliek kā pienaglota. Kas tur ir? Baigajam jautā-
jumam atsaucas tikai viņas pašas dzīvība, kas tūkst pulsos kā nešķirams
draugs. Cita neviena. Brig. 5, 463. Ne uzrunas, ne sveiciena!

J. Gr. 5, 95.
...

[upe] kā svina kausējums slīdēja uz teju. Ne vēja, ne

vilnīšu. A. U. 34, 25.

743. §. Izsaukuma ģenitīvu par ģenitīvteikumu galveno lo-

cekli lieto tādos teikumos, kas izsaka runātāja attieksmi pret galvenajā
loceklī nosaukto parādību.

Šie teikumi vienmēr ir paplašināti ar apzīmētāju, kas izteikts ar norā-

dāmajiem vietniekvārdiem vai — retāk — ar piederības vietniekvārdu tavs.
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Sāds apzīmētājs pastiprina galvenā locekļa izteikto nojēgumu. Saistījumā
ar galveno locekli var būt ari citi apzīmētāji, kas izsaka kādu pazīmi vai

īpašību.
Ģenitīvteikumi ar izsaukuma ģenitīvu ir gramatiski nesaistīti

teikumi, nozīmes ziņā parasti eksistenciāli.

Ak tu šķelmis, jaunais brāli. Tava daiļa kumeliņa! LD 29591.

Glābiet nu, glābiet, mīļie (autiņi! Vai dieviņ, tādas nelaimes!» Kaudz.

2, 32. «Nabadziņš pazaudēja māti pašā svētku vakarā,» Asnitts paskaidroja
silti. — «Tādas nelaimes.» J. Pur. 1, 94. Ak kungs, ak kungs! tāda

krusta, tādu bēdu! 81. 17, 296. Tāda prieka, tāda prieka! Ir asa-

ras apbira. J. Pur. 1, 94.

Sada tipa teikumus mūsdienu latviešu literārajā valoda gandrīz nemaz

nelieto.

Ģenitīvteikumi ar izsaukuma ģenitīvu par galveno locekli ir sinonīmi

nominatīvteikumiem, kuros izteikts izsaukums un galveno locekli pastip-
rina vietniekvārds, vai akuzatīvteikumiem, sal.: Tādas nelaimes! J. Pur.

t, 94. Es netikšu mājā, netikšu laikā mājā. Mans dēls, pārnācis no ambu-

lances ar slimu roku, stāvēs un gaidis. Tāda nelaime! A. C. 2, 141. Ai,
tādu nelaimi!

VIENKOPAS AKUZATĪVTEIKUMI

744. §. Vienkopas akuzatīvteikums ir tāds nomināls vien-

kopas teikums, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu akuzatīvā. Par

galveno locekli akuzatīvteikumos ir vārds izsaukuma akuzatīvā.

Tavu jauku laiciņu! 81. 19, 308. Nocirsta ir Dekšņu birzs. Tos

milzu b ēr zus! J. Jauns. 9, 78.

Pēc uzbūves akuzatīvteikumi vienmēr ir paplašināti, pēc grama-
tiskā saistījuma ar citiem teikumiem kontekstā — gramatiski nesais-

tīti, pēc satura — eksistenciāli, retumis priekšstata teikumi.

Akuzatīvteikumi izsaka runātāja attieksmes pret galvenajā loceklī

nosaukto priekšmetu vai parādību. Vienlaikus akuzatīvteikumos pausta
doma par priekšmeta, dzīvas būtnes, parādības eksistenci. Tādā kārtā tie

ir sinonīmi ģenitīvteikumiem, kam galvenais loceklis izteikts ar vārdu

izsaukuma ģenitīva formā.

745. §. Akuzatīvteikumos ar galveno locekli vienmēr ir saistīti viens

vai vairāki apzīmētā j i.

Ikvienā akuzatīvteikumā ar galveno locekli ir saistīts apzīmētājs, kas

izteikts ar piederības vietniekvārdu vai norādāmo vietniekvārdu. Sie apzī-

mētāji pastiprina galvenajā loceklī izteikto nojēgumu. Būdami par
šadu

apzīmētāju akuzatīvteikumā, vietniekvārdi vairāk vai mazāk zaudē savu

piederības vai norādījuma nozīmi.



497

Akuzatīvteikumos ar galveno locekli var būt saistīti arī tādi apzīmē-
tāji, kas izteikti nevis ar vietniekvārdu, bet ar kādas citas vārdu šķiras
vārdu un kas nosauc dažādas pazīmes vai īpašības. Piemēram, teikumā

Tos milzu bērzus! apzīmētājs milzu izsaka bērzu īpašību, bet apzīmētājs
tos pastiprina nojēgumu par milzu bērziem.

1. No piederības vietniekvārdiem akuzatīvteikumu papla-
šināšanai visbiežāk lieto tavs, retāk mans, kā arī personas vietniekvārda

ģenitīvu jūsu.

1) Vietniekvārds tavs piederības nozīmi vairāk vai mazāk saglabā,
ja akuzatīvteikumā ir uzruna vai arī — teikumos bez uzrunas — ja gal-
venajā loceklī nosaukta uzrunātās personas īpašība.

Ai rudzīti, garaudzīti, Tavu lielu briedumiņu ... LD 27905. Ai

manu bāleliņ, Tavu lielu rudzu lauku! LD 27901. «Tavu vientiesību!»

saimnieks zoboja saimnieci. «[Tu] kliedz, lai taisot vārtus ciet(i). It kā pēr-
nais vēršuks [nevis briedis] būtu ķerams.» J. Jauns. 9, 75.

Ja akuzatīvteikumā uzrunas nav, piederības nozīme zud, un vietniek-

vārda akuzatīvu tavu lieto galvenokārt pastiprinājuma nozīmē.

Kā [gailis] sviedis trešo [riekstu], tā vistiņai aci iekšā. «Tavu postu!»

gailītis nobīstas. Zt. 126. «... putniem dziedāšana, tāpat kā cilvēkam va-

loda, nav iedzimta, tā jāmācās,» atbildēja Varis. «Tavu brīnumu!»

iesaucās Valija. «Iznāk tā, ka lakstīgalai ari jāiet skolā.» K. Grig. 1, 65.

«Tavu trakumu! Viņa atkal raud,» to Ozols nojēdza... Zeib. J. 149.

Ak tu nedod dieviņ, [Jānis] gribēja mani nosist. Tavu ātru dūšu!

J. Jauns. 6, 182. Un tavu brīnumu! Dāvim un Lērumam uzreiz te likās

kaut kā neparasti. J. Gr. 5, 320. Viņš [akrobāts] saslēja kājas gaisā un

staigāja uz rokām! «Ak tavu veiklumu!» visi brīnējās [brīnījās]...
J. Jauns. 9, 177.

2) Piederības vietniekvārdam mans un personas vietniekvārda ģenitī-
vam mūsu, ja tie lietoti par galvenā locekļa apzīmētājiem akuzatīvteikumā,

piederības nozīme parasti saglabāta.
Vai manu lielu kaunu, Mazu ma nu kumeliņu! Pieši mani, zā-

baciņi, Pa dubļiem vazājās. LD 29590. Sistais tā vien brēca: «Ai manu

sūro mūžu, kā es viņu pavadīšu...» L.-P. 2, 143. Ei, kundziņi, Rīgas

kungi, Jūsu resnus vēderiņus. LD 31270.

Akuzatīvteikumi ar vietniekvārdiem mans, musu sastopami gandrīz
tikai folkloras tekstos.

2. No norādāmajiem vietniekvārdiem akuzatīvteikumā

par apzīmētāju visbiežāk ir tas, šitas, lai pastiprinātu galvenajā loceklī

izteikto nojēgumu. Norādījuma nozīme minētajiem vietniekvārdiem šai iz-

lietojumā ir vairāk vai mazāk saglabāta.

Zemnieks tīri kā apstulbis brīnās brīnīdamies: «Ai, to skaistumu!»

32 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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to vēl savā mūžā neesmu pieredzējis, kā man te patīk!» L.-P. 2, 100. Plaska

izrauj no kabatas kādu drēbes strēmeli. Bet skatāt[-iet] to darbiņu! To

jaukumu! Pukite rozīte ko savām rociņām izmargojuse[-[] ... Vālodze. To

krāšņumu! To jaukumu! Brig. 4, 104. «Kā tie te dzīvo!» viņa viebās.

«To nekārtību!» A. U. 29, 715. sito sitienu! Kā ar skaidu plēšamo ēveli

gar sirdr... A. Grig. 3, 119. Un vakarā kundze sēd, Izstiepusi kājas gari

prom no sevis: «Vai, to skriešanu! To darba daudzumu! Esmu nogu-

rusi kā suns.» Brig. 5, 510.

746. §. Ar nominālajiem vienkopas teikumiem palaikam robežojas tādi

teikumi, kuros ir ar nomenu izteikts neatkarīgais loceklis un no šī locekļa
neatkarīgs papildinātājs vai apstāklis. Abi minētie teikuma palīglocekļi
saistīti ar kādu verbālu —-bet teikumā nenosauktu — nojēgumu. Tādējādi
teikumā veidojas divas teikuma locekļu grupas. Pirmajā grupā ietilpst ar

nomenu izteiktais neatkarīgais loceklis un tam pakārtotie teikuma palīg-

locekļi. So neatkarīgo teikuma locekli var sastatīt ar galveno locekli nomi-

nālajos vienkopas teikumos vai ari ar teikuma priekšmetu divkopu teiku-

mos, bet teikuma locekļu grupu — ar nominālā vienkopas teikuma grama-

tisko kopu vai arī ar teikuma priekšmeta kopu divkopu teikumā. Otrajā
grupā ietilpst ar verbālo nojēgumu saistīti papildinātāji vai apstākļi, un

šo teikuma locekļu grupu var sastatīt ar izteicēja kopu divkopu teikumā,
kaut gan šajā teikuma locekļu grupā izteicēja nav. So divu teikuma locekļu

grupu dēļ aplūkojamie teikumi tuvojas divkopu teikumiem, un tos nosacīti

var nosaukt par divkopu teikumiem bez izteicēja. Tāpat arī teikuma lo-

cekļu grupu, kurā ietilpst papildinātāji vai apstākļi, var nosacīti nosaukt

par izteicēja kopu.
«Man nav laika.» — «Uja, uja.» —

«Man svarīgas darīšanas.»

A. C. 2, 99. Vlkts dziļi atvilka elpu un nosēdās turpat uz satrunējuša alkšņa
celma. Nejēdzīgs karstums šodien! A. U. 34, 79. ... Jānis Pazars piepeši
apstājās

...

Ko tas Zieds tu r? A. U. 34, 82. Vai nu es sliktu domāju.
Es jau tikai to labu vien, to labu vien. 81. 17, 159.

Tāda pati uzbūve kā patstāvīgam divkopu teikumam bez izteicēja var

būt arī salikta teikuma sastāvdaļām.
Šodien trešā diena, kā Miķelis Maigais bij dabūjis paziņojumu iet uz

muižu fotografēt. A. U. 34, 22. Lūk, es nekur neeju un esmu turpat, kur tu.

A. C. 2, 150. «Viņam ir tāds pats uzvārds kā mums.» — «Un kas par to?»

vecā kundze brīnījās. V. L. 4, 134.

747. §. Divkopu teikumus, kam nav izteicēja, tuvina nominālajiem

vienkopas teikumiem šādas pazīmes: 1) galvenā jēdzieniskā slodze abos

teikumu tipos ir priekšmetiskajam nojēgumam, kas izteikts teikuma priekš-
metā resp. nominālā vienkopas teikuma galvenajā loceklī, un 2) «izteicēja

kopas» palīglocekļu saistījums ar teikuma priekšmetu.
1. Kā nominālajos vienkopas teikumos, tā arī divkopu teikumos bez

izteicēja lielākā jēdzieniskā slodze ir priekšmetiskajam nojēgumam, kas

izteikts ar galveno locekli resp. teikuma priekšmetu. Darbība nav nosaukta
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nedz nominālajā vienkopas teikumā, nedz divkopu teikumā bez izteicēja.
Nojēgums par darbību izriet no konteksta vai runas situācijas.

2. Palaikam divkopu teikumos, kam nav izteicēja, iespējams vairāk

vai mazāk spilgts gramatiskais saistījums starp teikuma priekšmetu un

teikuma locekli, kas varētu ietilpt «izteicēja kopā».
Un ko tad skalbes dara? 0, ari tās dur savus zilganos zobenus zemei

cauri. Un lupstāji pie loga? J. Jauns. 5, 99.

Teikuma loceklim pie loga iedomājamas divējādas attieksmes — ad-

verbiālā attieksme ar izteicēju dara konteksta teikumā un atributīvā at-

tieksme ar teikuma priekšmetu resp. galveno locekli lupstāji. Pirmajā
gadījumā — kad pie loga saistīts ar vārdu citā teikumā — teikums Un

lupstāji pie loga? tuvojas divkopu teikumam. Otrā gadījumā — kad pie loga
saistīts ar teikuma priekšmetu (galveno locekli) — teikums uzskatāms

par nominālu vienkopas teikumu.

Tomēr ne visos gadījumos iespējamas šādas attieksmes starp apstākli
un galveno locekli. Vairumā gadījumu apstāklim vai papildinātājam gra-
matisko attieksmju nav, un šie teikuma palīglocekļi ietilpst «izteicēja kopā».
Līdz ar to veidojas divas gramatiskās kopas, kas raksturīgas divkopu
teikumam.

748. §. Divkopu teikumus, kam nav izteicēja, galvenokārt raksturo:

1) teikuma saistījums ar citiem teikumiem kontekstā, 2) «izteicēja kopas»
izveidojums.

749. §. Pēc saistījuma ar citiem teikumiem kontekstā divkopu
teikumi bez izteicēja var būt gramatiski saistīti vai gramatiski nesaistīti.

1. Gramatiski saistīto divkopu teikumu papildinātājam ir objekta
attieksme un apstāklim — adverbiālā attieksme ar kādu vārdu citā

konteksta teikumā. Parasti šis vārds citā teikumā ir verbs, kas lietots par

izteicēju.
Vai nu es sliktu domāju. Es jau tikai to labu vien, to labu

vien. 81. 17, 159. Papildinātājs labu saistīts gramatiskā objekta attiek-

smē ar izteicēju domāju iepriekšējā teikumā. Tūlīt aiz damblša bija
tāds lauka ielāplņš. Turpat tālāk otrs tikpat liels. J. Jauns. 9, 58.

Apstāklis turpat tālāk saistīts gramatiskā adverbiālā attieksmē ar izteicēju
bija iepriekšējā teikumā.

Gramatiski saistītie divkopu teikumi bez izteicēja ir ļoti reti sastopami.
2. Gramatiski nesaistīto divkopu teikuma papildinātājam vai

apstāklim ir objekta attieksme un adverbiālā attieksme ar kādu nojē-
gumu — parasti ar nojēgumu par eksistēšanu, atrašanos kādā vietā vai

runāšanu. Sis nojēgums kontekstā nav nosaukts, bet izriet no konteksta

satura vai runas situācijas.
Nodziest svece. Apkārt saltums un tumsa. Brig. 5, 462. Mēs iegā-

jām iekšā. Pa vidu viena šķērssiena. J. Jauns. 9, 203. Kārlim

savs amats. A. U. 29, 35. Kaķene guļ uz labajiem sāniem. Galva viņai

uz Alekša pus i. A. C. 2, 118. Bet skroderis nāca ar mums tikai lidz
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lielceļam. «Tad nu es pa lauka malu,» viņš tikai pateica, pārlēca
neatskatīdamies pār grāvi un žigli alzsoļoja ...

J. Jauns. 9, 157.

Gramatiski nesaistīti ir lielākā daļa divkopu teikumu, kam nav

izteicēja.
750. §. «I zt cicē j a kopa» tajos divkopu teikumos, kam nav iztei-

cēja, veidota īpatnēji. Šajos teikumos nav vārda, kam pakārtots papildi-
nātājs vai apstāklis, kuri ietilpst «izteicēja kopā». Šie teikuma palīglocekļi
teikumā tomēr iespējami tāpēc, ka pastāv objekta vai adverbiālās attiek-

smes — gan ne ar vārdu tai pašā teikumā, bet ar vārdu citā teikumā vai

arī ar kontekstā neminētu nojēgumu par stāvokli vai darbību.

Tomēr teikuma palīglocekļu izlietojums šādu teikumu «izteicēja kopā»
ir ierobežots, tāpēc ka gadījumu vairumā ne vien teikumā, bet arī kontekstā

nav vārda, kas precīzi nosauc stāvokli vai darbību, kuras objektu vai

norises apstākļus raksturo teikuma palīglocekļi. Piemēram, bez darbības

nosaukuma kontekstā nav saprotams tāds teikums kā Brālis grāmatu (ar
nozīmi «brālis lasa grāmatu»), kur papildinātājs izteikts ar nomenu

akuzatīva locījumā. Tādā kārtā divkopu teikumā, kurā nav izteicēja, var

lietot tikai dažus papildinātāja vai apstākļa veidus.

Divkopu teikumos bez izteicēja plaši lieto konstrukcijas, kas valodā

ieguvušas stabilu nozīmi. Piemēram, divkopu teikumos bez izteicēja bieži

lieto papildinātāju, kas veidots ar vārdu datīva locījumā, lai izteiktu pie-
derību: Man darbs (ar nozīmi «Man ir darbs»).

1. Papildinātājs divkopu teikumā bez izteicēja visbiežāk iz-

teikts 1) ar vārdu datīva formā (piederības vai adresāta datīvā), 2) ar

vietniekvārdu kas akuzatīva formā.

1) Papildinātājs, kas izteikts ar vārdu piederības vai adresāta

datīvā, ir visvairāk izplatītais papildinātāja veids divkopu teikumos bez

izteicēja.
a) Papildinātājs, kas izteikts ar vārdu piederības datīvā, apzīmē

to personu, kurai pieder teikuma priekšmetā nosauktais priekšmets vai

parādība.
Veciem sava runa, jauniem sava. 81. 13, 15. Janks mācēja arī

ar lopiem labāk galā tikt nekā Minna... Kad es par to brīnējos [brīnījos],
viņš tikai pasmaidīja un atteica: «Man tādi vārdi.» J. Jauns. 9, 173. Kā r-

lim savs amats. A. U. 29, 35. «Arvīdam taisnība,» Znotinš apstiprina.
J. V. 3, 137.

b) Papildinātājs, kas izteikts ar vārdu adresāta datīvā, apzīmē
dzīvu būtni vai parādību, uz ko vērsta teikuma priekšmetā izteiktā darī-

tāja darbība.

Briviņu saimnieks gribēja zināt, vai Zemitis viņudlen paklausījis un

aizvedis Vilinu uz mājām. Ansonu Mārtiņš par to bij dzirdējis kaut ko,

viņam likās, ka lidz pašām mājām ne, tikai lidz robežai. «Es viņam!»
Brlvlņš dusmīgi pakratīja galvu ...

A. U. 29, 149. [Osiene:] «Ja tu būtu

tēvs... ja tu būtu virs kā citi... Teicis saimniecei — pašam saimniekam
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sacījis» ...
Osis atrāvās gultas maliņā, cik tālu iespējams. «Ko tu runā!

Saimniekam — es!» A. U. 29, 63. Es tev! Acis tev izskrāpēšu, ja
tūliņ nelaidīsi vaļa. 81. 17, 30.

2) Samērā bieži sastopami divkopu teikumi bez izteicēja, kuros papil-
dinātājs izteikts ar vietniekvārdu kas akuzatīva formā. Šādus tei-

kumus lieto jautājuma, stāstījuma vai izsaukuma izteikšanai.

a) Ja teikumos izteikts jautājums, tad ar papildinātāju ko no-

saukts nezināms darbības objekts.
Nu, ko Alma? Vesela? A. U. 29, 199. Plndaclša. Tu tak to mei-

tēnu talkam vai dzivu gribēsi apēst, vai? Pindaks. Un tu? Ko tu, viņu
šitā palaizdama? 81. 17, 213.

b) Stāstījuma un izsaukuma teikumos ar papildinātāju ko

noraidīts kāds kontekstā izteikts apgalvojums.
Un ne no šā, ne no tā viņai uzreiz uznāca vēlēšanās lepazīties ar

jūru. Garkalns tikko noturējās neiedzēlis. Tēlodams Izbīli, viņš ieplēta acis.

«Ko tu! Zvejnieka meita, bet izliecies par tādu cilvēku, kas savā mūžā

nebūtu redzējis ūdeni.» J. Gr. 5, 44. «Pats nevarēji atbraukt vai atrakstīt?»

— «Ko nu es,» Pakalns novilka. A. S. 5, 236. «Es sēdu pie uguns, bet

jūs laikam nevarat redzēt,» viņa leminējās. «Vai, ko tu!» Kačiņa uz-

traucās. «Pasēdi vien, man ir tādas acis, ka es pat tumsā varu adit.»

A. U. 29, 386.

2. Ja divkopu teikumā, kurā nav izteicēja, ir kāds apstāklis, tad

visbiežāk ir lietots vietas apstāklis, nedaudz gadījumos laika apstāklis un

tikai retumis veida, cēloņa un nolūka apstāklis.
1) Vietas apstāklis izsaka vietu, kur teikuma priekšmetā minētā

dzīvā būtne, priekšmets vai parādība veic kādu darbību vai atrodas kādā

stāvoklī.

Visapkārt klusums. J. V. 3, 54. Vārtu vietā abās pusēs mil-

zīgas puszaļu žagaru gubas, malkas pagales neredzēja. A. U. 29, 712.

Bērnu patversme bijušā vācu muižnieka pilī. A. C. 2, 129. Rauduplete
pārlaiž acis pār istabu. Kur Matīsiņš? 81. 13, 172.

2) Laika apstāklis izsaka laiku, kad teikuma priekšmetā minētā

dzīvā būtne, priekšmets vai parādība veic kādu darbību vai atrodas kādā

stāvoklī.

Ļoti skaists laiks šodien. A. Grig. 6, 194. Pēkšņi svilpiens. Br.

S. 1, 46. Dīvaini prāti dažreiz! A. U. 29, 178. Atkal viena liela

prāva. A. U. 29, 726.

3) Veida apstāklis izsaka veidu, kā teikuma priekšmetā minētā

dzīvā būtne, priekšmets vai parādība veic kādu darbību.

«Ko tu, lielais lempi, pa vasaru ganos dariji?» Arps uzbruka nikni.

«Stabules pūti, dancoji, grāmatiņu rokā netikt paņēmis!...» — «Vai,

cienīgtēvs, kā jūs tā!» viņa [Strazdiene] izsaucās. .. «Kas tad viņš par

dancotāju . ..» A. U. 29, 361.
'
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4) Cēloņa un nolūka apstak]i parasti sastopami jautājuma
teikumos. Ar šiem apstākļiem jautā pēc cēloņa vai nolūka.

Par ko viss šis jaunais jūgs? 81. 17, 265. «Man jau nemaz neva-

jadzēja,» Bērziņš smējās siku un klusu smiekliņu, «vai nu es tādēļ.»
A. U. 29, 10.

3. Izteicēja kopa tādā divkopu teikumā, kam nav izteicēja, var ietvert

vairākus — parasti divus — nevienlīdzīgus papildinātājus
vai apstākļus.

1) Ja izteicēja kopā ir divi nevienlīdzīgi papildinātāji, tad viens

no tiem parasti izteikts ar vārdu akuzatīva locījumā, otrs — datīva

locījumā.
leva. Ko tad tu tam puikam, tēv? Par ko tu viņam siti? 81. 17,

266. Ko viņš tev, to tu redzi, bet ko tu viņam? Pats skrāpējies
ar zaru ecēšām, bet saimniekam nu būs četras tapenlcas. A. U. 29, 96.

2) Izteicēja kopa var but divi apstākļi.
Zālē pašlaik koncerts. J. V. 3, 52. Nudien — vasarā Indrā-

nos grūta ietikšana. 81. 17, 249.

3) Izteicēja kopa var but papildinātājs un vietas apstāklis.
Vai zivis jums vezumā? Pl. 4, 349. Ko tu te? 81. 13, 96.

Kur viņam tā oša malkas grēda? A. U. 29, 110.

VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI

751. §. Verbālo vienkopas teikumu gramatisko centru veido verbs,

kam savukārt var piesaistīties citi teikuma locekļi, kuri var būt dažādās at-

tieksmēs pret šī verba izteikto nojēgumu. Verbālā vienkopas teikuma gal-
venajam loceklim ir predikatīva funkcija, taču verba predikativitāte te

izpaužas citādi nekā divkopu teikuma verba resp. izteicēja predikativitāte.
Predikatīvajam verbam vienkopas teikumā ir plašākas funkcijas nekā div-

kopu teikumā izteicējam, jo vienkopas teikumā verbs ietver sevī arī darī-

tāju — galvenokārt atklājot to ar personas galotni. Bez tam vienkopas
teikumā darītāja atklāšanai noder ne vien verba personas galotne, bet bieži

vien arī verba semantika un visa teikuma saturs vai pat plašāks konteksts,

kurpretim divkopu teikumos darītāju vai darbības izraisītāju vai sajutēju
tieši nosauc teikuma priekšmets. Verbālajos vienkopas teikumos nav otra

gramatiskā centra locekļa — teikuma priekšmeta, jo darbības darītājs (arī

izraisītājs vai sajutējs) sarunbiedram ir zināms no konteksta vai situācijas,

uz to norāda personas galotne vai darītāju ir tik daudz, ka visus nosaukt

nav iespējams, vai arī runātājam nav iespējams darītāju nosaukt, tāpēc ka

šis darītājs nav īsti zināms vai pat tāda nemaz nav.
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Pēc tā, cik noteikti no verbālā vienkopas teikuma galvenā locekļa
noprotams darbības darītājs resp. darbības vai stāvokļa sajutējs, verbālos

vienkopas teikumus mūsdienu latviešu literārajā valodā var iedalīt 3 gru-

pās: 1) noteiktas personas verbālos vienkopas teikumos, 2) nenoteiktas

personas verbālos vienkopas teikumos un 3) bezpersonas verbālos vien-

kopas teikumos.

Kā semantisku apakšgrupu no nenoteiktas personas verbālajiem vien-

kopas teikumiem vēl var izdalīt vispārinātas personas vienkopas teikumus,
kuros nosauktā darbība attiecināma ne vien uz kādu atsevišķu nenoteiktu

darītāju vai darītāju grupu, bet uz jebkuru darītāju.

Piezīme: Pie verbālajiem vienkopas teikumiem nav pieskaitāmi teikumi,
kuros galvenais loceklis izteikts ar substantivētu vai adjektivētu divdabi, pie-

mēram, Lūdzu iekāpt! Nākošais! (J. V. 3, 133); te divdabim ir nevis verba,

bet gan nomena [substantivējuma] daba.

Pie vienkopas teikumiem turpretim pieder teikumi ar verbu centrā, kuros

ir uzruna, kas netieši var norādīt uz darbības darītāju, piemēram, Dēliņ,

miļais, neizdod par niekiem naudu! J. Por. 2, 31.

Verbālajiem vienkopas teikumiem var atbilst arī saliktu teikumu at-

sevišķi komponenti. Citi šāda salikta teikuma_ komponenti var nebūt vien-

kopas, bet gan divkopu konstrukcijas. Arī dažādas vienkopas konstrukcijas
šādā saliktā teikumā var nebūt viena tipa — blakus konstrukcijai ar no-

teiktas personas nozīmi var būt vienkopas konstrukcijas ar nenoteiktas

personas vai arī ar bezpersonas nozīmi v. tml. Piemēram, saliktajā teikumā

Tagad mums liekas, ka nieks vien bija tādu rulli Izdomāt, bet pamēģini

saskaitīt, cik laika vajadzēja, kamēr pie tā tika?(k. U. 29, 76), kas sastāv

no 5 atsevišķiem komponentiem, 4 ir vienkopas konstrukcijas, no kurām

pirmajai un trešajai tagad mums liekas un cik laika vajadzēja ir bezper-
sonas, otrajai — bet pamēģini saskaitīt — noteiktas personas un cetur-

tajai — kamēr pie tāda tika — nenoteiktas personas nozīme. Teikumā Cik

reižu nesauca uz pagasta māju un nebrīdināja, ka mūsu

butkā neesot brīv tik daudz cilvēkiem būt, viens jādod prom.

(A. S. 10, 11) pirmais komponents ir verbālā vienkopas konstrukcija ar

nenoteiktas personas nozīmi, otrais — ar bezpersonas nozīmi, trešais ir

divkopu konstrukcija.

Mēdz būt arī salikti teikumi, kuru visas sastāvdaļas ir vienkopas

konstrukcijas ar verbu vienas personas formā (parasti 3. pers.), taču katrs

no šo vienkopas vienību verbiem attiecas uz citu darītāju, ko bez attiecīga

konteksta un verba semantikas izpratnes grūti noteikt, piem., Osiene legāja

savā dārzā. ...Cik pameta [Osiene] acis uz saimnieku trijām burkānu

dobēm, tik ledūra [bezpers.] sirdi: pat tik daudz [saimnieki] neno-

liecās, lai ari pusgraudniecei izaug [burkāni], vismaz bērniem ko

paraustīt. A. U. 29, 212.
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Tā kā salikta teikuma vienkopas komponenti pēc gramatiskās uzbūves

pilnīgi atbilst patstāvīgiem vienkopas vienkāršajiem teikumiem, analizējot
vienkopas teikumu uzbūvi un nozīmes, izmantojamas ari tās verbālās vien-

kopas konstrukcijas, kas ir salikta teikuma komponenti.

NOTEIKTAS PERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI

752. §. Noteiktas personas verbālā vienkopas teikuma vai

salikta teikuma komponenta gramatisko centru veido visbiežāk verba īste-

nības izteiksmes vai pavēles izteiksmes 1. vai 2. pers. formas vai abu

skaitļu 3. pers. forma. Šādos teikumos verba personas formas galotne
norāda uz personu, kas veic darbību vai atrodas kādā stāvoklī. Šis norā-

dījums ir vairāk vai mazāk noteikts, tādēļ šāda tipa vienkopas teikumus

dēvē par noteiktas personas vienkopas teikumiem. Retāk noteiktas personas
verbālā vienkopas teikuma gramatiskais centrs izteikts ar verba īstenības

izteiksmes 3. pers. formu.

Noteiktas personas vienkopas teikumi ar verba īstenības izteiksmes

vai pavēles izteiksmes 1. vai 2. pers. formu centrā veido īpašu gramatiski
un jēdzieniski neatkarīgu teikumu tipu, kas satura ziņā identisks ar div-

kopu teikumu, turpretim verbālie vienkopas teikumi ar verbu vēlējuma
un atstāstījuma izteiksmes 1. un 2. pers. formu, kā arī ar visu izteiksmju
3. pers. formu centrā iegūst noteiktas personas nozīmi tikai noteiktās situā-

cijās vai konteksta sakarā.

NOTEIKTAS PERSONAS VIENKOPAS TEIKUMI, KURU GALVENAIS

LOCEKLIS IZTEIKTS AR VERBA 1. PERSONAS FORMU

753. §. Vienkopas teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbu

īstenības izteiksmes 1. pers. formā, uz darbības veicēju norāda vis-

tiešāk un nepārprotami — tas ir pats runātājs resp. runātāju vai darītāju

grupa. Mūsdienu latviešu literārajā valodā personas vietniekvārdu pie
verbiem vienskaitļa 1. pers. formā gadījumu vairumā var neminēt, jo darī-

tāju nepārprotami norāda personas galotne. Personas vietniekvārds ne-

pieciešams, ja runātājs sevi kā darītāju izceļ vai nostata pretī kādam

citam darītājam.
Lielākoties noteiktas personas vienkopas teikumi vai saliktu teikumu

komponenti, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbu 1. pers., it īpaši ar

verbu īstenības izteiksmes 1. pers. formā, mūsdienu latviešu literārajā va-

lodā tiek lietoti paralēli divkopu teikumiem, kuros darītāju nosauc ar per-

sonas vietniekvārdiem es, mēs. Par šādu vienkopas teikumu gramatisko
centru var būt verba īstenības izteiksmes abu skaitļu 1. pers. visu laiku

formas.



505

Varu jau krietni iet. Esmu no štancijas [stacijas] kājām vien

at tipinājis. Gribēju uznākt negaidīts. Domā ju jums ar to

padarīt prieku. Vai nu visiem prieks, to ne zinu, bet negaidīts gan

esmu atnācis. 81. 17, 25. Gribu še palikt. Neiešu zaldātos,
nevaru tevis atstāt, nevaru no tevis šķirties. 81. 13, 105. Tādās

domās ieskrienu istabā, iemet o s gultā un sāku no jauna
raudāt. V. Pl. 4, 420. «Nu, apdomāšos, kas būs darāms,» Raudupiete
runā. 81. 13, 166. «Bet ko tad lai darām!» Marija iesaucās, «cik ilgi
tad lai gaidām!» 81. 13, 25. Svētdien no rīta izbraucām no

Latvijas pārstāvniecības. Devāmies uz Daugavpili. Sudr. 4, 51.

Jo bieži noteiktas personas vienkopas teikumi vai salikta teikuma

vienkopas komponenti ar verbu 1. pers. formā sastopami tad, ja tie seko

kādam divkopu teikumam vai salikta teikuma komponentam, kurā personas

vietniekvārds — monologā 1. pers., dialogā 2. pers. vietniekvārds — ir no-

saukts.

Tomulīša. Ko tu kūko, Aleks? Aleksis. Ko nu kūkoju! Tāpat
vien nosēdos. 81. 17, 158. Kristīne. Ko es esmu izdarljuse [-si]l
Kurp eju! Ko gribu! Vai dzīvoju pa murgiem! 81. 17, 391.

Es esmu rūsgana zemes mala. Guļu pie sniega, guļu pie sala,

Gaidu, vēl negaidu dienvidus vēja. Brig. 4, 284. «Tu esi dežurants

un dari savu pienākumu.» —
«Vēl neesmu — no sešiem!» J. V. 3, 80.

Mēs visu laiku bijām labi draugi. Tagad centīsimies būt krietni

biedri. V. L. 10, 139.

Parasti vienkopas konstrukcijas veido salikto teikumu otro kompo-
nentu, ja pirmajā komponentā jau personas vietniekvārds minēts.

Es varu nākt mājā, kad gribu. 81. 13, 18. Es nemaz nezināju, ko

lai daru. 81. 17,276. Kad es būšu tzmācljusēs[-sies] šūt, tad noņem-

sim kaut kur istabiņu, un tur mēs visi trīs dzīvosim. 81. 17, 275. Mēs

lesim, kad atkal varēsim. 81. 17,271.

Pirmās personas
vietniekvārdu parasti neatkārto un veidojas noteik-

tas personas vienkopas teikumi daiļliteratūrā autora stāstījumos, kuros

lietota pirmās personas forma; te darītājs ir noprotams jau no visa stāstī-

juma satura.

Sniegdams krusttēva Ādama dzīves aprakstu, gribu turēties pie

šādas kārtības: vispirms aprakstīt Ādamu kā cilvēku un laulātu

draugu un vispēdīgi Ādamu — kā patriotu. Aps. J. 2, 22. Katru

dienu, līdz ceļos, skrēju ārā klausīties, vai kalnā rīb. Tad teku

mudīgi pāri pār lielceļu uz smēdi pie krusttēva Klāva. V. Pl. 4, 386.

Kalējs Klāvs izvelk gan galvu no ūdens, bet tad mierīgi laiž to atpakaļ.

Sāku kliegt, lai laiž mani vaļā. V. Pl. 4, 419. Nekad nebiju jutis, ka

dziesma mani panēm sev lidz, bet tagad — paņēma. Aiz Antras redzēju

kūpošu lauku, bailīgo, tikko atnākušo frontes pavasari, dzirdēju dob-

jus lielgabala grāvienus, redzēju noputējušus karavīrus, kuri guļ
uz saviem šineļiem un kuriem nenāk miegs. O. V. 2, 78.
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754. §. Verba īstenības izteiksmes daudzskaitļa 1. pers. forma vienmēr

veido galveno locekli pamudinājuma teikumos, ja izsaka pamudinā-
jumu grupai darītāju, kuru vidū ir arī pats runātājs. Pārējos darītājus no-

rāda konteksts vai situācija.
Smiltiņas kašņāsim! Tārpiņus lašņāsim! V. Pl. 4, 97. Dzī-

vosim kopā! Būsim draugi! Sudr. 4, 33. Celies. lesim nu uz mā-

jām. Paliek tumšs, un p\ava Ir dobuļaina. A. U. 29, 409. Jēkabs satvēra Pē-

teri aiz rokas. «Nāc!» viņš sacīja, «brauksim uz māju.» 81. 13, 97.

Briviņu kungs aizsita skapja durvis un pateica strupi: «lesim uz is-

tabu.» Pats gāja pa priekšu, viesi nopakaļ A. U. 29, 301. Būsim Dauga-

vai, māmuļai, rada, iesim dziļākas jūras sev gūt. . . ! Lukss 1, 92. Ne-

pieļausim ražas zudumus! C. 6, 197.

NOTEIKTAS PERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI,

KURU GALVENAIS LOCEKLIS IZTEIKTS AR VERBA 2. PERSONAS FORMU

755. §. Verbālajos vienkopas teikumos, kuru galvenais loceklis izteikts

ar verbu īstenības izteiksmes 2. pers. formā, tāpat kā teikumos ar verbu

]. pers. formā, iespējams personas vietniekvārdu nelietot, jo pati verba

forma jau liecina par darbības darītāju — uzrunāto personu. Taču teikumos

ar verbu 2. pers. formā darītājs nav jēdzieniski tik noteikts kā tad, ja verbs

ir 1. pers. formā, it īpaši tad, ja blakus uzrunātajai personai atrodas vēl

citas, uz kurām teiktais neattiecas. Dzīvajā runā ikvienā konkrētajā gadī-
jumā verba noteiktību personas ziņā pastiprina žesti, runas situācija. Gra-

matiski, protams, ir vienādi noteikti tiklab teikumi ar verbu pirmās, kā arī

otrās personas formā. Darītājs resp. darbības vai stāvokļa sajutējs ir uz-

runātā 2. persona, uz ko norāda verba galotne.
«Kādas pārmaiņas es savā kaķa mūžā vien neesmu piedzīvojis!» —

«Un ko vēl piedzīvosi!» A. U. 29, 78. «Un kā tad esmu pārvērties?» —

«Kā tad nu c si — esi izaudzējis lielas garas ūsas.» 81. 13, 151.

Māte. Ko tad esi nospriedis? Tēvs. Nevaru pats saprast. 81. 17, 245.

Edvards. Tātad ne zāģēsi? Noliņš. Nē, nezāģēšu. 81. 17, 285. Kārkls

sastapa viņu, laipni pasmaidīdams. «Nu, izrunājāties?» tūliņ no-

jautāja, gudrās acis pamirkšķinādams. A. U. 29, 284. «Ko tad nu tik mu-

dīgi darin i?» — «Taisīšu laivu.» J. V. 4, 5. Šovakar astoņos mēģinājums.
Būs i? — Būšu. Zv. 2, 24, 20.

Vienkopas konstrukcijas ar verbu 2. pers. formu centrā veidojas pa-

rasti tad, ja iepriekšējā teikumā vai teikuma komponentā jau personas viet-

niekvārds minēts; otrreiz to nemēdz nosaukt.

Guste. Nezin kur tu aiziesi. Un rakstīt man tikpat nerakstīsi.

81. 17, 290. «Vai tu nebiji bodē?» — «Vai es?» — «Nu jā, tu. Vai no-

pirki man pastalas?» 81. 13, 104. Tu savu miegu tāpat esi palaidis kā

savu muti. Gulēji jau šorīt līdz brokastlaikam. 81. 17, 28. Kas tā j v m s
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abiem būs par dzivi! Gadu — divi Krastos tā nodzīvosiet un tad

sāksiet uz savu roku. A. U. 29, 287. Bet vai tu maz atceries, kā kād-

reiz sēdēji man uz ceļa ... V. L. 10, 126.

756. §. Vienkopas teikumu gramatisko centru mūsdienu latviešu literā-

rajā valodā mēdz veidot verba pavēles izteiksmes 2. pers. formas.

Pamazām brauciet un klusu! Līķratus netriciniet! Mani

uz pēdējo dusu Smiltājā aizviziniet... V. Pl. 4, 195. Viss ir joks,

par visu smejies, Laid, lai citi raud un vaid! Ja Ir labi, ■— paka-
vējies Un, ja netik, — projām laid! E. Veid. 2, 48. Tad iesim! Rādi

ceļu! Ej pa priekšu! Brig. 6, 310.

Personu, uz kuru pamudinājums attiecas, var nosaukt uzruna.

Dod mutes, Līziņ! 81. 17, 30. Lienīt! pasauc šurp Andra tēvu!

A. U. 29, 147. Neraudi, saule! V. Pl. 4, 153. Viegli,viegli, pamazīt Atlec,
manu stabu līt! V. Pl. 4, 25. Mēs minējām un klusi čukstējām savu

draugu un mīļo vārdus. Izturiet, labie, mīļie! Sudr. 4, 24.

Darītāju var norādīt arī konteksts, teikumos ar tiešo runu — bieži vien

piebilde.
Pēc brīža Raudupiete ienāk. «Gulsties nu gultā un guli,» viņa pavēl

Mat īsiņam. 81. 13, 462. «Ratus aizbrauc uz nojumi!» viņš teica Ga-

liņam... A. U. 29, 43. «Ej uz istabu un paņem lukturi,» Galiņš teica

dēlam. Saul. 4, 242.

Runa tada gadījuma darītāju norada situācija vai arī žesti.

NOTEIKTAS PERSONAS VIENKOPAS TEIKUMI, KURU GALVENAIS

LOCEKLIS IZTEIKTS AR VERBA 3. PERSONAS FORMU

757. §. Noteiktas personas vienkopas teikumi ar verbu 3. pers. formā

iespējami tikai konteksta sakarā. Ar citiem teikumiem nesaistīti vienkopas
teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbu 3. pers. formā, ar noteik-

tas personas nozīmi nemēdz būt, jo verba 3. pers. forma attiecināma uz

jebkuru personu, par kuru runā. Ja teikumos ar verbu 3. pers. formā ne-

nosauc darītāju, kas ir noteikti zināms, tad te īsteni ir nevis īpašs konstruk-

tīvs vienkopas teikuma tips ar nesadalītu teikuma priekšmetu un izteicēju,
bet gan īpašs stilistisks veidojums, kur darītāju nemin tāpēc, ka tas minēts

kādā no iepriekšējiem vai sekojošiem teikumiem.

1. Lielākoties darītāju nemin teikumos, kas tieši seko kādam citam

teikumam, kurā šis darītājs minēts. Verbs vai palīgverbs kopa ar kadu ad-

jektīvu vai apstākļa vārdu nosauc priekšmeta darbību vai pazīmi.

Svētdienas rītā gaismiņa vēl nebija paaususi, kad Upīšu Mārtiņš
jau rīkojās pa kūti. Vēlreiz nosukāja zirgus, lai gan tur nevienas

pinciņas vairs nevarēja atrast, kas būtu noskrapējama. Vienu pēc

otra izveda ārā, mērca lupatu spainī un pat nagus ar visiem pa-

kaviem nomazgāja tīrus. A. U. 29, 260. Pičuks. Nu, ko mazais?
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Nesatrūkās lieliski? 81. 17, 198. Pēkšņi viņš tikpat mierīgs pasaka
dažus vārdus, par kuriem jāsmejas visiem, kas pagadījušies tuvumā. Un

drusku vēlāk pasmaidīdams palaiž kā putnu vaļā spārnotu domu.

Sudr. 4, 74. Gudrs zvērs tas ūdrs! Tikai ļoti tramīgs. Svešus necieš.

Tūlīt slēpjas krūmos vai upē. Un nozūd kā zemē. Bet atvarā

nirst kā līdaka. Un katrreiz iznes no dziļuma kādu zivi. J. V. 3, 88.

Dūšīgi putni. Tik aukstā laikā vēl dēj. V. L. 14, 603. Mik iņ š kopā

ar S ārtīt i un citiem bērniem pārstaigāja nopļauto lauku un

uzlasīja palikušās vārpas. Līdz launagam savāca lielu kaudzi. J. V.

4, 24. lenāk jaunieši. Smejas un triec. Lukss 1, 163. Viņš [sien-

āzis] redz: lec patlaban pa pļavu zaķītis, ausis sacēlis. Palec un

apstājas. Pakustina vienu ausi, pakustina otru, paklau-

sās. Norauj pa āboliņa lapiņai, apēd, palec atkal. Var redzēt —

jau paēdis, košļā lapiņas tikai aiz gara laika. Uzreiz noliekas

zālē drusku nosnausties. 8.-U. 6, 10.

Uz noteiktu personu attiecināma verba trešās personas forma bieži sa-

stopama dialogos, kad, runājot par kādu noteiktu personu, ko viens no

sarunbiedriem jau minējis, otrs to vairs neatkārto.

«Vai tad saimnieks jau no pilsētas mājā?» papa jautā. — «Va-

kar pat kā atbrauca.» Aps. J. 2, 287. «Beidzamā laikā gan Andra

tēvs esot palicis [kļuvis] gluži nevarīgs ...» — «Gluži pagalam! Nekā jau
vairs nespēja.» Aps. J. 2, 271. Kārlēns. Vai Aleksis nāk? Elīna.

Apstājās un sāka ar saimnieci runāt. 81. 17, 187. Māte. Nupat te

bij Kaukēns... leva. Un nedeva zirga. 81. 17, 280. Lizbete. Ko tā

Osiene tur slaistās? Lība. Tā? Vai saimnleclt! No paša launaglaika.
Kaklu būs p ā r s t a i p ī j v s i. A. U. 26, 98. Vai kundze mājā? — Nē,

izgāja. P. R. 1, 21. Krauja tomēr kori nepieteicās. ...

Varen spēcīga
balss, tikai kautrējas. Dzied vienīgi uz jūras un savā bākā.

A. Grig. 6, 66. «Padomā, zirgs jāgādā. Cik tas tagad nemaksās!» —

«Jā, maksās gan,» Jānis [.. .] atteica.
...

«Nu redz, bargi maksās,»

Dūmlņlene dzīvi atķēra. A. S. 10, 79. Edvarts. Pusdienas uz pļavu ne-

nes. Ēdīsim tepat. leva. Būs arī tūliņ gatava. 81. 17, 260. [Bērziņš:]
Briviņu Vanags, tas ir cilvēks. [Bite:] Jā, ar tiem mazajiem nav

lepns. A. U. 29, 10.

Par noteiktas personas vienkopas teikumiem ar palīgverbu 3. pers.

formā uzskatāmi dialogos izteikti apstiprinājumi vai noliegumi, kuros

netiek nosaukts iepriekš minētais apgalvojamais vai noliedzamais

fakts.

«Pa nakti vai rītā būs lietus.»
—

«Uz nogalvošanu būs!» A. U.

29, 29. «Tīrie razbainieki Ir tie p v l s i c š l,» viņa [Anna] teica, mutē šmak-

stinādama. — «/ r gan,» Liena apstiprināja un notrauca drupatas no klēpja.
A. U. 29, 350. «Vai jums maz i r tāda spali c?» — «I r gan.» V. L. 8, 258.

Ja apstiprinājums vai noliegums izsakāms ar verba saliktā laika formu,

palaikam nemin arī verba divdabja formu, bet min tikai palīgverbu.
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«Nez vai nu Jēkabs manu vēstuli jau būs dabūjis?» — «Do-

māju gan, ka būs.» 81. 13, 129. «Nu jā — tev māte bez drēbēm ari kādu

kapeiku naudas bus at stāj v s e[-s\]?» Ilze cieta acumirkli klusu. Tad

viņa atbildēja: «N a v(a) vis.» 81. 13, 66.

Noteiktas personas vienkopas teikumu nozīme ir lugas dažādam re-

markām, ar kurām autors norāda nominatīva nosaukto personu darbības.

J āņuks. Tātad talkam jau Izskatos pēc vira. Nez vai tad vairs divi

gadi būs jāgaida. Tausta virslūpu. Bet sataustīt gan vēl nekā nevar.

Sāk atkal ap grābekli rīkoties. 81. 17, 131. Miķelis. Ko Ansis zin no

zelta vērtības! Mēs viņam atstāsim to Uguns putnu. Mēģina aizsniegt
galotnes ābolu, bet nevar. L. P. 6, 409.

2. Noteiktas personas vienkopas teikumi veidojas arī tad, ja darītājs
nosaukts attālāk kontekstā vai noprotams no situācijas.

Matalni s — ta bij tēma, par to Brlvlņos varēja vienmēr runāt.

.. . «Kur šis dabūs! Kas pie manis, tas tikpat kā kapā. Un vai viņam vaļas
tagad par tādām lietām domāt. Būvējas. Bodi celšot un otrā pusē
pie Lielāru ceļa dārzniecību.» A. U. 29,50. Vecais priekšistabā atkal sāka

ņlrkstlnāt gultu un dvest... «Vienmēr vēl tāpat teš?» Vanags levaicājās,

skapīti kravādamies. — «Es to vairs nevaru Izturēt!» saimniece sūrojās.
«Kraukājas un spļaudās kā lops. Sliktāka par cūkkūti mums tā

Istaba. Miris taču reiz nost, dzīvotājs tā kā tā vairs nav.»

— «Nu jau vairs ilgi nečiepstēs,» Vanags noteica, paceldams spirta

pudeli pret logu, lai pārbaudītu, vai tā pilna. Izrādījās, ka pilna gan. «Garu

no āra vien rauj.» A. U. 29, 44. Sardzes matrozis Krlšlņš, pētī-
dams magnēta adatu, visu laiku cītīgi vien strādā ap stūres ratu. Viļņos no-

vadīt kuģi vairs nav tik viegli — tas prasa ne vien spēku, bet ari iemaņu.
Es redzu, ka tieši pēdējās jaunajam puisim pietrūkst. To ievērojis ari kaptei-
nis. Kad kuģis met līkločus, viņš pukojas: «Brauc kā pa zāģa zobiem.

Vai tad jūs nekad neesat stūri rokās turējis?» 2. Gr. 2, 40. Oļinletel ļoti gri-

bējās noiet un aplūkot savu jauniemantoto māju, bet dienas laikā — dievs

to zin, kādēļ — viņa it kā neiedrošinājās to darīt, tāpēc gaidīja krēslas un

arī tad negāja vis taisni un visiem redzot, bet ar likumu un aiz ēkām slap-

stldamās. ledama viņa domāja jau pa daļai ar dusmām, ka, ja [Gaitiņi] n e-

būš ot atstājuši visu pareizi un kā pienākas, tad tikšot caur

tiesu meklēti un vesti atpakaļ, lai sataisot māju, kā vaja-

dzīgs. Kaudz. 2, 218.

3. Nereti darītājs noprotams tikai no plašāka konteksta vai situācijas,
jo vienkopas teikums ar verba 3. pers. formā izteiktu galveno locekli seko

teikumam vai salikta teikuma daļai, kurā nosaukts darītājs, uz ko attieci-

nāma pavisam cita darbība.

Māte. Es jau arī N oliņu tikai tādēļ vien sūtīju uz Kaukēnlem, sak,

lai Kaukēns to lietu lūko kā nekā salāpīt. Nez kur nu palika [No-

liriš]? Lize. Aizgāja zirga apraudzīt. Klausās uz pirtiņas pusi. Neaiz-



510

kās ē jās [tēvs]? Māte. Tad jau laikam būs pamodies. 81. 17, 289.

Imu kalnos rati klaudz: Klāss no tirgus mājup brauc... Tiks [Klāss]
pie Velnbedres — kas tas? Zirgs uzreizl apstājas. Uzšaus [Klāss] —

krāc [zirgs], tik ausis glauž, Kā kad nelabuko j auž... Pabrauks

[Klāss] dažus soļus — raug: Avens ratos lielāks aug. V. Pl. 4, 44.

Dažreiz vienā teikumā lietoti vairāki noteiktas personas verbālie vien-

kopas komponenti, kuros katrā verbs, ar ko izteikts galvenais loceklis,
attiecas uz citu darītāju. lespējams arī, ka kontekstā nosaukti vairāki

darītāji; klausītājam pašam jāizšķir, uz kuru no tiem attiecināma katra

darbība.

Un tad viena sieva tevis gaida, Tomuļu māt. At nesu s c [-siļ bērnu,
lai pārmazgājot. 81. 17, 203. Ošu Andrejs jau pa gabalu no-

prata, ka viņu [mazo Andru] kaut kas nospiež, varbūt ari cēloni uzzināja.
Andrs negribēja neko teikt — smiesies [Ošu Andrejs]. Kas tādam ko

nesmieties, iedzīvoji c s un pieradis [Ošu Andrejs]. Tomēr beigās

pastāstīja [mazais Andrs] gan: par brīnumu Andrejs pat nepasmai-
dīja zobgalīgi. A. U. 29, 780. Saimnieks laikam nojauta viņa domas

un mēģināja pavērst uz citu pusi. Skaidienā locījās Osis, [saimnieks] pa-

meta ar galvu uz to pusi. «Ecēšu pabeidz [Osis].» A. U. 29, 53.

Osiene tikai tagad attapās, ar varu atrāva vllcenes acis no Ješkas uz-

burbušās sejas, riebumā dzirkstošu skatu iedzēla vēl saimniecei un uz-

kliedza abiem Andriem. Vai viņi [Andri] te līdz gaismai gribēja kūkot, ta-

jos pļēguros glūnēdami! Atraduši [Andri], no kā priekšzīmi mācīties.t

Strauji piecēlās kājās [Osiene], plakanais izliektais zods drebēja, zobi

tā sakosti, ka plānās lūpas likās sazldušās kopā. Durvis atsvieda un

atstāja vaļā, aizgāja pie bērniem, kas jau krēslā apguldīti. A. U.

29. 245.

4. Lai gan gadījumu vairumā darītājs kontekstā tiek minēts nomina-

tīvā, nereti tas ir nosaukts ar vārdu kādā no netiešajiem locījumiem — pa-

rasti akuzatīvā, ģenitīvā, datīvā vai instrumentālī.

a) Šorīt bij jau liela diena, kad es uzcēlos rijai krāsni lekurināt, sak,

svētdienas diena, kas nu par lielu steigšanos. Gan izkurēsies. Kaudz.

1, 390. Tēvs. lelej nu tēju. Zelmiņa. Vai jau būs ievil k v s ē s[-s\es}?
81. 17, 305. Lizbete. Un ko tu viņus te dzirdi kā kāzās? Tā jau visu no-

vakari slaistās bez darba. A. U. 26, 104. Ko nu jūs klausāt Le ikārtu

Lību, kas viņu nepazīst. Caur sienu padzirdusi, pa durvju šķirbu palū-

rējusi — stāstīs kā no grāmatas. A. U. 29, 53. Tralis turpretī var

reņģi uzmeklēt visur. Ne adatas acī nenoslēpsies. A. Grig. 6, 198.

b) Guste. Nebūs jau diezgan gaļas. leva. Es tak nogriezu krietnu

škēlt. Guste. Iztecēja taukos. 81. 17, 262. — «Cik miežu un linsēklu

vezumu rudeņos neiet pāri!» — «Un ies arvien vairāk!» A. U. 29, 7.

«Un pēc tās Lības mums nekāda skāde nav.» — «Kas tur par skādi!...
Ar darbiem, tad Lienai ūdeni ne var pienest.» A. U. 29, 80. «Un kādas
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ir veco saimnieku domas?» Rendenieks atri iejautajās. — «Vēl šau-

bās,» Ozols atbildēja. A. S. 10, 459.

c) Un radiem pašiem visiem bērnu pulciņi, diezgan to pašu ko

kopt. .. Labi, ka to pašu nabagu māju no pagasta izgādāja... Tei-

cās vēl tāpat šo to atmest no pavalgos vai putraimiem. Aps. J. 2, 252.

Kas tad toreiz saimniekam ar bija par dzivi? Cauru gadu izgājās
toreiz muižā, izplēsās, pašam palika darbs nedarīts. V. Pl. 4, 356.

Māte. Es te v a m stāstu, ka nespēka dēļ ar viņu [to — spieķīti] staigāju, bet

tas nav tiesa. Es jau vairs ceļa nesaredzu. Jātausta. Lize. Kungs tētīt! Kā

tad vēl viņu vari apkopt? Māte. Kas tur nu daudz ko apkopt. .. Līze. Kad

tad saslima? Māte. Jau tai dienā, kad tos kokus sāka līst, palika
tāds kā pamiris. 81. 17, 288. Tagad viņam [Edmundam] ir lemaukti galvā
un pavada Valentīnai rokā. Lai izdancojas, nekur neaizbēgs.
P. R. 1, 173.

d) Viskrells. Ko tad jūs ar tām rozēm? Kristīne. Nokrita zemē.

81. 17, 344. «Mēs ar Briviņu kungu atbraucām,» viņš [Preimanis]

ziņoja. «lenesa Raudam pirkumus un tūliņ nāks laukā.» A. U.

29, 28.

5. Verbālajiem vienkopas teikumiem, kuru galvenais loceklis izteikts

ar verbu 3. pers. īormā, noteiktas personas nozīme var būt arī tad, ja darī-

tājs gan kontekstā tieši nav nosaukts, taču tas no runas situācijas skaidri

noprotams. Piemēram, A. Griguļa stāstā «Ļeņina ielā deg spuldze» attēlots

mirklis, kad pašreiz zvejnieki izceļ lomu, par kuru varēja šaubīties, jo tiek

zvejots pēc jaunas metodes: Konusa [tīkla] iekšpusē bija saskatāma balta

masa. «Ir! I r! Ir!» desmit balsu iesaucās vienā laikā. A. Grig. 6, 202. Lai

gan ne šais teikumos, ne arī kontekstā darītājs nav nosaukts, lasītājam ir

skaidrs, ka runa ir par zivīm.

Līdzīgu verbālu vienkopas teikumu formā ir izteiktas dažas latviešu

tautas mīklas. Tajās nosauktās darbības veicējs vai īpašības vai pazīmes
nesējs ir mīklas objekts — atminējums.

Kā dadzis dzeļ, kad pieduras — šņāc. [Ezis]. Ltm. 127. Noiet,
atiet

— paliek uz vietas. [Durvis]. Ltm. 112. Melns pirtī ieiet,

sarkans iziet. [Vēzis]. Ltm. 304.

758. §. Noteiktas personas verbālie vienkopas teikumi, kuru galvenais
loceklis izteikts ar verbu 3. pers. formā, mūsdienu latviešu literārajā valodā

nereti iespējami arī tad, ja darītājs nosaukts kontekstā aiz šī vienkopas
teikuma. Teikumi, kuros nosaukts verbālā vienkopas teikuma darbības sa-

jutējs vai darītājs, paši var būt arī nominālie vienkopas teikumi.

Kārlēns. Nav iekšā? Aleksis. Kā tad? Kārlēns. Nu, Antonijas.
81. 17, 231. Tomullša. Kurā dienā tad tev iznāktu vislabāk? Aleksis.

Kas tad? Tomullša. Nu, tā pār maz gaš ana. 81. 17, 158. Veidenbaums

viegli iemetās pa vārtiem un atskatījās, vai nenāk pakaļ. Nē, nenāca

vis. Advokāts Kūla bij izvilcis mutautiņu, dusmīgi nošņaucās, apgriezās
un aizgāja atpakaļ. A. U. 38, 117. «Bet pa šosejām taču ar motociklu
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brauc.» — «Tie, kam ir autoinspekcijas izdotas at(aujas.» A. Grig. 6, 71.

Uz rakstāmgalda visā garumā gulēja vairāki grābekļi ar dažiem Izlauztiem

zariem. «Lauž kā traki! Visvairāk tie skuķi,» sūdzējās rēķinvedis.
A. Grig. 6, 120. «Krusttētiņ!... Jums telegrama!...» Rūta aizelsusies Iz-

dvesa. — «Telegrama?» Vecītis pagrābstija krūšu kabatā. — «Uz galda

palikušas...» — «Acenes?» — «Nekas, plēs vien vaļā un lasi...»

J V. 3, 147. Pret nobrukumuDivaja šļācās pāri diviem radžu kritumiem un

visu gravu pieplūdināja ar spalgu šalkoņu. Tikai kad pabrauca garām, va-

rēja saklausīt putnu čaloņu Slrdskalna apaudzē. Bet drīz to atkal pār-

māca [cits troksnis]. Pretim brauca divi Klidzinās Vilkova puiši ar sāls

maisiem, ziepju, tabakas un sērkociņu kastēm. Vienam vezumam apakšā

pakavu dzelžu stieņi un salocītu stīpu buntes kratīdamies kllnk-

stēja un zvanīja nejauki. A. U. 29, 20.

NENOTEIKTAS PERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI

759. §. Nenoteiktas personas verbālajos vienkopas teikumos

darītāja persona ir gan iespējama, bet nav nosaukta ne šajā, ne kādā no

konteksta teikumiem. Šādus verbālos vienkopas teikumus lieto, ja darītājs
runātājam nav īsti zināms vai arī nav īpašas vajadzības to nosaukt, jo
pats svarīgākais ir darbība, nevis tās veicējs. Nenoteiktas personas vienko-

pas teikumos verbs palaikam mēdz būt gan īstenības izteiksmes, gan arī

vēlējuma izteikmes, pavēles izteiksmes un atstāstījuma izteiksmes 3. pers.

formā. Retāk sastopami nenoteiktas personas verbālie vienkopas teikumi ar

verbu 1. vai 2. pers. formā: tādā gadījumā nenoteiktas personas nozīme ro-

bežojas ar noteiktas personas nozīmi vai arī iegūst personas vispārinājuma
nozīmi.

760. §. Nenoteiktas personas verbālā vienkopas teikuma centrā gal-
venokārt ir verba 3. pers. forma.

1. Visbiežāk nenoteiktas personas verbālo vienkopas teikumu centrā ir

verba īstenības izteiksmes 3. pers. forma — gan tagadnē, gan pa-

gātnē, gan nākotnē.

1) Ar verba tagadnes formu izteikts vienkopas teikuma galvenais
loceklis nosauc darbību, ko runas momentā veic konkrēti nenosaukts da-

rītājs.
Ko šodien gulda uz mūžīgo dusu? — Bagāto Raudupu saimnieku.

81. 13, 158. Emīl, tevi meklē. Brod. 3, 41. Vienu no līdzīgiem iegruvu-

miem ekskursantiem parāda kalnā aiz ciemata. J. V. 3, 175

Ļoti bieži par nenoteiktas personas verbālo vienkopas teikumu galveno
locekli ir verbs tagadnē ar vispārināta nenoteikta laika nozīmi, runājot par

darbību, ko bieži mēdz veikt neatkarīgi no tā, kas ir darītājs.
Ak tad ši Ir tā skaistā Lapenieku Annuža? Vēl tagad salīdzina

iznesīgas un cēlas meitas ar viņu ... Kaudz. 1, 19. Sākuma putraimus ma-
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zaļiem pīlēniem vāra, bet tie tik rijigi un tik ātri aug, ka drīz putrai-
mus tikai atmiekšķē un dod nevārītus. 8.-U. 6, 68. Aiz resnajām

sijām stāv aizbāztas sīpolu buntes, ķimeņu kūlīši, krūzmētras, olekts un

dzirkles. Dzirkles tikai tad izņem, kad jācērp aitas, un noliek atkal

turpat atpakaļ, kad darbs pabeigts. V. Pl. 4, 405.

Sāda vispārinātas nenoteiktas tagadnes nozīme mēdz būt verbālo vien-

kopas konstrukciju galvenajam loceklim teikumu komponentos ar nosacī-

juma vai laika nozīmi.

Mana zeme iztur visu. Kad dziļi ar, smalki ecē un labi mēslo,

viņai pavisam cits spēks. A. U. 29, 190. «Kad dubļos iemaisa, tad nav

nekā,» viņš [Mārtiņš] tūliņ atsaucās. A. U. 29, 69. «Junkurlešos vienam

saimniekam ir tāda ēvele,» Mārtiņš teica, «pie jūdz zirgu un griež

riņķī, no apšu klučiem skaidas griež. Apkār š o, noklāj ar tām

un ar naglām piesit — tad iznāk jumts!» A. U. 29, 77. Tāds nāk par

precinieku? Kamēr tādu sienāzi uzbaro par cilvēku, cik pavalgas un

putraimu tur nav jāliek klāt?! Aps. J. 2, 102.

2) Verbs pagātnē nenoteiktas personas vienkopas teikumos nosauc

palaikam atsevišķas konkrētas darbības un norises bez vispārinājuma un

noturības nokrāsas.

Kara laikā Birzuļl tika pavisam nopostīti... Atjaunošanu iesāka

pamazām. Vispirms izlaboja tranšejās kādu zemnīcu, kur pašiem
padzīvot, tad sāka celt stalli uz vecajiem pamatiem, līdzināt tranšeju
rakumus un tīrīt pļavas. 8.-U. 6, 103. Kādu nakti tā labi vien uz rudens

pusi Ozolam nozaga zirgu. A. U. 21, 9. Nomira vasara vasaras vidū,

Jā, vasaras vidū. lelika vasaru dzeltenā šķirstā, Jā, dzeltenā šķirstā.
Aizveda guldīt mūžības jūrā, Jā, mūžības jūrā. V. Pl. 4, 224. Netālu

no kaltētavas cēla jaunu mašīnšķūni. A. Grig. 2, 174.

Retumis šādos teikumos verba pagātne izsaka arī pastāvīgas, bieži vei-

camas darbības vai norises ar vispārinājuma nokrāsu gan laika, gan perso-

nas zinā.

«Vai ta[d] agrāk te bija vēl vairāk vēžu un zivju?» mūsu Jēcltls levai-

cājās. — «Al dēliņ, tu nobītos! Vēžus un zivis te agrāk smēla ar smel-

šanu.» Aps. J. 2,189. Tādi, lūk, mīļie, bija toreiz laiki. Cilvēku turēja

suņa kārtā, vēl mazāku! V. Pl. 4, 361. Auzas atkal [sēja] labākajā laukā

aiz kūts, bet griķus pie Muldiņu zemdegas, kur tās agrās miglas. Tāpēc jau

plāceņus nevienu gadu tikpat kā nedabūja ēst. A. U. 29, 144. Okeāna

siļķi gandrīz līdz pašam pēdējam laikam zvejoja tikai piekrastē
nārstu laikā. 2. Gr. Kar. 3, 10, 39.

3) Ar verba nākotnes formu izteikts nenoteiktas personas vien-

kopas teikuma galvenais loceklis attiecas tikai uz nākotnē paredzamu dar-

bību bez vispārinājuma laika ziņā.
Liena. Kleitu laikam Klidziņā šūs? Kārlis. Ne, tepat kalēja Balcera

meita. A. U. 29, 133. Lai jel deg. Gan nodzēsīs. 81. 15, 197. Nekad viņš
vairs netiks Rīgā un neredzēs Mildiņu. Tepat svešos tīrumos viņu pa-

33 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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cels, pavedis* gabaliņu un tad iegrūdis kādā bedrē. P. R. 1, 104.

«Mani c vakuēs?» — «Jā, šonakt.» A. Grig. 2, 23.

2. Nenoteiktas personas verbālo vienkopas teikumu galvenais loceklis

var būt izteikts arī ar verba pavēles, vēlējuma vai atstāstījuma izteiksmes

formām.

1) Ar verba pavēles izteiksmes formu izteikts galvenais loceklis:

Jā, vecmeitas vārds nav nekāds viegli nesamais. Lai apdomā tik

vecumu, vecuma nespēku un nevarību... tad smiekli ari vis tik viegli ne-

nāks. Aps. J. 2, 98. Kas tas par zaldātu, kas nedzer; tas nav zaldāts, tas

ir bāba! Lai parāda man kādu zaldātu, kas nedzer čarkas! Aps. J.

2, 23. Dūšīgs ūsains puisis, pēc Izrunas spriežot, junkurietls, velti izgaidī-
jies, pacēla pret logu to pašu tukšo pudeli. «Man lai nestāsta, ka tur

ir pusstops iekšā!» A. U. 29, 239. Zenta izskrēja no izpildu komitejas ar pa-

pīru žūkšņiem rokās. «Aizved... apriņķim,» viņa teica Elzai. «Un pasaki,
lai taču pasteidzina pasta sakarus.» A. S. 10, 125.

2) Ar verba vēlējuma izteiksmes formu izteikts galvenais locek-

lis:

Lūcija. Cik labi, ka tu atkal esi mājās
...

Astrīda. Bet ja mani būtu

aizsūtījuši darbā citur? Brod. 3, 5. Dlvajlešos neviens sevišķi ne-

brīnējās par to, ka Briviņu kungs atteicās no pagastvecākā amata. .-..Ne-

varētu apgalvot, ka viņa aiziešanu diezin kā nožēloja. A. U. 29, 643.

3) Ar verba atstāstījuma izteiksmes formu izteikts galvenais lo-

ceklis:

Krlštņš... stāstīja zilus brīnumus. Ledus sastrēgumus bombar-

dējot no gaisa. J. V. 3, 5. Kāds no vīriem pieskrējis klāt un palīdzējis
savai sievai kautiņu pārvērst uzvarā. Pārspētā puse bija apņēmusies žēlo-

ties pie tiesas par to, ka bija saņēmusi vairāk, nekā cerējuši izdot. Jo vai

tad tādu burlaku pavisam vairs nevarēšot savaldīt? Tad jau tādi

varot otru nosist — un par to lai nekā nesakot! Bet nepalikšot
vis gan tik ilgām mierā, kamēr tādus razbainiekus aizdzīšot uz

«pasiliju». Aps. J. 2, 150.

761. §. Personas noteiktības ziņā nenoteiktas personas verbālie vien-

kopas teikumi mēdz būt dažādas pakāpes.
t. Ir gadījumi, kad persona ir diezgan noteikta — no konteksta vai

situācijas noprotama konkrēta darītāju grupa, no kuriem viens vai

vairāki ir verba nosauktās darbības veicēji.
leva. Nāc, Edvart! lesim! Mūs te tur par blēžiem. [Istabā ir Indrānu

tēvs, māte un Kaukēns]. 81. 17, 257. Kambarī Jēkabam vairs nenesa

[kāds no Briviņu ļaudīm], viņš ēda turpat pie saimes galda. A. U. 29, 451.

Bet nezin vai slātaviešus ar čangaliešiem sēdinās visus pie viena

galda vai atsevišķi katrus? Kaudz. 1, 92. «Kur tu citu gadu ap šādu laiku

būsi?» — «Kur jau nu mani aizsūtīs, tur būšu,» Jēkabs atteica. 81. 13,
102. «Kad pulks ies uz pozīcijām?» Janka apjautājās Kārlim. — «Nevar zi-

nāt. Tādas lietas paziņo pēdējā brīdī.» V. L. 14, 201. Kādā stacijā —



515

pusceļā uz Barnaulu — lokomotīve pameta vilcienu un Izskrēja atpakaļ uz

Bljsku pēc pārējiem desmit vagoniem. «Ja tā vedis visu ceļu, tad lidz

pavasarim netiksim galā,» aizbraucēji sprieda. V. L. 14, 583. Beidzot tā arī

nolēma — Elizabeti Savinu norīkos par meistari pie elektriskās

krāsns. Rītd. cēl. 33.

Nereti šādi nenoteiktas personas verbālie vienkopas teikumi robežojas
ar noteiktas personas teikumiem: tajos kāds darītājs kontekstā minēts vai

aptuveni noprotams. Tomēr tādā vienkopas konstrukcijā nosaukto darbību

neveic visi minētās darītāju grupas locekļi vai pat neviens no tiem. Vienko-

pas teikumā nosauktās darbības veicējs vairs nav tik noteikti zināms, kaut

arī nav pilnīgi nezināms.

Uz palkavnieka pavēli viņš lidz ar citiem ņēma bateriju, bet turki šo-

reiz lauzās uzbrucējiem ar tādu sparu virsū, ka atsita visus atpakaļ. Daudz

ievainoja. Aps. J. 2, 39. «Lai nu tas paliek, pastāstait labāk, ko saka

apkārtējie laucinieki par mūsu pasākumu!» —
«R un ā daudz un da*

žādi.» P. R. 1, 112. lenācējiem rāda jaunā vieta diezgan nemīlīgu un

šausmīgu valgu. Viss tukšs, auksts. ... Dzīvojamā ēka bij tikpat auksta

kā citas, tāpēc viņu [to] vispirms izslaucīja un iekurināja.

.. sTad sanesa iekšā... salmus, kur gulēt. Kamēr vēl vārīja tur-

pat krāsns priekšā vakariņām putru, tikām mazais lopdzlņa puisēns Kas-

pars bij jau sienā aizmidzis. Kaudz. 1, 20. [Kolhoznieki] Tālo pļavu pļauj
tris dienas. Guļ šķūnī smaržīga siena pantā. Ēdienu vāra uz uguns-
kura. Dienvidū peldas Avoksnes upītē. Vakaros dzied dziesmas.

J. V. 4, 19. Tomullša. Ek, jaunais Skrlvēns sagulēja pusgadu uz gultas. [Pie-
derīgie?] Izbraukāja, izvadāja dakteru dakterus. Kā nekā, tā

nekā. Aizveda mani: pēc divām nedēļām puisis bij atkal strādnieks.

81. 17, 153. Izrīkotāji jau nedēļām iepriekš ielūdza viesus. Arī Krus-

tiņu uzaicina ja. 81. 13, 42.

2. Nenoteiktas personas verbālos vienkopas teikumus bieži lieto laik-
rakstos kā virsrakstus informācijās par dažādiem notikumiem. Dar-

bību kā galveno un svarīgāko min virsrakstā, un darbības veicēju vairāk
vai mazāk noteikti norāda pašā rakstā.

Palielinās mašīnu ražošanu [virsr.]. Ar jaunā gada pirmajām
dienām precīzi un saskaņoti strādā gaļas un piena rūpniecības mašīnu

rūpniecības kolektīvs.... C. 7, 3. Strādā dienu un nakti [virsr.]

• -.Strādā divi Kārsavas MTS kombaini un kuļmašīna. Izkultos grau-
dus tūlīt nogādā uz segtu piedarbu, kurā darbs rit dienu un nakti. Pad. J.

6, 169. Var! [virsr.] ... Bet nākotnē gaidām atkal jaunus, bagātus sniegu-
mus kā a capella dziesmu, tā lielo formu žanrā. Un to koris var! LM 6,
52. Labību ved arī naktī. C. 6, 197. Kūdru rok arī lietainā laikā.

Pad. J. 6, 165.

3. Pie nenoteiktas personas vienkopas teikumiem pieder tadi verbālie

vienkopas teikumi ar verba īstenības izteiksmes 3. pers. formu centrā, kuri



516

izsaka pamācības, padomus, receptes v. tml. Šādus padomus var iz-

mantot katrs, kam tie vajadzīgi.
Puķu pārstādīšanai jauno trauku ņem tik lielu, ka tajā var ielikt

veco. R. B. 3, 57. Tad pilda traukos un ļauj sarecēt. Pasniedz

ar pienu vai vaniļas mērci. Zv. 2, 21, 30. Kaļķa pienu koku kaļķošanai
pagatavo no dzēsta vai nedzēsta kaļķa. Lai kaļķi labāk turētos pie
koka, šķīdumam pievieno aukstllmi vai ari 200—800 g dzelzs vitriola.

R. B. 3, 64.

4. Nenoteiktas personas verbālos vienkopas teikumus mēdz lietot, ja

tajos nosaukta darbības vieta. Darbības darītājs te nav vairs pilnīgi ne-

noteikts, jo tas ir kāda no minētajā vietā esošajām personām. Darītāja ne-

noteiktība ir jo lielāka, jo plašāks ir minētās vietas apjoms.
Tā bieži nenoteiktas personas verbālajos vienkopas teikumos minētā

teritorija, iestāde, organizācija v. tml., un darbības veicējs ir kāds viens

vai vairāki no minētajā vietā esošajiem ļaudīm.

Rajonā par jums abiem ļoti intere sēj as. A. U. 26, 59. Viņš

apkltboja lerakumus un brīdināja, bet puiši jau bija sapratuši. Piezvanīja
ari uz štābu. Tur ieteica uzmanīties un vajadzības gadījumā

piedāvā ja ložmetēju un artilērijas atbalstu no upes puses. A. Grig.
2, 25. No iecirkņa izsūtīja ceļu mēneša darba plānus, rīkojumus par

ikdienējām atskaitēm. Zv. 2, 24, 22.

Un salūtu droši vien dzirdēja tālu pasaulē. Sudr. 4, 50. Vai

tu zini, cik Rīgā dod par pāru ābolu? A. U. 29, 16. Bet, lai to sasniegtu,
ir jānokļūst galvaspilsētā, kur ē d baltmaizi un vienmēr staigā
ādaskurpēs. A. U. 26, 383.

5. Darītāja nenoteiktība verbālajos vienkopas teikumos ir vislielākā,

ja tajos nav nosaukta ne darbības vieta, ne arī kontekstā atrodama kāda

norāde par darītāju.
Un tā kā vispārīgi bagāto slavē ari par laimīgo, tad jau citādi

nevarēja būt, ka Ošu ari par tādu uzskatīja un — apskauda.

81. 13, 37. Ja par dzejniekiem kādreiz teica, ka tie būvē sapņu pilis,
tad padomju ļaudis tās ceļ īstenībā. A. S. 10, 454. Par strādnieka veselību

tāpat gādā. A. U. 26, 41. lemīļoto mākslinieci bieži ai cm a pie-
dalīties kādā koncertā vai skatītāju konferencē, un nav bijis gadījuma,
kad Anta Klints atteiktos. Zv. 2, 24, 16. Nollņš. Jā, tā mana lādīte. Es viņu

pie tevis gribēju atstāt, krusttēv! Tēvs. Pirtiņā? Un ja mani apzog?
81. 17, 291. ... pasaules uzbūvē galvenā vaina esot tā, ka diena par īsu. —

«Cik garu tad tev vajadzētu?» vaicāja Elita. «Vismaz divreiz tik daudz

stundu kā tagad, teiksim, četrdesmit astoņas stundas diennakti.» —

«ledos tev četrdesmit astoņas, un tad gribēsi simtu, tādus kā tevi jau

nu ue pie bar o s.» A. Grig. 6, 125.

762. §. Nereti mūsdienu latviešu literārajā valoda nenoteiktas perso-

nas vienkopas teikumi aizstāj noteiktas personas teikumus. Tādā gadījumā
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darbība īsti tiek attiecināta tikai uz 1. vai 2. personu, bet darītāja jēdziena

apjoms it kā paplašinās un iegūst pat zināmu vispārinājuma nokrāsu.

1. Visbiežāk nenoteiktas personas vienkopas teikumu veidā tiek iz-

teikti retoriskie jautājumi. Parasti tajos verbs 3. pers. formā īsteni aizstāj
verba vsk. vai dsk. 1. pers. formu, jo runātājs pats ir darītājs vai ietilpst
darītāju grupā.

«Tu to Māru varētu gan drusku pierāt,» priekšstrādnieks teica, «vai viņa
tev vairs kāds nastu nesējs.» Osis nopūtās. «Ko tur pierās, ko ne.»

A. U. 29, 93. Viņi atsacijās no maizes, tai gan dažam bija atlikuši tikai pā-
ris sausiņu: «Ko tur gaidīs, lai tik brauc!» V. L. 14, 584. «Jūs varētu

gan vienreiz pieklapēt pie tām durvīm un novalcāt, ko tāds tēviņš te meklē

svešās mājās.» .. .«Ko tur nu vaicās,» Briviņš atsaucās paklusu. «Tā-

pat jau cilvēkam savas padarīšanas.» A. U. 29, 80. Manai Mārel Unu ga-

balā pretinieka nav, bet Zeltiņu Lize ari viņai ņem pāri. Un kad sešām pa-

minām aužams un ar nitlm netiek galā, tad viņa saka: ko tur nieka dēļ
Vēveru Jorģi vedīs, jāaizskrien uz Randāniem paprasīt Lizei. A. U. 29,

99. «Vai jūs tos bumbierus gribat?» nākamais znots attapās. «Kā tad

negribēs, bet kad naudas nav.» A. U. 29, 333. Llena [durvīs]. Val-l Bra-

mani! Kas tā kaulus zemē sviež? Bramanis. Kā tad — kabatā bāzīs?

Gan Kāravs sagrauzis. A. U. 26, 102. «Tad jūs laikam gan bieži brau-

cat?» — «Ko nu bieži braukās, bet reizes tris četras gadā Iznāk.» A. U.

29, 187.

Verba 1. pers. formu 3. pers. forma aizstāj ari stāstījuma un izsaukuma

teikumos.

Osis noklausījās. «... Vai tev pašam neiznāktu ko nopirkt?» Mārtiņš

samulsa vēl vairāk, kā allaž, kad ar lielību vien vairs netika cauri. Atņur-

dēja kā kāds puika: «Tāpat jau nošmorē diezgan...» — «Cik tev iz-

nāk ko nošmorēt! Divi krekli tev ir, tie paši vairs neturētos mugura, ja Bēr-

ziņu Llena neaplāpljusi.» A. U. 29, 97. Kūļos c s kā pliks pa nātrām, Raizes

moca [moka] nākt' un dien', Un pa tam, lidz vējam ātram, Dzīves ziedon[i]s

projām skrien. Tumsība, kur vien tik skatās, Aukstums visur, kur vien

iet... E. Veid. 2, 16. «Izkāps ar' drusku,» viņš [Preimanis] mīlīgi pa-

ziņoja, «Man tā maitas kāja pavisam notirpusi.» A. U. 29, 23. «Vai tur

zeģenes jātaisa, vai sile jāsasit, vai baļļiņa jāstīpo — kas to visu padara?

Cik reižu tu šogad esi dienvidū kaulus atstiepis?» Pusgraudnieks gandrīz

dusmīgi atmāja ar roku. — «Par niekiem nu pavisam nav ko runāt. Ne pa-

taisīs, kad tepat mājās dzīvo un redzi, ka tur Ir vajadzīgs un tur atkal.»

A. U. 29, 96. Bet, kad ratnieks atnāca ar pilno stopu, Briviņš bij pārdomā-

jis citādi. — «Varbūt tu gribi stiprāku?» Ansonu Mārtiņam ta lieta vis-

pirms jāapsver, viņš taču nebij tāds, kas tultņ ker, lidz ko dod. Kamēr ap-

sēdās, bij ari apsvēris. «Pamēģinās, varbūt ka let.» A. U. 29, 25. «Nu

tik' sēsties klāt, Mārtiņ, nu tik' sēsties klāt!» Lizbete paskubināja. — «Gan

jau piesēdīsies,» tas atbildēja gaužām vienaldzīgi, novietoja cepuri

uz audekla, apsēdās Bramaņa vietā. A. U. 29, 146.
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2. Nenoteiktas personas vienkopas teikumi, kuru galvenais loceklis iz-

teikts ar verbu 3. pers. formā, kas aizstāj vsk. vai dsk. 2. personu, iz-

saka palaikam emocionālus darbību konstatējumus ar negatīvu, retāk po-
zitīvu vērtējumu.

«Nu, cik ilgi sēdēsi? Vai nekāpsi vis vēl laukā?» valsts valdība Ķencim
uzsauca. «Vai es?» Ķencls, aiz ballēm vairs neapzinādamies, atkal jautāja.
«Vēl prasa [t. i., tu prasi] kā akls!» valdība atbildēja. Kaudz. 1, 194.

Liecies nu mierā, ko tur māžojies pa tumsu! Dziju vien sarausta, kur tādu

pinkuļainu vadmalu lai liek? A. U. 29, 56. Lizbete. Neviens nedzīvos pie
tevis. Kā tēvam Upīšu Mārtiņš — seši gadi. Ješka. Upīšu Mārtiņš, Upīšu
Mārtiņš! Skandina [t. i., tu skandini]! Bet aiziedams vecos zābakus

iesvieda krūtis. A. U. 26, 158. Vai vilksieties laukā! Vagas vien iz miņā
[t. i., jūs izmīnājat]! A. U. 29, 46. «Kur es to naudu ņemšu,» Ozoliņš saka.

«Un kam mums, diviem veciem cilvēkiem, tos pēdējos mūža gadus plēsties,
tā kā tā tās mājas pašiem paliks.» — «Vai tad par to dēlu neko vis ne-

zin [nezināt]?» A. U. 29, 96. [Galiņš:] «Nu ko tad tu tā skaisties, divajietls
vai vestenietis tās mājas iepērk? Mēs abi tā kā tā saimnieki nebūsim . .

.»

Tagad Mārtiņš sāka skaisties. «Runā kā tāds muļķis [t. i., tu runā]! Tev,

liekas, viena alga, pie latvieša vai vācieša esi salīdzis.» A. U. 29, 87. «Tu

gan esi traks!» arī Oļa sāka smieties. — «Ālējas [t. i., tu ālējies] kā

tāds puika!» A. S. 10, 310. Arī: «Junkuriešos vienam saimniekam ir tāda

ēvele,» — Mārtiņš teica, «. . . no apšu klučiem skaidas griež. Apkāršo, no-

klāj ar tām un ar naglām piesit — tad Iznāk jumts! Balts un līdzens kā

palags!» Bramanis vīstīja dūri, it kā tas ar to savu skaidu jumtu viņu
tīšām gribētu kaitināt vai apvainot. «Ilgi tas tur stāvēs tāds balts? Apšu
koks mūžam nav salma pretinieks. Un cik tās naglas vien neizmaksās?

Man lai nestāsta [nestāsti]! ...» A. U. 29, 77.

763. §. īpaša nenoteiktas personas verbālo vienkopas teikumu grupa
mūsdienu latviešu literārajā valodā ir tādi vienkopas teikumi, kuros no-

sauktās darbības attiecināmas ne vien uz kādu atsevišķu darītāju vai

darītāju grupu, bet tās var attiecināt uz jebkuru darītāju. Tādos

teikumos izteiktie spriedumi izsaka vispārīgas atziņas, vērtējumus, kā

arī darbības, kam ir vispārējs raksturs, neatkarīgi no konkrēta darītāja vai

darbības laika. Tādus vienkopas teikumus mēdz saukt par vispārinā-
tas personas vienkopas teikumiem. Šādu teikumu personas vispārinā-
jums atklājas tikai kontekstā.

1. Visplašāks personas vispārinājums ir verbālajos vienkopas teikumos

ar sentenču, aforismu raksturu. Tajos izteiktais saturs attiecas ne vien

uz kādu konkrētu gadījumu vai personu, bet ir paplašināts līdz vispārinā-
jumam. Verbs tajos mēdz būt 3. pers. formā.

Cilvēku pazīst tikai tad, kad kopā ir apēsts pūrs ogļu un pelnu.
Lsk. 2, 47. [Indriķis] Sāka saprast, ka lekcijas ir tikai meža biezokni Izcirsta

stiga, bet, kas apkārt šai stigai, tas jāatrod un jāatklāj pašam patstāvīgā
darbā. Lekcijas mācās, priekšmetu studē. A. Grig. 6, 163.7a grib
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ar draugiem pajokot, tad nevajag šķēpus durt sāpīgākajās vietās. P. R.

1, 44. «Kad nemāk šaut, tad nevienu nevar nošaut. Tikai izālē-

j a s,» Aulis dusmojas. ... P. R. 1, 108. Par zāli pļavā īstenībā var spriest
tikai tad, kad sāk pļaut. A. U. 29, 201.

2. Personas nenoteiktība robežojas ar vispārinājumu vienkopas teiku-

mos, kuros izteikta darbības iespējamība. Lielāko tiesu šādos teikumos

galvenais loceklis izteikts ar verbu īstenības izteiksmes nākotnes vai tagad-
nes 3. pers. formā.

Jā, pērn klaušināja, klaušināja, bet dievs zin, vai pienāca tos blēņu
mērniekus vai ne? Laikam čangalieši kā Izmānīti, tā palika,» «reiboņa» sa-

cīja. «Ķo nu vēl vairāk!» kāds malējs atsaucās. «Tādiem nesadzīs pēdu

ne ar suņiem, lai dzen, cik grib.» Kaudz. 1, 256. Pilsētniekam jāpiedzimst,
kā šim trim mazajām palaidnēm, laucinieku nekad nepārtaisīs. A. U,

29, 772. Labāku pakalpiņu par tevi nesameklēs. Pat svētdienas rītā

tu nevari pagulēt. A. U. 29, 96. «Te jau Ir gatavā elle, kā tu domā ar mēs-

liem tikt uz to savu salu?» — «Sausā laikā vēl kaut kā tiek, sacērt sku-

jas un noklāj tajās dūkstis ...» A. U. 32, 95. Ar pieciem baļķiem riju uz-

būvē. Ltm. 40. Ar divi sieciņi apsēj visu pasauli. Ltm. 40.

lespējamības nozīme ar personas vispārinājuma nokrāsu ir arī vienko-

pas teikumiem ar verbu redzēt, dzirdēt, just, manīt, dabūt 3. pers. formu iz-

teiktu galveno locekli.

īpaši šodien pēc pusdienas redz cilvēkus pulciņiem vien kusta

mies ganpa lielceļiem, gan ciema celiņiem. \ps. J. 2, 281. Ir Matīsiņu ne-

kur neredz un nedzird strādājam. 81. 13, 176. Upmalā nere-

dzēja neviena cilvēka. V. Pl. 4, 401. Stacijā neredz parasto pasa-

žieru. J. Gr. 3, 6. D z i r d cērtam, nedzird krītam. Ltm. 46. Nezin, kā

tad nu Lejassmeltēnu Jorģim iet.. .? Dzird jau, ka Kļavlņš tāpat vien

dzīvojot pa mājām. A. U. 29, 652. Lai gan aprīlis jau beidzamajā pusē, to-

mēr no pavasara vēl maz ko mana. Aps. J. 2, 218. Jā, bet kā tad cilvēks

mainās? Kā viņš aug? Arī koku nemana augam, un tomēr tas top lie-

lāks. A. Grig. 6, 271. Silts. Vēja nejūt. J. V. 3, 223. Tēvs. Šo vēl nejūt
braucam? 81. 17, 303. Ja Brīviņos nedabū vairāk kā pielīgts, tad ma-

zāk nekad. A. U. 26, 106. «Tevi nemaz vairs nedabū redzēt,» viņa

[Vaira] Izteica. Zv. 2, 24, 22.

Šādos teikumos gan personas vispārinājums ir vairāk ar stilistisku

nokrāsu, jo galvenokārt darbība attiecas uz 1. vai 2. personu.

Vispārinātas personas nokrāsa, ja izteikta iespējamība, bieži ir verbā-

lajiem vienkopas teikumiem, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbiem

varēt un drīkstēt 3. pers. formā, ja kontekstā nav nosaukts darītājs.

Bija gan māja tie Viļņi, kādu otru tik drīz vis nevar ēj a atrast!

81. 14, 193. Drūmāku vietu par šo vairs nevarēja iedomāties. Tundra.

Ūdens piemircis zāļu purvs. V. L. 14, 588. Tiem [zēniem] nebija ne mašīnu,

ne celtņu, ne vērša un putna balss, tikai priedes miza, skaliņi un papīra

lapas. Un kur varēja aizbraukt ar tādu kuģi? Sudr. 4, 10. «Es viņu
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[osi] te ieraudzīju īkšķa resnu, bet paskaties, kāds tagad.» — «Tagad ra-

gavām slieci var cirst,» Preimanis piekrita. A. U. 29, 35. Atlantijas
okeānā siļķes pēc dzīves veida var iedalīt divās lielās grupās: okeāna

siļķēs, kas dzīvo Ziemeļattantijas atklātajās vietās, un sēkļu vai sekluma

siļķēs, kas dzīvo nelielos dziļumos kontinenta jūrās. Kar. 3, 10, 39.

Tā taču nedrīkst rotaļāties ar citiem cilvēkiem. P. R. 1, 118. Es tam

klnomehānlķlm kaklu apgriezīšu! Tā jau var godīgu cilvēku apēst! Nu

vairs kokam nedrīkstēs roku piedurt! A. Grig. 6, 145. Saturieties,

pulkas! Ciemos nedrīkst izgāzties! J. V. 3, 39.

Vispārinājuma nokrāsu var piešķirt arī darbībai, kas sākotnēji attie-

cināma tikai uz vienu personu.

Lize. Ar to Noliņu gan vairs nevar izturēt. 81. 17, 245. Ned rīk st

jau nemaz visām baumām ticēt, ko man stāsta. P. R. 1, 168. Vairāk kā

trīsdesmit gadus viņa Brīviņos nodzīvojusi, neviens nieciņš nebij pazudis

ne Istabā, ne klēti, un pirmo reizi zaglis mājās, nu jātur aiz atslēgas.
Tādu kaunu nevienam pašam nedrīkstēja stāstīt. Briviņu saim-

niece cieta kā zobu sāpes. A. U. 29, 450.

Lielākoties šādiem teikumiem ir vispārīgu atziņu raksturs.

Mīlestību drīkst pirkt tikai ar mīlestību. 81. 17, 333. Personīgo

rūgtumu nedrīkst piejaukt tautas gaviļu saldmei. A. S. 10, 342.

Kaķi maisā nevar pirkt. 81. 17, 180. Nevar jau vienmēr gribēt
maizi bez garozas. A. Grig. 6, 58. Ar cilvēkiem, kas grib nopietni strādāt,
var panākt ļoti daudz. A. Grig. 6, 232.

3. Vispārinājuma nozīme nenoteiktas personas verbālajiem vienkopas
teikumiem ir tais gadījumos, kad galvenais loceklis nosauc iedabātu dar-

bību vai tādu, kas mēdz notikt.

Frlšvagars. Ko jūs te darāt, Alder? Vai neesat apmaldījušies? Kafiju
dzer pie Horsta madāmas un nevis pie vešerienes. 81. 17, 341. Ak tad

šī ir tā Lienes meita? Raug, cik drīz izaug. Kaudz. 1, 9. Akmeņus

neceļ ar spēku, bet ar galvu. A. U. 29, 396 [Balodis] dzīvi sekoja

jaunā puiša darbiem. Viņš rūca un bij nemierā. «Vai tā saņem ādas

grožus?» viņš sirdījās. J. Jauns. 6, 145. Cik man Ir zināms, motociklus un

ziloņus papastu nemēdz nosūtīt. A. Grig. 6, 71.

Personas vispārinājuma nozīme parasti ir vienkopas teikumos vai

saliktu teikumu komponentos, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbiem

saukt, dēvēt.

Viņu sauca par Pupulakstu Reini, un viņš bija panīkuša saimnieka

dēls. 81. 17, 79. Āgenskalnu sauca par dārzu pilsētu — bet kas šie

dārzeļi pret Kurzemes priežu siliem. A. U. 29, 765. Un tie nāca, tie nāca

pie jūras tās, Ko Asins jūru sauc. V. Pl. 4, 166. «Cik dzidrs!» — «Tāpēc

jau to dēvē par asaru lāsi,» teic Andrieviņš. J. V. 3, 98.

4. Personas vispārinājuma nokrāsa mēdz būt verbālajos vienkopas
teikumos vai saliktu teikumu komponentos, kas izteikti dubitatīvu jautā-

jumu veidā ar verbu pavēles izteiksmes 3. pers. formā.
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Dzīve tik sekla — Smiltis un smiltis, Ko te lai plūkā? Ko te lai

vēti? Rainis, 2, 337. Cik tālu gaisma spīd, var redzēt, cik tālu skaņas iet,

var dzirdēt, bet kā lai zina, kur neslavai robežas? 81. 9, 11. Vajadzīgi
pajūdznieki ceļa uzbēruma pacelšanai, . .. Bet kur lai rauj šos pajūdz-
niekus? Zv. 2, 21, 22. Osis neteica neko. Ko tur lai saka, taisnība vien,

akmeņu laušana neblj viņa amats,... A. U. 29, 106. «Vajadzētu gan jums
vest to bērnu pie daktera...» — «Kā lai iet tukšām rokām?» J. V.

3, 163.

764. §. Ar zināmu vispārinājuma nozīmi nenoteiktas personas verbālo

vienkopas teikumu vai salikta teikuma komponentu centrā var būt verbs

arī 2., retāk 1. pers. formā. Nosakot tos nenoteiktas personas teikumus,
kuru centrā ir verba 1. vai 2. pers. forma, ļoti svarīgi ir ievērot kontekstu

un situāciju. Verba morfoloģiskās pazīmes šādus teikumus pamudina atzīt

par noteiktas personas teikumiem, taču konteksts un runas situācija rāda,
ka darbība nav attiecināma tikai uz runātāju pašu vai tā sarunbiedru, bet

to var attiecināt arī uz jebkuru citu personu.

1. Jo bieži persona ir vispārināta pamudinājuma teikumos ar verbu

pavēles izteiksmes vsk. 2. pers. formā. Pamudinājums galvenokārt at-

tiecināms uz 1. vai 2. pers., bet ir ieguvis zināmu personas nenoteiktības un

pat vispārinājuma nozīmi.

Es nedotu sava bērna šādās skolās, lai man darītu vai dievs zin ko!

Cik iemāci — iemāci pati mājās. Kaudz. 1, 128. ...tas visu mūžu ir

bijis mans princips. Dari savu pienākumu un neskaties ne pa

labi, ne pa kreisi. Brod. 3, 6. Kas tad tici ko nezvejot — ecē kā ar zirgu
uz lauka. Kad uznāk lietus, ej mājās, lai kreklu nesaslapina.
Kar. 3, 10. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Lsk 65. Abi labi, bāz tik

maisā! Lsk 23. Labs esi aizdodams, vēl labāks neaizdodams. Lsk 1, 27.

Dari ko darīdams, apdomā galu. Lsk. 1, 54. Kaukēns. Bet aiz tiem

kokiem, tiem zariem nemaz neredz, kur istabai durvis. lenāc kā mežā.

81. 17, 249.

2. Personas vispārinājums daļēji jūtams arī nenoteiktas personas

verbālajos teikumos, kas izsaka retorisku p a_m udinā j v m v. Tajos
verbs ir pavēles izteiksmes vsk. 2. pers. forma. Šadi vienkopas retoriskie

pamudinājuma teikumi izsaka noliedzošus spriedumus, nosaucot neiespē-

jamas darbības vai darbības, kam nav iespējami pozitīvi rezultāti, kā arī

izsakot nepieciešamību, vienīgo izeju un iespēju (sk. 251., 252. §).

Kur vakar bijis, tur vairs rītu zivi nemeklē. V. L. 8, 25. Un ka

viņas nosprieda, tā patika. Ej nu iestāsti pretējo! Izskaidro

nu, ka dejot neprasme nav gluži tas pats, kas iedomība. Zv. 2, 24, 21.

Varbūt pats slikti darīju, ka Cepli tik ļoti iebiedēju ar Nagainim aizdotās

naudas zaudēšanu, un tādēļ viņš man nedeva? Saproti nu, ko kuro

reizi runāt un par ko_ klusēt! P. R. 1, 27. Bet Nagainis, no Cepļa aizejot,

skaidri saprata, ka Udris viņu šoreiz ir pamatīgi apkrāpis. Maksā nu

pieci tūkstoši latu par neko! P. R. 1, 96.
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3. Personas vispārinājums, izsakot darbības iespējamību vai neiespē-
jamību, var tikt izteikts ar verbāliem vienkopas teikumiem, kuru centrā ir

verba īstenības izteiksmes nākotnes 2. pers. forma.

...
lielu platību Bulgārijas ziemeļaustrumos aizņem Dobrudžas līdze-

nums. Te neredzēsi neviena pakalna, ne ari meža. Pad. J. 5, 116.

Beidzot vecie cīruli nolēma vest jaunos pavisam prom no lizdas... Te liz-

das vietā bija gan drošāk, bet drīz taču jādodas dzīvē lekšā briesmām pre-

tim. Visu mūžu taču nepavadīsi lizdā! 8.-U. 6, 102. «Lini ņemot uz

vēžu astēm,» saka Daunls. — «Ņem gan, ... Nāk laukā tādi kā sivēni. Bez

nokausēšanas laivā neiec c l s i.» J. V. 3, 179. Ar papīrīšiem dvēselē

neiekāpsi. Vajag skatīties acis un parunāt cilvēciski, tad vienmēr ir la-

bāki rezultāti. A. Grig. 6, 178. Kur nu, mīļā, latvieti atšķirsi no ār-

zemnieka, ja tas ir labi apģērbies un prot Iznesties! P. R. 1, 132. Baltmulž-

nleklem šodien nolikta magazīnas diena. Cauru ziemu rūsējošās atslēgas
šoreiz atkal jāpagroza, jo vai tad labību turēsi klētī, kad sēklas va-

jag tīrumā? Aps. J. 2, 305.

4. Nenoteiktas personas nozīmē ar vispārinājuma nokrāsu mēdz lietot

verba īstenības izteiksmes nākotnes 2. pers. formu vienkopas retoriskajos
jautājuma teikumos, kaut arī īsteni darbība attiecas uz vienu — parasti
1. personu, pašu runātāju.

Antonija. Tas labi, ka esat turējuši vārdu. Vanagu puisis. Kā nu ne-

turēsi! Jānāk tak bij uz jaunā saimnieka aplīgošanu. 81. 17, 227. «Grauz

ledu, zīd ledu.» — «Grauz nu grauz! Ko pie g r auzīsi, kad mute jau
kā Izbruclnāta!» 81. 9, 241. «Mute, tā tev Ir tāda pati kā bijusi, bet pats gan

esot sācis jau labi vien rauties,» svešiniece atteica.
.. . «Nu, ko lai dara,

vai nu vairs lielāks augs i?» Kaudz. 2, 17. «Vai tad mežā gulēs i?»

Ādams daudzreiz mēdza teikt, kad citi tam deva padomu, lai labāk nemaz

nerādoties levai, kad tā ļaunā prātā. Aps. J. 2, 33. «Es skatījos, ka rotors

ari vairs nestāv augšā,» atcerējās Ozols. — «Granāta bija nogāzusi.» —

«Kāpēc necel augšā?» — «Ko tur vairs sataisīsi?»... A. S. 10, 431.

765. §. Personas vispārinājums vienkopas teikumos var būt izteikts ari

ar verbu pirmās personas formā.

Ne tikai uz 1. personu, bet arī uz jebkuru citu personu var attiekties

verbs 1. pers. formā, ar kuru izteikts vienkopas teikuma galvenais loceklis.

Tādi teikumi bieži sastopami folklorā — sakāmvārdos un mīklās. Te per-

sona ieguvusi zināmu vispārinājumu.

Atradu gardu, apēdu pats. Lsk 32. Kā cēlos, tā vēlos.

Lsk. 1, 44. S lauku slauķu — neizslauku: nesu nesu —

neaiznes v. [Ēna]. Ltm 1096. Situ situ ledu, Pasitu sudrabu;

Situ situ sudrabu, Pasitu zeltu. [Ola]. Ltm 2183.

Sais gadījumos verbālā vienkopas teikuma tipu attieksmē pret darītāju
(noteiktas vai nenoteiktas personas teikums) nosaka tieši konteksts un

runas situācija, bet ne verba forma.
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766. §. Nenoteiktas personas verbālajos vienkopas teikumos darītājs
gan ir nenoteikts, taču šī nenoteiktība izriet lielā mērā no konteksta un

teikuma satura. Vairumā gadījumu konteksts norāda, kaut aptuveni, uz

darbības veicēju. Saliktajos teikumos, kuru atsevišķie komponenti ir vien-

kopas teikumam atbilstošas konstrukcijas ar nenoteiktas personas nozīmi,
katru no šais daļās nosauktajām darbībām iespējams attiecināt uz citu da-

rītāju grupu, un klausītājs to saprot, kaut arī šie darītāji nav nosaukti.

Ja [tagad] no jaunajiem kāds dabūjis kūlienu, tad to ir spriedusi pa-

gasta tiesa, un tad tak arvienu kādas vainas dēļ, — bet tad nemaz nevaja-
dzēja vainas. Aizdarīja tik muižas kungam, stārastam vai šķilterim
dusmas, ņēma tik tevi un noplaucēja. Aps. J. 2, 202.

BEZPERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI

767. §. Bezpersonas verbālo vienkopas teikumu galvenais loceklis

izteikts ar bezpersonas verbu vai ari bezpersonas nozīmē lietota verba per-

sonas formu. Šādos teikumos darītājs nav arī piedomājams vai iedomā-

jams, jo bezpersonas verba nosauktā darbība neiziet no kāda aktīva, kon-

krēta darītāja — darbība notiek it kā pati no sevis vai izpaužas kā no-

teikts vides vai dzīvas būtnes stāvoklis.

BEZPERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI, KURU GALVENAIS

LOCEKLIS IZTEIKTS AR FINITU VERBA FORMU

768. §. Viens no galvenajiem verbālo bezpersonas vienkopas teikumu

tipiem ir teikumi, kas nosauc dažādus dabā notiekošus meteoroloģiskus,
klimatiskus v. tml. procesus un norises.

ļ. Dabā notiekošu procesu nosaukšanai par verbālo vienkopas teikumu

galveno locekli lieto dažādus bezpersonas verbus, t. i., verbus, kas nav sais-

tāmi ar aktīvu darītāju un kas parasti lietojami tikai vienā — 3. pers. formā.

Tādi verbi ir tīt, līņāt, miglot, smidzināt, snigt, puteņot, putināt, ducināt,

zibeņot, salt, kust,'tveicēt, mākties, skaidroties, aust, krēslot, tumst v. c.

Šādu vienkopas teikumu centrā var būt arī verbi, kas rāda šo procesu sāk-

šanos, beigas v. tml. un ar ko papildinātāja funkcijā saistās minētie bez-

personas verbi.

Te laikam vakar dikti lijis? 81. 9, 7. Kamēr vēl rīkojās uz guļu,
virs jumta sāka atkal čabināt, tomēr, kad nakti pamodās, pusmiegā jaudās,
ka šņāc spēcīgi un neatlaidīgi, lejā plīkšķēja žirgti, laikam lija

visu laiku. A U. 29, 128. Pa naktīm sāka salt, uz kokiem metas

sarma. Sāka snigt. 8.-U. 6, 28. Te sni c g un sals t bargāk, Te

atlaižas, kūst, Te saule, te puten[\]s, Te saule, te putenis, Teic, kas

tik te iznāks? Rainis 2, 221. Paiet laiks — ne iss, ne Ilgs. Salst. Pie suņa
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atkal vilks. V. Pl. 4, 328. Krēsloja. Rītd. cēl. 71. Zvejnieki nāk malā

ar lomu. Tumst. J. V. 3, 264. Piektdien jau no brokastīm tveicēja

nejauki, bet ap pusdienas laiku pat elpu lāgā nevarēja atvilkt. A. U. 29, 126.

Samācās krēslāk, sāka sīki birt arī no gaisa. A. U. 29, 180. Virs

Rīteru sudmalām izlijušie vāli sāka apsarkt, Itin kā Izkusa un palika ma-

nāmi plānāki — katrā ziņā skaidrosies, diena atkal būs saulaina un

silta. A. U. 29, 129. ...piekalnē vienmēr sadzen lielas kupenas un ilgi
nenokūst. A. U. 29, 297. Austrumos jau sārtojās un istabā va-

rēja redzēt bez elektriskās gaismas, kad Ilze beidza darboties ap kino-

filmu gabaliem. A. Grig. 6, 140.Pret vakaru pārstāja līt.

2. Nosaucot dabā norisošus procesus, bezpersonas nozīmē lieto arī

dažus citus verbus, kam ir visas vai vismaz vairākas personu formas, no

kurām dabas parādību apzīmēšanai tiek lietota tikai 3. pers. forma. Tā līt

vietā saka arī gāž, sijā, smidzina, čabina, par sauli saka spiež, karsē, cepina,

par vēju — pūš, velk, rauj, par salu — sprēgā, pievelk, atlaižas utt. Arī tie

vienkopas teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar šiem verbiem, iekļau-
jas bezpersonas teikumu grupā.

Vējš to miglu aiztrieks, pa dienu Spilvā cepinās kā uz pannas.

A. U. 29,102. Cik laiks ir sprēgans! Sētas vidū stāvošā kļavā dikti knak-

š[ķ]ēja, tāpat istabas pakšos. 81. 13, 150. Pat Bramanis pakrēsli zem

kļavas paslēja galvu no zālītes un sāka ausīties. Apakšā vēl neko nema-

nīja, bet koku lapotni bija atdzīvojušies, goba šņāca izteiksmīgi, kļavas
galotnē miegaini pap la k š [ķ]i nāj ās. Bet stundu vēlāk, lopus ganos

izdzenot, Andrām norāva pīto salmenīcu un pār sētu iesvieda kā-

postos. Pār Lapsēniem taisni virsū nāca gluži melns, zibšņodams un

dārdēdams. A. U. 29, 127. Durvīm apakšmala tāda vaļīga, un bērnam

velk virsū. A. U. 29, 488. «Tu gan krāsni varēji iekurināt, malkas mums

šķūnīti vairāk nekā pusriņķis.» — «Nav nekāda aprēķina, kad tai būdai

pa visiem pakšķiem pūš cauri.» A. U. 38, 167. Nolādēts! taisī j ās

un taisījās atkal uz lietu! A. U. 29, 19. Nāca jau pret pusdienu.
A. Grig. 1, 11. ...virs jumta sāka atkal čabināt... A. U. 29, 128.

Piezīme: Mūsdienu latviešu valodā blakus šādiem bezpersonas vien-

kopas teikumiem mēdz lietot arī divkopu konstrukcijas. Tādā gadījumā par
teikuma priekšmetu ir attiecīgās dabas parādības priekšmetiskais nosaukums,

piemēram, lietus līst, gaisma aust, saule cepina, vējš velk, zibens zibina, pērkons
ducina v. tml.

Kas tā par siena pļauju, ja gāž lietus? Kar. 3, 10, 53. Sniegi
sniga, salt jau sāca [sāka], Ziema bija tuvumā. V. Pl. 4, 326. Šodien saule

karsēja spīvi un aizdomīgi. A. U. 29, 18.

Nereti, īpaši sarunvalodā, par teikuma priekšmetu var būt vietniekvārdi

formāla izlietojumā tas, viņs.
„Nu viņš var līt!"Mārtiņš smējās. «Visu nakti lai gāž.» A. U. 29, 66.

Vanags īgni pavērās gaisā — neviena paša mākonīša vairs nebij... Nelīs,

nelīs, par spīti viņš izsautēs un izdēdzinās visu! A. U. 29, 122.

Šie vietniekvārdi bez noteiktas jēdzieniskas nozīmes sastopami arī saistī-

jumā ar citiem bezpersonas verbiem.
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«Mugura atkal sāp?» — «Nav(a) jau nekas liets,» Mārtiņš teica, tāpat
čukstēdams.«Lietainālaikā viņš man vienmēr lauž.»A U. 29, 209. «Laikam

ar viņu [jauno vāczemnieka arklu] kā citādi jārīkojas,» Briviņš teica. . .. «Tu

pacel zveņģeli vienu robu tuvāk pie malas.» Osis pamācīja. «Tā viņš tevpar
daudz velk vagā iekšā.» A. U. 29, 211.

769. §. Bezpersonas verbālo vienkopas teikumu galvenais loceklis var

būt izteikts ar bezpersonas nozīmē lietotu personas verbu, ja nosauc nori-

ses kā nenoteiktu priekšmetu darbības rezultātu, kaut arī šo norišu cēlonis

resp. darītājs būtu pavisam kas reāls un noteikts.

Vai jau dzirdi, ka krogā rūc un dūc kā pa bišu stropu? 81. 13, 53.

Tirgus laukumā ņudzēja kā pa murdu. A. U. 29, 332. Tikpat klusa

garā zāles piebūve. Citos izrīkojumu vakaros tur dārdēja, klau-

dzēja un čaloja kā pirms kaujas, tagad — atkal tikai tāpat labi

ieklausoties, tādu kā dobju dūkšanu pret nakti norimstošā bišu stropā va-

rēja dzirdēt. A. U. 38, 256. Beigās ar sautēšanu [dūrēju] izdzinu. Pirti uz

lāvas. Lielais Andrievs tikai uzdod garu, nevis ūdeni, bet skaidru alu,

turpat no mučeles. Krūzi iekšā — divas uz akmeņiem! Pirtiņai griestus

ceļ gaisā. J. V. 3, 152. Kuģi tik traki svaidīja, ka daudz vieglāk

bija sev nogriezt kādu pirkstu vai roku nekā nošķelt mazu šķēlīti šis kai-

rinošās ēsmas [žāvēta šķiņķa]. Kar. 10, 3, 26. Aiz upes stāvā krasta

kūpēja nežēlīgi, droši vien kāds .. . tur dedzināja kaļķus mājiņas cel-

šanai. A. U. 29, 22. Kas tev deg? Tev pašam tajā paurī deg! A. U. 29, 223.

Daudzos gadījumos tādi bezpersonas teikumi robežojas ar noteiktas

personas vai nenoteiktas personas vienkopas teikumiem.

Smalks vīns! let [vīns?] kā uguns pa dzīslām! 81. 17, 228. Llena

atnesa no skapīša zaļganpelēko Perlova tējas akteliti ar sudraba uzrakstu,

diviem pirkstiem lebēra šķipsniņu, istabā sāka tīkami un smalki sm ar-

šot [tēja]. A. U. 29, 146. «Jāni! Vai tev nemaz vairāk neturas [alus?]

tajā mučelē!» viņš [Vanags] uzkliedza Osim. «Atnes taču!» A. U. 29, 249.

Māmullņ, dzirdi:' jau nosita trīs! V. Pl. 4, 51. Klusums. Cīrulis sāk

klausīties. Klau, vai tur neiezumē jās kā bite? L. P. 6, 508. Jā, te nu

viņš bij, tas lielais spītnieks, kas tik ilgi turējās nāvei pretī un negribēja
mirt. Nevarēja vis, tomēr pievārēja gan [nāve?]. A. U. 29, 235.

«Labdien! Kā kožas [zivis?]?» ...

— «Kā met, tā ķeras.» J. V. 3, 30.

Es brienu gar krastmalu skatīt, Ko izvilcis bus mans draugs. Viņš smaidot

man pretī veras Un vienkārši saka tā: «Jā, tev jau it visur ķeras, Bet

man... man atkal nekā!» Br. S. 3, 76. Nu, kada tad Ir tā jaunā plīts?
Velk? A. U. 29, 508.

Tīri bezpersoniska nozīme ir dažiem verbālajiem vienkopas teikumiem

vai saliktu teikumu komponentiem, kuriem ir frazeoloģisku izteicienu

raksturs.

Antonija. Kā nu let Aucei? Tomullša. Staigā jau apkārt, ka klaudz

vien. 81. 17, 153. Plndaclša. Te tā šņelderlene — ar to viņš bučojas. Ābrams.

Tas nav tiesa. Plndaclša. Abat šļakstēja vien. 81. 17, 196. ...ēd, cik
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tik uziet! V. Pl. 4, 81. Bet man [ratu] vajadzēs. Uz pļaujas svētkiem

katrā ziņā, lai tur lūst vai plist! A. U. 29, 26. Un Mirdza. .. Es

redzēju, ka vācieši maisās starp bēgtiem vien. Un kas tad no gaisa var

izšķirt? Man taisni sirdi ņem laukā. A. S. 10, 14. Un [saimnieks] pats

pirmais pacēla savu glāzi. «Nu, tad lai iet uz tiem jaunajiem
arkliem!» A. U. 29, 120.

770. §. Bezpersonas vienkopas teikumus, kuru galvenais loceklis iz-

teikts ar personas verbiem bezpersonas nozīmē, mēdz lietot, runājot par
dažādiem notikumiem, parādībām, apstākļiem, kas aprakstāmi ļoti gari vai

pat nemaz nav nosaucami.

1. Laba daļa bezpersonas verbālo vienkopas teikumu veidojas ar ver-

biem klājas, iet, sarunvalodā ar skrien, centrā.

«Kā iet pa māju?» es atkal uzsāku valodu... Kā nu iet. Tāpat
vien...» 81. 9, 8. Tik jautri kā šogad Danderos jaungada vakarā vēl

nekad nebija gājis. 81. 13, 27. leva. Sirds man saka, ka izies

labi. Edvarts. Lai nu izietu ar! 81. 17, 252. Līdz šim gāja labi. Viņa
bija apdzinusl vairākus braucējus. A. Grig. 6, 6. Iņkis, Roplalņam [-nim]
roku dodams. Ilgi neredzēts kaimiņš. Nu kā tad labi skrien? 81. 17, 36.

Šādos vienkopas teikumos ar papildinātāju datīvā var tikt nosaukta

persona, kas ir šīs bezpersoniskās darbības resp. stāvokļa sajutēja.
Kā tēvam klājas? D. Zigm. 2, 221. Nu, kā tev labi iet?

A. U. 29, 553. Labi. Steidzies, skublnles: Citādi tev plāni ies. V. Pl.

4, 327. Mums pašiem iet kā kuro reizi. V. L. 14, 757. Tu, muļķa

akmens, Vai tā iet tev vien? Rainis 2, 187. Visbriesmīgāk klā jās

putniņiem, pavasara paudējiem. V. Pl. 4, 369. Bet pašam dažreiz

arī neklājas labāk. A. U. 29, 165.

Bezpersonas verbālajā vienkopas teikumā, kura galvenais loceklis iz-

teikts ar verbu iet vai būt, darbības vai norises attieksmes raksturošanai

mēdz nosaukt ar lietvārdu instrumentālī to jēdzienu, kas ierobežo darbības

attieksmes jomu.
Pavār, kā tev iet ar pārtikas un augļu t i r g o t a v v? L. P. 6, 455.

Tā iet ar tiem samiem un līdakām. J. V. 3, 59. Jā, bet ar

tām mājām gan viņam neiet nekā. A. U. 29, 32. Ar sekmēm

mācībās Pēterim gāja šā un tā. A. Grig. 6, 91.

2. Nereti vecākajā literatūrā sastop verbālus vienkopas teikumus, kuru

galvenais loceklis izteikts ar bezpersonas nozīmē lietotiem verbiem stāvēt,

palikt, kas nozīmes ziņā atbilst teikumiem ar verbiem iet, būt centrā.

«Bet kā stāv ar tavu pūra lād i?» viņš pēc brīža vaicāja.
81. 13, 51. Bet kā tad nu palika ar Lielo Jāni? Aps. J. 2, 214. Nu,

kungs, kā paliek ar zir gie m? Kaudz. 1, 379.

3. Bezpersonas vienkopas teikumu galvenais loceklis bieži ir izteikts

ar verbiem gadīties, iziet, iznākt, izdoties, notikt.

Dzīvē tomēr gadās ļoti dažādi. M. B. 1, 26. Bet reiz izgāja
tiem greizi. V. Pl. 4, 287. Plndaclša. Tu jau uz to pulgosntešu galu reti
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atnāc, Bebu māt! Pa maisēnlešiem vien esi nodzīvojusi. Bebene. Tā jau
nu man iznācis. 81. 17, 148. Daudzreiz jau neiznāk vis tā, kā

domāts un kā tam vajadzēja būt. A. U. 29, 425. Kad tik nu izdodas

labi. Sirds tā sit. A. U. 26, 87. Tādēļ jau ari notika, ka Ošam [Osim]
nekad nebija jāsūdzas par puišu un meitu trūkumu... 81. 13, 37. Tā ari

notika.

Bezpersoniskuma nozīme parasti ir ari vienkopas teikumiem vai sa-

liktu teikumu komponentiem, kuru galvenais loceklis izteikts ar verbiem

šķist rādīties, (iz)likties, izskatīties. Palaikam šie verbi ir cieši saistīti ar

kādu apstākļa vārdu, un šādi teikumi ir uz robežas ar adverba vienkopas
teikumiem.

Daugavas vējš šņāca asiem, brīžiem svelpjošiem joņiem, tāpēc istabā

likās vēl klusāk un siltāk. A. U. 29, 488. Tiem, kas lenāca no

āra, te izlikās pārāk klusu. A. Grig. 2, 54. Man nekad nav paticis
vienam iziet pļavā vai tīrumā. Pavisam citādi, kad saiet vesels pulks.
...

Ne tad tā piekūst, ne tik grūti izliekas. A. S. 10, 475. Un patiesi
Grabovska kungs! Ilgi neredzēts! Jau man priekšnamā tā izskatījās,
bet nevarēju skaidri pazīt. Kaudz. 1, 331. Tad [Marija] aizsita saulessargu
ciet un stingri legāja Tālei pakaļ Istabā, apraudzlties, kā tad tur īsti

iz skatās. A. U. 29, 715.

Saliktos teikumos, kuros virsteikuma galvenais loceklis izteikts ar

verbiem šķist, rādīties, (tz)likties v. tml., parasti virsteikumam seko tei-

kuma priekšmeta palīgteikums; virsteikuma vienkopas konstrukcija robe-

žojas ar divkopu konstrukciju, jo teikuma priekšmeta lomai atbilst palīg-
teikums.

...tad atkal skatos slaikajos rudzu stiebros. Man šķietas, ka tie

stiepjas un briest augumā, kamēr pieaug par gāršas kokiem. .. . Aps. J.

2, 228. Bet man liekas, ka ar viņas naudu Bērtulis ārstē savu pirkstu.
81. 13, 117. Tagad man likās, ka pasaulē nav godīgāka un dūšīgāka
cilvēka par Ozolu. A. U. 21, 11. Kā gan izskatīsies, kad jūs sāksiet

lepoties? Kaudz. 1, 378. ... taisni neticami izlikās, ka skrīveris Zariņš
tik vienkārši un vienaldzīgi slaucīja spalvu saru suseklltl. A. U. 29, 312.

771. §. Daudzos bezpersonas verbālos vienkopas teikumos nosauc da-

žādas dzīvu būtņu fiziskās sajūtas, psihiskās izjūtas, attieksmes un norises,

kas rodas neatkarīgi no gribas.
1. Dzīvu būtņu organisma fiziskas sajūtas nosauc, piemēram, bez-

personas verbālie vienkopas teikumi ar bezpersonas verbiem sāp, salst,

kalt, kut, niez, slāpst, garšo, riebjas, šķebina v. c. centrā.

«Vai sāp arī?» — Andrs tikai noīdējās. A. U. 29, 111. Atkal sāp?
A. U. 26, 41. Ķalvlciene.

...

Vai tad tev nemaz nesalst ar to plāno

deķīti? Llena. Salst. A. U. 26, 162. Man deg, man salst. V. Pl.

4, 65. Kas priekšstrādniekam muižā nekait! A. U. 29, 161. Andrām

taisni kutēja iekšā aiz pārsteiguma un sajūsmas. A. U. 29, 183. Vai

tev jau slāpst pēc jūras ūdens! 81. 10, 3. Edgars. Es viņu nesveicinu,
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baronkungs. Barons. Par ko ne? Edgars. Par to, ka man riebjas to

darīt, baronkungs. 81. 17, 353. «Būtu Ēriks pēc ievainojuma notēlojis va-

roni, gan tev galviņa apgrieztos riņķī un tik jauka liktos vecā romantika

ar mēnesnīcu un lakstīgalām.» — «Fui, tēti, man taisni šķebina!»
Mirdza nopurinājās ... A. S. 10, 444.

Šādas sajūtas izsaka arī bezpersonas nozīmē lietoti personas verbi,

piem., dur, lauž, kož, dedzina. Šo verbu parastā leksiskā nozīme tad vairāk

vai mazāk mainās.

Sados vienkopas teikumos medz nosaukt arī ķermeņa daļu, kura attie-

cīgā sajūta izpaužas.
«Vēl arvienu lauza?» — «Lauž.» [Slimniekam ir drudzis.] J. Gr.

3, 8. Pakrūtē dur, mugurā lauž, vakarā lāgā gultā nevar tikt lekšā.

A. U. 26, 42. [kad ir pāri septiņdesmit] Tad viss sāk atsaukties. Tās siena

kaudzes, tās saimnieka rijas, tie linu lauki. ... Tad pa naktīm kājas lauž,
tad no rītiem galva reibst. A. U. 26, 41. Deniņos pulsēja. Zv. 2, 21,
13. Balto kreklu, kas miesu skauj, Tumšas asiņu svītras vago. Galvā

zvana. Br. S. 1, 52. Man atkal krūtīs dzied un raud, un

smej! L. P. 6, 470. Galva briesmīgi sāp, ausīs tā rūc un rīb, kā

šautu ar lielgabaliem pa lekšu. Aps. J. 2, 31. Vanagam pašam jau tā

kaut kur dziļi kremta, sievas īgnums nelabo jutoņu padarīja
vēl smagāku. A. U. 29, 323.

Dažkārt bezpersonas vienkopas teikumos nosauktās fiziskās sajūtas

robežojas ar psihiskām izjūtām.
Ari viens otrs trotuāra gājējs smīnēdams noskatījās šajos lauciniekos.

Kalvlcs soļoja, ūsas omulīgi šķobīdams, It kā viņam nebūtu nekādas daļas

gar visiem šiem zobgaļiem. Bet Andrs nevarēja — lielā pauna, pašaustais
uzvalks un viņš pats tiešām likās kā no Suntužu mežiem, ziņkāri aplūko-

jams un smejams. It kā adatām durstīja no visām pusēm, viņš
nedabūja palūkoties pat logos, kas piekrauti dažādām pievilcīgām mantām.

A. U. 29, 758.

2. Bezpersonas verbālo vienkopas teikumu galvenais loceklis var iz-

teikt arī dzīvu būtņu gribas attieksmes un citas psihiskas noskaņas, piem.,
verbi patīk, apnīk, gribas, legribas.

Bet vairāk tīk man tur, kur lodes dzied. E. Veid. 2, 25. Man patīk
šajā Poligrāfiskās mākslas skolā.Zv. 2, 24, 11. Arturs paskatījās viņam

acis, paraustīja plecus un pateica: «Kā jums t īk...» V. L. 10, 176. Laivās

jau tāpat apniks līdz Rīgai. J. V. 3, 50. Bija jau apnicis
te pustumsā tā augšpēdus gulēt, drēbēs satuntuļotai. 8.-U. 6, 129. Pa

rožu ziediem maijā rotājoties, Pa mīlestības jaukām ielejām Man ap-

nīk.E. Veid. 2, 24.... Vai virzas iegribas, vai sēklu, Vai sakņu sal-

duma, — ēd, cik tik uziet! V. Pl. 4, 81. legribējās redzēt ūdens

plašumu. A. Grig. 6, 52. Sestdienas vakarā pēc pirts negribas dusmu.

81. 10, 146. «Dzert gribas,» puika sūrojās. 81. 10, 18. Aukstumā ļoti
gribējās ēst. 8.-U. 6, 28. Nu, Valdiņ, vai tev gribas braukt
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pie krustmātes? V. Pl. 4, 340. Un tad, kad apriti jau jūt Ik vēsmā zemes

smaržu valgu, Kā gāju putnam gribas būt Un atgriezties uz Vecpie-

balgu. Br. S. 3, 32.

772. §. Bezpersonas vienkopas teikumu centrā mēdz būt bezpersonas
verbi laimējas, sokas, vedas, veicas, viļas, šķiras, sekmējas v. c, kas izsaka

veiksmi vai neveiksmi neatkarīgi no personas gribas.
... mājās palikušie beidzot atzina, ka Ernesta iedoma nav gluži zemē

metama: ja palaimējās, viņš varēja atgriezties no ceļojuma kā

turīgs virs. Lai viņam tad arī sekmē, ja s! V. L. 14, 460. Bet man šorīt

ar tām līdakām palaimējās... A. Grig. 6, 67. Visur jādzīvo pēc
modes, Gudram visur laimējas. E. Veid. 2, 32. Dūšīgāks saimnieks

ari te būtu kaut cik ledzīvojies. ...Bet viņam tā nevedās... A. U.

29, 487. No sākuma labu laiku neko daudz nevarēja manīt, bet pamazām

jau ievedās mērot atstatumu no lauzuma malas līdz Dīvajas mel-

najam līkumam. A. U. 29, 396. Tas jau nebija tīšām. Man misējās.
A. S. 10, 253. Un Samtiņu Tenis stāsta par kauju ar gaili. Bet viņam drīz

sajūk.J. V. 3, 70. Draugs, kā sokas? V. Pl. 4, 36. Nu, kā veicas,
Rūdi? 81. 17, 187. Bet ja nu jums viļas? 81. 17, 321.

773. §. Bezpersonas verbālo vienkopas teikumu centrā var būt tikai

3. personā lietojamie vienpersonas verbi trūkst, vajag, pietiek. Palaikam

šādos teikumos blakus verbam nostājas objekts ģenitīvā vai nenoteiksmē,
kas norāda, uz ko minētie stāvokļi vai darbības attiecas.

Še šitām abām aprocēm trūkst pogu. 81. 17, 347. Mantas viņiem
netrūkst. 81. 13, 183. Vai mums akmeņu trūkst? A. U. 32, 162.

Bet kārtības visur vajag. 81. 13, 118. «Briviņu zirgiem pātagas ne-

vajag!» viņš nokliedza. A. U. 29, 261. Tagad vajag tā, lai nauda nāk.

A. U. 29, 158. Tīrumam vajag labuma, sētai košuma. 81. 17, 247.

Nu mīkstuma un siltuma pietiek. 8.-U. 6, 30. Cik tad tev istl vaja-

dzēja? Ar pūru pietiek? A. U. 29, 50. «Turpmāk tomēr norīkosim pa

piecus[-iem] jauniešus[-iem] no visa pagasta katru dienu. Pietiks?» —

«Pilnīgi pietiks.» A. S. 10, 468. Tomērar to vien Nagainim nepie-
tika: viņš sāka uzpirkt ari mežus. P. R. 1, 14.

774. §. Bezpersonas verbālie vienkopas teikumi mūsdienu latviešu

literārajā valodā veidojas, ja teikuma galvenais loceklis izteikts ar verbu

vajadzības izteiksmē un teikumā nav nosaukts darbības objekts nominatīvā,
kam būtu teikuma priekšmeta funkcija.

Pie laika [laikus]/au jāradinās mīt tēvu pēdās. Aps. J. 2, 282. Kad

jau taisnības jāmeklē, tad... jādzenas viņai vien pakaļ. Aps. J.

2, 151. Krustiņš. Mums jāizrunā jas, māt. Māte. Jāizrunājas?

Saki tak labāk, man jāpaklausās, es jau runāt nedrīkstu. 81. 17, 52.

Tēvs stāstīja, ka tev bijis jāiet ganos. 81. 17, 274. Zilajās kalnu

grēdās dusēja nākotne. Turp bija jādodas. Sudr. 4, 29. Ar tiem

vecajiem būtu atkal jās al īgs t. 81. 17,293.

Arī dažas citas konstrukcijas, kas izsaka vajadzību, veido bezper-

34 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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sonas vienkopas teikumus. Tā, piem., bezpersonas vienkopas teikumi ir tie,

kuros vajadzību izsaka verba būt finītās (personas) formas savienojums

ar nenoteiksmi.

Nē, viņam būs pazemotie s! 81. 17, 295. ... visiem būs

pie miera iet. V. Pl. 4, 99. Vai man puisi bij nodzīvot? 81. 17, 284.

Un kā lai viņam bij p re c ē t i es? 81. 10, 201.

Nepieciešamību, kā arī atbilstību izsaka bezpersonas teikumi ar ver-

biem nākties, pienākties galvenā locekļa funkcijā.
Tagad allaž nāksies tālu staigāt. A. U. 26, 129. Zītaram nācās

piekrist. V. L. 14, 74. Ja vēl vienu nedēļu tā, tad atkal sausā vasara klāt

Uz Daugavu pēc ūdens nāksies braukt. A. U. 29, 126. Tagad bija
nakts un tumšs, kā rudens naktī pienākas. A. U. 29, 564.

BEZPERSONAS VERBĀLIE VIENKOPAS TEIKUMI, KURU GALVENAIS LOCEKLIS

IZTEIKTS AR INFINITU VERBA FORMU

775. §. Mūsdienu latviešu literārajā valodā verba nenoteiksme var

veidot teikumu vai būt par tā galveno locekli. Kaut arī no konteksta vai

situācijas vairumā gadījumu samanāma verba attieksme pret kādu no-

teiktu priekšmetu vai priekšmetu grupu vai arī zināmas personas vispāri-

nājums, teikumi ar nenoteiksmi kā vienīgo vai galveno locekli nosacīti

pieskaitāmi bezpersonas teikumiem, jo nenoteiksmei nav morfoloģisku

personas pazīmju.
Ar bezpersonas vienkopas teikumiem, kuru galvenais loceklis izteikts

ar nenoteiksmi, parasti ne vien tiek nosaukta kāda īstenības parādība kā

norise, darbība vai process, bet ar attiecīgu intonāciju vai palīgverbiem
tiek parādītas arī runātāja modālās attieksmes pret šo norisi.

1. Bezpersonas teikumus ar nenoteiksmi teikuma galvenā locekļa

funkcijā bieži lieto, izsakot pamudinājumus, stingras, kategoriskas

pavēles. Parasti šādos teikumos runātājs nevēršas tieši pie kādas noteiktas

personas, bet viņam ir svarīgi, lai nosauktā darbība vispār tiktu veikta.

Satura ziņā šādi teikumi ir tuvi nenoteiktas personas verbālajiem vienkopas
teikumiem.

Piecēlies viņš [vadītājs] komandē: «Savākt nometni! Laivām uz-

vil k t teltenes!» J. V. 3, 66. Pietiek! levilkt airus! J. V. 3, 28.

leslēgt! Noskan komanda un strāva, Vara vados joņodama, šalc. Kar.

3, 8, 36. Tūlīt, tūlīt no dīķa laukā lēkt! V. Pl. 4, 92.

Šādi pamudinājuma teikumi dažkārt neizsaka tieši pavēli, bet gan

objektīvu vai subjektīvu nepieciešamību, lai darbība notiktu. Tādā

gadījumā izjūtams personas vispārinājums.
Ne īsu mirkli ceļā neapstāt! Mūs sauc uz priekšu Lielais Oktobris.

Lukss 1, 101. Rūgtumu izmest iz sirds un riebumu noglabāt
dziļāk. Dzīvē iet darboties līdz, Dzīvi vilkt lielumā līdz. Rainis 2, 374.

Vista Llelcekule. Nu eima, bērni, eim', un atkārtojiet man, Kā mūsu kārtas
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morāles pantiņi skan! Vistiņas kori. Nelidot augstāk par Vistu kūts

laktu! Vismīļāki runāt par dējamo kaktu! Savu perēkli vienmēr tu-

rēt siltu! Ko nevar ar varu, to paņemt ar viltu! V. Pl. 4, 98. Nelabais,

kas to tā lekārtojis, ka tiem babulnleklem, tiem übagiem, vienmēr tās smu-

kās meitas
...

Saimnieku dēlus dullus pataisīja, visu dzlvl jauca kopā...
slānīt — cietumā salikt, palaidnes tādas!

...
A. U. 29, 119.

2. Verbālie vienkopas teikumi ar verba nenoteiksmi centrā izsaka dar-

bības neiespējamību. Šādos teikumos verbs ir noliegts, vai arī nolie-

gums izteikts ar noliegtu apstākļa vārdu vai noliegtu vietniekvārdu.

Jums manu ilgu māžam nesaprast! V. Pl. 4, 94. Līdzko rati

tuvāk nāca, Oļi sāka kritin krist. Velti, velti, lingotāji — Ežuli jums ne-

nosist! V. Pl. 4, 137. Kāds ja grib mūs traucēt, Vienu sakām: — Nē!

Svešiem nespert kāju mūsu dzimtenē! Lukss 1, 47. Cērt, cērt! Tev

Kremļa vārtus, kāškrustniek, ne mūžam neatvērt! Lukss 1, 125.

Mūs ar pliku roku nepaņemt. Kar. 3, 8, 37. Ar saviem spēkiem tik

plašu darbu tev neveikt. Zv. 2, 21, 7. «Būtu labāks laiks, varētu

iebraukt gabaliņu Platonē un apmesties pie kāda ķiršu dārza,» prāto
Andrieviņš. «Bet tādā — nekur glābties!» J. V. 3, 225. Neko

darīt — ķēniņam jātaisās uz kāzām. Ltp. 385.

3. Bezpersonas verbālajos vienkopas teikumos, kuru galvenais locek-

lis izteikts ar verba nenoteiksmi, var arī izteikt vēlējumos.
... acis raugās mākoņu laivā... Ak — līdzi peldēt! Nokratīt

brūnos pīšļus no pastalām un pacelties, un baltam būt, un

sēdēt uz laivas malas, un redzēt, ko acis nekad nav redzējušas!. ..
81. 10, 73. Vai jauš kāds, ko nelaimīgs gūsteknis jūt? Ak, brīvam būt!

V. Pl. 4, 119. Kaut jel varētu atmosties! Atmosties! 81. 10, 16. Izcir-

tuma malā viņš [Andriksons] saļima un raudāja. M ir t! M i r t! 81. 9, 203.

Visu mūžu gāju maldā, Dziļās sāpēs dvēsle tvīka. — Beigās turu sevi

valdā: «D zīvot! D zīvo t!» Spēki slīka. Rainis 2, 86.

4. Ar bezpersonas verbālajiem vienkopas teikumiem, kuru galveno lo-

cekli veido verba nenoteiksme, bieži mēdz izteikt jautājumus.

1) Šādas verbālās vienkopas teikumu konstrukcijas lielākoties sastop
īstajos pronomināli adverbiālajos jautājuma teikumos, galvenokārt — ja
jautā pēc darbības realizēšanas iespējamības vai veidiem, neatkarīgi no

tā, kas būtu darītājs.
Kā saprast jums, cik brīvais gars Ir dārgs, Kad elpojat aizvien

tik smagi, šauri? Kā saprast jums tos straujos*varoņus, Kad jūsu dvē-

seles mūžam rāmi dus? Rainis 2, 280. Kā palīdzēt, kā atvieglot

jauno cilvēku audzināšanu! A. S. 10, 392. Kā parādīt ļaudīm, ka ko-

pīgs darbs atvieglotu viņu mūžu... A. S. 10, 392. «Bet kā tikt pie

zirga?» Žibulis vaicāja. Aps. J. 2, 297. Ko vēl te s kait īt pa vienam? —

Te ir, ar vārdu sakot, visi čangalieši. Kaudz. 1, 201. «Ko man darīt pēc

demobilizācijas?» Aivars jautāja. V. L. 10, 328. Bet ko tādā gadījumā
darīt, skolotāj? Brod. 3, 27. «Kaut mums ari butu nauda!» Krustiņš
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sacīja. Pauls raustīja plecus. «Kaut būtu! Bet kur ņemt?» 81. 13, 57.

Kur ņemt tik bagātus krājumus, no kuriem varētu mūžam no jauna

smelt lerosinājumus, piemērus un paraugus? Zv. 2, 24, 17. Kuru kleitu gan

svētdien vilkt mugurā? 81. 9, 90. Kādēļ par niekiem vaimanas celt?

E. Veid. 2, 43.

2) Nenoteiksme mēdz būt par retorisku pronomināli adverbiālo jautā-

juma teikumu galveno locekli, ja šais teikumos izsaka nevēlamas vai ne-

vajadzīgas darbības.

Ko nu, māt, uz radiem sirdīties! Aps. J. 2, 251. Ko nu mums

vēl Indrānus atdot, pār tiem jau sen citi valda! 81. 17, 258. Tās ir ve-

cas lietas. Ko tās vairs cilāt! 81. 17, 165. Dancojiet! Manās bērēs arī

jādanco! Ko niekus pieraudāt!.,. Kas mirts, tas miris
...

81. 13, 161.
Par ko tad te raudāt, kad Llenas mātei nu reiz bij viegli un labi? Nē,

viņi neraudāja ...
A. U. 29, 372. Gars pagurst, rokas slābst: ne celt, ne lo-

cīt! Tik retu siržu plēnēs kvēls vēl rakts, Ko domas dzelt, ko dvēsli sap-

ņiem mocīt! Rainis 2, 74. Krūmāju aiz ataugas nost un plēst augšā!
Kam to parku tur audzēt? A. U. 29, 652. ...

kur man stāties lī-

dzās tavam saules siltumam un dzīvīgumam? D. Zigrn. 1,218.

3) Bezpersonas verbālie vienkopas teikumi, kuros par galveno locekli

ir nenoteiksme, var izteikt arī intonatīvi partikulāros jautājumus. Tādi tei-

kumi galvenokārt izsaka šaubas, vai nenoteiksmes nosaukto darbību veikt

vai ne. Kaut gan darbība parasti galvenokārt attiecas uz pašu runātāju,
konstrukcijai ir bezpersonas teikuma nozīme.

Člvčlvlene atkal vīram klāt: «Vai nelaisties arī mums kopā ar

stārķiem? Tie mums parādīs ceļu.» 8.-U. 6, 141. «Vai neiet atvadīties

no krustmātes?» tā [Anna] čukstēja sausā balsi. 81. 15, 63. «Jāiet paskatī-

ties, kas tas tāds ir. Iet?» — «Ej, ej!» 81. 15, 113. Vai stāstīt vēl par

Spriča turpmāko dzīvi? Pietiks! Aps. J. 2, 360. Aldona aicināja uz izrīko-

jumu; tur vajadzēs dejot, bet Ojārs šo mākslu neprata. Ko nu darīt?. ..
Varbūt palūgt Vairai, lai lemāca? Zv. 2, 24, 11. Ārā no dancošanas

sakarsušo pieri vēdinādams, viņš domāja, ko darīt. Lauzt vārdu? 81.

13, 43. Sulainis . . . rādija tad ar balto pirkstu uz šampaņas vīna pudeli.
«Aiznest? Nolikt?» Kristīne jautāja. — «Nē — dzert,» Vlskrells at-

bildēja... 81. 15, 140.

5. Verba nenoteiksme mēdz būt dažādu vienkopas izsaukuma tei-

kumu galvenais loceklis. Ar šādiem vienkopas teikumiem runātājs izsaka

savas emocionālās attieksmes un dažādu īstenības parādību intelektuāli

emocionālus vērtējumus.
1) Ar šādiem teikumiem runātājs izsaka dusmas, pārmetumu:
Edvarts. Tava griba jau nu nenotiks, tēv. .. .Saimi pret mani sarī-

dīt! To jau nu nepieļaušu! 81. 17, 286. Made. Salieciet nu salieciet to

sviestu viena pate[-\) spainīšos, vīra māt. Es tikām atpūtināšu rokas. Māte.

Velta māte ir tava vīra māte ne es! Rokas atpūtināt! Diezgan tās

esi pūtinājuse[-s\], Juram[-\m] ap kaklu turot! 81. 17, 101. Es teicu, lempji



533

jus esat, vairāk nekas! Tik ilgi tādu netaisnību ciest! Četrdesmit ver-

stes[-is] zirgu dzīt un riteņus lauzt! It kā turpat pašu pagastā nebijis
lielceļu, ko kopt. A. U. 38, 154.

2) Ar nenoteiksmes teikumiem izsaka šausmas, riebumu:
«Vai tu traks!» kāda meita iesaucās. «Pirkstu nocirst! Man tūliņ

skuras nāk, kad tik par to ledomāju vien!» 81. 13, 107. «Vēl jau mums ir

divi zirgi,» viņš [Grīntāls] sacīja. «Tajos vēl siltas sulas diezgan, ja kādam

tās taisni vajadzēs.» — «Asinis dzert!» Silis iesaucās. — «Glums, sāli
saldens dzēriens,» Birkenbaums mierīgi izskaidroja. 81. 10, 19.

3) Ar nenoteiksmi centrā vienkopas teikumi izsaka pārsteigumu,
izbrīnu:

Edžiņš. Neprecējies vis vēl! Nollņš. Precēties! Es? Ķas tad tev?

81. 17, 264. Pičuks. Lai viņu velns sasper...! Nevarēja iet citur galu mek-

lēt! Tomullša. Ar krāsni šauties gaisā! Ak, ak! 81. 17, 199. Stulbs tas

Zarēnu Kārlis kā miets! Šitādu zelta gabalu no rokām laist! A. U.

29, 135.

Ar nenoteiksmi mēdz izteikt vēl citas, daudzējādas jūtas un emocio-

nālas attieksmes un vērtējumus.
Ak mirt... mirt spēkpilnā jaunībā! V. Pl. 4, 148. ...lai taču

vairāk palaižoties uz rokas meitu. leva nodrebēja. Uz rokas meitu pa-
laisties! No darba atrauties, kas taču bija viņas vienīgais patvē-

rums pret visām domām! 81. 15, 94. «Paskat, kas par gaļas kalnu,» sa-

sveicinājies Ojārs sacīja un pamāja ar roku uz nokautā lopiņa pusi. «Visu

ziemu ne noēsties!» Zv. 2, 22,11.

776. §. Bezpersonas verbālo vienkopas teikumu centrā var būt arī d i v-

d a b i s, jo darbības darītājs šādos teikumos netiek minēts — tas ir bez-

personisks jēdziens. Šādos teikumos divdabi mēdz paskaidrot dažādi ap-

stākļi — visparastāk laika vai vietas un veida apstākļi.
1. Visbiežāk par bezpersonas teikumu galveno locekli ir pagātnes

ciešamās kārtas divdabis.

Mājā iespert 8, māja deg... Kaudz. 1, 31. Ir jau savā laikā lī-

gots arī. A. U. 29, 504. / r jau arī pie daktera būts. A. U. 29, 547. Otrā

pusē agrīnie lini jau sāka griezt galus sprogās. ...
Bet tad nosēts bez

vienas švīkiņas, kā ar palagu noklāts! A. U. 29, 88. Šitādu lauku jūs
turat atmatā. Te jau četri pieci gadi nav art 8. A. U. 29, 189. «Kas nu

par tirgu? Cauri nevar tikt.» —
«Te tiek musināt s!» A. U. 38, 145.

Septiņi gadi te ir nobradāts pa to iebraucamo vietu, pietiek! A. U.

38, 121. Ja es ilgāk stāvēšu uz vietas — aizmigšu... Tikpat kā nemaz

nav gulēt 8. Brod. 3, 57. Ilgi ir sēdēts. Ilgi i r klusēt 8. Br. S.

3, 54.

2. Retumis bezpersonas teikumu vai salikta teikuma komponentu gal-
venais loceklis ir tagadnes ciešamās kārtas divdabis, ja izsakāma iespēja-
mība vai nepieciešamība.

«Domājams gan,» viņš tikai noteica. A. Grig. 6, 134. ... tik daudz



534

prāta neesot Jurģu dienā suņus nelaist uz lielceļa, kad cilvēkiem stai-

gājams ar lopiem. J. Jauns. 9, 19. «Valdības pavēle par lopkopības at-

tīstību tev zināma?» — «Zinām a.» A. Grig. 6, 120. Tur ar vārdiem vien

nav līdzams.

3. lespējami ari bezpersonas vienkopas teikumi ar darāmās kārtas pa-

gātnes divdabi centrā.

«Šogad tā nav zāle, bet kāposti. Kad tikai nu bez lietus dabūtu zem

jumta.» — «Tērces liekņā nav sliktāk audzis,» priekšstrādnieks teica,

«un gar upi zem ābeļdārza.» A. U. 29, 205. Abi linsēklu zārdi ozola kalnā

stāvēja skaisti. Tikai pa virsu Galiņš nobēris biezāku kārtu, nekā to drīk-

stēja. Vēlu nobeidzis, pa tumsu slaucījies, sēklu galviņām laba tiesa zemju

klāt, tur sadīdzis pavisam zaļš. A. U. 29, 299. Ansis. Sargs, man jā-
tiek laukā! Sargs. Par agru iegribējies! Gaidi vien. L. P. 6, 419.

ADVERBA VIENKOPAS TEIKUMI

777. §. Adverba vienkopas teikumu galvenais loceklis izteikts ar

apstākļa vārdu vai arī ar apstākļa vārdu kopā ar palīgverbu.
Adverba vienkopas teikumos galvenokārt izsaka vides stāvokļus un

dzīvu būtņu sajūtas, un īstenības objektīvus un subjektīvus vērtējumus. At-

šķirībā no adverbiālajiem bezkopas teikumiem, kuros apstākļa vārds ir cen-

trālais loceklis un nosauc noteiktu darbību vai īpašību adverbiālās pazīmes,
adverba vienkopas teikumos apstākļa vārds kā šo vienkopas teikumu gal-
venais loceklis arvien ir predikatīvā funkcijā un nosauc noteiktā laika

posmā eksistējošu bezpersoniska nojēguma dominējošo pazīmi.
Kristīne Dziesma sagrozās krēslā. Grūti. Ļoti grūti. D. Zigm.

1, 241. Režisors, kas... uzmanīgi vēroja lugas norisi, sacīja: «Labi, ļoti
labi.» A. Grig. 6, 231. Viņš varētu raudāt no briesmīgā pazemojuma apzi-

ņas. Cik nekrietni! Cik derdzī g i! Zv. 2, 21, \2. Auksti, Arnold.

Kaut ko sasildīties! M. B. 1, 47.

Adverba vienkopas teikumi satura ziņā tuvi bezpersonas verbālajiem

vienkopas teikumiem. Adverba vienkopas teikumos mēdz būt teikuma lo-

cekļi, kas parasti ir saistījumā ar verbu — papildinātājs un dažādi apstākļi,
kas nosauc pazīmju izpausmes laiku, vietu vai attieksmi pret kādu dzīvu

būtni.

1. Adverba vienkopas teikumā nosauktas vides pazīmes vai stā-

vokļi. Ja šīs pazīmes eksistē runas momentā, teikuma galvenais loceklis

parasti izteikts ar veida apstākļa vārdu vienu pašu, bet var arī būt izteikts

ar veida apstākļa vārdu kopā ar palīgverba tagadnes formu:

Cik jauki še. LP. 6, 409. Lai ir jauki, kur ir jauki, mežā

jauki vasarā. V. Pl. 4, 133.

Ja adverba vienkopas teikuma nosauktas vides pazīmes attiecināmas

uz pagātni vai nākotni, apstākļa vārdam obligāti piesaistās palīgverbs.
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Cēlās drēgns rīta vējš, un tagad uz klāja tiešām bija 8 altu Viņa
[Ilze] izdzirda skaļas balsis un nokāpa kopējā telpā. Te bija trokš-

ņaini un silti. A. Grig. 6, 203. Būs jau labi. A. U. 29, 60. Visu

ziemu te bija klusu. A. Grig. 2, 52. Nonākusi birzftLa\]iņā, meitene acu-

mirkli apstājās. Cik jauki te tagad bija! 81. 13, 132. Durvis uz na-

miņu palika vaļā, tomēr istabā bija ka r s t i. A. U. 29,41.
2. Adverba vienkopas teikumā nosauktas personu vai personificētu

nojēgumu sajūtas, stāvokļi un psihiski pārdzīvojumi attieksmē pret vides

temperatūru, apkārtējiem notikumiem v. tml. Galvenais loceklis parasti iz-

teikts ar apstākļa vārdu kopā ar palīgverbu būt, kļūt (sarunvalodā arī palikt
ar nozīmi «kļūt»). Šādos teikumos lielākoties ir arī vietas un laika apstākļi,
kas nosauc pazīmju izpausmes laiku un vietu.

Sirds tāda vien kā pilna asaru... Bet nodomāju, jāaprunājas drusku

ir, sak, varbūt paliks vieglāk. 81. 17, 203. Nu, vecomāt, kā nu ir

labāk? Ganos iet vai uz lāvas kūkot? 81. 17, 296. Milda (... pavelk Zllem

spilvenu augstāk). Vai paliek ar labāk? Zīle. ...Kā tad var pa-

likt labāk, kadsliktāk nav bijis. A. U. 26, 45.Bija karsti

un smacīgi. A. Grig. 6, 229. Kļuva vientulīgi. Sudr. 4, 27.

Šādos adverba vienkopas teikumos ar papildinātāju datīvā bieži vien

nosauc dzīvo būtni, kas ir ar apstākļa vārdu vai ar apstākļa vārdu un pa-

līgverbu izteiktā stāvokļa izjutēja.
Cik skaisti bija zudušie tēli. Un sirdij tik zēli,tik zēli. E. Veid.

2, 23. Visnepatīkamāk bij Osienei. A. U. 29, 217. Arī Raudu-

pietei apmet as karsti. 81. 19, 62. Man paliek garlaicīgi.

V. Pl. 4, 397. Un Nagainim kļuva pavisam līksmi. P. R. 1, 20.

Vai tev jau nekļuva par karstu no viņa? P. R. 1, 15. Vajadzēja
sadalīties pa sīkākām grupām un novietoties pie šķēršļiem. Ilzei būtu

drošāk. A. Grig. 6, 5. Visiem kļuva jautri. J. V. 3, 13. Man...

istabā karsti. A. U. 26, 161.

Retāk šādā adverba vienkopas teikuma min apstākļus, kas nosauc iz-

jūtu izpausmes laiku, vietu, cēloni, veidu, mēru v. tml.

Grūtāk gan būs tev pašai ar mazu bērnu tukšā, aukstā mājā,

bet pārtiksim gan. Kaudz. 1, 18. Bet viegli no sākuma pilsētā tev

nebūs. A. \3. 26, 189. Vai tad tev pavisam nekad nav kar sti? A. U.

29, 504. Lai mūsu bērniem, dzīvē izejot, Ik dienas būtu priecīgi
un labi. Br. S. 3, 15. Vai, vai, cik grūt i! L. P. 6, 426. Bungatiņš. Pa-

lika atkal tāpat savādi kā vakar un aizvakar. 81. 17, 406. Tīri pa-

šam brīnums, kur tik daudz var nest. Tikai drusku siltāk ir, vairāk ne-

kāda labuma. J. Jauns. 6, 120.

Adverba vienkopas teikumos, kas nosauc dzīvu būtņu sajutās un izjū-
tas, sajūtu izpausmes vietu bieži nosauc prepozicionāls vārdu savieno-

jums ap sirdi, sarunvalodā arī ap dūšu.

Ap sirdi kļūst skumji. Kar. 3, 10, 38. Vērojot jauniešu sa-

trauktās sejas rītausmas gaismā, čarskim kļuva silti ap sirdi.
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A. Grig. 6, 109. Paliek tā savādi ap sirdi. 81. 9, 73. Viņai bija

bezgala labi ap sirdi. A. Grig. 6, 68. Kā tev ir ap dūšu? 81. 10, 11.

Man sāk mesties savādi ap dūšu. V. Pl. 4, 394.

3. Vienkopas teikuma galvenais loceklis ir izteikts ar apstākļa vārdu

vai ar apstākļa vārdu un palīgverbu, ja teikumā izsaka īstenības parādību
vai apstākļu objektīvu vai subjektīvu vērtējumu.

Elīna. Tā nav pareizi, Aleks. 81. 17, 188. Vai nebūtu labāk,
ka tāpat kā vīri sadodaties rokās un noderētu mieru? Tā, nudie, būtu

labāk. 81. 17, 294. Atkal neizdevās.
...

«Tik bēdīgi nav!» daudz

priecīgākā balsi pēkšņi iesaucās Pakalns. Zv. 2, 22, 12. Bet vai tad tā

nebija labi? Lai jel viņš [Edgars] domāja, ja gribēja!_ 81. 9, 154. leva

patlaban, zāles plūkdama, Izvilka Ādama zāļu pudelīti. Ādams, to redzē-

dams, palika bāls kā kaļķis. «Nebūs lāgā, nebūs lāgā!» tā pats
ballēs lesaucās. Aps. J. 2, 32.

Šādu adverba vienkopas teikumu centrā savienojumā ar palīgverbu
vai adverbiālā izlietojumā var nostāties arī salīdzinājums.

Taisnība Ir, nav(a) jau tā kā saimniekiem, iejūdz zirgu un

piebrauc pie durvīm klāt. A. U. 29, 107. Brīviņos nav vis kā pie Rij-
nieka — sak', pie tāda bada kazas! A. U. 26, 107. «Vai zini, te ir

gluži tāpat kā pie mums Klidziņ ā!»Ķalvlcs smējās. A. U. 29, 788.

Vērtējamo parādību tādos adverba vienkopas teikumos bieži nosauc pa-

pildinātājs instrumentāli kopā ar prievārdu ar.

Ar Gravupes tiltu bija sevišķi bēdīgi. Zv. 2, 21, 11. Un ar to

laimi arī ir tā jocīgi. Kur domā būs vislabākl, tur taisni Iznāk vls-

sliktāki. Brig. 4, 72. Nu, kā tad nu būs ar to Lauru? A. U. 29, 302.

Tas jau tik sen ieviesies, ka tapis par nenovēršamu likumu, kas tikai zi-

nāmā talkā jāizpilda. Bet ar izpildīšanu šoreiz tā bija, kā bija,

8.-U. 6, 22. «Patiesībā ar salmiem ir vēl labāk kā ar skaliņiem,»

atspēkoja Lauskis. A. S. 10, 450. Ar pļavu ir tāpat kā ar jau-
nību — vēl lāgā neesi apskatījies, kad jau noziedējusi. A. Grig. 6, 120.

Piez ī m c. Adverba vienkopas teikumi ir gramatiski nesaistīti. Ja ap-

stākļa vārds ir gramatiski saistīts ar vārdu kādā citā konteksta teikumā, vei-

dojas adverbļalie bezkopas teikumi (sk. 792.—795. §).
— Celies! Atri! O. V. 2, 135. «Vai tad rozes sūtitas slepeni?» — «Sle-

peni, draudziņ, slepeni.» Brig. 6, 228.

ADJEKTĪVA VIENKOPAS TEIKUMI

778. §. Adjektīva vienkopas teikumu galvenais loceklis izteikts ar

adjektīvu vai adjektīvu kopā ar palīgverbu. Adjektīva vienkopas teikumos

nosauc dabas un apkārtējās vides stāvokļus, galvenokārt meteoroloģiskā
un astronomiskā laika pazīmes kā noteiktā laika posmā piemītošu predika-
tīvu dominējošo pazīmi. Pazīmes nesējs šādos teikumos ir bezpersonisks
nojēgums.
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Adjektīva vienkopas teikumu galvenais loceklis mēdz būt izteikts ar

adjektīviem agrs, vēls, gaišs, tumšs, silts, auksts, sutlgs, drēgns v. tml. Ad-

jektīvi, būdami par adjektīva vienkopas teikuma galveno locekli, arvien ir

vīriešu dzimtes (ar nekatras dzimtes nozīmi) vienskaitļa nominatīva formā.

Bet agrs vēl — nezin vai deviņi bij... Un vēss, kaut kur va-

rētu pakavēties un apsildīties. A. U. 29, 565. Vēls — stipri vēls. Kā

lai šādā laikā viņš ierastos pilnīgi nesagatavots Istabā. Zv. 2, 21, 11. Tāds

sutigs. Rādās, nupat sāks līņāt. J. V. 3, 221. Silts. Vēja nejūt. J. V.

3, 233. Rāms. Ne vēsmas pūtumlņa. V. Pl. 4, 256. «Tumšs,»
...

Grleča

čukstēja.
..

A. U. 21, 16. Es lelīdu lazdās, paklausījos, vai kur nedzirdēja
soļus vai čabēšanu. Kluss. J. Jauns. 9, 156. Vēl ir agrs, un levai ne-

gribas atgriezties. D. Zigm. 1, 224. Kļuva gaišā k s, cik to vispār at-

ļāva ziemas nakts blāvums. A. Grig. 2, 53. Ja nebūtu bijis tik

tumšs, tad Pauls būtu manījis, ka viņa draugs nosarka... 81. 13, 43.

... kad bij sameties gandrīz tumšs, iznāca no Gaitiņu dzīvokļa
Liena. Kaudz. 1, 219.

Adjektīva vienkopas teikumos var but nosaukta arī vieta un laiks,
kurā pazīme izpaužas:

Gaišs — kāpēc tagad gaišs? A. U. 29, 564. Namiņā jau pavisam

tumšs. ... A. U. 29, 61. Bet kāds še auksts! L. Pl. 6, 504. Un istabā

tik tumšs un a v ks t 5.... V. Pl. 4, 20. Mums mežgaliešos vēl pavisam

pelēks. A. U. 29, 122. Ārā taču tik silts! Zv. 2, 23. Pa to laiku bija
pienākuši Jurģi, ārā bija kļuvis silts. 8.-U. 6, 113. — «Jā,» Bērtu-

lis atteica, «šorīt bija daudz siltāks.» 81. 13, 91. Osis nomira tajā

pašā vasarā, kad Jurģos aizgāja uz Rīteriem. Ap mēslu vedamo laiku bi j
tik karsts, ka ilgāk par trim dienām nevarēja turēt. A. U. 29, 681. Ārā

i r tik tumšs. Brig. 4, 46. Cik kluss visapkārt ir, kad viņa nestrādāt

81. 13, 176. Stadalā ir slapjš, ko jūs bridlsiet ar tiem jaunajiem zā-

bakiem. A. U. 29, 6. Visapkārt te bija vienmērīgi sekls, bet lidz

krastam vēl metru divdesmit. J. V. 3, 13. Ruta bija par Ugu pārlikusi, ko-

darīt. Nu bija par vēlu. Brig. 6, 360.

Ar adjektīva vienkopas teikumiem izsaka tikai dabas un vides stāvok-

ļus un pazīmes, bet ne dzīvu būtņu sajūtas un stāvokļus. Šādos teikumos

nav iespējams ietvert stāvokļa sajutēja nosaukumu datīvā (tikai: Auksts,

bet ne: Man auksts).

Piezīme. Par adjektīva vienkopas teikumiem saucami tikai tādi ar

adjektīvu kā galveno locekli izteikti teikumi, kas ir jēdzieniski un gramatiski

nesaistīti. Ja adjektīvs saistīts ar kādu vārdu (parasti lietvārdu) citā teikumā,

tas veido atributīvo bezkopas teikumu (sk. 796.-798. §).
Nākošā dienā patiesi bija brinum jauks laiks. Gaišs un silts. A. S.

4 202. Sākas pasaulvēsturiski notikumi. Ko-10-sali notikumi!...

— Kolosāli gan! Ar tādu spriedumu bija vienis prātis visi politiķi. J. NL

3, 29. Kas jums par gardu ūdeni. Tāds vēss. 81. 17, 255.
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BEZKOPAS TEIKUMI

779. §. Bezkopas teikumi ir tāds vienkāršā teikuma strukturā-

lais tips, kam gramatisko centru veido viens teikuma loceklis — bezkopas
teikuma centrālais loceklis. Tas bezkopas teikumā ir neatkarīgs, bet tam

vienmēr ir nepredikatīvas gramatiskās vai jēdzieniskās attieksmes ar vār-

diem citos konteksta teikumos vai arī ar kontekstā nenosauktiem nojēgu-
miem, kas izriet no konteksta satura vai runas situācijas. Bez tam bezkopas
teikumiem var būt jēdzieniskas attieksmes ne vien ar atsevišķiem nojēgu-
miem, bet arī ar domu, kas izteikta kontekstā.

Nevarēju melot. Viltot sirdi. A. S. 5, 97. No saspiestajiem mākoņ-
blākiem sāk krist sniegs. Lielām, mīkstām pārslām. Brig. 5, 465. «Lie-

lus kalnus esi gāzis?» vaicāja Dloģens. — «Lielus.» A. Grig. 10, 27. Kur

puiši? Ātri! 81. 17, 197. Ceļa likumam pāri spīd skolas uguns. Lai...

Vienaldzīgs, nesteigdamies Jānis noiet verstes [versts] garo gabalu. A. U.

10, 481. Vai mums uz pirkstiem kāds skatījies vai pratinājis, kur esam rā-

vuši zivis? Nē! J. Gr. 5, 61.

Bezkopas teikumā Viltot sirdi centrālais loceklis ir viltot, kas saistīts

objekta attieksmē ar vārdu nevarēju iepriekšējā teikumā. Bezkopas tei-

kuma Lielām, mīkstām pārslām centrālais loceklis pārslām saistīts adver-

biālā attieksmē ar krist iepriekšējā teikumā. Bezkopas teikuma Lielus

centrālajam loceklim ir atributīvā attieksme ar vārdu kalnus iepriekšējā
teikumā. Bezkopas teikuma Atri! centrālajam loceklim ir jēdzieniskā ad-

verbiālā attieksme ar nojēgumu par kaut kādu kustību — iešanu, skrie-

šanu v. tml. Sis nojēgums izriet no runas situācijas.

Bezkopas teikumu Lai un Nē! centrālajiem locekļiem ir jēdzieniskas at-

tieksmes ar kontekstā izteiktu domu, un tās neatspoguļojas kādās grama-

tiskās attieksmēs.

Kā rāda piemēri, bezkopas teikuma centrālais loceklis vienmēr saistīts

gramatiskām vai jēdzieniskām attieksmēm vai nu ar vārdu citā teikumā,

ar domu, kas izteikta citā teikumā, vai arī ar nojēgumu, kas izriet no si-

tuācijas. Turklāt centrālajam loceklim nekad nevar būt predikatīvas attiek-

smes ar vārdu vai nojēgumu. Šī īpašība atšķir bezkopas teikuma centrālo

locekli no divkopu teikuma virslocekļiem, kuriem predikatīvās attieksmes

ir vienmēr, un verbālā, adverba vai adjektīva vienkopas teikuma galvenā
locekļa, kas vienmēr ir predikatīvs. Tā kā bezkopas teikuma centrālajam
loceklim šādu attieksmju nav, tad pie tā nevar veidoties teikuma grama-
tiskā kopa.

780. §. Bezkopas teikumos iespējami ne tikai viens, bet arī vairāki

centrālie locekļi. Atkarā no tam, vai starp centrālajiem locekļiem ir gra-

matiskas attieksmes vai šādu attieksmju nav, šķirami divi gadījumi: 1) starp
centrālajiem locekļiem ir sakārtojuma attieksmes, 2) starp centrālajiem lo-

cekļiem gramatisku attieksmju nav.
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1. Ja bezkopas teikumā ir vairāki centrālie locekļi, starp kuriem ir

sakārtojuma attieksmes, tad parasti tie ir saistīti ar vienu un to

pašu vardu (nojēgumu, domu) kontekstā un uzskatāmi par vienlīdzī-

giem bezkopas teikuma centrālajiem locekļiem, kas visi kopā veido vienu

gramatisko centru bezkopas teikumā.

Sis jaunais augošais mēness bija līdzīgs vienai vecmāmiņas pude-
lei. Šaur ai, spožai, dzeltenai un līkai kā turku zobens.

A. C. 2, 52. Gaisā vai maisā! Lsk. 70.

Par vienu centrālo locekli uzskatāms vārda atkārtojums, ko

lieto, lai pastiprinātu kādu nojēgumu.
«žiglāk, žiglāk!» Maigais skubināja . .. Laivinieks.

..
sāka lē-

nām irties. A. U. 34, 25. Uz priekšu, uz priekšu! Tur darbs, tur

spēks... Rainis 2, 106. Nekad mēness nav spīdējis tik gaiši un ēnas biju-
šas tik melnas. Nekad... nekad... nekad... A. U. 34, 417. «Un galu
galā — paspēle visiem, neviens nav vinnējis.» — «Tā gan, tā gan!»
spēlētāji piekrita. A. U. 34, 9. «Kas tad nu? Vai kāda nelaime notikusi?»

Viņa man atmāja ar roku. «Nē, nē! Ļauj man paprlekšu — ak — es

esmu tik nelaimīga.» Brig. 6, 49.

Pavisam reti sastopami tādi bezkopas teikumi, kuros vairāki centrālie locekļi ir

sakārtojuma attieksmēs, bet katrs saistīts ar citu vārdu kontekstā.

«Ēd un mielo mani ar!» — «Ko un ar ko tad?* 81. 13, 101.

Centrālais loceklis ko saistīts ar vardu ēd, centrālais loceklis ar ko saistīts ar vārdu

mielo iepriekšējā teikumā.

Šadi centrālie locekļi nav vienlīdzīgi, un katrs no tiem veido atsevišķu bezkopas
teikuma gramatisko centru.

2. Ja bezkopas teikumā ir vairāki centrālie locekļi, starp kuriem nav

gramatisku attieksmju, tad tie ir saistīti ar vienu un to pašu vārdu

(nojēgumu, domu) kontekstā un katrs no tiem veido atsevišķu bezkopas
teikuma gramatisko centru.

Bet tad nu gan puišus, puišus vajadzēs visās tajās muižās. Un

meitas pie lopiem. A. U. 29, 160. Paklau, svaini, kāpēc tāda

steiga? Visu ar apdomu! A. Grig. 3, 188. Es savā prātā apņēmos
būt uzmanīgs. Neko sūru. Ūdeni tikai tieši no akas. J. Jauns. 9, 239.

781. §. Tada pati uzbūve ka vienkāršajiem bezkopas teikumiem var

būt arī salikta teikuma komponentiem.

... es par padomju zemi atstāju abus savus puikas Staraja Rūsas pur-

vos. Tik dziļi purvos, ka neviena ogotāja kāja lidz viņu kapiem nealzmal-

disies. A. Grig. 9, 544. Es cerēju pats to, kaut ne tik drīz. Rainis 2, 33.

Ir pēdējais laiks dot tai [zemei] virsmēslojumu. Ja ne — Ir apdraudēta raža.

A. Grig. 9, 545. «Strauju uguni!» komandē rotnieks ... K. S. 1, 246.«Krust-

tēv!» iesaucos pusdiktā balsi. V. Pl. 4, 394.

782. §. Bezkopas teikumus galvenokārt raksturo: 1) vārdu šķiru

vārdi, ar kuriem izteikts centrālais loceklis, kā arī šo vārdu locījumu formas
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(sk. 783. §), 2) teikumu uzbūve (sk. 784. §), 3) gramatiskais vai jēdzie-
niskais teikumu saistījums ar citiem teikumiem kontekstā vai ar nojēgu-
miem, kas izriet no konteksta vai situācijas (sk. 785. §), 4) teikumu sa-

turs (sk. 786. §).

783. §. Bezkopas teikumu centrālais loceklis var būt izteikts

ar jebkuras vārdu šķiras vārdu. Daži ierobežojumi ir deklinējamo vārdu lo-

cījumu formu izlietojumā, kā arī verba formu izlietojumā.

f. Par bezkopas teikuma centrālo locekli var but patstāvīgie
vārdi.

1) Ar ierobežojumiem locījumu formu ziņā par centrālo locekli var būt

lietvārdi, skaitļa vārdi, kas lietoti ar lietvārda nozīmi, sub-

stantīviskie vietniekvārdi, kā arī jebkuras vārdu šķiras vārdu

substantivējumi. Minētie vārdi par centrālo locekli var būt visās

locījumu formās, izņemot nominatīvu. Vārdi locījuma formā var būt kopā
ar prievārdu vai bez tā.

Apkārt balsi vienā tikai dzird, ka sauc: «Ceļu!» V. Pl. 4. 331. Mārcis.

Maijiņa mācīsies par šuvēju... Juris. ... Pilsētā? Zeib. J. 5, 169. Es pielie-

cos un saucu slimnieku vārdā: «Sārtum!» A. C. 2, 105.
... rēķināja vairā-

kus tūkstošus. Tūkstošus? A. U. 29, 473. «Un tev?» — «Ko?» — «Ķā tev ir

ap dūšu?» 81. 22, 14. Tā [duna] mani vajā dienu un nakti. Bez stājas. A. C.

2, 145. No kurienes viņš nāk? — No tukšuma. Rainis 2, 51. Andrejam kļūst
kaut kā briesmīgi žēl. Sevis? A. C. 2, 87. Ko vīna vēl spējīga darīt? Nekā.

A. C. 2, 63.

Minēto vardu šķiru vardi nominatīva forma par centrālo locekli lietoti

vienīgi kopā ar kā, It kā.

lelas viņš bija parl visiem. Kā putns un skurs te ņ i. A. Č. 2, 8.

2) Bez ierobežojumiem formu ziņā par centrālo locekli var būt adjek-
tīvi, skaitļa vārdi, kas lietoti adjektīva nozīmē, adjektīviskie
vietniekvārdi, kā arī jebkuras vārdu šķiras a d j-ekt i vēj um i.

«Vai liels noslēpums?» — «Liels.» 8.-U. 3, 91. «Vai tad velns aiznesa

tukšu maku?» Taņa teica. «Tukšu,» Ādams noteica. Aps. J. 2, 195. Brama-

nls. Karoti! Llena. Bet karote tur Ir. Bramanis. Ir, bet nav mana. Manu!

A. U. 26, 101.
...

Grotēnos mēs būsim pirmie laicīgā laulības akta dalīb-

nieki. Pirmie
...

J. N. 3, 17.

3) Bezkopas teikuma centrālais loceklis var but izteikts ar verbu

infinītām formām.

Nevarēju melot. Viltot sirdi. A. S. 5, 97. Autobuss... uz tram-

vaja sliedēm pēkšņi apstājās. Tieši uz pašām sliedēm. Kā apburts, kā

zemē i c dz i t s. A. Č. 2, 142. «Kas vainas?» — «Daudz vainu. Ne tikdaudz

pie vārda saucamu, kāsajūtam v.» 8.-U. 3, 206.

4) Bezkopas teikuma centrālais loceklis var but izteikts ar jebkuru
apstākļa vārdu.
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Kur puiši? Ātri! 81. 15, 197. Vel viņa roka spiež. — Cik ilgi vēl?

Rainis 2, 51. «Aizbrauksim kaut kur.» — «Kurp?» leva jautā. D. Zigm.
1, 22.

2. Par bezkopas teikuma centrālo locekli var būt palīgvārdi —

daļa partikulu (sk. 802. §) un retumis arī saikļi un prievārdi.
Māte. Vai viņam toreiz galva bija skaidra? Mikus. Jā. 81. 17, 14. «Vai

tev auksti?» — «Nē.» A. C. 2, 112. 1. komjaunietis. Redzēju Skudru un

vienu no fermas ļaudīm peldam. Vilnis. Peldam? 1. komjaunietis. Jā. Gauj-
malietls. Un? I. komjaunietis. Dažus mirkļus man bija jāatrauj skatiens

no viņiem, jo es pats drāzos kritumā. A. Grig. 9, 577.

Par centrālo locekli var būt dažādu vārdu šķiru vārdi, kurus lieto ar

modālu nozīmi, jeb t. s. modālie vārdi.

«Ja jūs būtu tik laipna.» — «Labprāt.» Brig. 6, 98. «Bet parit tu atnāc

pie manis. Norunāts?» — «Varbūt...» Janīna šaubījās. A. S. 5, 415.

3. Par bezkopas teikuma centrālo locekli var būt ikviens izsauk-

smes vārds.

Drīz viņam [Augustam] atnāca ari sargposteņa sūtīts ziņojums: «Pre-

tinieka ķēde virzās no meža uz sādžu.»
— «Aha,» Augusts atbildēja, It kā

to jau gaidījis. K. Š. 1, 165. Klau! Kas tās par skaņām... Brig. 6, 11.

«Man nav talka.» — «Uja, uja.» A. C. 2, 99.

784. §. Uzbūves ziņā bezkopas teikumi var būt nepaplašināti un pa-
plašināti.

Nepaplašinātajos bezkopas teikumos ir vai nu tikai viens, vai

vairāki centrālie locekļi vai arī centrālais loceklis (centrālie locekļi) kopā
ar partikulu, saikli, izsauksmes vārdu, uzrunu vai iespraudumu.

Tēvs. Paliec man šo akmeni pagalvi. Zelmiņa. Pagalvī? 81. 17, 304.

Uz ceļa stāv divi laupītāji un uzkliedz: «Naudu vai dzīvību!» J. Jauns.

5, 349. Mārcis. Maijlņa mācīsies par šuvēju... Juris. Par šuvēju? Zeib. J.

5, 169. Atpakaļ Dāvi! 81. 17, 137. Esmu ļoti māņticīgs. Pat pārlieku.

A. C. 2, 21. Pelna tik un krāj. B c t kam? Brig. 5, 484.

Paplašinātajos bezkopas teikumos ir vēl citi teikuma locekļi, kas

pakārtoti centrālajam loceklim.

Es esmu gājis citādā skolā. Dzīves skolā. A. S. 8, 40. Vajag tikai

to labi gribēt. Dziļi, lidz galam. Aizvērt acis, nekā par citu ne-

domāt un tikai gribēt. A. C. 2, 64.

Tāpat kā divkopu vai vienkopas teikumā, arī bezkopas teikumu palīg-

locekļiem var būt pakārtoti vēl kādi citi teikuma locekļi.

Es devos no istabas pieliekamā kambari. Tur es sameklēju tēva vaļen-
kus, ar kuriem tas Krievijā gāja pēc ūdens. Tad apnēsātas kavalērista

bikses ar vatētiem ceļgaliem un brūnām ādām apšūtu di-

benu. A. C. 2, 99.

785. §. Bezkopas teikuma saturs ir saistījumā ar citu teikumu

saturu kontekstā vai arī ar nojēgumiem, kas izriet no konteksta satura vai

situācijas.



542

Palaikam šis satura saistījums izpaužas īpaša rakstura gramatiskās
attieksmēs starp bezkopas teikuma centrālo locekli un vārdu kādā citā

teikumā. Šādas attieksmes var saukt par bezkopas teikuma gramatis-

kajām atieksmēmar citu teikumu kontekstā.

Tomēr satura saistījums var arī neizpausties gramatiskās attieksmēs.

Tas ir tad, kad nevienā konteksta teikumā nav vārda, ar ko bezkopas tei-

kuma centrālais loceklis būtu saistīts gramatiskām attieksmēm. Tādā ga-

dījumā centrālajam loceklim ir tikai jēdzieniskas attieksmes ar

nojēgumu, kas kontekstā nav nosaukts, bet izriet no konteksta satura vai

runas situācijas, vai arī ar domu, kas izteikta kādā konteksta teikumā.

Ja bezkopas teikumam ir gramatiskas attieksmes ar kādu citu tei-

kumu, tad šis bezkopas teikums ir gramatiski saistīts. Turpretim,

ja bezkopas teikumam gramatisku attieksmju ar citiem teikumiem nav un

tas saistīts jēdzieniskām attieksmēm ar kādu vārdos nenosauktu nojēgumu,
tad šis bezkopas teikums ir gramatiski nesaistīts.

1. Gramatiski saistītajiem bezkopas teikumiem ar citiem

teikumiem var būt vai nu tikai viena gramatiskā attieksme — objekta at-

tieksme, adverbiālā attieksme vai atributīvā attieksme, vai arī divas gra-
matiskās attieksmes — objekta attieksme un adverbiālā attieksme.

1) Gramatiski saistītajos bezkopas teikumos ar vienu gramatisko
attieksmi (jeb vienattieksmes bezkopas teikumos) ir viens vai vairāki cen-

trālie locekļi, kuriem ir viena un tā pati gramatiskā attieksme ar vārdu citā

teikumā.

Šovakar pat pēc darba es rakstīšu. Tiešām. Pašsacerētu stāstu.

A. C. 2, 99 (objekta attieksme starp centrālo locekli stāstu un vārdu rak-

stīšu). «Saki — vai tu par saviem sapņiem esi varējis ko nopirkt? Kādu

māju, kādu dīvānu, kādu grīdse gu?y> A. C. 2, 36 (objekta at-

tieksme starp centrālajiem locekļiem māju, dlvanu, grīdsegu un vārdu

nopirkt iepriekšējā teikumā). «... vai tu bieži paliec pēc stundām?» — «Ne-

kad.» V. L. 4, 94 (adverbiālā attieksme starp centrālo locekli nekad

un vārdu paliec iepriekšējā teikumā). Papardes auga un dzēla viņam
ceļgalus. Tikko jaužami, kā ar trulu nazi. A. C. 2, 51 (adver-
biālā attieksme starp centrālajiem locekļiem jaužami un kā ar nazi un

vārdu dzēla iepriekšējā teikumā). «Jūs esat padomju vai partijas darbi-

niece?» — «Komjaunatne s,» atbildēja Elza. A. S. 5, 91 (atributīvā
attieksme starp centrālo locekli komjaunatnes un vārdu darbiniece iepriek-
šējā teikumā).

2) Gramatiski saistītajos bezkopas teikumos ar divām gramatiska-
jām attieksmēm (jeb divattieksmju bezkopas teikumos) ir vismaz divi cen-

trālie locekļi, no kuriem vienam ir objekta attieksme, bet otram adverbiālā

attieksme ar vienu un to pašu vārdu citā teikumā.

Bet tad nu gan puišus, puišus vajadzēs visās tajās muižās. Un

meitas pie lopiem. A. U. 29, 26 (objekta attieksme starp centrālo

locekli meitas un vārdu vajadzēs iepriekšējā teikumā, adverbiālā attiek-
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sme starp centrālo locekli pie lopiem un vārdu vajadzēs iepriekšējā tei-

kumā).
Un tā viņa dabū(n) to darbu un taisa pogcaurumus desmitiem, sim-

tiem. Stundām un dienām pogcaurumus. Brig. 5, 485 (ob-

jekta attieksme starp centrālo locekli pogcaurumus un vārdu taisa iepriek-

šējā teikumā, adverbiālā attieksme starp centrālajiem locekļiem stundām,
dienām un vārdu taisa iepriekšējā teikumā).

Gramatiski saistītie divattieksmju bezkopas teikumi ļoti reti sasto-

pami.
2. Gramatiski nesaistītajiem bezkopas teikumiem var būt

dažādas jēdzieniskās attieksmes ar nojēgumu, kas izriet no konteksta vai

situācijas, kā arī ar veselu domu, kas minēta kontekstā.

1) Ja gramatiski nesaistītajā bezkopas teikumā centrālais loceklis iz-

teikts ar patstāvīgu vārdu, tad tam ir jēdzieniskā objekta attiek-

sme vai jēdzieniskā adverbiālā attieksme ar kādu kontekstā nenosauktu

nojēgumu. Tāpat kā gramatiski saistītie bezkopas teikumi, tā arī grama-

tiski nesaistītie bezkopas teikumi var būt gan vienattieksmes, gan div-

attieksmju.

a) Gramatiski nesaistītajos vienattieksmes bezkopas teikumos

ir viens vai vairāki centrālie locekļi, kuriem ir viena un tā pati jēdzieniskā
attieksme ar nojēgumu, kas izriet no konteksta vai situācijas.

Es savā prātā apņēmos būt uzmanīgs. Neko sūru. J. Jauns. 9, 239.

Bezkopas teikuma centrālais loceklis saistīts objekta attieksmē ar kādas

darbības nojēgumu, no kuras runātājs apņēmies izvairīties, piemēram, ar

nojēgumu «dzert». Centrālais loceklis nosauc šīs darbības objektu, t. i., to,

ko nedzers. Darbības nojēgums izriet no situācijas: Es nevarēju būt drošs,

vai māte... neskrien uz turieni [pie vecāsmātes] pēc pūstā ūdeņa[-ns] vai

sāls. J. Jauns. 9, 239. Tādējādi autors apņemas nedzert ūdeni, kas pēc gar-

šas varētu būt «pūstais ūdens».

Nē, jūs nu gan esieĶ-at] laba! Übadzei medu! 81. 17, 132. Bezkopas
teikumā Übadzei medu abi centrālie locekļi übadzei un medu saistīti ob-

jekta attieksmē ar nojēgumu par kaut kādu darbību, piem., dot, dāvināt

v. tml. Centrālie locekļi nosauc šīs darbības objektu. Darbības nojēgums
izriet no situācijas — übadzei ir dots medus.

«Mežs deg,» Andrlksons atkārtoja. «Kur puiši? Ātri!» 81. 15, 56. Bez-

kopas teikuma Ātri! centrālais loceklis saistīts adverbiālā attieksmē ar

nojēgumu par kādu darbību, kas jāveic. Centrālais loceklis nosauc veidu,

kā jāveic šī darbība. Darbības nojēgums izriet no situācijas — jāsteidzas

dzēst degošo mežu.

b) Gramatiski nesaistītajos divattieksmju bezkopas teikumos ir

vismaz divi centrālie locekļi, no kuriem vienam ir objekta attieksme, bet

otram adverbiālā attieksme ar vienu un to pašu nojēgumu, kas izriet no

konteksta vai situācijas.
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Tēvs. Kur tad tu nu aiziesi? Noltņš. Saušos uz Rīgu. Tēvs. Ko tur?

81. 17, 291. Bezkopas teikuma Ko tur? centrālais loceklis ko saistīts objekta

attieksmē, bet centrālais loceklis tur — adverbiālā attieksmē ar nojēgumu
par kaut kādu darbību, piem., darīt. Centrālais loceklis ko nosauc šīs dar-

bības objektu, bet centrālais loceklis tur nosauc vietu, kur varbūt risinā-

sies šī darbība.

...ja Pītāgs pēc saules vēl dzina lieku vagu,... tad viņiem [kalpiem]
bija iemesls tam pārmest, ka viņš saimnieka priekšā grib izrādīties labāks

nekā viņi. Tāpat ari toreiz par grāvu Kas viņam bijis par daļu,
kur [grāvi] vilkt un kā rakt. 8.-U. 3, 199. Bezkopas teikumā Tāpat arī

toreiz par grāvi centrālie locekļi tāpat un toreiz saistīti adverbiālā at-

tieksmē, bet centrālais loceklis par grāvi — objekta attieksmē ar nojēgumu
par kaut kādu darbību.

2) Ja gramatiski nesaistītajā bezkopas teikumā centrālais loceklis

izteikts ar palīgvārdu, modālā nozīmē lietotu vārdu, izsauk-

smes vārdu vai nomena resp. pronomena vokatīva formu, tad

šim centrālajam loceklim var būt dažādas jēdzieniskās, kā arī emocionālās

attieksmes gan ar iepriekšējo teikuma saturu, gan arī ar runas situāciju.
Te sanltāre aicināja mani uz ambulanci. Viņai sekodams, mēģināju

uzminēt, kura no biežākajām nelaimēm varētu būt gadījusies: grābekļa
zarus drāžot, pārgriezts pirksts... vai ari kāds puika par dziļu ausi iedzi-

nis zirni. Nē. Ambulancē gaidīja agronoms Upenieks... M. B. 1, 5. leva

izvilka pāri konfetu[-ksu] no kabatas. «Ā,» Bērtulis sacīja un izņēma tās

no levas rokas. 81. 13, 104. «Vajadzēja man aplikt tos «plāksterus». Ja jūs
būtu tik laipna.» — «Labprāt. Ja tik mācēšu.» Brig. 6, 98. Zelmiņa piestei-
dzas pie mātes un nobučo tai roku un valgu. Māt, mīļo māmiņ! Māte.

Meitiņ, meitiņ! 81. 17, 275.

786. §. Bezkopas teikuma saturā — tāpat kā divkopu un vien-

kopas teikumā — ir relatīvi pabeigta doma. Atšķirā no divkopu teiku-

miem, kuros iespējams domu formulēt pilnīgi, bezkopas teikumā doma

vārdos izteikta tikai daļēji. Proti, bezkopas teikumos izsaka tikai vissva-

rīgāko domas daļu, kas pauž kaut ko jaunu attiecīgajā kontekstā vai runas

situācijā (tā saukto «psiholoģisko predikātu»), piem., «Tev Pēteris atrak-

stīja?» — «Atrakstīja...» Un Monika piebilda: «Vienu vienīgu reiziti.»

A. S. 5, 146. Bezkopas teikumā Vienu vienīgu reizltl izteikto domu pilnīgi
var formulēt šādi: «Pēteris man atrakstīja vēstuli vienu vienīgu reizi.»

Bezkopas teikums izrunāts tādā dialoga momentā, kad klausītājam jau
zināms, ka Pēteris vēstuli tiešām atrakstījis, bet nav zināms, cik vēstuļu
rakstīts. So nezināmo tad arī izsaka bezkopas teikumā, neatkārtojot to,

kas klausītājam jau skaidrs no iepriekšējiem teikumiem.

Dažreiz bezkopas teikuma centrālajā loceklī atkārtots vārds, kas jau
minēts kontekstā, piem., Ziema ar katru dienu paliek [kļūst] man nepane-
samāka. Visas manas domas, visas manas Ilgas Udo tagad kā zilas clela-
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viņas pretim pavasarim... Jā, pavasarim.. .V. Pl. 4, 413. Ari šādos

bezkopas teikumos izteikta jauna doma salīdzinājumā ar iepriekšējā kon-

teksta saturu. Šī doma radusies, runātājam vairāk pievēršot uzmanību

kādam jau agrāk minētam nojēgumam. Minētajā piemērā teikums Jā, pa-
vasarim... ietver domu par pavasara skaistumu pretstatā nepanesamajai
ziemai.

Par bezkopas teikumā izteiktās domas relatīvo patstāvību it sevišķi
skaidri liecina teikuma intonācija. Tā runas plūsmā atdala bezkopas
teikumu no citiem teikumiem — īpaši ar teikuma melodijas nobeigumu, lo-

ģisko akcentu un pauzēm pirms teikuma un teikuma beigās (sk. 202. §).

Rakstītā tekstā intonāciju un līdz ar to bezkopas teikuma robežas apzīmē pieturas zī-

mes, piem., «Ansit, Pēteris pašureiz mājās?» — «Izgāja. Jau labu laiciņu. Laikam

pie vājinieces.» — «Nē. Uz to pusi viņš nav gājis ...» J. N. 3, 193.

787. §. Domas īpašais formulējuma veids bezkopas teikumā un bez-

kopas teikumu ciešais saistījums ar konteksta saturu un situāciju rada

īpatnības šī teikuma tipa izlietojumā. Bezkopas teikumus var lietot

vienīgi tad, kad konteksts vai runas situācija jauj domu formulēt bezkopas
teikumā, t. i., var izteikt nevis visu domu, bet tikai tās daļu. Piemēram,

bezkopas teikums Pie māsu dambja iegūst komunikatīvu nozīmi vienīgi
kontekstā. «Es skatos,» Preimaniete vēstīja, «es skatos, nē, nē, ir un

ir Ošu Anna. Galva plika, tikai lielais rūtainais lakats apmests pāri, stūri

pa zemi velkas, rokas sakrampētas cieti, un tajās salocīta aukla. Pie mūsu

dambja. Pastāv vienā malā, apiet otrā un stāv atkal.» A. U. 29, 407.

Bezkopas teikuma izlietojums visvairāk atkarīgs no stila, kada vei-

dots teksts, un no dažiem kontekstuāliem apstākļiem.
1. Stila ziņā bezkopas teikumi lielākoties tiek lietoti runas

valodā, kur rurias satura uztveršanu atvieglo runātājam un klausītājam

kopējā situācija, kā arī iespēja lietot intonāciju, žestus un mīmiku. Tādēļ
palaikam iespējams dažas domas izteikt bezkopas teikumos.

Rakstu valodā visvairāk bezkopas teikumu ir daiļliteratūras
stilā. Daiļliteratūrā savukārt visbiežāk bezkopas teikumi izplatīti prozā,
retāk saistītā valodā. Parasti bezkopas teikumi ir personāža runā, kā arī

netiešajā vai noģiedamajā runā, mazāk bezkopas teikumi lietoti autora

stāstījumā.
Gandrīz nemaz bezkopas teikumu nav zinātnes, publicistikas,

informācijas stila tekstos.

2. Kontekstuālie apstākļi, kādos sastopami bezkopas teikumi,

ir dažādi personāža runā un autora stāstījumā.

1) Personāža runā bezkopas teikumu lietošana atšķiras starp

dialogu un monologu resp. tekstu vienas dialoga replikas robežās.

a) Dialogā bezkopas teikumi ir saistījumā ar kādu teikumu cita

runātāja replikā. Visbiežāk šādi gadījumi ir tad, ja ar bezkopas teikumu

35 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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atbild, jauta, atkārto kadu vardu, papildina vai labo iepriekšēja replika
izteiktu domu.

a) Ar bezkopas teikumu dialogā var atbildēt uz sarunbiedra iz-

teiktu jautājumu, stāstījumu vai pamudinājumu. Abos pēdējos gadījumos

bezkopas teikumā izteikta runātāja reakcija uz sarunbiedra izteikuma sa-

turu.

Atbildot uz jautājumu, bezkopas teikumā izsaka tikai to nojē-

gumu, par kuru jautāts iepriekšējā replikā.
«Kur tad jūs bijāt?» — «Mežmaļos.» 81. 1, 193. «Kad jūs domājat

braukt projām?» — «Sestdien.» J. Jauns. 6, 198. Guste. Vai tad tev nemaz

nav žēl no šejienes šķirties? Nollņš. Nē. 81. 17, 290. «īra vairs

n ekl c p o?» — «Hm... laikam ne.» D. Zigm. 1, 37.

Atbildot uz stāstījumu, bezkopas teikumā izsaka piekrišanu vai

noliegumu stāstījuma saturam, vai arī emocionālās attieksmes pret stāstī-

juma saturu.

«Es tikai domāju, ka es vēl daudz gadu tā būtu varējis dzīvot kā līdz

šim, un tad man paliek dzīves žēl vai paša sevis — es nezinu lāgā.» —

«Jā, paša sevis... man ari. Bet man sevišķi vienas lietas dēļ.» 81. 22, 23.

«Tu redzēji, ūtrupē tādas lietas aiziet tīri par velti.» — «Jā,» Svikis pie-
krita. A. U. 29, 679. «Es jums šķietos smieklīgs ...» — «Nē...» D. Zigm. 1,

95. «Tev tā sieva ir gan jocīga padevusies. Man liekas, viņa to mazo dīda

pātaros.» — «Eh!» Andrejs atmeta ar roku. A .U. 29, 697. «Es vairs neko

nesaprotu, māt, es neko nezinu.» — «leva!» D. Zigm. 1, 21.

Atbildot uz pamudinājumu, bezkopas teikumā izsaka piekri-
šanu pamudinājumam, atteikšanos izpildīt pamudinājumu, veidu, kādā iz-

pildīs pamudinājumu, kā arī emocionālu attieksmi pret pamudinājuma sa-

turu.

«Tu aizbrauc uz Izpildu komiteju un dabū no priekšsēdētāja rak-

stu ...» — «Labi. Es braucu.» A. S. 5, 102. «lesim uz mājām!» — «Nē,» ar

pūlēm sāk Andrejs. A. C. 2, 94. «Ej, kāp laivā!» — «Neparko!» 81. 22, 30.

Kristīne. Paņem paniņas, vajadzēs brokastis! Ernests. Tūliņ. A. Grig. 3.

186. Klaips. ... taisieties, kā tiekat. Ciemiņš. Oho! A. Grig. 3, 202.

fi) Ar bezkopas teikumu dialogā var izteikt jautājumu par iepriek-

šēju sarunbiedra stāstījumu, jautājumu, pamudinājumu, ka arī var tur-

pināt savu jautājumu.
Par stāstījuma teikumā izteiktu domu runātājs prasa, lai sa-

runbiedrs precizē kādu nojēgumu, kas stāstījumā nav skaidrs.

«Man negribas ar Raudupieti tikties,» Kārlis atbild. «Bet kādēļ

tad ne?» 81. 20, 61. «Man sāp visur, kad tu ar govju puisi laksto-

jies.» — «Tiešām?» J. Pur. 1, 5.

Par jautājuma teikumā izteiktu domu runātājs prasa, lai sarun-

biedrs precizē kādu nojēgumu, kas jautājumā nav skaidrs, vai arī jautā-

juma formā izsaka kādu no iespējamām atbildēm.

«Vai lidz vakaram būsim ga l ā?» — «Kur?» — «\ v — lidz tai salai.»
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J. V. 3, 76. «Kur tad šis tik ilgi bijis?» — «Vai ne krogā?» J. Jauns.

6, 213.

Par pamudinājuma teikumā izteiktu domu runātājs prasa, lai

sarunbiedrs precizē kādu nojēgumu, kas pamudinājumā nav skaidrs.
«Pastāsti!» — «Par ko?» D. Zigm. 1, 53. Tēvs. Uzlej nu tēju.

Zelmiņa. Liepu ziedus? 81. 17, 305.

Ar bezkopas teikumu var turpināt jautājumu par kādu lietu vai

parādību pēc tam, kad saņemta atbilde uz pirmo jautājumu.
«X o tu man atvedīsi no ciemiem, memmiņ?» — «Redzēsim, redzē-

sim,» māte atbild. —
«Kaut ko smuku?» 81. 20, 159. «Un pasakas ar[i]

stāstījāt?» — «Jā, pasakas ar[ī] ...» — «Un skaistas?» Valdis 2, 264.

V) Ar bezkopas teikumu dialogā var atkārtot kādu vārdu no

sarunbiedra replikas. Tādējādi runātājs izsaka attieksmi pret vārdā no-

saukto nojēgumu vai arī pret visu izteikumu.

«Noliec uz galda!» — «Uz galda. .. Tur jau pilns ar Edgara grā-
matām.» Brod. 3, 53. «Kas saprot, tas milē savu bērnu ari tad, ja tas iet

pa jaunu ceļ v.» — «Jaunu ceļu, jaunu ceļu ...» pašsavaldīšanos zau-

dējot, Robežnieks mēdās. A. U. 10, 323. «Lielus kalnus esi gāzis?» —

«Lielus.» A. Grig. 10, 27. «Vai tad Ir tāds putns, kas dzied ar asti?» —

«Ar asti? Kā tad var dziedāt ar asti?» J. V. 3, 113.

6) Ar bezkopas teikumu dialogā var izteikt papildinājumu
sarunbiedra replikai, nosaucot nojēgumu, kas nav minēts.

Māte. Nu Krustiņam tūliņ būs īsāks laiks. Roplains[-n\s]. Man

ari, māt. 81. 17, 35. «Kādreiz teica, ka pretēji poli pievelkas,» Ozols pasmai-

alja. — «Uz īsu l aicinu.» A. S. 5, 238.

c) Ar bezkopas teikumu dialogā var izteikt labojumu sarun-

biedra replikai. Runātājs tad bezkopas teikumā nosauc pareizo nojēgumu
vai arī kādam replikas vārdam pievieno jaunu apzīmētāju. Bezkopas tei-

kumā nosauktais nojēgums ir pretstatā tam, ko minējis sarunbiedrs.

«Tad nu esam gan izskolojuši dēlu par prieku visai pasaulei.» —

«Lopu!» Vanags atkliedza. A. U. 29, 405. Paija. Kurš te ir tas kungs, kas

tik nelabu pasauli tur? Kaupiņš. Labu pasauli! Brig. 4, 147.

b) Monologā resp. vienā dialoga replikā iespējami bezkopas tei-

kumi, kas saistīti vai nu ar teikumiem pašā monologā, vai ar runas situā-

ciju, bet ne ar teikumiem citā replikā. Parasti šādos bezkopas teikumos iz-

teikts pamudinājums, vēlējums, atbilde uz paša runātāja jautājumu, jau-

tājums, reakcija uz savas iepriekšējās runas saturu vai arī uz runas situā-

ciju, paskaidrojums vai papildinājums iepriekšējam izteikumam, ievadījums

tālākajai runai, iepriekšējā teikuma vārda atkārtojums.

<x) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) visbiežāk izsaka pamu-

dinājumu.
Uz vidu! Vairāk uz vidu! Un paliksim visi kopa! 81. 22, 15.

«Elmār!» viņš uzsauca mašintelpā. «Nāc paskaties, kas tas par neredzētu

putnu!» J. Gr. 5, 64.
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P) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) var izteikt vēlējumu.
Daudz laimes! Laimīgu ceļu!

y) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) var izteikt atbildi

uz paša runātāja jautājumu.
Kam no tā atlec labums, ka Mārtiņš dzīvo?Nevienam, itin nevie-

nam. 81. 13, 167. «Vai mums uz pirkstiem kāds skatījies vai pratinājis,
kur esam rāvuši zivis? Nē!» J. Gr. 5, 61.

6) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) var izteikt jautājumu,
kas saistīts vai nu ar runas situāciju, vai arī ar paša runātāja izteikumu.

Viņš [Birkenbaums] piegriezās pie Skrastiņa, tas paskatījās viņā ar

iekritušām, žēlām acīm, Izteicās: «Nu, Birkenbaum?» — pakratīja galvu
un novērsās. 81. 22, 25. «Bet kā tad viņš ziemā brauc, kad ūdens aizsalst?

Ragutiņām?» 8.-U. 3, 174. Dzirdēju no krusttēva, ka tu esot vēstuli da-

būjuse[-us\] ...No Jēkaba? 81. 13, 131.

c) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) var izteikt emocionālu

reakciju, ko ierosina runas situācija vai paša runātāja iepriekšējo iz-

teikumu saturs.

Pazīdama radinieci un kaimiņieni, [Dūmiņu saimniece] tākā rādija prie-

cīgu seju, pat iesaucās: «Ak tad mājās gan!» A. S. 5, 58. Māte pienāca pie

gultas un pacēla vienu kamašu. Viņa šūpoja sirmo galvu. «Ai, ai, ai...» —

«Jā,» dēls mēģināja taisnoties. «Ir gan sabrlstas...» J. Jauns. 6, 141.

[Kārlēns:] «Tos, kas nomirs, tos tak lelaidis jūrā?» [Birkenbaums:] «Lai-

kam.» [Kārlēns:] «Tad tu ielaid mani... Ak, kaut tak viss neietu tik

lēnām!... Ak mīļo Birkenbaum, ak Birkenbaum!» Puika apkampa puiša
elkoņu, piespieda galvu pie viņa pleca un šņukstēja. 81. 22, 27.

t.) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) var izteikt paskaid-

rojumu vai papildinājumu iepriekšējam izteikumam.

...
vai tev Ir laiks? Drusku. Vienu drusku. D. Zigm. 1, 106.

Tļ) Retumis bezkopas teikumā izteikts ievadījums monologa
(replikas) saturā.

Kā nupat viņdien. Es izeju paskatīties, kur Dunlckls jauno ķēvi

pirmoreiz lejūdzis ecēšā. A. U. 29, 152. Bet tagad dažus vārdus par

zveju. 2. Gr. 5, 39.

■0 1) Ar bezkopas teikumu monologā (replikā) atkārto vārdu no

iepriekšējā teikuma. Tādā kārtā pastiprina šī vārda izteikto nojēgumu vai

arī nosauc jaunas pazīmes.
$1 man uzreiz uzprasa, vai es esot nelaimīgs, un es atbildēju nē!...

Nē! 81. 17, 229. Bet es jau viņai neteicu neko. Neko! D. Zigm. 1, 232.

Bet vispirms es gribu izturēt vēl vienu pārbaudi. Padomju pilsoņa

pārbaudu A. S. 5, 30.

2) Autora stāstījumā bezkopas teikumi lietoti galvenokārt
tāpat kā monologā (replikā). Tajos izteikts pamudinājums vai vēlējums,
atbilde uz autora jautājumu, jautājums, reakcija uz autora stāstījuma
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saturu, paskaidrojums vai papildinājums iepriekšējam teikumam, iepriek-

šējā teikuma vārda atkārtojums.

a) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var izteikt pamudinā-
jumu vai vēlējumu.

Klau! Kas tās par skaņām, kas viļņo, lēni trīsēdamas. Brig. 6, 11.

Jās sīkās zīlītes, Jūs kuslās lapiņas, laukā, laukā! Rainis 2, 178.

Cilvēkam cienību, cilvēcei vienību! L. P. 6, 209.

b) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var izteikt atbildi uz

autora jautājumu.
Ko šodien gulda uz mūžīgo dusu? Bagāto Raudupu saimnieku. 81. 13,

158. Vai var sirdij nolaupīt dvēseli? Nekad. Sudr. 4, 75.

c) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var izteikt jautājumu,
kas saistīts ar iepriekšējā teikuma saturu.

Zemkopji šorīt agrāk nekā citiem rītiem devās pie darba. Kādēļ tā?

Aps. J. 2, 145. Vēl viņa roka spiež. Cik ilgi vēl? Rainis 2, 51. Tas viss jau
tā kā reiz redzēts. Kad? Kad Annele pirmoreiz bij Jelgavā. Brig. 5, 480.

d) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var izteikt emocionālu

reakciju, ko ierosina teksta saturs.

Asara mīlēja fotografēties gan viena, gan ar ģimeni, gan ar gluži
svešiem cilvēkiem un bija sakrājusi ap pāris simtu uzņēmumu. Bet ak vai!

Visā šajā cilvēku attēlu kolekcijā maz bija tādu, kas nebūtu Izgraizīti cau-

rumu caurumos. J. Gr. 5, 21. Ari es pietupos un vēroju. Šoreiz man nebija
tik bail no kunga, kā no suņa, kam tik briesmīgi liela balss. Ak vai! Tur

jau viņš arī bija. Taisni kā kumeļš. J. Jauns. 9, 107.

c) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var izteikt papildinā-

jumu vai paskaidrojumu iepriekšējam teikumam.

Darbs nebija visai patīkams..., bet pārāk grūts arī ne. No desmitiem

līdz trijiem. A. U. 34, 127. Tad arī viņa taisni turpat uz mājām. Lēnām,

lēnām, it kā bez spēka. 8.-U. 3, 164. Visa ši lieta reiz kļūs skaidra. No-

teikti. A. C. 2, 172.

f) Ar bezkopas teikumu autora stāstījumā var atkārtot kādu

vārdu no iepriekšējā teikuma. Tādā kārta pastiprina šī vārda izteikto no-

jēgumu vai arī nosauc jaunas pazīmes.
Ziema ar katru dienu paliek man nepanesamāka. Visas manas domas,

visas manas dvēseles Ugas lido tagad kā zilas cielaviņas pretim pav a-

s ar i m
... Jā, pavasarim. V. Pl. 4, 413. Un, kad viņš [Fēlikss] vēlreiz pacēla

acis pret mēnesi, tas [Fēlikss] visu saprata. Visu. A. C. 2, 52. Tagad tā

[doma] guvusi tiešāku jēgu. Tuvāku jēgu. D. Zigm. 1, 34.

788. §. Bezkopas teikumus var klasificēt pēc diviem principiem:

1) pēc bezkopas teikumu saistījuma vai nu ar citiem teikumiem konteksta,

vai arī ar nojēgumu, kas izriet no konteksta vai runas situācijas, 2) pēc

tā, ar kuras vārdu šķiras vārdu izteikts bezkopas teikuma centrālais

loceklis.
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Pēc bezkopas teikumu saistījuma tie iedalāmi divās bezkopas
teikumu pamatgrupās.

Pie pirmās bezkopas teikumu pamatgrupās pieder tādi bezkopas
teikumi, kas saistīti gramatiskām vai jēdzieniskām objekta attieksmēm,
adverbiālām attieksmēm vai atributīvām attieksmēm ar konteksta teikumu

vai arī kādu vārdos neizteiktu nojēgumu.
Pie otrās bezkopas teikumu pamatgrupās pieder tādi bezkopas tei-

kumi, kuriem ir dažādas jēdzieniskās attieksmes ar citu teikumu saturu

vai runas situāciju (izņemot jēdzienisko objekta attieksmi, adverbiālo at-

tieksmi vai atributīvo attieksmi).
Katru no šīm bezkopas teikumu pamatgrupām var iedalīt sīkāk.

1. Pirmās pamatgrupās bezkopas teikumi iedalāmi pēc at-

tieksmju skaita, kāds ir bezkopas teikumam ar citiem teikumiem kontekstā

vai arī ar vārdos nenosauktiem nojēgumiem. Tādējādi pirmajā pamatgrupā
ietilpst 1) vienattieksmes bezkopas teikumi (sk. 789. —798. §) un

2) divattieksmju bezkopas teikumi (sk. 799.—801.§).
Vienattieksmes bezkopas teikumi pēc gramatisko vai jēdzienisko

attieksmju rakstura iedalāmi a) objekta bezkopas teikumos, kuriem ar

konteksta teikumu vai arī ar kādu nojēgumu ir objekta attieksme, (sk.
789.—791. §), b) adverbiālā jos bezkopas teikumos, kuriem ar kon-

teksta teikumu vai arī ar kādu nojēgumu ir adverbiālā attieksme (sk.
792.—795. §) un c) atribut ī v a jo s bezkopas teikumos, kuriem ar kon-

teksta teikumu vai arī ar kādu nojēgumu ir atributīvā attieksme (sk.
796.-798. §).

Divattieksmju bezkopas teikumiem ar konteksta teikumu vai arī

ar kādu nojēgumu ir divas attieksmes — objekta attieksme un adverbiā-

lā attieksme (sk. 799.—801. §).
Visi pirmās pamatgrupās bezkopas teikumi, izņemot atributīvos vien-

attieksmes bezkopas teikumus, var būt vai nu gramatiski saistīti,

vai arī gramatiski nesaistīti. Atributīvie vienattieksmes bez-

kopas teikumi vienmēr ir gramatiski saistīti.

2. Otrās pamatgrupās bezkopas teikumi iedalāmi pēc tā, ar

kuras vārdu šķiras vārdu izteikts centrālais loceklis. Bez tam pie otrās

pamatgrupās pieder bezkopas teikumi, kam par centrālo locekli ir nomens

vokatīva formā.

Tada kārta otrajā pamatgrupā ietilpst seši teikumu tipi.

1) Partikulu bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis izteikts

ar partikulu (sk. 802.—806. §).

2) Modālo vārdu bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis iz-

teikts ar modālo vārdu vai ar modālā vārda nozīmē lietotu vārdu vai

vārdu savienojumu (sk. 807.—808. §).
3) Interjekciju bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis iz-

teikts ar izsauksmes vārdu (sk. 809. —811. §).
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4) Prievārdu bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis izteikts

ar prievārdu (sk. 812. §).

5) Saikļu bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis izteikts ar

saikli (sk. 813. §).

6) Vokatīva bezkopas teikumi, kam centrālais loceklis izteikts ar

nomena vokatīva formu (sk. 814.—816. §).
Visi otrās pamatgrupās bezkopas teikumi ir gramatiski ne-

saistīti.

Retumis otrās pamatgrupās bezkopas teikumiem var būt adverbiālā attieksme

(sk. 809. §). Šādi gadījumi tomēr ir tik reti, ka tos bezkopas teikumu klasifikācijā var

neievērot.

PIRMĀS PAMATGRUPĀS BEZKOPAS TEIKUMI

VIENATTIEKSMES BEZKOPAS TEIKUMI

OBJEKTA BEZKOPAS TEIKUMI

789. §. Objekta bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam ir viens vai

vairāki centrālie locekļi, kuri saistīti gramatiskā vai jēdzieniskā objekta
attieksmē ar kādu citu teikumu kontekstā vai arī ar kādu kontekstā ne-

nosauktu nojēgumu. Šis nojēgums izriet no konteksta satura vai runas

situācijas.

Objekta bezkopas teikumi var but gan gramatiski nesaistīti, gan

gramatiski saistīti.

790. §. Gramatiski nesaistītajos objekta bezkopas teikumos

centrālais loceklis (vai centrālie locekļi) nosauc objektu (objektus), uz

kuru (kuriem) vēršas kāda darbība. Šī darbība nav nosaukta konteksta,

bet izriet no konteksta satura vai no runas situācijas.
Centrālais loceklis gramatiski nesaistītajos bezkopas teikumos

visbiežāk izteikts ar lietvārdu vai vietniekvārdu akuzatīva vai datīva formā

ar prievārdu vai bez tā.
*

-
.

-
.«
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1. Objekta bezkopas teikumā, kam par centrālo locekli ir vārds aku-

zatīva formā, visbiežāk izteikts pamudinājums vai vēlējums. Šādos tei-

kumos centrālais loceklis nosauc objektu darbībai, kuru runātājs atzīst

par vajadzīgu, kuru viņš vēlas vai novēl kādam citam.

«Modrību ...» Pliens noteica promejot. A. Grig. 2, 9. Tik nu tagad —

uz veikaliem. Tērpus, tērpus! Brig. 5, 511. ...[puisis] nostājās muzikantu

priekšā, izvilka no bikšu skoteles naudas maku, Izņēma no tā sudraba

rubli, atvēzējies nosvieda zemē un, uzlicis kāju virsū, uzsauca: «Maršu!»

J. Jauns. 9, 71. Vagu pie vagas dzīdams, arājs uzsvelpj vai ari uzsauc:

«Nuk, nuk! — vagu, vagu!» Aps. J. 2, 305. Cīrulis. Nu diezgan, bērni,

man vairāk nav vaļas! Bērni. Vēl vienu rotaļu! L. P. 6, 486. Es mērķi
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sasniegšu... Tik dūšu, dūšu! V. Pl. 4, 66. Vaļsirdību pret vaļsirdību!
Vai zini, kādēļ ar tevi nīstos? 81. 17, 22. Labu veiksmi! Daudz laimes!

Laimīgu ceļu! Laimīgu Jauno gadu!

Raksturīgi ir objekta bezkopas teikumi ar vietniekvārda kas akuzatīva

formu par centrālo locekli. Tos lieto, jautājot par kādu nesaprastu vai

nesadzirdētu izteikumu, kā arī par neskaidru situāciju.
«Un tev?» — «Ko?» — «Kā tev ir ap dūšu?» 81. 22, 14. Tad mācītājs

piepeši sadrebējās visā augumā un pieķērās ārsta rokai... Ārsts klanījās
bērnišķīgi, pa pusei no miega pamodies. «Ko? Ko?» A. U. 34, 417.

Retumis gramatiski nesaistītajos objekta bezkopas teikumos izteikts

stāstījums vai izsaukums. Tādus teikumus lieto, ja darbība viegli iedomā-

jama no konteksta vai situācijas.
Bambis ... rāceni grauzdams... nozūd aiz mājiņas stūra. Viņam

pakaļ 1. kaimiņiene, rāceņa lakstus kratīdama. 1. kaimiņiene. Manu rāceni!

Manu labāko rāceni visā dārzā! L. P. 6, 481. Tik nu tagad — uz veikaliem.

Tērpus, tērpus! Brig. 5, 511. Es savā prātā apņēmos būt uzmanīgs. Neko

sūru. Ūdeni tikai tieši no akas. J. Jauns. 9, 239.

2. Objekta bezkopas teikumos, kam centrālais loceklis izteikts ar

vārdu d atīva locījumā, parasti nosauc personu vai parādību, kurai kas

pieder vai arī nāk par labu vai sliktu.

Saimniece grozīja rokās pastalu pāri. «Mārtiņam,» Brlvlnš sacīja.
A. U. 29, 44.

Objekta bezkopas teikumi ar vienu centrālo locekli, kas izteikts ar

vārdu datīva formā, ļoti reti sastopami.
3. Objekta bezkopas teikumā var būt divi centrālie locekļi, no kuriem

viens izteikts ar vārdu akuzatīva, otrs — datīva formā. Gadījumu
vairumā šādos teikumos izsaka vēlējumu.

Cilvēkam cienību, Cilvēcei vienību! L. P. 5, 209. Visu varu Pa-

domēm!

4. Objekta bezkopas teikumā vienu no centrālajiem locekļiem var iz-

teikt lietvārds kopā ar prievārdu par. Otrs centrālais loceklis

tad ir izteikts ar vietniekvārda kas akuzatīva formu. Šādos teikumos izsaka

pievienošanos izteikumam.

Tēvs. Meitēnam par tām zāļu nastām vai kāds lakats no Rīgas būs

jāatved vai. . . Māte. Ko nu par lakatu! 81. 17, 244. Tika ari runāts, ka

Māra labi suņus barojusi, tāpēc viņas goda dienā tik labs laiks. «X o nu

par to,» es mātei teicu... «Māra Ir laba pret visiem: cilvēkiem, suņiem,

lopiņiem.» J. Jauns. 9, 213. Saimnieks. Pats gulēt neej, nevar zināt.

Saimnlektēvs. Ko nu par mani, gan jau. A. Grig. 9, 565.

791. §. Gramatiski saistītajos objekta bezkopas teikumos cen-

trālais loceklis (vai centrālie locekļi) nosauc objektu (objektus), uz kuru

(kuriem) vēršas kāda darbība. Sīs darbības nosaukums minēts kontekstā.

Parasti bezkopas teikuma centrālais loceklis saistīts ar verbu cita
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teikumā. Tāpēc vārda forma, ar ko izteikts centrālais loceklis, atkarīga
no verba rekcijas (vai arī no prievārda rekcijas).

Bāz kulē, bāz kulē! To stabuli! To stabuli! Brig. 4, 40.

Viņa [zāle] paņem visu. Pilis un pagalmus, pēdas, ko zemē

ieminuši milži un varoņi, pils trepes un nabagu sliekšņus,
skudru tekas un kara lauka sliedes. K. Sk. 4, 165. Krustiņš.
...Iņķls piedzīs no tēva manu parādu. Māte. Tavu parādu? Vai

tad tu Iņķlm ko parādā? 81. 17, 53. Tomullša. Es pirtiņā tā gluži klusītiņām
uztaisīšu ūdeni. Aleksis. Man? Tāda kā! 81. 17, 158. Un kam

stāstīs par tām? Mātei? J. Jauns. 9, 455. «Kā viņus sauc?» —

«Par Liepiņiem.» 81. 16, 149. «Vadītājs tūliņ salabos vāģi, un tad

salaidīsim straujāk.» —
«Ar šito kasti!» smejas tukls, lereibis

amatnieks. A. Č. 2, 141. Vajag tikai to labi gribēt... Aizvērt acis,
nekā par citu nedomāt un tikai gribēt. A. C. 2, 64.

ADVERBIALIE BEZKOPAS TEIKUMI

792. §. Adverbiālie bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam ir

viens vai vairāki centrālie locekļi, kuri saistīti gramatiskām vai jēdzie-
niskām adverbiālām attieksmēm ar kādu citu teikumu kontekstā vai arī

ar kādu kontekstā nenosauktu nojēgumu. Šis nojēgums izriet no konteksta

satura vai runas situācijas.
Adverbiālo bezkopas teikumu centrālais loceklis izteikts ar

to pašu vārdu šķiru vārdiem un to formām kā apstāklis.
Adverbiālie bezkopas teikumi var būt gan gramatiski nesaistīti,

gan gramatiski saistīti.

793. §. Gramatiski nesaistītajos adverbiālajos bezkopas teiku-

mos centrālais loceklis (vai centrālie locekļi) nosauc apstākļus, kādos

risinās kāda darbība. Šī darbība nav nosaukta kontekstā, bet izriet no

konteksta satura vai no runas situācijas.
Gramatiski nesaistītajos adverbiālajos bezkopas teikumos parasti iz-

saka pamudinājumu vai vēlējumos, retāk stāstījumu.
1. Gramatiski nesaistītajos adverbiālajos bezkopas teikumos var iz-

teikt pamudinājumu ieņemt kādu stāvokli, veikt darbību ar centrālo

locekli nosauktajā veidā vai izdarīt kustību ar centrālo locekli nosauktajā
virzienā. Gadījumu vairumā šai teikumu tipā nosaukts darbības veids vai

laiks.

«Mežs deg,» Andriksons atkārtoja. «Kur puiši? Ātri! Un meitas, un

visi!» 81. 15, 197. «Klusāk, klusāk, bērni!» K. Sk. 1, 238. «Bērni un

sievas, mierā!» uzsauca zvejnieks ...

A. Grig. 6, 24. Pa kārtai, pa

rindai, meitiņas, tibiņas. V. Pl. 4, 97. Uz saulaino tāli! Uz saulaino

tāli! Kam krūtis vēl'zvaigznes, kam ideāli! V. Pl. 4, 130. Edvarts. Kaktā,

iebūviet. .. 81. 17, 287. Pie durvīm klauvē. Ā, iekšā, dakter, iekšā.

Brod. 3, 49.
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2. Retāk gramatiski nesaistītajos adverbiālajos bezkopas teikumos

izteikts stāstījums. Tad darbība, kuras apstākļus nosauc centrālais

loceklis, izriet no konteksta vai situācijas, bet dažreiz paliek nezināma.

Maigais jau pa gabalu tam [laiviniekam] uzkliedza un pusteciņus
steidzās uz laivu. Laivinieks nesteigdamies piecēlās, lebāza maizes gabalu
svārku kabatā, paskatījās uz savu ēnu un lēnām čāpoja pa akmeņaino
nokalniņu lejā. «Par agru. ..» viņš rūca un sparīgi Izpūta ūsās. A. U.

34, 25. List... Pilsētas vidū no mazas šķērsielas, kur atrodas vietējā tele-

fona centrāle, iznāk montieris. Tirgotāji stāv savu veikalu durvis un brīnās:

«Vai nav tas montieris traks? Tādā laikā, tādā laikā. Nevar nogaidīt
lietu.» A. C. 2, 147. «Virs jums par to priecīgs nebūs,» viņa saka. «Ak ko

virs!» Strautmaniete viegli atmet ar roku. «Vīra pēc... Es tieši viņam

par spīti, lai turpmāk dod vairāk naudas.» D. Zigm. 1, 68. Ak tad mājās

gan! A. S. 5, 58. Bet tētiņ, tik agri laukā! 81. 17, 16.

794. §. Gramatiski saistītajos adverbiālajos bezkopas teikumos

centrālais loceklis nosauc kādas darbības vietu, laiku, veidu, cēloni, no-

lūku vai mēru. Šī darbība nosaukta kādā citā konteksta teikumā.

1. Centrālais loceklis var nosaukt vietu, kur notiek darbība.

Es tveru airus un braucu mājup. Mājup? Jā. .. Visur man ir

mājas.. . J. Jauns. 4, 8. Māte. Kur dzersi [tēju]? Istabā vai pagalmā?

Krustiņš. Tepat. 81. 17, 20. «Aizbrauksim kaut kur!» — «Kurp?»

leva jautāja. D. Zigm. 1, 22. Tēvs. Paliec man šo akmeni pagalvi.
Zelmiņa. Pagalvī? 81. 17, 193.

2. Centrālais loceklis var nosaukt laiku, kad notiek darbība.

«Bet nu uzdoslm miklu meitenēm: kādā gada talkā ceriņi zied?

Pavasarī vai vasarā?» J. V. 3, 72. Tu nemaz nezini, cik es dažreiz esmu

nelaimīga. Dažreiz? — Arvienu. Brig. 6, 41. «Kad jūs domājat braukt

projām?» — «Sestdien.» J. Jauns. 6, 189.

3. Centrālais loceklis var nosaukt veidu, kada notiek darbība.

«Es iešu darbā — savaldījusies viņa [Mirdza] it kā vienaldzīga

paziņoja.» — «Kājām?» Izbrīnējusies jautāja Zenta. A. S. 5, 126. «Lūdzu

Izteikties. Vārds Kurmim. Tikai īsi. A. U. 29, 783. Es eju katru

vakaru. Bez miera, bez atpūtas un jēgas. A. C. 2, 35.

4. Centrālais loceklis var nosaukt darbības cēloni vai nolūku.

Spricēns, gultā gulēdams, tik nojēdza, ka tam jāguļ vālam.
Kādēļ? Nu, to māte zināja labāk. Aps. J. 2, 325. Pauls. Cilvēku bērni, man

acis pavisam apžilbušas. Matilde. Tik pēkšņi! No kā? 81. 17, 61.

«Te jau tā saslodzlts kā siļķu mucā.» —
«Pašu labā, lai pa ziemu

siltāk ...» A. U. 29, 383. «.. .kaimiņiem es [naudu] aizdodu labprāt...»
— «Ari man?» — «Tev ari, jaunkundzīt.» — «Kāpēc?» — «Kā, — kāpēc?»

vedēja balsi skanēja izbrīns. «No labas sirds.» J. N. 3, 176. «Man vakar

bija tik nemierīgs prāts, ka nezināju, kur dēties.» — «Kādēļ?» —

«Tevis dēļ.» Z. Gr. 5, 174. Nepatika viņam ne šis avīzes saturs, ne iekār-
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tojums.. . bet lasi ja un lasīja tomēr. Aiz spītības. Aiz atriebības.

Aiz opozīcijas. A. U. 34, 132.

5. Centrālais loceklis nosauc kādas darbības vai pazīmes mēru.

«Vai saprati?» — «Nevisai.» 2. Gr. 5, 200. «Laikam ganīšana

viegla?» — «Ļoti,» Aija. .. atteica. J. Jauns. 6, 12. Es esmu ļoti māņ-

ticīgs... Pat pārlieku. A. C. 2,21.
6. Ja adverbiālajā bezkopas teikumā ir divi vai vairāki centrā-

lie locekļi, tad parasti tie nosauc vietu un laiku vai vietu un veidu,
vai arī veidu un cēloni resp. nolūku.

«lesim uz pirti!» — «lesim tūlīt!» Ojārs atsaucās. —
«Un rīt

uz balli.» Zv. 2, 21, 26.
...

«Kurp? Uz mājām?» — «Pirms pie Kajaka.»
2. Gr. 5, 167. «Kā tad tu te gadījies — pēc Ilgiem gadiem? Vai ar

plostu no augšas?» J. V. 3, 103. «Bet kam mums šo citu ēku vaja-
dz ē ja?» — «Taisnību sakot, šoreiz nekam.» Aps. J. 2, 285.

795. §. Adverbiālie bezkopas teikumi palaikam robežojas ar

adverba vienkopas teikumiem (sk. 777. §). Dažreiz abus šos teikuma tipus

diezgan grūti nošķirt vienu no otra.

Parasti adverba vienkopas teikuma galvenais loceklis izsaka dominē-

jošu, predikatīvu pazīmi, piem., Cik v l c g l i!

Turpretim adverbiālajos bezkopas teikumos centrālajam loceklim ir

adverbiālā attieksme ar kādu vārdu vai nojēgumu un tā izteiktā pazīme
nav dominējoša, piem., Rati ritēja uz priekšu. Vieglu

ATRIBUTĪVIE BEZKOPAS TEIKUMI

796. §. Atributīvie bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam ir viens

vai vairāki centrālie locekļi, kuri saistīti gramatiskām atributīvām at-

tieksmēm ar vārdu citā teikumā.

Atributīvo bezkopas teikumu centrālais loceklis izteikts ar

to pašu vārdu šķiru vārdiem un to formām kā apzīmētājs.
Visi atributīvie bezkopas teikumi ir gramatiski saistīti.

797. §. Atributīvie bezkopas teikumi nosauc pazīmi priekšmetam,
parādībai, personai v. tml., kas minēta citā konteksta teikumā.

«Lielus kalnus esi gāzis?» vaicāja Dioģens. — «Lielus.» A. Grig.
10, 27. Kaiva. ...tas ir smags un bīstams darbs. Ļoti ļoti bīstams.

A. Grig. 9, 562. «Tēv, kurā kājā tu gribi, lai es vilkam trāpu?» jautājis
Sārtums. «Labā,» skanējusi atbiUde. A. Č. 2, 104. «Kas vainas?» — «Daudz

vainu. Ne tik daudz pie vārda saucamu, kā sajūtamu.» 8.-U. 3, 206.

«Es pie tevis svarīgās darīšanās,» nosaka viņš un nopūšas. «Tīri tā

kā miršanas.» A. Č. 2, 110. Jau ilgāku laiku viņas acu priekšā mirgo

spilgta ainava. Zaļos, sulīgos toņos. J. N. 3, 101 Tālums no tautas

viņu (pilsētu] kā fantāziju Ir apvtjls leģendām, briesmīgām un skaistām

un asiņu cauršļāktām, — kādas tikai leģendas spēj būt. Asiņu cauršļāk-
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tām. Bet sasalušu asiņu. Ne dzīvu, organisku un karstu. K. S. 1, 329.

«Vai tu tās instrukcijas izlasīji?» — «Par tiem dvīņu traļiem?
Piedod, nepaspēju.» D. Zigm. I, 84. Jumtā lodziņš. Un aiz tā — atkal

jumt l. Stāvi, lēzeni, sarkani, iezaļgani, ar ielāpiem un bez tiem. Brig. 5, 480.

798. §. Atributīvie bezkopas teikumi var robežoties ar adjektīva

vienkopas teikumiem, ja centrālais loceklis ir nominatīvā (sk. 778. §). Pie-

mēram, Auksts var būt gan vienkopas, gan bezkopas teikums. Parasti

abus teikuma tipus var šķirt, ievērojot, ka adjektīva vienkopas teikumā

galvenais loceklis izsaka dominējošu, predikatīvu pazīmi kādai parādībai
vai stāvoklim. Tādējādi vienkopas teikums Auksts varētu attiekties uz me-

teoroloģiskiem apstākļiem v. tml. Turpretim bezkopas teikumā Auksts no-

saukta nedominējoša pazīme, un tas saistīts atributīvā attieksmē ar vārdu

kontekstā, piem., Ilga skatās, kā lēni plūst ūdens. Auksts ūdens. Neviļus

nopurinās, sadrebinot asos pleciņus. Auksts. Bet tas norūda. D. Zigm. 2, 77.

DIVATTIEKSMJU BEZKOPAS TEIKUMI

799. §. Divattieksmju bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam

ir vismaz divi centrālie locekļi un viens no centrālajiem locekļiem saistīts

objekta attieksmē, otrs — adverbiālā attieksmē ar kādu citu teikumu kon-

tekstā vai arī ar kādu nojēgumu, kurš nav kontekstā nosaukts, bet izriet no

konteksta satura vai runas situācijas. Attieksmes var būt gan jēdzieniskas,
gan arī gramatiskas.

Centrālais loceklis, kam ir objekta attieksme, izteikts tāpat
kā objekta bezkopas teikumu centrālais loceklis (sk. 790.—791. §). Centrā-

lais loceklis, kam ir adverbiālā attieksme, izteikts tāpat kā adverbiālā bez-

kopas teikuma centrālais loceklis (792. §).

Divattieksmju bezkopas teikumi var būt gan gramatiski saistīti,

gan gramatiski nesaistīti.

800. §. Gramatiski nesaistītajos divattieksmju bezkopas tei-

kumos centrālie locekļi nosauc darbības objektu un apstākļus, kādos risi-

nās šī darbība. Nojēgums par darbību izriet no konteksta satura vai runas

situācijas.

Gramatiski nesaistītajos divattieksmju bezkopas teikumos visbiežāk

izsaka pamudinājumu, vēlējumu vai jautājumu, retāk stāstījumu.

1. Izsakot pamudinājumu vai vēlējumu gramatiski nesais-

tītajā divattieksmju bezkopas teikumā, nosauc kādas nepieciešamas vai

vēlamas darbības objektu (objektus) un apstākļus, kādos jānorisinās
darbībai.

Klaips. Paklau, svaini, kāpēc tada steiga? Visu ar apdomu! A. Grig.

3, 188. Gaisā visus tādus parazītus, tranus un liekēžus! A. U. 26, 907.
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2. Gramatiski nesaistītos divattieksmju bezkopas teikumus, kuros

izteikts jautājums, ievada vietniekvārda kas akuzatīva forma vai

apstākļa vārds kā. Šie vārdi veido vienu no centrālajiem locekļiem.

1) Ar vietniekvārda kas akuzatīva formu ievadītajos divattieksmju
bezkopas teikumos izteikts jautājums par kādu darbību, ko runātājs
nezina.

tad tu nu aiziesi? Noliņš. Sausos uz Rīgu. Tēvs. Ko tur?

81. 17, 291. Iņkis. ...
es jau ar tām parādu zīmēm ietu uz Roplaini, ja

nebūtu jābīstas, ka viņš Krustiņu aizdzīs. Ko tad? 81. 17, 58. Griva.

... man tūlīt jāiet uz upi. Straume. Ko tad tur nakts laikā? Brod. 3, 41.

«Vai tirgū legriezies?» — «Ko man tur?» J. Gr. 5, 104.

2) Ar apstākļa vārdu ka ievadītajos divattieksmju bezkopas teikumos

izteikts jautājums par kādas darbības veidu, piem., Kā tev pa mājām?
D. Zigm. I, 37.

3. Gramatiski nesaistītajos divattieksmju bezkopas teikumos, kuros

izteikts stāstījums, centrālie locekļi nosauc darbības objektu un

apstākļus. Nojēgums par darbību izriet no konteksta vai situācijas.

Vanags. Tagad tās lielās izmaksas, tagad jālūko, kā labāk Iznāk.

Zemi ar vāczemnieku un tapu ecēšas virsā. A. U. 26, 112. «Vēveru Jorģis
ir ķēms,» Upīšu Mārtiņš teica.. . «Ķēms gan,» Osis piekrita.. «Sieciņu
kulītē — un katru tirgus dienu uz Klidzinu.» A. U. 29, 428. .. .Ja Pilāgs

pēc saules vēl dzina lieku vagu,... tad viņiem [kalpiem] bija iemesls tam

pārmest, ka viņš saimnieka priekšā grib Izrādīties labāks nekā viņi. Tāpat
arī toreiz par grāvi. 8.-U. 3, 199. «Tādus laukus pasaulei par apsmieklu
aizlaist atmatā, tas ir tīrais grēks. Pēdējai vagai vajag būt apsētai un

apartai.» — «Un grāvi gar Vaineļu malu, lai neaug dzērvju kājas.»
A. U. 29, 428.

801. §. Gramatiski saistītajos divattieksmju bezkopas teikumos

centrālie locekļi nosauc kādas darbības objektu un apstākļus. Šī darbība

nosaukta konteksta teikumā.

«Kādam tomēr te jāstrādā.» — «Bet kāpēc nu taisni tev...» no-

murmināja Olga. A. S. 5, 309. Bet tad nu gan puišus, puišus vajadzēs
visās tajās muižās. Un meitas pie lopiem. A. U. 29, 160. «Ko jūs īsti

meklējat, pašu fabriku vai kantori?» — «Patlaban kantori, pareizāk

sakot, direktoru.» J. Gr. 2, 9. «Uz rokām aiznesīšu...» — «Moto-

ciklu?» — «Kam to? Aiznesīšu jūs!» 2. Gr. 2, 104.

OTRĀS PAMATGRUPĀS BEZKOPAS TEIKUMI

PARTIKULU BEZKOPAS TEIKUMI

802. §. Partikulu bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam centrālais

loceklis izteikts ar partikulu. Šādos teikumos centrālais loceklis parasti

attiecas uz kontekstā izteiktu domu, retāk uz situāciju.
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«Vai viņš jums rada?» — «Nē.» A. U. 29, 55. Bezkopas teikums at-

tiecas uz iepriekšējā teikumā izsacīto domu. ... šķila meta kūleni, un

[Andrs] nepaguva laikā atraut roku. lebļāvās nelabi, atsprāga, ar labo

roku saķēris kreisās plaukstu .. .

«Nu-u?» Mārtiņš pavērsa gluži baltas

acis. «Kas nu ir? Pirksts nost?» A. U. 29, 111. Bezkopas teikumā izteikta

doma, kas atspoguļo runātāja attieksmi pret uztverto faktu, proti, nepatiku,

dusmas.

Partikulai, ja tā lietota bezkopas teikumā par centrālo locekli, savas

gramatiskās izolētības dēļ ir jābūt ar samērā noteiktu jēdzienisku saturu,
lai teikums būtu saprotams. Tāpēc bezkopas teikumos partikulu izlietojums
ir ierobežots, proti, tajos iespējamas tikai tās partikulas, kam ir samērā

noteikta leksiskā nozīme. Lielākoties par bezkopas teikumu centrālo lo-

cekli lietotas modālās partikulas, piem., apgalvojuma vai nolieguma parti-
kulas jā, nē, ne, modāli voluntatīvā partikula nu, nozīmju niansētājas par-

tikulas ari, gan, vēl, lai. Pārējās partikulas centrālo locekli neveido. Pie-

mēram, nav iespējams veidot centrālo locekli ar jautājuma partikulu vai,

pastiprinājuma partikulām itin, jo v. tml. Diezgan noteiktās leksiskās nozī-

mes dēļ bezkopas teikumos par centrālo locekli samērā plaši izmantotas

partikulu kopas.
Visi partikulu bezkopas teikumi ir gramatiski nesaistīti.

803. §. Partikulu bezkopas teikumi, kuros par centrālo locekli ir mo-

dāļās pa r t i k v 1 a s jā, nē, ne sastopami visbiežāk.

1. Partikulu bezkopas teikumi ar partikulu jā par centrālo locekli,
izsaka apgalvojumu, jautājumu, runātāja attieksmi pret kaut ko, kā arī

atsaukšanos uz kādiem izteikumiem vai signāliem.
1) Izsakot apgalvojumu, partikulu bezkopas teikumi ar centrālo

locekli jā visbiežāk veido atbildi uz kādu jautājumu. Ar šādu teikumu

apstiprina jautājumā izteiktu domu.

«Tev laikam šodien bij jābrauc uz bērēm?» — «Jā. Māti glabās ap

trim.» A. U. 29, 369. Roplains[-nis]. «Atbildi man, vai tu Dzeni siti?» —

«Jā,» Krustiņš . . . atbildēja ...
81. 13, 40.

Retāk partikulu bezkopas teikumos ar centrālo locekli jā izteikta

piekrišana sarunbiedra stāstījumam vai arī iepriekšēja apgalvojuma
pastiprinājums.

«Tad nu tev būs kāzas...» — «Jā!» A. U. 29, 346. «Brīnišķīga diena

mums pagadījusies.» — «7ā. Bet mēs viņu padarīsim vēl brīnišķīgāku.»
P. R. 3, 285. «Bez mašīnām ari dārzkopis nekur tālu nevar tikt. Jā, jā.

Ko tu iesāksi ar lāpstu un nazīti, kad. .. jaunais kolhoza dārzs stiepsies
kilometri pleci...» J. V. 3, 143.

Izsakot apgalvojumu partikulu bezkopas teikumā, jā dažreiz aizs tā j kontekstā

minētu verbu. Tad šādā partikulu bezkopas teikumā var būt papildinātāji vai

apstākļi.
«Vai tad tev, tik vecam, tēvs ari ir?» — «Kurš cilvēks tad bez tēva?» — «Bērniem

jā ...» es taisnojos. «Bet kur tagad tavs tēvs?» J. Jauns. 5, 32.
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2) Partikulu bezkopas teikumā ar centrālo locekli jā var izteikt j a u-

t ā j v m v, vai runātājs piekrīt kādai domai.

. . . māciet jūs nākošu gadu manu puiku bez skolas naudas krieviski,
tad lai ari let.. . bez piedevām. Vai jā? Kaudz. 2, 380.

3) Partikulu bezkopas teikumos ar centrālo locekli jā var arī iz-

pausties runātāja jūtas. Šāda satura partikulu bezkopas teikumi tuvojas
interjekciju bezkopas teikumiem (sk. 809. §).

Kaut kur pie Brivlņlem . . .dziedāja .. . Osis, skumji pasmaidīdams, no-

vilka caur zobiem: «Jā, jā!... Ir jau savā laikā dziedāts ari.. .» A. U. 29,
504. «Ak jā!» svešais kā Iztrūcies iesaucās. «Tagad es iedomāju, ka jūsu
ruļļi ir novēlēti šodien atkal. .. manā ziņā. ..» Kaudz. 2, 332.

4) Ar partikulu bezkopas teikumu, kurā centrālais loceklis ir jā, var

atsaukties uz kādu izteikumu vai signālu.
«Nu, skuķi, kas nu ir!» Kristaps . . . nepacietīgi sauca. «Jā jel jā!»

Berta iekša atsaucas. A. U. 34, 45. «Klausies!» — «Jā!»

2. Partikulu bezkopas teikumos ar partikulu nē par centrālo locekli

izsaka noliegumu vai jautājumu.
1) Ja partikulu bezkopas teikumā ar centrālo locekli nē izteikts no-

liegums, tad tāds teikums visbiežāk veido atbildi uz kādu jautājumu.
Ar šādu teikumu noliedz jautājumā izteikto domu.

Pauls. Vai tavs tēvs jau pamanījis, ka tavs logs ari no ārpuses at-

verams? Krustiņš. Nē. 81. 17, 67. [Klāvs:] «Nu, krustdēl, vai tu ar tici

spokiem?» — «Nē!» atteicu nedrošā balsi
...

V. Pl. 4, 390. Ko es biju

gribējis? Viņu redzēt vien? Nē. Ko tad vēl? 81. 16, 193.

Retāk partikulu bezkopas teikumos ar centrālo locekli ne izteikts

sarunbiedra stāstījuma satura noliegums vai arī iepriekšējā nolie-

guma pastiprinājums.

Edgars. Bet nu es reiz gulēšu grāvmalē skrandās, un tu man ar

Akmentiņa divjūgu aizbrauksi garām! Un tava sirds būs pallkuse[-\] tik

salta un netaisna, ka tu baznīcā pateiksies dievam, ka viņš tev ļāvis Izbēgt
no tāda vira, un

...
un

...
tās būs beigas. Kristīne. Nē, nē, nē! 81. 17, 392.

Un, taisnību sakot, nezin cik nekrietns vai nederīgs Krustiņš jau ari nebija.
Nē. 81. 13, 38. Bet viņš [Krišiņš] nemaz nav noskumis par to, ka netiks

nakts gājienā uz dārzu. Nē, nē. J. V. 3, 181.

2) Partikulu bezkopas teikumā ar centrālo locekli nē var izteikt jau-

tājumu. Parasti līdz ar jautājumu izpaužas izbrīna par izteiktās domas

noraidīšanu.

Pazīsti Māriņu? Nē?... Glīts skuķis... 81. 13, 126. «Pēter, vai tu

arī neuzrausi kādu dūmu?» — «Nē,» Pēteris isi atbildēja. . . «Nē? Par

ko tā?» Kājauts iejautājās. 81. 13, 92. «Jauno meitu man(im) dosi, Vairs

pa brlkšļlem neklaiņosi.» — «To tik ne! To tik nē!» — «Nē? Pats ceļu
pameklē.» V. Pl. 4, 134.

3. Partikulu bezkopas teikumos ar partikulu ne par centrālo locekli

izsaka noliegumu vai jautājumu.
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1) Ja partikulu bezkopas teikumā ar centrālo locekli neizteikts no-

liegums, tad šis noliegums attiecas uz verbu citā teikumā. Pie centrālā

locekļa var būt teikuma palīglocekļi.
«Ira vairs neklepo?» — «Hm... laikam ne.» D. Zigm. 1, 37. Juris.

Tad tolaik jau Sirsins jūs nopirka? Klejons. Nemaz ne! Zeib. J. 5, 195.

2) Ja partikulu bezkopas teikumā ar centrālo locekli ne izteikts j a u-

t ā j v m s, tad teikumu ievada partikula vai.

Tev laikam grūti šķirties?... Vai ne? J. Gr. 5, 156. Mēs, lielie,

gadus vairs nevaram mērot pie sava auguma. Tie jāskaita. Vai ne?

J. Jauns. 9, 110. «Nu jel tas jāsaka, ka viņam [Birkenbaumam] visvairāk

acu noraudātu pakal nekā mums kaut kuram citam,» Skrastiņš sacīja...
«Vai ne, Birkenbaum?» 81. 22, 12.

804. §. No modāli voluntatīvajām partikulām par partikulu

bezkopas teikuma centrālo locekli lieto nu, kas parasti izsaka pamudinā-
jumu, runātāja jūtas vai atsaukšanos uz kādu pamudinājumu.

1. Pamudinājumā, kas izteikts ar nu, izpaužas runātāja vēlē-

šanās, lai iesāktos kāda darbība. Parasti šādā veidā uzaicina runāt.

«Ar to saticību tā Ir, kā kuro reizi,» Jāzeps nokremšlojās, sataisīda-

mies uz ilgāku runāšanu. «Nu, nu,» Dzilna pamudinādams [stāstīt] brī-

nījās. V. L. 4, 17. Marija aplikās lakatu, legāja kambari pēc luktura un

spoguļa un tad, dīvainu mirkli kalējam uzmezdama, Izgāja no Istabas.

«Nu?» vecais Zemltis jautāja un skatījās lepni visapkārt. «Kam nu ir

taisnība?» (Zemītis prasa, lai apstiprina viņa pirmītējo apgalvojumu, ka

Marijai ir drosme iet uz riju.) 81. 13, 30. Ošu Andrejam vēl nebija pār-
skrējusi sapulces sajūsma, ar savu bumbulaino paegļa nūju sparīgi ārdīja
Lēģerlauka smll(k)tls. «Nu?» viņš novaicāja, sprikstošām acīm Kalvtcā no-

lūkodamies. A. U. 29, 800.

2. Dažreiz partikulu bezkopas teikumos ar centrālo locekli nu izteik-

tas runātāja jūtas. Šāda satura partikulu teikumi tuvojas interjekciju
teikumiem (sk. 810. §).

«Zini,» Lleknls pēkšņi sadrūma, «Egil, ja tā kādreiz sāk domāt, tad

nelaba dūša paliek ...» — «Nu, nu,» uzrunāto pēkšņā pārmaiņa pār-
steidza... Purs 1, 41. «Miega mice,» Spulģis pienācis teica. «Un tādi esot

braukuši uz kuģiem!» — «Nu, nu,» Eidis It kā caur degunu noņurdēja.
J. Gr. 5,319.

3. Partikulu bezkopas teikumos centrālais loceklis nu izsaka at-

saukšanos uz pamudinājumu.
«Kārli!» — «Nu!» — «Paliec pie manis.» 81. 22, 152.

805. §. No niansētajām partikulām partikulu bezkopas tei-

kumos par centrālo locekli mēdz būt pastiprinājuma partikulas ari, gan,

vēl, retumis nenoteiktā partikula lai ar pieļāvuma nozīmi.

Jēkabs. Lai manu zemi leķīlā... Vagars. Jau leķīlāta. Jēkabs. Manas

muižas! Vagars. Ari. L. P. 6, 454. «Pēter, nu jau krusa sen pārgājusi,
lesim atkal uz priekšu.» Un otra balss tūliņ atņēma: «Gan, gan, Ilz! At-
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pūtislmies vēl drusku!» Aps. J. 2, 248. «Domāju vēl palielināt ganāmo
pulka.» — «Vēl? Jums jau tagad tāda bagātība.» Brig. 6, 277. Māte man

šovakar acis neuzmet. Lai! Viņa nezin, ka šovakar... mēs ar Ādolfu Izda-

rījuši svarīgus atklājumus . . . J. Gr. 2, 148.

806. §. Partikulu kopas partikulu bezkopas teikumos par cen-

trālo locekli gadījumu vairumā lietotas, lai izteiktu piekrišanu kādam iz-

teikumam, kādas domas noliegumu vai arī pieļāvumu.
1. Izsakot piekrišanu kādam izteikumam, partikulu bezkopas tei-

kumos par centrālo locekli parasti lieto partikulu kopas tā(jau) nu gan, kā

tad, tā ja, tak jau v. c.

Juris
.. . Jāsim kādreiz kopā pieguļā. Mārcis. Tā gan . .. Zeib. J. 5, 168.

«Tad nu gan!» šoreiz paļāvīgi piekrita Jānis. A. S. 5, 231. «... Marija
palika viņa vietā». — «Ar visu bērnu?» — «Kā tad.» Brig. 6, 89. Un

lašus, taimiņus jūs neredzētu kā savas ausis, ja starp ciemnleku vīriem

nebūtu manis un Eldžas. Tā ja. J. Gr. 5, 26. «Mēs pa šo garo laiku labi

esam iepazinušies,» Pēteris runāja. «Nu tak jau, tak jau.» 81. 13, 139.

2. Nolieguma izteikšanai partikulu bezkopas teikumos par cen-

trālo locekli lielākoties lieto partikulu kopas (tad) nē jau, kur nu, gan

jau v. c.

«Prom iet netaisies?» — «Tad nē jau.» A. S. 5, 427. Pakalns. Tātad

šonakt nemalat?Klaips. Kur nu! Jau mēnešiem nav malts. A. Grig. 3, 232.

Māte. Sēsties nu tu arī. leva. Gan jau. Paliek stāvot. 81. 17, 256.

3. Pieļāvuma izteikšanai partikulu bezkopas teikumos par cen-

trālo locekli parasti lieto dažādas partikulu kopas, kurās ir lai vai tomēr.

Mikus. Krustiņš mani viendien bāra un sacīja, es gribot būt saimnieks,

Māte. Vai viņam toreiz galva bij skaidra? Mikus. Jā. Māte. Nu lai arī...

Ko tev aks draugs ātrumā pasaka, to tu... 81. 17, 14. Lize. Grūti man

mieloties pie tā galda, kur pati tik ilgus gadus biju devēja. Slrslns. Lai

nu, lai, Maijas māte! Neturi ļauna prāta, tik citādi nevarēja. Zeib. J.

5, 147. «Tā nebija vis ziņģe, bet vēstule!» — «Tad tomēr!» Aija iesaucās...
J. Jauns. 6, 59.

MODĀLO VĀRDU BEZKOPAS TEIKUMI

807. §. Modālo vārdu bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam

centrālais loceklis izteikts ar vārdu, kas lietots modālā nozīmē, jeb ar

modālo vārdu. Par centrālo locekli var būt arī vārdu savienojumi ar

modālu nozīmi. Šādos teikumos centrālais loceklis parasti attiecas uz kon-

tekstā izteiktu domu.

... nebija zināms, kur Zenta. Izbraukusi. Varbūt. A. C. 2, 172. «Kopā

strādādami, mēs abi šad tad pārrunājām, ka varbūt tiešām vieglāk būtu...
kolhozā». —

«Bez šaubām,» Elmārs dedzīgi viņu pārtrauca. A. S. 5, 448.

36 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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808. §. Modālo vārdu bezkopas teikumos visbiežāk izsaka piekri-

šanu, pastiprinājumu, jautājumu. Kopā ar šīm nozīmēm teikumā izpaužas
arī jūtas, prieks, šaubas, nožēla v. tml.

1. Piekrišanas izteikšanai modālo vardu bezkopas teikumos par

centrālo locekli parasti lieto labi, labprāt, protams, droši vien, varbūt v. c.

«Tu aizbrauc uz izpildu komiteju un dabū no priekšsēdētāja rakstu...»
— «Labi! Es braucu,» Mirdza piekrita... A. S. 5, 102. Matilde. Vai jūs

neuzņemtos sarakstīt kādu dzejoli par Roplalņu Ilzi? Andžs. Labprāt.
81. 5, 57. Akmentiņš. Mūsu dziedāšanas biedrība nodomājuse[\] sarīkot

zaļumsvētkus un griežas pie sava goda biedra ar padevīgu lūgumu
(priekš) šiem svētkiem Izbrīvēt pils parku... Barons. Labprāt. 81. 17, 355.

«... Knlpere Ir kaimiņu ceļu meistara sieva.» — «Tad jau viņa dzīvo citā

distancē!» Ojārs iesaucās pārsteigts. — «Protams. Pie vīra.» Zv. 2, 21, 14.

[Ēriks:] «Man tiešām laimējās. Kreisā roka pastlva, kas nu tas. Ar laiku

varbūt izvilksies.» — «Jā. Droši vien,» Mirdza neapzinīgi piebilda. «Droši

vien.» A. S. 5, 274. «Bet paritvakar tu atnāc pie manis. Norunāts?» —

«Varbūt.. .» Janīna šaubījās. — «Katrā ziņā!» Mirdza pārliecināja. A. S.

5, 415. Tad viņš vaicāja, kura vasara man būšot [ganos]. «Ari ceturtā, ar

lopiem,» es atteicu, «Nu, tad jau tev ari vajadzētu taisīt šo par bei-

dzamo.» — «Visādā ziņā.» J. Jauns. 6, 19. «Būtu palikuši vecie laiki, tu

tā ir būtu nodzīvojis vecs, jaunību neredzējis. Pat ne apprecējies ne-

būtu.» — «Jānudien!» A. S. 5, 427. «Tā ir tava nākamā 5k01a ...» —

«Skola ...» Rūta satrūkās. «Patiešām!» J. V. 3, 274.

2. Ar modālo vārdu bezkopas teikumu runātājs var arī pastipri-
nāt apgalvojumu vai noliegumu iepriekšējā izteikumā.

... tevi nevajadzēja saukt par Matīsu, bet par Jānīti, garaustiņu.
Nudie!» 81. 13, 29. Pie dziesmu grāmatas reiz bija kļuvusi klāt Dūmaļa
un to apēdusi. Bez jokiem! [patiesi]. J. Jauns. 5, 328.

3. Ar modālo vardu bezkopas teikumu palaikam izsaka jautājumu,
kurā prasīts, lai sarunbiedrs precizē izteikumu modālā ziņā.

«... kad es tev noslauclju seju, tu ar roku neatlaidīgi mēģināti kaut

ko no savas pieres noraust.» — «Vai tiešām?» Sārtums ievaicājās ātri.

A. Č. 2, 107. «... koku fabrika man ari labi strādā...» — «Tiešām? Bet

kādēļ tad bieži jādzird par jūsu naudas grūtībām?» P. R. 1, 16. «... Krus-

tiņš še mūsu krodziniekam parādā tepat jau trīsdesmit ...» — «Patiesi?»

Mārcis brinojās [brīnījās]. 81. 13, 39.

INTERJEKCIJU BEZKOPAS TEIKUMI

809. §. Interjekciju bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam cen-

trālais loceklis izteikts ar izsauksmes vārdu. Šādos teikumos centrālais

loceklis parasti attiecas uz kontekstā izteiktu domu vai arī uz situāciju.
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Dažreiz bezkopas teikumos par centrālo locekli lieto onomatopoētiskos iz-

sauksmes vārdus, lai raksturotu norises veidu. Šādi teikumi pieskaitāmi adverbiālajiem
bezkopas teikumiem, piemēram, Trakš! Nazis iedūrās taisni durvju vidējā dēli. J. Jauns.
5, 42. Svaidīdamies un čūskaini locīdamies, grabēja vilciens pāri pārmiju sliedēm:
klaukatā, klaukatā! Ratatā, ratatā! Brig. 5, 477.

810. §. Interjekciju bezkopas teikumos izsaka jūtas, pamudinājumu
un sveicinājumus vai pieklājības izteikumus.

1. Vairumā interjekciju bezkopas teikumu izteiktas runātāja jūtas,
kuras ierosina kāds izsacījums vai situācija.

«Man nav laika.-» — «Uja, uja!» A. Č. 2, 99. «... pilsētas dzīve man

lidz kaklam.» — «Ari man.» — «Bā! Jums vēl nekas nevar būt lidz

kaklam.» A. U. 34, 407. ... ecēša pakustējās uz priekšu, un krūze ar

strebjamo apgāzās. «Vai!» meitene sabijuses[-ies] iesaucās . . . «Nu streb-

jamais pagalam! Ko nu?» 81. 13, 134. Viņa [Alma] ielej vēl, un es dzeru

un liedzos, ka nu būs diezgan. .. «Ūja! Kas tā par dzeršanu! Dzeriet

vairāk...» J. Ak. 1, 56. Drīz viņam [Augustam] atnāca ari sargposteņa
sūtīts ziņojums: «Pretinieka ķēde virzās no meža uz sādžu.» — «Ahā,»

Augusts atbildēja, It kā to jau gaidījis. K. Š. 1, 165. Roplalnš[-ms] ierauga

skapi vaļā un Krustiņu logā. lekliedzas briesmīgi. Ā! Sauj. 81. 17, 74.

Te nu bija lielais drošinieks! Pē! Bēg uz krāsns. Brig. 4, 21. Vai dieniņ!
Jums pupas jau zied! A. U. 29, 509

2. Ar interjekciju bezkopas teikumiem var izteikt arī pamudinā-
jumu. Kontekstā palaikam nosaukts objekts, uz kuru jāvēršas darbībai,
kā arī darītājs, kam jāveic darbība; pēdējais parasti nosaukts uzrunā.

Māte. Klau! Pagalmā troksnis — ja viņš [Roplainis] tas būtu! 81. 17,
72. «Pag, pag!» viņš [Upīšu Mārtiņš] pieturēja, kad Ješka pieķēra baltās

rokas šķilas galam ...
A. U. 29, 396. Jau domāja, ka kļūšu nepamanīts

garām, kad melnums salīgojās un iesaucās: «Hei! Draugs vai ienaidnieks?»

J. Jauns. 6, 8. «Nu, nūū!» Spricls skubina zirgu. Brig. 5, 471. «Jurks!»

es čukstēju. «Kuš!» māte mani apsauca... J. Jauns. 9, 21. Baumanls

reižu reizēm lesaucās: «Koš-koš-koš! Cig-cig-cig!» Vecā Maška, visu mūsu

zirgu māte, krūmos atsaucās zviegdama. 8.-U. 10, 59. «Nu, tu sliņķi!»

Tiltiņš uzšāva zirgam ar pātagu. 81. 13, 9.

3. Interjekciju bezkopas teikumos var izteikt sveicinājumus un

dažādus pieklājības izteikumus. Sados teikumos palaikam iz-

paužas arī runātāja attieksmes pret uzrunāto personu. Sīs attieksmes iz-

saka ar intonāciju.
Irbe. Un te būs rokas nauda. Edvarts. Paldies. 81. 17, 273. «Labrīt,

kaptein!»
— «Vesels!» ostas priekšnieks nelaipni atņēma. J. Gr. 5, 85.

«Labdien!» viņš teica un apstājās. V. L. 4, 22. «Labvakar!» ienācēji
teica ... J. Jauns. 9, 110.

811. §. Par interjekciju bezkopas teikumiem — un, jādomā, arī vispār
teikumiem — nav uzskatāmas artikulētas skaņas vai skaņu grupas, kas



564

pēc skaņu sastāva gan atgādina izsauksmes vārdus, bet tomēr neizsaka
kādas attieksmes vai pumudinājumu. Tādas artikulētas skaņas palaikam ir:

1) refleksīvi kliedzieni, kas rodas, cilvēkam reaģējot uz

dažādām sajūtām.
Meimurs. . . ātrumā uzgrūda delnu uz adatu maisiņa. «Au!» viņš

lekliedzās un atkrita krēslā. Zeib. J. 2, 21. Vilis. Māt, nu jau sāp. Spieg-
dams. Ai, ai! 81. 17, 82;

2) artikulētu skaņu sakopojumi, kas rodas samulsuma vai vil-
cināšanās dēļ.

«Mums ir noteiktas ziņas, ka jūs esat lietojis zolēs dzensiksnu. Ķur

jūs to ņēmāt?» — «Mjā, mjā,» .. . kurpnieks murmināja un uzlika brilles.

«Tas, tā sakot, ir amata noslēpums.» A. S. 5, 260. «Ko jūs domājat par
to lietu, Ranke kungs?» — Hm, hm, hm! Kaudz. 2, 271;

3) artikulētu skaņu sakopojumi, ar kuriem runātājs rada troksni

kaut kādos nolūkos, piemēram, baidīšanai.

Te viena [vārna] iemetās netālajos lejas vītolos . .. «Paukš!» es klie-

dzu, un vārna bij prom. J. Jauns. 5, 100;

4) smie k 1 i un to attēlojums rakstos.

Klaips. Vai tad tu atbrauci pie manis savas bēres sarīkot? Bērzlap-
eidis. Hi, hi... Tāds kā joks. A. Grig. 3, 220.

PRIEVĀRDU BEZKOPAS TEIKUMI

812. §. Prievārdu bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam centrālais loceklis iz-

teikts ar prievārdu. «Kur tad nazis? Uz sola? — «Zem.»

Prievārdu bezkopas teikumi ļoti reti sastopami.

SAIKĻU BEZKOPAS TEIKUMI

813. §. Saikļu bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam centrālais loceklis izteikts

ar saikli. Šādiem teikumiem ir jautājuma teikuma forma, un tajos izteikts jautājums par
tālāko saturu vai arī pamudinājums turpināt runu.

/. komjaunietis. Redzēju Skudru un vienu no fermas ļaudim peldam. Vilnis. Peldam.

1. komjaunietis. Jā. Gaujmalietis. Un? 1. komjaunietis. Dažus mirkļus man bija jāatrauj
skatiens no viņiem, jo es pats drāzos kritumā. A. Grig. 9, 577. «Un tieši tāpēc es gribēju
ar tevi runāt un ...» — «Un?» — «Un teikt tev . ..» D. Zigm. 1,41. Skulte. Neiespējamu
lietu nemaz nav, ja... Benedikta. Ja? — Skulte. Ja ir griba un drosme. A. Grig. 9, 561.

Sarunvalodā palaikam lieto saikļu bezkopas teikumu Nu un?

«Tu biji ostā, Franci?» — «Jā, aizgāju». — «Nu un? Nekas neiznāca?» V. L. 4, 316.

VOKATĪVA BEZKOPAS TEIKUMI

814. §. Vokatīva bezkopas teikumi ir tādi teikumi, kam centrālais

loceklis izteikts ar nomenu vai pronomenu vokatīva formā. Šādos teikumos

centrālais loceklis parasti attiecas uz situāciju.

[leva:] «Vai nopirki man pastalas?» Bērtulis nolaida acis, sāka no

zemes izplūkt zāli un neatbildēja. «Laikam jau neesi nopircis,» leva runāja
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un pielika parūgta balsi: «Bērtul, Bērtulī» 81. 13, 104. Briviņu kungs!
Briviņu kungs! Deg jūsu mājas! A. U. 29, 568.

815. §. Vokatīva bezkopas teikums dažreiz robežojas ar uz-

runu, ja aiz tā seko vēl kāds teikums: Briviņu kungs! Briviņu kungs!

Deg jūsu mājas!_ A. U. 29, 568. Atšķirībā no uzrunas vokatīva bezkopas
teikumam ir lielāka jēdzieniskā patstāvība un intonatīva nobeigtība.

Jēdzieniskā ziņā uzruna parasti nosauc tikai to personu, pie
kuras vēršas runātājs, turpretim vokatīva bezkopas teikumos vokatīvs

iegūst plašāku saturu. Tas, pirmkārt, izsaka pamudinājumu pievērst uz-

manību turpmākam runas saturam. Šis pamudinājums izteikts atsevišķā
teikumā tādēļ, ka runas satura nozīmīguma dēļ vispirms jānodrošina klau-

sītāja uzmanība. Otrkārt, vokatīva bezkopas teikumā var izteikt personas

vai fakta emocionālu vērtējumu (leva. .. pielika parūgtā balsi: «Bērtul,
Bērtul!» 81. 13, 104).

Intonatīvi ikviens vokatīva bezkopas teikums atdalīts runas

plūsmā tāpat kā jebkurš cits teikums.

816. §. Vokatīva bezkopas teikumi izsaka pamudinājumu vai emocio-

nālu vērtējumu.
1. Vokatīva bezkopas teikumā izsaka pamudinājumu pievērst

uzmanību runātājam vai tālākajam runas saturam.

Māsiņī Mazo māsiņī Kur tu paliec? Brig. 5, 438. Roptains[-ms] Gust!

lejūdz man zirgu. 81. 17, 45. «Krusttēvi» iesaucos pusdiktā balsi. Neviens

neatbild. V. Pl. 4, 394. .. . Irbēs dzird klaigājam un saukājam: «Dāvit,

Dāvlt! Atsaucies jel, Dāvlt!» Aps. J. 2, 92. «Anna!Anna!» viņa [Briviņu

saimniece] kliedza . . . «Skrien! Tētiņš mirst nost!» A. U. 29, 218. «Krusttēv!»

meitene iesaucās .. . «Kas ir, Ievlņ?» saimnieks vaicāja. .. «Kur viņš [Pē-

teris] ecē?» 81. 13, 132. Lejnieku māt! Vai tie mani palaidņi atkal lejā

pie jums? A. U. 29, 574. Elīna grib let. Aleksis. Elln! Elīna apstājas.
Aleksis. Es tev vēl kaut ko gribēju prasīt. 81. 17, 157. «Elza! Tu mani

vairs nemīli!» piepeši visu sapratis, lekliedzās Artūrs. A. S. 5, 97.

2. Ar vokatīva teikumu var izteikt vairāk vai mazāk emocionālu

sarunbiedra vai fakta vērtējumu. Abos gadījumos vokatīvs nozīmes

ziņā tuvojas izsauksmes vārdiem.

Madāma. Edgar! Ēdgar! Labi, ka tava māte vairs neredz, kā tu savu

jaunību apēd. 81. 17, 328. Made. Ko tu tur nobāz? Pīpi! Brenci, Brenci!

81. 17, 85. ...viņa [Olga] vēlreiz pameta skatu uz ceļinieka pusi, tad Iz-

meta malku no rokām un, lesaukdamās «Juri! Juri!» skrēja tam pretim.
A. S. 5, 9. Krustiņš. Matlld, ja es šurp būtu atnācis ar nodomu tevi nekad

vairs neatstāt, ko tad tu teiktu? Matilde legavilēdamās. Krustiņ! 81. 17,
60. Kristīne pietrūkstas kājās un lerauga Edgaru. Atraujas atpakaļ un

rāda, lai Edgars let laukā. Edgars paceļ mēmi rokas. Tad ar mīlestības

un žēlabu pārmēru. Kristiņ! 81. 17, 391. Viņš smagi nopūtās: «Manu

meitiņ...» M. B. 1, 45.
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lESPRAUDUMI

817. §. Par iespraudumiem teikumā var būt iesprausti vārdi un

vārdu savienojumi vai teikumi un iestarpināti vārdi un vārdu savie-

nojumi vai teikumi.

lESPRAUSTI VĀRDI UN VĀRDU SAVIENOJUMI

818. §. Teikumā ir vārdi un vārdu savienojumi, kam nav teikuma lo-

cekļa funkciju un kas attieksmē pret pārējiem vārdiem ir it kā sintaktiski

neatkarīgas vienības. Tomēr teikumā šie vārdi un vārdu savienojumi nav

pilnīgi izolētas sintaktiskas vienības: tiem ar paskaidrojamo teikuma daļu
vai visu teikumu ir īpašs sintaktiski jēdzienisks saistījums. Šādi vārdi un

vārdu savienojumi ir iesprausti vārdi un vārdu savienojumi, kas

teikumā ir ar noteiktu funkciju: tie izsaka runātāja dažādas attieksmes pret
teikumā ietverto saturu, citiem vārdiem, pret reālo īstenību un tās parā-
dībām.

lesprausti vārdi un vārdu savienojumi, pirmkārt, var izteikt runā-

tāja subjektīvi objektīvu attieksmi pret izsakāmo saturu, papil-
dinot teikumu ar dažādām modālām nozīmēm, piemēram, ar apgal-
vojuma, šķietamības vai pieļāvuma nozīmi.

Tiešām, bija pienācis laiks sameklēt karotes [apgalvojums]. A. Grig.
1, 63. Upe, liekas, nemaz neplūst, it kā, ielīdusi zālēs, gulētu kā milzīga
vēdzele [šķietamība]. A. Austr. 1, 161.

Otrkārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var izteikt runātāja
subjektīvu attieksmi pret teikuma saturu, piešķirot teikumam dažādas

emocionāli ekspresīvas nozīmes, piemēram, izbrīnās, apmierinā-
tības vai izmisuma nozīmi.

Tak [taču] šoreiz, par laimi, tas nebija ara [apmierinātības nozīme].

A. Austr. 1, 305.

Treškārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var ierobežot tei-

kumā ietverto saturu, norādot, ka tas ir patiess no zināmas personas vie-

dokļa. Manuprāt, šai izstādē ir vairākas skaistas gleznas.
Ceturtkārt, iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var norādīt uz iz-

sakāmā satura secīgumu vai arī var ievadīt paskaidrojumu vai saistīt

izsakāmo domu plašākā kontekstā.

... Ančina raudzījās šoferi ar lielu neuzticību un piktumu. Pirmkārt —

kā gan viens gluži svešs cilvēks viņas spīdīgo melni varēja nosaukt par

lopiņu. Otrkārt, ej nu uzticies katram garāmgājējam! 2. Gr. 5, 205. Reizēm,

sevišķi jaukās, saulainās, dienās, no būrīša bieži atskanēja:

plnk — pink! plnk — plnk! 8.-U. 7, 289.

819. §. lespraustu vardu un vardu savienojumu funkcija tiek lietoti

dažādu vārdu šķiru vārdi un vārdu savienojumi.
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1. Ar iespraustu vārdu funkciju var but dažādas verbu formas:

1) verbu ciešamās kārtas tagadnes lokāmo divdabju formas, piem.,
domājams, protams, saprotams, zināms, iespējams, dzirdams;

2) verba pavēles izteiksmes formas, piem., piedodiet;

3) verbu tagadnes formas, piem., šķiet, šķietas, liekas;

4) verba nākotnes formas, piem., teiksim sacīsim;

5) verba vajadzības izteiksmes formas, piem., jādomā, jāsaka.
2. Par iespraustiem vārdiem var būt apstākļa vārdi, piem., vis-

pār, pareizāk, vispirms, pirmkārt, otrkārt, galvenokārt.
3. Par iespraustiem vārdiem var būt dažādas lietvārda formas:

1) lietvārda vienskaitļa nominatīva forma, piem., tiesa, brīnums, velns;

2) lietvārda vokatīva forma, piem., debestiņ;
3) lietvārda vienskaitļa ģenitīva formas savienojums ar prievārdu no,

piem., no tiesas;

4) lietvārda datīva forma piemēram;

5) lietvārda vienskaitļa akuzatīva savienojums ar prievārdu par,

piem., par laimi, par nelaimi, par brīnumu;

6) lietvārda daudzskaitļa datīva un instrumentāļa kopīgās formas

savienojums ar prievārdu bez, piem., bez šaubām.

4. Par iespraustiem vārdiem var but arī dažas adjektīvu formas,

piem., galvenais, lielākais, mazākais.

lespraustu vardu funkcija lieto arī kādreizējas lietvārdu formas, ka

patiesi, laikam, un kādreizējās adjektīvu formas tiešām un patiešām.

5. Par iespraudumiem teikuma var but dažādi vardu savieno-

jumi:

1) adjektīva un lietvārda savienojums, piem., tīrais brīnums, tīrie brī-

numi, mīļā stundlņ(a);

2) vietniekvārda un lietvārda vai adjektīva savienojums, piem., citiem

vārdiem, pats galvenais;

3) skaitļa vārda un lietvārda attiecīgās locījuma formas savienojums

ar prievārdu no, piem., no vienas puses vai no otras puses;

4) apstākļa vārda un lietvārda (ar prievārdu vai bez tā) savienojums,

piem., taisni brīnums, tīri par brīnumu;

5) divdabja teicieni vārdu sakot, citiem vārdiem sakot, taisnību sakot,

labāk sakot, pareizāk sakot, tā sakot.

6. Ar zināmu iespraudumu funkciju teikumā lieto arī apstākļu vārdus

īpaši, sevišķi un vārdu savienojumus it īpaši, it sevišķi, tāpat kā, to vidu

vai to starpā. Siem iespraudumiem salīdzinājumā ar citiem iespraustajiem
vārdiem un vārdu savienojumiem ir zināmas atšķirības gan struktūras,

gan arī lietojuma zinā. Tie teikumā parasti ir kopa ar to vardu vai vārdu

savienojumu, kas paskaidro kādu iepriekšēju vārdu — teikuma locekli.

Vārdi īpaši, sevišķi un vārdu savienojumi it īpaši, it sevišķi, to vidu, to
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starpā kopā ar paskaidrojamo vārdu vai vārdu savienojumu veido īpat-
nēju iespraudumu, kas teikumā bieži vien ir uz robežas ar savrupinātiem
teikuma locekļiem.

Vēdzeles, tāpat kā zuši, barību meklēt iziet tikai nakti un dienu

guļ alās vai zem siekstām un velēnām. J. Jauns. 4, 52.
..

.abiem laikam

kauns par vakarnakts ballēm, it sevišķi jau Ješkam. A. U. 39, 67.

820. §. Visiem iepriekš minētajiem vārdiem un vārdu savienojumiem
valodas attīstības gaitā blakus to pamatnozīmēm teikumā pamazām ir

sākušas veidoties jaunas modālas un emocionāli ekspresīvas nozīmes. Uz

šo jauno nozīmju pamata radies arī īpašs izlietojums teikumā — iespraustu
vārdu un vārdu savienojumu sintaktiski jēdzieniskā funkcija.

Lielākajai daļai iesprausto vārdu un vārdu savienojumu ir dzīvs sais-

tījums ar attiecīgo vārdu šķiru vārdiem ne vien morfoloģiskā izveidojuma,
bet arī sintaktiskā izlietojuma ziņā. Bieži viens un tas pats vārds vienā

teikumā var būt ar iesprausta vārda, citā ar kāda teikuma locekļa funk-

ciju, piem.: — Nu, saprotams, pavisam īsu brītiņu, kamēr tu sasildīsies.

V. L. 8, 22. Paskaidrojums bija visiem saprotams. Verba ciešamās kārtas

tagadnes divdabis saprotams pirmajā piemērā ir iesprausts vārds, kas

izsaka runātāja apstiprinājumu par to, kas izteikts teikumā, otrajā pie-
mērā — izteicēja daļa.

Dažkārt ir grūti novilkt stingru robežu starp iespraustu vārdu un

kādu teikuma locekli, piemēram, apstākli: Apiņa kundzes kaimiņienes acīm

redzami nebija apmierinātas ar tādu jaunstrāvnieku tējas vakaru. A. U.

38, 757. «Bet mēs par laimi esam drošībā,» vecais piemetināja. S. E. 1, 14.

Daži vardi var but gan ar iesprausta vārda, gan ar modāla vārda

vai partikulas nozīmi.

Augšā krastā patiešām bija saceltas stalažas, kas slējās augstāk par

Klidzinās nameļlem ar pelēkajiem šindeļu un brūniem un zaļiem dakstiņu

jumtiem. A. U. 29, 7. Tēvoča Matīsa sargātais dārzs tiešām varēja dot

vairāk, nekā tā cerēja. A. Grig. 10, 8.

821. §. lespraustiem vārdiem un vārdu savienojumiem teikumā ir da-

žas vairāk vai mazāk stabilas gramatiskās pazīmes.
1. lesprausti vārdi un vārdu savienojumi parasti tiek teikumā into-

natīvi savrupināti. lespraustus vārdus un vārdu savienojumus
teikumā izrunā ātrākā tempā nekā pārējos vārdus. Runā no citiem vārdiem

tos šķir lielāka vai mazāka pauze, ko rakstos parasti atdala ar komatu,

dažreiz — ar domu zīmi.

Bet Jancim, redzams, bija bezjūtīga mugura. Valdis 1, 10. Bet viņam

pašam [Jancim] — sevišķi par gaidāmo puscilvēku — bija savas īpašas

domas un nodomi. .. Valdis 1, 8. Pa nomaļu pakalniem un tukšiem sakņu

dārziem, liekas, brāžas buru kuģu flote, visām zēģelēm plandot... Sudr.

7, 335. Sākumā Jancis ar Mārču gāja vienrokus, tas ir, Jancis rādīja uguni
un Marčs ķēra vēžus. Valdis 1, 126.
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Vārdus īpaši, sevišķi un vārdu savienojumus it sevišķi, it īpaši, to vidū,
to starpā teikumā savrupina tikai kopā ar paskaidrojamo vārdu vai vārdu

savienojumu: Šoferis pieturēja un līdzcietīgi noraudzījās abās ceļotājās,
it sevišķi Jaitā, It kā tā būtu pati galvenā cietēja. 2. Gr. 5, 204.

2. Novietojuma ziņā iespraustiem vārdiem un vārdu savienojumiem ir

visai stingras likumības.

lesprausti vārdi un vārdu savienojumi, kas attiecas uz teikuma daju
vai visu teikumu, parasti ir attiecīgās teikuma daļas vai teikuma priekšā.

Tas, acīmredzot, bija pievākts pēdējais, kad pārējās mantas

jau nosietas ar virvēm. A. S. 5, 25. Jeb — varbūt viņš gulēja? Jā, tiešām
—

izskatījās tā. Valdis 1, 192. To, protams, pē c Mar c a pavēles —

bija izdarījusi viņa steidzīgi neapdomīgā mēle. Valdis 1, 202. Acīmredzot,
ari tur Salas labā darīja, ko varēja. A. Grig. 2, 15.

Ja iesprausts vārds un vārdu savienojums ir teikuma sākumā, tad tam

bieži vien ir salikta teikuma daļas nozīme.

Tiešām, liksta nebija. Valdis 1, 147. Brīnums, kāpēc saule netika

nekad tālāk kā lidz zināmai svītrai! S. E. 1, 6. Tiesa gan, pie Graužupltes
letekas stāvais krasts drošs pret ūdens uzplūdiem. K. Grig. 2, 28.

Dažkārt iesprausti vārdi un vārdu savienojumi var būt arī teikuma

beigās, it kā piebilduma veidā.

Nē! [Klasesbiedri maldās, bez šaubām! Valdis 1, 233. Reiz man laimē-

jās dabūt vagonu ar akmeņoglēm — tas lr_, man vajadzēja dzelzceļa sta-

cijā izkraut. Par nelielu samaksu, protams. E. V. 2, 53.

Tie iespraustie vārdi un vārdu savienojumi, kas teikumā ir kopā ar pa-

skaidrojumu, nostājas tieši aiz paskaidrojamā vārda vai arī šķirti.
Andrs palaikam neticēja nekādām blēņām, tāpat kā viņa tēvs un

māte. A. U. 29, 55. Un ciemlnieki atstāja zemi viņa lietošanā,

tāpat kā agrāk viņa uztaisītās sudmalas, tikai ar vienu noteikumu, ka vi-

ņam jāmaksā katru gadu ciema kasē tris rubļi. 8.-U. 3, 207. ...abiem

laikam kauns par vakarnakts bailēm, it sevišķi jau Ješkam. A. U. 39, 67.

Tikai retumis šāda veida iespraudumi ir priekš paskaidrojamā vārda

vai teikuma daļas, piem., Tāpat kā dēls, Klāvs Brūnls pārlaida acis

savām mājām. A. U. 34, 453.

lESPRAUSTU VĀRDU UN VĀRDU SAVIENOJUMU NOZĪMES

822. §. lesprausti vardi un vardu savienojumi teikuma saturam var

piešķirt dažādas nozīmes.

Izšķiramas vairākas iespraustu vārdu un vardu savienojumu nozīmju

grupas:'l) iesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar modālu nozīmi,

2) iesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar emocionāli ekspresīvu

nozīmi un 3) iesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar paskaidrojuma
ievadītā ja, norādītāja vai precizētāja nozīmi.
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lesprausti vardi un vardu savienojumi ar modālu nozīmi

823. §. Ir iesprausti vārdi un vārdu savienojumi, kas teikuma satu-

ram var piešķirt dažādas modālas nozīmes, kā apgalvojumu, apstipri-
nājumu, šķietamību, iespējamību, pieļāvumu v. c.

1. Apgalvojuma nozīmi teikuma saturam piešķir iespraustie vardi

tiesa, nudien, bez šaubām un vārdu savienojumi goda vārds, tiesa gan.

Tiesa, dabas apstākli te smagi, tomēr nav šaubu, ka darbi veiktos la-

bāk, ja būtu padomāts ari par attiecīgu stimulu. C. 6, 246. Nudien, es viņus
vairs nemaz neaiztikšu. Valdis 1, 158. Būs gan jāsaka Ilgvaram, lai viņš

pats gādā par savu govi, man, nudien, vairs nav spēka. PLSiev. 3, 4. Tas,

bez šaubām, ir loti noderīgi, ja prot sarunāties ar putniem. K. Grig. 10, 52.

ir, bez šaubām, tiesa, ka mūsu dzeja kļuvusi ievērojami dzejiskāka, sirdij
tuvāka, patiesāka un iedarbīgāka. RB la, 71. Klausies, Didžu, to tu ne-

vienam nestāsti. .. Goda vārds, visu mūžu atcerēšos. M. B. 3, 57. Tiesa

gan, pie Graužupltes Iztekas stāvais krasts bija drošs pret ūdens uzplūdiem.
K. Grig. 2, 28. Tiesa gan, vēlāk ari šoferi nāca pailgā, bet no mūsējiem,
no pilsētu talciniekiem, es tur biju viens. Kar. 3, 5, 3.

Apgalvojuma nozīmi ar zināmu pieļāvuma niansi teikuma satu-

ram piešķir iespraustie vārdu savienojumi acīm redzot, acīm redzams,

acīm redzami. Ar acīm redzot un acīm redzams un acīm redzami izteikta-

jam apgalvojumam ir arī zināma subjektīva vērtējuma nianse.

Pašā vezuma galā uztupināts rēgojās salauzts ratu ritenis. Tas, acīm

redzot, bija pievākts pēdējais ... A. S. 5, 25. Ari zivju fabrikai, kas ziemā

strādāja ar pusslodzi, daži logi bija apgaismoti. Tur, acīm redzot, veica

priekšdarbus pavasara lomu pieņemšanai, tā ka kapteiņa rosmei bija pa-

mats. J. Gr. 5, 7. Zarēnu Kārlis mocījās atkal, acīm redzami, nevarēdams

atrast vārdus tam, kas vēl bija sakāms. A. U. 29, 348. Tā bija neliela kvad-

rātveidīga telpa, kuras lielāko dalu aizņēma plats, acīm redzams, tikko pa-

gatavots, bet gandrīz tukšs rakstāmgalds. J. Gr. 2, 7. Un nu, acīm re-

dzams, viss gāja uz to, ka pie tās [jūras] starp zvejniekiem būs jāpavada
ne viens vien gads. J. Gr. 2, 12. Bet par to Paula kungs, acīm redzami, vis-

mazāk gribēja runāt. A. U. 29, 463.

2. Apstiprinājuma nozīmi teikuma saturam piešķir iespraustie
vārdi protams, saprotams, zināms, pareizi.

Cepure, protams, uz kāzām jānopērk. A. U. 29, 432. Protams, ar zāli

[kuģi] šūpojās ari klnoaparāts un ekrāns, tāpat skatītāji. 2. Gr. 2, 205. Nu,

atteikties jau, protams, nevarēja. J. Jauns. 1, 153. Viss, kam viņš pieskārās,
piesātinājās ar trauksmi un nereti eksplodēja kā viņš pats. Saprotams, iz-

ņemot gauso Purvasloku. A. Grig. 1, 52. Zināms, ari Marčs devās tūliņ pa-

kaĻ Valdis 1, 194. Jurka uzsita sev ar dūri pa stilbu, nosauca: «Jā, pa-

reizi, vienalga, kas strādā ar ūdens spaiņiem, ar traktoru jau katrs ne-

var!» un iekāpa atpakaļ kabīnē. M. B. 3, 55.
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3. Pieļāvuma nozīmi teikuma saturam piešķir iespraustie vārdi

domājams, jādomā, dzirdams.

Tie [labojumi] visi ir tāda rakstura, kuri palīdz padarīt doma skaid-

rāku un kuriem dzejnieks pats, domājams, būtu piekritis. A. Č. 1, 10. Kro-

dziņā tagad, jādomā, ir puslīdz tukšs. A. U. 1, 94.

4. Kādas parādības vai darbības iespējamību izsaka iespraustais
vārds lespējams un vārdu savienojumi cik iespējams, cik vien iespējams.
Vārdu savienojumi cik iespējams, cik vien iespējams izsaka iespējamību ar

mēra nozīmes nokrāsu.

Pavadoņa sniegtie dati, iespējams, netieši nospraudis ceļu atklāju-
miem, kas pastiprinās cilvēka varu pār dabu. RB la, 31. Izņēmu no kaba-

tas granātas un, cik iespējams, pārliecies pār sijas malu, sāku tās sviest

speltē. A. Grig. 1, 133. Tās [mājas] ir veidotas taisnās līnijās, taču, cik vien

iespējams, nesimetriski. RB 1,41.

5. Šķietamības nozīmi teikumam piešķir iespraustie vardi liekas,

šķiet, škletas.

Zvaigznes mirdz bālāk un, liekas, uzkāpušas augstāk dzidrumā. 8.-U.

14, 34. Piemītam ar viņu vienā istabā. Viņa mani, liekas, neredz. 8.-U. 1,

322. Tās [ābeles] jaunajos, stiprajos zaros Tu ari, šķiet, esi mazs zieds.

A. Kr. 1, 9. Aiz malā sabrukušiem buriniekiem, aiz krastmalas stūra pie
koku zāģētavas, škietas, vienu piekrauj, tur ūdens balst kā piens. A. U.

32, 9.

824. §. Ir vārdi, kurus teikumā blakus citam sintaktiskajam izlietoju-
mam, piemēram, partikulāram vai adverbiālam, lieto arī ar iespraudumu
nozīmi. Pie šās grupas pieder vārdi laikam, (un) tiešām, patiešām, no tie-

sas, (un) patiesi. Šos vārdus runātāji var teikumā intonatīvi savrupināt un

ar to palīdzību izteikt savu subjektīvi objektīvo attieksmi pret teikumā ie-

tverto saturu. Minētie vārdi iespraudumu funkcijā teikuma saturam var pie-
šķirt tās pašas modālās nozīmes, ko iepriekš analizētie iespraustie vārdi un

vārdu savienojumi, kā apgalvojuma, apstiprinājuma vai pieļāvuma nozīmi.

Tiešām, mežā likās kā baltā svētku zālē, kad visur spoži mirdz ugunis,
bet viesi vēl nav ieradušies. K. Sk. 4, 335. Tiešām, visa apkārtne, cik vien

tālu skats sniedza, bija zilu dūmaku pilna. A. Grig. 10, 36. Jā, tiešām,
krietns darbs ir padarīts. Brig. 1, 10. Jā, patiešām, Simkam neblj laimes.

J. Jauns. 5, 91. No tiesas, viss labi nokārtosies. Bet kaut kas tur, laikam,

tomēr neblj tā kā vajadzīgs ...

A. U. 29, 181. Patuklā seja neskūta, bet bez

bārdas, tikai pelēku retu pūciņu apaugusi, mīlīgās acis pasmaidīja, mute,

laikam, smaidīt nemaz neprata. A. U. 29, 181. Un, patiesi, vai nav viss

viens, par ko runā — suni, zaķi vai kāpostgalvtņu, — no visa atspulgo cil-

vēks, ja vien viņš ir cilvēks. J. Ez. 1, 200. Patiesi, čigāniete turēja gaisā pa-
celtu skaistu nazīti. J. Jauns. 5, 53. Un tiešām, kādreiz jau bija. V. L. 8, 20.

Un tiešām, jau nākamajā rītā brūnais putns atkal leradās dārzā. K. Grig.
2, 72.



572

Ja minētos vārdus teikumā nelieto ar iesprauduma funkciju, tad tiem

runā nav intonatīva savrupinājuma un rakstos tos neatdala ar pieturas

zīmēm.

Vai viņš to tiešām bij gribējis? 81. 21, 12. Vai tad no tiesas gribat

braukt projām? Zāl. 1, 16. Brigita novēca varenu loku pāri galvai, kas lai-

kam nozīmēja — pāri visai pasaulei. A. U. 38, 747. Tā patiesi bija skaista.

J. Jauns. 5, 107.

lesprausti vardi un vardu savienojumi

ar emocionāli ekspresīvu nozīmi.

825. §. lesprausti vārdi un vārdu savienojumi bez modālajām nozī-

mēm teikumā ietvertajam saturam var piešķirt dažādas emocionāli

ekspresīvas nokrāsas, piemēram, pārsteiguma, izbrīnās, jūsmīguma,
apmierinātības, šaubu, neziņas vai vēlējuma nokrāsu.

Pie šās grupas iespraustajiem vārdiem un vārdu savienojumiem pie-

der: brīnums, par laimi, tīrais brīnums, tīrie brīnumi, tīri par brīnumu,

paldies dievam, mīļā stundiņ(a) v. c.

Emocionāli ekspresīvo nozīmju nianses, ko teikuma ietvertajam satu-

ram piešķir iesprausti vārdi un vārdu savienojumi, var būt dažādas.

1. lespraustais vārds brīnums un vārdu savienojumi tīrais brīnums,

tīrie brīnumi, mīļā stundiņ(a) teikuma saturam piešķir pārsteiguma
vai izbrīnās nokrāsu.

Brīnums, cik ļaudis akli un neredz, ko pat Jancis saprot. Valdis 1, 203.

Tīrais brīnums, kā tumsa visu pārvērš un biedē dzīvu cilvēku! A. U. 39,

67. Uldis gribēja likt nojaust, ka zina, ko viņa par to stāstījusi Lakstam,

bet —
tīrie brīnumi

— mēle kaut kā neklausīja. J. Gr. 5, 32. .. . Mīļā stun-

diņ, kur man vakar bija galva? . . .2. Sk. 2, 103.

2. lespraustais vārds par laimi un vardu savienojums paldies dievam

teikuma saturu niansē ar apmierinātības nokrāsu.

Par laimi, no viņa daudz neatgāja nost uzticamais Pakans .. . A. Austr.

1, 209. Tak [taču] šoreiz, par laimi, tas nebija ārā. A. Austr. 1, 305.

. . . galva laba, par veselību, paldies dievam, nevar sūdzēties, kaut katram

būtu tāda. V. L. 8, 20.

3. lespraudumu nokrāsa ir arī dažiem lietvārdu vokatīviem, piem.,

velns, debestlņ v. c, kuri ir interjektivējušies un zaudējuši savu leksisko

nozīmi. Tie var teikumam piešķirt dažādas emocionāli ekspresīvas nianses.

Velns, kur viņš to naudu ņem? A. U. 29, 7. Ak velns, būtu man vēl

bijis vērdiņš!. . . K. Sk. 4, 65. Kas tā, debestiņ, mūžīgi par steigu!
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lesprausti vardi un vardu savienojumi ar paskaidrojuma
ievadītāja, norādījuma, precizējuma nozīmi.

826. §. Ir vārdi un vārdu savienojumi, kas ievada kādu paskaidrojumu
un teikumā tiek savrupināti kopā ar attiecīgo paskaidrojumu. Pie šās gru-

pas pieder: ipaši, sevišķi, it ipaši, it sevišķi, to vidū, tai starpā, to starpā,
tāpat kā v. c. Tie atšķirībā no pārējiem iespraustajiem vārdiem vai vārdu

savienojumiem teikumā parasti attiecas uz kādu vārdu resp. teikuma locekli.

I. Paskaidrojuma ievadītājvārdi un vārdu savienojumi (gluži) tāpat
kā, līdzīgi kopā ar paskaidrojumu izsaka zināmu salīdzinājuma
niansi.

Vēdzeles, tāpat kā zuši, barību meklēt Iziet tikai nakti un dienu

guļ alās vai zem siekstām un velēnām. J. Jauns. 4, 52. Kārlim, tāpat kā

viņa meitiņai Hildai, svarīgākie dienas darbi noslēdzās ar vakariņām.
M. B. 3, 40. Viļņi, gluži tāpat kā ērģeļu stabules, dziedāja, smējās, rau-

dāja, gavilēja, čukstēja un kliedza cilvēku balsis. 2. Gr. 5, 347.

Paskaidrojuma ievadītājvārdi ipaši, sevišķi un vārdu savienojumi it

īpaši, it sevišķi, to starpā kopā ar paskaidrojumu var precizēt attiecīgo
vārdu vai teikuma daju.

Vairākums, īpaši meitenes, tomēr aizstāvēja braucienu laivā. J. V.

3, 8. Stāsti par putniem aizrauj katru mūsu mazo gaisa lidoņu draugu, it

īpaši naturālistus, topošos putnu novērotājus — ornitologus. K. Grig. 2,

3. Tikai grūti to dabūt rokā, it sevišķi šeit — okeānā. 2. Gr. 5, 273. Pļavā
zied dažādas puķes, to vidū arī gundegas.

827. §. Bez iepriekš minētajiem paskaidrojumu ievadītājvārdiem un

vārdu savienojumiem ir vēl tādi vārdi un vārdu savienojumi, kas tāpat var

ievadīt paskaidrojumu vai kopā ar paskaidrojumu norādīt uz atsevišķu sa-

tura vienību secīgumu, bet kas teikumā tiek savrupināti vieni paši, nevis

kopā ar paskaidrojumu. Pie šās grupas pieder iesprausti vārdi galvenais,
lielākais, mazākais, vispār, proti, pirmkārt, otrkārt, treškārt utt., vispirms,
galvenokārt, pareizāk, manuprāt, mūsuprāt, vārdu savienojumi tas ir, pats

galvenais, pareizāk sakot, labāk sakot, taisnību sakot, patiesību sakot, tā

sakot, vārdu sakot, ar vārdu sakot v. tml.

1. lespraustie vārdi piemēram, proti un vārdu savienojums tas Ir tei-

kumā kopā ar paskaidrojumu precizē atsevišķu vārdu vai vārdu savieno-

jumu.
Tātad Silmežam bija divi lietas, kas pavairoja viņa svaru pagasta

ļaužu starpā, proti, turība un pagasta amats... Aps. J. 2, 96. Andrejs
rēķināja, ka atgriezīsies pēc divdesmit četrām stundām, tas

ir, nākamajā rītā. J. Gr. 2, 144. Apzīmētājs var būt izteikts ar dažādu

vārdu šķiru vārdiem, piemēram, adjektīvu.

Minētie iespraustie vārdi un vārdu savienojumi kopā ar paskaidro-
jumu var precizēt arī teikuma daļu, visu teikumu vai arī plašākā kontekstā

saistīt viena teikuma saturu ar otru.
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Par visiem nedarbiem man nācās saņemt lielāku vai mazāku sodu...
Es, piemēram, ganu istabā kazas. Vai tas slikts darbs? J. Jauns. 5, 117.Pat

uz koku galotnēm viņš centās neskatīties, lai neatrautos pārāk tālu no tie-

šajiem pieredzes priekšmetiem un neaizsteigtos, piemēram, vējam lidz.

A. Gr. 10, 36. Miera viņam vairs nebija. Proti, lidz šim viss bij gājis pa

Tiltiņa prātam, tas bij dzīvojis, kā gribējis, ko viņš pavēlējis, tas bij noti-

cis. 81. 2, 12. Divdesmit gadus vecs viņš bija sarausis prāvu summu,

proti — simts desmit rubļus. 81. 13, 79. No ši skaita 25 bērni tajā bērnu-

dārzā pavadīs visu nedēlu, tas ir, paliks ari pa nakti. R. B. 1,5. . .. Es te,

garām braukdams, tikai iegriezos, gribēdams atgādināt... tas ir, mana

māsa lūdza, lai Jūs neaizmirstot, ka esot solījušās mūs nākamsvētdien ap-
meklēt. 81. 17, 325. Katram gadalaikam Ir savs talismans, tas ir — katrs

gadalaiks piedāvā cilvēkam savu talismanu, ja vien viņam ir saprašana
un ticība šādām lietām. Sudr. 7, 374.

2. lespraustie vardu savienojumi vardu sakot, ar vardu sakot teikumā

var izteikt zināmu secinājumu.

Gultas stāvēja noteiktā rindā gar sienām un bij cēli uztaisītas, saimes

ēdamais galds — balts kā sniegs — istabas vidū, krēsli, soliņi — ar vārdu

sakot, katra lieta savā vietā. 81. 14, 71. Kas nu atkal Ir par traci? Sejas
punos zalganmetnas? Vārdu sakot — virs pēc velna! A. Kron. 1, 25.

... bet viņu [Gaitiņu] īstie Izdzinēji bij gan citi, kurt stāvēja mērniekam

aiz muguras. Ar vārdu sakot: jaunais Gaitiņš bij kādam virām precības
lietās pretinieks ... Kaudz. 2, 253.

lespraustais vārds vispār teikumam piešķir secinājuma nozīmi ar vis-

pārinājuma niansi.

Vispār, viņi satika labi, un kā nu ne, jo divi vien dzīvoja mazajā mā-

jiņā aiz kāpas — vistuvāk jūrai no visa ciema. V. L. 4, 354. Vispār, ekskur-

sijās var lieliski atpūsties.
3. Precizējumu vai paskaidrojumu ar zināmu secinājuma

niansi teikumā ietvertajam saturam var piešķirt iespraustais vārds pareizāk
un vārdu savienojumi pareizāk sakot, labāk sakot, taisnību sakot, patiesību
sakot, tā sakot.

Es stāvēju piespiedies pie mātes, kas bija nosēdusies pie siltā mūrīša,

un klausījos vai, pareizāk sakot, mēmi lūkojos visapkārt pa svešo istabu.

V. Pl. 5, 68. Marčs, taisnību sakot, nebija liels dabas jaukumu pazinējs, ne-

bija ari to cienītājs. Valdis 1, 35. Darbs viegls — patiesību sakot, drīzāk

atpūta nekā darbs. A. U. 34, 402. ... Patiesību sakot, šis kaimiņienes ne

visai iederējās šādā vakarā... A. U. 38, 723. Atminos ari, ka šis cīņas vil-

kās ilgi ilgi, pildīja, tā sakot, gandrīz visu vakaru, kļūdamas uz beigām

ļoti trokšņainas un karstas. Aps. J. 2, 94.

4. Kādas parādības vai notikuma īpašai uzsvēršanai noder ie-

spraustais vārds galvenais un vārdu savienojums pats galvenais.
Nule jau es visu zināju, ko zināt vēlējos. Galvenais, viņš laikam ne-
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nāks vairs uz līdumu. J. Jauns. 8, 12. .. . viņš neatšķīra vairs kungus no

kučieriem... Bet, galvenais, viņš negribēja tos atšķirt ari uz ielas, tā ka

ne vienu reizi vien saņēma lamājumu no kučiera.. . J. Ez. 1, 14. Diez vai

jāprasa, lai katram būtu agronoma, zootehnlķa, veterinārārsta vai Inže-

niera zināšanas, taču vadītājam jāpārzina darbs un, pats galvenais, vi'

ņam jāprot organizēt cilvēkus, organizēt darbu. Pad. J. 6, 71.

5. Uz domas secīgumu teikumā norāda iespraustie vārdi pirmkārt,

otrkārt, treškārt utt., vispirms, vārdu savienojumi pirmām kārtām, no vie-

nas puses, no otras puses v. c.

Vispirms, priekšzīmīgā kārtībā jābūt lopu kūtīm, tām jābūt tīrām un

siltām. Otrkārt, lopu kopšana jāuztic rūpīgi Izraudzītiem cilvēkiem, kam

lopkopība ir sirdslieta un kas šo darbu labi prot, un lopkopji materiāli jā-
ieinteresē Izslaukumu kāpināšanā. Treškārt, saimnieciski jāizlieto esošie

lopbarības krājumi . ..
C. 4, 272. Lai varētu runāt par veiksmīgo un neveik-

smīgo lugā, tad, pirmām kārtām, jānoskaidro žanra jautājums. RB 1 a, 70.

Vispirms, tā [publikas aizrautība] ir liecība par spēju modināt skatītājā

pārdomas, bet, no otras puses — nevar noliegt faktu, ka daudzi skatītāji
nav apmierināti ar šo lugu. R. B. la, 70.

6. lespraustie vārdi manuprāt, tavuprāt, mūsuprāt ierobežo teikumā

ietverto saturu, norādot, ka tas ir patiess no zināmas personas viedokļa.

Matemātikas uzdevums, manuprāt, ir atrisināts pareizi. Mūsuprāt,
šie jaunie atzinumi katrā ziņā ir ieviešami praksē.

7. Ari iespraustie .vārda mazākais, lielākais norada uz zināmu ierobe-

žojumu.
Vai viņš nevarētu nākt? Mazākais, viņš varētu pieiet pie mana loga

un teikt: «Es redzu, tu domā par mani ... J. Jauns. 8, 77. Neviens taču

neprata zivis tā sagatavot kā mamma [māmiņa]; mazākais, Jancis nezināja
vairs otra tāda pasaulē. Valdis 1, 96. Viņš, mazākais, tā nebija redzējis,
lai gan vairāk reižu izdarījis nopietnus pētījumus... S. E. 1, 128. Viss bija

ļoti interesanti, tikai Mārcis domāja, ka viņa pagraba zāģim darba atlicis

vairs tikai četrām, lielākais, piecām dienām
...

Ē. V. 2, 73.

lESPRAUSTI TEIKUMI

828. §. lesprausti teikumi, tāpat kā iesprausti vārdi un vārdu sa-

vienojumi, var izteikt runātāja attieksmi pret paskaidrojamā (pamata) tei-

kumā ietverto saturu, var attiekties gan uz paskaidrojama teikuma daļu,

gan arī uz visu teikumu. Tie runā ir intonatīvi savrupināti un rakstos at-

dalīti ar pieturas zīmēm.

lesprausti teikumi pēc savas uzbūves parasti atbilst divkopu teiku-

miem, piem., Es lidz kaislībai mīlēju šo kalēju Kļavu, šo krusttēvu Kļavu,

kā es viņu parasti saukāju. V. Pl. 4, 386.
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lesprausti teikumi var atbilst arī vienkopas teikumiem.

Viss bija kārtībā, nu vajadzēja vienīgi sākt iet, bet Marčs vēl stāvēja

un, kā rādījās, domāja par kaut ko ļoti svarīgu. Valdis 1, 31. Un tavu brī-

numu — tur zars aiz zara sāka stiepties uz augšu savāds koks, slaiks

un mirdzoši augsts, kā pupa ziedos. K. Sk. 4, 161.

Dažkārt iesprausts teikums var robežoties ar iespraustu vārdu, piem.,
Upīti mēs saucām par Ziemcietlti, jo esot, stāsta, tādas straujas vietas, kur

sīkā straume neaizsalstot pat ziemā. Sudr. 7, 541.

lesprausti teikumi paskaidrojamā teikumā vai teikuma daļā var būt

iekļauti bez saikļiem, piem., ... Rāvnleka Ješkam, es zinu, jau tagad ne-

trūkst daudz no divi tūkstoši. Kaudz. 2, 52. Bieži vien iesprausti teikumi

paskaidrojamam teikumam vai teikuma daļai tiek pievienoti ar saikļvār-
diem kā, tā, piem., Kā resnas jūrnieku tauvas tur gulēja lēpņu saknes, no

kurām, kā stāsta, varot pagatavot kafiju. A. Grig. 12, 99.

Atkarā no tam, kādas nozīmes paskaidrojamam teikumam piešķir
iesprausti teikumi, izšķirami: 1) iesprausti teikumi ar modālu nozīmi,

2) iesprausti teikumi ar emocionāli ekspresīvu nozīmi un 3)

iesprausti teikumi ar paskaidrojuma vai precizējuma nozīmi.

lESPRAUSTU TEIKUMU NOZĪMES

829. §. lesprausti teikumi ar modālu nozīmi paskaidrojama teikuma

saturam var piešķirt dažādas modālas nianses.

1. lesprausti teikumi var izteikt apgalvojumu par kadu parādību
vai notikumu.

Visi — galvu ķīlā lieku — uzņemt gribēs jus ar prieku. A. Kron. 1, 8.

Apgalvojumu ar zināmu konstatējuma niansi teikuma saturam

piešķir arī iespraustie teikumi kā protams, par sevi saprotams (šie iespraus-
tie teikumi literārajā valodā sastopami pareti).

Kaut gan goda maltītes lesākums bija nolikts uz pulksten sešiem va-

karā, tad tomēr slātaviešu un čangaliešu saimnieki sāka lasīties tūliņ pec

pusdienas zināmā norā aiz Slātavas sila, kur, kā protams, neatrada vēl ne-

viena priekšā kā tik zināmu komiteju savās vajadzībās rīkojamies. Kaudz.

2, 292. Mežā piemājoja dažādi citi neradljumt, sevišķi iezīmīgākās vietas

ari spoki, kas dažreiz uzklīda ciemā, par sevi saprotams, vairāk tikai ap

pusnakts laiku, kas ļaužu biedēšanai tas visizdevīgākais. A. U. 21, 215.

Nedrošu apgalvojumu, ari šķietamību izsaka iespraustie teikumi

kā liekas (kā likās), kā rādās (kā rādījās).

Briviņu Ješka pats nekad nežēlojās, tikai drūmi, bet, kā likās, ari lab-
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prāt noklausījās. A. U. 29, 497. Cilvēki ar, kā rādās, nav spējuši turēties

pretī tādam mīlīgam pavasara smaidam, bet devušies laukā. .. pavasara
saulīte visiem mīļa. Aps. J. 2, 281. Jancis, kā rādījās, negribēja tomēr viņu
tūliņ atzīt, viņš kļuva pat tāds kā dusmīgs. Valdis 1, 44. Sai purvlņā, kā

liekas, ir daudzdzērveņu.
2. Kādas parādības vai notikuma iespējamību izsaka iespraustie

teikumi kā paredz, kā domāju, kā ... pagadās.
Bet pats pirmais pavadonis, kam ir lodes forma, kā paredz, sadegs

pilnīgi, jo tā čaula Ir pagatavota no alumīnija kausējumiem. C. 7, 7. Lieci-

niekus gan būtu piesaucis, kā domāju, Prātnieks ari... Kaudz. 2, 7. Lieta

pati par sevi nebija It nebūt svarīga: nebija tajā, kā Jurģos dažkārt paga-

dās, ari nekā bēdīga ... Kaudz. 2, 7.

3. Pieļāvumu izsaka iespraustie teikumi var teikt, kā redzams, va-

rēja redzēt.

.. .
Man mājiņa uzcelta, var teikt, pašā mūža mežā. 8.-U. 14, 164. To

varētu pateikt īsi un strupi, taču šis virs, kā redzams, augsti ciena izskaid-

rošanas metodi. Z. Sk. 2, 11. Sāds priekšlikums, varēja redzēt, visus dalīb-

niekus ielīksmoja. Sudr. 7, 333.

4. Piemeribas vai paraduma nozīmi izsaka iespraustie teikumi

kā aizvien ..., kā teikt, kā ... parasts.
Viss bija, kā teikt, pēc tehniskajām normām. C. 4, 242. Nākošajā pa-

vasari jaunās kaijas savā dzimtene neatgriezās, bet, kā tas kaiju dzīvē

parasts, turpināja apceļot pasauli. Ķ. Grig. 2, 81. Aizslēgt klētis, apskatī-
ties, vai paēdināti suņi, apraust dzirkstis pavardā, kā tas no jaunām die-

nām parasts, ir ari vēl tagad vecmāmiņas pēdējie dienas darbi. Brig. 5, 90.

5. Uz izsakāmas domas piederību norada iespraustie teikumi

kā saka, kā runā v. c.

Ķārkliņš gāja, Izgāzis krūtis. Liepām turpretī bija mugurā mazs kup-
rītis iemeties, kā ļaudis runāja, no lielas klanīšanās, jo Liepa klanījās un

bija brlnum laipns pret katru cilvēku. J. Por. 2, 67. Tai laikā, kad tā pārvie-

tojas starp sauli un zemi, tas ir, kā saka astronomi, atrodas apakšējā kon-

junkcija ar sauli, tā tuvojas zemei dažreiz lidz 40 miljoniem kilometru.

C 10, 38.

830. §. lesprausti teikumi ar emocionāli ekspresīvu nozīmi

paskaidrojamam teikumam piešķir dažādas emocionālas vai ekspresīvas
nokrāsas.

1. lesprausti teikumi ar emocionāli ekspresīvu nozīmi var izteikt iz-

brīnu vai pārsteigumu.
Jau maija otrā puse, bet, skaties vien, vēl vienmēr salnas, spēcīgs

ziemelis, krusa. C. 4, 241.

2. lesprausti teikumi var pastiprināt kāda stāstījuma emociona-

litāti vai ekspresivitāti.

37 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Vienreiz, atminos, stāvu ērkšķu krūmā aiz zedeņiem un šķinu ogas.

D. A. 3, 4. Atminos, vecmāte man stāstīja, kā purva strazds dziedot. D. A.

3, 14.
...

reiz, atceros, visas klases priekšā gribēja direktoram pierādīt, ka

Sillers ideju ziņā esot augstāks par Gētt. 8.-U. 3, 237.

831. §. Ar iespraustu teikuma funkciju var būt arī tādi teikumi, kas

valodas attīstības gaitā jau ir kļuvuši par stabiliem frazeoloģiskiem teicie-

niem. Pie šās grupas pieder šādi iespraustie teikumi jeb frazeoloģiskie tei-

cieni: dievs zina, velns zina, vējš viņu zina, dievs zin kādēļ, velns lai pa-

rauj, velns viņu sazina un tml. Šie frazeoloģiskie teicieni arī var izteikt da-

žādas nozīmes ar emocionāli ekspresīvu nokrāsu.

Viņš [Marčs] palika pavisam nemierīgs, laikam ienāca prātā, ka šo-

rīt arī bija izgājis bez mātes atļaujas, un — vējš viņu zina — vai tās tik

nav sama ūsas, kas tur ūdeni kustas? Valdis 1, 47. Velns lai parauj, par

mēbelēm man [neienāca prātā]... Eh. . . Pagaidām izstiepšu dlvanu no

mana kabineta... V. Sp. 1, 33. ...Laksts, kaut viņu velns paņēmis, izcēla

mani bez gaismas ... J. Gr. 5, 13.

Frazeoloģiskie teicieni dievs zina, velns zina var ievadīt arī paskaidro-

jumu un kopā ar to visam teikumam piešķirt zināmu emocionāli ekspresīvu
nokrāsu.

Viens pusis — dievs zina, kā tas bij noticis — bija pazaudējis
savu jaunību. K. Sk. 4, 231. Un viņam uznāca kāšus, ilgs, nejauks kāšus —

velns zina, kur tāds bija nāc i s. V. L. 8, 120.

832. §. lesprausti teikumi ar paskaidrojuma vai precizē-
juma nozīmi var izteikt runātāja paskaidrojumu, vērtējumu vai norādī-

jumu par pamatteikumā ietverto saturu.

1. Pamatteikumam zināmu subjektīva vērtējuma vai konstatējuma ni-

ansi piešķir, piem., iespraustie teikumi kā redzu, tā saka, kā izsakās.

Nudien, kā redzu, būs pavisam jāiet. S. E. 2, 176. Visu pirmo dienu

pļāvums ir sakaltis par tēju, tā Mārtiņš saka, un karsts kā uguns. J. Ak.

1, 69. Sis džindžulls bija veckunga jaunievedums, lai, kā Pilcis izteicās,
uzmodinātu snaudošos un atgādinātu katram devējam par skanošām tim-

pām. 8.-U. 4, 210.

2. Dažkārt iespraustie teikumi noder kaut kā jau zināma, kādreiz jau
teiktā uzsvēršanai vai atgādināšanai: kā zināms, kā paši
zināt, kā atminēsities, kā jau teicu, cik vien atceros.

Kā zināms, 18. gadsimta Izcilākais leguldījums tehnikas attīstībā bija
tvaika mašīnas Izgudrošana. C. 6, 246. Par niedrēm, kā paši zināt, neviens

maksas neņemot... 8.-U. 3, 235. Pēc tam, kad es biju pie jums pēdējo
reizi, tad man, kā atminē Mies, nebija izdevības nenieka saklausīt, nedz ari

pēdu sadzīt šiem pērnās vasaras čangaliešu krāpējiem... Kaudz. 2, 264.

Kaut gan viss gāja nesakarīgi, tā ka man uzrakstot bij diezgan daudz pūļu
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stāstīto daudzmaz literāri savirknēt, tad tomēr, kā jau teicu, tās četrdesmit

verstis bija noietas pavisam nemanot. J. Jauns. 6, 10. Tie [labojumi] visi Ir

tāda rakstura, kas palīdz padarīt domu skaidrāku ... Bet, kā jau teicu,

pārgrozījumu nav daudz. A. C. 1, 10. Sl siltā, ar sausu grīsli Izklātā miga,
cik vien atceros, ir bijis manā dzivē omulīgākais mājoklis. M. B. 3, 5.

3. Norā d i uz kādas personas izteikumu izsaka iespraustie teikumi
kā ziņo .. ~

kā
...

mēdz teikt, kā ... mēdza.. . teikt, kā
...

mēdza ... saukt,

kā ... mēdz
. ..

saukt v. c.

Kā ziņo ļeņiniskā «Iskra», 1903. gada 26. martā Pēterburgas krievu

aktieri savā viesizrādē Uļejas zālē ... Rīgas skatītājus pirmo reiz iepazīstinā-

ja ar Gorklja lugu «Dibenā». C. 8,23. Tā paša gada pavasari tēvs atnāca no

Talvas ciema uz Zemgali atpakaĻ Dzīve starp mežoņiem, kā viņš pa laikam

mēdza Taivas ciemniekus saukt, tam bija lidz kaklam apriebusies. V. Pl.

5, 71. Bez apkaltiem zirgiem, kā saimnieks mēdza teikt, «ne kusti». J. Por.

2, 17.

4. lesprausti teikumi pamatteikuma ietverto saturu var tuvāk paskaid-
rot ari it kā piebildes veidā.

Toms nolēma doties uz mežu — paklejot un vērot skudru dzīvi, kā

viņš pats teica. A. Grig. 10, 35. Nevarēdams iedomāties, kas gan būtu va-

rējis viņu meklēt — savu vārdu atnācēja nebija teikusi, — viņš nelauzīja
galvu ar minējumiem ...

V. L. 8, 474.

lESTARPINĀTI VĀRDI, VĀRDU SAVIENOJUMI

UN TEIKUMI

833. §. lestarpināti vārdi, vārdu savienojumi vai teikumi izsaka

runātāja vai autora blakus paskaidrojumu vai piezīmi par kādu teikumā

minētu parādību vai notikumu. Tie, tāpat kā lielākā daļa iespraustu vārdu,
vārdu savienojumu un teikumu, runā no pārējiem vārdiem ir intonatīvi no-

šķirti, rakstos atdalīti ar pieturas zīmēm, parasti — ar iekavām. lestarpinā-
tus vārdus, vārdu savienojumus un teikumus izrunā ātrākā tempā nekā pā-
rējos vārdus.

Atšķirība starp iespraustiem un iestarpinātiem vārdiem, vārdu savieno-

jumiem un teikumiem ir tā, ka iestarpināti vārdi, vārdu savienojumi un tei-

kumi parasti neizsaka nedz modālas, nedz emocionāli ekspresīvas nozīmju
nianses.

Struktūras ziņā starp iespraustiem vārdiem, vārdu savienojumiem un

teikumiem var izdalīt atsevišķus tipus, turpretī iestarpinātus vārdus, vārdu

savienojumus un teikumus struktūras ziņā ir diezgan grūti pakļaut kādam

noteiktam klasifikācijas veidam, jo to strukturālais sastāvs var būt dažāds.
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lestarpinātiem vārdiem, vārdu savienojumiem un teikumiem, salīdzinā-

jumā ar iespraustajiem, arī jēdzieniskais saistījums ar pamatteikumu nav

tik ciešs.

lestarpināti vārdi, vārdu savienojumi un teikumi vienmēr teikumā atro-

das aiz paskaidrojamā vārda — starp citiem vārdiem vai teikuma beigās,
bet nekad teikuma sākumā — pirmajā vietā.

Ciema ozolā parkšķina žugure (stārķis) savā rata rumbā. A. Austr. 1,
287. Atcerējos bērnu dienās dzirdētos nostāstus par šausmas ledvesošo īzi

(iezi) Lubānas ezerā, kura ejot no Aiviekstes grīvas uz Maltu (pie Vara-

kļāniem). A. Austr. 1,314.

Paskaidrojamam vārdam vai teikuma daļai iestarpināti teikumi var but

pievienoti bez saikļiem.

Čiekuram jās tomēr varat ticēt. Ja, gulēt ejot, tādu (vismīlīgākie ir za-

ļie, jaunie) paliek pagalvi, no spilvena atskan sila mūzika. Sudr. 7, 374.

Un tā vienā pavasari atkal bijām ar Spickāji (tā viņu ļaudis paklusām

lamāja) uz ezera. J. V. 3, 63.

lestarpināti teikumi paskaidrojamam vārdam vai pamatteikumam var

būt pievienoti arī ar s a i k ļ ie m un saikļvārdiem, piem., kā, bet, jo.
Tie, kas pazina viņu tuvāk (bet pazina viņu vai puse pagasta), zi-

nāja, ka dūšīgāku strādnieku par Mārtiņu grūti atrast. V. Sp. 1, 21. .
.
. Tā-

dēļ arvien vēl paliek noslēpums pati nārsta norise (jo tā notiek lielā dzi-

ļumā), kā ari zuša tālākais liktenis
...

J. V. 3, 121.

Parasti iestarpināti vārdi, vārdu savienojumi un teikumi, paskaidro-
dami kādu atsevišķu vārdu vai teikuma daļu, atrodas attiecīgā teikuma ro-

bežās. Var tomēr būt arī tā, ka minētajiem iestarpinājumiem līdzīgi pa-

skaidrojumi no sava paskaidrojamā teikuma ir norobežoti atsevišķā tei-

kumā. Šādos gadījumos jēdzieniskais saistījums starp paskaidrojumiem un

paskaidrojamo teikuma daļu ir vēl vājāks nekā tad, ja iestarpinājums at-

rodas paskaidrojamā teikuma robežās.

«Klunk, klunk, kHunk!» Blāķis lesmējās. (Jāpiemin, ka Blāķa smie-

šanās skanēja tā, kā kad no pudeles ar tievu kaklu steigšus lietu glāzē.)

Aps. J. 2, 156. Un es ari domāju, ka mūsu dienās tādu Ideālistu atrast vis-

pāri(m) nebūtu viegla lieta! (Cik lieli tad nu mani piezīmējumi, bet, kad

godīgi jāatzīstas — es jūtu tomēr zināmu lepnumu: taču ko darījis!)

Saul. 2, 191.

834. §. lestarpināti vardi, vardu savienojumi vai teikumi paskaidro
vai precizē tuvāk kādu vārdu vai teikuma daļu.

... Pēterburgas krievu aktieri savā viesizrādē Uļejas zālē (tagadējā
Valsts krievu drāmas teātra telpās) Rīgas skatītājus iepazīstināja ar Gor-

kija lugu «Dibenā». C. 4, 23. Tur vēl skan brīnišķīgās tautasdziesmas, tur

godos dejo uz tautas galda trijdeksnis (pušķis), ar kuru sajūsmā sit, lai

vai galds lūst. A. Austr. 1, 180. ...Man ari uz melnā Mustanga (gara



581

melnalkšņa žagara) nevarētu strausis [-ss] līdzi tikt. V. Pl. 4, 408. Piepūtu

vaigu (pareizāk — ne es, bet mans DT), un apklusušo fnllzl Izvilkām uz

lielceļa. M. B. 3, 57. Ja tēvs aizbrauca tālākā zvejā (tas visbiežāk gadījās
pavasarī), tad Vanadziņu aizveda uz ciemu

...
V. L. 4, 355. Bet, kur gāja

garām Labais Burvis, tur viļņi izkusa (jo tie bija no sniega), un, kur viņš
uzpūta savu dvašu, tur uzziedēja puķes. K. Sk. 4, 287.

lestarpināti vārdi, vārdu savienojumi un teikumi ne vien paskaidro vai

precizē blakus piezīmes veidā kādu teikumā minētu parādību vai notikumu,
bet dažkārt izsaka arī dažādas paša autora piezīmes, kas nereti ir

ai ekspresīvi emocionālu nokrāsu.

Viņam [Mežkalnu tēvam] patika stāstīt notikumus no sava diezgan
garā mūža (Mežkalnu tēvam bija jau ap gadu septiņdesmit) vai arī klau-

sīties, kad citi stāsta. Saul. 4, 43. lebridis gandrīz lidz upes vidum, atritina

makšķeri, sameklē kulītē ēsmu (nevar saprast, ko īsti, tikai redzams, ka

nogriež kaut ko no lielāka gabala ar nazi), tad uzmauc uz āķa un, lēnām

šķetinādams auklu no kātam piestiprinātas spailes, laiž tāpat bez pludiņa
straumē. J. V. 3, 30. Reiz — un šī reize Ādamam nekad neizgāja no prā-

ta — Krauklis, kā par brīnumu, uzaicināja Ādamu (vecā ķibele jau sen bija

aizmirsta) braukt lidz uz krogu. Aps. J. 2, 34. Un tad tiešām abi gājām un

meklējām zāģa, ko llestus [-es] apzāģēt (ja mēram vajadzīgu liestu nebija,
tad krusttēvs taisīja ... jaunus). Aps. J. 2, 25.

UZRUNA

835. §. Uzruna ir vārds vai vārdu savienojums, ar ko teikumā uz-

runā parasti kādu personu vai citu dzīvu būtni. Uzruna teikumā nav izo-

lēta sintaktiska parādība, tai ir savs īpatnējs saistījums gan ar atsevišķu
vārdu, gan arī ar teikuma daļu vai visu teikumu.

Māt, skaties, skaties! Brig. 5, 144. «I c streb, testreb, Buka

tēv,» viņa mīlīgi mudināja. A. U. 39, 44. «Tu nem a z nezini, zaķīt, ka

tevi laidīsim šodien pavisam vaļā,» brālītis leteicās. 8.-U. 7, 229.

Ar uzrunu var uzrunāt arī kadu parādību vai priekšmetu.

«Sveika, zeme! Sveiki, zaļie lauki, sveikas, puķainas pļavas, lab-

vakar, puteklīt!» roze mīlīgi dveš. J. Por. 1, 29.

Uzruna teikuma var arī konkretizēt ar otras personas vietniek-

vārdu nosauktu dzīvu būtni, parādību vai priekšmetu.
— Tu, Lien, šodien ganos esi snaudusi. A. U. 4, 348. Vai tu, pe-

lēkais, esi no tiem akmeņiem, kurus te mūsu piekalnēs pameta šļūdoņl,
paši Izkāsdami, jums atstādami savu ledus dvēseli? PLSiev. 6, 10.
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Uzruna kādu personu var arī tuvāk raksturot, piemēram, pēc
nodarbošanās, pēc radniecības pakāpes v. tml.

Pļāvēj, trulas izkapts necilā — Spožas dzirkstis šķiļas tecīlā! ...
Cirtēj, trula cirvja necilā — Asas dzirkstis šķiļas tecīlā!... Dzejniek,

trulas spalvas necilā — Karstas dzirkstis šķiļas tecīlā!... Mcd. 1, 8.

Pareizi, dēls! A. U. 34, 475.

836. §. Uzrunas funkcija teikumā dažkārt saskaras ar teikuma locekļa
funkciju. Uzrunai ir dažas tādas gramatiskās pazīmes, kas raksturīgas tei-

kuma loceklim, tāpēc uzrunu varētu vērtēt arī par īpašu teikuma locekli.

Uzrunai ir vairākas gramatiskās pazīmes.
1. Uzrunai ir savs noteikts morfoloģiskais veidojums: tā var būt iz-

teikta ar lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu citas vārdu šķiras vārdu,
vai arī ar vārdu savienojumu.

«Labrīt, vecmāmiņ!» Sarkangalvīte teica un nāca lekšā. «Labrīt,

meitiņ!» vilks atteica vecmāmiņas balsi un vaidēja. K. Sk. 4, 167.
...

Tas

jādara tev, Laimon, tu esi labākais kāpējs. J. V. 3, 85. «Nē, nē, mīļā,»
vecmāte teica, «tādas zāles viņam būs par stiprām.» J. Jauns. 5, 124.

...Daiļā, trulas saivas necilā — Zelta dzirkstis šķiļas tecīlā! Mcd. 1, 8.

Nāc tikai lekšā, Sprici Pagalniek! A. U. 34, 339. «Vai tu rimsies, ne-

laimes bērns!» Klāvs skaitās. A. U. 34, 495.

Sarunvalodā ar uzrunas funkciju dažkārt teikumā var būt arī otrās

personas vietniekvārda formas.
— El tu, puiku liec mierā! V. Sp. 1, 219. «.. . Vai tu ar zini, kas tā

par vietu, tu?» Kā nu Annele nezinās! Brig. 5, 205. Ē — tu! Ko tu

brīnies, acis ieplētis, kā jaunus putnēnus uzgājis? Valdis 1, 221.

2. Uzruna teikumā vienmēr ir vokatīvā.

...
Labdien, māt, labdien, Juri!... 81. 17, 249. «Jā, Andrej, tu taču

iekodīsi pie mums vakariņas?» svaine sāka rosīties. V. L. 14, 19. Ai vējš,
kas pirmās smaržas guvis sev, Tev seju karsušo un matus skalot ļauju...
Mcd. 1, 11.

3. Uzrunai teikumā ir īpatnēja intonācija — vokatīva intonācija. Uz-

runu no pārējiem vārdiem teikumā šķir lielāka vai mazāka pauze, kas

rakstos tiek apzīmēta ar pieturas zīmēm.

Laiku pa laikam māte iejautājās: «Dēliņ, vai tev nav auksti?...
Bērns, vai tu nesalsti?» un ietīstīja man kājas ciešāk kamanu kažokā.

V. Pl. 5, 64. Es tevi atkal, jūra, ieraudzīju Un sapratu — nekad tu neat-

kāpsies. M. Ķ. 3, 126. Māte. Jo mīļāki viesi, jo veiklāka nama māte,

Kaukēn. 81. 17, 255.

837. §. Uzrunai teikumā ir zināms sintaktiski jēdzienisks sakars gan

ar atsevišķiem vārdiem resp. teikuma locekļiem, gan arī ar visu teikumu.

— Tu, Krišiņ, rāpies atpakaļ laivā par stūrmani, citādi mēs kuģojam
tepat kalnā uz tintes fabriku nevis uz Doles salu. J. V. 3, 13. Redzi,

Tom, vismaz vienā ziņā es tev varu palīdzēt. A. Grig. 10, 31.

Uzrunas attieksmes ar atsevišķiem teikuma locekļiem teikumā ir at-



583

šķirīgas salīdzinājumā ar citu vārdu resp. teikuma locekļu savstarpējām
attieksmēm. Uzrunai ar pārējiem vārdiem teikumā nav nedz saskaņojuma,
nedz pārvaldījuma, nedz piekļāvuma saistījuma. Uzrunai ir savs īpašs jē-
dzieniski sintaktisks saistījums teikumā. Uzrunas jēdzieniski sintaktiskais

sakars'ar pārējiem vārdiem teikumā izpaužas tās īpatnējā funkcijā. Šai uz-

runas funkcijai teikumā ir trejādi izpausmes veidi.

Pirmkārt, uzruna nosauc vai konkretizē ar vietniekvārdu

izteiktu dzīvu būtni, parādību vai priekšmetu.
«Vai tad tu no zirgiem nebīsties, Pastariņ?» veckungs prasīja. 8.-U.

16, 160. «Vai tev, Marč, nebija bailes vienam šurp nākt?» — Jancis

pētīja. Valdis 1, 121.

Vienkopas teikumā uzruna nosauc vai konkretizē to personu vai darī-

tāju, uz ko norāda verba personas galotne.
Uzmanies, Annele!... Brig. 5, 55. «Marč, dēls, nāc nu tuvāk,»

dārzniece mīļi teica. Valdis 1, 95.

Otrkārt, ar uzrunu var pievērst uzrunātā uzmanību.

«Jā, dēls,» tad viņš iesāka, «es ar Lauzēju Jāni kopā pārlaidu savu

bērnības un jaunekļa laiku un pat vecumā nevaru viņa aizmirst.» A. 5.4,43.
Vasaras ceļiniek, atlaidies zālē un paklausies cīruļu dziesmā un kameņu
dūkšanā. Sudr. 7, 335.

Treškārt, uzrunas funkcija teikumā izpaužas dažādu emocionāli eks-

presīvu nozīmju nokrāsu izteikšanā.

Šai gadījumā uzruna bieži vien ir savienojumā ar kādu izsauksmes

vārdu.

«Muļķīti, ko tu brēc?» Juritls pārmeta jēriņam... 8.-U. 5, 375. «E i,

Krišiņ, neguli!» uzsauca zvejas meistars Zlvtlņš, un nogurušais puisis
atkal atver acis. 2. Gr. 5, 299. «Klau, Janc! mēs jau te varētu uzkurt

uguni,» Marts beidzot leteicās. Valdis 1, 193.

Lielāku emocionālu pastiprinājumu var panākt ar uzrunas atkār-

tojumu.
«Nu, Vanadziņ, manu mazo pelu vanadziņ — ko tu nu būvē?» — viņš

apjautājās. V. L. 4, 356. Bērns, bērns, kur tu varēji sev uztaisīt tik dārgu
un skaistu kleitu! Brig. 5, 223. Janc, Janc, kā nu tā vari runāt? Vai tad

esi jau viņam kaut ko lūdzis? Valdis 1, 174.

838. §. Ja uz uzrunu teikumā attiecas vēl kādi citi vārdi, kas to

raksturo, veidojas uzrunas grupa. Uzrunas grupā uzrunu var tuvāk

raksturot viens vai vairāki apzīmētāji.
... sveiki, zaļie lauki, sveikas, puķainās pļavas! J. Por. 1, 29.

Tad es māniju, ka pavasaris saņem manas rokas un čukst: «Vai tev ir

prieks, mans bērns?» J. Jauns. 5, 101. «Mans mīļais, ko tad tu darīji
citām svētdienām?» tēvs runāja. 81. 13, 45.

...

Nu nogriez, nogriez, mīļā
zelta memmīt, kādu birkavlņu, lai Ir ko tauclņus pateclnāt. 8.-U. 7, 53.

Uzrunas grupa veidojas arī tad, ja uzrunu raksturo pielikums, kam sa-

vukārt var būt savi apzīmētāji.
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«Karlln, mc it, iztec manā kambari un ienes viņam krūzīti piena,»

vecmāmiņa mierīgi saka Kartīnei.
. . Brig. 5, 177. Kaspar, dēliņ, paskrie-

nies un apturi lopiņus! Kaudz. 1, 17. ...Nezin vai tikai tas uz labu,

Janci, brālīt? Valdis 1, 52. «Jozef, mana gudrā galva,» sacīja
Toms, «beidzot mēs atkal esam mājās.» A. Grig. 10, 25.

839. §. Uzrunai teikumā ir zināmas novietojuma likumības. Uz-

runa teikumā var būt gan teikuma vai teikuma daļas sākumā, gan beigās,
gan arī — starp citiem teikuma vārdiem.

Marta, vai tu dzirdi, manējā [fabrikas svilpe] pūš. Marta, paklausies.
Ē. V. 2, 64. Nu tu gan melo, skroder, to tu pats esi Izdomājis. A. U. 39,
80. «Tevis dēļ, cielaviņ, es pat zelta gredzenu Izkaltu, ja būtu jaunāks,»
Saulltts jokodamies apkampa Mirdzu. A. S. 5, 165.

Uzrunas novietojums teikumā dažos gadījumos ir saistīts ar teikuma

modālajiem tipiem. No uzrunas vietas teikumā ir atkarīgs arī tās uz-

svars.

1. Jautājuma teikumā uzruna mēdz atrasties gan teikuma sākumā,

gan beigās, gan starp citiem teikuma vārdiem.

Ja jautājuma teikumu ievada jautājuma partikula vai citi jautājamie
vārdi, tad uzruna atrodas vai nu aiz jautājamā vārda, vai arī tālākā no-

vietojumā.
«Vai tev, Marč, nebija bailes vienam šurp nākt?» Jancis pētīja. Valdis

1, 121. «Kam tad tu, dēliņ, viņu tā...» māmiņa nogauž. J. Por. 4, 172.

Ja uzruna nostājas jautājuma teikuma pirmajā vietā, tad tā ir uz-

svērta.

Andri, vai tu vēl redzi skaidri? A. U. 39, 81. Oskar, kur tu gribi iet?

V. L. 8, 107. Ješka, kāpēc tu tikai vēl šorīt taisies braukt, kad tev vajadzēja

jau vakar? A. U. 39, 46.

2. Pamudinājuma teikuma uzruna lielāko tiesu ir aiz verba pavē-
les formas: vai nu tieši blakus, vai arī šķirti.

Nāc lidz, Annele, lesim pie tēva. Brig. 7, 70. Paskaties, Marč, kas viņai

par garām ūsām... Valdis 1, 45. Atnes, llzit, man lāpstu! V. Sp. 1,113.

Nāc, Laimon, lesim sienāžus ķert! J. V. 3, 30. Zēni, esiet taču prātīgi!

Kāpēc jūs laužat lazdas? K. Grig. 2, 68. Jurīt, atnes man krēslu!

Minētajos piemēros uzruna uzsvara ziņa daļēji piekļaujas verba pa-

vēles formai vai arī visam pavēles teikumam.

3. Ja teikumu ievada izsauksmes vārds, kāda partikula vai

vesels izsaukuma teiciens, tad uzruna parasti atrodas aiz izsauksmes vārda,

partikulas vai teiciena.

Klau, Marč! celles! Valdis 1, 29. Nu, Līziņ, ka [ja] tu to kverph

velc lidz, tad ardievu, tad es tevi vairs negaidu. Brig. 5, 59. «Kads tu

labs, Marč,» Jancis teica, lēnām un domīgi ap mīksto augli
damies. Valdis 1, 59. Kāds man prieks, Marč, ka tu atnāci: es tevi

jau visu dienu gaidīju. Valdis 1, 63.
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4. Ja uzruna ievada teikumu, tad ta neatkarīgi no teikuma modāla tipa

iegūst īpašu uzsvaru.

Marč, iesim mājās! Zivis tikpat vairs nekožas. Valdis 1. 54. «Skals

dzisis,» viņš sacīja... «Uz, lespraud viņu stiprāk!» 81. 13, 62. Bauman,

pudeles nes šurp, neaizej ar visām! A. U. 4, 730. Dēliņ, vai tev nav auk-

sti?
...

V. Pl. 5, 64. «Māt,» pulka pēc brīža jautāja, «kas man apmāna acis,
kad es skatos uz jūru?» S. E. 2, 31. Draugi, šis pieminētās grāmatiņas
ilustrējis mākslinieks Alberts Kronenbergs. A. Kron. 1, 3.

5. Būdama blakus personas vietniekvārdam vai pielikumam, parasti
uzruna ar to uzsvara ziņā it kā apvienojas.

Tevi, puisīt, tur pa mājām ļaudis meklē, un tu te sēdi un raudi ... .
8.-U. 16, 23. «Ko jūs, rakari, darījāt zosij?» muižas kungs stingri uz-

prasīja, kad bija tuvāk pienācis. Valdis 1, 151. «Vai tev, Marč, nebija
bailes vienam šurp nākt?» Jancis pētīja. Valdis 1, 121. «Marč, dēls,

nāc nu tuvāk!» dārzniece mīļi teica. Valdis 1, 95.

Ja starp uzrunu un personas vietniekvārdu nostājas vēl kāds cits

vārds, arī tad uzruna uzsvara ziņā piekļaujas personas vietniekvārda

formai.

...Bet tu gan, Pēterīt, varētu ar savu cepuri vel veselu gadu
iztikt... J. Por. 1, 172. Tu gan, Marč, laikam sama neesi redzējis!
Valdis 1,46.

840. §. Uzruna teikumā uzrunājamai dzīvai būtnei vai kādai parādībai
var piešķirt dažādas emocionāli ekspresīvas nozīmju no-

krāsas.' Dažādas nozīmju nokrāsas, ko uzruna var piešķirt kādai per-

sonai vai parādībai, daļēji var būt atkarīgas no uzrunas leksiskās nozīmes.

Piemēram, ja par uzrunu ir lietvārda pamazinājuma forma, tad uzruna

var uzrunājamai būtnei vai parādībai piešķirt īpašu mīļuma vai citas

emocionālas nozīmes nokrāsu: Ar ko tu, Anniņ, spēlēsies, kad es ne-

būšu? 8.-U. 7, 51.

Arī uzrunas intonācija palīdz izteikt kādas emocionālas nokrāsas pa-

stiprinājumu.
1. Ar uzrunu var izteikt mīļuma vai draudzīguma nozīmi.

Kam tad tu, dēliņ, viņu tā.. .J. Por. 1, 172.
...

Eita nu, cita, mani

bērniņi, uz istabu sasildīties!... V. Pl. 5, 68. «Nu, kā klājas, māmiņ?» —

«Tāpat, meitiņ, kā visu dienu.» 81. 13, 62. [Karalis Gundegai] Un tev, mans

bērns, nu jāpārdomā vienai, Kā vari atbildi tu cēlu dot... Brig. 4, 225.

«Nu, kur tad tu, Marč, tik vēlu?» dārznieks teica. Valdis 1, 121. Iznāk

saimnieks, Pēteris Grants, pīpi zobos un saka uz mani: «Jān, nāc nu vaka-

riņās!» J. Ak. 1, 13.

2. Uzruna kādam teikumam var piešķirt patosa nokrāsu.

.. .es no savas mājas sliekšņa drošs un laimīgs veros nākotnē. Svei-

ciens tev, padomju tēvzeme! Sudr. 4, 87. Vai tu tā biji, Tu, ak Visu-

daiļā? Sudr. 6, 51.
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3. Uzruna var izteikt kādas personas vai parādības raksturojumu.
Nu, spradži, nost no ceļa! 8.-U. 16, 89. Ko tu, draņķi, bāzies priekšā!

A. U. 30, 59. «Nāc nu šurp, spītnieki» viņš sniedza Oskaram roku. V. L.

8, 121.
...

Vai tu, balamute, sevi nevarētu pievaldīt! Brig. 5, 147. Liecies

mierā, laiža tāda! A. U. 30, 31. Pasaki tu man, zvērs no cilvēka, kāpēc tu

to manu Ješku grāvi legrūdi? A. U. 30, 64.

841. §. Teikumā dažkārt ir grūti nošķirt, vai attiecīgais vārds ir uz-

runa vai pielikums. No vienas puses, uzrunai ir vēl kas kopīgs ar iesprau-

dumu, bet, no otras puses, tai jau ir arī pastāvīga teikuma locekļa iezīmes.

1. Ar pielikumu uzruna var robežoties tad, ja uzruna nosauc to

dzīvo būtni vai parādību, uz kuru norāda attiecīgā personas vietniekvārda

forma. Lielāko tiesu ar pielikumu robežojas uzruna, kas ir izteikta ar tādu

lietvārdu, kuram nav atšķirīgas vokatīva formas. Šādos gadījumos perso-

nas vietniekvārda forma saskaņojas locījumā un skaitlī ar attiecīgo liet-

vārdu, piem., Tu, mana saule, dodi Man spēku, dzīvību Un nebeidzamu

atver Man gaismas avotu. Asp. 1, 175.

Sai piemērā grūti precizēt uzrunas un pielikuma robežu. Te dažkārt

var palīdzēt vārdu kārta. Minētajā piemērā vietniekvārda tu paskaidro-
jums resp. apzīmējums mana saule, atrazdamies aiz sava paskaidrojamā
vārda tu, vairāk ir ar pielikuma, nevis ar uzrunas funkciju.

Turpretī, ja minētais paskaidrojums teikumā atrastos priekš savas

konkretizējamās vietniekvārda formas, tad vārds saule vairāk būtu ar uz-

runas, nevis ar pielikuma funkciju: Mana saule, tu dod man spēku. Sādā

pozīcijā vārds saule teikumā ne tikai paskaidro attiecīgo personas vietniek-

vārda formu, bet arī nosauc ar personas vietniekvārdu izteikto parādību.
Ja uzruna izteikta ar lietvārdu, kam vokatīva forma atšķiras no nomi-

natīva formas, tā nerobežojas ar pielikumu: Bet vai tu, Marč, nevienam

nestāstīsi? Valdis 1, 81. Un Virpullene ar savu — gan tikai Sikūllenei pielie-
kusies un čukstēdama: «Bet man viņa saka: tu, mās, par to iedosi tris krek-

lus un rubli sudraba naudas.
.

.» A. U. 39, 36. «Ko tu, Elmār,» Ogrēns
uzsauca ... J. Gr. 5, 68. «Ko tu tur nu, Jāni, dari par blēņām!» kāda sieva

iesaucās un izrāva puišam[-s\m] skalu no rokas. 81. 13, 62. Pēc kāda laiciņa
brālis atkal iejautājās: «Vai tu, draudziņ, ko dzirdi?»

2. Uzruna dažos gadījumos ir uz robežas arī ar vokatīva bezkopas
teikumu. Sk. 815. §.

Kalējs, ieklumburējis namiņā, pagrūda galvu durvju spraugā un

kliedza: «Briviņu kungs! Briviņu kungs! Deg jūsu mājas!» A. U. 29,

568. Lejnieku māt! Vai tie mani palaidņi atkal lejā pie jums? Lai nāk

uz mājām ... A. U. 29, 574. Kristiņ! ... Es zinu, ka viss beigts, ka viss par

vēlu... un tomēr... tomēr... 81. 19, 357. E, c brālīt! Pieturi jel drus-

ciņ! Aps. J. 2, 107. «Marč! Marč! Tu dzīvs!» — puisēns lekliedzas, un krū-

tis viņam top tūliņ brīvas un vieglas. Valdis 1, 162. Ē, puiši! Ē, meitas!

E, cilvēki, palīgā, pailgā! 81. 9, 198. Gailēni! Surp naski! V. Pl. 1, 31.
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SALIKTS TEIKUMS

842. §. Saliktam teikumam, tāpat kā vienkāršam teikumam, pie-
mīt visas teikumam raksturīgās pazīmes. Bet salikts teikums atšķiras no

vienkārša teikuma ar savu struktūru. Vienkārša teikuma pamatsastāv-

daļas ir vārdi un vārdu savienojumi, īpaši vārdkopas, bet salikta teikuma

pamatsastāvdaļas ir predikatīvas vienības, kas te sauktas par komponen-
tiem. Vienkāršs teikums, lai arī dažreiz tas uzbūves ziņā ir visai komplicēts
un apjoma ziņā plašs, ir izteikts tikai ar vienu predikatīvu vienību, bet sa-

likts teikums — ar divām, trim un vairākām predikatīvām vienībām.

Salikts teikums, tāpat kā vienkāršs teikums, ir sazināšanās pamatvie-

nība, un tam ir teikumam raksturīgā intonatīvā pabeigtība un satura pa-

beigtība. Šīs pazīmes piemīt visam saliktam teikumam kopumā, bet ne at-

sevišķiem salikta teikuma komponentiem, jo salikta teikuma komponenti,
lai gan tie ir atsevišķas predikatīvas vienības, tomēr ir apvienoti ar vienu

kopēju predikativitāti.
Jūrmalā nebija ļaužu, un tā Izskatījās vienmuļīga. J. Gr. 4, 126. Tā ir

liela laime, ka varam sapulcēties kopā kā brlvt ļaudis... Sudr. 3, 60. Upe
kūp tāli līčos, sienāži siblna augstajā zālē, un mežs klausās. J. Ak. 1, 60.

Tu jau prom vari iet, vari tālumā būt, Bet vai tāpēc mans sapnis tai zūd?

A. Kr. 1, 90.

Tā kā saliktā teikumā katrs atsevišķs komponents ir predikatīva vie-

nība, kam pat iespējama sava modalitāte, tad komponentam savukārt ir

līdzība ar vienkāršu teikumu, jo arī vienkāršs teikums ir predikatīva vie-

nība ar zināmu modalitāti. Bet atsevišķs salikta teikuma komponents tomēr

nav teikums, jo tam nav intonatīvās pabeigtības un satura pabeigtības un

līdz ar to, būdams par komponentu saliktā teikumā, pats par sevi tas nav

sazināšanās pamatvienība.
Un dzirdu, ka durvis Lēni čīkst Un pastaliņas Pa grīdu švīkst. K. Sk.

3, 84. Svilpoja vālodze, mežā šad tad lekliedzās dzilna, vējš žūžoja lielajā
eglē, un tas bija kāzu maršs. M. B. 2, 46. Gar pakalniem Daugava liecas,
Tai krastos ābele zied. A. Kr. 1, 9 (salikti teikumi).
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Pavasar[\]s pretim nāk cīruļos liegos. Koki pleš zarus. Kāds bezgalums

zvlļš! Sudr. 1, 55 (vienkārši teikumi).
843. §. Sintaktiskais sakars. Saliktos teikumos starp katriem

diviem blakus esošiem komponentiem ir sintaktisks sakars. Atkarā no sa-

likta teikuma komponentu strukturāli gramatiskā izveidojuma un no veida,
kā komponenti savienoti savā starpā — ar saikļiem vai bez saikļiem, iz-

šķir trīs galvenos sintaktiskā sakara veidus: sakārtojumu, pakārto-
jumu un piekārtojumu.

Saliktos teikumos sakārtojuma sintaktiskajam sakaram starp
komponentiem ir raksturīgs saikļa saistījums un komponentu sintaktiskais

līdztiesiskums — komponenti strukturāli gramatiskā ziņā atbilst atseviš-

ķiem vienkāršiem teikumiem un ir savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai

sakārtojuma vārdiem.

Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir sakārtojuma sintaktiskais

sakars, ir salikti sakārtojuma teikumi.

Es noliku brokasta traukus rudzu malā, un mēs atkal ganījām. J. Jauns.

6, 40.
...

visi radi viņam bij bagāti, un visām meitām viņš bij devis lielu

pūru. K. Sk. 3, 116. Mašīna gājēju ātri panāca, un Elza paspēja leskatīties

meitenes sejā. A. S. 5, 93.

Saliktos teikumos, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma
sintaktiskais sakars, komponenti nav sintaktiski līdztiesiski: viens no kom-

ponentiem — virsteikums — pēc sava strukturāli gramatiskā izveidojuma
atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam un ir sintaktiski neatkarīgs, bet

otrs komponents — palīgteikums — ir sintaktiski atkarīgs. Komponenti ir

savienoti ar pakārtojuma saikļiem vai pakārtojuma vārdiem.

Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma sintaktis-

kais sakars, ir sali k t i pakārtojuma teikumi.

Mēs Izejam agri no rīta, kad tikko var saredzēt vagu dzīt. J. Ak. 1, 25.

Dienvidus atpūta pieder tam, kurš nakti pieguļā gulējis. J. Ak. 1, 27. Mel-

derlene gribēja zināt, vai Ludis kādreiz neesot ko Izteicis par saviem nodo-

miem. J. Jauns. 5, 214.

Piezīme. Termini virsteikums un palīgteikums ir nosacīti termini sa-

likta pakārtojuma teikuma komponentu apzīmēšanai un lietoti tradīcijas dēj.

Komponenti, kurus šie termini apzīmē, nav teikumi, bet ir salikta teikuma pa-

matsastāvdaļas, kam trūkst teikumam raksturīgās intonatīvās pabeigtības un

satura pabeigtības; palīgteikumam trūkst arī gramatiskās patstāvības.

Saliktos teikumos, kuros starp komponentiem ir piekārtojuma
sintaktiskais sakars, komponenti ir savienoti teikumā bez saikļa. Pēc savas

strukturāli gramatiskās izveides komponenti saliktā teikumā ar piekārto-

juma sintaktisko sakaru atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam.

Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir piekārtojuma sintaktis-

kais sakars, ir salikti piekārtojuma teikumi. Šos teikumus pēc

tradīcijas mēdz saukt par saliktiem bezsaikļa teikumiem.
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Ritu beidzamais vārdiņš būs zināms pa visu ciemu: Kļavu dēli nesa-

tiek! V. L. 2, 39: Sls rindas es rakstu tev Ar purenes ziedu sūru, Tās at-

miņā paturi sev Kā mākoņus, sauli un jūru! A. Kr. 1, 61. Labības laukos

jau redz pļāvējus, rindās slejas stati, smagi vezumi lēnām aizlīgo pa lauku

celiņiem un šķūņiem. J. V. 3, 101.

Saliktos piekārtojuma teikumos jeb saliktos bezsaikļa teikumos kompo-
nentiem ir savdabīgs savstarpējs neatkarīgums, jo strukturāli gramatiskā
ziņā neviens no komponentiem nav pakļauts otram komponentam.

Tu sien āķus, es Ilkšu svlnlņus.. . Br. S. 5, 14. Viss gaiss ir pilns sveķu
elpas, rūgteni sit nāsis un deniņos vaivarājs, pirmās pīpenes tur pret gaismu
balti apstarotas galviņas. D. Zigm. 1, 183.

Daudzos saliktos piekārtojuma teikumos jeb saliktos bezsaikļa teiku-

mos komponenti tomēr var būt arī zināmā mērā savstarpējā atkarībā cits

no cita.

Zens aplaida izbijušas acis visapkārt, no govīm nebija ne vests. S. E.

2, 154. Mēs atpakaļ pametam skatu: milzu druvas tur briedumā šalc. Lukss

1, 32.

Lai gan saliktos piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumos ir saskatāma zi-

nāma līdzība ar saliktiem sakārtojuma teikumiem un saliktiem pakārto-

juma teikumiem, tomēr saliktus piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumus nevar

iedalīt saliktos sakārtojuma teikumos un saliktos pakārtojuma teikumos,
jo sakarā ar to, ka bezsaikļa teikumos nav saikļu (ne sakārtojuma, ne pa-

kārtojuma), sintaktiskais sakars nav līdz galam diferencēts, un tāpēc sin-

taktiskais sakars, kas ir saliktos piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumos starp
komponentiem, nav identificējams nedz ar sakārtojumu, nedz ar pakārto-

jumu. Sintaktiskā sakara veids, kas ir starp komponentiem saliktos piekār-
tojuma jeb bezsaikļa teikumos, ir īpaša, atsevišķi patstāvīga sintaktiska

kategorija, kas šai gramatikā ir nosaukta par piekārtojumu.
Saliktos teikumos, kuros ir vairāki komponenti, ir iespējams ne tikai

viens, bet divi vai pat visi trīs sintaktiskā sakara veidi — sakārto-

jums, pakārtojums un piekārtojums. Starp katriem diviem blakus esošiem

komponentiem ir sintaktiskais sakars, un starp šiem diviem blakus esošiem

komponentiem varbūt tikai viens no trim sintaktiskā sakara veidiem.

Salikti teikumi, kuros ir vairāki komponenti un starp visiem tiem nav

viena veida sintaktiskais sakars, ir jaukti salikti teikumi.

Pievakarē, (pakārtojums) kad tīkliņā plunčājas jau vairāki plati un

trekni plauži, Lalmons piedzīvo lielāko pārsteigumu savā makšķernieka
mūžā: (piekārtojums) gaišā dienas laikā ar rokas makšķeri viņš Izvelk

prāvu zuti! J. V. 3, 118. Debesis bija skaidras un augstas, (piekārtojums)
purvs gulēja lejā, saules piesūcies, (sakārtojums) bet kaut kur tālumā uz

Daugavas pusi tumši dunēja. J. Ez. 1, 168. Viņš [cilvēks] pievērš savu ska-

tienu jūrai, (pakārtojums) kurā bez teiksmu zelta rodama vēl cita vēr-

tība — dzīvais zivju sudrabs, (sakārtojums) un te viņš atnācis, te paliek,
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(piekārtojums) te viņš uzceļ savas pirmās apmetnes un iziet jūrā ar priežu
mizas tīklu ... D. Zigm. 1, 6.

844. §. Komponentos izteiktā satura savstarpējais
sakars. Saliktu teikumu dalījums saliktos sakārtojuma teikumos, salik-

tos pakārtojuma teikumos, saliktos piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumos

un jauktos saliktos teikumos, kā arī šo teikumu komponentu apzīmējums —

sintaktiski līdztiesiski, neatkarīgi vai pakļauti komponenti — balstās uz

komponentu saistījuma veidu un teikuma strukturāli gramatiskajām pazī-
mēm. Taču salikta teikuma komponentos izteiktā reālā satura savstarpējā
neatkarība vai pakļautība nav cieši saistīta ar šādu sintaktisku dalījumu,

jo sintaktiski līdztiesiski komponenti izteiktā satura ziņā var būt gan līdz-

tiesiski attieksmē viens pret otru, gan pakļauti, kā arī sintaktiski atkarīgie
komponenti izteiktā satura ziņā var būt gan pakļauti, gan līdztiesiski, gan

neatkarīgi.
Tā saliktos sakārtojuma teikumos, kā arī daļā saliktu piekārtojuma jeb

bezsaikļa teikumu atsevišķie komponenti ir sintaktiski līdztiesiski. Arī iz-

teiktā satura ziņā komponenti attieksmē viens pret otru var būt līdztiesiski.

Vizot stiepjas sliežu rokas Apņemt zemes bezgalklajus, Un caur

burzmu atskan gaiši Lielo fabriksiržu puksti. Sudr. 1, 118. Rūc tumsā

strauts kā burvis, Un vēji spārnus pleš. K. Sk. 3, 192. Vēji glauda bērzu

tāsis, Gaisā lido dzērvju kāsis. P. S. 2, 12. Pavēni aiz zaļā ciņa Smaida

sārta kaķpēdiņa; Gluži melns lien vagulltls, Dzeltens lido taurenltis. P. S.

2, 11.

Taču šadu saliktu teikumu, kuru komponenti ir līdztiesiski gan sintak-

tiski, gan izteiktā satura ziņā, ir samērā maz.

Lielākoties saliktos sakārtojuma teikumos un daļā saliktu piekārto-

juma jeb bezsaikļa teikumu sintaktiski līdztiesiskie komponenti ir tā saistīti

ar visa teikuma kopējo saturu, ka vienā komponentā izteiktais saturs iz-

riet no citā komponentā izteiktā satura un bieži viena komponenta saturs

bez pārējiem komponentiem nav pilnīgs un saprotams.

lenākdams viņš bij sataisījis visbargāko Ciema vecākā seju, bet Ista-

bas siltums visu bardzību kā garozu kausēja nost. A. U. 39, 42. Jānim sāka

rokas drebēt, un paņemtā papīra lapa palidoja zem galda. A. S. 5, 76. Bet

solīts, un neko tur vairs nevarēja darīt. A. U. 39, 20.

Slieksnis ir izrobots no cirvja cirtumiem, tur kaut kas ir kapāts un pa-

likušas tikai dobes. J. Ak. 1, 10. Dažas stundas vēlāk visās malās jau va-

rēja saklausīt līksmu skaņu — kusa sniegs, pilēja palāses, neskaitāmas ur-

gas meklēja ceļu uz palu straumēm. Z. Sk. 1, 106.

Saliktā pakārtojuma teikumā viens komponents — virsteikums — ir

sintaktiski patstāvīgs, turpretī otrs komponents — palīgteikums — nav pat-

stāvīgs, bet ir pakļauts virsteikumam. Arī komponentos izsakāmā satura

ziņā parasti vērojama palīgteikuma pakļautība virsteikumam — palīgtei-
kumā izteiktais saturs papildina virsteikumā teikto.
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Es redzu pār pagalmu ābeļdārzu, kur visi zari pilni briestošu pum-

puru. J. Ak. 1, 11. Man kādreiz bija draugs, kurš Ilgi dzīvoja ēnā un pēc
tam baidījās skatīties saulē. A. Grig. 9, 597. Paceplls dusmās neatrada

vārdu, ko atbildēt dēlam. V. L. 10, 355.

Ir tomēr salikti pakārtojuma teikumi, kuros galveno teikumā izsakāmo

saturu atklāj nevis gramatiski patstāvīgais un neatkarīgais komponents —

virsteikums, bet gan sintaktiski pakļautais komponents — palīgteikums.

Paziņojam, ka mums sabojājušies motori. .. 2. Gr. 2, 120. Man liekas,
ka kaut kas var nākt... A. Grig. 10, 55.

Ir arī tādi salikti pakārtojuma teikumi, piemēram, relatīvā pakārtojuma
teikumi, kuros abu komponentu — virsteikuma un palīgteikuma — izsakā-

mais saturs nav viens otram pakļauts, bet ir savstarpējā atkarībā. Jānis ar

nodomu viņu bija lūkojis aizmirst, kas viņam ari bija izdevies.

845. §. Sintaktiskas attieksmes. Saliktos teikumos var izšķirt
vairākas sintaktiskas attieksmes.

Saliktos teikumos, starp kuru komponentiem ir sakārtojuma sin-

taktiskais sakars, ir trīs sintaktiskās attieksmes — vienojuma attieksme,
kas sastopama saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponenti ir savie-

noti ar vienojamiem saikļiem un citiem vienojamiem sakārtojuma vārdiem,

pretnostatījuma attieksme — saliktos sakārtojuma teikumos ar pretstata
saikļiem un citiem pretstata sakārtojuma vārdiem; šķīruma jeb alternatīvā

attieksme — saliktos sakārtojuma teikumos ar šķiramiem saikļiem.

Bieži mums ar vectēvu tad gadījās kopā strādāšana, un mēs satikām

labi. J. Jauns. 6, 19. Gan ilgi no cīņas viņš vairījās, Bet dūša nu reiz viņā
pamodās. Rainis 1, 123. Vai ieaug ozols zemē skarbā, Vai lelā paceļas
jauns nams — Ikkatrā vārdā, katrā darbā Mēs savu sirdi leliekam. A. Kr.

1, 22.

Saliktos teikumos, starp kuru komponentiem ir pakārtojuma sin-

taktiskais sakars, ir vairākas sintaktiskās attieksmes: subjekta attieksme,
kas sastopama saliktos pakārtojuma teikumos starp teikuma priekšmeta

palīgteikumu un virsteikumu, objekta attieksme — starp papildinātāja pa-

līgteikumu un virsteikumu, atributīvā attieksme — starp apzīmētāja palīg-
teikumu un virsteikumu, adverbiālās attieksmes (laika, vietas, veida, cē-

loņa, nosacījuma v. c.) — starp apstākļa palīgteikumu un virsteikumu.

Saliktos teikumos, starp kuru komponentiem ir piekārtojuma
sintaktiskais sakars, sintaktiskās attieksmes nav diferencētas sakarā ar to,

ka nav saikļu.

846. §. Jēdzieniskās un jēdzieniski sintaktiskās at-

tieksmes. Saliktā teikumā atkarā no izteiktā reālā satura starp kompo-
nentiem var būt dažāda veida jēdzieniskās attieksmes, kā, piemēram, sub-

jekta attieksme, objekta attieksme, atributīvā attieksme, vairākas adver-

biālās attieksmes, pretstata attieksme, sastata attieksme, neatbilsmes at-
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tieksme, uzskaitījuma attieksme v. c. Starp katriem diviem blakus esošiem

komponentiem var būt viena vai vairākas jēdzieniskās attieksmes.

Saliktos pakārtojuma teikumos starp palīgteikumu un virsteikumu

parasti ir viena jēdzieniskā attieksme, bet var būt arī divas vai pat trīs jē-
dzieniskās attieksmes.

Tā teikumā Brālis Antiņš, kas bija tagad jau pieaudzis, Izsmēja un zo-

boja Pēteri... (D. A. 1, 178) jēdzieniskā attieksme, kas ir» starp palīgtei-
kumu un virsteikumu, ir viena, un tā ir atributīvā jēdzieniskā attieksme, jo

palīgteikums kas bija tagad jau pieaudzis raksturo, kāds ir Antiņš.
Bet teikumā Priekšstatu, kā norit filmu veidošanas darbs, negūstām

starp palīgteikumu un virsteikumu ir divas jēdzieniskās attieksmes — atri-

butīvā attieksme un objekta attieksme, jo palīgteikums kā norit filmu vei-

došanas darbs izsaka gan to, kāds ir priekšstats, gan to, par ko negūstām

priekšstatu.
Teikumā Mums ir prieks, ka tu esi pārnācis sveiks un vesels starp pa-

līgteikumu un virsteikumu ir trīs jēdzieniskās attieksmes — atributīvā at-

tieksme, objekta attieksme un kauzālā attieksme, jo palīgteikums norāda

gan uz to, kāds ir prieks un par ko ir prieks, gan arī kāpēc ir prieks.
Saliktos teikumos ar pakārtojuma sintaktisko sakaru, ja starp kompo-

nentiem ir divas vai trīs jēdzieniskās attieksmes, parasti viena no jēdzie-

niskajām attieksmēm ir spilgtāk izteikta par pārējām, un tā šai gramatikā
ir saukta par dominējošo attieksmi.

Tā iepriekš minētajos divos teikumos Priekšstatu, kā norit filmu vei-

došanas darbs, negūstām un Mums ir prieks, ka tu esi pārnācis sveiks un

vesels, lai gan ir divas resp. trīs jēdzieniskās attieksmes starp komponen-
tiem, tomēr dominējošā attieksme, kas izteikta spilgtāk par pārējām, ir

atributīvā attieksme.

Saliktos teikumos, starp kuru komponentiem ir pakārtojuma sintaktis-

kais sakars, dominējošā jēdzieniskā attieksme pēc nosaukuma ir tāda pati
kā sintaktiskā attieksme. Ja, piemēram, saliktā pakārtojuma teikumā starp
virsteikumu un palīgteikumu dominējošā jēdzieniskā attieksme ir atribu-

tīvā, tad arī sintaktiskā attieksme ir atributīvā un salikts teikums ar šādu

atributīvu attieksmi, kas ir reizē jēdzieniska un sintaktiska, ir salikts pa-

kārtojuma teikums ar apzīmētāja palīgteikumu. Tās jēdzieniskās at-

tieksmes, kas ir starp komponentiem blakus dominējošai attieksmei, bet

nav dominējošās, ar sintaktisko attieksmi nesaskan.

Ja starp palīgteikumu un virsteikumu ir tikai viena jēdzieniskā at-

tieksme, tad tā, tāpat kā dominējošā jēdzieniskā attieksme, vienmēr sakrīt

ar sintaktisko attieksmi.

Katram palīgteikumu tipam ir viena noteikta jēdzieniskā attieksme, kas

pēc nosaukuma ir tāda pati kā sintaktiskā attieksme — teikuma priekšmeta
palīgteikumam attieksmē pret virsteikumu ir subjekta attieksme, papildinā-
tāja palīgteikumam — objekta attieksme, apzīmētāja palīgteikumam — at-

ributīvā attieksme, apstākļa palīgteikumiem — adverbiālās attieksmes.
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Tā kā visām šīm attieksmēm — subjekta attieksmei, objekta attieksmei,

atributīvajai attieksmei un adverbiālajām attieksmēm ir divas puses — sin-

taktiskā un jēdzieniskā, tās saucamas par jēdzieniski sintaktiska-

jām attieksmēm.

Saliktos sakārtojuma teikumos starp komponentiem ir sastopa-
mas vairākas jēdzieniskās attieksmes: laika attieksmes (vienlaicīguma at-

tieksme un secīguma attieksme), seku attieksmes (cēloņa un seku attieksme,
nolūka un seku attieksme, nosacījuma un seku attieksme), salīdzinājuma

attieksme, pieļāvuma attieksme, sastata attieksme, pretstata attieksme,
neatbilsmes attieksme, norobežojuma attieksme, pievienojuma attieksme,

uzskaitījuma attieksme.

Šķīruma sintaktiskā attieksme parasti ir saistīta ar vienu jēdzienisko
attieksmi — uzskaitījuma attieksmi, bet vienojuma un pretnostatījuma sin-

taktiskā attieksme balstās uz vairākām jēdzieniskajām attieksmēm. Salik-

tos sakārtojuma teikumos ar vienojuma sintaktisko attieksmi var būt šā-

das jēdzieniskās attieksmes: laika attieksmes (vienlaicīguma attieksme un

secīguma attieksme) seku attieksme, salīdzinājuma attieksme, pieļāvuma
attieksme, pievienojuma attieksme, sastata attieksme, pretstata attieksme;
saliktos sakārtojuma teikumos ar pretnostatījuma sintaktisko attieksmi —

sastata attieksme, pretstata attieksme, neatbilsmes attieksme, norobežojuma
attieksme, pievienojuma attieksme.

Saliktos piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumos jēdzienisko
attieksmju apjoms ir ļoti liels un dažāds: laika attieksmes (vienlaicīguma
attieksme un secīguma attieksme), sastata attieksme, paskaidrojuma at-

tieksme, piebilduma attieksme, subjekta attieksme, objekta attieksme, at-

ributīvā attieksme, adverbiālās attieksmes (nosacījuma attieksme, cēloņa
un seku attieksme v. c).

Saliktos sakārtojuma teikumos un saliktos piekārtojuma jeb bezsaikļa

teikumos, tāpat kā saliktos pakārtojuma teikumos, starp katriem diviem

komponentiem var būt viena, divas vai pat trīs jēdzieniskās attieksmes.

Piemēram, teikumos Nakts bija silta, un mežs ēnu pilns (A. Grig. 10, 93)
Koki šalca, apvāršņa malā ātri brieda ugunīgas saules pumpurs (Brod. 6,

3) ir viena jēdzieniskā attieksme — laika attieksme: pirmajā un otrajā

komponentā minētās parādības realizējās vienlaicīgi.

Teikumā Es minu no visa spēka, un ratiņš iet rūkdams vien. (J. Jauns.

5, 94) ir divas jēdzieniskās attieksmes: laika attieksme (abos komponentos
minētās darbības notiek vienlaicīgi) un seku attieksme (pirmajā kompo-
nentā minētās darbības sekas ir darbība, kas izteikta otrajā komponentā).

Bet teikumā Māte zēnu slavēja, un viņš laimīgs smaidīja ir trīs jēdzie-

niskās attieksmes: seku attieksme (otrajā komponentā minētā darbība ir se-

kas pirmajā komponentā minētajai darbībai), pievienojuma attieksme (ot-

rajā komponentā teiktais paskaidro, kāds zēns kļuva un ko darīja) un laika

attieksme (komponentos minētās darbības notiek vienlaikus).

38 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Tais teikumos, kuros starp komponentiem ir divas vai trīs jēdzieniskās
attieksmes, viena no tām parasti ir dominējošā attieksme, kas ir spilgtāk
izteikta par pārējām. Tā, piemēram, minētajā teikumā Es minu no visa

spēka, un ratiņš iet rūkdams vien (J. Jauns. 5, 94) dominējošā attieksme

ir seku attieksme.

Grupējot saliktus sakārtojuma un saliktus piekārtojuma teikumus pēc
jēdzieniskajām attieksmēm, par pamatu ir ņemta tieši dominējošā attiek-

sme, pārējās jēdzieniskās attieksmes nemaz neminot.

Bet dažkārt vienlīdz spilgti ir izteiktas divas jēdzieniskās attieksmes

un nevienu no tām nevar uzskatīt par dominējošo attieksmi. Šādos gadī-
jumos mēdz teikt, ka teikumam ir divas jēdzieniskās attieksmes.

Piemēram, iepriekš minētajā teikumā Māte zēnu slavēja, un viņš lai-

mīgs smaidīja no trim jēdzieniskajām attieksmēm vienlīdz spilgti ir iz-

teiktas divas jēdzieniskās attieksmes — seku attieksme un pievienojuma
attieksme, un tāpēc šāds teikums pieder pie teikumiem ar divām jēdzienis-

kajām attieksmēm.

No jēdzieniskajām attieksmēm visvairāk izplatītas ir laika attieksmes

(vienlaicīguma attieksme un secīguma attieksme). Tās piemīt lielākajai
daļai saliktu sakārtojuma teikumu un saliktu piekārtojuma jeb bezsaikļa

teikumu, jo darbības vai citas parādības, kas izteiktas katrā komponentu

pārī, var realizēties vai nu vienlaicīgi, vai secīgi viena pēc otras un ne citādi.

Taču saliktu sakārtojuma un saliktu piekārtojuma jeb bezsaikļa tei-

kumu ar laika attieksmēm ir maz, jo laika attieksme (vienlaicīguma attiek-

sme vai secīguma attieksme), ja blakus tai ir kāda cita jēdzieniskā at-

tieksme (viena vai divas), par dominējošo parasti neizvirzās, un tāpēc,
analizējot un grupējot saliktus sakārtojuma un saliktus piekārtojuma jeb
bezsaikļa teikumus pēc jēdzieniskajām attieksmēm, laika attieksme (vien-

laicīguma attieksme vai secīguma attieksme) parasti netiek minēta.

Teikumi ar laika attieksmi (vienlaicīguma attieksmi vai secīguma at-

tieksmi) ir tikai tādi salikti sakārtojuma teikumi un salikti piekārtojuma
jeb bezsaikļa teikumi, kuros laika attieksme (vienlaicīguma attieksme vai

secīguma attieksme) ir vienīgā jēdzieniskā attieksme starp komponentiem.
847. §. Jēdzienisko attieksmju norādītāji. Jēdzienis-

kās attieksmes saliktā teikumā parasti nosaka pēc komponentos izteiktā sa-

tura.

Taču dažkārt saliktos teikumos var būt zināmas leksiskas vienī-

bas, pēc kurām var spriest par to, kādas jēdzieniskās attieksmes ir starp
komponentiem, piemēram, vārdi vispirms (vienā komponentā) ... tad (otrā

komponentā), vakar (vienā komponentā) ...šodien (otrā komponentā)
v. tml. Šīs leksiskās vienības norāda, ka komponentos minētās parādības
seko viena otrai laika ziņā.

Vispirms jaizlauž ceļš, un tad es paradīšu, uz ko esmu spējīgs
1. Gr. 2, 140.
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Uz cēloņa un seku jēdzieniskajām attieksmēm var norādīt tādas leksis-

kas vienības kā apstākļa vārdi tāpēc, tālab v. c.

Viņi tur laukā bija redzējuši, ka čigānietes paliek sētā Ilgāk nekā va-

jadzīgs, unt āp ē c vec[ā]māte bij skrējusi paraudzīt, kas te notiek. J. Jauns.

5, 57.

Uz pretstata jēdzieniskajām attieksmēm var norādīt abos komponentos
izlietotie antonīmi, piem., auksts ... silts, jauns ... vecs, daudz... maz v. c.

Tomēr šādām leksiskām vienībām jēdzienisko attieksmju izteikšanā nav

regulārs raksturs, jo leksisko vienību izvēle katrā atsevišķā gadījumā ir

saistīta ar izsakāmo saturu, kura dažādībai nav ierobežojuma, un tāpēc arī

šādu leksisko norāžu dažādība var būt liela.

Salikta teikuma divos vai vairākos komponentos bieži ir lietoti vārdi,

kas apzīmē vienu un to pašu parādību. Šādi vārdi norāda ne tikai uz jē-

dzieniskajām attieksmēm, bet tie liecina arī par atsevišķos komponentos iz-

teiktā satura vienotību — tie norāda, ka atsevišķos komponentos izteikta-

jam saturam ir sakars ar vienām un tām pašām parādībām. Parasti šādi

jēdzienisko attieksmju norādītāji saliktā teikumā ir izteikti tā, ka vienā

komponentā ir dots kāda priekšmeta, dzīvas būtnes v. tml. nosaukums, bet

citā šo nosaukumu aizstāj kāds vietniekvārds vai apstākļa vārds. Katrā no

salikta teikuma komponentiem var atkārtoties arī vieni un tie paši vārdi.

Sievai un draugiem, kas mani pavadīja, laikam iežēlojās sirds,

un tie, uzkāruši daļu mantas uz resna metāla stieņa, palīdzēja aiznest tās

lidz piestātnei. 2. Gr. 2, 29. Satracinātais sargs mīdīja to kājām, cirta ar

zobenu, bet vainags nebija ne samīdams, ne pārcērtams... K. Sk. 3, 32.

Dažas reizes esmu uzstājies Liepā un Raunā, bet tur tas ir citādi:

divdesmit, trīsdesmit cilvēku, kamēr še pilna zāle. A. U. 38, 62. Man ap roku

balta saite, bet uz saites sarkans krusts. Lukss 2, 14.

Noradāmais vietniekvārds tas var ietvert ari visa iepriekšēja kompo-
nenta vai pat divu vai vairāku komponentu saturu.

Varbūt viņam notikuse[-\] nelaime, un mana sirds to paredz un tadeļ
ir tik nemierīga. 81. 13, 54. Gudri vien, neviena paša muļķa, un tā bij tā

nelaime. A. U. 39, 71.

848. §. Saikļu un saikļvārdu nozīme saliktā teikumā.

Saliktos sakārtojuma un saliktos pakārtojuma teikumos atsevišķie kompo-
nenti ir savienoti ar saikļiem vai saikļvārdiem. Saikļi un saikļvārdi ir gal-
venie izteiksmes līdzekļi, ar ko saikļa teikumos izsaka vienu vai otru sin-

taktiskā sakara veidu — sakārtojumu vai pakārtojumu. Sakārtojuma saikļi
un sakārtojuma vārdi, piem., un, bet, turpretī, tomēr, arī, tāpēc, tādēļ v. c,

rada, ka starp komponentiem ir sakārtojuma sintaktiskais sakars, un pa-

kārtojuma saikļi un pakārtojuma vārdi, piem., ka, kad, lai, lai gan, kas,
kads, kurš, kur v. c, norāda uz pakārtojuma sintaktisko sakaru. Daži saikļi
ūn saikļvārdi norāda ne tikai uz sintaktiskā sakara veidu, proti, uz sakārto-

jumu vai pakārtojumu, bet ar savu leksisko nozīmi tie tuvāk konkretizē sa-
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kārtojuma sintaktiskās attieksmes vai pakārtojuma jēdzieniski sintaktiskās

attieksmes starp atsevišķiem komponentiem, piemēram, saikļi bet, turpretī
norāda uz pretnostatījuma sintaktisko attieksmi, saiklis un — uz vienojuma
sintaktisko attieksmi, saiklis tāpēc ka — uz cēloņa un seku jēdzieniski sin-

taktisko attieksmi v. tml. Tomēr daļa saikļu un saikļvārdu, it sevišķi pakār-

tojuma saikļi un pakārtojuma vārdi, ir tādi (piem., ka, kad, kas, kur v. c),
kas norāda tikai uz sintaktisko sakaru starp komponentiem — uz pakārto-
jumu, bet uz sintaktisko attieksmi nenorāda, jo tie var savienot komponen-
tus ar dažādām jēdzieniski sintaktiskajām attieksmēm, tā, piemēram, saik-

lis ka var savienot komponentus gan ar objekta attieksmi, gan ar atributīvo

attieksmi, gan ar subjekta attieksmi v. c.

Pakārtojuma saikļi un pakārtojuma vārdi parasti savieno predikatīvās
vienības tikai viena teikuma robežās, bet atsevišķus patstāvīgus teikumus

nesavieno.

Turpretī sakārtojuma saikļi un sakārtojuma vārdi var savienot savā

starpā arī atsevišķus patstāvīgus teikumus un starp tiem ir vājāk vai spilg-
tāk izteiktas tādas pašas jēdzieniskās attieksmes, kādas ir sastopamas starp
atsevišķiem komponentiem saliktā sakārtojuma teikumā.

No pakrastes pār Liepavotu un Daugavas viļņiem plūst salda, mlllga
smarža. Un bitītes saprot viņu [to]: ātrā likumā tās nogriežas no saviem

taisnajiem gaisa ceļiem un legrimst pakrastes zaļumā. Valdis 2, 75. Kad es

pēc brīža izvilku adatu un piecēlos, jutu, ka sviedri man pieplacinājuši ķi-
teli pie muguras. Bet es ari biju izturējusi smagu pārbaudījumu, kaut ko

līdzīgu valsts eksāmenam. M. B. 2, 14.

849. §. Salikta teikuma robežu noteikšana. Teikuma ro j

bežas saliktiem teikumiem ir ļoti svārstīgas, un to noteikšana bieži vien ir

problemātiska, jo satura pabeigtība, kas raksturo teikumu, ir visai relatīva.

Teikums var izteikt gan ļoti patstāvīgas un pabeigtas domas, kas neprasa

tālākus skaidrojumus un papildinājumus, gan arī tikai niecīgu domas de-

taļu, sal., piem., divus teikumus: Cilvēks dzīvo tikai vienreiz, un viņam

gribas savu dzivt nodzīvot labāk, skaistāk, patīkamāk, tā, lai viņam no dzī-

ves vairāk tiktu. (V. L. 11, 151) un: Kas būs, tas būs.

Kā izsakāmā satura, tā apjoma plašuma ziņā saliktie teikumi var būt

visai dažādi. Salikts teikums var sastāvēt gan no diviem komponentiem,

gan no desmit un vairākiem komponentiem. Sal., piem., divus teikumus:

Atkal bija svētdiena, un atkal lija lietus. J. Jauns. 6, 212.

Viņš zina, ka Raudups bij bijis vecs, slimīgs virs un ka viņa sievai bij

gājis diezgan grūti, viņu kopjot; viņš zina, ka Raudupu saimniecība Ir liela

un ka Raudupietet bez vīrieša padoma devēja grūti būs Iztikt; viņš zina, ka

viņš bijis Raudupa vienīgais krustdēls un ka Rauduplete vēl nav pilnus
trīsdesmit plecus gadus veca; bet kam vīnam to visu vēl reiz dzirdēt?...

81. 13, 160.

Lai noteiktu, vai predikatīvas vienības ir atsevišķi teikumi, vai salikta
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teikuma sastāvdaļas, jāvēro saturs, ko grib izteikt teikumā un kas ir at-

karīgs no konteksta un runas situācijas, kā arī no runātāja vai rakstītāja
individuālās ieceres un runas stila.

Atsevišķā saliktā teikumā izsakāmā satura pabeigtība ārēji izpaužas

intonatīvajā pabeigtībā, tāpēc teikuma intonācija ir ļoti svarīgs fak-

tors klausītājam teikuma robežu noteikšanā, jo tieši intonācija (rakstos

pieturas zīme) ir tā, kas parāda, vai atsevišķās predikatīvās vienības ir

patstāvīgi neatkarīgi teikumi vai salikta teikuma komponenti, kurus vieno

izsakāmais saturs. Sevišķi tas attiecināms uz saliktiem sakārtojuma un sa-

liktiem piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumiem, kas sastāv no sintaktiski

līdztiesiskām predikatīvām vienībām, kuras pēc savas gramatiskās uzbū-

ves līdzinās atsevišķiem teikumiem.

Juris bieži gāja pār čikstu, un vēl dažas reizes melnais kungs pietu-

rēja pie Oliņu durvīm. 8.-U. 12, 21. Smagi šņācot, Izkapts Ceļas un grimst,
un puķe pēc puķes Pār spīdošo asmeni ļimst. K. Sk. 3, 49. Aust pagātnes

atmiņu ainas, trūcīgas, paskopas, aizmirstības putekļiem klātas, šodien tās

atkal atdzīvojas, atgūst krāsas un smaržas. Aiz ez. 13.

It īpaši svarīga ir intonācija tādu saliktu teikumu robežu noteikšanā,
kuru sastāvā ir vairāk nekā divi komponenti un starp komponentiem ir da-

žāda veida sintaktiskais sakars, piem., starp vieniem blakus esošiem kom-

ponentiem ir sakārtojums, starp otriem — pakārtojums, bet starp trešiem

piekārtojums. Tāpēc daudzos gadījumos vienīgi intonācija, rakstos pietu-
ras zīme parāda, ka atsevišķās teikuma daļas ir plašāka teikuma sastāv-

daļas, kuras vieno izsakāmais saturs.

Bēg vasara kalnā, (pakārtojums) kur gredzenā Kāpj dūmi pret mā-

koņu grēdām, (sakārtojums) Un paskatās viņa: (pakārtojums) vai nedze-

nas Jau neprātis rudens pa pēdām? A. Kr. 1, 19. Taču notika, (pakārtojums)
kā daudzreiz dzīvē gadās: (piekārtojums) kungs domāja, (sakārtojums)
bet kalps brauca, (sakārtojums) un rati aizgāja pa citu ceļu. J. Gr. 4, 42.

Un lejas pilnas puķu, (sakārtojums) un tās klanās man, (sakārtojums) un

es eju atkal un staigāju pa viņām, balts, mierīgs un skaists, (sakārtojums)
un viņas klausās un smaržo, un laimīgas jūtas, (pakārtojums) ja es kādu

saminu, un saka: (piekārtojums) esi sveicināts, (piekārtojums) esi sveici-

nāts. J. Ak. 1,19.
Lai gan salikta teikuma apjoms nav noteikts, taču tas nedrīkst izplūst

pāri saprotamības robežai. Pārmērīgi gari teikumi palaikam ir grūti uztve-

rami. Tāpat nedrīkst teikumu mehāniski sašķelt divos vai vairākos atseviš-

ķos teikumos, ja tas sarausta izsakāmo saturu, kā arī sintaktiskos un jē-
dzieniskos sakarus.

850. §. Sali kt a teikuma modalitāte. Salikti teikumi, tāpat
kā vienkārši teikumi, pēc savas modalitātes var būt gan stāstījuma, gan

jautājuma, gan pamudinājuma, gan vēlējuma, gan arī izsaukuma teikumi.

Bija jau nakts, un mēness bārstīja sidraba starus par palmu birzi un
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svešo, rāmo lagūnu, kad Ako izkāpa krastā (stāstījuma modalitāte). V. L.

11, 296. Kad rimsies negaiss vēl, kas gaisos grandlts, Un klusas dūjas ze-

mei pāri spurgs (jautājuma modalitāte)? Sudr. 1, 45. Nokratiet no kājām
smiltis, Smagos zemes putekļus, Klausieties, kā egļu ciltis, Viegli elpoda-

mas, dus (pamudinājuma modalitāte). A. Kr. 1, 11. Mana kalpa zēna va-

sara, kad es laimīgs biju (izsaukuma modalitāte)! J. Ak. 1, 9. Tu — mana

elpa, tu — mana maize un ūdens (izsaukuma modalitāte)! Sudr. 4, 75.

Ir sastopami arī tādi salikti teikumi, kuros katrai atsevišķai predika-

tīvajai vienībai — komponentam — ir sava modalitāte, piemēram, vienai

predikatīvajai vienībai ir stāstījuma modalitāte, bet citai — jautājuma vai

arī pamudinājuma, vai izsaukuma modalitāte.

Gan Izbāra Trini, gan pārmeta Ilzei, ka tās vienādi durvis virinot un

šo tik traucējot vien (stāstījuma modalitāte), — bet vai nu tām trūka

ko atbildēt (jautājuma modalitāte)? Aps. J. 2, 132. Bet tā tas palicis

no tēvu tēviem (stāstījuma modalitāte) —
vai tad tagad lai tiktu

citādi (jautājuma modalitāte)? A. U. 39, 172. Es tagad iešu dārzā (stās-

tījuma modalitāte), bet tu atpūties un sagatavojies savam

darbam (pamudinājuma modalitāte), jo ar mūsu puišeļiem būs krietni

ko noņemties (stāstījuma modalitāte). Br. S. 2, 24. Jānim sirds karsti pukst

klausoties, kas viss Mārtiņam tad būs. Protams, pēc pasakas tas Izklausās

(stāstījuma modalitāte), bet tik jauki ari pasakām ticēt (iz-
saukuma modalitāte). A. U. 10, 89.

Tomēr saliktiem teikumiem visraksturīgākā ir stāstījuma moda-

litāte, jo salikti teikumi, it sevišķi teikumi ar vairāk nekā divām predika-
tīvajām vienībām, ir plaši pēc savas uzbūves un ir piemēroti mierīga, plūs-
toša vēstījuma realizēšanai.

Viņas mazā laiviņa kā balts ūdens rozes zieds pielipa pie milža lielās

laivas sāniem, un es dzirdēju, ka milzis stāstīja viņai par Ziemeļmeltu,
kura dzīvojot aiz jūras, dimanta pūl, un vijot brīnumainus staru vainagus.
K. Sk. 2, 8. Un plašums atveras liels un bezgalīgs, un es esmu tur, kur vēji
plīvo un balti padebeši dienvidū guļ, un koki slc bišu pilni, un liepas zied

aizaugušu upju malās. J. Ak. 1, 8. Diena bij karsta, un tāpēc tagad, kur

krūmi un koki meta garas ēnas, lešana likās tīrais baudījums. J. Jauns.

6, 7.

851. §. Verba gramatiskie laiki saliktā teikumā. Ar

teikuma modalitāti ciešā sakarā ir verbs un tā gramatiskie laiki, ar kuriem

izteikts komponentu izteicējs vai teikuma galvenais loceklis. Tā kā sa-

likti teikumi galvenokārt ir stāstījuma teikumi, tad arī tajos izteicēja vai

galvenā locekļa funkcijā lielākoties ir sastopams šās modalitātes izteikša-

nai raksturīgākais verba gramatiskais laiks — pagātne, jo stāstījuma
teikumi parasti vēstī par to, kas objektīvajā realitātē jau ir realizējies.

leva atslēdza lādi, atcēla vāku, un es varēju visā mierā no-

doties bilžu aplūkošanai, jo viņas abas ar māti nosēdās un runāja
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savu runu. J. Jauns. 5, 76. Skroderis sildījās pie uguns, ar visu baismu

galva viņam drīz sāka klanīties, un katrreiz lidz pat ledum paklanī-
jās arī gaiļa galva ar sarkano knābi. A. U. 39, 64. Jau ziedēja skābe-

nes, un smilgu galotnes metās tumši bruņas, spīdīgas kā zīds. J. Jauns.

6, 39.

Saliktos teikumos ar stāstījuma modalitāti izteicēja vai galvenā lo-

cekļa funkcijā ir lietoti verbi arī tagadnes gramatiskajā laikā. Bieži šā-

dos teikumos ir vēstīts par to, kas objektīvajā realitātē ir realizējies.

Tad viņas [lakstīgalas] atkal sāk šūpoties tievajos zariņos, un brī-

nišķīgās skaņas plūst no jauna pakrastei pāri rāmi dusošos laukos aiz-

vien tālāk un tālāk... Valdis 2, 71. Ķuģls maina kursu, kas tiek pre-

cīzi at zīmēt suz planšetes, un mēs pilnā gaitā atkal traucamies uz

priekšu. 2. Gr. 2, 89. Tēva balsi skan smiekli, un es noprotu, ka viņš
tikai grib mani Izjokot. L. P. 1, 10.

Ja salikts stāstījuma teikums vēstī par to, kas būs nākotnē, tad ver-

biem ir nākotnes laika formas vai arī tagadnes laika formas, bet ar

nākotnes nozīmi.

Egles gar malu sastādīsim, lai ziemelis netiek klat, un s a

augs mums lielisks dārzs... Brod. 2, 7.

852. §. Saliktu teikumu klasifikācija. Salikti teikumi

atkarā no to struktūras un sintaktiskā sakara veida starp komponentiem
iedalāmi četros saliktu teikumu tipos.

Pirmais tips — salikti sakārtojuma teikumi. Šais sa-

liktajos teikumos komponenti ir savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai sa-

kārtojuma vārdiem un sintaktiskais sakara veids starp komponentiem ir

sakārtojums.
Arta to bij dabūjusi zināt, un tas viņu bij ļoti satraucis. Asp. 1. 53. At-

lēcis sāņus, viņš pieplaka pie zemes, un suns lieliem, nikniem lēcieniem aiz-

joņoja pāri auzām. K. Sk. 2, 115.

No šiem teikumiem ir izdalāmi kā atsevišķs apakštips paplašināti
salikti sakārtojuma teikumi. Tie sastāv vairāk nekā no diviem

komponentiem, un visi komponenti savā starpā savienoti ar sakārtojuma

saikļiem vai sakārtojuma vārdiem.

Mēs te ik vakarus sēdējām un muzicējām, un mūsu dvēselēs atraisījās
tikko jaušama mīlestība, bet visu laiku taču starp mums atradās kāds tre-

šais cilvēks. 2. Gr. 2, 174. Es biju mazs un nekā daudz nezināju, bet Jurks

ar lieliem nelabprāt runājās, — tāpēc mēs bieži bijām kopā, un viņš man

visu stāstīja kā lielam cilvēkam. J. Jauns. 5, 32.

Otrais tips — salikti pakārtojuma teikumi, kuru kom-

ponenti — virsteikums un palīgteikums — ir savienoti ar pakārtojuma saik-

ļiem un pakārtojuma vārdiem, un sintaktiskais sakars starp komponentiem
ir pakārtojums.
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Bija kaut kas noticis šai mazajā brītiņā, kamēr es dvieli meklēju un

ūdeni smēlu. J. Jauns. 3, 95. Mārtiņš apraudzīja, vai pātaga stipri turas

pie paeg[a kāta. A. U. 29, 249. Juta, ka viņa vieta citur... V. L. 10, 268.

No saliktiem pakārtojuma teikumiem izdalāmi kā atsevišķs apakštips
paplašināti salikti pakārtojuma teikumi. Tie sastāv no

viena virsteikuma un no diviem, trim vai vairākiem palīgteikumiem, starp
kuriem var būt gan sakārtojuma, gan pakārtojuma, gan piekārtojuma sin-

taktiskais sakars.

Viņš [kaķītis] paskatījās, aci piemiegdams, slimā ķēniņā, nogūlās uz

ķepiņām un sāka stāstīt, (pakārtojums) ka viņam bijušas dzirnavas, (pie-

kārtojums) ka melnais runcis tās atņēmis, (piekārtojums) kā meitas aiz-

raidījušas viņu (sakārtojums) un kā puikas mocījuši. K. Sk. 1,17. Paskatī-

ties uz visiem viņa neuzdrošinājās, (pakārtojums) lai gan ļoti gribējās re-

dzēt, (pakārtojums) kāds izskatās jaunais, (pakārtojums) kas vēl nebija

ne vārda bildis. A. S. 1, 4.

Trešais tips — salikti piekārtojuma jeb salikti bez-

saikļa teikumi. Tie ir tādi teikumi, kuru komponenti ir savienoti bez

saikļiem, un sintaktiskais sakara veids starp komponentiem ir piekārtojums.
Aiz ezera atkal bērzi zaro, Zilo viršu jūrā bites san. V. R. 1, 59. No tā-

les dzirdu: Aizšalc lieli vēji. Rainis 3, 122. Pirmo loma vietu Izraudzījās
ezera ziemeļu galā, tur kāds licis lestiepās starp reta meža puduriem. V. L.

2, 300.

Arī starp saliktiem piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumiem ir paplaši-
nāti salikti piekārtojuma jeb bezsaikļa teikumi. Šiem

saliktajiem teikumiem ir vairāk nekā divi komponenti, starp kuriem ir

piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Es jau jūtu — zivs būs prāva, spēcīgi tā auklu rāva. P. S. 2, 41. Tiem

jau šķita, svētku nebūs mūsu sētā, Tiem jau šķita, esam tikai nulles mēs!

Lukss 1, 363. Acumirkli sacēlās neganta vētra: viļņi cēlās kalnu augstumā,
masti krakškēja, kuģinieki vaimanāja. Zt. 16.

Ceturtais tips — jaukti salikti teikumi. Tie parasti ir

plaša apjoma salikti teikumi, un tiem ir ne mazāk kā trīs komponenti, kuri

var būt savienoti gan ar saikļiem un saikļvārdiem (kā sakārtojuma, tā pa-

kārtojuma), gan arī bez saikļiem. Jauktā saliktā teikumā starp komponen-

tiem nav viena veida sintaktiskais sakars, piemēram, starp pirmo un otro

komponentu sakārtojums, starp otro un trešo pakārtojums vai arī starp

pirmo un otro piekārtojums, starp otro un trešo sakārtojums, bet starp trešo

un ceturto pakārtojums v. tml.

Tagadējais kalējs pieturēja zirgus, (sakārtojums) un vecais kalējs ar

pūlēm piecēlās ratos un skatījās atpakaļ pāri ciemam uz to vietu, (pakār-

tojums) kur toreiz, šurpu nākot, rādija pašai uz savestajiem kokiem. 8.-U.

12, 18. Un viņa rakstīja — (piekārtojums) pašai nemanot viņas sirds Jē-

kabam atvērās, (sakārtojums) un viņa tam rādija, (pakārtojums) cik
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dziļas brūces taja bija. 81. 13, 128. Smagi bija ar māti, (piekārtojums) visu

laiku viņa turpināja skumt pēc Karlēna, (sakārtojums) un ne tēva, ne vi-

ņas atgriešanās nevarēja to izraut no drūmās nospiestības. A. S. 5, 110.

Daba nezin, (pakārtojums) cik tā liela, (piekārtojums) Saule nezin, (pa-
kārtojums) cik tā karsta, (piekārtojums) Debess nezin, (pakārtojums)
cik tā dziļa. Rainis 3, 335.

SALIKTS SAKĀRTOJUMA TEIKUMS

853. §. Salikts sakārtojuma teikums sastāv no divām vai vairākām

sintaktiski līdztiesiskām predikatīvām vienībām — komponentiem, kas ir

savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai sakārtojuma vārdiem. Starp kompo-
nentiem saliktā sakārtojuma teikumā ir sakārtojuma sintaktiskais sakars.

Sārti liesmo mākoņkraujas, un no tumsas bezdibeņiem jauna gaisma
augšup šaujas. L. P. 1, 96. Stiprā tērauda trose nostiepās kā stiga, un es

pārmaiņus piegriezu vinču un atkal atlaidu vaļīgāk. 2. Gr. 2, 109. Apakšējā
stūri lapas gan bija salipušas, bet, saudzīgi verot, izdevās tās atdalīt vese-

las. M. B. 2, 5. Spīdīgie, gaišie mati bija gludi atsukātl, tādēļ galva šķita

maza. M. B. 2, 58.

Piezīme. Saliktā sakārtojuma teikumā var būt arī trīs un pat vairāki

komponenti, bet visvairāk izplatīti ir teikumi ar diviem komponentiem. Salik-

tiem sakārtojuma teikumiem, kam ir vairāk nekā divi komponenti, ir savas

īpatnības, tāpēc tie ir izdalīti kā atsevišķs saliktu sakārtojuma teikumu apakš-
tips ar nosaukumu «paplašināti salikti sakārtojuma teikumi» un aplūkoti atse-

višķi aiz saliktu sakārtojuma teikumu apskata (sk. 922.—925. §).

854. §. Salikta sakārtojuma teikuma predikatīvās vienības — kompo-
nenti pēc savas struktūras atbilst vienkāršam patstāvīgam teikumam.

Izsakāmā satura ziņā salikta sakārtojuma teikuma komponenti ir ap-
vienoti vienā veselumā, un starp tiem ir dažādas jēdzieniskās attieksmes

(sk. 846. §).
Jēdzieniskā ziņā patstāvīgākais un neatkarīgākais parasti ir pirmais

komponents, turpretī otrais komponents ir zināmā atkarībā no pirmā kom-

ponenta: otrais komponents vai nu paskaidro un papildina pirmajā kom-

ponentā teikto, vai arī izsaka pirmajā komponentā teiktajam pretēju sa-

turu, parāda sekas, kas izriet no pirmajā komponentā izteiktās darbības

v. tml.

Es izteicu savas domas brālim, un viņš tām pilnīgi piekrita. L. P. 1,41.
Es nogriezu maizi tēvam, bet viņš atdod to kalpu aitām! L. P. 1, 22. Reiz

tas neatslābdams pūta tris diennaktis, un par piekļūšanu lemestajiem tik-

liem nebija ko domāt. J. Gr. 4, 16.

Ir arī tādi salikti sakārtojuma teikumi, kuros abi komponenti ir jēdzie-
niski līdztiesiski.

Viens no ciemiņiem man iedod piparkūku gaili un jātnieku, bet otrs

no krusttēviem glauda man galvu. 8.-U. 10, 5. No meiteņu valgajiem ma-
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tiem Nakts rūgtenās smaržas pil, Bet tālē aiz rudzu statiem Kā noreibis

dvašo sils. A. Kr. 1, 50. Lielās kalvas upē Ir mierīgas, bet mazās zāles un

stiebri klusi lokās virs ūdens straumes un nekad talkam nestāv mierā —

visu garu vasaru. J. Ak. 1, 28.

855. §. Salikta sakārtojuma teikuma komponenti, tāpat kā atsevišķi
vienkārši teikumi, pēc savas struktūras var atbilst divkopu teikumam,

vienkopas teikumam vai pat bezkopas teikumam. Salikts sakārtojuma tei-

kums var sastāvēt no vienveida komponentiem, — kad visi komponenti ir

tikai divkopu vai arī tikai vienkopas konstrukcijas. Salikts sakārtojuma tei-

kums var sastāvēt no dažāda veida komponentiem, kad viens no komponen-
tiem ir divkopu, bet otrs vienkopas vai bezkopas.

Viss biezā miglā Ap mani slīkst. Rūs zāle uz ceļiem (divkopu kompo-
nents), Un bērziņi nīkst (divkopu komponents). K. Sk. 3, 24. Pasaule viņai

pieder (divkopu komponents), un viņa pieder pasaulei (divkopu kompo-
nents). A. Grig. 10, 67. Tā nav visur (vienkopas komponents), un tā ne-

drīkst būt ari Lldalnē (vienkopas komponents). Br. S. 2, 17. Smēdē uz acu-

mirkli kļūst gaišs (vienkopas komponents), un dzirksteles kā sarkani, nikni

kukaiņi šņākdami skrien pa visiem kaktiem (divkopu komponents). L. P.

1, 10. Levijs. He, nelga! Tevi smejot, ceļos krītam (vienkopas komponents),
Un šis jau tic un lepūšas uz drēbēm (divkopu komponents)! Rainis 1, 218.

Tikai mierīgi (bezkopas komponents), un vismaz četrinieks būs nopelnīts

(divkopu komponents). Br. S. 2, 33.

Tomēr visparastāki un biežāk izplatīti ir tādi salikti sakārtojuma tei-

kumi, kuros abi komponenti pēc uzbūves ir divkopu. Saliktu sakārtojuma
teikumu ar vienkopas un bezkopas komponentiem ir ļoti maz, jo vienkopas
un bezkopas predikatīvajām vienībām lielākoties piemīt ekspresivitāte un

tās parasti eksistē kā patstāvīgi teikumi, bet saliktā sakārtojuma teikumā

blakus citai predikatīvai vienībai vienkopas un bezkopas konstrukcijas, zau-

dējot atsevišķa teikuma pastāvību, daļēji zaudē predikatīvas vienības rak-

sturu.

Ar tālēm tāles sarunājas, Aiz gada nāk un aiziet gads. Var piegurt ro-

kas, piegurt kājas, Bet sirds — nekad. A. Kr. 1,21. Sevišķs jau tas

nekas nebija, tomēr atmiņa. M. B. 1, 26. Tā [Helēna] tur spoguli bija

jauna meitene, bet cik satraukta! M. B. 2, 29. Jānis ar Pēteri abās

pusēs sakarsušajam motoram, bet Kā rlēns starp tīkliem, noli-

ets galvu blakus neizdzēstajai laternai. J. Gr. 4, 145.

856. §. Saliktā sakārtojuma teikumā komponentu secība ir

noteikta, un to nosaka izsakāmais saturs un jēdzieniskā atkarība. Kompo-
nentu apmainīšana vietām saliktos sakārtojuma teikumos nav iespējama
bez teikuma satura sagraušanas vai būtiskas sagrozīšanas.

Satura ziņā patstāvīgais un neatkarīgais komponents vienmēr nostā-

jas pirmais, bet jēdzieniskā ziņā pakļautais komponents — otrais.

Balts bij priekš aelm un visapkārt, bet šajā tukšajā baltumā vēl ma-

zāk varēja saskatīt un saprast kā mežā un tumsā. A. U. 39, 61. Pēc tam
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viņš ar kāju atspēra treiliņu. Straume bija aša kā uguns, un treiliņa gats
ātri slīdēja uz viļņu kulto jomu. J. Gr. 4, 22. Tad lēni, silti vējiņi nāks, Un

viss no jauna zaļot sāks. K. Sk. 3, 90. Pavelk nāve ar ledaino roku, Un

manas dvēseles raksti dziest. K. Sk. 3, 52. Viņš izlaboja vienu burtnīcu,

ķērās pie otras, bet darbs nepavisam neveicās. Br. S. 2, 98.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir izteiktas divas parādības, kas

seko viena otrai laika ziņā, komponents, kas izsaka agrāk realizējošos
parādību, vienmēr nostājas pirmais, bet komponents, kas izsaka vēlāk rea-

lizējošos parādību, nostājas aiz pirmā.
Es sakrauju otros ratos arklus, un mēs braucam uz druvu. J. Ak. 1, 25.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponenti jēdzieniskā ziņā ir

līdztiesiski, komponentu secība ir saistīta ar zināmu loģisku domas gā-
jienu, ritmu un labskaņu.

Pār kalnu gurdeniem soļiem Es kāpju krēslainā lejā. Slīd saltas ēnas

man krūtis, Un asaras trīs uz seja[-as]. K. Sk. 3, 33. Vējš stāj, un straume

skrien. J. Sudr. 1, 23. Aiz pakalniņa lēznl jumti jumjas, Un dūmu straumes

gaisos skrien. Sudr. 1,17.

Komponentu apmainīšana vietām, liekot otro komponentu pirmā kom-

ponenta vietā un pirmo — otrā komponenta vietā, arī šais teikumos nav

iespējama.
857. §. Salikta sakārtojuma teikuma komponentu vārdu kārtai

nav savu īpatnību: vārdu kārta ir tāda pati kā vienkāršā teikumā un ir

iespējamas tās pašas vārdu kārtas maiņas kā vienkāršajā teikumā.

Vairāk izplatīti ir salikti sakārtojuma teikumi, kuriem abos komponen-
tos virslocekļu novietojuma ziņā ir tiešā vārdu kārta.

Bērns satver akmeni un grib to uzlikt uz laipas, bet glumais

priekšmets viņam atkal izslīd no rokas... 81. 1, 176. Es vēl labi

nesapratu šos vārdus, bet viņi man atgādināja mūsu krēslaino

kambari ar mazajiem lodziņiem un pusaklām, asarojošām acīm. L. P. 1, 26.

Margo nevar palikt te, un es viņu nevaru aicināt pie sevis. V. L.

11, 181. Austra lūdza palikt viņu vakariņās, bet Bērzs nebija

pielūdzams. Pad. J. 6, 254. Aita s blēja, un lopi mauroja
kā ugunsgrēka laikā. A. S. 5, 35. Bet manējs [vīrs] plpltl aizmirsis uz

loga, un bez dūma viņš vakaros nemaz nevar aizmigt. A. U. 39, 21.

Taču bieži saliktā sakārtojuma teikumā ir sastopama arī virslocekļu

netiešā jeb apgrieztā vārdu kārta gan abos komponentos, gan tikai vienā.

Tur, kalna galā, greznojās liels ābeļu dārzs, un caur koku

starpu mirdzēja augsti, balti logi. L. P. 1, 59. Bija viņai piedā-

vāta lielāka vieta — braukt uz Krieviju kāda kņaza ģimenē par guver-

nanti, bet šī nē un nē. Asp. 1, 21. Mani apraudzīt atbraukusi

meita, bet es neesmu ar viņu, saproti, vēl parunājis prātīga

vārda ... J. Gr. 4, 192.
.

858. § Salikta sakārtojuma teikuma uzbūve ir vērojami gadījumi, kad

salikts sakārtojuma teikums saskaras ar vienkāršu teikumu.
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Šais teikumos blakus pilnīgi izveidotai predikatīvai vienībai otra pre-

dikatīvā vienība ir tikai daļēji izveidota.

Salikts sakārtojuma teikums visbiežāk robežojas ar vienkāršu teikumu

tais gadījumos, kad teikumam ir divi vienlīdzīgi ar verbu izteikti gal-
venie locekļi, no kuriem katrs papildināts ar vairākiem palīglocek-
ļiem.

Tam aplika rociņu zeltspožo Un karsti karsti skūpstīja to.

K. Sk. 3, 103. Ar jaunekļa sparu še ienācu Un mežus par tīrumu pārvērtu.
X Sk. 3, 39. Nogriezos no ciema vienīgās ielas un pa akācijām apstā-
dīto ceļu devos uz Eglienas ārsta ambulanci. M. B. 1, 3.

859. §. Uzbūves ziņā ir iespējami arī tādi salikti sakārtojuma teikumi,
kuros katram komponentam ir abi teikuma virslocekļi — teikuma priekš-
mets un izteicējs, bet kāds no teikuma palīglocekļiem — vai nu kāds

apstāklis, vai papildinātājs, kas atrodas pirmajā komponentā, ir abiem

komponentiem kopējs.
Kambarīša sienas bija kaļķiem izsviestas. Vietām kaļķi bija atdru-

puši un varēja redzēt dzeltenīgu skalu pinumu. J. Jauns. 5, 17. Pār vi-

ņiem dzelži dārd un klaudz Un izsalkušas svilpes kauc. K. Sk. 3, 114.

Dārzciema nomales dārziņos ziedēja zilie ceriņi un skurbinošl smar-

žoja baltie. M. B. 2, 79.

Šie teikumi ir tuvi iepriekš minētajiem robežgadījumiem starp saliktu

sakārtojuma teikumu un vienkāršu teikumu, bet nav pilnīgi tomēr tiem

pielīdzināmi, jo teikuma daļas, kurās ir abi teikuma virslocekļi, parasti ir

gramatiski pilnīgi izteiktas predikatīvas vienības un teikumi, kas sastāv

no divām pilnīgi izteiktām predikatīvām vienībām — komponentiem, ir sa-

likti sakārtojuma teikumi.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros abiem komponentiem ir kāds ko-

pējs teikuma palīgloceklis, ir ļoti ciešs jēdzieniskais sakars.

860. §. Vārdi, kas savieno komponentus saliktā sakārtojuma teikumā,
ir sakārtojuma saikļi un, bet, tomēr, turpretī (turpretim), taču, ne-ne

(nedz-nedz), val-val, te-te, sakārtojuma vārdi tāpēc, tādēļ, tālab,

toties, tikai, pat, ir, ari, citādi.

No šiem saikļiem un sakārtojuma vārdiem saliktos sakārtojuma tei-

kumos komponentu saistītāja funkcijā visplašāk ir izlietoti tikai divi

saikļi — saiklis un un saiklis bet. Saliktu sakārtojuma teikumu, kuru kom-

ponenti ir sasaistīti ar pārējiem saikļiem un sakārtojuma vārdiem, ir pa-

visam maz salīdzinājumā ar saliktiem sakārtojuma teikumiem, kuru kom-

ponenti sasaistīti ar saikli bet un ar saikli un.

Sakārtojuma saikļi un sakārtojuma vārdi, kas savieno komponentus,
norāda ne tikai uz sintaktiskā sakara veidu — sakārtojumu, bet arī rāda,
kādas ir sintaktiskās attieksmes starp komponentiem. Teikumos, kuru kom-

ponenti ir savienoti ar vienojamiem saikļiem un vienojamiem sakārtojuma

vārdiem, ir vienojuma attieksme, teikumos ar pretstata saikļiem un sakar-
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tojuma vārdiem — pretnostatījuma attieksme un teikumos ar šķiramiem
saikļiem — šķīruma attieksme.

Sakārtojuma saikļi un sakārtojuma vārdi tomēr, turpretī, taču, vai-

vai, tāpēc, tādēļ, tālab v. c. norāda ne tikai uz sintaktiskajām attieksmēm,
bet arī uz jēdzieniskajām attieksmēm starp komponentiem. Šie saikļi un sa-

kārtojuma vārdi nav ieguvuši plašāku izlietojumu' un tāpēc galvenos vil-

cienos ir saglabājuši savu leksisko nozīmi un savieno komponentus, starp
kuriem ir tikai viena noteikta jēdzieniskā attieksme, piemēram, vienojamais
sakārtojuma vārds tāpēc savieno tikai tādus komponentus, starp kuriem ir

cēloņa un seku jēdzieniskā attieksme, pretstata saiklis tomēr savieno tikai

tādus komponentus, starp kuriem ir neatbilsmes jēdzieniskā attieksme, pret-
stata saiklis turpretī — tikai tādus komponentus starp kuriem ir pretstata

jēdzieniskā attieksme v. tml.

Saiklis un un saiklis bet norāda tikai uz sintaktiskajām attieksmēm

starp komponentiem, bet uz jēdzieniskajām attieksmēm nenorāda, jo sa-

karā ar plašo izlietojumu tie ir stipri vispārinājušies savā leksiskajā no-

zīmē un savieno dažādus komponentus un nevis komponentus, starp kuriem

būtu kāda viena noteikta jēdzieniskā attieksme.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR VIENOJAMIEM SAIKĻIEM

UN SAKĀRTOJUMA VĀRDIEM.

861. §. Saliktu sakārtojuma teikumu komponentus savieno saikļi un,

ne-ne (nedz-nedz) un sakārtojuma vārdi tāpēc, tādēļ, tālab, arī, ir, pat.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAIKLI U N

862. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un ir visplašākā saliktu

sakārtojuma teikumu grupa.
Sintaktiskā attieksme starp komponentiem, kas savienoti ar saikli

un, vienmēr ir vienojuma attieksme.

Jēdzieniskās attieksmes, uz kurām balstās sintaktiskā vienojuma

attieksme saliktos sakārtojuma teikumos ar un, ir vairākas: laika attiek-

smes (vienlaicīguma attieksme un secīguma attieksme), seku attieksme, at-

ributīvā attieksme, pievienojuma attieksme, pretstata attieksme, sastata at-

tieksme, salīdzinājuma attieksme, pieļāvuma attieksme.

Saliktā sakārtojuma teikumā starp diviem komponentiem, kas savienoti

ar saikli un, var būt izteiktas ne tikai viena, bet arī divas vai vairākas jē-

dzieniskās attieksmes. Bet teikumi ir iedalāmi atsevišķas grupas tikai pec

vienas jēdzieniskās attieksmes — dominējošās attieksmes, t. i., pec tas jē-

dzieniskās attieksmes, kas ir izteikta spilgtāk par pārējam jēdzieniskajam

attieksmēm (sk. 846. §).
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Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp

komponentiem ir laika attieksmes

863. §. Laika attieksmes starp komponentiem ir gandrīz vai

katrā saliktā sakārtojuma teikumā (sk. 846. §), bet teikumi ar laika attiek-

smēm ir tikai tie saliktie sakārtojuma teikumi, kuros laika attieksmes ir

vienīgās jēdzieniskās attieksmes vai arī tās izvirzījušās par dominējošām
attieksmēm. Tādi ir daļa saliktu sakārtojuma teikumu, kuru komponenti ir

savienoti ar saikli un.

Atkarā no tā, vai komponentos izteiktās parādības realizējas vienā

laikā, vai laika ziņā pakāpeniski — viena pēc otras, laika attieksmes ieda-

lāmas vienlaicīguma attieksmē un secīguma attieksmē.

Laika attieksmes — vienlaicīguma attieksme un secīguma attieksme —

saliktā sakārtojuma teikumā ar saikli un ir jēdzieniskas attieksmes, un tās,

tāpat kā visas pārējās jēdzieniskās attieksmes, ir izsecināmas no teikuma

reālā satura.

Laika attieksmes ir cieši jo cieši saistītas ar komponentu izteicēja vai

galvenā locekļa verba gramatisko laiku, laika formu un it sevišķi ar tādu

verba leksiski gramatisku kategoriju kā aspekts, tāpēc saliktā sakārtojuma
teikumā ar laika attieksmēm svarīga nozīme ir tam verbam, kam ir iztei-

cēja, galvenā locekļa vai izteicēja vai galvenā locekļa verbālās daļas —

saitiņas funkcija.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuros starp komponentiem
ir vienlaicīguma attieksme

864. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar vienlaicīguma attieksmi starp

komponentiem ir tādi salikti teikumi, kam komponentos izteiktās parādības

realizējas vienā laikā.

Un Kārlēns smejas un smejas, un mazās rociņas gaiņājas un glabā

vēderiņu. 8.-U. 12, 34. Un ābeles... stāv tik klusi un mēmi, un ne zars

vairs nevelk elpu. K. Sk. 2, 110. Šāviņi kaukdami lidoja pāri jumtam, un

sprādzieni drebināja logu rūtis. A. S. 5, 14. jauna purvi māj ar bērzu ka-

rodziņiem, Un baltā lokā slēdzas ziemas līdzenums. Sudr. 1, 17.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar vienlaicīguma attieksmi komponen-
tos izteiktās parādības var realizēties gan tagadnē, gan pagātnē, gan nā-

kotnē, un atkarā no tā verbi, ar kuriem izteikts abu komponentu izteicējs
vai galvenais loceklis, var būt gan tagadnes, gan pagātnes, gan nākotnes

laika formās — parasti vienkāršajās laika formās.

Teikumi ar tagadnes laika formām:

Rauduplete danco ar Kārli, un uz tikko aizmesta kapa mēneša [mē-
ness] stari auž sidrabotu šķidrautu... 81. 13, 163. Sen dārgais vārds

skan atkal manā mutē Un sirdi divkārt viļņo atbalss preti. Rainis l,

281. Mans tēvs velk plēšu līksti, un es dzirdu savādi drūm.u šņāk-
šanu. L. P. 1, 10.
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Teikumi ar pagātnes laika formām:

Mazi mākonīši šur un tur mums priekšā kaisīja savas zelta spro-

gas, un kāda skaņa, dūcoša un skaidra kā stikls, pavadīja mūs sau-

lainā gaisā. K. Sk. 2, 16. Pie mums, Rigondā, gudros vīrus cienīja un

visi klausīja viņu padomam. V. L. 11, 120. Ap mani kauca viļņi kā

izsalkuši vilki, un mans kuģis nežēlīgi dauzīja viņu platās, balti saboz-

tas muguras. K. Sk. 2, 9. Žokļi atkal sitās viens pret otru, un bārdiņa
lēkāja kā gremojot. A. S. 5, 250.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentos izteiktās parādības ir

realizējušās pagātnē un verbiem, kas šais komponentos ir izteicēja vai gal-
venā locekļa funkcijā, ir pagātnes formas, ir visvairāk izplatīti.

Teikumi ar nākot ne s laika formām:

Gan Ella pieradis, un dzīve pati no sevis levirzīsies normā-

lās sliedēs. 2. Gr. 2, 71.

Teikumi ar nākotnes laika formām ir maz sastopami.

865. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar vienlaicīguma attieksmi

komponentos izteiktās parādības var realizēties vai nu pilnīgi vienlaikus,
vai arī tikai pa daļai vienlaikus.

1. Vairāk izplatīti tādi teikumi, kuru komponentos izteiktās parādības
realizējas pilnīgi vienlaikus un starp komponentiem ir pilnīga

vienlaicīguma attieksme.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar pilnīga vienlaicīguma attieksmi

komponentos izteiktās parādības var būt kā darbības, tā arī dažādas pazī-

mes, stāvokļi, apstākļi v. tml.

1) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros lr izteiktas dar-

bības vai norises, kas realizējas vienlaikus, komponentu izteicēji vai

galvenie locekļi ir verbāli, un tie parasti ir izteikti vienā un tai pašā vien-

kāršā laika formā.

Artai sāka vārīties asinis dzīslās, un degošas asaras saskrēja

viņai acis. Asp. 1, 80. Nu sulas slīdēja gar zaļo kociņu, un vējš velti

mēģināja tās atraut. J. Jauns. 5, 112. Tad visur varēja skatīties,

visu redzēt, un cīruļu dziesmas skanēja gaisā gandrīz bez apstājas no

rīta lidz pat vakaram. J. Jauns. 2, 15. Jūrā viegli ņirbēja slkl vilnīši, un

trešo sēkli skaidri varēja saskatīt. Pad. J. 7, 2.

Šais teikumos abu komponentu verbiem, kas ir par izteicēju vai gal-

veno locekli, bieži ir ne tikai viens un tas pats gramatiskais laiks, laika

forma, bet arī viens un tas pats aspekts (darbības veids).

a) Abu komponentu verbi, kas ir izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā,

lielākoties ir imperfektīvi un izteic ilgstošus procesus bez norādes

uz procesa sākumu vai beigām.

Pār debesīm stiepās sārti zeltainas mākoņu strāvas, un malā gu-

lēja rožaini mākoņu kalni. K. Sk. 2, 25. Mēs ar māti mudīgi soļojām

uz priekšu, un sniegs smalki dziedāja zem musu pastalām. L. P. 1, 23.
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Viss pods pļe pe ja, un lieli mutuļi vēlas no sakarsētas malas uz poda
vidu. J. Jauns. 5, 45.

Met upes putu šaltis pretim rītiem, Un debess rasota kā pļava
dzirkst. Sudr. 1, 42. Tā ari nejauši tev blaku Starp svešiem ļaudīm
stāvu es, Un vilciens māsu pa sliežu taku No Rīgas projām nes un

nes. A. Kr. 1, 72.

b) Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros izteiktās darbības vai nori-

ses realizējas pilnīgi vienlaikus, verbi, kas komponentos veic izteicēja vai

galvenā locekļa funkciju, var būt arī perfektīvi. Tie izsaka darbību

un tās rezultātu. Tāpēc šais teikumos ir izteikta ne tikai vienlaicīga darbību

realizēšanās, bet arī šo darbību rezultātu vienlaicīga eksistēšana.

...

visa pasaule legrimst mīksti dzeltenā krēslā, un priekšmeti
pazaudē asos apveidus. A. U. 10, 35. Rolanda lūpas saknlebās, un

acis teg ailē jās gandrīz ļauns spīdums. Br. S. 2, 8. Tā mēs aizgā-

jām labu gabalu no tās vietas, un nekas ļauns vairs nenotika, i. Jauns.

5, 64. Kopā apstaigājām pilsētu, un viņa [Sniedzes meita] tiešām tēva

stāstu levērojami papildināja. M. B. 2, 7. No laukiem ores aizved

Pēdējās gubas un status, Un saule no griežiem aizvelk Savus garos
zelta matus. K. Sk. 3, 218.

2) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un pilnīga vienlaicīguma
attieksme var būt ne tikai starp tādiem komponentiem, kas izsaka darbības,
bet arī starp tādiem komponentiem, no kuriem viens izsaka darbību, bet

otrs vai nu stāvokli, vai pazīmi, vai kādus apstākļus v. tml.

Šais teikumos vienam no komponentiem izteicējs ir nomināls vai ad-

verbiāls, bet otram verbāls. Verbālie izteicēji un saitiņas nominālā vai ad-

verbiālā izteicējā ir izteikti ar vienkāršo laiku formām, un tiem ir viena

un tā pati gramatiskā laika forma.

Es ar v jau otru dārzu pa ābeļu rindām, un man gluži pretī l r saim-

nieka istabas logi. J. Ak. 1, 23. Varžu kurkošana Ir skaļāka, un zemes

vēzis urbj kā ar svārpstu, gari un trīsoši. J. Ak. 1, 29.

Ja komponentos gramatiskais laiks ir tagadne, tad nominālais vai ad-

verbiālais izteicējs var būt bez saitiņas, proti, tas ir nominālais vai adverbi-

ālais vienkāršais izteicējs.
Harmonikas skan vienā skanēšanā, un dancotāju pilns pa-

galms .. . 81. 13, 163. Nu krūtis man maigi un sirsnīgi Skan sudraba

zvārgulīši, Un sirds tik gaiša un vlegllņa Kā ziedoņa mākulīši.

K. Sk. 3, 31. Ķā liesma dzeļ Ik vēsts no dzimtenes — Un es kā bērns pie

augstās liktens[-ņa] sienas. Sudr. 1,41.

3) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un pilnīga vienlaicīguma
attieksme var būt izteikta arī starp tādiem komponentiem, kuri izsaka divu

priekšmetu, priekšmetu pazīmju, stāvokļu v. tml. vienlaicīgu
eksistēšanu. Šais teikumos abiem komponentiem ir nomināli izieicēji, un
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to verbālajam daļām — saitiņām — ir viena un ta pati gramatiskā laika

forma.

Diena bija saulaina, un pec vakarēja lietus gaiss meža bija

spirgts. M. B. 2, 110.

Bieži otrajam komponentam nominālais izteicējs ir bez saitiņas.
Tā garā, baltā ēka tūliņ dārza malā l r vēršu kūts, un tas tur drus-

ciņ tālāk ar to garo skursteni — brandvina brūzis. Valdis 2, 33. Nakts

bija sllt a, un mežs ēnu pilns. A. Grig. 10, 93.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos starp komponentos izteiktajām pa-
rādībām var būt arī daļēja vienlaicīguma attieksme. Šais teiku-

mos komponentos minētās parādības eksistē reizē nevis visu laiku, kamēr

tās realizējas, bet gan tikai kādu laika posmu.

1) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un daļēja vienlaicīguma
attieksme var būt izteikta tā, ka viens no komponentiem izsaka ilgstošu
darbību un otrs īslaicīgu darbību, kas iestājas un izbeidzas ilgstošās
darbības norises laikā. Ilgstošo darbību parasti izsaka pirmais komponents,

un verbs, kas tajā ir par izteicēju vai galveno locekli, ir imperfektīvs. īslai-

cīgo darbību izsaka otrais komponents, un tā izteicējs vai galvenais locek-

lis ir izteikts ar perfektīvu verbu. Abiem komponentiem izteicēji vai gal-
venie locekļi ir izteikti ar verbu vienā un tai pašā gramatiskā laikā un laika

formā.

Mēs tur sēdējām vāgūža durvis, un kaut kur ieķērcās vista.

J. Jauns. 5, 36. Dūmi taisni kā stabs griezās uz augšu, un dzirksteles

sprakšķēdamas Izklīda kā zvaigznes pa gaisu. Aps. J. 2, 50. Spēcīgais
mitrais nakts gaiss reibināja, un viņš tikko neiekliedzās aiz

varenas dzīvības sajūtas. L. P. 1, 87. Tīrumā rosījās tris cilvēki, un viņš

piegāja ar tiem aprunāties. A. S. 5, 355. Viegla tīksme plūst caur ma-

niem locekļiem, un es aizveru acis
...

L. P. 1, 18.

2) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un daļēja vienlaicīguma
attieksme var būt izteikta arī starp divām ilgstošām darbībām. Šais

teikumos abu komponentu izteicēji ir izteikti ar imperfektīviem verbiem, un

tiem ir viens un tas pats gramatiskais laiks un laika formas.

Daļēja vienlaicīguma attieksme šais teikumos ar saikli un balstās uz

komponentu savstarpējo semantisko sakarību: viens no komponentiem iz-

saka ilgāku darbību nekā otrs komponents. Ilgstošāko darbību izsaka pir-
mais komponents, un otrajā komponentā izteiktā īsākā darbība noris uz

pirmā komponenta darbības fona.

Viņi ar mati brauca kamanas, un māmuļa radīja mazajam
zēnam uz debesim. Br. S. 2, 70.

Starp divu komponentu ilgstošajām darbībām, kas izteiktas ar imper-
fektīviem verbiem, daļēja vienlaicīguma attieksme var realizēties arī tādē-

jādi, ka pirmā komponenta darbība sākas iepriekš, otrā — pēc tam, un

pirmā darbība izbeidzas, otrajai darbībai vēl turpinoties.

39 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Bet tūlīt jau vērās durvis, un Migliene stiepa lekšā cepešu šķīvi
ar trijās rindās sakārtotām brūnām karbonādes šķēlēm. A. S. 5, 253.

3) Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un daļēja vienlaicīguma
attieksme var realizēties arī starp tādiem komponentiem, no kuriem vienā

izteikta pazīme vai stāvoklis un otrā darbība, kura iestājas,
stāvoklim vai pazīmei jau eksistējot.

Viņa ģlmts bija gandrīz tik bāls kā balināts audekls, un it kā pie-
kusis viņš at s pie dās pret rijas sienu. 81. 13, 109.

Rīts ir vēss, un mēs sajūguši leceļam arklus dārzā. J. Ak. 1, 18.

Staļļa durvis bija vaļā, un tur jau kāds pa iekšu ņēmās ar suku, uz-

posdams zirgu kažokus. A. S. 5, 321. Kaut kur zem braucēja aša Aiz pakal-
niem norīb tilts, Un gaiss ir kā meiteņu dvaša, Tik reibinošs, viegls
un silts. A. Kr. 1,51.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuros starp komponentiem
ir secīguma attieksme

866. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un starp komponentos

izteiktajām parādībām var būt arī secīguma attieksme. Abos kompo-
nentos izteiktās parādības laika ziņā notiek secīgi viena pēc otras, un abos

tās var būt realizējušās gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. Visvairāk

izplatīti tādi teikumi, kuros ir runa par pagātnē notikušiem faktiem.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar secīguma attieksmi komponentos pa-
rasti ir izteiktas darbības. Pavisam maz ir to teikumu, kuros secīguma at-

tieksme izpaustos starp komponentiem, kuros abos būtu izteikta pazīme vai

stāvoklis, vai arī vienā būtu izteikta darbība un otrā stāvoklis vai pazīme.
867. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kas izsaka secīgi

notiekošas darbības, verbiem, kuri komponentos ir par izteicēju vai galveno
locekli, lielākoties ir vienkāršo laiku formas, un abos komponentos
tiem ir viens un tas pats gramatiskais laiks. Darbību secība

šais teikumos atbilst komponentu secībai: pirmais komponents izsaka ag-

rāk notikušu darbību, otrais — sekojošu darbību.

Lāčplēsis saķer bruņinieku, un abi cīnīdamies nogāžas lejā.
Rainis 1, 130. Tad ari tas viss nozuda, un manā priekšā izpletās

plaša, mūžīga vientulība. K. Sk. 2, 9. Žirgts rīta vējš pagrūda uz acīm

matu šķipsnu, un viņš atglauda to atpakaļ. A. S. 5, 15. lekšpusē at-

skanēja stingri soļi, un durvis atvērās. A. S. 5, 209.

Šais saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuri izsaka secīgi no-

tiekošās darbības, verbi, kam komponentos ir izteicēja vai galvenā locekļa

funkcija, var būt perfektīvi un imperfektīvi.
!. Vairāk sastopami tādi teikumi, kuros abu komponentu verbi, kam

ir izteicēia vai galvenā locekļa nozīme, ir perfektīvi.
Perfektīvie verbi bieži vien izsaka ne tikai darbību, bet arī darbības

rezultātu, kas parasti ir ilgstošs. Tāpēc šais teikumos secīgas ir tikai pašas
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darbības, kas noris viena pēc otras, bet rezultāts, stāvoklis, kas seko pirmā

komponenta darbībai, eksistē vienlaikus ar otrā komponenta darbību, kā

arī ar šīs darbības rezultātu, tātad otrā komponenta darbība iestājas un

pat var sasniegt zināmu rezultātu pirmā komponenta darbības rezultāta

eksistēšanas laikā.

Āra durvis atvērās, un Pēteris ienāca. 81. 13,94. Viņš patika
levai lidzās sēdam, un šī lēnām apēda kūku. 81. 13, 101. No kaktiem

uzplūda krēsla, un es lemlg v. K. Sk. 2, 31. Tad jūra pārklāsies

ar ledu, un kājām noskrlešu ar stlkl! S. E. 1, 10. Viņa atslēdza

durvis, un mēs legājām lielā stikla verandā ar skatu uz mežu. 2. Gr.

2, 170.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuri izsaka secīgi notie-

košas darbības, ar vienkāršo laiku formām izteiktie izteicēji vai galvenie lo-

cekļi var būt divējādi, vienam no komponentiem par izteicēju vai gal-
veno locekli var būt imperfektīvs verbs, bet otram — perfek-
tīvs verbs. Komponents, kam par izteicēju vai galveno locekli ir perfek-

tīvais verbs, parasti nostājas teikumā pirmajā vietā un izsaka īsu, agrāk
notikušu darbību, bet komponents ar imperfektīvo verbu — otrajā vietā un

izsaka ilgstošu, vēlāk notikušu darbību.

Suns apklusa, un leva klausījās. 81. 13, 150. Viņa pasmēla
ar karoti no krūzītes, iepilināja vēl no pudelītes, un kalējs to dzēra.

8.-U. 12, 16. Viņi iesēdās Gaužena ragavās, un bēris mērenos rikšos vi-

zināja viņus cauri miestam. A. S. 5, 241.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir izteiktas secīgas darbības,

verbi, ar kuru vienkāršajām laika formām izteikts komponentu izteicējs vai

galvenais loceklis, paretam varbūtimperfektīvi abos komponen-

tos.

Tad viņš brauks atkal uz Leišiem pēc podiem un bļodām, un tir-

gošanās le s va ļā ... J. Jauns. 5, 91.

868. §. 1. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir iz-

teiktas secīgas darbības, par komponentu izteicēju vai galveno locekli var

būt verbi vienā un tai pašā gramatiskajā laikā, bet katrs savā laika

formā: vienam saliktā laika forma, otram vienkāršā laika forma. Salik-

tajā laika formā parasti sastopams tikai perfektīvais verbs, bet vienkār-

šajā laika formā biežāk imperfektīvais verbs, retāk perfektīvais verbs.

Šais teikumos tas komponents, kam par izteicēju vai galveno locekli

ir verbs saliktajā laika formā, parasti izsaka agrāk notikušu darbību un

nostājas priekš tā komponenta, kuram par izteicēju vai galveno locekli ir

verbs vienkāršā laika formā un izsaka vēlāk notikušu darbību.

levas un ceriņi, un ābeles ir apzledējušas, un pašlaik zied ru-

dzi uz lauka. J. Ak. 1, 38.

Blakus secīguma attieksmei, kas izpaužas starp
#

pirmajā un otrajā
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komponentā minētajām darbībām, šais teikumos parasti ir izteikta arī vien-

laicīguma attieksme, kas izpaužas starp pirmā komponenta darbības rezul-

tātu un otrā komponenta darbību, jo otrā komponenta darbība realizējas
pirmā komponenta darbības rezultāta eksistēšanas laikā.

Pirmais komponents šais teikumos izsaka apstākļus, kādos norisinās

otrajā komponentā izteiktā darbība.

Saule bij norletējuse [-i], un rietumu pusē spīdēja sarkana

vakara blāzma. 81. 13, 149. Debesis pa tam pavisam bij noskaidro-

jušās, un saulīte atkal spīdēja tikpat mlllgi kā priekš stundas talka.

81. 13, 12. Pirmais prieka skurbums bij pārgājis, un viņa kļuva

lepna, vēsa, atturīga, pat rūgta. Asp. 1, 80. Mājās vezums jau

bija s a ta i sils, un tēvs Izveda no staļļa savu mazo, raibo zirdziņu.

L. P. 1,41.

Bieži vien pirmajā komponentā minētā situācija ir otrajā komponentā
izteiktās darbības sekmētāja vai pat ierosinātāja. Tā saliktos sakārtojuma
teikumos ar saliktā laika formu pirmajā komponentā un vienkāršā laika

formu otrajā komponentā laika attieksmes savijas ar cēloņa un seku

attieksmēm (sk. 876. §).

Uz rīta pusi mākoņi bij sabiezējuši, un mazā dieniņā jau krita

pirmās piles. J. Jauns. 6, 212. / r uzlēcis mēness, un gaisma krīt uz

gulētājiem pa telšu jumtu starpu. Rainis 1, 187. Drīz viņa ari būs savu

dziesmu Izdziedājusl, un tad mēs būsim no viņas vaļā. Asp. 1, 67.

2. Retos gadījumos ir sastopami arī tādi salikti sakārtojuma teikumi

ar secīguma attieksmi, kuros darbību secība gan atbilst komponentu secī-

bai, tāpat kā iepriekšējā teikumu grupā, taču agrāk notikusī darbība ir

izteikta ar verbu vienkāršā laika formā, bet vēlāk notikusī dar-

bība ar verbu saliktā laika formā. Šai gadījumā abiem komponentiem
verbi ir perfektīvi.

Citi puiši lešūpoja, un Juris drīz vien bija uzsturejls jo

augstu. 8.-U. 12, 20.

Šai teikumā perfektīva verba salikta laika forma ir atkarīga no vardu savienojuma
driz vien, kas parāda darbības rezultātus attiecīgajos apstākļos.

3. Dažkārt var būt arī tādi salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un,

kuros darbību secība neatbilst komponentu secībai: komponents, kam

par izteicēju vai galveno locekli ir verbs saliktā laika formā un izsaka

agrāk notikušo darbību, nostājas aiz komponenta, kam par izteicēju ir

verbs vienkāršā laika formā un izsaka vēlāk notikušu darbību.

Lai gan šais teikumos ir komponentos izteikto darbību secība —

viena darbība ir notikusi agrāk, otra vēlāk, — tomēr spilgtāk izteikta ir

vienlaicīguma attieksme, kas izpaužas starp pirmā komponenta darbību

.un otrā komponenta darbības rezultātu.

Mati tām [meitenēm] spīdēja kā piķis, un ausis bija levērti
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lieli, spoži riņķi. J. Jauns. 5, 54. Valgu muskuļi raustās, un pierē ir

iegriezušās tris stāvas krunkas. A. S. 175.
869. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir izteikta

secīguma attieksme, katra komponenta verbam, kas ir izteicēja funk-

cijā, var būt ne tikai atšķirīga gramatiskā laika forma, bet arī pavisam
cits gramatiskais laiks, piemēram, vienā komponentā verbs

tagadnē, otrā nākotnē vai vienā komponentā pagātnē, otrā — tagadnē u.tml.

Šis teikumu tips maz izplatīts.
Tāpēc mums nav pamata tagad viņu atstumt, un viņas turpmākais

darbspats pter ā d l s
...

A. S. 5, 83.

870. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar secīguma attieksmi verbiem,
kam ir izteicēja vai galvenā locekļa funkcija, katrā komponentā dažkārt

var būt sava izteiksme, piemēram, pirmajā komponentā pavēles iz-

teiksme, otrajā — īstenības izteiksmes nākotnes laiks.

Šodien visu labi pārdomā, un rit Izlemsim.

871. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un secīguma attieksme

dažkārt var būt arī starp stāvokli un darbību, bet šais teikumos se-

cīguma attieksme nav skaidri izteikta, jo tā ir cieši savijusies ar vienlaicī-

guma attieksmi, kas var realizēties starp darbības rezultātu un stāvokli,
kā arī starp stāvokli un darbību, jo stāvoklis parasti ir ilgstošs.

Plēšas stāv mierā, un uguns ēzē Izdzisusi. L. P. 1, 16. Kaut

kas silts lekāpis acis, un sirds tik pilna. Br. S. 2, 125.

872. §. Secīguma attieksme ir saskatāma arī tādos saliktos sakārtojuma
teikumos ar saikli un, kuros viens vai arī abi komponenti veidoti bez

verbālā izteicēja, proti, pēc savas struktūras tie atbilst nomināliem

vai adverbiāliem vienkopas teikumiem vai arī bezkopas teikumiem. Parā-

dību secība šais teikumos vienmēr atbilst komponentu secībai.

Paiet stunda, pusotras. Motori sāk strādāt. Trauksmes signāls,
un atkal visi stājas pie darba. 2. Gr. 2, 120. Vēl mazliet vairāk par

gadu, un šis klases audzēkņu Lldalnes vidusskolā nebūs. Br. S. 2, 83.

Vēl viens gads, un mēs šķirsimies... Br. S. 2, 124.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuros ir laika attieksmju precizē tā j i vārdi.

873. §. Daudzos saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un ir sasto-

pami atsevišķi vārdi un vārdu savienojumi ar laika apstākļa nozīmi, pie-

mēram, pa to laiku, tai talkā, tikmēr, drīz, tūlīt, tagad, pēc maza brīža v. c.

Šiem vārdiem un vārdu savienojumiem ir svarīga nozīme laika attieksmju

atklāšanā, jo tie ar savu leksisko nozīmi norāda, ka dominējošās attieksmes

ir laika attieksmes.

Vārdi un vārdu savienojumi ar laika apstākļa nozīrm var noradīt ne

tikai to, ka starp komponentiem ir laika attieksmes, bet arī tuvāk precizēt,
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kādas laika attieksmes ir starp komponentiem — vienlaicīguma vai secī-

guma attieksme.

1. Laika attieksmju precizētāji, kas norāda, ka komponentos aplūko-

jamās parādības notiek vienlaicīgi, ir tikmēr, pa to laiku, tai laikā

v. c. Salikti sakārtojuma teikumi ar laika attieksmju precizētājiem vārdiem,
kas norāda uz vienlaicīguma attieksmi teikumā, ir samērā maz sastopami.

Astoņpadsmit gadu viņi bij sadzīvojuši mierīgā laulībā, un pa to

laiku Jāņam[-mm] patiesi rokas bij kļuvušas mīkstas. 81. 13, 72. Viņš
drikšināja ilgi, un pa to talku Istabā valdīja gandrīz pilnīga tumsa.

81. 13, 63. Arta, saģērbusies, nogaidīja, un Zemzaritls pa tām star-

pām gāja ārā lūkoties pēc važoņa. Asp. 1, 72. Par to tikai vēl atklāti

nerunāja, un tikmēr katrs varēja domāt... V. L. 11, 127.

2. Daudz vairāk ir izplatīti salikti sakārtojuma teikumi ar tādiem laika

attieksmju precizētājiem, kas norāda uz aplūkojamo parādību secību,

piemēram, drīz, drīz vien, tūlīt, tagad v. c. Sie precizētāji ar laika apstākļa
nozīmi parasti nostājas otrajā komponentā un rāda ne tikai to, ka parā-
dības secīgas, bet galvenokārt to, pēc cik ilga laika otrajā komponentā
izteiktā parādība seko pirmajā komponentā izteiktajai parādībai.

Aizmugurē atskanēja lielgabalu grāvieni, un drīz ceļš pildījās auto-

mašīnām, bāztin piebāztām ar kājniekiem. A. S. 5, 45. Reizē ar vēju uzsitas

ari vilnis, un drīz vien tas mūs jau pilnīgi šūpo. 2. Gr. 2, 118. Viņa
bēdīgi pacēla galvu, un tagad viņas acis Bermanim likās gluži citādas.

Asp. 1, 26. Brītiņu vēlāk laiva piestāja pie kuģa, un gūstekni tūliņ no-

gādāja pie Spensera. V. L. 11, 282. Freds sēdās pie stūres, un pus-
stundu vēlāk mašīna apstājās Liverpūles sltljā, rēderejas kantora

nama priekšā. V. L. 11, 140.

Laika ilgumu starp divām secīgi notiekošām parādībām saliktos sa-

kārtojuma teikumos visbiežāk precizē lietvārda savienojumi ar prievārdu

pēc, kā arī (kaut gan retāk) ar prievārdiem ar, no, kopš.

leva izgāja, un pēc laba brīža Ilze lenāca. 81. 13, 75. Un vecie

tēvi un jaunie puiši atstāj bufeti, un pēc piecām minūtēm pus tirgus,
ziņkārības dzits, veļas uz lielceļu. 81. 13, 182. Arā norībēja ratu troksnis,

un pēc brītiņa pie durvīm kāds pieklauvēja. A. S. 5, 78. Uzrakstīs

kādu vārdu, un no tā brīža vairs nebūs Arturs Jansons. A. S. 5, 46.

Lēni, kā sasists suns, viņš aizvilkās pa lelu uz mājas pusi, un kopš tā

laika viņa nebija to redzējusi, bija centusies pavisam Izslēgt no savu

domu loka. A. S. 5, 122.

Ir salikti sakārtojuma teikumi ar secīguma attieksmi, kuros katram

komponentam ir savi vārdi vai vārdu savienojumi ar laika apstākļu nozīmi,
kas konkrēti norāda, kad realizējas pirmajā komponentā izteiktā parādība
un kad otrajā komponentā izteiktā parādība.

Vienu rudeni veco vītolu nozāģēja, un tai ziema pec tam

kalējs sāka vest kokus smēdei. 8.-U. 12, 14. Es tikko šodien te atbraucu,
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un man rit būs jāsāk darbs. J. Ak. 1, 10. Man [pelēkajam akmenim] jau
tūliņ bija aizdomas, un vēlāk tā ari bija. 8.-U. 12, 10. ...vēl taču

tikai vakar te, ielās, sprakstēja šautenes un ložmetēji, un vēl šodien

pareti šāviņi lidoja uz šo pusi un plīsa uz ceļa pie kapiem un purvā.
A. S. 5, 4.

874. §. Ir grupa saliktu sakārtojuma teikumu ar saikli un, kuros ir

apstākļa vārds tad ar laika apstākļa nozīmi, kas norāda tikai uz laika

attieksmēm starp komponentiem, bet nenorāda, vai darbības noris vien-

laicīgi vai secīgi.
Apstākļa vārds tad nostājas otrajā komponentā, lielākoties tūliņ aiz

saikļa un. Šais teikumos apstākļa vārdam tad ir laika apstākļa funkcija,
un nozīmes ziņā tas cieši piekļaujas saiklim un.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar laika apstākļa vārdu tad ir sasto-

pama gan vienlaicīguma attieksme, gan secīguma attieksme.

Teikumi ar vienlaicīguma attieksmi:

Rit jau viņas [lakstīgalas] dziedās tāpat, un tad atnāksim atkal...

Valdis, 2, 73. Bet svētdienās mēs ejam peldēties, un viņš [Gusts — gana

puika] man tad stāsta par putniem mežā un par zaķiem, un par savu

dzīvi. J. Ak. 1, 8. Sarkalls mani biedēja ar šauteni, un pat tad nenobljos.
A. S. 5, 104.

Teikumi ar secīguma attieksmi:

Miets tam palīdzēja piecelties, un t a d abi sāka let uz māju. 81. 13, 11.

Laiku no laika vējš lēni pakustināja šur tur kāda koka zarus, un tad

smalkās ledus adatiņas un pārslas, saulē vizēdamas, nobira zemē. 81.

13, 13. Sameklējis akmentiņus, metu tos uz ledus. Pie katra sviediena

ledus plēve sakuldurējas, un tad atskan dīvaina, maiga, mīksta muziķa.

V. Pl. 4, 409. Trlne tad Izvīstīja puisēnu, nomazgāja tam acis, un tad

sākās kūku ēšana. 8.-U. 12, 34. Sapņi apņem savas rokas ap mani, un es

redzu tad manu [savu] dzimteni. J. Ak. 1, 8.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar laika attieksmēm starp komponen-
tiem otrajā komponentā tūliņ aiz saikļa un var nostāties arī apstākļa vārds

nu, un tas sastopams teikumos kā ar secīguma, tā ar vienlaicīguma at-

tieksmēm.

Tu esi Izpildījis savu solījumu, un nu tik atliek mums izpildīt mūsējo.
Brig. 4, 68. Katrā rokā piķis garš, — un nu sākas lielais karš. V. Pl. 3, 33.

875. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir vārdi un

vārdu savienojumi ar laika apstākļa nozīmi, kas tuvāk precizē laika at-

tieksmes, ir sastopamas tādas laika attieksmju nianses, kādas nav iespē-
jams teikumos bez tādiem vārdiem un vārdu savienojumiem. Piemēram,
saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir attiecīgi laika apstākļa
vārdi, var izteikt parādības, kas realizējas ne tikai secīgi, bet reizē arī

pamīšus.

Tagad viņš [Jepis] bieži gāja uz ciemu, un ciemnieki bieži naca

pie viņa. 8.-U. 12, 43.
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Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli v n, kuros starp

komponentiem ir seku attieksme

876. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un starp komponentiem
var būt seku attieksme. Starp komponentiem šais teikumos ir jēdzie-
niska atkarība un pakļautība: viens no komponentiem, t. i., pirmais

komponents, izsaka darbību, procesu, stāvokli, apstākļus v. tml., bet otrais

komponents nosauc tās sekas, rezultātus, secinājumus, kas rodas pirmajā

komponentā minēto parādību rezultātā.

Miets pacēla savu lielo, ķepai līdzīgo roku, un Tiltiņš apklusa. 81. 13,
12. Klusums ārā Ir lielāks pieņēmies, un katra mazākā skaņa Ir dzirdama.

J. Ak. 1, 14. Visu pienu es tūlīt Izdzeru. Tās man Ir krietnas vakariņas, un

es apmierināts glaudu sev krūtis. J. Jauns. 5, 93. Govis lien mežā, saēdas

to slikto zāli, un asinssērga klāt. A. U. 39, 178. Jānis bija silti Izkurinājis

istabu, un Vilim bija tik patīkami atlaisties uz divana. A. S. 5, 298.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros starp komponentiem
ir seku attieksme, pirmajā komponentā minētās parādības parasti ir zināms

cēlonis tam, kas teikts otrajā resp. seku komponentā.
Skapja durvis iežverkstas, un Matlsiņš pamostas. 81. 13, 173. Te skals

nodzisa, un istabā piepeši valdīja melna tumsa. 81. 13, 65. Te balss no

pļavas puses sauca viņa vārdu, un Jānis apstājās. 81. 13, 192. Sirds man

ir atkal pamodusies, un man vajaga let kaut kur. J. Ak. 1, 45. Zentai jaunā

kolēģe lepatikās arvien vairāk, un viņas pamazām sadraudzējās. A. S. 5,
129. Bauska pasauca, un ienāca Priedes Jānis. A. S. 5, 301. Nakts vēsma

trina niedru lapas vienu gar otru, un tās sausi sanēja.
Saliktos sakārtojuma teikumos ar seku attieksmi starp komponentiem

pirmais komponents var izteikt arī nosacījumu, kuram piepildoties
var realizēties otrajā komponentā minētā parādība. Šais teikumos ir rak-

sturīga pamudinājuma modalitāte, un tā ir izteikta pirmajā komponentā.

Dzīvo kā dzīvojusi, un vēders būs pilns. A. S. 5, 263. Palīdzi pierunāt
Zentu nākt strādāt, un es tev nākamreiz atnesīšu konfekti! A. S. 5, 74.

Tomēr tādu saliktu sakārtojuma teikumu ar saikli un, kuros pirmais

komponents izsaka nosacījumu un otrais sekas, ir ļoti maz, jo saliktos

sakārtojuma teikumos ar seku attieksmi, kuros nav pamudinājuma moda-

litātes, nosacījumu skaidri izteikt nav iespējams — nosacījuma nozīme

saplūst ar cēloņa nozīmi, sal., piemēram:
Bet bagāts palīdz bagātam, un nabaga kaķītis nekur neatrada pa-

jumti. K. Sk. 2, 116. Ikkatrs sargāja savu mieru un laimi, un viņu [kaķīti]
nekur nelaida iekšā. K. Sk. 2, 16. Bet kaķītis nevarēja samaksāt parādu,
un melnais runcis paņēma dzirnavas. K. Sk. 2, 113. Un Laimei tika manis

žēl, un viņa sūtīja man sapni. K. Sk. 2, 25. lenaidnieks parādījās piepeši,
un viņi nepaspēja savējiem paziņot par tā lerašanos. L. P. 1, 16. Sienas

pulkstenis sāka sist devīto stundu, un skolas apkalpotājs deva zvanu.

Br. S. 2, 120.
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Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros izteikta seku at-

tieksme, komponentu secība novietojuma ziņā ir ļoti noteikta: komponents,,
kas izsaka cēloni vai nosacījumu, vienmēr nostājas teikumā pirmais un

komponents, kas izsaka sekas, — aiz tā.

877. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros starp kom-

ponentiem ir seku attieksme, verbiem, kas komponentos ir izteicēja vai

galvenā locekļa funkcijā, var būt dažādas formas.

1. Visvairāk sastopami tādi salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un,

kuros abu komponentu verbiem, kas ir izteicēja funkcijā, ir viens un

tas pats gramatiskais laiks un laika forma — vienkāršā laika forma.

Viņa jau trešo reizi uzstājās Salomes lomā, un publikas Interese

ar katru reizi pieauga. Asp. 1, 17. A'o sava pagasta Jurks ik gadus

saņēma dažus mērus labības, un tie kā magnets pievilka saim-

niekus. J. Jauns. 5, 31. Mātes ratiņš vienmuļi dūc savu kluso miega

meldiņu, un man' kļūst garlaicīgi, tajā klausoties. L. P. 1, 9. Turklāt

jūsu domas mani nemaz neinteresē, un jūs tās varat paturēt pie
sevis. V. L. 11, 263. Steigā nevienu pailgā nevarēja dabūt, un tēvs

sauca mani. A. S. 5, 180. Austra sēdēja viņam pretī ar muguru pret

durvīm, un viņas seju Dzelme neredzēja. Pad. J. 6, 253.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir izteikta seku

attieksme, abu komponentu verbiem, kas ir par izteicēju vai galveno lo-

cekli, var būt viens un tas pats gramatiskais laiks, bet dažādas

laika formas.

Bet ķēniņš bij Izārstēts, un pili sākās jauna dzīve. K. Sk.

2, 121. «Pušelnieki! Vai Izpļāvāt katrs pa vālai? lesim brokastā.» Vectēvs

noslaucīja sviedrus no pieres, pasmaidīja, bet neatbildēja nekā. Mēs bijā tn

krietni pļāvuši, un Mlķeļa vārdi mani kaitināja. J. Jauns. 6, 47.

Par laimi Mirdza bija izstāstījusi apriņķi, un biedra karti viņam
neizsniedza. A. S. 5, 260. Acīm redzami Igauņu līdzšinējā taktika

[futbola sacīkstē] bija ledragāta, un Viru jaunieši sāka nervozēt.

Br. S. 2, 52.

3. Saliktos sakārtojuma teikumos ar seku attieksmi verbiem, kas kom-

ponentos ir par izteicēju vai galveno locekli (arī saitiņu), var būt dažādi

gramatiskie laiki un arī dažādas laika formas.

Sls mūsu nākošais zvejas rajons izplešas Ziemeļu polārā loka

tuvumā, un brauciens lidz turienei prasīs gandrīz veselu diennakti.

2. Gr. 2, 102. Viņi te nodoti audzināšanā, un no daža laba vēl Iznāks

krietns cilvēks. L. P. 1, 53. Ar basketbolu tagad l r cauri, un es atbraucu

uz Lldalnl strādāt. Br. S. 2, 17. Purvlņš solījās dabūt četrinieku algebrā,
un to viņš Ir dabūjis. Br. S. 2, 78. Rit viņai beidzas atvaļinājums,
un Austra par to priecājās. Pad. J. 7, 7.

4. Saliktā sakārtojuma teikumā ar seku attieksmi starp komponentiem

verbi, kam ir izteicēja funkcija, katrā komponentā var būt arī dažādās

izteiksmēs.
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Katrs izglābtais liecinās mums _par ļaunu, un rēderejal būs

jāmaksā milzu nauda. V. L. 11, 90. Ūdens jau šļakstās lekšā pa

salona iluminātoriem, un tie steigšus jāaizver. 2. Gr. 2, 42.

878. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un blakus seku at-

tieksmei diezgan spilgti ir izjūtamas laika attieksmes.

1. Saliktos sakārtojuma teikumos ar seku attieksmi, kuros abu kom-

ponentu izteicēji vai galvenie locekļi ir verbāli, var saskatīt gan vien-

laicīguma, gan secīguma attieksmi. Visvairāk izplatīti ir teikumi, kuros

blakus seku attieksmei ir saskatāma vienlaicīguma attieksme, retāk — se-

cīguma attieksme.

Teikumi, kuros blakus seku attieksmei ir vērojama vienlaicīguma
attieksme:

Bet bērns vairs negrib aizmigt, un Kārlis vairs nevar tikt pie danco-

šanas. 81. 13, 162. Es minu no visa spēka, un ratiņš iet rūkdams vien.

J. Jauns. 5, 94. Lielie steidzās, un man vajadzēja rikšot. J. Jauns. 5, 117.

Neredzamas liesmas karsēja viņu [sirdi] sarkanu, un tā plūdināja pa

manām dzīslām karstas asinis. K. Sk. 2, 7. Pēc tam pārāk stipri dauzījās
sirds, un galu galā Pēterim Sānam bija jāatlaižas uz divana. Br. S. 2, 98.

Teikumi, kuros blakus seku attieksmei ir vērojama secīguma
attieksme:

Pavediens man Izraujas no pirkstiem, un viss kodeļas gals sagriežas

nejaukā vērpelē. J. Jauns. 5, 95. Saimniece man iedeva nesamo, un es

aizskrēju pie Jurka, žigli to ieliku viņam klēpi, apsēdos turpat un grauzu

savu kanci. J. Jauns. 5, 39. Minūti vēlāk otrs lādiņš lekrita pašā ciema vidū,

un tur iedegās mazs ugunsgrēks. V. L. 11, 267. Tai bridi Ako Izšāva uz

Porteru, un aģents kā nopļauts novēlās piekrastes smiltis. V. L. 11, 269.

Klāvs paskatījās turp, un viņa nolaidaacis. Br. S. 2, 122.

Daudzos saliktos sakārtojuma teikumos ar verbāliem izteicējiem vai

galvenajiem locekļiem blakus seku attieksmei starp komponentiem ir laika

attieksme, bet nav skaidri izjūtams, vai tā ir vienlaicīguma attieksme vai

secīguma attieksme.

Tad pacēlās raibais šķērskoks, un mēs netraucēti varējām braukt tālāk.

L. P. 1, 49. Beidzot pat ienaidnieku pārsteidza viņu varonība, un tas mitējās
šaut. L. P. 1, 16. Drīz Izgaisa viss viņu drūmums, un viņi šķirās daudz

gaišākā omā, nekā sanākot uz apspriedi. V. L. 11, 286. Atnācējs uztrau-

kumā aizmirsa noņemt platmali, un es to noņēmu pats un uzmetu uz

vadža. 2. Gr. 2, 79. Šķiroties viņas karstās lūpas man galīgi apdedzināja
sirdi, un es kļuvu sentimentāls kā vecs āzis. 2. Gr. 2, 18.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuriem pirmā kompo-
nenta izteicējs vai galvenais loceklis ir nomināls vai adverbiāls

un otrā komponenta izteicējs vai galvenais loceklis verbāls, blakus seku

attieksmei parasti ir saskatāma tikai vienlaicīguma attieksme, bet ne se-

cīguma attieksme: komponentos minētās cēloņa un seku parādības parasti



619

realizējas vienlaikus, jo pirmais komponents min stāvokli vai apstākļus,
uz kuru fona norisinās otrajā komponentā izteiktā darbība. Tā iestājas
un izbeidzas, pirmajā komponentā minētajiem apstākļiem vai stāvoklim

turpinoties.

Tirgus ir ļoti liels, un Rauduplete Ugu laiku velti meklē Kārli. 81. 13,
178. Par laimi saimnieks bija kalējs, un tā melnais darbs spieda pirti kuri-

nāt jo bieži. J. Jauns. 5, 40. Kājā man bija koka tupeles, un es Izskatījos
diezgan liels. J. Jauns. 5, 112. Ceļš bija dubļains, un pret kalnu brauca

lēnām. 8.-U. 12, 38. Es esmu vecāks cilvēks, un ar to lēkšanu man iet

pagrūtāk. V. L. 11, 100. Tagad sādžā [Ļošam] vairs nav bijis dzīves, un

viņš devies uz citu pusi. Pad. J. 6, 161.

879. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un, kuros ir izteikta

seku attieksme, otrajā resp. seku komponentā aiz saikļa un var nostāties

apstākļa vārdi tāpēc, tādēļ, tālab, tad, nu, tā v. c. Minētie apstākļa vārdi

vai nu pastiprina, vai tuvāk precizē savstarpējo jēdzienisko attieksmju
nianses starp komponentiem.

1. Saliktos sakārtojuma teikumos ar apstākļa vārdiem tāpēc, tādēļ,
tālab vairāk ir izteikta un pastiprināta pirmā komponenta cēloniskā

nozīme attieksmē pret komponentu, kas izsaka sekas. Šie teikumi pēc cē-

loņa attieksmes spilgtuma pakāpes tuvinās saliktiem pakārtojuma teiku-

miem ar cēloņa palīgteikumu.

Vēja virziens mainījies, un tāpēc pēdējie astoņi tikli sadzīti čupā.
2. Gr. 2, 128. Ari aizmugurē Ir nepieciešami cilvēki, un tāpēc daudzus

posteņus bruņo pret mobilizāciju. A. S. 5, 119.

Nezin kā biju reiz apsaldējies, un tādēļ man uz kādām dienām

galvas un krūšu sāpju dēļ bija jālien gultā. Aps. J. 2, 235. Mēness pašreiz
bija noslēpies mākoni, un tādēļ nācēja seja palika neredzama. A. Grig.
10, 22.

Luku vizēs-... nedz sakalst, nedz sabirst, un tālab ari nav vaja-
dzīgs tās slapināt un mērcēt. Janš. 2, 70.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar seku attieksmi, kuros blakus

saiklim un ir apstākļa vārds tad, ir pastiprināta un izcelta nosacījuma
nianse-

Jaunu ļaužu vairs valsti nav, un tad nāk mūsu reize [iet cīnīties ar

velnu]. Brig. 4, 59. Frontē tu vari ari krist, un tad tu šo dzlvl vairs

neredzēsi. A. S. 5, 125.

3. Saliktos sakārtojuma teikumos ar apstākļa vārdu nu ir pastiprināta
un izcelta situācija un laiks, kad realizējas otrajā komponentā
minētā seku parādība.

Tad spēlēja dančus, un nu sakas dancošana. 81. 13, 27. Tad jaunā-
kais brālis pārveda sievu no Sarkanā Sila novadiem, un nu vairs netrūka
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neka. A. U. 39, 132. It ka tumša, pelēka siena tuvojas kuģis no kreisas

puses, pārvēlās pāri, un nu bija visapkārt tumšs un mitrs. V. L. 11, 83.

4. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir apstākļa vārds tā, ir akcen-

tēta apstākļu sakarība, kādā ir bijis iespējams realizēties otrajā kom-

ponentā minētajai parādībai.
Vectēvam bij diezgan liels miegs, un tā es ari dabūju labi pagulēt.

J. Jauns. 6, 47. Tai bridi no automāta būdiņas mazliet samulsis Iznāca

Klāvs Kalniņš, un tā viņi sastapās. Br. S. 2, 92. Četrpadsmitajā dzīvokli

Liepiņietei apprecējusies meita, un tā nu viņai tagad ari znots mājā.
Zv. 6, 1, 19. Pasaukuši Volodju, viņa lika tam griezt zirgu apkārt, un tā

viņi aizbrauca, Dūmlņletes apjukušo skatu un cepta sviesta smaržas pa-
vadīti. A. S. 5, 60.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp

komponentiem ir pievienojuma attieksme

880. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus saista ar

saikli un, starp komponentiem var būt pievienojuma attieksme. Šī

attieksme ir jēdzieniska attieksme, un tā izpaužas tādējādi, ka otrais kom-

ponents izsaka relatīvi patstāvīgu domu kā papildu vēstījumu tam,

kas teikts pirmajā komponentā. Papildu vēstījumā var būt ietverts paskaid-

rojums, precizējums vai papildinājums, kas dažkārt var būt izteikts vis-

pārīgas piezīmes veidā.

Kā svešs es atskatos uz savām sāpēm, Un manas ilgas manis nepazīst.
Rainis 1, 280. Bļodā bija labi daudz zupas, un to mēs izdzērām ar gardu
muti. J. Jauns. 5, 49. Dārte aizskrēja uz mājām, atgriezās ar palagiem, un

uz tiem Sapu aiznesa nēšus projām. 8.-U. 12, 21. Tādi Ir noteikumi, un

es tos nevaru grozīt. 2. Gr. 2, 130. Mūsu skolas sarīkojumos šis gods arvien

piekrīt visjaunākajiem audzinātājiem, un tie šinī gadījumā esam mēs.

Br. S. 2, 77. Cilvēki ir dažādi, un katrs no vīniem dzīvo savādāk. 2. Gr.

2, 175.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un otrais komponents dažkārt

var precizēt pirmajā komponentā teikto no kvalitātes viedokļa. Šādos

teikumos pievienojuma attieksmei ir atributīvā nianse.

Meitenēm bija galvā rudzu puķu vainagi, un viņas pašas Izskatījās
pēc puķēm. L. P. 1, 67. Pār tiltu jābrauc soļiem. — Bet tēvs laida zirgu

rikšiem, un tas bija tik patīkami. L. P. 1, 50. Harblngers pēkšņi sakustējās,
un viņa balsi letrīsējās dziļa, traģiska sirsnība. V. L. 11, 130.

881. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi starp

komponentiem ar saikli un piesaistītajā komponentā izteiktā doma var

attiekties gan uz visu pirmā komponenta saturu, gan tikai uz kādu no

tā vārdiem.

Aizbraukšanas diena sieva ar mazo Irēnu mani tomēr pavadīja, un
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tas man sagādāja lielu prieku. 2. Gr. 2, 77. Es apņēmos tevi aizmirst, un

man tas ari tā puslīdz Izdevās. 81. 13, 130. Tā tas notika vienmēr, un par
to neviens nebrīnījās. Br. S. 2, 67.

Viņi bija Izgājuši jūrā ar labības kravu, un milzīgs vilnis tos

apgāza... 2. Gr. 2, 169. Tad viņi sūtīs jaunu Porteru, un tas nemaz

nebūs labāks par aizdzīto. V. L. 11, 225.

882. §. Visvairāk izplatīti ir tādi teikumi, kuros otrajā komponentā
teiktais attiecas tikai uz kādu no pirmā komponenta vārdiem.

Otrais komponents šais teikumos var precizēt un paskaidrot kādu

pirmā komponenta vārdu no dažādiem viedokļiem, izsakot gan pazīmi,

gan stāvokli, apstākļus, darbībuv. tml. attiecīgā situācijā.
...Lize vērpa, un viņai bija rokā cimdi noārdītiem pirkstiem.

J. Jauns. 5, 45. Un nu tūlīt gāja vaļā stāsts par kādu ganuzēnu. Tas no-

ticis senāk zalvlešos. Tas gans bijis liels balamute, un vārds viņam
bijis Janks, tāpat kā man. J. Jauns. 5, 36. Pie apvāršņa parādījās zvejas
traleri, un katrs kursē uz savu bazi

...
2. Gr. 2, 98. Bet pie viņiem

gultas vietā dzīvo viena studente, un tagad vlnal nav kur palikt...
Zv. 6, 1, 19.

Pirmā komponenta jēdziens, ko precizē un tuvāk paskaidro otrais

komponents, ir minēts arī otrajā komponentā. Tas var būt nosaukts otrajā
komponentā, atkārtojot tieši to pašu vārdu, kas pirmajā komponentā, vai

arī aizstājot to ar citu vārdu vai vārdu savienojumu.

Alzkususe[-s\] meitene nonāca pie gubiņas, ...un taisni pie gu-

biņas Pēteris viņu noķēra aiz galvas lakatiņa. 81. 13, 147. ...tā lieta

izskatījās kā vienkāršs joks, un joks vien tas tiešām jau ari bija.
81. 13, 189. Zirgu stalli bija ieejams pa galu. Tam bija brūni krāsotas

durvis, un virs durvīm jau notālēm spīdēja sarkana skārda plātlte.
J. Jauns. 5, 28.

Māju un mantu šis cilvēks bija apdzēris, un no visas pār-

pilnības Ilzes māte savam bērnam ar lielām pūlēm tikai tris simt

sudraba rubļu bija varējusi aiztaupīt. 81. 13, 64. Tātad nu Arta bij
puslīdz atstāta..., un viņa pati vēl situāciju gluži neapjauta. Asp.
1, 69. No ciema brauc ārā divjūgs, un jauni puiši vien sēž ratos.

8.-U. 12, 11. Mūsu ceļi atkal izšķīrās, un (vai nav trakums!) atkal

tos izšķīra jūra. 2. Gr. 2, 24.

Teikumos, kuros precizējamais un papildināmais vārds ir atkārtots,

otrajā komponentā ar atkārtojamo vārdu var saistīties jauni apzīmētāji,
it sevišķi norādāmie vietniekvārdi šis, tāds, tas v. c.

...levas uzvara pār Ādamu jau bija Izkarota pašās pirmajās
mīlestības ziedoņa dienās, un šo uzvaru leva zināja uzturēt pilnā
bardzībā un stingrībā lidz pat Ādama dienu galam. Aps. J. 2, 23. Kādas

viņam sarkanas lūpas, un šīs lūpas es varētu bučot.. . 81. 13, 175.

Tūkstošiem lespaidu esmu saņēmis no tās darba un baudu dzīves, un
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šie iespaidi ir dzēsuši pirmās jūtas. L. P. 1, 55. Bet tomēr kaut

kas iznāca, un šo kaut ko es uzskatu par savas neveiksmīgās dzīves

vislielāko veiksmi. 2. Gr. 2, 144. Un tur, tai zemē, aug milzum milzīgs
koks, un tai kokā aug kūkas. Pad. J. 6, 161.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi starp kom-

ponentiem papildināmais un precizējamais jēdziens otrajā komponentā var

būt nosaukts ar vārdu vai vārdu savienojumu, kas pēc savas leksiskās

nozīmes ir tuvs pirmajā komponentā minētajam vārdam. Bieži vien tie

ir vienas saknes vārdi — pirmajā komponentā verbs, otrajā komponentā
lietvārds.

...
milži stāstīja varoņdarbus, un viņu stāsti bija kā iz miglas

plūdiem kāpjoša birze[-s] rīta sārtumā. K. Sk. 2, 7.
...

ciemntekus dau-

zīja asiņainus par taisnības un brīvības atrašanu, un dauzītāji bija
to slēpēji. 8.-U. 12, 47. Izstāstīja tam visu sava pagasta dzivl, un

šis stāsts neiznāca optimistisks. A. S. 5, 361.

Gandrīz katru ritu Ķlavs sastapa Birutu, un šl tikšanās

arvien no jauna uzplēsa veco vainu un pastiprināja radušos nodomu...
Br. S. 2, 121.

Papildināmais un precizējamais pirmā komponenta jēdziens otrajā
komponentā var būt nosaukts ar tādu vārdu vai vārdu savienojumu, kas

jau pēc leksikās nozīmes raksturo pirmajā komponentā minēto jēdzienu
no zināma viedokļa.

Nemanot acu vāki zēnam aizvērās, un jaunais prātotājs

aizmiga saldi saldi. S. E. 1, 11. Divu nedēļu laikā atbraucēji lepazinās
ar salas īpatnībām, un šīs apskates rezultātā Dienvtdjūras
Tirdzniecības sabiedrība pasteidzās iegūt koncesiju Rigondas izmanto-

šanai un veikalniecisku sakaru nodibināšanai ar saliniekiem. V. L. 11, 198.

Par Menfilda notiesāšanu Harblngers dabūja zināt no avīzēm, un

šis notikums jaunajam jūrniekam lika vēlreiz pārvērtēt visas vērtības.

V. L. 11, 131. Es viņu [meiteni] lesaucu par Saldo Tuti, un šis

vārds viņai lepatikās. 2. Gr. 2, 18.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi starp kom-

ponentiem papildināmais un precizējamais pirmā komponenta jēdziens
otrajā komponentā lielākoties ir nosaukts ar vietniekvārdu. Parastie viet-

niekvārdi šai funkcijā ir vietniekvārdi tas, viņš, arī šis, vārdu savienojumi
daudzi no viņiem, daudzi no tiem v. c, kā arī apstākļa vārdi te, tur, še,

turpat, v. c.

Viņa stāvēja vēl Istabas vidū kā sastingusi, un asaras ta t nemanot

lija no acīm. Asp. 1, 70. Tūlīt pēc trauksmes signāla grupu vadītāji stei-

dzās pie A ko, un viņš tiem deva skaidrus un kategoriskus norādī-

jumus. V. L. 11, 265. ...viņš jautāja, un viņa balsi skanēja mulsums

un Izbrīna. 2. Gr. 2, 32. Zālē sapulcējušies 296 plrmrtndnlek i, un
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daudzi jo daudzi no viņiem dzird atzinīgus vārdus par savu

pašaizliedzīgo darbu. Pad. J. 6, 254.

Nakts muziķa levainojusi Dubura galvu, un tagad tur sienas

dīvaini mezgli. A. Grig. 10, 44. Apsīšu Jēkabam dažkārt nākas novērot

pagasta tiesas darbību, un še rodas viela vēlāk uzrakstītajiem

sacerējumiem («Pie pagasta tiesas» v. c). Aps. J. 2, 9. ...slēpju bāze

strādā katru dienu, un katrs te var Izīrēt sev nepieciešamo sporta Inven-

tāru. Pad. J. 6, 254.

Nereti saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi kom-

ponents, kas piesaistīts ar saikli un, attiecas reizē uz diviem

iepriekšējā komponenta vārdiem. Sais gadījumos otrajam komponentam ir

divi jēdzienisko attieksmju norādītāji, un katrs no tiem attiecas uz savu

iepriekšējā komponenta vārdu.

Un, priekā iekliegdamās, sieva dodas viņa rokās, apkampj skaisto

puisi, un šis viņu skūpsta ar karstu muti. 81. 13, 173. ...katru rītu

Jēp j a pirmais skrējiens Ir uz āb c 11, un gandrīz nekad ābele to

nelaiž bez veltījuma. 8.-U. 12, 42. Bet asaras plūda no viņas pašas
acīm, un viņa nevarēja tās apturēt. A. S. 5, 333. Viņa acu priekšā

slīdēja aina pēc ainas, un viņš ietērpa tās vārdos, vienkāršos,

sirsnīgos. A. S. 5, 80.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir pievie-
nojuma attieksme, otrais komponents var tuvāk precizēt un papildināt arī

pirmajā komponentā nenosauktu resp. elidētu jēdzienu, par kuru

iepriekšējā (pat diezgan patālā) kontekstā ir runāts.

Debesis pavisam sabrieda, sāka jau līņāt pelēks, silts lietutiņš,
bet likās, ka tas drīz vien pāries. Vēl jau ari dažās piekrastēs bija no-

skalojams sniegs, un tāds silts lietus nevarēja būt par ļaunu. J. Jauns.

6, 16. Ķēvi sajūdzis, Ješka kautrīgi apvaicājās Saimniekam, vai neesot

manīti čigāni ar Laimes Lāci... «Blēņas un pasakas, dēls,» viņš
[saimnieks] teica, «ne Lācis, ne citi pesteļi tur nepalīdzēs. [...] Ja nu jūs
tomēr gribat meklēt, tad laidiet vien taisni pa gatvi lejup un tad mazliet

pa kreisi Melnās Muižas ganībās iekšā, tur krūmos, citur viņi nebūs.

Aizviņurlt te izbrauca cauri, un ragavās viņiem bij Lācis, drīzāk

beigts nekā dzīvs, varbūt patiešām nobeidzies...» A. U. 39, 134.

883. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi starp

komponentiem ar saikli un piesaistītais komponents precizē un papildina

kādu no iepriekšējā komponenta vārdiem, kas var būt jebkura tei-

kuma locekļa funkcijā. 1

1. Vairāk izplatīti ir tādi teikumi, kuros komponents, ko pievieno ar

1 Atšķirībā no saliktiem pakārtojuma teikumiem ar apzīmētāja palīgteikumu sa-

liktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi otrais komponents, kas tuvāk pre-

cizē un papildina kādu iepriekšējā komponenta vardu, nostājas aiz visa iepriekšējā kom-

ponenta, nevis komponenta vidū blakus tam teikuma loceklim, kuru tas apzīmē.
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-saikli un, attiecas uz iepriekšējā komponenta teikuma priekšmetu.
Jēdzienisko attieksmju norādītāji otrajā komponentā ir parasti papildinā-
tāja, apzīmētāja, kā arī apstākļa (parasti vietas apstākļa) un retāk teikuma

priekšmeta funkcijā. Minētie jēdzienisko attieksmju norādītāji komponentā,
kas piesaistīts ar saikli un, var nostāties gan sākumā, gan vidū; būdami

papildinātāja funkcijā, tie tomēr parasti nostājas komponenta vidū, bet,
būdami apstākļa vai teikuma priekšmeta funkcijā — komponenta sākumā.

Teikumi, kuros jēdzienisko attieksmju norādītājs otrajā komponentā
ir papildinātāja funkcijā:

Viņš bija muļķīgs, labsirdīgs un bagāts kā šitā aklā zeme, un

viņu viegli varēja pārspēt. K. Sk. 2, 219. Viņa galvā bija leperinājusies
viena doma, un ar to viņš, iedams līdzās šiem lielajiem cilvēkiem,

noņēmās. J. Jauns. 6, 161. Abas pusmūža sievietes bija draudzenes,
un viņām gāja Ildzi vieglas padzlves kāru sieviešu slava. A. S. 5, 118.

Teikumi, kuros jēdzienisko attieksmju norādītājs otrajā komponentā
ir apzīmētāja funkcijā:

So reālistu vidū īpatnēju vietu ieņem Apsīšu Jēkabs, un viņa
nozīme latviešu reālistiskās literatūras tālākajā attīstībā Ir gandrīz tāda

pati kā brāļiem Kaudzītēm. Aps. J. 2, 3. Tas [skals] deg sprakšķēdams,

un tā sarkanā liesma, drīz uzšaudamās, drīz apdzlsdama, cīnās ar rijas
tumsu. L. P. 1, 20. It kā atgaiņādamies no ļauna drauda, ļaudis vēdi-

nāja ar rokām, un viņu acis tumsa šausmas. V. L. 11, 225. Jaunieši

dejoja gandrīz visi, un viņu soļos un kustībās Izpaudās karstas slāpes

pēc prieka un dzīvīgas rosmes ... A. S. 5, 350.

Teikumi, kuros jēdzienisko attieksmju norādītājs otrajā komponentā
ir vietas apstākļa funkcijā:

Saimnieces istabā galdiņš bij klāts, un uz tā stāvēja plācen[\]s,
sviests un medus. 81. 13, 70. Kviekšana dila vien, dila vien tievāka,

kā urgstoša lāsteku urdziņa, un viņā atskanēja nespēcīgas asaras.

K. Sk. 2, 14. Aizkars logā drusku pavērās, un aiz tā pavīdēja bāla,

izburbusi seja. A. S. 5, 126.

Teikumi, kuros jēdzienisko attieksmju norādītājs otrajā komponentā
ir teikuma priekšmeta funkcijā:

... un ziemu viņiem gailis bija par pulksteni, un tāds pulkste-
nis mums ir ari laktā. Aps. J. 2, 72. Bet pirmā raža viņu padarītu jau

neatkarīgu, un tādas ražas sekotu katru gadu... A. S. 5, 263.

2. Plašu grupu veido arī tādi salikti sakārtojuma teikumi ar pievie-

nojuma attieksmi, kuros komponents, kas piesaistīts ar saikli un, papildina
un precizē pirmā komponenta vārdu, kurš ir papildinātāja funkcijā

Jēdzienisko attieksmju norādītāji šais saliktajos sakārtojuma teikumos ir

vietniekvārdi tas, viņš, tāds otrajā komponentā (atšķirībā no iepriekš ap-

lūkotās teikumu grupas) teikuma priekšmeta, retāk papildinātāja vai vietas

•apstākļa funkcijā. Teikuma priekšmeta funkcijā vietniekvārdi tas, viņš
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parasti nostājas otra komponenta sakuma tieši aiz saikļa un, bet, būdami

papildinātāja vai vietas apstākļa funkcijā, — gan sākumā, gan vidū.

Tur [Cimzes skolotāju seminārā] pastāvošā audzināšanas sistēma un

paša Cimzes personība atstāj dziļu ietekmi uz visiem audzēkņiem,
un tie savus ieskatus cenšas iepotēt tālāk savos skolniekos. Aps. J. 2, 9.

Viņu sauca par Pupul ākstu Reini, un viņš bija panīkuša saim-

nieka dēls. 81. 13, 79.
... kāds nejauši pagrūda sveci, un tā gāzdamās

nodzisa. A. S. 5, 176.

Katra diena prasa upurus, un starp tiem var būt tikpat mans

dēls, kā tavs, kā cits. A. S. 5, 329. ... dreboša roka atvēra durvis, un

tajās parādījās viņš pats. A. S. 5, 96.

3. Samērā maz izplatīti ir salikti sakārtojuma teikumi ar pievieno-
juma attieksmi, kuros komponents, kas piesaistīts ar saikli un, precizē un

papildina iepriekšējā komponenta vārdu, kas ir apzīmētāja vai arī

apstākļa funkcijā.
Jēdzienisko attieksmju norādītāji var būt dažādu teikuma locekļu

funkcijā.
Skū ņa durvis bija vaļā, un tajā redzēja rosāmies vairākus cil-

vēkus... A. S. 5, 209. Ēriks vāri saņēma Mirdzas roku, un viņai

patika ...
ši cietā, sastrādātā [Ērika] roka... A. S. 5, 133.

Tēvs ir bijis kalnā renti maksāt, un saimnieks tur pastāstījis par

Jāņa nedarbiem... A. U. 10, 51. Papuves stūrī, Ogļdeģu kalna visaug-

stākajā vietā, jau iedzīts miets, un turpat zemē vienotrai galā piesietas
divas kārtis. A. U. 10, 44.

4. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi otrais

komponents var papildināt un precizēt arī iepriekšējā komponenta iz-

teicēju.
1) Teikumos, kuros izteikts konstatējums un pirmais komponents ir

ar nominālu vai pronominālu teikuma priekšmetu un nominālu iz-

teicēju, kas izteikts ar lietvārdu vai vietniekvārdu, otrais komponents vien-

līdz attiecas kā uz izteicēju resp. uz izteicēja nominālo daļu, tā arī uz

teikuma priekšmetu.
Tas bija nomaļš ceļš, izbeidzas tepat pie skolas, un pa to

brauca reti kāds. J. Jauns. 6, 39. Tie bija drukni pusmūža viri. un

viņu drēbes šķita diezgan tīras. V. L. 11, 101. Tas bi ja pēdējais tilts

uz pagātni, un tas bija jānodedzina.. .A. S. 5, 97. Tā bija barga
nauda, un es to sapelnīju, zobus sakodusi, ne rīta, ne vakara nezinā-

dama. Zv. 6, 1, 20. Mazais puišelis bija Voldemārs, un no tā

brīža [pēc adoptēšanas] viņa uzvārds bija Ozoliņš. Pad. J. 6, 254.

2) Teikumos, kuros pirmajā komponentā ir verbāls izteicējs vai

galvenais loceklis, otrā komponenta jēdzienisko attieksmju norādītājs pa

lielākajai daļai ir lietvārds, kurš pēc savas semantikas ir tuvs verbam, kas

pirmajā komponentā ir par izteicēju un ir papildināms un precizējams, vai

40 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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arī ir tas pašas saknes vārds ka verbs, kas 1. komponenta ir par izteicēju
(sk. 882. §).

884. §. Ir daļa saliktu sakārtojuma teikumu ar pievienojuma attieksmi,
kuros ar saikli un piesaistītais komponents reizē papildina vai precizē kādu

no pirmā komponenta vārdiem un izteic arī pirmajā komponentā rakstu-

rotās situācijas vai darbības sekas. Šiem teikumiem ir divas jēdzie-
niskās attieksmes — pievienojuma attieksme un seku attieksme.

Man patika runāt, un es raudzīju pēc iespējas visus solus darīt ma-

zākus un retākus. J. Jauns. 6, 14. Tomam trūka vārdu, un viņš pateicās,
mēmi palokot galvu. A. Grig. 10, 53. Varšavā liktenis manam sapnim ap-

grieza spārnus, un man bija Ilgi jāmaldās kā putnam rudens rugājos.
A. Grig. 10, 52. Pastāstīju par tevi mūsu sekretāram, un viņš vēlas pats

parunāties. A. S. 5, 220. Tēvs Izlasīja to, un smaids pārlaidās pār viņa

seju. A. S. 5, 211. Maigai atlika daudz brīva laika, un viņa bieži iegāja

pie Zentas patērzēt. A. S. 5, 128.

885. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir pievienojuma at-

tieksme, otrais komponents, kā jau iepriekš aizrādīts, var attiekties uz

visu iepriekšējo komponentu (sk. 881. §). Šais teikumos otrais

komponents, paplašinot un papildinot iepriekšējā komponentā teikto, reizē

norāda arī uz iepriekšējā komponentā apskatītās parādības sekām.

Otrajā komponentā jēdzienisko attieksmju norādītājs ir vietniekvārds

tas — parasti tikai vīriešu dzimtē ar nekatras dzimtes nozīmi, un tas

ietver sevī visu iepriekšējā komponentā izteikto saturu. Vietniekvārds tas

šais teikumos parasti ir teikuma priekšmeta vai arī papildinātāja funkcijā
un var nostāties otrā komponenta sākumā tieši aiz saikļa un vai arī tei-

kuma vidū.

Teikumi, kuros vietniekvārds tas otrajā komponentā ir teikuma

priekšmeta funkcijā:
Jānis ar nodomu viņu agrākos laikos bija lūkojis aizmirst, un tas

viņam ari bij Izdevies. 81. 13, 73. Ak jā, Upmalim bija tā, un tas viņai
kļuvis par varonīga kareivja simbolu. A. S. 5, 272. Galva viņam bija

noskūta, un tas izcēla viņa lielās austs. Pad. J. 7, 3. Pēc tam tie atkal

sāka jautāt, un tas turpinājās vēl savas pusotras stundas. Zv. 6, 1, 20.

Teikumi, kuros vietniekvārds tas otrajā komponentā ir papildinā-
tāja funkcijā:

Jūs tikai izlasāt, noslaukāt asaras, un ar to viss ir cauri. Z. Gr.

2, 23. Bet viņa redzēs Ēriku, un no tā vien visu vakaru būs viegli un

gaiši un varbūt vēl arī rītdien. A. S. 5, 133. Normas būs jādod visiem,

un ar to tad mēs ari sāksim. Br. S. 2, 28.

Tie saliktie sakārtojuma teikumi, kuros jēdzienisko attieksmju norā-

dītājs tas otrajā komponentā atrodas tūlīt aiz saikļa un, ir tuvi saliktiem

teikumiem ar relatīvo pakārtojumu, kuros otra teikuma daļa pievienota

pirmajai daļai ar attieksmes vietniekvārdu kas un attiecas nevis uz kādu
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vienu pirmās teikuma daļas vardu, bet gan uz visu pirmajā teikuma daļa
izsacīto domu.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi, kuros otrais

komponents attiecas uz visu iepriekšējā komponentā izteikto saturu, jē-
dzienisko attieksmju norādītāji var būt arī apstākļa vārdi te, tur, tā v. c,
kas sava nozīmē ietver pirmajā komponentā raksturoto situāciju un otrajā
komponenta nostājas apstākļa funkcijā.

Dūmlņš lika pārnest uz citu vietu vecā šķūņa dēļus, un tur viņš
uz sarūsējušas naglas pārdūra kāju. A. S. 5, 106. Vienīgi ar transportu.'..
nevarēja palīdzēt, un te nu likstas sākās no gala. Br. S. 2, 60. Šovasar

Rīga notiks skolu jaunatnes meistarsacīkstēs, un tur piedalīsies ari mani

puiši. Br. S. 2, 112.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi otrajā kom-

ponentā blakus jēdzienisko attieksmju norādītājam, kas attiecas uz visu

iepriekšējā komponenta saturu, var būt arī tāds jēdzienisko attieksmju
norādītājs (viens vai pat vairāki), kas attiecas tikai uz kādu no iepriekšējā
komponenta locekļiem.

Tātad viņai viss pamatīgi bija jāpārdomā..., un viņa to arī

darīja. 81. 13,127.
Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi komponents,

kas attiecas uz visu iepriekšējā komponenta saturu, ir patstāvīgs izteiktās

domas ziņā, un tāpēc šāda veida predikatīvās vienības ir sastopamas arī

kā patstāvīgi teikumi.

Gribēju saimniecei vaicāt, kur Aija šonakt bija, bet neuzdrošinājos.
Un tas ari būtu bijis gluži veltīgs jautājums, joAija droši vien bija klētī

gulējusi. J. Jauns. 6, 26.

886. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuros ir pievienojuma attieksme,
saiklim un var pievienoties arī tādi ar saikļa nozīmi lietoti vārdu savie-

nojumi kā bez tam, pie tam, bez tam taču, pie tam taču, vēl v. c; šādi

teikumi literatūrā ir maz sastopami.
Bērni mežā labi atpūtās, un bez tam viņi ari salasīja daudz sēņu.

887. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pievienojuma attieksmi starp

komponentiem, kas savienoti ar saikli un, otrajā komponentā var atrasties

partikula ari (sk. 891. §.). Partikula ari parasti atrodas komponenta sā-

kumā tūlīt aiz saikļa un, bet tā var arī neatrasties tieši aiz saikļa.

Viņu sauca pavisam neparasti — Tutī, un arī viņa pati bija pavisam

neparasta meitene. 2. Gr. 2, 18. Viņa nerunāja ne vārda. Viņa domāja.
Par ko? To nu vēl lidz šim laikam neviens nebija Izdibinājis, un arī

neviens sevišķi necentās Izdibināt. A. Grig. 10, 71. Nevienam viņas ne-

vajag, un ar i viņai nav te vairāk ko darīt. A. S. 5, 352. Mirdza pa jokam

uzaicināja abus pavadīt viņu uz māju, un tie ar l, daudz nedomādami,

piekrita. A. S. 5, 268.

Daļā saliktu sakārtojuma teikumu, kuros otrajā komponenta, kas pie-
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saistīts ar saikli un, ir partikula ari, pievienojuma attieksmei ir zināma

sastatījuma vai pielīdzinājuma nozīmes nianse.

Mēs gājām, skali čalodami, un ari meitenes gāja turpat mums pa

priekšu. J. Jauns. 6, 14. Vairāk dienu lietus bija zemi mērcējis. Olnīca bij
vienos dubļos, un ari ganībās un pļavās radās dūkstis. J. Jauns. 6, 73.

Sīki putni, kovārņbērni, Skraid' ap liepu, ķērc un ciebj, Un no lizdas stārki

ari Pētīdami kaklus stiepj. V. Pl. 3, 28. Viņi dzied, un ari man gribētos
dziedāt. Br. S. 2, 115. Būs jau labi, Purviņ. Jūs gaida, un'drīz ari es

lešu uz zāli. Br. S. 2, 99.

Saliktos sakārtojuma teikumos partikula ari, atrazdamās otrajā kom-

ponentā, var attiekties ne vien uz pirmo komponentu tai pašā teikumā, bet

arī uz iepriekšējo teikumu — dažreiz pat patālā kontekstā.

Tur Juris Izšūplnāja D ārtl un dabūja par to cimdu

pār i. Pēc tam šūpotnes ne uz brītiņu nenorima, šūpojās viens pāris pēc
otra; puiši centās uzstūrēt jo augstāk, meitas klaigāja un lūdzās, lai ne-

šūpojot tik augstu. Apkārt stāvošie puiši skubināja šūpotāju dzīt vēl

augstāk, un meitas smējās. Atnāca Otiņu otra meita Sap a,

un arī to Juris ņēmās šūpināt. 8.-U. 12, 20.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp

komponentiem ir pretstata attieksme

888. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar vienojamo saikli un ir savie-

noti arī tādi komponenti, kas pēc sava satura ir pretstati. Šādu tei-

kumu ir maz, jo komponentus ar pretstata attieksmi parasti savieno pret-
stata saikļi, it sevišķi saiklis bet. Saiklis un, savienojot divus pēc satura

pretstatīgus komponentus, krietni vien mazina pretstata nozīmi.

Cik reižu māte lielījusi šito pašu viņa galvu — un nu uzreiz neder

vairs! A. U. 10, 67. Ūja, ūja! Runā pats kā negudrs, un tad puika vainīgs.
A. U. 10, 102.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp
komponentiem ir sastata attieksme

889. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli un starp komponentiem
ir sastopama arī sastata attieksme. Šādu saliktu sakārtojuma teikumu

ir maz.

Oliņu tēvs darīja alu, un Oliņu māte cepa raušus. 8.-U. 12, 24. Raiba-

ļas nebija. Kalējlene atkal pa priekšu, zilu vlstoklltl rokā, un kalējs ar

keģltl dažus solus nopakaļus. 8.-U. 12, 16. Mazais Pēciņš bija iemidzis

viņas klēpi, un Andžlņš lespiedis galvu viņas ceļos un aizvēris acis. 8.-U.
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12, 10. Puikas atraks pūni, un skuķi palīdzēs sanest pakaišus. A. U. 39, 158.

Tā viri aizgāja peļņā, un sievas ar bērniem palika mājās gaidīt pavasari
un laimi. A. U. 39, 11.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp

komponentiem ir salīdzinājuma attieksme

890. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponenti savienoti ar

saikli un, starp komponentiem var būt arī salīdzinājuma attieksme.

Parasti šais teikumos saiklim un seko kāds vārds vai vārdu savienojums,
kas norāda uz salīdzinājuma attieksmi, piem., tāpat, tā v. c.

Tā viņš ari Izdarīja, un tāpat rīkojās dažas citas ģimenes. V. L.

11, 293. Manus audzēkņus igauņi samizoja diezgan pamatīgi, un tā var

Iziet ari mums. Br. S. 2, 61. Tā mēs pieredzi ieguvām karā, un tāpat
tā šodien jāiegūst darbā. J. Gr. 4, 27.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDU ARI

891. §. Starp saliktiem sakārtojuma teikumiem ir teikumi, kuru

komponentus savieno partikula ari, kas šai funkcijā ir ieguvusi zināmu

sakārtojuma vārda nozīmi. Sais teikumos starp komponentiem ir pievie-

nojuma attieksme — pirmais komponents izsaka kādu vēstījumu, bet

komponents ar partikulu ari norāda uz kādu noteiktu parādību, ko svarīgi

pieminēt blakus pārējām parādībām situācijā, kas izteikta pirmajā kom-

ponentā.
Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno partikula ari,

robežojas ar saliktiem piekārtojuma teikumiem (saliktiem bezsaikļa

teikumiem).
Saliktu sakārtojuma teikumu ar partikulu ari ir maz.

Bet iepriekš lai abi ar skuķi nākot iekšā paēst brokasti, arī viņas
pašas neesot nedz ēdušas, nedz dzērušas kopš vakar pusdienā. Janš. 2, 38.

Debess bija apmākusies, arī logos reti kur spīdēja gaisma. A. S. 5, 198.

Bet nevajag tik daudz pļāpāt: arī no tā zivis baidās. Valdis 2, 38.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDU PAT

892. §. Ir salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno par-

tikula pat, kas šai funkcijā ir ieguvusi zināmu sakārtojuma vārda raksturu.

Sais teikumos starp komponentiem ir pievienojuma_ attieksme — kompo-
nents ar partikulu pat tiek pievienots, lai pastiprinātu un izceltu pirmajā

komponentā teikto.
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Saliktu sakārtojuma teikumu ar partikulu pat nav daudz.

Mārks lidz malām bālgani mālaina ūdens pilns, pat caurteku tērce

atdzīvojusies kā agrā pavasari... A. U. 10, 28. Atraduma sajūsma viņas

tagad vienoja cieši, pat tās neticīgākās nedrīkstēja neko lebilst starpā.
A. U. 39, 26. Ne vakar, ne šodien viņas tīrumos neviens nav redzams, pat

govis trinas pa aploku bez gana. A. S. 5, 114.

Ari salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno partikula

pat, robežojas ar saliktiem piekārtojuma teikumiem.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDU IR

893. §. Saliktu sakārtojuma teikumu komponentus var savienot ari

partikula ir (i, Ij). Starp komponentiem šais teikumos ir pievienojuma at-

tieksme. Pēc nozīmes šie teikumi ir ļoti tuvi saliktiem sakārtojuma tei-

kumiem, kuru komponentus savieno partikulas ari un pat.
Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno partikula ir

(i, ij), bieži sastopami folklorā, it sevišķi saistītajā valodā, bet ļoti reti

mūsdienu latviešu literārajā valodā. Partikula Ir literārajā valodā lieto-

jama bez ierobežojumiem, turpretī i, ij lietošana nav ieteicama.

Bija man sūra diena Lielu kungu tīrumā: Ir putniņš apdziedāja Manu

lielu grūtumiņu. Ltdz. 527. Diezgan laba, diezgan laba Laba vira sētiņā:
I gailītis iztecēja Medainām kājiņām. Ltdz. 67. Pulciņā, pulciņā, Bāleliņi,

pulciņā! I bitītes medu nes, Pulciņā strādādamas. Ltdz. 1216. Skaisti zied

griķu druva Pār visām druvtņām; I bitīte ziedus sūca Skaistajā druviņā.
Ltdz. 1637. Sirmis auga kumeliņš Bandinieka dēliņam; Ir man tādis pie-

derētu, Saiminleka dēliņam. Ltdz. 2387.

Dina. Ta manas dvēseles svētība tev dveš. Ta steidzot aizsteidzas ij
tēvam priekšā, Ij vārdi netiek lidz dvēsles stelgsmel. Rainis 1, 204.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno partikula ir,

robežojas ar saliktiem piekārtojuma teikumiem.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDIEM

TĀPĒC, TĀDĒĻ, TĀLAB

894. §. Ir salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno

apstākļa vārdi tāpēc, tādēļ, tālab, kas šai funkcijā kļuvuši par sakārto-

juma vārdiem. Visiem teikumiem ar šiem sakārtojuma vārdiem kopīgs ir

tas, ka starp komponentiem ir spilgti un skaidri izteiktas jēdzieniskas
attieksmes, proti, cēloņa un seku vai nolūka un seku attieksmes, un tapec

pēc jēdzieniskās attieksmes spilgtuma pakāpes tie ir ļoti tuvi saliktiem

pakārtojuma teikumiem ar cēloņa vai nolūka palīgteikumiem.
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Saliktos sakārtojuma teikumos komponents, kas izsaka cēloni vai no-

lūku, vienmēr nostājas priekš komponenta, kas izsaka sekas.

Sakārtojuma vārdiem tāpēc, tādēļ, tālab ir vienojuma nozīme, un sa-

liktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus savieno šie vienojuma
sakārtojuma vardi, sintaktiskā attieksme ir vienojuma attieksme.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno sakārtojuma
vārdi tāpēc, tādēļ, tālab, pēc sava sintaktiskā sakara ir tuvi savukārt arī
saliktiem piekārtojuma teikumiem (saliktiem bezsaikļa teikumiem).

Starp saliktiem sakārtojuma teikumiem, kuru komponentus savieno

sakārtojuma vārdi tāpēc, tādēļ, tālab, vairāk izplatīti ir teikumi, kuros
otrais komponents piesaistīts ar tāpēc.

895. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus savieno sa-

kārtojuma vārds tāpēc, galvenokārt ir izteikta cēloņa un seku at-

tieksme. Pirmais komponents izsaka cēloni tam, kas teikts otrajā — ar

sakārtojuma vārdu tāpēc pievienotajā komponentā.
Bet pavāri vēl arvien slimoja, tāpēc par pusdienām, launagu un va-

kariņām nebija ko domāt. 2. Gr. 2, 46.
...

te iestājies bula laiks, tāpēc
žāvētavās var Iztikt ari bez manis... J. Gr. 1, 158. Surp no austrumu

puses neielauzās neviens saules stars, tāpēc viss bija balts, vienāds, bez

mirdzuma un vizuma un, likās, ari bez dzīvības. S. E. 2, 145. Abām tie

puikas visās blēņās uz vienu roku, tāpēc šis pašas ari tādas māsas. A. U.

39, 32. Nebija ne runātāja tribīnes, ne paaugstinājuma, tāpēc Ozols ar

Priedi nostājās vienkārši uz mājas kāpnītēm. A. S. 5, 80.

Samērā reti, bet tomēr sastopami arī tādi teikumi ar sakārtojuma
vārdu tāpēc, kuros starp komponentiem ir nolūka un seku attieksme.

Nolūku izsaka pirmais komponents; otrais komponents resp. komponents
ar sakārtojuma vārdu tāpēc nosauc darbību, kas tiek veikta, lai varētu

realizēties pirmajā komponentā minētā darbība.

Pus pasaules vēl jāapskrien, tāpēc viņš traucas laukā no egļu un ošu

pakrēšļa, pamezdams mazos tinkškētājus aiz sevis. A. U. 10, 16. Vajadzēja
izrunāties ar Jāni divatā, tāpēc viņš vedināja to uzkāpt viņa istabiņā.

A. S. 5, 229.

896. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus savieno sa-

kārtojuma vārds tādēļ, starp komponentiem parasti ir cēloņa un seku

attieksmes, tāpat kā teikumos ar tāpēc. Cēloni izsaka pirmais komponents,
bet sekas, kas parasti realizējas darbības veidā, izsaka otrais komponents.

Nebij nu pie egles ilgi būts, tādēļ jāaiziet. D. A. 1, 644. Tagad kusto-

ties viņi sajūt izsalkumu, bet mežā neko nedabū, tādēļ jāiet medit pie
cilvēkiem. 8.-U. 5, 105. Viņš [ēzelis] bija jau noguris no smagās nastu

nešanas, tādēļ vairs negāja... 8.-U. 5, 176. Bet krievu valodu sapratām,

tādēļ šis grāmatas reti kāds cilāja. 8.-U. 4, 291. Katrs vārds viņa dzejā

palīdz radīt māksliniecisku tēlu, tādēļ dzejnieks ar lielu rūpību Izvēlas

tikai visraksturīgākos vārdus attiecīgās parādības vai jūtu noskaņas ra-
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dlšanai. K. Sk. 3, 17. Viņš [Kārlēns] vēl neprot spļaut, paturot pīpi mutē,

tādēļ katru reizi apstājas no kāpināšanas, izņem kaļkiti un nospļaujas.
8.-U. 12, 38. Jānis mēģina aizstāvēt tēvu. Ritu saimniekam rente mak-

sājama — tādēļ jau ari peļņā braucis. A. U. 10, 42. ...Mirdzai jāgaida
tēvs mājās, tādēļ vien nevar braukt tālāk. A. S. 5, 42.

897. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdu tālab ir maz

izplatīti, tāpat kā pats apstākļa vārds tālab. Teikumos ar sakārtojuma
vārdu tālab starp komponentiem ir cēloņa un seku attieksme.

Man tik tagad īss, vecs bruncells mugurā, tālab izskatos tāda maza.

Janš. 2, 18.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR PRETSTATA SAIKĻIEM VAI

SAKĀRTOJUMA VĀRDIEM

898. §. No pretstata saikļu grupas, kas vieno saliktu sakārtojuma
teikumu komponentus, minami saikļi bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim.

Pretstata sakārtojuma vārdu nozīmi, vienojot salikta sakārtojuma
teikumu komponentus, ir ieguvuši arī vārdi tikai, toties, citādi v. c.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus savieno pretstata
saikļi un sakārtojuma vārdi, sintaktiskā attieksme starp komponentiem ir

pretnostatījuma attieksme. Tā balstās uz vairākām jēdzieniskajām
attieksmēm: uz sastata attieksmi, pretstata attieksmi, neatbilsmes at-

tieksmi, norobežojuma attieksmi, pievienojuma attieksmi, nosacījuma un

pretstata seku attieksmi v. c.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAIKLI BET

899. §. Ļoti plaša ir to salikto sakārtojuma teikumu grupa, kuru kom-

ponenti ir savienoti ar pretstata saikli bet. Izplatības ziņā tie tuvojas sa-

liktiem sakārtojuma teikumiem ar saikli un.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet var būt izteiktas šādas

jēdzieniskās attieksmes: sastata attieksme, pretstata attieksme, neatbilsmes

attieksme un pievienojuma attieksme. Saskaņā ar šīm attieksmēm var iz-

dalīt atbilstošus teikumu tipus, bet robežas starp šiem tipiem ir visai

plūstošas, un ir daudz pārejas gadījumu.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp

komponentiem ir sastata attieksme

900. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet sastata attieksme

starp komponentiem realizējas tādējādi, ka tiek sastatītas divas dažā-

das (bet ne pretstatīgas!) darbības vai citas parādības, kas notiek vai
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eksistē relatīvi noteiktos apstākļos un nosacījumos. Reizē ar darbībām

parasti tiek sastatīti arī šo darbību subjekti, t. i., darbību veicēji vai saju-
tēji, kā arī darbību objekti, t. i., parādības, uz ko darbības attiecas vai tiek

virzītas, kā arī apstākļi, kuros darbības norisinās.

Jūs skraidāt ar bumbiņu, bet es spēlēju šahu. Br. S. 2, 16. Siet-

nleka Emma kārtoja galdu vakariņām, bet Jānis ar I v anu pēc
sapulces bija atkal aizgājuši pie saviem zirgiem. A. S. 5, 299. Es pieturēšu,
bet jūs mēģiniet nogriezt. 2. Gr. 2, 46. Viens no vecajiem frontes
biedriem uzdāvināja korķa vesti, bet mūsu kopīgās motorlaivas

elfs kādu dienu manā portfeli lebāza vairākas klunkstošas pudeles.
2. Gr. 2, 6. Pēdējais maizes gabals mājās, liekas, tika apēsts
vakarnakt, bet jaunu maizi tā ari šodien nepaguva legādāties. J. Gr.

4, 106. Pie priekšējā masta vantēm[-īm] šūpojās lieli, kaparkrāsā no-

žāvēti cūkas gurni, bet v z augšējā tiltiņa vaļējās kastēs smaržoja
tikko izceptas maizes brūnie klaipi. 2. Gr. 2, 30. Pl c tās auga zobenāju

stingrās lapas, bet kapa virsu klāja zvīnaini nortešl, vecu vecais kapu

augs. M. B. 2, 7.

901. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet, kuros ir izteikta

sastata attieksme, ir vērojamas raksturīgas struktūras īpatnības: sasta-

tāmie komponenti pēc savas uzbūves visai līdzīgi vai dažkārt pat pilnīgi
vienādi. Šī līdzība izpaužas galvenokārt vārdu kārtas, kā arī leksiskā

sastāva un morfoloģisko formu ziņā.
1. Ja saliktā sakārtojuma teikumā ar sastata attieksmi starp kompo-

nentiem ir sastatāmas ne tikai darbības, bet arī darbību veicēji, tad ļoti
bieži abos komponentos pirmajā vietā nostājas tas teikuma loceklis, kas

nosauc sastatāmo darbību veicēju.

Sastatāmie darbības veicēji abos komponentos parasti ir izteikti ar

vienu un to pašu teikuma locekli, t. i., ar teikuma priekšmetu, jo latviešu

valodā verbā izteiktās darbības veicēja nosaukums teikumā parasti ir

teikuma priekšmeta funkcijā.
Mazā sāka raudāt un aut kājas, bet cienm ā te, izvilkusi no

kabatas balto mutautiņu, slaucīja tai drānas. S. E. 1, 57. Sieva gultā

iešņukstējās, bet c s iegāju verandā ielaist nelūgto ciemiņu. 2. Gr. 2, 79.

Visvairāk izplatīti ir tādi teikumi ar sastata attieksmi, kuros abu kom-

ponentu teikuma priekšmeti ir izteikti ar vārdiem, kas apzīmē personu, un

tiem lielākoties ir viens un tas pats skaitlis un locījums. Šais

teikumos sastata attieksme ir izteikta visskaidrāk.

Es apsēžos pie galda, bet Vālodze smagi atkrīt koja, sakrusto

rokas zem pakauša un, griestos skatīdamies, lesāk. 2. Gr. 2, 64. Viņa bija

beigusi vidusskolu un strādāja par pārdevēju manufaktūras veikalā, bet

c s beidzu kuģu radistu kursus un gatavojos pirmajam braucienam jurā.
2. Gr. 2, 66. Augusts runāja bez mitēšanās, bet Jānis piekrizdams

bieži māja ar galvu. A. S. 5, 71. Rolands Pur viņš sāka risināt uzde-
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vumu, bet Sāna, nenoņēmis brilles, noslaucīja mazliet alzsvldušos stik-

lus un tad paraudzījās uz tāfeli. Br. S. 2, 6. Klāvs Kalniņš Ilgi nebija
dejojis un jutās mazliet neveikls, bet Vālodze griezās viegli un aiz-

rautīgi. Br. S. 2. 77.

Dažkārt sastata attieksme ir izteikta ari tādos sakārtojuma teikumos

ar saikli bet, kuros blakus darbībām sastatāmie darbības veicēji vai sa-

jutēji abos komponentos nav vienā skaitlī vai locījumā.
Ari zupa vairs neturas šķīvjos, bet naži lēkā kā kinžalu dejā.

2. Gr. 2, 134. Lielā zivs bija jau pazudusi jūras mēmajās dzīlēs, bet

mēs ar matrozi vēl raudzljāmles ūdeņos un runājām... 2. Gr. 2, 106.

Vlzemaņa tēvs toreiz kaut kur laukos kroģēja un tirgojās ar liniem,
bet Elzlņam senjoram piederēja «Vecās zvaigznes» aptieka. M. B.

2, 59. Jaunajam sarkanarmietim lūpās noraustījās apspiests

smiekls, bet vecākais... nopietni pašūpoja galvu... A. S. 5, 52.

2. Ja saliktā sakārtojuma teikumā ar sastata attieksmi ir apstāklis
(un ar to saistītie teikuma locekļi), kas norāda uz abu komponentu dar-

bības vietu, laiku v. tml., tad tas nostājas pirmā komponenta pašā sākumā.

Teikuma priekšmets (kopā ar saviem apzīmētājiem, ja tādi ir), kas izsaka

sastatāmo darbību veicējus, tikai otrajā komponentā nostājas tā sākumā,
bet pirmā komponenta teikuma priekšmeta vieta nav stingri noteikta.

Parasti tomēr tas nostājas tūlīt aiz apstākļa.
Istabā brālis apsēdās, bet viņa, nolikusi lielo lakatu, sēdās pie

ratiņa. S. E. 1, 78. Tad viņš atkal nogrima lasīšanā, bet Dauka

stāvēja un pārdomāja. S. E. 1, 34. Pēc tam lielie kādu laiku sēdēja un

pļāpāja šo to, bet es gulēju platām acīm un sildījos. J. Jauns. 5, 49. No

rītiem Ako brauks lagūnā zivis ķert, bet Neļima kurs uguni. V. L.

11, 73. Tajā pašā vakarā vecais Meirāns pabeidza parkā stādit

puķes, bet Valdis Ābeli tis un Arvīds Toplņš uzslēja stadionā

karoga mastu. Br. S. 2, 108.

3. Ja saliktā sakārtojuma teikumā ar sastata attieksmi blakus darbī-

bām (vai citām parādībām) ir sastatāmi arī šo darbību apstākļi, kuros

tās norisinās, tad abos komponentos pirmajā vietā nostājas vietas vai

laika apstākļi (un ar tiem saistītie teikuma locekļi), kas šos darbību

apstākļus izteic.

Tur pa šauru pļaviņu tecēja pār oļiem upīte, bet otra

pusē atkal lesākās mežs. S. E. 1, 45. Istabas priekšā, pajumtē, bij balo-

žiem laktiņas. Ziemā tajās tupēja sarāvušies šie mlļle putni, bet pava-

saros viņi dūkdami dejoja pa sētsvidu un nesa salmus un smalkus ža-

garus savās ligzdās. J. Jauns. 5, 15. Priekšējā mastā bija uzvilktas

buras, bet kuģa pakaļgalā kūpēja īsais dūmenis. V. L. 11, 241. Pa

la b l — Zviedri jas krastā — parādās Malmes pilsētiņas dūmeņi,
bet pa kreisi tālumā slejas gaisā Dānijas galvaspilsētas Kopenhā-
genas torņi. 2. Gr. 2. 57. Pussešos ar ķerru piebrauca Toplņš, bet
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dažas minūtes vel ak ar divi lāpstām par plecu atnāca Ints.

Br. S. 2, 41.

4. Ja saliktā sakārtojuma teikumā ar sastata attieksmi ir sastatāmas

darbības un arī šo darbību objekti, tad otrajā komponentā vai arī abos

komponentos pirmajā vietā nostājas papildinātājs (un tā apzīmētāji), kas

izteic darbības objektu.
Vienu riku Jānim ledod, bet otru viņš manās paķert pats. A. U.

10, 145. Man jūsu draudzības nevajag, mister Ķempster, bet savu

draudzību es nepārdodu par naudu. V. L. 11, 184.

902. §. Sastata attieksme ir vērojama arī tādos saliktos sakārtojuma
teikumos, kuros komponentu uzbūvē nav vienveidības jeb para-

lēlisma. Taču šādos teikumos sastata attieksme nav spilgti izteikta:

tā krustojas ar kādu citu jēdzienisku attieksmi.

No visām pusēm pret Mirdzu stiepās rokas un lika klēpi pa konfektei,

biskvītam, bet ūsainais kaimiņš izvilka no kabatas cukura graudiņu un

pievienoja pārējiem saldumiem. A. S. 5, 94. Citos apstākļos par šo Kārla
vizīti es triumfētu, bet šoreiz priekšā vēl stāvēja grūts darbs. M. B. 1, 12.

Karikatūrā uzzīmēts pavāra pailgs ar garu makšķeres auklu rokās, bet

tam pretī viļņos sēž llkknābls putns. 2. Gr. 2, 104. Cielava pacēla galvu.

Viņas seja bija nopietna, bet lūpu kaktiņos pirmītējo smieklu vietā bija

iegūlusles pārestības atēna. J. Gr. 4, 60. Vairāk vai mazāk grēves bija pali-
kušas visos tiklos, bet linums visgarām vazājās pa zemi. J. Gr. 4,
Jl4.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp

komponentiem ir pretstata attieksme

903. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar pretstata attieksmi

gan izplatības, gan arī tipu ziņā ir plašāka grupa nekā salikti sakārto-

juma teikumi ar sastata attieksmi.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp komponentiem

ir pretstata attieksme, struktūras ziņā visai līdzinās saliktiem sakārto-

juma teikumiem ar sastata attieksmi. Teikumos ar pretstata attieksmi,

tāpat kā teikumos ar sastata attieksmi, ir vērojams struktūras paralē-

lisms, bet tas lielākoties nav tik spilgti izteikts kā teikumos ar sastata

attieksmi.

Ari es apklusu, bet manas domas turpinājās. L. P. 1, 44. Sievas tad

{rudeņos] bija (oti gudras un skraidīja ar pilniem priekšautiem, bet vasa-

ras vidū viss bija otrādāk. J. Jauns. 5, 25. Ļauj tadeļ man ta zena vieta

palikt Par tavu vergu, bet tas zēns lai iet. Rainis 1, 310. Jeskas gailim, ka

jau tādam razbainiekam, balss aizsmakusi un ķērkstoša, bet Jāņa [gailis]

dzied skani un izlocīdams. A. U. 10, 72. Viens matrozis dabūja galu uz
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piekrastes klintīm, bet mus, pārējos, uznema norvēģu glābšanas kuģells.
2. Gr. 2, 20.

Taču galvenā atšķirība starp teikumiem ar sastata attieksmi un tei-

kumiem ar pretstata attieksmi ir konkrētā leksiskā materiāla izvēlē un

pretstatāmo komponentu savstarpējā semantiskā atšķirībā: saliktos sakār-

tojuma teikumos ar sastata attieksmi izteiktās darbības vai citas parā-

dības ir dažādas un atšķirīgas savā starpā, bet nav pretstatā pēc sava

satura, turpretī teikumos ar pretstata attieksmi komponentu izteiktais sa-

turs ir pretstatā.

Viņam ļoti vajag [naudas], bet man acumirkli naudas nemaz nav.

L. P. 1, 61. Mārtiņš ir varen sallksmots par lielo traci, bet māte pārskai-
tusies un nevar vien norimties ... A. U. 10, 133. Asinis virmoja uguns, bet

prāts sastinga ledū. Asp. 1, 71. Tad būtu jābrauc... un jādauzās
otru reizi, bet šādā kārtā visu varēja nodarīt vienā paņēmienā. J. Jauns.

6, 203.

Daļā sakārtojuma teikumu ar saikli bet pretstats izpaužas tādā veidā,

ka otrā resp. ar saikli bet piesaistītajā komponentā ir kāds vārds vai

vārdu savienojums, kas pēc savas leksiskās nozīmes ir pretstats attiecī-

gajam vārdam vai vārdu savienojumam pirmajā komponentā, piemēram,

pazaudēt pirmajā komponentā — iegūt otrajā komponentā, tāpat jauns —

vecs, dzīvība — nāve, daudz — maz, viegli — grūti, būt — nebūt v. c.

Zvlnls aizgāja, bet aizbildnis palika. S. E. 1, 18. Tādā kārtā

lidz pusdienai Spensers pazaudēja septiņus cilvēkus, bet salinieki

ieguva vieglo ložmetēju, četras šautenes un vairākus simtus patronu.
V. L. 11, 274. Daudzi vecie viri un vecās sievas nomiruši, bet

salā ir ari daudz jaunu zēnu un meiteņu... V.h. 11, 213. Tēvs

vismaz tik daudz raksta, bet Ēriks neraksta nemaz... A. S. 5, 186.

Tik daudz bija cerēts un Izsapņots, bet tik maz palicis no visa tā

pāri. Br. S. 2, 18. Tagad atstāstīt ir viegli, bet toreiz, pirms pusgada,
Izdarīt visu bija daudz daudz grūtāk. M. B. 1, 13.

Lielākoties tomēr saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet pret-
stats starp komponentiem ir izteikts tā, ka pretstatāmo komponentu pārī
nav īpašu vārdu, kas nozīmes ziņā būtu pretstati savā starpā resp. anto-

nīmi. Šādos teikumos katrs no komponentiem pēc sava kopējā satura ir

pretstats attieksmē pret otru komponentu.
Rudenī vidējais saslima ar drudzi, nomocījās lidz ziemas svētkiem un

aizgāja pakaļ vecākajam, bet jaunākajam neviens neko nevarēja padarīt.
A. U. 39, 132. Kad mēs Skruzānos dzīvojām, ganam bija pagaisušas
kazas. Viņš sadzen, zēns, lopus mājā, bet kazu nav. J. Jauns. 5, 67. Vai-

rākas reizes esmu iesācis ar viņu sarunas, bet Vālodze tās vienmēr kā ar

cirvi pārcērt un aiziet. 2. Gr. 2, 61. Lidainieši cīnījās, bet Rolanda vairs

nebija viņu vidū. Br. S. 2, 55. Mēs norunājām spēlēt pie divdesmit galdi-
ņiem, bet neviena īsta šahista mums nav. Br. S. 2, 97.
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904. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet, kuros starp kom-

ponentiem ir pretstata attieksme, galvenokārt tiek pretstatītas komponen-
tos minētās darbības vai pazīmes, kuras izteiktas ar vārdu, kas ir izteicēja
vai galvenā locekļa funkcijā. Blakus šīm darbībām vai pazīmēm var būt

pretstatīti arī šo darbību vai pazīmju subjekti (darbību veicēji vai izjutēji,

pazīmju nesēji v. tml.), objekti (parādības, uz ko darbības vai pazīmes at-

tiecas vai tiek virzītas), kā arī apstākļi, kuros darbības vai parādības

realizējas.
Jānim mugura salst, bet piere mirkst vienos karstos sviedros.

A. U. 10, 94. Bet nezin, vai tie tikai saules stari? Tie taču balti un

skaidri, bet šlt l c sārti kā kvēlošas ogles. Valdis 2, 24. Citus atveda,

bet tevis [Reiņa] vairs nebija. M. B. 2, 33. ... P apr lekšu rīklē dega

kā uguns, bet nu ir tā patīkami... 81. 13, 95. Citkārt visas šis zīmes

varētu vēstīt lietu, bet tagad tas liekas neticams un neiespējams. A. U.

10, 24. Agrāk bija tik daudz ko pārspriest, bet tagad neizdevās at-

rast īstos vārdus. Br. S. 2, 70.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet, kuros ir izteikta pretstata

attieksme, katram komponentam var būt savs darbības vai pazīmes sub-

jekts (darbības veicējs vai izjutējs, pazīmes nesējs v. tml.) vai arī (atšķi-
rībā no teikumiem ar sastata attieksmi) viens un tas pats abiem kompo-
nentiem.

Rubenss pienāk pirmais, kā jau vecākais, bet tēvs viņu atraida

ar rokas mājienu. Rainis 1, 170. Jancis viņu neredz, bet jaunava

gan pamanījusi puisēnu. Valdis 2, 25. Citreiz viņa vardi atstātu iespaidu,

rastu piekritējus, bet patlaban tos neviens It kā nedzirdēja. J. Gr. 4, 56.

No malas migla Izliekas bieza, bet selgā t a būs šķidra kā brūtes

plīvurs ... J. Gr. 4, 170. Savu amatu Jānis prot, bet šodien viņš to

pilda gausi un sakostiem zobiem. A. U. 10, 12. Es dzirdēju gan, bet man

neblj izdevības turpu aizbraukt. Asp. 1, 89. To man vajadzēja jau sen

tev pateikt, bet c s gaidiju, lai tu sac runāt. A. S. 5, 88.

905. §. Ir salikti sakārtojuma teikumi ar pretstata attieksmi, kuros

katram komponentam ir savs darbības vai pazīmes subjekts.

1. Sais teikumos abiem komponentiem vārdi, kas nosauc darbības vai

pazīmes subjektus, parasti ir vienā un tai pašā skaitlī — vai nu

vienskaitlī, vai daudzskaitlī.

Ceļš arvien vēl kalnā steidzas, Bet jau tumsa sauli rok. K. Sk.

3, 138 Mazākā boja pazuda zem ūdens, bet lielāka brīžiem rā-

vās uz priekšu, brīžiem pa kreisi vai labi. 2. Gr. 2, 109. Protams, lielgabalu

un ložmetēju karš beidzies, bet kauja par tiesībām dzīvot komunisma

ir pilnā sparā J Gr. 4, 168. Daži iemeta cepure pa vara gabalam, bet

citi zobojās un nedeva nekā. L. P. 1, 54. Tad visi viri un sievas

sekoja vīnam mežā, bet baltie dzinās pakaļ... V. L. 11, 213.



638

Darbības vai pazīmes subjektu nosaukumi daudzskaitlī saliktos sa-

kārtojuma teikumos bieži vien ir izteikti ar tādiem leksiskiem līdzekļiem,
kurus savstarpēji salīdzinot var iegūt norādi, kurš subjekts aptver skaita

ziņā lielāku grupu, kurš mazāku. Parasti lielāko skaitu izsaka vārds, kas

nosauc pirmā komponenta subjektu, mazāko skaitu — otrā komponenta

subjekts. Turklāt, arī šai gadījumā mazākā grupa bieži vien ir daļa no

lielākās grupas. Mazākā grupa ir it kā izņēmums, kas nedara to, ko citi

pārējie dara, vai kam ir citas, īpašas pazīmes nekā pārējiem.

Kūti stāv četru slaucēju govis, bet Sašas astoņas ar kaut ko

atšķiras no citām. Pad. J. 6, 254. Daži leslēpās ceriņu krūmos, bet divi

devās uz durvīm. A. S. 5, 372.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pretstata attieksmi vārdi, kas

nosauc darbības vai pazīmes subjektus, skaitlī var arī nesaskanēt:

vienam no komponentiem šis vārds ir daudzskaitlī, bet otram — vien-

skaitlī. Parasti daudzskaitlī ir vārds, kas nosauc pirmā komponenta sub-

jektu, un vienskaitlī — vārds, kas nosauc otrā komponenta subjektu.
Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet, kuros ir izteikta pretstata

attieksme, komponentos minēto darbības vai pazīmes subjektu nosaukuma

gramatiskajam skaitlim ir ne tikai gramatiska nozīme, bet arī seman-

tiska. Ja vienam no komponentiem subjekta nosaukums ir izteikts ar dekli-

nējamu vārdu daudzskaitļa formā un otram — vienskaitļa formā, tad

subjekti tiek pretstatīti savā starpā ne tikai kā kvalitatīvas, bet arī kā

kvantitatīvas vienības.

Viņi palika cīnoties, bet c s gāju debesis iekšā... K. Sk. 2, 35.

Sarkangalvltls drāžas putnu baram pakaļ, bet tie tikai bēg, uz

klāja saceļot vispārējus smieklus. 2. Gr. 2, 104. Tiem visiem esot pliki

pakauši, bet šim mati kā sētais mežs. A. S. 5, 21. Visi tagad raujas

sāļos sviedros, bet viņš guļ mājā ... A. S. 5, 124.

Vairākos teikumos subjekts, kas izteikts ar deklinejamu vardu vien-

skaitlī, ir daļa no subjekta, kas izteikts ar deklinējamo vārdu daudzskaitlī.

Sākumā mēs lāgā nepratām sarunāties, bet viņš ātri iemācījās
krievu valodu. A. S. 5, 337. Ļaudis drūzmējās pie durvīm, klusi sačuk-

stējās, bet neviens pirmais neiedrošinājās ieiet... A. S. 5, 290.

906. §. Ir arī salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros abiem

komponentiem ir viens un tas pats darbības vai pazīmes subjekts.

Šais teikumos galvenokārt tiek pretstatītas viena un tā paša subjekta

pretstatīgas darbības vai pazīmes. Bet starp abu komponentu subjektiem,
kas ir viena un tā pati persona vai cita parādība, pretstata attieksmju
parasti nav.

Port cr s sāka skaidrot, bet neko lielu ari viņš nezināja. V. L.

11, 261. Es redzu, bet ar to man nepietiek. Asp. 1, 71. Tev pagastā
Ir daudz krietnu cilvēku, bet tu neliec viņus darbā. A. S. 5, 362. Savus
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audzēkņus viņš iemācīja uzvarēt, bet pašam nacas zaudēt. B. S

2, 117.

1. Saliktos sakārtojuma teikumos ar pretstata attieksmi vārdi, kas

nosauc darbības vai citas parādības subjektu un kas abos komponentos

apzīmē vienu un to pašu personu vai citu parādību, katrā no komponentiem
varbūt teikuma priekšmeta funkcijā.

Sais teikumos pirmajā komponentā persona vai cita parādība, kas ir

teikuma priekšmeta funkcijā, parasti ir nosaukta ar lietvārdu — vai

nu ar sugas vārdu, vai īpašvārdu, bet otrajā komponentā tās pašas perso-

nas vai citas parādības nosaukums ir aizstāts ar attiecīgu vietniek-

vārdu. Personas nosaukums otrajā komponentā parasti ir aizstāts ar

trešās personas vietniekvārdu viņš, retāk ar noteikto vietniekvārdu pats
un norādāmo vietniekvārdu tas.

Topiņš neinteresējās par literatūru, bet tagad viņš visu brīvo

laiku pavada pie grāmatām. Br. S. 2, 78. Tad Mirdza ļāva vecītim rei-

zēm atpūsties, bet pati pa to laiku skaldīja bluķus. A. S. 5, 206.

Mamma nozibsnlja acis, bet pati pļaut negāja. A. S. 5, 50. Reti mā-

koņi pa vienam traucās pār ziemas debesim, bet 11 c neaizsedza spī-
dekļus. Br. S. 2, 82.

Ir sastopami arī tādi salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros

abiem komponentiem teikuma priekšmets ir izteikts ar vienu un to pašu
vietniekvārdu, piemēram, ar vienskaitļa pirmās personas vietniekvārdu es.

Es vel varētu daudz ko stāstīt, bet es protu turēt muti. Asp. 1, 35.

Es gan zinu .. ~
bet c s neteikšu. Brig. 4, 25.

Ja saliktā sakārtojuma teikumā ar saikli bet abos pretstatāmajos kom-

ponentos darbības subjekts ir viena un tā pati persona, teikuma priekšmets,
kas izteic šo darbības subjektu, nav nosaukts, tad šādi teikumi ir uz ro-

bežas starp saliktiem sakārtojuma teikumiem ar komponentiem, kas at-

bilst vienkopas teikumiem, un vienkāršiem teikumiem ar vienlīdzīgiem tei-

kuma galvenajiem locekļiem.
...uzcelšu pili, bet tevi jau nu gan tai pili nelaidīšu. Brig.

4, 26. Pēc amata esmu kalējs..., bet protu ari citus darbus...

L. P. 1, 13.

2. Bieži saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet vārds, kas nosauc

darbības vai pazīmes subjektu, kurš apzīmē vienu un to pašu personu vai

kādu parādību, katrā komponentā var būt nevis viena un tā paša, bet gan

dažādu teikuma locekļu funkcijā: vienā komponenta tas ir teikuma priekš-

mets, otrā — papildinātājs. Tas, kā zināms, ir atkarīgs no verba rekcijas

un formas, jo saistījumā ar vieniem verbiem un formām vārds, kas apzīmē

darbības vai pazīmes subjektu, nostājas nominatīvā, bet ar citiem, kuru

gan ir daudz mazāk, — datīvā.

Alberts Bērzs jau veselu gadu krāja naudu, bet vēl viņam.
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nebija pilni pieci rubļi. L. P. 1, 27. Kuģa sarakstos viņš skaitījās junga,
bet diezgan bieži viņam nācās darīt jaunākā matroža darbu. V. L. 11, 81.

Mēs norunājām spēlēt pie divdesmit galdiņiem, bet neviena īsta šahista

mums nav. Br. S. 2, 97. Ozols šo piezīmi dzirdēja, bet viņam nebija
laika padomāt par meiteņu jokošanās apslēpto nozīmi. A. S. 5, 76. Man

bija jātiek vaļā no šl lekšējā konflikta, bet es to neizšķiru lidz galam.
A. S. 5, 29.

Vienā no komponentiem vārdu, kas nosauc darbības vai pazīmes sub-

jektu, var arī neminēt, it sevišķi, ja tas ir pirmās personas vietniekvārds,

jo pēc verba galotnes tas ir viegli iedomājams.
Šoreiz braucu viens pats pār Kangaru kalniem, bet baiļu man

nekādu nebija. 81. 13, 56. Pārbaudījumu noliku, bet dzīves man šeit

vairs nebūs. Br. S. 2, 9.

907. §. Lielu īpatnēju teikumu grupu ar pretstata attieksmi veido tādi

salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros pirmais komponents izsaka

vēl nenotikušu, bet nodomātu jeb iecerētu, iespējamu, ne-

pieciešamu vai arī iesāktu v. tml. darbību, kas tomēr nevar notikt,

jo darbība vai apstākļi, ko nosauc otrais komponents, ir vērsti pret pirmā

komponenta darbības realizēšanos. Šais teikumos pirmā komponenta sa-

stāvā var ietilpt tādi verbi kā gribēt, kas ir visvairāk izplatīts, vajadzēt,

mēģināt, censties, varēt, sākt. v. c, ar priedēkli le- atvasinātie verbi, kas

izsaka darbības sākumu, kā arī citi verbi vajadzības vai vēlējuma iz-

teiksmē.

Paņemu kreklu un gribu kaut ko teikt, bet mute kā aizaugusi. J. Ak.

1, 14. Marčs lēnām sāka atsvabināties, bet Jancis piespieda to vēl ciešāk

klāt. Valdis 2, 19. Rāvās ūdens vajag, bet upei ledus divas pēdas biezs...

A. U. 39, 39. Tēvs jau vairākkārt piedraudējis iemest plltl visas tās blēņu
grāmatas un velna pasakas, bet māte allaž paglābj. A. U. 10, 70. Uz visiem

tālajiem mākoņiem dvēsele traucas, Bet nelaiž zemes zaļie vara vārti.

Sudr. 1, 11. Sirds vilktin vilka pie loga, bet es spītējos un negāju. 2. Gr.

2, 161. Viņš apsēdās un prasīja atļauju uzsmēķēt. Piedāvāja ari man, bet

es, protams, atteicos. 2. Gr. 2, 80. Vairākas reizes esmu iesācis ar viņu

sarunas, bet Vālodze tās vienmēr kā ar cirvi pārcērt un aiziet. 2. Gr. 2, 61.

Zēns mēģināja vēlreiz, bet skolotājam atkal izdevās gremdi nobloķēt.

Br. S. 2, 30.

Otrais komponents šais teikumos var izteikt tiešu pirmajā komponentā
minētās darbības aizliegumu, atraidījumu vai aizkavējumu.

Darbības subjekti abos komponentos parasti ir personas.
leva pienāca, nolika villaini un gribēja palīdzēt, bet Jānis viņu

•atraidīja. J. Jauns. 6, 211. Es gribēju gan, bet viņš nelaiž. A. U. 39,

160. Marčs sniegdamies mēģināja krist vai, pareizāk, tzvelties, bet

Jancis to notvēra īstā laikā un nostatīja uz kājām, pats segu gultā
iesviezdams. Valdis 2, 31. Pakalnlete piedāvāja pienu, bet abi
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atteicas. A. S. 5, 44. Gusts gribēja drāzties istaba, bet viņam ceļā
aizstājas s ar kan ar mietis. A. S. 5, 52.

Otrajā komponentā var būt nosaukta arī darbība vai apstākļi, kuriem

netieši iestājoties vai eksistējot pirmajā komponentā minētā darbība

nevar notikt vai arī tiek kavēta, vai pārtraukta.
Šais teikumos pirmajā komponentā darbības subjekts parasti ir per-

sona, bet otrajā — vai nu persona, vai arī kāda cita parādība.
Viņš gribēja saukt tavu vārdu, Bet tu jau aizvēri durvis. K. Sk.

3, 99. Viņa rauj lociņu un grib saskatīt citu gleznu, bet atkal un atkal

mazais putns jaucas tai priekšā! A. Grig. 10, 41. Viņš grib iet pāri
skatuvei uz labo pusi, bet pusceļā tam pretī iznāk Lize, nesdama rokā

maizes gabalu. Brod. 2, 48. 5 krūver s vēl tā kā gribējis ķert, bet me-

tusies kāja un pakritis. J. Jauns. 5, 63. Gribēju apmesties kaut kur

tuvumā, bet blakus solus bija aizņēmuši peldētāji ar savām drēbēm.

1. Gr. 2, 162.

Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp
komponentiem ir neatbilsmes attieksme

908. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet starp komponen-
tiem var būt arī neatbilsmes attieksme. Neatbilsmes attieksme,

tāpat kā sastata un pretstata attieksme, ir viena no jēdzieniskajām at-

tieksmēm, uz ko balstās pretnostatījuma sintaktiskā attieksme. Neat-

bilsmes attieksme izpaužas tādējādi, ka otrais komponents resp. kompo-
nents, ko piesaista ar saikli bet, pēc savas semantikas ir pretstatā nevis

tieši pašam pirmā komponenta saturam, bet gan tām sekām, ko varētu

vēlēties, redzēt, gaidīt izrietam no pirmā komponenta darbības vai situāci-

jas. Šīs paredzamās sekas teikumā nav minētas.

Neviens skolnieks sēdē nebija piedalījies, bet jau nākošajā rītā visi

zināja par sporta laukumu, brīvprātīgajām talkām un par skolotāja Sūnas

pretošanos. Br. S. 2, 38.

Minētā teikuma pirmajā komponentā norādītā fakta — Neviens skol-

nieks sēdē nebija piedalījies — sekām vajadzētu būt tādām, ka neviens

skolnieks arī nekā nezin, kas sēdē noticis, bet šādu gaidāmu seku vietā

ir realizējušas citas — pretējas sekas: bet jau nākošajā rīta visi zināja

par sporta laukumu, brīvprātīgajām talkām un par skolotāja Sūnas pre-

tošanos.

Visi locekļi viņai glezni un miesa nenobrieduši, bet viņa nes smagus

ūdens nēšus un agri un vēlu rīkojas pa govju staļļiem. J. Ak. 1, 33.

Diendienā Aigaram jāveic smags, dzīvības briesmu pilns darbs, bet neko

vairāk par vecu, sakritušu būdu tas savā mūžā nav varējis iemantot. V. Pl.

4, 15. Es stāvu pie loga, skatos pulksteni un galdu, bet viņa nenāk. 2. Gr.

2, 160. Rota jau uguns pozīcijās, bet viņš vēl klīst kaut kur pa neizdibi-

nāmiem sānceļiem ... J. Gr. 4, 132.

41 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Salikti sakārtojuma teikumi ar neatbilsmes attieksmi pec savas uz-

būves dalāmi divās grupās.
1. Vienā teikumu grupā ar neatbilsmes attieksmi nav vērojams kom-

ponentu struktūras paralēlisms — katrs komponents pēc savas uzbūves ir

citāds, jo nav pretstatītas darbības, darbību subjekti, objekti, apstākļi
v. c. Ar to šā tipa teikumi pēc savas struktūras atšķiras no teikumiem ar

sastata un pretstata attieksmi, un tie veido lielāko grupu starp saliktiem

sakārtojuma teikumiem ar neatbilsmes attieksmi.

Kopā ar Pēteri tā izmeklēja lādi lidz pašam dibenam, bet vēstule kā

bija, tā palika nozuduse[-\]. 81. 13, 131. Auzu maiss ragavās, bet ķēve grauž
kailus krūkļu zarus. A. U. 39, 100. Pārāk bailīgs Ješka neblj, bet tagad
viens reižu reizēm tā kā ar vēsiem pirkstiem Izbrauca pa matiem zem ce-

pures. A. U. 39, 60. Tā ērmīgi Ir svešā mājā un biezā tumsā, bet Jānim

miegs nekad nav lūdzams. A. U. 10, 93. Atkal plūst valša melodija, bet

neviens vēl nedejo. Br. S. 2, 77. lemesls bija, bet neviens nesmējās.
Br. S. 2, 27.

Šais teikumos ar neatbilsmes attieksmi darbības vai pazīmes sub-

jekta nosaukums katram komponentam ir no cita leksikas novada, pie-
mēram, vienam komponentam personas, bet otram — priekšmeta vai

abstrakta jēdziena nosaukums v. tml.

leroči skan tepat manā priekšā, —
bet skaņas liekas nākam no kapa

tāluma. Rainis 1, 8. Nekas ārējs neblj noticis, bet Artā bija atmodusies

kūsājoša jauna dzīvība. Asp. 1, 100. Virs kā sienāzis, bet mute kā laidara

vārti. A. U. 39, 139. Sacensības bija beigušās, bet jaunieši vēl nelzkllda.

Br. S. 2, 115. Metiena bridi vinu kāds nogrūda, bet bumba jau bija grozā.
Br. S. 2, 12.

2. Otra grupa saliktu sakārtojuma teikumu ar saikli bet un neat-

bilsmes attieksmi starp komponentiem pēc uzbūves neatšķiras no salik-

tiem sakārtojuma teikumiem ar pretstata attieksmi. Šais teikumos, tāpat
kā daļā teikumu ar pretstata attieksmi, blakus darbībām vai pazīmēm ir

pretstatīti arī šo darbību vai pazīmju subjekti, kas nosaukti ar vārdiem

no viena un tā paša leksikas novada (piemēram, personu nosaukumi,

vienas leksiskas grupas priekšmetu nosaukumi v. tml.).
Šie teikumi ar saikli bet ir ļoti tuvi teikumiem ar pretstata attieksmi.

Rokas mīkstas, bet piere krunkaina. 81. 13, 72. Tāds Kallnka ledzen

sievieti ar maziem bērniem purvā, bet ne viņa pati, ne cits kāds neprotestē.
A. S. 5, 198. Aija nodrebēja aiz nepatikas, bet vecis nelikās to manām.

Pad. J. 7, 6. Zēns visu nedēlu runāja par Igauņu reņģēm, bet tu biji kurls.

J. Gr. 4, 173.

909. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp kompo-

nentiem ir neatbilsmes attieksme, pēc sava satura var būt dažādi. Atkarā

no komponentu konkrētā satura katrā atsevišķā teikumā neatbilsmes at-

tieksmei var būt vairākas nianses.
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1. Teikumos, kuros otrais komponents izsaka pretstatu sekām, ko

varētu gaidīt, spriežot pēc pirmā komponenta darbības vai situācijas, starp
komponentiem blakus neatbilsmes attieksmei ir neatbilstošu seku no-

zīmes nianse.

Sen bēru skujas bij noslaucītas no trepēm, bet viņu smarža vēl valdīja
pār ķēniņa dvēseli. K. Sk. 2, 118. Viņš bija satraukts', bet kustībās un sejā
tas maz izpaudās. A. Grig. 10, 122. Pavisam vienkāršs uzdevums, bet ari

to Purvlņš nespēja atrisināt. Br. S. 2, 7. Sis bija pirmais trieciens viņa
iedvesmes pilnajam optimismam, bet tas viņu nesatricināja. Pad. J. 6, 161.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar neatbilsmes attieksmi starp kom-

ponentiem otrais komponents var izteikt pirmā komponenta darbībai vai

apstākļiem neatbilstošu, negaidītu rīcību.

Tu citus aizskarsi ar smilgas bārkstīm, Bet tie tev atcirtis ar ciedra

vāli. Rainis 1, 150. Dina. Tur stāva klints. Tur neuzkāpj ne kaza, — Bet es

tur uzkāpšu, tur palikšu. Rainis 1, 215. Ari pulšu klētiņas durvis bij vaļā,
bet še negulēja, bet strādāja. 81. 13, 137. Rokas viņam [Jēkabam] bija sa-

vilktas aiz muguras, bet galvu viņš nebija nolaidis. 8.-U. 12, 46. Tiklu

Izvilkšana beigusies, bet zivju meistars Kaprons ar savu pailgu vēl dūšīgi

raujas. 2. Gr. 2, 129. Es ar vinu pa nopietnam, bet viņš te jokus vien dzen.

Brod. 2, 62.

3. Neatbilsmes attieksme saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet

izpaužas arī tādā veidā, ka pirmais komponents min darbību, kas tiek

veikta ar zināmu nodomu, bet no otrā komponenta satura redzams, ka

šai darbībai nav gaidīto rezultātu.

Jo daudz prinču un stipru viru gāja ar velnu par princesēm cīkstē-

ties, bet velns visus pārspēja. Brig. 4, 62. Tika rīkots un taisīts, bet kā par
nelaimi mucā nekrita neviena žurka. J. Jauns. 5, 104. Ješka pat mēģināja
padzīt ķēvi riksi, bet no tā nu gan nekas neiznāca. A. U. 39, 71. Mašintelpā

mehāniķis raujas vienos sviedros, bet virzuļi kā neklausa, tā neklausa.

2. Gr. 2, 119. Straujups pūlējās zvejniekus nomierināt, bet tam nebija panā-
kumu. J. Gr. 4, 129.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar neatbilsmes attieksmi pirmā kom-

ponenta izteicējs bieži vien ir izteikts ar kādu no verbiem, kas nosauc ar

maņu orgāniem uztveramu procesu, piemēram, klausīties, dzirdēt, redzēt,

lūkoties, skatīties v. c, bet otrā komponenta saturs rāda, ka attiecīgā pa-
rādība noteiktajos apstākļos nav uztverama vai arī tās nemaz nav.

Visi viņi skatījās un klausījās, bet saredzams un dzirdams vēl nekas

nebij. A. U. 39, 170. Mēs abas brīdi klausījāmies, bet nekā vairs nedzirdē-

tām. J. Jauns. 5, 65. Garāmgājēji ārpusē apstājās un saka klausīties, bet

dziesma Izbeidzās.
.. Asp. 1, 63.

4. Neatbilsmes attieksme saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet

var būt izteikta arī tā, ka pirmais komponents izsaka kādu konstatējumu,
novērojumu, iedomu, spriedumu v. tml., bet otrā komponenta saturs rada,
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ka tie ir maldi, neatbilst īstenībai, ir aplami. Neatbilsmes at-

tieksme var būt pat pastiprināta ar vārdiem patiesībā, īstenībā v. c.

Braši viņš gan runāja, bet patiesībā dūša bij pavisam saplakusi. A. U.

39, 59. Marčs, kā likās, klausījās uzmanīgi drauga stāstījumā, bet īstenībā

tā nebija. Valdis 2, 44. Tad pamalē parādījās balti, savādi kustoši mākoņi,
bet tie nebija mākoņi. ..

K. Sk. 2, 9. Žurnālos viņa izskatās labi, bet op-

tiski maldi ir tik parasta lieta. A. Grig. 10, 8.

5. Neatbilsmes attieksme izpaužas arī tādos saliktos sakārtojuma
teikumos ar saikli bet, kuros otrais komponents izsaka par pirmā kom-

ponenta saturu papildu faktus vai pazīmes, kas parastos apstākļos
nav raksturīgi vai arī nav tādi, kādi būtu sagaidāmi vai vēlami zināmā

situācijā.

Atkal viņa sadusmojās un sāka smieties, bet tie bij rūgti un bēdīgi

smiekli, kā apgrieztas raudas. Asp. 1, 26. Zēniem bija kājās nošļukušas bik-

šeles un mugurā lielu cilvēku svārki cauriem elkoņiem, bet viņi pīpēja pīpes
un šļirca caur zobiem gluži kā tēvs un māte. J. Jauns. 5, 54. Un viņš no-

pietnu seju pārmeklē laktu, bet tā ir vesela. L. P. 1, 10. Elzas acis Ozols

bija pieradis redzēt dzirkstoša prieka apstarotas, bet šodien tās bija skum-

jas kā pielijuši meža ezeri. A. S. 5, 6. Sniedze jau bija salicis, bet viņa zi-

lās blūzes kabatā vēl redzēja dzeltenu collmēru. M. B. 2, 6. īstenībā viņa
te Ir pavadījusi tikai četras dienas, bet tās liekas katra vai gadu gara.

A. S. 5, 122.

6. Neatbilsmes attieksme ir sastopama arī tādos saliktos sakārtojuma
teikumos ar saikli bet, kuros pirmais komponents min kādu laika

posmu, bet otrais komponents norāda, ka nav šai laika posmā gaidīto
notikumu, rezultātu v. tml.

Jāņu nedēļa Ir klāt, bet sausums un karstums nemitas. A. U. 10, 23.

Pagāja diena pēc dienas, nedēļa pēc nedēļas, bet viņš vēl neredzēja dzimte-

nes krastu. V. L. 11, 83. Pienāks pavasaris, bet no valodas mācīšanās nebūs

nekā. L. P. 1, 30. Laiks gāja uz priekšu, bet sporta lakuma būve stāvēja uz

vietas. Br. S. 2, 60.

910. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar neatbilsmes attieksmi starp

komponentiem otrajā komponentā, kas piesaistīts ar saikli bet, var būt arī

partikula tomēr. Tas neatbilsmes attieksmei piešķir pieļāvuma niansi un

tuvina šos teikumus saliktiem pakārtojuma teikumiem ar pieļāvuma palīg-
teikumu.

Skriet viņš [Jurka] nekad pakaļ neskrien, bet mēs tomēr mūkam kā

mušas. J. Jauns. 5, 34. Viņš izskatījās diezgan cienīgs, bet leva tomēr

viņu grūstīja ir tagad. J. Jauns. 5, 87. Solīts bij, bet Buķls tomēr vēl lū-

koja Izlocīties... A. U. 39, 47. Acis pašas turējās ciet, bet caur skropstām

viņš tomēr glūnēja un redzēja visu. A. U. 39, 91. Bez smiekliem neiztika,

bet jautrības, mīļotāji tomēr vīlās. J. Gr. 4, 77.
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Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp
komponentiem ir pievienojuma attieksme

911. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet starp komponen-
tiem ir sastopama arī pievienojuma attieksme. Sais teikumos ar

saikli bet piesaistītais otrais komponents izsaka jaunu domu kā pa-
pildu vēstījumu tam, kas teikts pirmajā komponentā. (Sīkāk par teiku-

miem ar pievienojuma attieksmi sk. 880.—887. §.)
Juda uz Jāzepu. Tavs vārds pie tevis velk, mans mīļais brāli, Bet vēl

man svešs tavs ceļš. Rainis 1, 173. Gan Andžs visām šim spriedelēšanām
lūkoja stāties pretī, bet ko nu viens nabaga vīrietis pret veselu pūli sie-
viešu var izdarīt! 81. 13, 27. Ugunsgrēka brīnums ganībās palika neuzmi-

nēts, bet Ciema vīrus sagaidīja citi, vēl lielāki. A. U. 39, 172. Gans stāv

tam [kazām] klāt, bet muguru viņam tā kā kaut kas kutina vien ar aukstiem

pirkstiem. J. Jauns. 5, 68. Katram stāstam vajadzīgs viens galvenais varo-

nis, bet es to nevarēju atrast. M. B. 2, 7. Ģirts glāstīja Zentas plaukstu, bet

viņa skatiens ar satraukumu meklēja atbildi Zentas sejā. M. B. 2, 77.

Dažkārt saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet, kuros ir pievieno-

juma attieksme, otrajā komponentā teiktais attiecas nevis uz iepriekšējo,
t. i., pirmo komponentu, bet gan uz iepriekšējo kontekstu.

Man tagad jāiet atpakaļ pie klētīm... bet to dziesmu par skudru un

sienāzi es tev katrā ziņā sameklēšu, Mārtiņ! Brod. 2, 60. Un kur tu tur gu-

lēsi? Ko ēdīsi? Kur mazgāsies? — Es vēl lāga nezinu, bet uzklātu gultu

jau laikam gan nebūs. Zv. 6, 1, 20. «Tu, vispārīgi, aiziesi uz Lauksaimniecī-

bas akadēmiju un studēsi mežsaimniecību, to mēs zinām,» Ints neatlaidās.

«Un Valdis mācīsies par inženieri.» — «Bet ko tu pats?» Rolands ievaicājās.

«Nezinu, bet es gribētu studēt Ļeņina kalnos. Jūs padomājiet — Mas-

kava.. .» Br. S. 2, 124.

Starp saliktiem sakārtojuma teikumiem ar saikli bet, kuros ir pie-

vienojuma attieksme, vairāk nekā citos saliktu sakārtojuma teikumu

tipos, ir sastopami teikumi, kuros otrais komponents izteikts jautā-

juma veidā. Lielākoties jautājums ir retorisks un jau pats par sevi ir

atbilde uz to, kas tiek jautāts, vai arī tas izsaka šaubas, nesaprašanu
v. tml.

Caur guberņas avīzēm un pagasta kazaku tas nebija darāms, bet

vai tad tik vien ceļu uz Rīgu? Aps. J. 2, 99. No Radzlenes, no tās gan

nebija glābiņa, bet kas tad nu nepazina Radzieni! A. U. 39, 45. Es jau

pavasari teicu, bet vai viņš mani klausa. A. U. 10, 66. Laimīgs gadījums,
bet varbūt ari negadījums? A. Grig. 10, 61. Viņu gribēja evakuēt uz

hospitāli, bet vai tad Upmall var pierunāt? A. S. 5, 224. Jā, kādreiz tie-

šām es biju dzirdējis par šādu nelaimi, bet kur un kad tā notika?

2. Gr. 2, 168. Jūs esat mans vecākais pailgs, bet ko jūs darāt? 1. Gr. 2, 136.

912. §. Daži salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet un pievieno-
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juma attieksmi starp komponentiem pēc izteiktā satura, uzbūves un

citām pazīmēm ir ļoti tuvi saliktiem sakārtojuma teikumiem ar saikli un,

kuros ir izteikta pievienojuma attieksme (sk. 880.—887. §), bet atšķiras no

tiem ar savu stilistisko nokrāsu. Ar saikli bet ievadītais komponents ak-

centētā veidā nostata savu izsakāmo domu pretī iepriekšējai domai kā

jaunu, svarīgu, kam jāpievērš uzmanība pašai par sevi. Turpretī ar saikli

un pievienotajiem komponentiem šādas stilistiskas nokrāsas nav; tie iz-

saka stilistiski neitrālu vēstījumu, kur viena doma seko otrai noteiktā se-

cībā un pakļautībā. Sal., piem., teikumus: Aiz stikla durvttņām lejup no-

sliecās važlņas ar melniem bumbu čiekuriem galā, bet viņpus tām vara

plāksnes vēceklis, sarkans kā mēness aiz vasaras nakts dūmakas, bez ap-

stājas slīdēja uz vienu un tūliņ atpakaļ uz otru pusi (A. U. 39, 124) un:

Aiz stikla durvtiņām lejup noliecās važlņas ar melniem bumbu čiekuriem

galā, un viņpus tām vara plāksnes vēceklis, sarkans kā mēness aiz vasa-

ras nakts dūmakas, bez apstājas slīdēja uz vienu un tūliņ atpakaļ uz otru

pusi.
Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponenti savienoti ar saikli

bet, pievienojuma attieksmei dažkārt var būt neatbilsmes attieksmes, kā

arī pretstata attieksmes nianses.

Jaunās drēbes ir spaļotas un dur man ādā, bet drīz es ari to nejūtu.
J. Ak. 1, 16. Tirgoties viņš prata itin labi, bet viņam neblj laimes.

J. Jauns. 5, 90. Tur viņa [vecāmāte] paņēma lielu milnu un gribēja pat-
laban čigānietēm draudēt, bet tās jau bija labā gabalā. J. Jauns. 5, 57.

Baidīt es Tevi negribu, bet no šis dienas Tev jābūt gatavam ne tikai uz

mierīgām brokastīm. M. B. 2, 54. Tad cauri meža tumšām žūžām Mēs

tālāk klusēdami gājām, Pie egles šis nekad vairs neapstājām, — Bet

viņas šalku atcerēšos mūžam. M. Ķ. 2, 60. Straujupam patika jauniešu
uzņēmība un drosme, bet vecie to uzskatīja par izaicinājumu J Gr. 4, 141.

Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli bet pievienojuma attieksmei

var būt arī seku attieksmes nianse, kā arī laika attieksmju nianses.

Reizēm es to daru tiši, bet tad Mārtiņš paliek [kļūst] ļauns un nerunā

ar mani. J. Ak. 1, 36. Viņš strādā lēnām, bet darbs tad ari kā no fabrikas
nācis. L. P. 1, 56. Es izgājis esmu māju daudz, Bet pelēkās sienas man

dvēseli žņaudz. K. Sk. 3, 141. Pakalns dienām sēdēja pie šiem pārskatiem,
bet vadība pamazām slīdēja ārā no viņa rokām. J. Gr. 4, 47. Pēteris ar

Ilzi parādās šipus [šaipus] vaļņa un stāv Ilgi apkampušies, bet tad Pē-

teris nobučo mātei abas rokas, Izraujas, ātri aizsteidzas un iekāpj pie-

braukušajā orē. 8.-U. 12, 12. Mātes ratiņam dūcot, Jānis vakarā aizmieg,
bet no rīta viņu atkal pamodina paminas vienmuļā klabēšana.

A. U. 10, 139. Vēlāk gan pārgalvības vietā radās šaubas, bet tad jau

Tomam bija daudz vieglāk cīnīties. A. Grig. 10, 92.

913. §. Saliktā sakārtojuma teikumā ar pievienojuma attieksmi saik-

lim bet var pievienoties partikula ari, kas pastiprina pievienojuma at-

tieksmi. (Par teikumu ar ari nozīmi sk. 891., 887. §.)
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Cilvēks steidzās uz priekšu arvien ātrāk, bet ar i saule slīdēja zemāk

un zemāk. L. P. 1, 15. Tas nebija viegli, bet ari ar šo sarežģīto jautājumu
drīz tikām gala. 2. Gr. 2, 17. Pēc kara iztaujājos frontes draugiem, bet

ar i tie neko nezināja pastāstīt. 2. Gr. 2, 28.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAIKLI TOMĒR

914. §. Ir grupa saliktu sakārtojuma teikumu, kuru komponentus sa-

vieno pretstata saiklis tomēr. Teikumos ar saikli tomēr sintaktiskā at-

tieksme starp komponentiem ir pretnostatījuma attieksme, kas balstās uz

neatbilsmes jēdzienisko attieksmi. Sie teikumi pēc savas semanti-

kas ir ļoti tuvi teikumiem ar saikli bet, kuros arī ir izteikta neatbilsmes

jēdzieniskā attieksme: otrais komponents kā vienos, tā otros teikumos no-

sauc darbību vai faktus, kas ir pretēji tam, ko varētu gaidīt, balstoties

uz pirmajā komponentā teikto. Taču teikumos ar saikli tomēr neatbilsmes

attieksmei ir spilgta pieļāvuma nianse, ko piešķir pats saiklis tomēr ar

savu leksisko nozīmi. Teikumos ar saikli tomēr neatbilsmes attieksme

var izpausties vairākos veidos.

1. Otrais komponents var izteikt rīcību, stāvokli, kas tomēr

realizējas, lai gan, balstoties uz pirmajā komponentā minētajiem faktiem,
to nevarētu gaidīt.

Ješkam groži jau rokā, tomēr viņš vilcinājās un, kā ko meklēdams,

skatījās pūli. A. U. 39, 48. Vakardienas notikumi vairs nelikās tik drūmi,

tomēr viņas skats un kustības joprojām bija Izklaidīgas. Pad. J. 7, 2.

2. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli tomēr otrais komponents
var arī izteikt to, ka pirmajā komponentā ar zināmu nolūku veiktajai vai

ievirzītajai darbībai tomēr nav gaidāmo rezultātu.

Andrs izberzēja acis, tomēr neko skaidrāk nesaskatīja... A. U.

39, 122. Jūs vakar man atteicāt, tomēr es jūs no jauna lūdzu... Pad. J.

7, 2. Dzelme neļāva sievai let tālu jūrā, tomēr Austra šad un tad, vīram

nezinot, peldēja uz trešo sēkli... Pad. J. 7, 2.

Šāda nozīmju nianse ir arī tādiem saliktiem sakārtojuma teikumiem

ar saikli tomēr, kuros otrais komponents nosauc stāvokli, kas tomēr ir

realizējies, kaut gan pirmajā komponentā norādītie apstākļi neveicina

otrajā komponentā norādītā stāvokļa sasniegšanu.
Milzis liekas pakaļ, bet neveikli, tomēr Sprīdītim beigas vairs_ nav

kur sprukt. Brig. 4, 39. Tas nāk nesteigdamies, tomēr beidzot pienāk .. .

tuvumā. Janš. 2, 16. Straujups sāka garlaikoties, tomēr cits nekas neatlika

kā gaidīt. J. Gr. 4, 15.

3. Saliktos sakārtojuma teikumos ar saikli tomēr otrais komponents
var izteikt zināmu papildinājumu un precizējumu iepriekšējā komponentā

teiktajam. Šais teikumos neatbilsmes attieksmei ir pievienojuma attieksmes

nianse.
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Praksē Kalniņam paveicās gluži teicami, tomēr šos niecīgos panā-
kumus nekādā ziņā vēl nedrīkstēja uzskatīt par kaut kādu ievērojamu sa-

sniegumu. Br. S. 2, 26. Viņš pat mēģināja pasmieties, tomēr šiem smiek-

liem nebija jautrības, bet gan aizvainotības un vāji slēptas nepatikas pie-
skaņa. Br. S. 2, 35. Varēja jau Ģirts drošināt, tomēr viņi atradās vientuļā
laivā upes vidu, starp dzīvības un nāves krastu. M. B. 2, 71.

4. Ar saikli tomēr ir savienoti savā starpā arī tādi komponenti, kas

izsaka pretstatīgas parādības un kas parasti ir savienoti ar saikli bet.

Šādos teikumos ar saikli tomēr neatbilsmes attieksmei ir pretstata attiek-

smes nianse.

Saulīte gan augstu spīd, tomēr reiz tā zemē slīd. Lsk. 2, 150. Cil-

vēks nespēj ietekmēt šos grandiozos spēkus, tomēr viņš var izprast tos

un lemācīties paredzēt to attīstību. C. 7, 10.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAIKLI TAČU

915. §. Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponenti savienoti ar

saikli taču, starp komponentiem ir pretnostatījuma sintaktiskā attieksme,

un tā balstās uz neatbilsmes jēdzienisko attieksmi.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponentus savieno saiklis taču,
ir maz izplatīti.

Brīžiem lēkātājs zaudē līdzsvaru un nokrīt, taču pēc mirkļa viņš
atkal jau ir uz baļķa. Br. S. 2, 78. Piecus gadus rakstnieks gan ārstējas
dažādās nervu klīnikās, gan, uz laiku atbrīvots, mēģina atgriezties lite-

rārajā darbā, taču slimība aizvien vairāk progresē. J. Por. 2, 11. Cerībā

atrast kādu pazīstamu un pierunāt to apmainīties vietām, es Izstaigāju
visu vilcienu, taču nevienu nesatiku. Zv. 6, 1, 20. Es patlaban nekāds zvej-
nieks nebūšu, taču artelim tikli noderēs. J. Gr. 4, 133. Si pilnīgi nevaja-

dzīgā signalizēšana man šķita nepārdomāta, taču Ciceronam, kā redzams,

gribējās paspēlēt bērnišķīgas rotaļas. Zv. 6, f, 19.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAIKĻIEM TURPRETĪ, TURPRETIM

916. §. Saliktu sakārtojuma teikumu komponentus var savienot arī

tādi pretstata saikļi kā turpretī, turpretim. Šais teikumos starp komponen-
tiem ir pretnostatījuma sintaktiskā attieksme un tā balstās uz pret-
stata jēdzienisko attieksmi.

Saliktu sakārtojuma teikumu ar saikļiem turpretī, turpretim ir pavi-
sam maz.

Sveši putni šad un tad vēl uzmetās uz sūnciemiešu skursteņa, turpretī
sveši ļaudis sargājās virināt viņu durvis. A. U. 39, 10. Viņa [Straujupa]

simpātijas un uzticību Dzelzkalējs ieguva vēl ar dažām īpašībām, kādu
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viņam pašam trūka. Cik reižu pa šīm dienām Straujups jau bija paspējis
noskaisties un uztraukties, turpretī Dzelzkalējs izturējās nosvērti un

mierīgi. J. Gr. 4, 67.

Salikta sakārtojuma teikuma komponentus dažkārt savieno arī ar saikjiem kurpretl,
kurpretim, taču literārajā valodā tas nebūtu vēlams.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDIEM TIKAI, TIK

917. §. Saliktu sakārtojuma teikumu komponentus var savienot arī

vārds tikai, kas pēc savas pamatnozīmes ir partikula, bet šai funkcijā,
saglabājot partikulas semantiku, ir ieguvis zināmā mērā sakārtojuma
vārda nozīmi. Saliktos sakārtojuma teikumos ar sakārtojumu vārdu ti-

kai starp komponentiem ir pretnostatījuma sintaktiskā attieksme. Šī at-

tieksme balstās uz norobežojuma jēdzienisko attieksmi, to akcentē

pats sakārtojuma vārds tikai ar savu leksisko nozīmi, parādot, ka zināmā

situācijā uzmanību saista tikai tas, kas nosaukts komponentā, kuru pie-
saista ar tikai.

Tai dziesmai tikai pieci panti, tie drīz galā. Bet Jāņa repertuārs ir

plašs, tikai grūti ... aptvert momentam vislabāk piemēroto. A. U. 10, 40.

Laime ir tepat Sūnu Ciemā, zem šim kupenām un mēslu gubām, tikai tās

jāattīra nost. A. U. 10, 164. Vēl nava necik zāles sētmalās, tikai pļavas
ir dzeltenas no pureņlem. J. Ak. 1, 21. Tā bija jautra dziesma, tikai pārāk
bieži to pārkliedza lakstīgala. A. Grig. 10, 9. Aiz upes kā parasti mirgoja
pilsētas ugunis, tikai zvaigznes bija nodzisušās. Br. S. 2, 116. Puikam jau

jābūt tepat dārzā, tikai, pagāns, neatsaucas. Pad. J. 7, 8.

No šiem saliktiem sakārtojuma teikumiem izdalāmi teikumi, kuros no-

robežojuma attieksme izpaužas tādā veidā, ka otrā komponentā nosauktā

parādība ir zināmā mērā izņēmums no tā, kas teikts pirmajā kom-

ponentā.

Raudupēs pa visu šo laiku nekas sevišķs nav noticis, tikai Raud-

upietes izturēšanās pret Matīsiņu manāmi pārgrozījusies. 81. 13, 174. Viss

te gluži tāpat kā tās melnās polietes laikos, tikai sudraba naudas čupas
uz letes gan neredzēja. A. U. 39, 88. Sis kuģis ir gandrīz tāds kā «Stella»,
tikai tam ir zeltīti mastu gali un zīda buras. L. P. 1, 29. Kaķis viņai lab-

prāt klausīja, mašīnā sēdēja mierīgi, tikai no Rutas pasniegtās biļetes

atteicās, skatījās sāņus un labsirdīgi mirkšķināja acis. Pad. J. 7, 2. Ari

Mierini tukši, tikai kaķis bailīgi ieplestām acīm Izlec no grāvja un, spalgi

leņaudēdamles, pa paksi uzspurdz šķūņa augša. A. S. 5, 7. Viņa brauca un

brauca — jauki, mierīgi un klusi, tikai ķēve pa reizei nosprauslojās. A. U.

39, 61. Gar ataugas malu, pāri Zemžana tiltam, savvaļā dzītie lopi jau
iet ciešā pūtīti, tikai lielā cūka ratu galdos zem redelēm brīžiem kviec ka

kauta. A. U. 10, 160. Visi še ātri noapaļojas. tikai tu paliec tāds pats stū-

rains un neaptēsts. K. Sk. 2, 20. Abām mums zilas acis, tikai es esmu jau-
nāka. M. B. 1, 16.
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918. §. Salikta sakārtojuma teikuma komponenti ir savienoti arī ar

sakārtojuma vārdu tik, kas ir vārda tikai saīsinātā forma. Saliktiem sa-

kārtojuma teikumiem ar sakārtojuma vārdu tik ir tās pašas sintaktiskās

un jēdzieniskās attieksmes, kas teikumiem ar pilno formu tikai (sk. 917. §),
taču teikumi ar īsāko formu tik ir daudz mazāk izplatīti nekā teikumi ar

pilno formu tikai.

Un atkal tukšs un kluss ir klajumā, Tik, iztraucēts no trača negantā,
Pa lauku laukiem zaķis alzļlnkā. V. Pl. 3, 35. Jāzeps. Ak, degsmē saule

aizrauj ziediem dvašu, Tik lēna vakarvēsma smaržu raisa. Rainis 1, 212.

Bet zemes spēku tu tam atņemsi, Tik sapņi būs tev lielie centieni. Rainis

1, 89. Man visi gudrie vārdi Sen garlaicīgi kļuva, Tik sirds, Tik sirds un

saule man tuva. Ķ. Sk. 3, 199. Tik klusa visa māja, Tik tumsa čukst un

san. K. Sk. 3, 217.

Dažos gadījumos partikulas tikai un tik pastiprina apstākļa vārdu

tad, kas ievada salikta sakārtojuma teikuma komponentu. Tādā kārtā iz-

veidojas vārdu savienojums tik(al) tad, kas norāda uz laika un reizē

arī uz nosacījuma attieksmi. Pirmais komponents izteic laiku un no-

sacījumu, kad un kādā gadījumā ir realizējies vai var realizēties otrajā
komponentā izteiktais. Šais teikumos partikulai tik(ai) nav pretstata sa-

kārtojuma vārda nozīmes, un šie teikumi drīzāk pieder pie saliktiem bez-

saikļa teikumiem nekā pie saliktiem sakārtojuma teikumiem.

Visam ļaunam būs zust, — Tik tad man būs miers! Rainis 1, 71. Viņš

palīdzēja Oļai noģērbties, sasedza vinu, tikai tad apgūlās ari pats. A. S.

5, 334.

919. §. Salikti sakārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdiem tikai, tik

robežojas ar saliktiem piekārtojuma teikumiem jeb saliktiem bezsaikļa
teikumiem.

SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDU TOTIES

920. §. Saliktos sakārtojuma teikumos ar sakārtojuma vārdu toties

starp komponentiem ir izteikta pretnostatījuma sintaktiskā attieksme, bet

tā šai gadījumā balstās uz īpatnēju jēdzienisko attieksmi, kas atšķiras no

pārējām jēdzieniskām attieksmēm, uz ko balstās pretnostatījuma sintak-
tiskā attieksme, jo sakārtojuma vārds toties ar savu leksisko nozīmi iz-

saka norādījumu, ka otrajā komponentā resp. ar sakārtojuma vārdu to-

ties ievadītajā komponentā minētie fakti, darbība v. tml. ir zināma veida

kompensācija attieksmē pret to, kas teikts pirmajā komponentā.
Teikumi ar sakārtojuma vārdu toties ir maz izplatīti.
Varbūt pilsētā bija mazliet tveicīgi, toties viņš cerēja jūras viļņos gūt

pamatīgu atvēsinājumu un krāt jaunus spēkus visai nākamajai dienai.

Pad. J. 6, 253. Par darbu viņš neskuma, toties nopietnas bija rūpes par
kara gados jau tā aizkavējušos izglītību. Pad. J. 6, 254.
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SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR SAKĀRTOJUMA VĀRDU CITĀDI

921. §._Saliktu_ sakārtojuma teikumu komponentus var savienot arī

apstākļa vārds citādi, kas šai funkcijā ir ieguvis pretstata sakārtojuma
vārda nozīmi.

Saliktos sakārtojuma teikumos, kuru komponentus saista sakārto-

juma vārds citādi, sintaktiskā attieksme starp komponentiem ir pretnosta-

tījuma attieksme. Jēdzieniskā attieksme, uz ko balstās pretnostatījuma sin-

taktiskā attieksme, šais teikumos ir nosacījuma un pretstata
seku attieksme. Šī jēdzieniskā attieksme izpaužas tādā kārtā, ka pirmais

komponents izsaka nosacījumu, kas būtu realizējams, bet otrais kompo-
nents resp. komponents, ko piesaista sakārtojuma vārds citādi, norāda uz

tām sekām, kas būtu iespējamas, ja netiktu izpildīts pirmajā komponentā
minētais nosacījums. Sekas, kas minētas komponentā, kurš piesaistīts ar

sakārtojuma vārdu citādi, pēc savas nozīmes ir pretstats tām sekām, ko

gaida, realizējot pirmajā komponentā izteikto nosacījumu.

Saliktu sakārtojuma teikumu, kuru komponentus saista vārds citādi,

nav daudz.

Bet nu būs jādod liela pūra nauda, citādi neviens neņems. Brig. 4, 86.

Varbūt vajadzēja visu sakāmo pierakstīt uz papīriņa, citādi uztraukumā

var izrunāties aplam. A. S. 5, 197. Laikam taču Aija nebija vēl pārnākusi,
citādi viņa būtu kaut pa logu paraudzljusies. J. Jauns. 6, 13. Nost ar to

spičku, citādi es sitīšu! 81. 13, 20.

Salikti sakārtojuma teikumi, kuru komponenti savienoti ar sakārto-

juma vārdu citādi, tāpat kā pārējie salikti sakārtojuma teikumi ar sakār-

tojuma vārdiem, robežojas ar saliktiem piekārtojuma teikumiem jeb salik-

tiem bezsaikļa teikumiem.

PAPLAŠINĀTI SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI.

922. §. Paplašināti salikti sakārtojuma teikumi ir tādi teikumi, kas ir

paplašināti apjoma ziņā. Tiem ir trīs, četri vai pat vairāki komponenti, kas

visi savstarpēji savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai citiem sakārtojuma

vārdiem.

Tad ap vaktnieku naktīm sāka ložņāt lapsas, bet trīs brāli uztaisīja

slazdus, un neviena netika klāt. A. U. 39, 131. Sakarā ar šo kaķi naca vel

ķēniņi un princeses, bet kaķis bija vidus punkts, un ap to vien viss grozī-

jās. J. Jauns. 5, 89. Biedri viņu apklusināja nikniem, klusiem apsaucie-

niem, bet virs drebēja ar visu 'augumu, un viņa acis dega šausmas. V. L.

11, 268. Tā tas atkārtojās ik pavasari, bet vasarās mēs pielāpījām kadu pa-

mestu zvejnieku laiveli vai no bluķiem uztaisījām plostu, un navigācija

turpinājās. 2. Gr. 2, 17. Tu biji ass, un es biju ass, bet vai tadeļ mums jā-

naidojas. Br. S. 2, 47.
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Piezīme. Salikti teikumi, kuriem komponenti savienoti gan ar saikļiem,
gan bez saikļiem, pie paplašinātiem saliktiem sakārtojuma teikumiem nepieder —

tie ir jaukti salikti teikumi.

Paplašinātu saliktu sakārtojuma teikumu ir daudz mazāk nekā nepa-

plašinātu saliktu sakārtojuma teikumu ar diviem komponentiem un vienu

sakārtojuma saikli vai sakārtojuma vārdu.

No paplašinātiem saliktiem sakārtojuma teikumiem plašāk sastopami
teikumi ar trim komponentiem un diviem saikļiem vai sakārtojuma
vārdiem.

Es biju tiels, uz zemi sviedu kalnu, Un zeme sadrupa, bet sveiks bija
kalns. Rainis l, 227. Laimi izmēģināja vēl divi, bet vienkāršais kalps neiz-

darīja neviena neuzmanīga soļa, tāpēc galu galā viņu nācās tiesāt bez

kādiem pierādījumiem, vienīgi uz aģentūras ziņu pamata. V. L. 10, 103.

Viņi atbrauca dienas pirmajā pusē, bet ģenerālim Sllujanovam bija kārto-

jamas kaut kādas viņam vien zināmas darīšanas ģenerālštābā, tāpēc viņš
tūliņ no stacijas aizbrauca turp un palika prom lidz pašai pievakarei. V. L.

13, 302.

Paplašināti salikti sakārtojuma teikumi ar lielāku komponentu skaitu,
t. i., ar četriem, pieciem un vairākiem komponentiem, ir sastopami samērā

reti.

Grīda dimd, un dejotāji kliedz, un nakts paliek [kļūst] gaiša... bet

mani Ir kaut kas jauns, vēl nebijis. J. Ak. 1, 55. Saimniece un saimnieks vi-

ņam pašam nedarīja nekā slikta, bet viņi nekad neprata runāt tik laipni
un sirsnīgi kā Irma, tāpēc Aivaram no viņiem vienmēr bija drusku bail,
un vlnš ar tiem nekad nespēja runāt tik brlvl un droši kā ar Irmu. V. L.

10, 7\.

923. §. Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos starp komponen-
tiem ir tikai viens sintaktiskā sakara veids — sakārtojums.

Parasti šais teikumos sastopamas tikai divas sakārtojuma sintaktis-

kās attieksmes — vienojuma attieksme un pretnostatījuma attieksme.

Piezīme. Trešā sintaktiskā attieksme — šķīruma attieksme, kas vispār
ir reta parādība saliktos teikumos, paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos

tikpat kā nav sastopama.

Sintaktisko attieksmju ziņa paplašināti salikti sakārtojuma teikumi

var būt divējādi.
1. Vienā daļā teikumu starp komponentiem ir vien a veida sintak-

tiskās attieksmes. Tiem ir ne tikai viens sintaktiskā sakara veids, bet ari

tikai viena sintaktiskā attieksme.

Viņu segu malas Ir spožas no saules, (vienojuma attieksme) un viens

pēc otra tie aiziet uz bezgalīgo malu un pazūd, (vienojuma attieksme) un

jauni izpeld viņu vietā. J. Ak. 1, 65. Upes kārklos velk vālodzes šmaugi un

skaisti, (vienojuma attieksme) un no meža purvāja nāk kliedzošas kivīšu

skaņas, (vienojuma attieksme) un cīruļi tepat kā apreibuši lej bez mēra.
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J. Ak. 1, 20. Ceļš, smilgām aizaudzis, Tev pretim ies, (vienojuma attiek-

sme) Un kājas pašas kalnā skries, (vienojuma attieksme) Un, skaļām cl-
ruļdziesmām skanot, Tev tāle vērsies plaša. Sudr. 1, 15. Ilzes pašaizlie-
dzīgā mīla ka saulīte apmirdzēja Artura bērnību, (vienojuma attieksme)
tāpēc viņš pats ari auga saulains, dzīves prieka pilns, (vienojuma attiek-

sme) un viņa raksturs Izveidojās tikpat gaišs un izlīdzināts kā šī mazā

saskanīga dzīve vienmēr laipnas mātes aizvēni. V. L. 10, 77.
Tos piekrāpsim, (pretnostatījuma attieksme) Tik kunga vārdu tiem

atstāsim, (pretnostatījuma attieksme) Bet meslus visus ņemsim sev ...
Rainis 1, 93. Baltās Mājas tikko varēja atšķirt no lielajām sniega kupe-
nām visapkārt, (pretnostatījuma attieksme) tikai rija stāvēja pelēkiem pie-
darba vārtiem, (pretnostatījuma attieksme) bet tris istabu logi zalgoja rīta
saulē. A. U. 39, 135.

2. Otras grupas paplašinātiem saliktiem sakārtojuma teikumiem starp
komponentiem nav vis viena veida sintaktiskās attieksmes, bet ir divējā-
das: vienojuma attieksme un pretnostatījuma attieksme.

Runāšana ienes godu, (pretnostatījuma attieksme) bet runāšana ari

ienes kaunu, (vienojuma attieksme) un dažu nosoda viņa paša mute. 81.

13, 83. Jā, zeme balta, (pretnostatījuma attieksme) tomēr nekas liels vis

vēl neblj, (vienojuma attieksme) arī laiks nelikās neko daudz pielaidies.
A. U. 39, 20.

Jēkabs [uz Naftali]. Dēls Naftali, tu ašs kā meža briedis, (vienojuma

attieksme) Un tava runa tek kā lietus strauts, (pretnostatījuma attieksme)
Bet kur ir aitas! Rainis 1, 153. Daudz ritu atvērs gaismas skavas, (vieno-
juma attieksme) Un ezeros būs ūdens spožs, (pretnostatījuma attieksme)
Bet tikai vienreiz tāles savas Tā vēra Gaizlņš vlzmojošs. M. Ķ. 2, 44.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos komponentus savieno tie

paši sakārtojuma saikļi un sakārtojuma vārdi, kas saliktos sakārtojuma tei-

kumos ar diviem komponentiem. Teikumos ar trim komponentiem sasto-

pami šādi saikļu vai sakārtojuma vārdu pāri: bet
... un, bet ... tāpēc,

bet... tādēļ, bet... ari; un
...

bet, un ... taču, tomēr... un, tikai
... un,

toties
.. .un, tomēr

.. . tādēļ, tāpēc... ari v. c.

No cirsmas lidz stacijai bija kilometru divpadsmit, tāpēc vairāk nekā

divus braucienus dienā viņi nevarēja veikt — arī tad nācās pieķert klāt rīta

un vakara tumsu. V. L. 10, 18. Pēc amnestijas tā kā esot Rīgā manīts, to-

mēr šurp viņš nerādījās, un Maija ari negribēja to redzēt. E. V. 1, 153. Ar

Lakstu viņš'zvejoja uz viena kuģa jau vairākus gadus, tomēr abi diez ka

nesatika, tādēļ vakar to vienīgo no komandas nebija alctnajis pie sevis.

J- Gr. 5, 4. Ollņos nopušķotie zirgi jau piebraukti durvju priekšā, bet Dārte

vēl arvien rīkojas turpat gar zirgiem; arī Juris gausiem soļiem pāriet pari
sētai uz klēti un atgriežas ar cimdu pāri rokā. 8.-U. 12, 24. Vairs nesnieg,
toties vējš ir pieņēmies, un februāra dzestrums lien cauri meitenes tērpam
un ložņā pa mugurukā aukstas skudras. Br. S. 2, 88.
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Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos ar trim komponentiem vis-

vairāk ir izplatīti saikja bet un saikļa un pāri: bet... un, un ... bet.

Jāzeps. Jūs visus zižļus varat celt pret mani, Bet lielo svētību jums
neizdzēst: Un viņa brāļi lieksies viņa priekšā! Rainis 1, 181. Tas viens ar

zilām biksēm un piešiem pie zābakiem guļ zemē, uz muguras izstiepies, bet

tas otrs ar sarkanām biksēm un piešiem pie zābakiem stāvus, un zobens vi-

ņam rokā. A. U. 10, 107. Pagriežamies atkal uz ziemeļiem, bet kontakta nav,

un ūdens temperatūra ceļas. 2. Gr. 2, 113.

Viņa sēdēja un domāja, un tinte spalvas galā Izsusēja, bet pareizās
[domas] kā nenāca, tā nenāca. 81. 13, 128. Vēl vakar pūta smags ziemelis,
un vēlā tumsā lija ledains lietus; bet šorīt viņš jau bija klāt. J. Jauns. 5, 98.

Tēvs, ienācis, paklausās ar vienu ausi, saskatās ar māti, un abi tā kā no-

smīn, bet stāstītāja pašā plūsmē to nepamana.A. U. 10, 144.

924. §. Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos starp komponen-
tiem ir sastopamas tās pašas jēdzieniskās attieksmes, kas saliktos sakār-

tojuma teikumos ar diviem komponentiem.

Atšķirībā no saliktiem sakārtojuma teikumiem ar diviem komponen-
tiem paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos vienam komponentam var

būt kā jēdzieniskās, tā sintaktiskās attieksmes ar diviem vai vairākiem

komponentiem.

Tā otrajam komponentam teikumos ar trim komponentiem sintaktis-

kās un jēdzieniskās attieksmes ir gan ar pirmo, gan ar trešo komponentu;
te veidojas jēdzienisko attieksmju ķēde. Piemēram, teikumā Baļļa bija no-

gremdēta, un es gribēju iet uz māju, bet levuks vēl ne domāt nedomāja upi
atstāt (J. Jauns. 6, 41) otrajam komponentam ar pirmo komponentu sin-

taktiskā attieksme ir vienojuma attieksme, kas balstās uz seku jēdzienisko
attieksmi, un ar trešo komponentu otrajam komponentam ir pretnostatījuma
sintaktiskā attieksme, kas balstās uz pretstata jēdzienisko attieksmi.

Tur aizdurvē snauda krāsns slota, maizes lāpsta un (s)kruķis. Maz vi-

ņiem darba, (sintaktiskā attieksme — pretnostatījuma, jēdzieniskā attiek-

sme — pretstata) bet karsts tas ļoti, (sintaktiskā attieksme — vienojuma,

jēdzieniskā attieksme — seku) un šie tris aizdurves iemītnieki diezgan ātri

novecojās un beidzās. J. Jauns. 5, 16. Kaimiņi viņu bija iesaukuši par Vistu

Miķeli, (sintaktiskā attieksme — vienojuma, jēdzieniskā attieksme — pie-

vienojuma) un ši palama bij pazīstama pat ārpagastos; (sintaktiskā attiek-

sme — pretnostatījuma, jēdzieniskā attieksme — pievienojuma) bet tas ne-

būt nemazināja viņa mīlestību uz šiem putniem. J. Jauns. 6, 171.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos ar trim komponentiem jē-
dzieniskās attieksmes var būt izveidojušās tā, ka divi komponenti satura

ziņā ir ciešāk saistīti un veido divu komponentu kopu, kas teikumā funk-

cionē kā atsevišķa teikuma sastāvdaļa un trešajam komponentam jēdzie-
niskā attieksme ir nevis ar katru komponentu atsevišķi, bet gan ar pārējo
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komponentu kopu kā atsevišķu vienību. Piemēram, teikumā Tā šauras,

sārtas lupas Man zilā dzelmē sniedz, Bet vēji jūru šūpo, Un vilnis tikties

liedz (K. Sk. 3, 209) pirmajam komponentam Tā šauras, sārtas lūpas Man

zilā dzelmē sniedz ir pretstata jēdzieniskā attieksme ne tikdaudz ar otro

komponentu Bet vēji jūru šūpo, kas ir tuvākais pirmajam komponentam,
bet gan ar pārējo komponentu kopu, t. i., ar abiem pēdējiem komponentiem
Bet vēji jūru šūpo, Un vilnis tikties liedz, kuri savienoti ar saikli un un ir

savstarpējā cēloņa un seku attieksmē.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos ar trim komponentiem

komponentu kopu var veidot gan pirmais un otrais, gan otrais un trešais

komponents.

Komponentu kopas biežāk sastopamas tais paplašinātos saliktos sa-

kārtojuma teikumos, kuros pirmais saiklis ir vai nu bet, vai un.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos, kuros saiklis bet savieno

pirmo un otro komponentu, parasti komponentu kopu veido otrais un tre-

šais komponents, t. i., pēdējie divi komponenti. Tie lielākoties ir savienoti

ar saikli un vai ar sakārtojuma vārdiem tāpēc, tādēļ.

Es ari būtu strādājis, \\ Bet rokas man mazgātas baltas, Un manā Unu

uzkreklā mirdz Tris podziņas, zeltā-kaltas. K. Sk. 3, 86. Kalnam, proti, gan

bija kas jauns ko teikt, \\ bet viņš gribēja abus reizē pārsteigt, tādēļ viņš

kavējās tēvam vienam to izteikt. D. A. 1, 154. Viņam uz mēles bija simtiem

jautājumu, || bet tie visi saistījās ap Taņu, tāpēc puisim pietrūka dūšas iz-

jautāt Viktoru. V. L. 13, 228.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos, kuros pirmo un otro kom-

ponentu savieno saiklis un, par otrā un trešā komponenta savienotajiem

parasti ir saiklis bet, retāk citi saikļi vai sakārtojuma vārdi, piem., taču,

tāpēc, tikai v. c. Šādos teikumos komponentu kopas var veidot gan pirmie

divi komponenti, ganotrie divi komponenti.

Logu slēģus sirdīgi raustīja vēja brāzmas, un joņiem ārā iešalcās

lietus, || bet mazajā, mājīgajā telpā bija silti un patīkami. I. L. 1, 5.

Zaudējumi nepārsniedza trīssimt rubļus, un ugunsgrēkā nodarītos postī-

jumus — apdegušo sienas stūri un loga rāmi — varēja izlabot pāris

dienās, \\ taču Ansim Knospinam šis notikums sagādāja lielas nepatik-

šanas. V. L. 13, 122.

Talcinieki sadalījās grupās, II un drīz vien lāpstas švīkstēdamas slīdēja

mitrajā zemē bet grābekļu kāti meiteņu rokās kustēja dažādos virzienos.

I. L. 1, 109 Burinieks nogrima, || un visi viri noslīka, tikai Ako uzlēca uz

tvaikoņa un palika dzīvs. V. L. 11, 109. Taisījās lietus, \\ un Straujups viņai

atdeva savu vietu šofera kabīnē, bet pats, uzcelts šineļa apkakli, atspiedās

pret kabīnes jumtu un vēroja garām sildošo, piesērējušajam jomelem izro-

boto jūras liedagu. J. Gr. 4, 67.
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PAPLAŠINĀTI SALIKTI SAKĀRTOJUMA TEIKUMI AR ATKĀRTOTU SAIKLI UN

925. §. Vienojuma saiklis un, lai gan tas nepieder pie saikļiem, kas pa-
rasti mēdz atkārtoties saliktā sakārtojuma teikumā (kā te-te, ne-ne v. c),
tomēr var atkārtoties, piesaistot divus vai vairākus komponentus. Šais tei-

kumos starp komponentiem sintaktiskā attieksme ir vienojuma attieksme

un jēdzieniskā attieksme — lielākoties uzskaitījuma attieksme.

Saliktos sakārtojuma teikumos saiklis un parasti atkārtojas tikai otrā,
trešā un turpmāko komponentu sākumā.

Es paveru durvis, un miglas vēsums un rīta blāzmas gaisma plūst uz

mani, un es ceļos ... J. Ak. 1, 9. Grimst gurdi padebeši, Un visas ēnas krīt,
Un blāzma novakarēs Beidz zelta vagas dzīt. K. Sk. 3, 213. Ar jaunu spēku
liesmas plūst Pret nolikušiem zaļiem zariem, Un valgi lēni iesarkstas, Un

mauriņš pildās līksmes gariem. K. Sk. 3, 63. Tev vēju dzidrā elpa sirdi rētu

slēgs, Un ļaunas domas saules vizmā bēgs, Un druvu šalkoņa tev atņems

sāpju slogu. Sudr. 1, 15. No atvērtiem logiem tango Pār pilsētu skanēs

smalks, Un Daugava balta bangos, Un jūra tāpat vēl šalks ... A. Kr. 1, 33.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos saiklis un var būt katra —

arī pirmā — komponenta priekšā. Tādi teikumi ir samērā maz izplatīti.
Un man tiek dusmas, un lepnums aug, un es gribu viņu [Almuļ levai-

not ar tiem vārdiem. J. Ak. 1, 42. Tālas čalas atnāk vēl no neredzamiem

[ļaudīm], kuri aiz birzs vēl... Un stundas laikā Ir dejas zāle pilna, un ugu-

nis deg, un bērzi smaržo kā zaļš jumts pār dejotājiem. J. Ak. 1, 53.

Paplašinātos saliktos sakārtojuma teikumos ar atkārtotu saikli un

starp komponentiem var būt ne tikai uzskaitījuma jēdzieniskā attieksme,

bet arī cita veida jēdzieniskās attieksmes, piemēram, pievienojuma, sa-

stata v. c. attieksmes. Šie teikumi sastopami pavisam reti.

Tad Ir jūra, smagi putojošs okeāns, (pievienojuma attieksme) un pāri
tam Udo viens vienīgs mazs putns, (pievienojuma attieksmē) un tā Ir viņa!
A. Grig. 10, 41. Vasaru tie vienā saulē cēlās, otrā likās pie miera, (sastata

attieksme) un ziemu viņiem gailis bija par pulksteni, (pievienojuma attiek-

sme) un tāds pulkstenis mums ari ir laktā. Asp. J. 2, 72.

Paplašinātus saliktus sakārtojuma teikumus lieto stilistiskos nolūkos

lielākas ekspresivitātes iegūšanai emocionālos tēlojumos, it sevišķi dzejas
valodā.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS

926. §. Salikts pakārtojuma teikums sastāv no sintaktiski nelīdztie-

siskām predikatīvām vienībām — komponentiem, no kuriem kāds kom-

ponents pakļaujas citam gan jēdzieniski, gan arī sintaktiski.

Starp pakļauto un patstāvīgo komponentu saliktā pakārtojuma teikuma ir
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pakārtojuma sintaktiskais sakars. Salikta pakārtojuma teikuma komponen-

tus saista pakārtojuma saikļi vai citi pakārtojuma vārdi. Piemēram, nepa-

plašinātā saliktā pakārtojuma teikumā Viņš bija cilvēks, kas nemitīgi trau-

cās izjust prieku, dzīves skaistumu (J. Ez. 1,3) ir divi komponenti, no ku-

riem otrais, ko ievada attieksmes vietniekvārds kas, paskaidro, paplašina,
izvērš pirmā komponenta saturu. Otrā komponenta pakļautība pirmajam

izpaužas tā, ka otrais komponents raksturo pirmā komponenta lietvārdu

resp. atrodas atributīvā attieksmē ar pirmā komponenta lietvārdu.

Salikta pakārtojuma teikuma sintaktiski neatkarīgo komponentu sauc

par virsteikumu, bet atkarīgo komponentu — par palīgteikumu.

Termini virsteikums un palīgteikums, ko gramatikā lieto salikta pakārtojuma tei-

kuma komponentu nosaukšanai, ir nosacīti termini; salikta teikuma strukturālās daļas

nevar būt tai pašā laikā arī teikumi, jo tām trūkst gramatiskās izveides patstāvības, into-

natīvas pabeigtības un — galvenokārt palīgteikumam — izteiktā satura relatīvas no-

beigtības. Šo pretrunu zināmā mērā mazina abu terminu salikteņa forma ar virs- un

paiig- vārda pirmajā, uzsvērtajā daļā.

Salikts pakārtojuma teikums ar vienu virsteikumu un diviem vai vai-

rākiem palīgteikumiem ir paplašināts salikts pakārtojuma
teikums. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā divi vai vairāki pa-

līgteikumi var pakļauties tieši virsteikumam vai arī pakāpeniskā pakārto-

jumā cits citam (par to plašāk sk. 1114.—1117. §). Saliktā pakārtojuma
teikumā ar diviem komponentiem paskaidrojamais komponents ir virstei-

kums, bet paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar pakāpenisku pakār-

tojumu paskaidrojamais komponents var būt arī palīgteikums.
Kamēr viņš [lācēns] to [cukuru] sūc, viņa purniņš savelkas tik lab-

sirdīgi jocīgs..., ka bez smaidiem to nevaram uzskatīt. 8.-U. 5, 277.

Tuvumā galva jāatliec, lai redzētu galotni, kur cauri maigajiem zie-

diem spulgo Ziemeļkurzemes dzidrā debess. D. Zigm. 1, 191. Visi skolo-

tāji bridi klusēja, jo smagi bija runāt par to, kas visus nospieda.
P. R. 3, 123.

927. §. Centrālo domu saliktā pakārtojuma teikumā parasti izsaka virs-

teikums, piem., [Susēja]... sāk savu tecējumu Subatas apvidū, tek garām
Aknlstet un Neretai, ietek Mēmelē, pa ceļam vēl uzņemdama ari Zalves

upi, kurai brauksim garām. J. V. 3, 156.

Tomēr palīgteikuma sintaktiskā pakļautība virsteikumam nenozīmē,
ka virsteikumā ietvertais saturs arvien ir nozīmīgāks par palīgteikuma
izteikto saturu. Nereti teikuma galvenais saturs ir ietverts palīgteikumā,
piem., Var pat būt, ka suns bez kādas atļaujas pats ar savu ierosmi

bij iedomājies paklausīties Mocartu vai Bēthovenu. Sudr. 7, 333.

928. §. Salikta pakārtojuma teikuma komponenti struktūras ziņā at-

bilst gan divkopu, gan vienkopas, gan bezkopas teikumiem. Visparastāki
ir salikti pakārtojuma teikumi, kuros abi komponenti (virsteikums un pa-

līgteikums) pēc savas struktūras atbilst divkopu teikumiem.

42 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Bet rit es bušu drošs un priecīgs un darīšu visu, ko vina liks. J Ak

1, 81.

Taču nereti saliktā pakārtojuma teikuma virsteikums vai palīgteikums
vai arī tie abi pēc savas struktūras var atbilst vienkopas vai bezkopas
teikumam.

Protams, ka pa vasaru uz mājām nebraucu. A. U. 3, 39. Nav jā-
domā, ko ēdis šodien, ko rīt. A. S. 4, 102. Pavēris acis, redzu, ka rīts.

J. Ak. 1, 61. Un tagad tu nevari izšķirties, pie kura palikt? A. S. 5, 6.

Tātad arī Valgs to zināja, ka brauks pēc miežiem. J. Jauns. 3, 22. Izstās-

tīju mātei visu, ko vakar viņas brālis man bija teicis. J. Jauns. 3, 79.

Vienkopas vai bezkopas teikuma struktūrai atbilstošus palīgteikumus
bieži lieto, lai neatkārtotu kādu no virsteikumā vai tuvākajā kontekstā

esošajiem vārdiem, kas šais teikumos ir kāda teikuma virslocekļa funkcijā.
Benedikta. Mēs, sievietes, jātam, ja mūs kāds mīl. Un jātam ari to,

ja nemīl. . . vairs. A. Grig. 9, 543. Es, protams, priecājos — ļoti priecājos

par to, ka varu iet pa ielu, kur man tik... Brod. 5, 170. Viņi paši
atkal kaunas atzīties, ka par naudu pirkuši darbu

...
V. L. 9, 87.

Saliktā pakārtojuma teikumā kā virsteikums, tā palīgteikums resp.

palīgteikumi var atbilst gan vienkāršam nepaplašinātam, gan paplašinā-
tam teikumam.

Pa vienam, pa pārim, veselām virtenēm tie kājoja pa pašu sliežu vidu,

kur gulšņu starpas piesnigušas un jau no paša rudens nomīts glu-
dens celītis [celiņš]. A. U. 18, 997. Izrādījās, ka ciemiņi atbraukuši ne-

laikā. A. Grig. 10, 86. Jau pa gabalu redzējām, ka viņš nāk.

929. §. Galvenie līdzekļi, ar ko palīgteikumu pakārto virsteikumam, ir

leksiskie pakārtojuma līdzekļi — saikļi un citi pakārtojuma vārdi. Runā

uz palīgteikuma saistījumu ar virsteikumu norāda arī intonācija.

Saikļi, saistīdami salikta pakārtojuma teikuma komponentus, pa-

kārto palīgteikumu virsteikumam.

Palīgteikumu virsteikumam pakārto saikļi ka, lai, vai, ja, kaut, kaut

gan, lai gan, lai ari, kaut arī, kamēr, lidz, līdzko, tiklīdz, tāpēc ka, tā kā,

tā ka v. c.

Pakārtojuma vārdi, saistīdami salikta pakārtojuma teikuma

komponentus, pakārto palīgteikumu virsteikumam un patur palīgteikumā
arī teikuma locekļu funkcijas.

Palīgteikumu virsteikumam pakārto pakārtojuma vārdi: attieksmes

vietniekvārdi kas, kurš, kāds, apstākļa vārdi kad, kur, kurp, kāpēc, kādēļ,

kālab, cik, kā, prepozicionāli vārdu savienojumi no kurienes, uz ku-

rieni v. c.

Minētie apstākļa vārdi un vārdu savienojumi, ja tie ievada palīgtei-
kumu, iegūst attieksmes vietniekvārdiem analoģisku attieksmes apstākļa
vārdu nozīmi.

930. §. Virsteikuma un palīgteikuma saistīšana svarīga nozīme ir
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atsevišķiem vārdiem virsteikumā, kuru jēdzieniskā satura atklāšanai un pre-
cizēšanai ir nepieciešams palīgteikums.

Salikta pakārtojuma teikuma palīgteikums var attiekties gan uz kādu

vārdu virsteikumā, gan arī uz visu virsteikuma saturu un atkarā no tā ir

ar virsteikumu ciešāk vai vājāk saistīts.

Palīgteikums, kas attiecas uz kādu virsteikuma vārdu, parasti ir ar

šo vārdu vairāk vai mazāk cieši saistīts. Piemēram, papildinātāja palīg-
teikums saliktā pakārtojuma teikumā ir cieši saistīts ar virsteikuma pār-
ejošo verbu, kuru tas papildina, piem.:

...

Pauž blāzma, ka nu naktij

gals. Asp. 2, 55.

Teikuma priekšmeta palīgteikums saliktā pakārtojuma teikumā Kas

neiespējams šodien, kļūs lespējams rīt (Pad. J. 6, 186) ir cieši saistīts ar

virsteikuma galveno locekli kļūs iespējams un piešķir visam teikumam

jēgu.
Vājāks virsteikuma un palīgteikuma saistījums dažkārt mēdz būt tad,

ja palīgteikums attiecas uz visu virsteikuma saturu.

Uz virsteikuma saturu attiecas galvenokārt seku un pieļāvuma palīg-
teikumi, kas nozīmes ziņā var būt samērā patstāvīgi.

Bez tam purvā mudžēja daudz čūsku, tūka bija bailīgi pamest

bērnu kaut uz laiciņu vienu. A. S. sa, 76. Istaba bij no krāsns labi iesilusi,

tā ka par aukstumu vairs nevajadzēja žēloties. Kaudz. 2, 21. Uz otru

pusi dārzs turpinājās vēl aiz istabas, kaut gan tur žoga vairs nekāda

nebij. J. Jauns. 5, 21.

931. §. Saliktos pakārtojuma teikumos palīgteikuma un virsteikuma

saistīšanā īpaši nozīmīgi ir norādāmie vietniekvārdi vai apstākļa
vārdi virsteikumā.

Virsteikumā iesaistītajiem vietniekvārdiem vai apstākļa vārdiem ir

dažādas funkcijas. Tie norāda uz to, kas izteikts palīgteikumā, cieši pie-
saista palīgteikumu virsteikumam, noteiktāk nošķir palīgteikuma tipu ro-

bežgadijumus un dažreiz arī īpaši akcentē visu palīgteikuma saturu. Vis-

pilnīgāk šo uzdevumu veic norādāmie vietniekvārdi tas, tāds, šāds un

apstākļa vārdi tad, tur, turp, tāpēc v. c. Virsteikumā šie norādītāji vārdi

ir dažādi teikuma locekļi, piem., tas var būt par teikuma priekšmetu, iztei-

cēju vai izteicēja daļu, vai galveno locekli, papildinātāju un apzīmētāju,
tāds — par apzīmētāju un izteicēju vai izteicēja daļu, tad, tur, tāpēc

par dažādiem apstākļiem, kam nepieciešams konkretizējums; palīgteikums,
šos vārdus konkretizējot, kopā ar tiem veido vienu jēdzienisku veselumu.

Konkretizējamais vietniekvārds vai apstākļa vārds un palīgteikums ir

vienā un tai pašā jēdzieniskajā attieksmē ar attiecīgo virsteikuma locekli.

Piemēram, teikumā Notika tas, ko mēs gaidījām palīgteikums ko mēs

gaidījām pret virsteikuma izteicēju notika ir tādā pašā attieksmē, kādā ir

norādāmais vietniekvārds tas.

932. §. Ja palīgteikumu virsteikumam pakārto tikai saikļi un pakar-
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tojuma vārdi, bet atbilstošu vietniekvārdu vai apstākļa vārdu virsteikumā

nav, tad palīgteikums pret virsteikumu jēdzieniskās attieksmes ziņā pie-
līdzinās teikuma loceklim nesaliktā teikumā, piem., Es vēl dzirdēju, kā

gulētāji krāca. J. Jauns. 5, 195. Šajā saliktajā pakārtojuma teikumā palīg-
teikums attieksmē pret virsteikumu ir tai pašā jēdzieniskajā attieksmē kā

papildinātājs nesaliktā teikumā Es dzirdēju gulētāju krākšanu.

PALĪGTEIKUMU TIPI

933. §. Palīgteikuma tipu nosaka salikta pakārtojuma teikuma kompo-
nentu sintaktiski jēdzieniskās attieksmes, kam par kritēriju dažos gadīju-
mos var noderēt vai nu no visa virsteikuma satura, vai no kāda teikuma

locekļa izrietošais jautājums. Lielākā daļa palīgteikumu atbilst kādam

teikuma loceklim vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma loceklim vien-

kāršā teikumā atbilst šādi palīgteikumu tipi saliktā pakārtojuma teikumā:

teikuma priekšmeta palīgteikums, izteicēja palīgteikums, apzīmētāja palīg-
teikums, papildinātāja palīgteikums un apstākļu palīgteikumi. Tāpat at-

bilstoši dažādiem apstākļiem vienkāršā teikumā izšķirami arī apstākļu pa-

līgteikumi saliktā pakārtojuma teikumā: vietas apstākļa palīgteikums,
laika apstākļa palīgteikums, veida apstākļa palīgteikums, mēra apstākļa

palīgteikums, cēloņa apstākļa palīgteikums, nolūka apstākļa palīgteikums.
Dažas adverbiālās attieksmes starp komponentiem ir tiklab saliktos pakār-

tojuma, kā arī saliktos sakārtojuma teikumos, piem., laika attieksme, seku

attieksme v. c. Ir arī tādas adverbiālās attieksmes starp komponentiem un

tādi palīgteikumi, kuriem vienkāršā teikumā nav atbilstošu apstākļu. Tie ir

nosacījuma, pieļāvuma, seku un salīdzinājuma palīgteikumi.
Palīgteikumus, kas attiecas uz kādu vārdu virsteikumā un sintaktiskās

funkcijas ziņā tuvi atsevišķam teikuma loceklim, nevar ne nozīmes (sa-

tura), nedz arī funkciju ziņā pilnīgi identificēt ar attiecīgajiem tei-

kuma locekļiem (var runāt vienīgi par dažādu izteiksmes līdzekļu sino-

nīmiju). Palīgteikumam salīdzinājumā ar atsevišķu teikuma locekli resp.

vārdu piemīt spēja domu izvērst plašāk, to detalizēt un precizēt. Piemē-

ram, saliktā pakārtojuma teikumā Grāmatas, kuru mēs labprāt būtu la-

sījuši, nebija plauktā palīgteikums ne satura, ne formas ziņā nav izsa-

kāms ar apzīmētāju. Tāpat ar papildinātāju ne vienmēr iespējams izteikt

saturu, kas ietverts papildinātāja palīgteikumā, piem.: Uzreiz vecmāte [ve-

cāmāte] apķeras, kas noticis. J. Jauns. 1, 91. Nātlņš [drēbnieks] attapās,
ka runādams sašuvis nepareizu vīli. K. F. 1, 401.

934. §. Palīgteikuma tipu atkarā no katra saliktā pakārtojuma tei-

kuma kopējā satura, nosaka arī virsteikuma struktūra: mainoties virs-

teikuma struktūrai, var mainīties arī palīgteikuma tips. Piemēram, salik-

tos pakārtojuma teikumos Es teicu, ka viņš atnāks un Man ir skaidrs, ka

viņš atnāks palīgteikums ka viņš atnāks pirmajā gadījumā papildina virs-



661

teikuma verbu teicu un ir papildinātāja palīgteikums, otrajā gadījumā
tas pats palīgteikums ir teikuma priekšmeta palīgteikums, jo tas attieksmē

pret virsteikuma galveno locekli ir skaidrs ir tādā pašā attieksmē kā div-

kopu teikumā teikuma priekšmets pret izteicēju.
935. §. Bez tiem palīgteikumiem, kas droši pieskaitāmi pie viena vai

otra palīgteikuma tipa, nereti ir sastopami tādi, kuru piederība pie kāda

noteikta tipa nav droši nosakāma un kuri attiecināmi uz diviem vai vai-

rākiem palīgteikuma tipiem. Tā nozīmes ziņā robežojas laika apstākļa pa-

līgteikumi un nosacījuma palīgteikumi, cēloņa apstākļa palīgteikumi un

nolūka apstākļa palīgteikumi, piem.: Kad āra durvis bija ciet(i), tad

priekšnams aizvien izskatijās ļoti drūms un vēss. J. Jauns. 5, 16.

Daļēji palīgteikuma tipu nosaka pēc jautājuma, ar kuru no virsteikuma viedokļa var

jautāt pēc palīgteikuma. Piemēram, apzīmētāja palīgteikums saliktā pakārtojuma tei-

kumā Svinigo kalnu klusumu pārtrauca vienīgi krācošā upite, kas gāzās no šļūdoņa pa

gravu uz leju (8.-U. 1, 94) atbild uz jautājumu kāda upite? Taču jautājums vien ne-

izšķir, pie kura tipa pieskaitīt palīgteikumu, jo uz vienu jautājumu var atbildēt dažāda

tipa palīgteikumi, piem., uz jautājumu kā? atbild veida apstākļa palīgteikums un salīdzi-

nājuma palīgteikums, bet daži palīgteikumi vispār neatbild ne uz kādu jautājumu (piem.,
pieļāvuma palīgteikums, nosacījuma palīgteikums).

Atsevišķos gadījumos, nosakot palīgteikuma tipu, var orientēties pēc pakārtojuma
vārdiem, piemēram, saikļi kaut, kaut gan, kaut ari, lai gan, lai ari piesaista pieļāvuma
palīgteikumus, saiklis ja piesaista lielākoties nosacījuma palīgteikumus, saiklis kamēr

parasti piesaista laika apstākļa palīgteikumus. Daļa pakārtojuma vārdu izlietojami da-

žāda tipa palīgteikumu piesaistīšanai, piem., ka var ievadīt papildinātāja, apzīmētāja,
teikuma priekšmeta, seku v. c. palīgteikumus, kas var ievadīt teikuma priekšmeta palīg-
teikumus, apzīmētāja palīgteikumus v. c.

936. §. Atšķirīgi no citiem saliktiem pakārtojuma teikumiem ar kādu

vairāk vai mazāk noteiktu palīgteikuma tipu ir salikti pakārtojuma tei-

kumi, kas veidoti tā, ka komponenti sintaktiski gan ir saistīti ar pakārto-
jumam raksturīgiem līdzekļiem, bet komponentos ietvertajam saturam pie-
mīt zināms relatīvs jēdzienisks patstāvīgums. Tā kā pakārtojuma raksturu

šiem saliktajiem teikumiem piešķir tikai pakārtojuma vārds, kas saista kom-

ponentus, šos teikumus sauc par saliktiem teikumiem ar relatīvo jeb
šķietamo pakārtojumu.

Pēc luminiscences krāsas un intensitātes dažādas stikla šķirnes var

precīzi atdalīt citu no citas, kas ir ļoti svarīgi. Zv. 1, 18, 25. Skolotājs
ņēma grāmatu un deva Anniņat kādu gabaliņu lasīt, kas izdevās diezgan
veikli... Kaudz. 2, 10. Janka ienira pavadītāju drūzmā, kur neviens

nepiegrieza viņam vērību. V. L. 14, 206.

Šādos saliktos teikumos robežojas sakārtojums ar pakārtojumu: uz-

būves ziņā tie gan atbilst saliktam pakārtojuma teikumam, jo komponentus
saista kāds pakārtojuma vārds, bet sintaktiski jēdzienisko attieksmju rak-

stura ziņā tie ir tuvāki saliktam sakārtojuma teikumam. Tādēļ šādos sa-

liktajos teikumos relatīvi pakārtoto komponentu grūti nosaukt ne vien par
noteiktu palīgteikuma tipu, bet arī vispār par palīgteikumu.
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Saliktie teikumi ar relatīvo pakārtojumu ir vēl pētījama parādība. Patlaban uz reia-

tīvi pakārtotiem salikta teikuma komponentiem var norādīt, aplūkojot atsevišķus palīg-
teikumu tipus, ar kuriem relatīvi pakārtotie komponenti saskaras pakārtojuma līdzekļu
ziņā.

PALĪGTEIKUMA VIETA SALIKTĀ PAKĀRTOJUMA TEIKUMĀ

937. §. Salikta pakārtojuma teikuma komponentu novietojums var

būt dažāds. To nosaka galvenokārt visa saliktā pakārtojuma teikuma uz-

būve, palīgteikuma tips, palīgteikumā izteiktā satura nozīmīgums visā sa-

liktā pakārtojuma teikuma kopējā saturā, daļēji arī kontekstuālie apstākļi.
Visās trīs pozicijās — priekš virsteikuma, starp virsteikuma vārdiem

un aiz virsteikuma — var atrasties palīgteikums saliktā pakārtojuma tei-

kumā ar vietas, laika, nosacījuma un pieļāvuma attieksmēm starp kom-

ponentiem, piem., vietas apstākļa palīgteikumi un laika apstākļa palīgtei-
kumi:

Kur vairāk ogļu, tur lielāks siltums. Lsk. 2, 127. Kā darbu vadītājam
viņam vajadzēja būt visur klāt, kur notika kaut kas jauns un svarigs.
V. L. 8, 300. Tikai tālu rietumos, kur nesen nozuda saule, bija drusku gai-
šāka svītra. L. P. 3, 106. Kamēr nu viņi stāv klusēdami, Daugava nes

steidzīgi vilni pēc viļņa tiem garām. Valdis 1, 253. Jau metās krēsla, kad

Aivars devās mājup. V. L. 10, 164. Neilgi pēc tam, kad māsa Astrai

iepilināja zāles, meitenei sāpes tomēr pastiprinājās. M. B. 1, 2.

Dažu tipu palīgteikumi mēdz nostāties tikai aiz tā virsteikuma vārda,

ar ko tie ciešāk saistīti (resp. virsteikuma locekļu starpā un aiz virs-

teikuma). Tā, apzīmētāja palīgteikums palaikam tieši seko virsteikuma

lietvārdam vai arī lietvārda nozīmē lietotam vārdam, ko tas raksturo.

Un atspīdums smaidīja viņam pretī un rādija sarkanu vara vēr-

diņu, kurš asi kvēloja uz avota mierīgā, zaļganā līmeņa. K. Sk. 5, 31.

Cik daudz cilvēku, par kuriem būtu vēl jāuzraksta.

Papildinātāja palīgteikums mēdz sekot virsteikuma verbam, ko tas pa-

pildina.
Esi dažkārt dzīvojis vai ciemojies kādā namā un nemaz nezini, ka.

tas pilns dārgu atmiņu. Sudr. 7, 410. Ari Lapsa atguvās, ka aizkavē-

jies, un aizsteidzās gar aploku uz Aizlakstes meža pusi... A. U. 29, 92.

Tikai aiz virsteikuma mēdz nostāties seku palīgteikumi un izteicēja

palīgteikumi.
Delnas sur(k)stēja ta, ka pirkstus nevarēja atliekt. A. U. 29, 164.

Viņa dzīve tāda, ka par to netikās ne runāt. A. U. 29, 94.

Dažos gadījumos noteikts novietojums saliktā pakārtojuma teikuma

ir tikai vienai daļai pie viena tipa piederošu palīgteikumu, piemēram, ar

saikli tāpēc ka ievadīti cēloņa apstākļa palīgteikumi parasti tiek lietoti

postpozitīvi.
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Daudz ko mēs neesam darījuši agrāk, bet darām tagad, tāpēc ka

mums ir pavērušās iespējas jauniem, lieliem darbiem.

Turpretim ar saikli tā kā ievadīti cēloņa apstākļa palīgteikumi no-

stājas priekš virsteikuma: Tā kā zirgs kost negrasījās, Gunārs k\uva
drošāks. A. S. sa, 20.

Ja iespējams trejāds (priekš virsteikuma, aiz virsteikuma un starp
virsteikuma vārdiem) vai arī divējāds (virsteikuma priekšā un aiz tā) pa-

līgteikuma novietojums, palīgteikumu izvirza pirmajā vietā, ja palīgtei-
kuma saturs vairāk izceļams. Piemēram, teikumā Ja laiks būs labs, brauk-

sim svarīgāks ir nosacījums, bet teikumā Braukšu, ja laiks būs labs pir-

majā vietā ir izvirzīta darbība (arī stāvoklis vai pazīme), kas atkarīga
no nosacījuma.

Ja palīgteikuma parastā vieta ir aiz virsteikuma vārda, uz kuru tas

attiecas, tad palīgteikuma izvirzīšana pirmajā vietā nozīmē, ka palīgtei-
kuma saturs ir īpaši nozīmīgs. Satura uzsvēršanas nolūkā priekš virstei-

kuma var nostāties papildinātāja palīgteikums: Kas būtu noticis vai

nebūtu noticis, par to mums tagad nav jāstrīdas. 81. 21, 314. Ko

viņi darīs, kā cīnīsies, to neviens vēl lāgā nezināja. P. R. 3, 189.

Nekad nevar nostāties priekš apzīmējama vārda apzīmētajā palīg-
teikums.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR TEIKUMA PRIEKŠMETA

PALĪGTEIKUMU

938. §. Palīgteikumu, kas attieksmē pret virsteikuma izteicēju resp.

galveno locekli ir teikuma priekšmetam atbilstošā funkcijā vai arī pre-

cizē virsteikumā ar vietniekvārdu (tas) izteikta teikuma priekšmeta sa-

turu, sauc par teikuma priekšmeta palīgteikumu. Virsteikums, uz

kuru attiecas teikuma priekšmeta palīgteikums, gramatiskā izveidojuma
ziņā parasti atbilst vienkopas vai bezkopas teikumam, izņemot tos gadī-
jumus, kad teikuma priekšmeta funkcijā virsteikumā ir atbilstošais viet-

niekvārds.

Kas neiespējams šodien, kļūs iespējams rīt. Kas neiet uz priekšu,

tas virzās atpakaļ.
939. §. Teikuma priekšmeta palīgteikumus ievada saikļi ka, lai, vai

(retāk saikļi ja, kaut), attieksmes vietniekvārdi kas, kurš, kāds

(visos locījumos) un apstākļa vārdi cik, kā, kad, kur v. c.

Mani ļoti interesē, kas notika ar jūsu māti. L. P. 3, 93. Tagad lieti

derētu, lai kāds tevi pašu pažēlo
...

V. L. 10, 480. Ari Jānim patika, ka

es to protu .. J. Jauns. 159. Vai nav dzirdēts, cik cilvēku izgaisuši

un aizmaldījušies pa dienvidu. J. Ak. 1, 66.

940. §. Teikuma priekšmeta palīgteikuma gramatiskais izveidojums un

jēdzieniskais saturs mēdz būt atkarīgs no tā, ar kādiem leksiskiem līdzek-
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ļiem izteikts virsteikuma galvenais loceklis. Palīgteikumā var 1) nosaukt

darītāju, piem., Kas lēnām brauc, ātrāk galā tiek. (Lsk. 2, 96), 2) iz-

teikt to faktu, par kuru runā virsteikums, piem., Skaidrs, ka tagadējais
saimnieks turējās tēva pēdās. (J. Jauns. 9, 53). Katrā no šiem gadījumiem
virsteikuma galvenais loceklis ir izteikts atšķirīgā formā.

1. Palīgteikumi, kas pret virsteikuma galveno locekli ir tādā pašā at-

tieksmē kā divkopu teikumā teikuma priekšmets pret izteicēju, nosauc d a-

rītāju. Virsteikuma galvenā locekļa funkcijā tādā gadījumā parasti nostā-

jas verbs, un tikai retumis virsteikumā ir nomens. Palīgteikumu šādos

saliktos pakārtojuma teikumos ievada attieksmes vietniekvārdi.

1) Saliktos pakārtojuma teikumos, kuros palīgteikums nosauc virs-

teikumā izteiktās darbības darītāju, virsteikums atbilst verbālam vienkopas
teikumam, kurā par galveno locekli ir verbs pavēles izteiksmē.

Šajos saliktos pakārtojuma teikumos palīgteikums var nostāties gan

priekš, gan a i z virsteikuma.

Lai saulē nāk, kas pakrēslī vēl sēro! Sudr. 2, 170.Kam kļūst par

slapju, lai meklē sausāku vietu. V. L. 10, 167. ...lai atsaucas,

kas grib ar velnu cīkstēties. Brig. 4, 62. Kam nav naudas, lai ne-

skolo bērnus
...

L. P. 3, 102. Kas grib mācīt, lai neaizmlr s t pe-

dagoģijas pamatprincipu. Kar. 5, 1, 97.

2) Verbs, kas virsteikuma ir par galveno locekli, var nostāties ari

citās formās.

Šā tipa saliktos pakārtojuma teikumos parasti pirmajā vietā nostājas

palīgteikums.
Kurš pirmais, maisā skriedams, nonāca pie mērķa, dabūja diez-

gan lielu balvu .. . L. P. 3, 53. Troksnis pamazām norimst. Kam nav kur

piesēsties, sablīvējas gar zāles malām un pie durvīm. R. S. 2, 38. Kas

viņu [velnu] pārvarēs un princesi izglābs, dabūs pus ķēniņa valstības un

princesi Zeltīti par sievu. Brig. 4, 62. Kas neiespējams šodien, kļūs

iespējams rit. Pad. J. 6, 186. Kas te ir kādu laiku nodzīvojis, vienmēr

tiko atgriezties. P. R. 3, 23.

3) Saliktos pakārtojuma teikumos, kuros palīgteikums nosauc nomi-

nālam vienkopas teikumam atbilstošā virsteikumā izteiktas pazīmes vai

stāvokļa sajutēju, virsteikuma galvenais loceklis retumis ir izteikts ar

adjektīvu vai adjektīva substantivējumu, piem., Dumjš, kas

sievām paļaujas! E. Veid. 1, 39. Skaidrs, ka bez vajadzības to ne-

darītu.

2. Teikuma priekšmeta palīgteikumu, kas izsaka kādu faktu, par

kuru runāts virsteikumā, parasti ievada saiklis ka, retāk kāds cits pakār-

tojuma vārds. Šādi palīgteikumi parasti atrodas aiz virsteikuma.

1) Teikuma priekšmeta palīgteikums attiecas uz verbu, kas virstei-

kumā ir par galveno locekli. Daļa šādu teikuma priekšmeta palīgteikumu
ir jēdzieniski korelatīvi attiecīgajiem papildinātāja palīgteikumiem. Tas
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mēdz būt gadījumos, kad par virsteikuma galveno locekli ir pārejošs
verbs (kas izsaka paziņojumu, vēstījumu, jautājumu, uztvērumu, domu vai

jūtu procesu, kā arī gribas darbību v. tml.) ciešamās kārtas divdabja formā
vai vajadzības izteiksmes formā. Ja verbs, kas ir par virsteikuma galveno
locekli, ir citas nozīmes verbs vai citā formā, šādas jēdzieniskas korela-
tivitātes nav.

a) Verbs, kas ir par virsteikuma galveno locekli, var but ciešamas

kārtas divdabja formā.

Tik daudz skandināts, ka man ir «zelta rokas». A. Grig. 9, 549.

Grāmatā tiešām bija aprakstīts, ka ūdens lielgabali ārdījuši kal-

nus, rakuši kanālu, izkrāvuši smiltis no dzelzceļa platformām un auto-

mobiļiem ..
.J. V. 3, 9. Vai nu pirmo reizi esot dzirdēts, ka kuģi

vētrā ejot bojā. 2. Gr. 2, 70. Bija nodomāts, ka es seminārā sniegšot
pārskatu par padarīto darbu. C. 6, 5. Bij nolemts, ka rudenī es

braukšu uz Rīgu un iestāšos ģimnāzijā. A. U. 3. 18. No visa bija re-

dzams, ka viņš varen steidzies. Janš. 1, 51.

b) Verbs, kas ir par virsteikuma galveno locekli, var but vajadzī-
bas izteiksmes formā.

Te vēlreiz jāatkārto, ka strādniecības māksla nav nekāds pava-

ļas brīžu baudas priekšmets... A. U. 37, 134. Nav jāaizmirst, ka

mūsu komjaunatnes vecuma jaunatne tagad ir jaunatne ar ļoti vispusī

gām interesēm. Pad. J. 6, 9. Gatavojoties stundai, skolotājam jāpār-

domā, kādā nolūkā izmantojams attiecīgs uzskates līdzeklis. PLSk. 2,

1,60. Jāapskatās ari, kā citur ļaudis dzīvo. 8.-U. 9, 256.

Ja vajadzības izteiksmē esošais virsteikuma verbs pārvalda atkarīgo
vārdu ne vien akuzatīvā bez prievārda, bet arī savienojumā ar prievārdu,

palīgteikums, kas papildina attiecīgā virsteikuma verba saturu, ir uz ro-

bežas starp teikuma priekšmeta palīgteikumu un papildinātāja palīgtei-
kumu.

Gandrīz bija jādomā, ka Ādamam it sevišķi bija likteņa

spriests mieru nebaudīt uz pasaules. Aps. J. 2, 23. Tur man bij jā-

stāsta, ko skolā mācos, un jānodeklamē kāds pantiņš krievu vai

vācu valodā. A. U. 3, 19.

c) Virsteikumā par galveno locekli var būt arī verbi, ar kuriem dar-

bības darītāja vai sajutēja nosaukums saistās datīvā (vai akuzatīvā), bet

tā priekšmeta nosaukums, uz ko darbība tiek vērsta, nominatīvā (piem.,
verbi patikt, aizmirsties, interesēt v. c).

Bandera madāmai loti pat i ka, ka Anita pazīst inženieri. V. L. 8, 242.

Viņam neblj prātā, ka tagad neviens neinteresējas par t0... A. U.

34,' 97. Jums tik maz rūp, ko domā jūsu vecāki? V. L. 10, 299. Darba

saimi ļoti interesē arī, kā organizēt atpūtu vasarā. C. 2, 124.
...

Mani

ļoti interesē, kas notika ar jūsu māti. L. P. 3, 931.

Palīgteikums var attiekties arī uz bezpersonas nozīmē lietotu verbu,
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t. i., par virsteikuma galveno locekli var būt arī uz personu neattiecināts

verbs 3. personas īormā.

Gadījās, ka vārna bij ietaisījusies smuidra bērza galotnē. J. Jauns.

5, 138. Nu tad tā arī iznāca, ka ap šo laiku sveši cilvēki sāka ru-

nāt par viņa bērniem. J. Ez. 1, 34. Noskaidrojās, ka Jaunatnes sim-

foniskais orķestris sniegs koncertus ne vien Rīgā, bet paredzējis iz-

braukt arī uz Daugavpili, Liepāju, Jelgavu un citām mūsu republikas
pilsētām. LM 5,11.

2) Palīgteikums attiecas uz nominālajam vienkopas teikumam at-

bilstoša virsteikuma galveno locekli, kurš izteikts ar kādu lietvārdu vai

adjektīvu skaidrs.

a) Ar lietvārdu izteikts virsteikuma galvenais loceklis:

Vai taisnība, ka jūs aiziešot uz Teteriem? 8.-U. 9, 258. Laikam

taisnība, ka pirmā mīlestība saviļņo cilvēka sirdi līdz sirmam ve-

cumam.
.

.
2. Gr. 2, 19. Vecāmāt, vai tad tiesa, ka varot atrast mantu?

Brig. 4, 25.
...

vai brīnums, ka šādi muļķīgi ruļļi paņem visu viņa
uzmanību? J. Ez. 1, 113.

b) Ar adjektīvu skaidrs vai šā adjektīva savienojumu ar palīg-
verbu izteikts virsteikuma* galvenais loceklis:

Man tomēr vēl nav īsti skaidrs, kāpēc jūs aizgājāt no mājām.
V. L. 10, 265. Kļuva skaidrs, ka zuši dodas nārstot uz kādu vietu At-

lantijas okeānā. J. V. 3, 121. Skaidrs, ka tas ir pareizi.

3) Teikuma priekšmeta palīgteikums attiecas uz adverba vienko-

pas teikumam atbilstošu virsteikumu.

Savādi, ka pašas par sevi abas sievietes nedomāja. A. U. 38, 64.

«Cik labi, ka līst!» domāja Voldis un nezināja, kāpēc ir labi. V. L. 9,
27. Neparasti Pilāgam bija, ka Teteris pats nemaz nestrādāja. 8.-U.

9, 265. Labi, ka mums tā izdevās nobeigt sausā laikā. A. U. 29, 69.

Gandrīz vai neticami, ka no vienkārša koka top baltas lapas. PLSiev.

5, 1, 3.
...man būtu v ēlamāk, lai par manu zinātnisko darbību ma-

zāk zinātu. Purs 1, 105. Apšaubāmi, vai šī trauslā, pašaizliedzīgā,
līdz šim padevīgā sieviete varēja uzreiz tik kategoriski rīkoties. Kar. 5,

1, 94.

941. §. Dažos gadījumos salikta pakārtojuma teikuma palīgteikums ir

it kā uz robežas starp teikuma priekšmeta palīgteikumu un citu tipu palīg-
teikumiem.

1. Teikuma priekšmeta palīgteikuma un nosacījuma palīgteikuma
nozīmes nianses apvienojušās dažos ar saikli ja ievadītos palīgteikumos.

Vistrakākais, j a uz šķīvja viņi makaronu nogulda blakus siļ-

ķei. 2. Gr. 2, 148. Labāk ari bus, ja viņa tiks no šejienes projām.
A. S. sa, 229. «Tev laikam ļoti patiktos, ja es būtu jau prom?» viņa

vizējās. V. L. 8, 60... Nekad nav par ļaunu, ja neliešus patur acīs ...
V. L. 8, 104.
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2. Retumis teikuma priekšmeta palīgteikumiem piemīt arī tikko sama-

nāma veida apstākļa palīgteikuma nozīmes nianse.

Daudzreiz notika, ka Miķis, krāsniņas mūrēdams. . pavisam
aizmirsa savus priekšniekus. D. A. 1, 145. Bet daudzreiz arī atgadās,
ka mani pavada ar smaidiem uz lūpām un paradīzes spožumu acīs...

Brig. 2, 11.
...

un man nemaz neliekas, ka Mārtiņš melotu. J. Ak. 1,
83. Bet dīvaina lieta! Tā vien šķita, ka burti būtu sajaukti un nesekotu

vajadzīgā kārtībā. J. Ez. 1, 22.

942. §. Daļā saliktu pakārtojuma teikumu ar teikuma priekšmeta palīg-
teikumu virsteikums pēc nozīmes ir tuvs iespraudumam. No vien-

kārša teikuma ar iespraudumiem šādus pakārtojuma teikumus šķir tikai

pakārtojuma vārdi, kas parāda virsteikuma gramatisko sakaru ar pārējo
saliktā pakārtojuma teikuma daļu.

Nē, izrādās, ka viss izdarīts pareizi... 2. Gr. 2, 116. Protams,
ka pa vasaru uz mājām nebraucu. A. U. 3, 39. Bet var būt, ka izglābās
arī kāds no stūrmaņiem. 2. Gr. 2, 169. Zināms, ka varu akurāt vēl

vairāk stāstīt! ... Kaudz. 2, 55.

943. §. Virsteikumos, no kuriem ir atkarīgi teikuma priekšmeta palīg-
teikumi, bieži sastop norādāmo vietniekvārdu tas, kuru precizē palīgtei-
kums. Saliktos pakārtojuma teikumos, kuros ir teikuma priekšmeta palīg-
teikums, virsteikumā vietniekvārdu tas lieto biežāk nekā tajos virsteikumos,

no kuriem ir atkarīgi papildinātāja palīgteikumi.
Kas grib darbu dabūt, tas projām neskries. V. L. 9, 82. Elzu vis-

vairāk nomāca tas, ka viņa visai šai apnicīgai, piespiestai virtuves ver-

dzībai neredzēja beigu. Purs 1, 25. ...kāda tad īsti izskatās tā, kuras

dēļ cilvēkam jāskrien kārties. A. U. 34, 40. Jocīgi tas bija, ka taisni

sietu trūka. A. S. sa, 193.

Te teikuma priekšmeta palīgteikumam ir atributīvā nianse.

Virsteikumos, kuros par izteicēju vai galveno locekli ir verba ciešamās

kārtas divdabja forma-(kā arī vajadzības izteiksme), norādāmais vietniek-

vārds tas ir fakultatīvs.

Kur tas redzēts, vīri, ka nārsta laikā tīklus tur šķāņos? J. Gr. 2,
85. Jāņem vērā ari tas, ka mēs neesam vienīgie skolotāji. J. Gr. 2, 54.

Arī: Bet nav redzēts, ka būvgruži pārvērstos lietderīgā mālā. A. Grig.
9, 547.

Palīgteikumam atbilstošos norādāmos vietniekvārdus nelieto, piem.,

ja virsteikumu veido divdabji protams, domājams v. tml., kas tuvi iesprau-

dumiem.

Protams, ka mūsu labā satiksme atkal atjaunojās daudz ātrāk,

nekā mati spēja ataugt. J. Jauns. 1, 111. Domājams, ka politehni-
kuma vadība rakstnieku ierindojusi nemierniekos viņa savādību dēļ.
J. Por. 2, 10.
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SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR IZTEICĒJA PALĪGTEIKUMU

944. §. Salikts pakārtojuma teikums ar izteicēja palīgteikumu ir

tāds salikts teikums, kura neatkarīgā komponenta sastata izteicēja nomi-

nālā dala ir izteikta ar norādāmo vai vispārināmo vietniekvārdu un šī viet-

niekvārda konkrēto saturu atklāj un konkretizē atkarīgais komponents —

izteicēja palīgteikums. Starp virsteikuma teikuma priekšmetu un izteicēja
palīgteikumu ir predikatīvas attieksmes. Virsteikuma sastata izteicēja sai-

tiņa var attiekties kā uz izteicēja nominālo daļu, tā izteicēja palīgteikumu,
tā ka saliktā pakārtojuma teikumā ar izteicēja palīgteikumu ir paralēlas
predikatīvas attieksmes.

Izteicēja palīgteikums nevar būt saistīts predikatīvās attieksmēs ar

tādu virsteikumu, kurā nav izteicēja. Tādējādi izteicēja palīgteikumi atšķi-
ras no pārējiem palīgteikumu tipiem, kuri var atbilst attiecīgajam teikuma

loceklim arī tad, ja virsteikumā nav tā paša nosaukuma teikuma locekļa.

Virsteikumos, no kuriem ir atkarīgs izteicēja palīgteikums, parasti
mēdz būt ar vietniekvārdu izteikts nominālais sastata izteicējs (par sai-

tiņu visbiežāk lieto verba būt, retāk arī verbu kļūt, tapt, palikt, likties, iz-

skatīties v. c. formas), reti sastopams nominālais vienkāršais izteicējs (bez

saitiņas).
Nu viņa vairs nav tā, kas viņa bija līdz šim. Janš. 1, 141. Istaba

tiešām bija tāda, kādu to aprakstīja Krustakmens. A. Grig. 10,25.
Tas ir viss, kas man zināms. Kāds darbs, tādi augļi.

945. §. Izteicēja palīgteikums parasti atrodas aiz virsteikuma, piem.,

Viņi ir tie, kas ies tālāk par mums; atsevišķos gadījumos tas var būt

arī virsteikuma priekšā, piem., Kāds vīrs, tādi darbi. Lsk. 1, 289.

946. §. Norādāmais vietniekvārds tas, būdams virsteikumā par iztei-

cēju vai izteicēja nominālo dalu, tiek lietots substantīva nozīmē. Par sai-

tiņu tādā virsteikumā parasti lietotas verba būt formas. Aplūkojamā paveida
saliktos pakārtojuma teikumos tiek apstiprināta (vai arī noliegta) virstei-

kuma teikuma priekšmeta izteiktā jēdziena identitāte ar palīgteikumā iz-

sacīto jēdzienu. Izteicēja palīgteikumu, kas konkretizē virsteikuma norā-

dāmā vietniekvārda tas saturu, parasti ievada ar pakārtojuma saikli ka

un attieksmes vietniekvārdiem kas, kurš, retāk ar citiem pakārtojuma vār-

diem.

Vai taisni Mare nebija tā, kas visvairāk par citiem ciema bēr-

niem ganos izsmēja Zanes skrandas un pajukušās bizītes. A. S. 4, 22.

Lieta tā, ka katram žanram piemīt sava objektīvā specifika, savi li-

kumi. Kar. 5, 2, 94. Aktīvisti ir tie, kas palīdz klašu audzinātājiem

veidot ne tikai pionieru, bet arī visu pārējo skolēnu kolektīva sabiedrisko

domu. PLSk. 1, 1, 20. Melnalksnis bija ari tas, kas ieņēma ložmetēja

apšaudīto pirmo namu.. .A. Grig. 2, 89.
...

ši pati meiča, Pacepļu Anna,

ir tā, kuru mīl viņa dēls. V. L. 11,312. ... pirmais akustikas prasījums

jau ir tas, lai atbalss nejauktu dzīvās oriģinālbalss skaņu. A. U. 37, 10.
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Skolas gadi ir tie, kad jāmācās un jāsagatavojas dzīvei. L.P. 3, 196.

Vistrokšņainākā istaba redakcijā bija tā, kur strādāja Lauksaimnie-

cības nodaļas līdzstrādnieki. Pūrs 1,11.

Izteicēja palīgteikums var konkretizēt arī paplašināta sastata izteicēja
nominālo daļu, piem., Tas bija viens no tiem, kas pats nedz ara,
nedz pļāva ... V. L. 10, 23.

947. §. Norādāmais vietniekvārds tāds virsteikuma izteicēja vai iztei-

cēja daļas funkcijā ir lietots adjektīva nozīmē. Par saitiņu tādos virsteiku-

mos mēdz būt verba būt formas, taču iespējamas arī citu verbu (klāt, tapt,
palikt, likties v. c.) formas. Izteicēja palīgteikumu, kas konkretizē virstei-

kuma sastata izteicēja nominālo daļu, kura izteikta ar norādāmo vietniek-

vārdu tāds, parasti ievada ar attieksmes vietniekvārdu kāds, kā arī ar

pakārtojuma saikli ka, retāk ar citiem pakārtojuma vārdiem. Ja izteicēja pa-

līgteikumu ievada attieksmes vietniekvārds kāds (kā arī retumis pakārto-
juma vārdi kā, it kā, kā kad v. c), tad jēdzienam, ko izsaka ar vārdu, kurš

virsteikumā ir par teikuma priekšmetu, tiek piedēvēta (vai arī noliegta)
īpašība vai pazīme, uz kuru norāda norādāmais vietniekvārds tāds. Sim

norādāmajam vietniekvārdam savukārt tiek pielīdzināts palīgteikumā iz-

teiktais saturs. Tādā kārtā ar norādāmā vietniekvārda starpniecību palīg-
teikumā izteiktā doma visā kopumā izsaka īpašību vai pazīmi, ko

piedēvējam (vai noliedzam) ar teikuma priekšmetu izteiktajam jēdzie-
nam.

Ūdens ir labs, bet nav tāds, kādu es toreiz dzēru. K. Sk. 1, 106.

Edgars labosies. Viņš jau vairs nav tāds, kāds bija. 81. 18, 42. Mai-

gas apvārsnis bija taisni tāds, kāds vajadzīgs moderna lielsaim-

nieka sievai. V. L. 10, 185. Nē, viņš neizskatījās tāds, kā kad nāktu

ar kādu uzdevumu no madāmas. 81. 18, 39. Izskats viņam [Staģim] tāds,
it kā nupat vandījies pa reņģu biezumu. J. Gr. 2, 64.

948. §. Retumis ar virsteikuma norādāmo vietniekvārdu tāds ir sais-

tīts ar attieksmes vietniekvārdu kas ievadīts izteicēja palīgteikums. Šādos

saliktos pakārtojuma teikumos ar palīgteikumu izteiktā pazīme vai īpašība
tiek piedēvēta virsteikuma teikuma priekšmetam ar norādāmā vietniekvārda

tāds starpniecību, taču bez pielīdzinājuma nozīmes.

...viņš taču nebija tāds, kas tūliņ ķer, līdzko dod. A. U. 29, 25.

Traģisks konflikts ir tāds, kas pamatoti ved pie bojā ejas. Kar. 5, 1, 95.

Vai es izskatos pēc tāda, kas vakar bijis piedzēries? A. Grig. 10, 46.

Kaut kas šajā promslldošā zili raibajā ainavā [debesīs] laikam bij tāds,
kas atgādina senos laikus. A. U. 29, 258.

Ja virsteikumā ir norādāmais vietniekvārds tāds, ar ko saistīts ar

saikli ka ievadīts izteicēja palīgteikums, tad šādos saliktos pakārtojuma tei-

kumos norādāmais vietniekvārds tāds tikai norāda uz kādu īpašību vai

pazīmi, ko piedēvējam (vai noliedzam) ar virsteikuma teikuma priekšmetu
izteiktam jēdzienam. Šī ar virsteikuma teikuma priekšmetu izteiktā īpašība
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vai pazīme tā arī paliek nenosaukta, neatklāta, bet ar ka ievadītais palīg-
teikums tikai norāda uz tās sekām. Šāda veida palīgteikumos līdz ar to ir

izjūtama arī zināma seku teikuma nozīmes nianse, piem., Visa uz vienu pusi
sašķiebušies klētiņa viņam izlikās tāda, ka stiprs virs to, sagrābdams
aiz pakša, varētu apgāzt. J. Por. 2, 22.

949. §. Sastopami arī salikti pakārtojuma teikumi, kuros izteicēja pa-

līgteikums attiecas uz virsteikuma izteicēja vai izteicēja daļas funkcijā lie-

totu noteicamo vietniekvārdu viss. Palīgteikums tad konkretizē un pa-
skaidro šā vietniekvārda saturu. Palīgteikumam šādos gadījumos ir arī at-

ributīvā nianse.

Tas ir viss, kas mums šovakar bija jāpārrunā. A. Grig. 9, 551.

Vai tas bij viss, ko tu man gribēji sacīt? 81. 18, 25. Tas ir viss, ko

īsumā varētu pastāstīt par siļķi un tās zvejošanu. 2. Gr. 2, 95. Tas viss,
kas man bija sakāms.

950. §. Paretam sastopami arī salikti pakārtojuma teikumi, kuros izteicēja palīg-
teikums seko tieši aiz virsteikuma izteicēja, kas izteikts ar kādu verba būt formu, un iz-

teicēja nominālā daļa — vietniekvārds — ir it kā elidēta.

Trīne bija meita kas meita. Ne skaistā, ne neskaistā. Cilvēks bija, tā sakot, kur

ne vārdam vietas.Aps. J. 2, 97, Tas bij, ko barons tev lika sacīt. 81. 18, 13.

Šādas teikumu konstrukcijas raksturīgas sarunvalodai.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR APZĪMĒTAJĀ PALĪGTEIKUMU

951. §. Apzīmētāja palīgteikumi parasti tuvāk raksturo kādu virs-

teikuma lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu citas vārdu šķiras vārdu.

Viņš bija cilvēks, kas nemitīgi traucās izjust prieku un skais-

tumu. J. Ez. 1, 3. Lai es pazaudēju pēdējo un vienīgo, kas man ir?

A. Grig. 9, 559. Vientulības brīžos mazajai, kas gan vēl neko nesa-

prata, lasīja priekšā dzejoļus, stāstīja pasakas, dziedāja dziesmas. 2. Gr.

2, 72. Kā nasta viņu nospieda viss neizrunātais, ko Dzirkalis paņēma
līdz kapā. P. R. 3, 301. Pirmais, kam savas bēdas pusdienas laikā

izsūdzēju, bij Lūsis. D. A. 1, 191.

Apzīmētāja palīgteikums, tāpat kā apzīmētājs, parasti raksturo kādu

ar lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu nosauktu priekšmetu, norisi

vai stāvokli. Taču apzīmētāja palīgteikumam salīdzinājumā ar apzīmētāju
ir vairāk iespēju paplašināt priekšmeta raksturojumu, ietverot tanī arī mo-

dālās nozīmes nianses, piem., tādu attiecīgā priekšmeta raksturojumu, kāds

dots saliktā teikuma palīgteikumā, nav iespējams izteikt vienkāršā teikuma.

Grāmatas, ko mēs labprāt būtu lasījuši, bija paņēmuši citi lasītāji.
952. §. Apzīmētāja palīgteikums palaikam norāda uz īpašībām, kas ar

lietvārdu vai tā nozīmē lietotu vārdu nosauktajam priekšmetam piemīt

pastāvīgi vai arī ir tam būtiskas.

Maurs grauza tikko nolauzto priedes zaru, kas garšoja pēc terpen-

tīna. A. Grig. 2, 86. Tā ir dzeja, kas nenoveco... A. U. 37, 93. Brālis
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Antiņš, kas bija tagad jau pieaudzis, izsmēja un zoboja Pēteri, kā

vien prazdams. D. A. 1, 178.

Apzīmētāja palīgteikums var norādīt arī uz tādām īpašībām, kas ir

pārejošas un ko ar lietvārdu nosauktajam priekšmetam var piedēvēt
tikai nejauši, jo tam ir gadījuma raksturs.

Ļaudis, kuri jau no saimnieka jauno vēsti bij dabūjuši zināt,
tagad sacēla skaļu troksni ar izbrīnēšanos. 81. 18, 8. Atzaru alās [ierakumā]
gulēja tie karavīri, kas pašreiz neatradās sardzē. A. Grig. 9, 113.

...Juris maigi noglauda sievas matus, no kuriem bija noslīdējis
lakatiņš un atklājis sazēlušo sirmumu. A. S. sa, 16.

953. §. Parasti apzīmētāja palīgteikumam salikta pakārtojuma tei-

kuma ietvaros ir sava noteikta vieta — tas nostājas tūliņ aiz raksturo-

jamā vārda. Tā tas ir tad, ja raksturojamais vārds nostājas virsteikuma

beigās, arī virsteikumā ietilpstoša divdabja teiciena beigās.
Kā gan viņš neklausīs savu māti, kas par viņu tik daudz rūpēju-

sies. R. S. 2, 10. Aizdedzinājis cigareti un izpūtis pelēku dūmu mākoni,
kuru istabā staigājošais vējš tūlīt izklīdina, viņš turpina iesākto stāstu.

Palīgteikums neseko tūliņ aiz raksturojamā vārda, ja šim vārdam seko

kāds vārds vai vārdi, kas ciešāk pieslejas apzīmējamam lietvārdam resp.
veido ar to cieši saistītu vārdkopu. Tas mēdz būt šādos gadījumos.

1. Palīgteikums attiecas uz lietvārdu ģenitīvā, kurš ir par apzīmētāju
kādam citam lietvārdam.

Viņa dūres griežas ap puiša galvu, kurš, aizlicis roku sejai [priekšā],
sargā acis. R. S. 2, 60. Smēdi muiža likusi tik vēl aizpēru uzcelt vecās

smēdes vietā, kuru vējš kādā vētrainā rudens naktī sagāzis. V. Pl.

4, 387. Pēc vecākā brāļa nāves, kas bija nomiris ar plaušu karsoni,

Ādams bija atgriezies uz dzīvi dzimtenē. Janš. 1, 22.

2. Starp lietvārda ģenitīvu un apzīmētāja palīgteikumu retumis nostā-

jas arī adjektīvs, kas pārvalda atkarīgo vārdu ģenitīvā, piem., Dziļā rijas

pažobele bija gružu un netīrumu pilna, ko simt gadus tur krājis

caurvējš un rijas velni. A. Grig. I, 143.

3. Dažreiz apzīmējamo vārdu no palīgteikuma šķir nesaskaņotais apzī-

mētājs vai apstākļi, kuri arī attiecas uz to pašu apzīmējamo vārdu.

Valboma strādnieki darbos raujas uz priekšu kā zirgi ilksis, ku-

riem pātagas danco pa muguru. R. S. 2, 58. Kas viņa [Emma] bija pie
Gusta? Kalpone bezalgas, kurai viņš uzkliedza daudz strupāk [ne]
kā citiem gājējiem... A. S. sa, 182. Nav tāda saimnieka pasaulē,
kurš strādniekam samaksātu visu algu

...
V. L. 10, 172. Tas bija virs

jau krietni gados, kas asā formā slimoja ar kuņģa čūlu. J. Gr. 2, 142.

Mans stāsts būs par šādu divžuburu koku, par cilvēku ar divām mīles-

tībām, kurš vienu pazaudēja un pamazām sāka trunēt un kalst kā

apcirptais ozols. 2. Gr. 2, 65. Bet šajā meitenē vienā Ir vairāk dzīvības nekā

visā tajā jucekli kopā, ko viņš savā mūžā redzējis. A. Grig. 10, 47.
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Vecais Briviņš zināja visu — ka kurmis ala, kas jau pa gabalu jauž
zemi dimdam, nācēja soļiem tuvojoties. A. U. 29, 659.

954. §. Apzīmētāja palīgteikumu parasti pakārto 1) ar attieksmes viet-

niekvārdiem kas, kurš, kāds, 2) ar apstāk|a vārdiem kad, kur, kurp, no ku-

rienes, uz kurieni, kādēļ, kāpēc, kā v. c., 3) ar saikļiem ka, lai, vai, ja, it

kā v. c.

955. §. Atkarībā no tā, kā apzīmētāja palīgteikums raksturo virstei-

kumā vārdu, uz kuru tas attiecas, visus apzīmētāja palīgteikumus var ieda-

līt 1) apzīmētāja palīgteikumos, kas raksturo kādu virsteikuma vārdu, to

apzīmējot vai paskaidrojot, 2) apzīmētāja palīgteikumos, kas raksturo kādu

virsteikuma vārdu, atklājot šā vārda konkrēto saturu.

956. §. Plašu grupu veido tie saliktie pakārtojuma teikumi ar apzī-
mētāja palīgteikumu, kuros palīgteikums raksturo virsteikumā ar lietvārdu

nosauktu priekšmetisku nojēgumu. Apzīmētāja palīgteikumus, kas raksturo

kādu virsteikuma lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu, parasti
ievada 1) attieksmes vietniekvārdi kas, kurš, kāds, 2) apstākļa vārdi kad,

kur.

Attieksmes vietniekvārdi kurš un kāds, ar kuriem apzīmētāja palīgtei-
kumu pakārto virsteikumam, parasti tiek saskaņoti dzimtē un skaitlī ar

virsteikuma vārdu, uz ko tie attiecas. Attieksmes vietniekvārds kas šajā

funkcijā patur vienu formu abās dzimtēs un skaitļos. Attieksmes vietniek-

vārda un apzīmējamā vārda locījums ne vienmēr saskan. Attieksmes viet-

niekvārda locījuma forma ir atkarīga no tā, kāda teikuma locekļa funkcija

palīgteikumā ir šim vietniekvārdam. Būdams par teikuma priekšmetu, at-

tieksmes vietniekvārds nostājas nominatīvā. Palīgteikuma palīglocekļu
funkcijā tas var nostāties visos netiešajos locījumos gan bez prievārdiem,

gan kopā ar prievārdiem. Vietniekvārds kas palīgteikumā var būt visos lo-

cījumos, izņemot ģenitīvu un lokatīvu.

Ar kas, daļēji arī ar kurš ievadītajiem palīgteikumiem piemīt vispāri-
nāta atributīvā nozīme, virsteikumā apzīmējamais vārds var tikt raksturots

no visdažādākajiem viedokļiem. Citi pakārtojuma vārdi piešķir palīgteiku-
mam parasti tikai vienu vairāk specializētu nozīmi, piem., ar kāds ievadīti

palīgteikumi ietver sevī pielīdzinājuma niansi (sk. 960. §), ar kur ievadīti

palīgteikumi raksturo virsteikuma vārdu no vietas viedokļa (sk. 961. §),

ar kad — no laika viedokļa (sk. 962. §).
957. §. Visbiežāk apzīmētāja palīgteikumu pakārto virsteikumam ar

attieksmes vietniekvārdu kas.

Sarunas, smiekli, dziesmas un glāžu šķindēšana saplūst vienā neno-

teiktā dunoņā, kas bez mitēšanās pilda patumšo zāli. L. P. 3, 90. Zie-

meļos bija plaši lauki, kas pamazām pārgāja purvā. L. P. 3, 97. Sva-

rīga loma jauno autoru audzināšanā ir konsultācijām, ko sniedz

laikrakstu redakcijas un Rakstnieku savienība. LM 5, 11. Birken-

baums, kam līdz šim gandrīz vienmēr Kārlēns bij atradies pie sā-
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niem, palika viens pats. 81. 18, 171. Viņš alkst pēc kustības, alkst pēc cita

darba, par ko domājis visus šos gadus. R. S. 2, 8.

958. §. Vietniekvārdu kas apzīmētāja palīgteikumu ievadīšanai ne vi-

sos locījumos lieto vienlīdz bieži. Dažos locījumos sastopams biežāk attiek-

smes vietniekvārds kurš.

1. Datīvā vietniekvārds kas ievada palīgteikumu parasti tad, ja
virsteikumā raksturojamais vārds ir vīriešu dzimtē.

Dažas rindas attālāk dēdēja vara krāsā iededzis pusmūža virs, kam

ap acīm bija daudz sīku, mazu grumbiņu. A. Grig. 9, 225. Dāma vēdinājās
ar kabatas lakatiņu, kam smalkais apšuvums bija lielāks par drā-

niņu. A. Grig. 9, 226. Tu jau neesi Pēteris Laucls, kam ir drosme un

neatlaidība. P. R. 3, 253.

Apzīmētajā palīgteikums, kas raksturo sieviešu dzimtes lietvārdu, ar

vietniekvārdu kas datīvā tiek ievadīts retāk.

Pat vecie aizmirsa savus stīvos locekļus, smago darba dienu un neno-

pļauto zāli, kam, gaismai austot, jāsāk krist vālos. A. S. 4, 85. Drīz Ir

klāt ari varenas lietus gāzes, kam viss jānoskalo. A. Grig. 10, 42.

2. lerobežoti lieto no prievārda atkarīgu vietniekvārda kas locījumu
apzīmētāja palīgteikumu ievadīšanai tad, ja raksturojamais vārds ir

daudzskaitļa formā.

Un tomēr, neskatoties uz Oskara stingrajiem locekļiem un centību...,
ciemā viņu neņēma nopietni. Vainīgas pie tā bija viņa dīvainās

iedomas, daudzie pustrakie p r o j c k t i, ar ko tas dažreiz pārsteidza sa-

vus paziņas ...
V. L. 8, 67. Laiku pa laikam Sātans [suns] apstājās un uz-

manīgi klausījās vai nu lakstīgalā, sienāzi, vardē, vai ari tālos un neskaid-

ros trokšņos, ar ko bija pilna visa klusā vasaras nakts. A. Grig.
10, 18.

Abos iepriekš minētajos gadījumos apzīmētāja palīgteikumu biežāk to-

mēr pakārto ar attieksmes vietniekvārdu kurš (sk. 959. §).
Daži ar vietniekvārdu kas ievadīti apzīmētāja palīgteikumi līdztekus

virsteikuma lietvārda raksturojumam norāda arī uz attiecīgā apzīmējamā
jēdziena nolūku vai piemērotību kaut kam, tādā kārtā iegūdami zināmu

finālās nozīmes niansi. Uzbūves ziņā šiem palīgteikumiem raksturīgs tas,

ka verbs tajos parasti nostājas nenoteiksme vai vēlējuma izteiksmē.

«Bet kur tad mēs ņemsim miltus, ko klimpas vārīt?» [zēns] jau-

tāja pavisam skaļi. I. Lēm. la, 133. Lize ari citas mājas, bet ne-

atrada cilvēka, kas varētu nākt viņai palīgā. A. S. 4, 91. Uzkāpuši
kalniņā pie būdas, mēs sākām vākt malku, ar ko uguni kurt. J. Jauns.

5, 193.

959. §. Attieksmes vietniekvārdu kurš apzīmētāja palīgteikuma ieva-

dīšanai mūsdienu latviešu valodā bieži vien lieto blakus vietniekvārdam

kas bez jūtamas nozīmes atšķirības.
Piķieris paņēma patafonu klēpi, saudzēdams plates, kas viegli va-

43 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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rēja saplīst. V. L. 8, 204. Man kādreiz bija draugs, kurš ilgi dzīvoja
ēnā un pēc tam baidījās skatīties saulē. A. Grig. 9, 597. Pa tam Andrs

bij aizgājis uz stalli un piegājis pie sava pelēča, kas izsalcis ēda

sienu. 81. 18, 84. Smiekli iedzēla Klaasam. Viņā atkal pamodās vecs ka-

reivis un jūrnieks, kurš neļaujas izjokoties. A. U. 34, 299. Kungu
mājas jumts Izskatās kā izlocījies zem lielā svara, kas tam jānes. A. U.

34, 5. Kumode bij liela, ar spīdošiem misiņa atvelkamiem un no magoņ-

koka, kurš aiz vecuma jau gluži tumšs bij kļuvis. 81. 18, 8. Sl

bija lielākā gudrība un dziļākā puiša filozofija, ko no viņa iemācījos.
J Ak. 1, 19. Svinīgo kalnu klusumu pārtrauca vienīgi krācoša upite,
kas gāzās no šļūdoņa pa gravu uz leju. 8.-U. 139, 94. Un Rūdim tāpat
žēl mātes un gribas uz mājām. Bet žēl ari atstāt Druviņu māti, kura

viņam tagad tik mīļa. 8.-U. 9, 287.

Attieksmes vietniekvārda kurš lietošana, ievadot apzīmētāja palīgtei-
kumu, dažos gadījumos ir vairāk vai mazāk obligāta.

h Dažas teikumu konstrukcijas attieksmes vietniekvārds kurš gandrīz
pilnīgi aizstājis vietniekvārdu kas.

1) Ja attieksmes vietniekvārdam, pakārtojot palīgteikumu, jabut ģeni-
tīvā, attieksmes vietniekvārda kas vietā lieto kurš.

Katra doma viņam rādija brāļa smaidošo seju blakus meitenes nosa-

lušajiem vaigiem, kuru galos rotājās sarkani plankumi. V. L. 8, 7.

Bridi visi kaut ko gaidīja un raudzījās melnajā dob urnā, kura dibenā

lēni sūcās ūdens. A. Grig. 2, 12. Pēc atņemtā labrīta iestājās klusums,

pie kura vainīgs jutās 0z015... A. S. 5, 34. Bet te neblj nevienas lie-

tas, no kuras nāktu dzīva elpa. K. Sk. 1, 35. Laikam kārtī bija pali-
cis kāds zars, aiz kura, zemē krītot, aizķēros. L. P. 3, 53.

2) Attieksmes vietniekvārds kurš aizstāj arī vietniekvārda kas loka-

tīva formu kaml, kas mūsdienu literārajā valodā sastopama reti.

Izcēlās karsts strīds, kurā Aivars ar savu viedokli palika
viens pats. V. L. 10, 161. Raitam patika Istabiņa, kurā vecā viņu
ieveda. L. P. 3, 71. Krūmāju, kurā mita vācieši, no salas šķira lodes

skrējiena plats sūnājs. A. Grig. 2, 7. Tas bija viens no stāstiem, kuros

mēs ar Džamaledinu viens otru nesapratām... 8.-U. 9, 61.

2. Saskaņodamies ar virsteikumā raksturojamo vārdu skaitlī un

dzimtē, attieksmes vietniekvārds kurš sakaru starp raksturojamo vārdu un

palīgteikumu norāda precizāk nekā kas. Tādēļ arī kurš nereti sāk aiz-

stāt vietniekvārdu kas. Tas mēdz būt šādos gadījumos.
1) Attieksmes vietniekvārds kurš aizstāj vietniekvārdu kas parasti ta-

jos gadījumos, kad palīgteikums raksturo sieviešu dzimtes lietvārdus un

pakārtojuma vārds saskaņā ar izsakāmo saturu lietojams datīvā.

... pie kādas pilsētas Daugava ietek Aiviekstē, kurai nupat

brauksim garām? J. V. 3, 91. Lidz ar zaldātu atveda ari abas sievietes,

kurām nebija pases. L. P. 3, 96.
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Kurš aizstāj kas arī tad, ja ša vietniekvārda daudzskaitļa datīva un

instrumentāļa kopīgā forma abās dzimtēs ir atkarīga no prievārda.
Gar debesim skrēja zemi, saplosīti mākoņi, caur kuriem reizēm

izlauzās saules stars. L. P. 3, 100. Ceļš gāja kalnā. Ceļam abās pusēs
bija stāvas kraujas, gar kurām tecēja lejā vairāk strautiņu un, kopā
saplūzdami, devās uz Gauju. L. P. 3, 40.

2) Attieksmes vietniekvārdu kurš lieto precīzāka saistījuma norādīša-

nai kas vietā parasti tad, ja apzīmētāja palīgteikums neseko tieši aiz rak-

sturojamā vārda, bet to starpā atrodas vēl citi vārdi.

Par Piķiera rīcību jūrmalniekiem atklīda visādas baumas. Runāja, ka

viņš esot nomājis kādu ezeru netālu no jūras, kuram cauri tecēja Zāļ-
upe. V. L. 8, 236. Un es aizmirstu stiprās sāpes mugurā, kuras mani

lidz ar grūto darbu sāk mocīt. J. Ak. 1, 39. «leiesim mūsu izstādē,» no-

skanēja gandrīz vai pie pašas auss kāda frāze no jauniešu sarunas,

kur i steidzīgiem soļiem aizsteidzās man garām. Pad. J. 8, 51.

3) Raksturojamā vārda un palīgteikuma saistījuma un precizēšanas
labad attieksmes vietniekvārdu kurš lieto dažkārt arī tad, ja palīgteikums
ir tieši aiz apzīmējamā vārda. Saskanēdams dzimtē un skaitlī ar raksturo-

jamo vārdu, kurš norāda, ka palīgteikums attiecas uz pēdējo lietvārdu un

nevis uz kādu citu iepriekšējo vārdu.

Toļķis turēja mana vectēva māsu levu, kurai bij tā lāde ar bil-

žaino vāku. J. Jauns. 5,86. ...zāli uz leju kustināja klusas, sīkas ūdens

straumes kā mirdzoši sudraba v a gultņi, kuri nevienmērīgi lodāja

gar viņas saknēm. Ķ. Sk. 1, 63. Milzis skatījās uz puiku kā suns uz skud-

ru, kura rāpo viņam starp izstieptām ķepām. K. Sk. 1, 74.

Skaidrāks domu sakars raksturojamā vārda un palīgteikuma starpā būtu, ja apzī-

mētāja palīgteikums tiktu ievadīts ar vietniekvārdu kurš un nevis ar kas, piem., ...Roberts

izbijies norādija uz pārējām sievietēm pie galda, kas ausis vien spicēja. V. L. 8, 89.

Lībietim blakus uz egles zara sēdēja garš puisis, kaulainu, kalsnu seju, kas, Mauram

pieejot, klusi nomurmināja: «Es no Krustplls.» A. Grig. 2, 82. Un nebija neviena strād-

nieku vidū, kurš nepievienotos Kārļa naidam. Bet nebija arī neviena šai vietā, kas

dalītu viņa bezgalīgo skepsi. V. L. 9, 56.

4) Attieksmes vietniekvārdu kurš lieto palaikam arī tad, ja, ievadot

attiecīgo palīgteikumu ar kas, nebūtu īsti skaidrs, vai palīgteikums attie-

cas uz kādu atsevišķu lietvārdu virsteikumā vai arī uz visu virsteikuma

saturu. Tā, piem., ja teikumā Visu acis trīsēja un šaudījās liesmiņa,
kura liecina par slepenu izmisumu attieksmes vietniekvārda kurš vietā

būtu attieksmes vietniekvārds kas, teikumu varētu saprast arī citādi: va-

rētu domāt, ka par slepenu izmisumu liecina abi fakti: sāpīgi savilktās

uzacis un liesmiņas trīsēšana un šaudīšanās. Turpretim vietniekvārds kurš

norāda, ka palīgteikums tuvāk raksturo tikai pēdējo parādību — kas iz-

teikta ar vārdu liesmiņa. lespēju izprast divējādi virsteikuma un palīg-
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teikuma saistījumu vietniekvārds kurš novērš arī, piem., šādā teikumā:

Vai tiešām viņus kopā savedis tikai gadījums, ātra neapdomāta rīcība,
kura tagad jānožēlo? Purs 1, 110.

5) Ja apzīmētāja palīgteikums attiecas uz diviem vai vairākiem virs-

teikuma vārdiem, tad vietniekvārds kurš ar savām daudzskaitļa formām

ir izdevīgāks palīgteikumu ievadīšanai nekā kas. Vietniekvārds kurš šādos

gadījumos norāda, ka palīgteikums attiecas uz vairākiem vārdiem, bet

ne uz vienu, pēdējo.
Tie bij Duks l s un Krancis, kurus es slepus paglaudīju un

kauliem baroju. Brig. 4, 134. Arī tie divi jeb pirmais ar trešo, kuri

stāvēja viņam aiz muguras..., sāka ņurdēt kaut ko par citiem ... Kaudz.

2, 94. Tad atcerējos pagājušo nakti, atcerējos Spodri, atcerējos savu māti

un Jāni, kuri varbūt visu redzēja un dzirdēja. J. Jauns. 3, 17. Mums

bija tādi mākslinieki kā, piemēram, nelaiķis Ansis Cīrulis, kuri

savā lietišķajā mākslā vārda labākajā nozīmē iemiesoja šīs tautas tra-

dīcijas. LM 5,11.

960. §. Apzīmētāja palīgteikumu ievada attieksmes vietniekvārds kāds

parasti tajos gadījumos, ja palīgteikuma atributīvā nozīme ietver sevī arī

zināmu pielīdzinājuma niansi.

Augstu pār koku galotnēm parādās baznīcas tornis un kāds ērmīgs
rats ar garu asti, kādas mēdz būt papīra pūķiem. L. P. 3, 35. Viņa

kreisajai rokai nedaudz sakropļota āda, sarkanīga, bālganām svītrām,

kāda rodas pēc apdedzinājumiem ar kodīgām ķimikālijām. Purs 1, 22.

Un visa valsts ar aizrautību un izturību, kāda nekad nekur vēl

nav pieredzēta, dodas darbā. Sudr. 3, 75. Ļeņingradiešu lepnums un

mīlestība, ar kādu viņi runā par savu pilsētu, saviļņo, rada vēlēša-

nos sekot viņiem. Sudr. 3, 94.

Pielīdzinājuma nozīme ar kāds ievadītos palīgteikumos reizēm ir tik

tikko manāma, tās vietā stājas kvalitātes raksturojums, piem., Ko gan

Āboliņš zināja par nodomiem, kādus loloja šī drošā galva? V. L.

9, 14. Viņa tagad gan dzird degšanu, zina briesmas, kādās atrodas,

bet nevar ne pakustēties, ne pabļaut. 8.-U. 9, 195.

961. §. Ar kur, kurp, no kurienes, uz kurieni pakārtotajos palīgteiku-
mos vairāk vai mazāk izjūtama arī lokālās nozīmes nianse. Raksturojamais
vārds šādos saliktos pakārtojuma teikumos parasti izsaka kādu vietas nojē-

gumu (telpa, vieta, mītne, māja v. c). Atkarā no tā, kāda teikuma locekļa

funkcijā šis vārds ir virsteikumā, palīgteikumā var būt vairāk vai mazāk

izjūtama atributīvā vai lokālā nozīme.

1. Raksturojamais vārds virsteikumā var būt lietvārds ar vietas

apstākļa funkciju. Tādā gadījumā apzīmētāja palīgteikums, raksturo-

dams un tuvāk apzīmēdams šo lietvārdu, iīdz ar to arī tuvāk precizē virs-

teikuma darbības vietu vai arī virzienu, kurā notiek kustība.

Ari Straume devās turp, nokļūdams palielā priekštelpā, kur
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sēdēja tehniskā sekretāre, gados pavecāka sieviete. Purs 1, 10. Ozols
novērsās un gāja atpakaļ uz pilsētas Izpildu komitejas mītni, kur bija
apmetušies atbraucēji. A. S. sa, 7. Pieklauvējis Mežulis iegāja skolas di-

rektora dzīvokli, kur nebija daudz siltāk kā klasē. J. Gr. 3, 21.

Birznieks-Upltis ari nevērš savus skatienus atpakaļ pagātnē, nemeklē glā-
biņu patriarhālajā zemnieku sētā, kurp lasītāju domas centās virzīt

pirmie zemniecības reālisti Kaudzīši. 8.-U. 9, 8. Pilāgs arvien lūkojās pa

ielu, no kurienes Podiņam vajadzēja nākt. 8.-U. 9, 256. Tagad
tas bija pie vietas, no kurienes cēlās burbuļi. L. P. 3, 84.

Dajā šādu apzīmētāja palīgteikumu apstākļa vārda kur vietā ar sino-

nīmu nozīmi var tikt lietots arī attieksmes vietniekvārds kurš lokatīvā,

piem., Raitam patika Istabiņa, kurā vecā viņu ieveda. L. P. 3, 71 (sk.
citus piem. 959. §,1).

2. Vairāk atributīvā nekā lokāla nozīme piemīt ar kur un citiem ap-

stākļa vārdiem ievadītiem palīgteikumiem, ja raksturojamais vārds virs-

teikumā veic nevis vietas apstākļa, bet kāda cita teikuma locekļa
funkciju.

Tauta ir mūžam zaļa birztala, kur saplūst veco, vareno virsotņu
un jauno, spirgto lapu šalkoņa. Sudr. 3, 256. Sasniegusi mežmalu, kur

lielceļš strauji aizliecas pa labi, Ilze Līduma apstājās un pēdējo reizi

pārlaida skatu apkārtnei. V. L. 10, 7. Lūk, mājiņa, kur agrāk dzīvoja

dzelzceļnieks Zviedris, viņa ganu un jaunības paziņa. A. S. sa, 7. Viņa
labprāt stāstīja par Leišiem, kur savu māža lielāko daļu bija nodzī-

vojusi, un dažreiz pat uzdziedāja kādu leišu dziesmu. J. Jauns. 5, 81. Es

redzu ze mi, kur tējas koks zied ... K. Sk. 1, 7.

3. Dažos ar kur ievadītos palīgteikumos ir apvienojušās trīs nozīmes:

atributīvā, lokālā un finālā. So palīgteikumu struktūra atbilst bezkopas
teikumiem, kuros centrālais loceklis izteikts ar verba nenoteiksmi, piem.,
Vai tas Spruka nav pavisam traks! Itin kā zemes trūktu, kur dārzu

stādīt. Ķas šim tajā mālā augs? A. U. 29, 15.

19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma autoru darbos sastopam ar kur ievadītus apzī-
mētāja palīgteikumus, kas attiecas virsteikumā uz lietvārdu, kurš izsaka laika nojēgumu.
... reta svētdiena pārgāja, kur Silmežos nebūtu bijis neviena precinieka,
Aps. J. 2, 103. Man stāv prātā vienādi tie vasaras svētki,kur bijām pie mana tēva

brāļa jūrmalā ciemoties. Kaudz. 2, 75. Ak pasaulīt, cik grūti ir tevi godīgi dzīvot!

Nav dienas,kur tev nav jākaujas ar visādiemnezvērien un pūķiem. J. Por. 2, 45.

Uznāca brīži, kur Caunītis nolādēja visu sieviešu dzimumu. J. Por. 2, 49. Ķo viena

puiša uzturs vien nemaksājot šinīs [kara] laikos, kur katrs grauds vai sviesta

piciņš ar naudu neesot atsverams. L. Laic. 4, 11.

Mūsdienu latviešu valodā šādos palīgteikumos vietas apstākļa vārda kur vietā lie-

tots laika apstākļa vārds kad (sk. 962. §).

962. §. Pakārtojuma vārdi kad, kamēr, kā, kopš apzīmētāja palīgtei-
kumu ievada parasti tad, ja virsteikuma lietvārds, uz kuru attiecas palīg-
teikums, izsaka kādu laika nojēgumu (laiks, bridis, stunda, diena, mirklis
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v. c). Šādos saliktos pakārtojuma teikumos palīgteikums līdzas atributī-

vajai nozīmei ietver arī temporālās nozīmes niansi, jo, raksturodams virs-
teikuma lietvārdu, palīgteikums arī precizē, kad darbība notiek. Šī tempo-
rālās nozīmes nianse ir spēcīgāk izjūtama, ja apzīmējamais vārds virs-

teikumā ir laika apstākļa funkcijā.
Ļoti ieteicamas ir gaisa vannas. Tās jāuzsāk siltā talkā, kad gaisa

temperatūra ir plus 20 līdz plus22°C ēnā. PLSiev. 5, 19. Reiz vecos labos

laikos, kad tie labie gadi bij, vienam kaķītim bij dzirnavas. K. Sk. 1, 10.

Palīgteikuma temporālo nozīmi izjūt mazāk, ja virsteikumā raksturo-

jamais vārds nav laika apstākļa funkcijā, bet gan kāda cita teikuma locekļa
funkcijā.

Mana kalpa zēna vasara, kad es laimīgs biju! J. Ak. 1, 9. Bet

uzmācās ari melni brīži, kad šaubas nelika mieru. L. P. 3, 99. Egilam
patīk atmodas stundas, kad no ielām aiziet nakts un tuvojas ausma.

Purs 1, 28.

Ir salikti pakārtojuma teikumi, kuros apzīmētāja palīgteikums, rakstu-

rodams kādu vārdu virsteikumā, precizē šā vārda saturu. Šādus apzīmē-

tāja palīgteikumus pakārto virsteikumam ar saikli ka, retumis ar saik-

ļiem vai, lai, ja, kā arī ar attieksmes vietniekvārdiem un apstākļa vārdiem.

Raksturojamais vārds virsteikumā izsaka kādu abstraktas nozīmes nojē-
gumu, un šā vārda konkrēto saturu atklāj, paskaidro apzīmējamam vār-

dam sekojošais palīgteikums.
Aplūkotā tipa palīgteikumus tuvina papildinātāja palīgteikumiem tas,

ka apzīmējamais vārds virsteikumā šādos saliktos pakārtojuma teikumos

parasti ir deverbāls lietvārds un tam atbilstošais verbs savas nozīmes

papildināšanai prasa objektu (piem., ziņa—ziņot, šaubas—šaubīties,

doma—domātv. c).

Pēc dažām dienām tomēr pienāca ziņa, ka sastrēgumi uzveikti...
J. V. 3, 7. Tās ir tikai vecāku ledomas, ka viņu bērns ir saudzējams un

nevarīgs. A. S. sa, 17. Pārliecinoši Izskanēja doma, ka kultūras darbs

nekādi nav atraujams no saimnieciskajiem uzdevumiem. LM 5, 48. Viņa

sejā visi lasīja draudīgu pieklusumu, nojautu, ka spēle zaudēta, bet

nevēlēšanos padoties. A. S. sa, 55. Neviļus uzmācās neglīta vēlēšanās,

lai tas tā notiktu. V. L. 8,227. Viņam pietrūka, kā likās, šoreiz padoma,
kā piedabūt biedru līdznākšanā. Valdis 2, 30. Vēl ir jautājums, kur

viņš apmetīsies uz dzīvi... V. L. 8, 122. Domāju es domas dzijas, kā-

dēļ laime mani nīd. E. Veid. 1, 38. Acīm redzot, Vanags atkal paredzēja

jautājumu, kāpēc viņš tādu mežoni ieņēmis mājās. A. U. 29, 59.

Oskaram viņš [vecais Kļava] vakaros deva tēvišķīgus aizrādījumus,
ko vajag un ko nevajag runāt vīru pulkā. V. L. 8, 30.

Ar saikļiem ievadītajos apzīmētāja palīgteikumos, kas atklāj virstei-

kumā kāda vārda konkrēto saturu, dažkārt apvienojas trīs nozīmes nianses:

atributīvā nianse, objekta nianse un kauzālā nianse. Tā teikumā Bri-
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n ums, cik logi izskatās mazi palīgteikums attieksmē pret virsteikumu
Brīnums raksturo šo brīnumu (atributīvā nozīme), parāda, ka brīnumu ir

izraisījis konstatējums logi mazi resp. palīgteikums izsaka iemeslu, cē-

loni (kauzālā nozīme) un, visbeidzot, palīgteikums stāsta, par ko ir brī-

nums, brīnīšanās (objekta nozīme).
Atributīvā nozīme, kauzālā nozīme un objekta nozīme ir apvienojušās

arī, piem., šādos saliktu teikumu palīgteikumos.
Vispirms bija jāuzdzer uz priekiem, ka palicis dzivs

..
. Purs i,

95. Tā ir liela laime, ka varam sapulcēties kopā kā brīvi ļaudis. Sudr.

3, 60.

Dažos gadījumos ar pakārtojuma vārdu kas v. c. ievadītie komponenti
vienlīdz attiecas kā uz atsevišķu vārdu, tā arī uz visu iepriekšējā kompo-
nenta saturu. Atributīvā nozīme šais saliktos teikumos ir vāji jūtama vai

dažkārt tās nemaz nav. Tādos gadījumos ar kas ievadītais komponents
ir pakārtots tikai šķietami, un šādi salikti teikumi ir teikumi ar relatīvo

pakārtojumu.
Kuģis maina kursu, kas tiek precīzi atzīmēts uz planšetes

...

2. Gr.

2, 89. Meņģeļa tuvākais kaimiņš Rumbainis todien aizsūtīja tirgū tris

kātus skaistu vimbu, par ko runāja viss ciems. V. L. 8, 125. Visnicino-

šok izturējās pati saimniece pret Kalu un aplinkus reižu reizēm Izmeta

dīktus vārdus, par ko citi čukstēja. 8.-U. 9, 229.

Ja tikko aplūkotajos palīgteikumos attieksmes vietniekvārdu kas aiz-

stāj attieksmes vietniekvārds kurš, tad šāds palīgteikums apzīmē vienu

vārdu virsteikumā (sk. arī 959. §).
963. §. Virsteikumā raksturojamā vārda priekšā var nostāties norā-

dāmie vietniekvārdi vai to savienojumi tas, tāds, tas pats, kuru

reālo saturu izsaka aiz apzīmējamā vārda sekojošais palīgteikums.

Norādāmie vietniekvārdi šis, šāds, viņš minētajā funkcijā netiek lietoti. Ja arī tāda

lietvārda priekšā, kuram seko apzīmētāja palīgteikums, ir vietniekvārdi šis, šāds, viņš,
tad šie vietniekvārdi ir lietoti tiešā noradāmā nozīmē un salikta teikuma uzbūves speci-
fikas veidošanā tiem nav nozīmes.

Nekas man neliekas tik skaisti un labi kā strādāt kopā ar jums te uz šās zemes,

kuru mēs kopīgiem spēkiem esam atkarojuši dabai. V. L. 10, 613. Patlaban šis

svešais vīrietis, kuru viņa tikai nedaudzreiz [reizes] bija redzējusi, nedroši iekāsējās.
Janš. 1, 32.

964. §. Palīgteikumam atbilstošais norādāmais vietniekvārds virstei-

kumā precizē, uz kuru virsteikuma vārdu attiecas palīgteikums, kā arī uz-

sver to, ka apzīmētāja palīgteikuma saturs attiecas uz noteiktiem (vai arī

līdzīgiem) priekšmetiem no vairāku viena nosaukuma priekšmetu vidus.

Sobrld viena no svarīgākajām problēmām Ir tādu atomu lekārtu

radīšana, kas varētu veikt dzinēja lomu transporta līdzekļos. PLSiev.

5, 1, 16. Sasēju paunā savas mantiņas un devos atpakaļ pa to pašu ceļu,
pa kuru pagājušā vasarā biju atnācis šurp. A. U. 3, 71. Vai gan
būtu pasaulē tāds laupītājs, kas varētu pievarēt manu tēvu? L. P.
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3, 41. Grlntāls stāvēja un skatījās aizvien vēl uz to vietu, kur mākonī-
tis bij nozudis. 81. 18, 174. «Vietās, biedri!» atkārto dežurants Krastiņu
Pēteris. Viņš ir sagatavojis savu fotoaparātu un uzņem grupu taisni tai

bridi, kad abas laivas jau šūpojas uz ūdens. J. V. 3, 71. Tā d ā koo-
peratīvā, kur katrs zvejnieks nevar būt par biedru, es nevēlos pa-
likt. V. L. 8, 238. Pie Andra tēva mani jo cieši saistīja īpaši tas apstāk-
lis, ka mūsu māja stāvēja no citām atstatu. Aps. J, 2, 222.

Ja palīgteikumam bez atributīvās nozīmes vēl ir citas nozīmes nian-

ses, norādāmais vietniekvārds raksturojamā vārda priekšā uzsver palīg-
teikuma atributīvo raksturu.

«Dievs lai pasarg no t āda trakuma, ja, mērnieku laikiem nākot,
mēs ar naidu šķirtos,» Ķencis sacīja. Kaudz. 2, 61. Kurinātājs un namu

pārvaldnieks, būdami tai pārliecībā, ka pavasarī neviens nosalt

nevar, gribēja ietaupīt akmeņogles. Purs 1, 1. ...āda dega tai vietā,

kur sitiens ķēra. J. Jauns. 5, 177.

Uz robežas starp apzīmētāja un seku teikumiem ir palīgteikumi tādos

saliktos pakārtojuma teikumos, kuros norādāmais vietniekvārds tāds pa-

rasti norāda uz raksturojamā vārda nojēguma apmēriem, mēru, kvantitāti,

intensitāti. Palīgteikumu tādā gadījumā parasti ievada seku saiklis ka.

Bij izdegusi jau tāda dobe, ka es būtu varējis paslēpties, kājās
stāvēdams. J. Jauns. 5, 197. Atskan tāds grāviens, ka cilvēki un

lopi pakrīt gar zemi. A. S. sa, 43. Viņai bija tāds kauns, ka gribējās
vai zemē nogrimt. 81. 18, 25.

Ja aplūkotā tipa saliktos pakārtojuma teikumos palīgteikumu ievada

pakārtojuma vārdi kā, it kā, tad šajā palīgteikumā ir izjūtama gan atri-

butīvā, gan salīdzinājuma, gan īpašības mēra nozīme, piem., Tev nemaz

tādas bagātības nav, kā tu lielies. Kaudz. 2, 106. Viņš nometa mēteli

ar tādu svaru, it kā nakts būtu uzkārusies viņam plecos. K. Sk.

2, 41.

965. §. Atbilstošos vietniekvārdus virsteikumā raksturojamā vārda

priekšā dažos gadījumos lieto ierobežoti vai nelieto nemaz.

Norādāmo vietniekvārdu raksturojamā vārda priekšā virsteikumā ne-

lieto, ja apzīmētāja palīgteikums izvērš un atklāj kāda virsteikuma liet-

vārda konkrēto saturu, piem., Kārlēns bija mazāks, nevarēja viņu noskriet

un vai raudāja no dusmām, ka viņam vienmēr jāpaliek zaudētājam.
A. S. sa, 229. (sk. piemērus arī 962. §).

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR PAPILDINĀTĀJA PALĪGTEIKUMU

966. §. Papildinātāja palīgteikums parasti papildina kadu

virsteikuma verbu. Papildinātāja palīgteikumus ievada saikļi ka, lai, vai

(retāk saikļi kaut, ja), kā arī attieksmes vietniekvārdi (visos

locījumos) un apstākļa vārdi.
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Pietika jau ar to, ka māmiņa pastāstīja par Pēteri. P. R. 3,
302. Paraugies, kas notiek tavā rotā. J. Gr. 3, 25. Milzis vairs ne-

zināja, kur likt savas lielās rokas. K. Sk. 1, 72. Pēc neilga laika jau
es stāvēju stabulnieka priekšā un mirdzošām acīm raudzījos, kā ci-

lājās viņa garie pirksti virs klarnetes melnajiem caurumiņiem. J. Jauns.

sa, 149. Jelgavas biškopji visādi sprieda un gudroja, no

kuri c ne s gan mazie spārnotie radījumi varētu iegūt šo medu. Pad J

6, 188.

967. §. Papildinātāja palīgteikums parasti papildina kādu virsteikuma

pārejošu verbu, retāk — nepārejošu verbu.

1. Ja palīgteikums papildina pārejošu verbu virsteikumā, tad virs-

teikumā izsacītajam saturam bez palīgteikuma trūkst pabeigtības rakstura.

Šāds palīgteikums attieksmē pret virsteikuma verbu sintaktiskās funkcijas
ziņā atbilst tiešajam papildinātājam.

Tāda smādētāja, zināms, būtu par sodu pelnījusi, ka neviens pats
precinieks nebūtu nācis pie viņas meitas. Aps. J. 2, 105. Esmu brīvs cil-

vēks un daru, ko gribu. 8.-U. 13, 200. Vēl pašā Jura dienā varēja kal-
nainos apgabalos redzēt, kādi spēka darbi bij strādāti. Kaudz. 2,
14. Tā ari nor unāj a, ka desmit gados Rečs parādu nolīdzinās. A. S.

4, 107. Cienīts baronlielskungs man atjaus, ka iesāku ar veciem lai-

kiem. 81. 18, 125. Dauge ir dabūjis vēl divus viņa dzejoļus un raksta,
ka atsūtīšot. A. U. 38, 66.

2. Ja palīgteikums papildina nepārejošu verbu, tad sintaktiskās

funkcijas ziņā palīgteikums var pielīdzināties gan tiešajam, gan netieša-

jam papildinātājam.

1) Palīgteikums sintaktiskās funkcijas ziņā pielīdzinās tiešajam
papildinātājam, ja virsteikumā esošais papildināmais verbs pārvalda pa-

pildinātāju datīvā vai ģenitīvā.
Ari kundze ar māti piekrita, ka dejošana iznāks pietiekoši laba.

A. U. 3, 63. Vai tu tici, ka zeme griežas, vai ne? Kaudz. 2, 115. Pat svēt-

dienā vajag, kas par zirgiem gādā. A. U. 29, 59. Cik tur trūka, ka

pazaudēji darbu. V. L. 9, 96. Viņi paši atkal kaunas atzīties, ka par

naudupirkuši darbu
...

V. L. 9, 87.

2) Palīgteikums sintaktiskās funkcijas ziņā pielīdzinās netieša-

jam papildinātājam, ja virsteikumā esošais papildināmais verbs (palai-
kam atgriezeniskais) pārvaldījumā piesaista locījuma formu kopā ar prie-
vārdu.

Es esmu apradis, ka sievas rokas mani apkopj. 81. 18, 75. Va-

rēja šaubīties, vai viņš vispār redz sievu tepat trīs soļu atstatumā.

A. U. 38, 101. Padomju vara nenoguruši rūpējas, lai jauni talanti

izglītotos un uzplauktu visā krāšņumā. Sudr. 3, 261.

Netiešajam papildinātājam sintaktiskās funkcijas ziņā pielīdzinās arī

palīgteikums, kas papildina tādu virsteikuma verbu, kurš attieksmē pret
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konkrēto palīgteikumu nepārvalda locījumu ne ar prievārdu, ne bez

prievārda.
Nu ķēniņš acis vien iepleš un nevar no brīnumiem ne atjēgties,

kas te notiek ... Ltp. 406.
... Viņš atjēdzās, ka bij Baltezeru mui-

žas silā un ceļā uz māju. 81. 18, 134.
...

tad ari Jožas māte atģtdās,
ka laiks iet mājā. J. Jauns. 6, 69. leva attopas, ka vēl nokārtojams

dežūras jautājums. Kar. 7, 4, 47.

968. §. Virsteikuma verbs, ko paskaidro papildinātāja palīgteikums,

var būt darāmās kārtas visu laiku un izteiksmju formās, tāpat arī visās

divdabja formās, retumis refleksīvs verbs.

Viņš bija taisnojies un ar prātu sev ieskaidrojis, ka ci-

tas izvēles nav bijis. A. S. sa, 7. Viņa pasmaidīja tikko jaušami, redzē-

dama, kā pēkšņi sarāvās Volda seja. V. L. 9, 114. Tu tak sakies, ka

tā [ievu] smaka esot par stipru. 81. 18, 71.
...

saimnieks nevarēja pār-

mest, ka pārāk daudz apavu noplēš. J. Jauns. 5, 35. Bet ikreiz man vaja-

dzēja apsolīties, ka turpmāk neparko neļaušos tā apcirpties.

J. Jauns. sa, 76. Citi ormaņi smējās, ka tas neesot Vilītis, bet kaķītis.
P. R. 3, 19. ...gari novilka Regine, acīm redzami aizvainota, ka vi-

ņas mājai tik daudz reižu garāmiets. A. S. 4, 32.
.. . ari kaimiņos dzirdēja

jau iepriekš daudzinām, ka nākamā rudenī Gobzemjos gaidāmas lie-

las un lepnas kāzas. Janš. 1, 22.... to ši nekad necieti šo t, ka viņai no-

tiekot pārestība. J. Jauns. 6, 73. Piedo d l c t, ka atļāvos jūs traucēt.

Purs 1, 31. Neviens laikam nebūs jāpārliecina, cik svarīgi ir

ievērot tīrību un kārtību.

969. §. Papildinātāja palīgteikums var paskaidrot ne tikai atsevišķu

virsteikuma vai paskaidrojamā komponenta verbu, bet tas var attiekties

arī uz visu jēdzieniski nedalāmu verbālu vārdkopu, kam piemīt frazeo-

loģisma raksturs.

Pļāpā, spēlē kārtis un neliekas zinis, ka ārā viņus gaida simts

cilvēku. V. L. 9, 83. Bet kā nu pasaulei darīt zināmu, ka Silmežos

vajadzīgs iegātnis? Aps. J. 2, 99. Kārlis ne ar vienu vārdu nelika ma-

nīt, ka kaut ko zinātu. V. L. 9, 114. Ne dzīvokli, bet šķūni lerādīja. Lai

ņemot par labu, ko dodot... L. P. 3, 94. Vairāk jautāt es ari neuz-

drošinājos, bet skaidrībā netiku, kāpēc citiem ir nauda... L. P.

3, 34. Kaspars gan stājās pretī, ka tik svarīgas lietas nevarot neap-

spriestas pamest... Kaudz. 2, 98.

970. §. Papildinātāja palīgteikums parasti seko tieši aiz virsteikuma

verba, kura saturu tas paskaidro, piem., Mirdza tūlīt apsvēra, kurās

mājās ir vērts braukt
...

A. S. 12, 218.

Retumis starp papildināmo virsteikuma verbu un palīgteikumu nostā-

jas kāds vārds vai vārdi, kas ir saistījumā ar verbu un to tuvāk paskaidro.
Nerunīgais mājas tēvs pamazām atplaukst, kļūst runīgs un stāsta

visiem, kā cēlusies šī rūpnīca Lielupes krastā. R. S. 2, 50. Klašu audzlnā-



683

tājl ari vislabāk var veikt izskaidrošanas darbu, pārrunājot ar pio-
nieriem, kura kandidatūra būtu vispiemērotākā. PLSk. I, 1, 21. «Vaja-
dzīgs, vajadzīgs,» vecais atteica un lūdza Vanagu, lai gādājot par
glāzēm. 81. 18, 79.

Starp papildināmo verbu un papildinātāja palīgteikumu nekad neno-

stājas citi virsteikuma verbi.

Es nezinu, ko darīt, kā glābties, un raudu, paklēti lelīdis. J. Jauns.

5, 153. Zemē Vanags nenokāpa, palika stāvam uz trešās pakāpes. Liels un

plecīgs, paslēja tumšo bārdu, pataustīja, vai dzeltenais zīda lakats

nav atšļucis no kakla, un skatījās Daugavai pāri uz Klidzinu. A. U.

29, 5.

Ja palīgteikuma saturu grib sevišķi izcelt un uzsvērt tā sakaru ar

iepriekšējo kontekstu, papildinātāja palīgteikums var nostāties arī priekš
virsteikuma.

Jāceļ jau tas ciems būs. Vai tīri visiem būs jāpāriet, kas to zina.

Purs 1, 126. Lai vēl šovakar ejot pa vecam, vairums nosprieda...
81. 18, 173. Par melderi Galģēnu netika nekas vairs dzirdēts. Kurp tas

aizgājis un kas ar viņu un viņa sievu noticis — neviens tā nemāk vēl

šodien pastāstīt. D. A. 1, 183. Mājskolotāja stāvoklis dod tam [Poru-

kam] iespēju kaut cik piedalīties Rīgas bagāto tirgotāju sadzīvē. Ka te

Poruks pilnīgi nevarēja iekļauties, liecina stāsts «Nepraša». J. Por.

2, 6.

AR SAIKĻIEM lEVADĪTI PAPILDINĀTĀJA PALĪGTEIKUMI

971. §. Visbiežāk papildinātāja palīgteikumu ievada saiklis ka.

Šāds palīgteikums parasti ir atkarīgs no virsteikumā esošā attiecīgas no-

zīmes verba.

1. Palīgteikums var papildināt verbu, kas pauž kādu izteikumu —

paziņojumu, vēstījumu v. tml. (t. s. verbum declarandl resp. dlcendl).

Llnmeljers ziņoja, ka visās sādžas malās izšautas brīdinājuma

raķetes... A. Grig! 2, 105. Un Janells taču vienmēr bija apgalvojis,
ka viņa tēvam esot taisnība... 8.-U. 9, 277. ...Mūris, pēdas dzīdams,

ātri pajoza uz dārza galu. Drīz vien viņa priecīgā riešana mums vesti ja,
ka bēglis [ezis] atrasts. A. S. 10a, 26. Rīteru Alfreds bij lielījies, ka

ticis fabrikā par lielu meistaru un pelnīšot trīs rubļi dienā. A. U. 29,

696. ...tā [draudzene] stāstīja, ka Arturs esot dzīvs. A. S. sa, 9. Ik va-

karu viņš sev pārmeta, ka nekā neesot pa dienu izdarījis. Laic. 3, 27.

2. Papildināmais verbs var izteikt dažādas sajūtas.
Jau pavasari viņa juta, ka iekšās kaut kas nav kārtībā. A. S. 4,

67. Pavēris acis, redzu, ka rīts. J. Ak. 1, 61. Sal pavasara rītā es It kā

sadzirdu, ka pumpuri plīst.
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3. Papildināmais verbs var izteikt dažādus domu, jūtu, gribas
v. tml. procesus.

Tagad katrs strēlnieks zināja, ka viņš dodas aizstāvēt Mas-
kavu

... J. Gr. 3, 35. Bite piepeši attapās, ka Brīviņa groka glāze to

bez kādas vajadzības tik ilgi noturējušu A. U. 29, 12. Tā laikam māte.
. .

Viņa negrib, ka es dzirdu Spodri spēlējam. J. Jauns. 3, 37. Es cerēšu

un cerēšu, ka tu reiz tiksi par Akmentiņiem. 81. 18, 9. Viņa vēl nebūt

nebija norimusi un baidījās, ka māte viņas balsī nomanīs viņas uz-

traukumu. 81. 18, 30. Nu es neticēju vairs, ka kādreiz dabūšu solī-

tos putnus un zvērus. J. Jauns. 5, 145.

4. Saliktā pakārtojuma teikumā, kurā papildinātāja palīgteikumu
ievada saiklis ka, virsteikumā papildināmais verbs var izteikt dažādas

citas nozīmes.

Tas nenozīmē, ka es neieredzētu citus cilvēkus, nicinātu sabied-

rību vai lepotos ar sevi. V. L. 9, 116. Gribu saderēt, ka vairs nekad

viņš nenāks pavadīt atvaļinātos karavīrus. V. L. 9, 11. Un lai meitas tikai

piesargās, ka es tām brūtgānus neatņemu. J. Jauns. 3, 58.

5. Ar ka ievadīts papildinātāja palīgteikums var papildināt deverbāla

izsauksmes vārda vai iesprauduma saturu; tādā kārtā virsteikuma funkcijā
nokļūst vārdi, vārdu savienojumi vai teikumiem atbilstošas konstrukcijas,
kas citā izlietojumā parasti nav gramatiski saistīti ar pārējiem teikuma

vārdiem.

Tads grāmatu vārds bija... Ruta, ja? Nu re, ka atminējos. J. V.

3, 141. Paldies dievam, ka nu viņš reiz projām. J. Jauns. 3, 57.

972. §. Ar saikli lai papildinātāja palīgteikumu ievada parasti tais ga-

dījumos, ja virsteikuma verbs, kura saturu papildina palīgteikums, ietver

sevī vēlēšanās, pamudinājuma vai mērķtiecīgas rīcības nozīmi. Palīgtei-
kums tad izsaka to, kas tieši ir vēlams, nepieciešams un uz ko tiecas virs-

teikuma darbība.

Saimnieks tak nevar gribēt, lai viņam strādāju desmit nedēļu

par velti. 8.-U. 9, 255. Vecā Lizbete Grauda ārkārtīgi vēlējās, lai

Mārai būtu dēls. Purs 1, 51. Padomju vara nenoguruši rūpējas, lai

jauni talanti izglītotos un uzplauktu visā krāšņumā. Sudr. 3, 261. Krists

raudzījās, lai Pliena pavēles izpildītu burtiski. A. Grig. 2,8. ...es

tevis neesmu spiedusi, lai tu man to saki. 81. 18, 10.

973. §. Papildinātāja palīgteikumus, ko veido atkarīgi intonatīvi parti-
kulārie jautājumi, ievada saiklis vai.

Virsteikuma verbi, no kuriem ir atkarīgs ar saikli vai ievadītais palīg-
teikums, parasti ir ar nozīmi «jautāt».

Dziji lekaisušās acis... jautādamas vērās meitenē. Tā piesarka un

jautāja, vai nevarot satikt jaunāko leitnantuKristu. A. Grig. 9, 129.

Pirms braukšanas uz aerodromu piezvanīju un jautāju dispečeram,
vai nav mainīts lidmašīnas atiešanas laiks. R. B. 1, 211. Tad saimnieks
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ieprasījās, vai bijuši daudz malēju. 8.-U. 9, 258. Saimnieks prasa
man, vai klētiņā būšot laba gulēšana ... J. Ak. 1,14.

Virsteikuma verbs, no kura ir atkarīgs ar saikli vai ievadīts palīgtei-
kums, var apzīmēt arī kadu mērķtiecīgu darbību vai rīcību ar izziņas nolūku.

Caunitis prātoja, vai viņš esot laimīgs vai nelaimīgs. J. Por. 2,
49. Vazājas šādi tādi, — meklē tikai, vai nav kur kas ko izlasīt. A. U.

38, 21. Bieži viņš skatījās uz vakariem, vai jau drīz nebūs laiks at-

stāt darbu. 8.-U. 9, 272. Tēvs, gultā gulēdams un klepodams, ari pasmai-
dīja un gribēja pataustīt manus uzplečus, vai esot tīra zelta. A. U.

3, 41. Derums vairākreiz r audzi jā s pa smēdes durvīm, vai pie māji-
ņas stūra neparādīsies sieva un nesauks pusdienā. L. P. 3, 99.

974. §. Ja virsteikumā ir verbs, kas izsaka gribas darbību, tad pa-

pildinātāja palīgteikums dažreiz var tikt ievadīts arī ar saikli kaut.

Tikai es vēlos, kaut lietus uznāktu. J. Ak. 1, 64.
...

man gribas,
kaut Mārtiņš biežāk pīpi taisītu. J. Ak. 1, 20. Pēc pusdienas atskanēja
zvans. ... Mirdza satrūkās un vēlējās, kaut labāk tas šovakar ne-

būtu skanējis. A. S. sa, 226.

AR ATTIEKSMES VIETNIEKVĀRDIEM UN APSTĀKĻA VĀRDIEM lEVADĪTI

PAPILDINĀTĀJA PALĪGTEIKUMI

975. §. Ar attieksmes vietniekvārdiem kas, kāds, kurš (da-
žādos locījumos ar un bez prievārdiem) un apstākļa vārdiem kā, kad, kur,
cik, kāpēc, kādēļ, kurp v. c. tāpat kā ar saikli vai ievadītie palīgteikumi
var būt atkarīgi jautājumi (vai retumis izsaukumi). Šā tipa palīgteikumi
parasti ir atkarīgi no tiem pašiem verbiem virsteikumā, no kuriem atkarīgi
ar saikļiem ka un vai ievadītie palīgteikumi (resp. no verbiem, kas izsaka

paziņojumu, vēstījumu, sajūtas, psihiskus procesus, jautājumu, kā arī mērķ-
tiecīgu rīcību vai darbību).

Un Ķārlls nemaz nebija pateicis, kas tie par ļaudīm. V. L.

9, 62. Saki, kas tev kā Raudupam kaitēs? 81. 18, 111. Groka glāze un

vēl šis tas Klldziņā darīja, kas viņu pienākums. A. U. 29, 13. Bet viņš
stāvēja un nezināja, ko darīt aiz kauna. 8.-U. 9, 266. Vaļinieku pāris
ēdot sāka strīdēties, kam grūtāk — vīram vai sievai... A. S. 4, 68.

Neaizmirsti, ar ko ej blakus. Purs 1, 97. Māte vairs nezināja,
par ko nesen tika runāts. J. Jauns. sa, 71. Paskaties, kādu saini

sapircis! A. U. 29, 29. Ari ar Kaču viņš [Pēteris] uzsāka valodu, jautā-
dams, kāda karote vēl esot neieturēta. 8.-U. 9, 228. Tauriņam bija
grūti pateikt, kura no šīm divām varbūtībām viņam labāk patiktu.
V. L. 10, 538. Aizgāju pie piena pārdevēja un prasīju, kad Džamale-

dins ņēmis no viņa pienu. 8.-U. 9, 82. Vai tu zini, cik Rīgā dod par

pūru ābolu? A. U. 29, 16. Asarām acis es viņiem esmu Izskaidrojis,
cik kaitīgi jaunām krūtīm ir tabakas dūmi. A. U. 38, 71. Paprasiet,
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kādēļ tiek sarīkots lielais vairums teātra izrāžu? A. U. 37, 25. Es jau-

tāju tēvam, kāpēc tas tā. L. P. 3, 36. Vai esi novērojis, kā laistās

rasas piliens saulē? L. P. 3, 37.

976. §. Dažos gadījumos papildinātāja palīgteikumā ir izjūtamas citu

tipu palīgteikumiem raksturīgas nozīmes nianses.

L Laika apstākļa nozīmes nianse izjūtama dažos ar apstākļa vārdiem
kad un kamēr ievadītos papildinātāja palīgteikumos, kas ir atkarīgi no virs-

teikuma verba gaidīt. Norādīdams uz gaidīšanas objektu, šāds palīgtei-
kums rāda arī gaidīšanas ilgumu.

Milzis gaidīja, kad akmens nāks lejā... K. Sk. 1, 77. Alma

galda, kad es dejošu ar viņu. J. Ak. 1, 55. Garām bij, pēdējo teikumu

tikko vairs sadzirdēja. Mārtiņš pagaidīja, kamēr satikās nākamo

reizi. A. U. 29, 50. Laucls izstrēba veselu spaini un gaidīja, kamēr iz-

velk vēl. A. U. 29, 55. (sk. 1006. §, 3, 3).
2. Uz robežas starp papildinātāja, laika apstākļa un cēloņa apstākļa

palīgteikumiem atrodas ar apstākļa vārdu kad ievadīti palīgteikumi, kas

papildina ne vien gaidīt, bet arī citus virsteikuma verbus.

Viņa pat priecājās, kad manis sētā neredzēja. J. Jauns. 1, 157.

Neviens nebrīnās, kad viņš simto un tūkstošo reizi atkārto vienu

un to pašu.

3. Papildinātāja un nosacījuma nozīmes nokrāsas ir izjūtamas dažos

ar saikli ja ievadītajos palīgteikumos. Sādi palīgteikumi bieži vien ietilpst
paplašinātu saliktu pakārtojuma teikumu sastāvā.

Neviens jau nemanis, ja pāra saišķu trūkst. L. P. 3, 27. Un ka-

rašas tur iekšā bij ar ziņu tā noliktas, ka pamāte tūliņ pamanītu, ja

viņa to ņemtu. K. Sk. 1, 52. Par to vajadzēja dot vārdu, ka nestāstīšu

nevienam cilvēkam, ja Dārtītei kas ganos atgadītos. J. Jauns. 5, 135.

Dažos gadījumos ar ja ievadītos palīgteikumos bez papildinātāja un

nosacījuma nozīmes nianses ir izjūtama vēl arī cēloņa nozīmes nianse.

Pamazām izmirst galdnieki, kurt priecājas, ja var izgatavot
zārkus. J. Por. 2, 34. Man liekas, ka mēs būtu draugi jau no seniem lai-

kiem, no pašas bērnības. Tādēļ neapvainojieties, ja likšu jums
ko priekšā: nāciet dzīvot pie manis. L. P. 3, 73. Nav jau jābažījas, ja
sākumā bērni maz nāk ar jauniem priekšlikumiem, j a viņi atkārto jau
zināmo un pieredzēto. PLSk. 1, 1, 27.

4. Papildinātajā un cēloņa apstākļa nozīme retumis savienojas ar saikli

ka ievadītajos palīgteikumos.

... mēs jau iepriekš priecājamies, ka citu sētu zēniem tā neies

kā mums. J. Jauns. 5, 164.
.. .kaķītis brīnījās, ka viņi tik ātri izrunā-

jušies. K. Sk. 1, 10. Viņš ieveda to savā istabā un atvainojās, ka pa-

gaidām viss te sajaukts un nenokārtots. A. S. sa, 34.

5. Uz robežas starp papildinātāja un cēloņa apstākļa palīgteikumu at-

rodas tādi palīgteikumi, kas ir atkarīgi no dažiem abstraktas nozīmes ad-
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jektīviem vai adjektivētiem divdabjiem (priecīgs, lepns, taisnīgs, pār-
steigts, drošs, pārliecināts v. c.) un stāvokļa apstākļa vārdiem (žēl, bail

v.c.).
«Esmu pateicīgs, ka jūs iegriežaties pie manis,» Salenleks pēkšņi

teica, skatienu novērsis sāņus. A. S. sa, 34. Laimīgs tu esi, ka dzīvo

padomju zemē un padomju laikā. Sudr. 3, 259. Viņš bija priecīgs, ka

svešais viņu uzrunāja. K. Sk. 1, 28. Vai tu esi tik pārliecināts, ka

tiksi tai jūrskolā iekšā? J. V. 3, 61. Zēl gan viņam bija, ka gājis prom
no turienes. 8.-U. 9, 272. Vai tad tev nemaz nav bail, ka nepielīp tik

briesmīga slimība? J. Jauns. 1, 159.

PAPILDINĀTĀJA PALĪGTEIKUMI, KURI PRECIZĒ VIRSTEIKUMĀ ESOŠO

NORĀDĀMO VIETNIEKVĀRDU

977. §. Papildinātāja palīgteikums var tuvāk paskaidrot arī tādu virs-

teikuma verbu, ar kuru jau ir saistīts ar norādāmo vietniekvārdu tas iz-

teikts tiešais vai netiešais papildinātājs. Papildinātāja palīgteikums tad at-

klāj vietniekvārda saturu.

Norādāmajam vietniekvārdam virsteikumā ir trejāda loma.

1. Norādāmais vietniekvārds tas, ar kura starpniecību palīgteikums pa-

pildina virsteikuma verba saturu, ir nepieciešams attiecīgā teikuma

struktūrā. Te izšķirami vairāki gadījumi.
1) Palīgteikums papildina tāda verba saturu, kas pēc savas leksiskās

nozīmes neiekļaujas verba dicendi, sentiendi v. c. 971. § minēto verbu

skaitā.

«Labdien,» mēs teicām un pirkām to, kas viņai visgaršīgāks...
A. Grig. 2, 141. Vētrām seko jauni sniegputeņi, Baltās dzirnas nepārtraukti

maļ. Mal un samaļ tos, kam spēka pamaz. Zv. 4, 23, 25. Es gribu tikai

to mācīties, kas man pašam labāk patīk
...

D. A. 1, 148.

2) Ir verbi, kas vienmēr ir saistījumā ar vietniekvārda locījuma for-

mas un prievārda savienojumu, ja šos verbus paskaidro papildinātāja pa-

līgteikums.
Bet neapzinīgi izpaustais spēks un daiļums tomēr nespēj sacensties

ar to, ko kultūras cilvēks apzinīgi rada, sekodams visiem dailesun estē-

tikas likumiem. V. L. 8, 82. Puse viņa uzmanās un spēku bij vērsta uz

to, lai nesaceltu troksni un nepievilktu kādas tuvas patruļas uzma-

nību. A. U. 34, 317. Atnācējs... piederēja pie tiem, kurus, satie-

kot uz ielas, mēs neievērojam... Purs 1, 32.

3) Norādāmo vietniekvārdu virsteikumā lieto tad, ja papildinātāja pa-

līgteikums nostājas virsteikuma priekšā.
Ko viņš toreiz nevarēja pateikt, to es tagad zinu. K. Sk. 1, 92. Kā

ķēniņa dēlam gāja, to tu gan vēl nebūsi dzirdējis. K. Sk. 1, 96. Kuru
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satiec, tam nodod kārtu... J. Ez. 1,27. Ko tajās dienās izcietu, to ne-

viens nekad nezinās un nesapratis. J. Jauns. 3, 68.

2. Norādāmais vietniekvārds tas, kas papildina verba saturu, ir fa-

kultatīvs attiecīgajā teikuma struktūrā.

1) Visos tajos gadījumos, kur papildinātāja palīgteikums papildina
verbus, kam piemīt 971. § minētā nozīme (verba dicendi, verba sentiendi

v. c), atbilstošais norādāmais vietniekvārds tas virsteikumā palaikam ne-

tiek lietots.

Tagad katrs strēlnieks zināja, ka viņš dodas aizstāvēt Maskavu.

J Gr. 3, 35. Pavēris acis, redzu, ka rits. J. Ak. 1, 61.
...

Kārlis ne ar

vienu vārdu nelika manīt, ka kaut ko zinātu. V. L. 9, 114. Es pie-
kritu, ka vēlreiz jāpārbalso. R. S. 2, 40. Es ticu, ka tu no visas sirds

gribēsi uzsākt citu dzīvi
...

81. 18, 29.

Norādāmo vietniekvārdu tas iepriekš minētā veida teikumos lieto, ja
palīgteikuma saturu grib sevišķi uzsvērt.

Viņš zināja tikai to, ka izstrādātais plāns pavēl, lai viņš paliek
uz vietas ... A. Grig. 2, 97.

...
stāstīdams viņš [Prātnieks] par visām lietām

gribēja citiem likt manīt to, ka viņam būs šai lietā liels svars. Kaudz.

2, 52. Kas to bij redzējis, ka vēzis ir melns! J. Jauns. 5, 114. Tomēr

tam jāpiekrīt, ka muļķis viņš nav. 8.-U. 9, 309.

2) Ja papildinātāja palīgteikums ir atkarīgs no verba, kas pārvalda lo-

cījuma formu kopā ar prievārdu, tad virsteikumā ar verbu var būt saistīta

vietniekvārda locījuma forma kopā ar prievārdu, vai arī vietniekvārda un

prievārda savienojumu virsteikumā var nelietot.

Zinu vismaz piecas meitas, kuras nāks. Mans pienākums gādāt, lai

katrai būtu savs puisis. V. L. 9, 116. Ir jāgādā par to, lai vesels

un neieplaisājis būtu viss kolektīvs. V. L. 10, 291. Daudz varam runāt un

spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei. E. Veid. 1, 66. Vilcienā daudz

runāja un sprieda par to, uz kuru fronti strēlniekus sūtīs. J. Gr.

3, 12. Pēc tam viņš runāja par to, ka pēc kara gribot klusumu.

A. Grig. 9, 605. Lai runā visa pasaule, kādā godā mani tur mans mie-

sīgs dēls. J. Jauns. 6, 65. Guļot puiši spiedās kopā kā meža zvēri un tomēr

sala. Daudz debatēja par to, kas ir labāk: siltas un slapjas nak-

tis vai sausas un aukstas. A. Grig. 2, 29. Skolotāji daudz runāja par poli-

tehnizācijas jautājumiem, debatēja, kādas praktiskas zināšanas iemā-

cāmas zēniem, kādas meitenēm. Pad. J. 6, 63.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR VIETAS APSTĀKĻA
PALĪGTEIKUMU

978. §. Starp salikta teikuma komponentiem ir telpiska (lokāla) jeb vie-

tas attieksme, ja salikta teikuma pakārtotais komponents — vietas ap;
stākļa palīgteikums — tuvāk raksturo vietu vai telpu, kur atrodas vai
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notiek tas, par ko ir runa vai uz ko norādīts virsteikumā, piem., Es biju tur,

kur lapas krita, kur bērzi auga cits pie cita. Rainis 3, 24. Kur koku

cērt, tur skaidas lec. Lsk. 1, 88.

Vietas attieksmi starp salikta teikuma komponentiem visbiežāk izsaka

pakārtojums ar apstākļa vārdu kur, retāk ar kurp, uz kurieni, no kurienes.

Virsteikumā savukārt ir atbilstošs vietas apstākļa vārds tur, turp, vārdu

savienojums uz turieni, no turienes v. c. vai arī tā nav.

979. §. Vietas apstākļa palīgteikums arvien attiecas uz virsteikuma

izteicēju vai galveno locekli, vai nu aizstājot vietas apstākli, vai papla-
šinot un paskaidrojot virsteikumā minētos apstākļus, kas izteikti ar vie-

tas apstākļa vārdiem te, tur, turp, visur v. c. Vietas apstākļa palīgtei-
kums var attiekties arī uz adverbiālajam bezkopas teikumam atbilstošu

virsteikumu.

I. Palīgteikums paskaidrotāja funkcijā ir saistīts ciešā vienībā

ar virsteikumu; no izteicēja vai galvenā locekļa kopā ar vietas apstākli iz-

riet jautājums kur? kurp? uz kurieni? no kurienes?, uz ko atbild palīgtei-
kums.

Dažkārt uzgāju putna llzdlņu tur, kur nemaz nedomāju... V. Pl.

4, 412. Kur slapjš, tur vairāk liet nevajag. Lsk. 1, 99.
...

iešu visur,

kur mani sūtīs ... V. L. 10, 348. Mīļie mākonīši... nāca no dienvidiem,

no turienes, kurp dzērvēm jāskrien. A. U. 21, 30.

2. Vietas apstākļa aizstājēja funkcijā vietas apstākļa palīgtei-
kums atbilst vietas apstāklim vienkāršā paplašinātā teikumā. No virstei-

kuma satura jautājums par darbības vietu un virzienu neizriet. Tikai vietas

apstākļa palīgteikums norāda virsteikumā raksturotās norises vietu.

[Nakts] Dveš ar siltām vēsmiņām, Kur es stāvu, kur es eju. Rai-

nis 3, 303. Kur ceļš veda cauri mežam, padzērušies spirgto rasu, jau

iečirkstējās putni. M. B. 2, 169.

980. §. Vietas apstākļa palīgteikums salikta teikuma var atrasties tre-

jādās p o z i c i jā s:

1) priekš virsteikuma, piem., Kur vairāk ogļu, tur lielāks siltums.

Lsk. 1, 127. Kur tava balss vien atskanēs, tev visas sirdis piederēs.

Brig. 4, 162;

2) a i z virsteikuma, piem., Kā darbu vadītājam viņam vajadzēja būt

visur klāt, kur notika kaut kas jauns un svarīgs. V. L. 10, 520. Vai tad

tu jel domā censties tur, kur kāps tik augsti kungi? Rainis 8, 426;

3) starp virsteikuma vārdiem, nostājoties aiz kada vietas ap-

stākļa, piem., Vietvietām, kur vējš bija notrencis sniegu, ledus

bija tīrs un spožs. Valdis 1, 191. Un tur, kur kaujas rūc pret vakariem,

jau daudzi guļ starp viršu čemuriem ... Sudr. 6, 419.

Gadījumu vairumā komponentu poziciju nosaka komunikatīvie nolūki.

Satura ziņā dažreiz nekas nemainās, ja komponentus pārvieto, biežāk to-

mēr — ja maina komponentu novietojumu — mainās satura nokrāsa un

44 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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dabiskais teikuma daļu secīgums. Maiņu dažreiz izmanto stilistiskos no-

lūkos, piem., Lai iet, kur grib! Kur grib, lai iet!

981. §. No saliktiem pakārtojuma teikumiem ar vietas apstākļa palīg-
teikumu biežāk lietots ir salikts teikums, kurā palīgteikums pakārtots ar

apstākļa vārdu kur un virsteikumā ir tam atbilstošais apstākļa vārds tur.

Atkarā no abu teikuma komponentu pozicijas saliktajā teikumā vietas at-

tieksmes pauž vārdu pāris kur — tur vai tur— kur.

Vārdu pāris kur — tur saliktā pakārtojuma teikumā sadala ar atra-

šanās vai norises vietu saistītas parādības starp abiem teikuma kompo-
nentiem, vienu otrai blakus nostatot kā jēdzieniski līdzvērtīgas. Veidojumos
ar prepozitīvu palīgteikumu tāpēc pilnīgāk atklājas dažādās teikuma

komponentu attieksmes. Vispārīgajām vietas attieksmēm no satura vie-

dokļa ir dažādas nokrāsas.

1. Salikta teikuma daļas saista tīra vietas nozīme.

Kur lejā upe, tur aug skaisti kārkli. Brig. 4, 291. Kur kāju

liek, tur Ilgojas. J. Gr. 1,63. Kur pagraba meistars laida ķepu, tur šl

savu sarkano mēlīti. K. Sk. 4, 84. Kur bērzu birzis šalc, tur mūsu

vieta
...

Sudr. 6, 429.

2. Saliktos pakārtojuma teikumos ar vietas attieksmi starp kompo-
nentiem vietas nozīmei var pievienoties arī laika nokrāsa. Teikuma kom-

ponentos izteiktās norises var būt pretstatāmas laika, ne vietas ziņā; var

būt raksturots norišu secīgums attieksmē pret vienu un to pašu vietu.

Laika nozīmi izceļ laika apstākļa vārdi (arī iedomājami) tagad, agrāk,
kādreiz, senāk, jau v. tml., verbu salikto un vienkāršo laika formu pret-

statījums, tagadnes un pagātnes formu pretstatījums.
Kur tagad tur žoga stūri redzat smēdi ar nokvēpušo skursteni,

tur agrāk vējš locīja vecu vītolu ar Izpuvušu vidu. 8.-U. 3, 56. Kur

siens un labība bija jau novākti, tur laida virsū purva arklu...
V. L. 10, 548. Kur [tagad] stalta pils, tur kādreiz meži šņāca... Sudr.

6, 472. Kur ļaudis bija paguvu š i aizbēgt mežā, tur nodedzi-

nāja visas ēkas ar mantām un lopiem. P. R. 3, 337.

3. Vietas nozīmei var pievienoties arī nosacījuma, cēloņa un

seku nozīme. Šāda nozīmju kompleksa nokrāsa piemīt saliktiem pakār-
tojuma teikumiem īpaši tautas sakāmvārdos, kas lielā skaitā izteikti sa-

liktu teikumu veidā ar kur — tur.

Kur dūmi, tur siltums. Lsk. 1, 62. Kur lācis attupstas, tur mel-

nums paliek. Lsk. 1, 95. Kur maļ, tur birst. Lsk. 1, 106. Kur darbs,

tur maize. Lsk. 1, 53. Kur ķīli dzen, tur ķillm jālien. Lsk. 1, 93.

Kur ir, tur rodas. Lsk. 1, 78. Kur jaunā dzērve atgriezusies skrēja ga-

rām, tur tūliņ sacēlās nemierīga spārnu švīkoņa. A. U. 21, 29. Kur tik

drošs pasākums, tur naudas aizdevēju netrūks. Saul. 2, 184.

4. Ja tādā saliktā teikumā ar izbālušu vietas nozīmi vienā vai abos

komponentos ir runa par abstraktiem jēdzieniem, ar kur — tur izsaka
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attieksmes starp nešķiramām, viennozīmīgām parādībām; arī te palīgteiku-
mam mēdz būt cēloņa resp. nosacījuma nokrāsa.

Kur lepnas domas, tur īss padoms. Lsk. 1, 60. Kur kārtības ne-

ievēro, tur bez visas jaukšanas iznāk juceklis. 81. 17, 258. Bet, kur man

trūkst saprašanas, tur man trūkst arī gribas kaut ko darīt. 81. 17, 359.

Kur ir gars un ideja, tur tie neparādās šķirti no matērijas un reālās

dzīves. A. U. 37, 128. Kur no pat bērna kājām visa dzīve plūst vienā

bēdu un sāpju laidā, krēslā un nakti, tur vainu nevar uzkraut vienīgi

cilvēkam, pašam vai citam. 8.-U. 3, 13. Kur citiem trūka padoma, tur

Janka ar vienu acu uzmetienu atradis īsto ceļu. . . V. L. 14, 204. Par ma-

niem darbiem alga piekrīt jums! Kur cietis es, tur apmierina jūs! Rainis

10, 218. Kur purpurzvaigznes spīd, tur sabrūk ļauns .. .
Sudr. 6, 515.

982. §. Saliktos pakārtojuma teikumos ar vietas apstākļa palīgteikumu

apstākļa vārds tur var atrasties vai nu aiz, vai priekš izteicēja vai galvenā

locekļa virsteikuma beigās vai sākumā. Virsteikumā koncentrēta izsakāmā

satura svarīgākā daļa, palīgteikums abos gadījumos paskaidro virsteikumā

minēto apstākļa vārdu tur.

1. Saliktā teikumā ar apstākļa vārdu tur virsteikuma beigās tur ir

uzsvērts; uzsvērtais vietas norādījums ar attiecīgu intonāciju pievērš uz-

manību sekojošam paskaidrojumam, kas retumis arī var būt pretstats virs-

teikumam laika un darbības ziņā.
Saliktais teikums šādā veidojumā ietver galvenokārt konkrētu parā-

dību raksturojumu no norises vietas viedokļa. Pretstatījuma nokrāsu var

piešķirt izteicēja vai galvenā locekļa dažādā forma — nenoliegta vienā

un noliegta otrā saliktā teikuma komponentā.
Tagad viņam jālaižas peldus jau tur, kur citreiz vēl brida

tikko pāri jostas vietai. A. U. 21, 139. Tad domas sāka darboties no

jauna un atgriezās tur, kur neskaitāmas reizes bija atgriezušās ga-

rajā bēgšanas laikā. L. P. 3, 204.
... [Mežsargs] bieži ieradās ari tur,

kur nemaz nebija lūgts. Janš. 1, 72. Nejaucieties tur, kur jums nav

tiesības jaukties. P. R. 3, 107. Taču, sevi un savējos atradis, [Jāzeps] ne-

var vairs palikt tur, kur patlaban atrodas. A. U. 37, 100. . . . smeļamais
kauss neparko nekrita zeme tur, kur Žanim gribējās to novietot...

V. L. 10, 516.

2. Apstākļa vārds tur virsteikuma sākumā atrodas palaikam tad,

ja tam seko palīgteikums ar kur. Palīgteikums tad atrodas starp virstei-

kuma vārdiem priekš izteicēja un attiecas uz vietas apstākli, atklājot tā

konkrēto saturu.

Tur, kur agrāk stāvēja sakrupušu kārklu krūmi, nu viena aiz

otras paceļas dzeltenas miežu un auzu ķirpas. Saul. 2, 191. Tur, kur

krasts kļuva nolaidenāks, starp tumšzaļo koku lapotni paspīdēja kaili,
brūni noceplnātl pusaudžu stāvi... J. Gr. 2, 100.

3. Vietas apstākļa palīgteikums dažreiz paskaidro tikai apstākļa vārdu
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tur, ja tas viens pats veido virsteikumu un atbilst bezkopas teikumam.

Apstākļa vārds tur tad palaikam pieslejas iepriekšējam kontekstam, piem.,
Nez vai kaijām tik tur nav bērni?

...
Tur, kur debess saiet ar jūru.

S. E. 2, 132.

983. §. Pakārtojuma vārds kur var attiekties virsteikumā arī uz virkni

citu apstākļa vārdu: te, še, tepat, turpat, it īpaši bieži visur, arī kaut kur,
citur, tālu, vietām, vietumis v. c. Tāpat kā tur, šie apstākļa vārdi virstei-

kumā vai paskaidrojamā komponentā norāda uz darbības vietu, kas kon-

kretizējama palīgteikumā. Palīgteikums, kas paskaidro šo apstākļa vārdu

saturu, atrodas a i z šiem apstākļa vārdiem.

...Ir patīkami palikt uz vietas te, kur nav ne šķembu, ne

sīvu dūmu, ne neredzamu briesmu
...

A. Grig. 2, 72. Še mitu rodu,
kur es nemeklēju... Rainis 10, 112. Neko darīt, tikli jāmet tepat, kur

mēs stāvam. 2. Gr. 2, 122. Viņu laiva stāvēja turpat, kur piesieta...
A. U. 21, 184. Purvi Ir visur, kur mēs iestiegam. P. R. 3, 75. Labi ir

visur, kur cilvēks var ko darīt savas tēvzemes labā... V. L. 10, 348.

Visur, kur es sēstos Atelst ceļmalā, Tu [tītenītis] jau esi priekšā Baltā

svārciņā. Rainis 3, 78. Beidzot patālu, kur upe meta līkumu, kļuva re-

dzama kokzāģētava. J. Gr. 1, 161. Tikai tālu rietumos, kur nesen no-

zuda saule, bija drusku gaišāka svītra. L. P. 3, 106. Daudz labāk bija še

augšā, kur rudenī vējš skumīgi zuzēja kailajos bērzu zaros... L. P.

.3, 184.

Pakārtojuma vārdam kur virsteikumā var atbilst arī apstākļa vārds

turp, ja izteicējs vai galvenais loceklis ir verbs ar nozīmi «virzīties uz kādu

mērķi»; var atbilst arī šurp, no turienes, ja vārds, kas ir par izteicēju vai

galveno locekli, izsaka virzīšanos no kāda punkta šurp. Apstākļa vārds var

būt arī par bezkopas teikumam atbilstoša virsteikuma centrālo locekli, ja
tas kontekstā ir saistīts ar kādu minētās nozīmes verbu.

Tomēr vajadzētu iet turp, kur puikas aizgāja. P. R. 3, 327. Es esmu

gājis turp, kur negribēju... Rainis 10, 104. Mans likten[\]s mani sar-

gās. — lešu turp, Kur mani neaizskars ne zvērs, ne cilvēks. Rainis

10, 121. «Kurp tad tu gribi braukt?» vecais vaicāja. «Turp, kur de-

bess savienojas ar zemi,» puika vaļsirdīgi Izskaidroja.. .S.E. 2, 133. Es

nolēmu pārcelties pāri upei un piekļūt tiltam no otras puses, uzbrukt no

turienes, kur mūs vismazāk gaidīja. J. Gr. 1, 65. Brauc šurp, kur

tevi gaida darbs!

984. §. Retāk sastopamas saliktu pakārtojuma teikumu konstrukcijas

.ar pakārtojuma vārdiem kurp, no kurienes, kam virsteikumā atbilst vi-

sur, no turienes, turpat.

Visur, kurp tas vasarā gāja, viņš ņema savu pijoli lidz. J. Por.

2, 258. Lokā es atgriežos atkal Tur pat, no kurienes nācu... Rai-

nis 3, 288.
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Reti ir arī veidojumi ar turp—kurp, piem., [Viņš]. . . tomēr tiks no-

gādāts turp, kurp viņam jātiek nogādātam. K. Š. 1, 291.

Apstākļa vārdam kurp palīgteikumā palaikam atbilst tur virsteikumā.

Ja palīgteikums pakārtots ar kurp, atbilstošajam apstākļa vārdam virs-

teikumā arī jābūt turp, bet ne tur un otrādi: ja domu sakars virsteikumā

paredz tur (bez virzības vai arī ar virzības nozīmi), tad pareizāks ir pa-

kārtojums ar kur (arī ar virzības nozīmi), piem., Laikam ir labāk tur, kur

[ne kurp] viņi aizgājuši. Arī virzības nozīmē tur vairāk parasts nekā turp,

piem., Bet laiva peldēja nevis tur, kur es gribēju, uz augšu, saules

sudrabā. .. V. Pl. 5,401.
985. §. Pakārtojuma vārdu kur dažādos veidojumos pastiprina uz-

svērta partikula vien.

Kur vien vajadzēja kaut ko kārtot vai reprezentēt, tagad izvir-

zīja Bunti. V. L. 5, 321. Kur vien varēja saklausīt kādu darbu, Lize

gāja strādāt. A. S. 1, 91.

Pastiprinātai vietas norādei kur vien virsteikumā var atbilst arī tur

vai visur. Veidojumam ar kur vien vai visur dažos gadījumos ir pieļāvuma
nokrāsa.

Kur vien viņš [ziedonis] plalsmas un kailumus redz, tur, garām
ejot, pāri sedz sava zaļā mēteļa malu. Asp. 3, 101. Kur vien man ga-

dījās nokļūt, — visattālākajās pasaules malās, — visur atradu priekšā
labus un Interesantus ļaudis. 8.-U. 3, 35. Visur, kur vien pagriežos,
dzirdu minam tās [zemes] vārdu. Brod. 5, 41. Visur, kur vien pa-

rādījās pirmie trauslie jaunās dzīves asni, viņš bija klāt. ..
V. L. 10, 552.

986. §. Palīgteikums vietas apstākļa funkcijā var būt pakārtots virs-

teikumam arī bez atbilstoša apstākļa vārda virsteikumā. Šāds saliktā

teikuma veidojums bieži sastopams, it īpaši prozas valodā.

Palīgteikums ar kur arī šādos veidojumos var atrasties gan priekš,
gan aiz virsteikuma.

1. Vietas apstākļa palīgteikums ar kur priekš virsteikuma norāda

uz vietas attieksmēm ar sekojošo virsteikumu, ievada stāstījumu, ko tur-

pina virsteikums.
Xv r ceļš iegriezās ēnainā un vēsā egļu mežā, viņi satika jaunavu ar

salmu platmali galvā... Saul. 2, 83. ...kur pavērās nama vai virtu-

ves durvis, ārā izšāvās siltu pīrāgu un ceptas gaļas smarža. A. S. 1, 254.

Tu visu labā vērt ar savu mīlu, Un, kur es melns, tu uzmet baltu segu.

Rainis 8, 173.

2. Palīgteikums ar kur aiz virsteikuma parasts īsos frazeoloģiska
rakstura teicienos, piem., Skrien, kur gribi. Ej, kur deguns rāda. Ne-

lien, kur nenākas. Runā, kur nākas. Plēš, kur var. Rauj, kur tiek

klāt. Guļ, kur pagadās. Stāv, kur stāvējis v. tml.

Frazeoloģiska rakstura teicieni izmantoti arī plašākos izsacījumos.
Par tādām lietām nevajag runāt, kur nenākas, biedri Lldum... V. L.
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10, 134. Lai viņš nelien, kur to neviens negaida... P. R. 3, 290. Un ar

tiem jautājumu vakariem! Ko tu bāzies ar viņiem, kur neviens tev ne-

prasa? A. U. 18, 929.

3. Ja virsteikumā nav iepriekšējās vietas norādes ar apstākļa vārdu,

palīgteikumam, kas pakārtots ar kur, var būt arī abstraktāks raksturs;

veidojums ar kur raksturo divu parādību kopsakaru, bet formālās vietas

attieksmes noder tikai par raksturojuma fonu, dažos gadījumos arī par

poētiska stila līdzekli. Virsteikumā tad palaikam ir tāds verbs, kuram iedo-

mājams papildinājums ar apstākļa vārdu, kas dažos gadījumos var būt

arī elidēts.

... nu var atvērt logus, jaunā gadu simteņa dvēsmā atņemt svaigu
elpu un lūkoties [turp], kur tālē aust zaļa gaisma. A. U. 37, 92. Vēl

skaidrāk šīs [dramatiķa] spējas redzamas [tur], kur Rainis pievēršas
kādai atsevišķai parādībai, priekšmetam vai tipam. A. U. 37, 105. Aiz

pasaules sliekšņa vēl telpas jaušam, Baidāmies sniegties, Kur tuk-

šums tūkst. Rainis 3, 352. Laidiet mani [turp], kur klētiņā aiz sijām
ir bērzzari un ārā līgo putni. . . J. Ak. 1, 92.

Kad tur virsteikuma viegli piedomājams, veidojums pielīdzinās sa-

likta teikuma darinājumam ar tur—kur.

987. §. Dažos gadījumos lokālā attieksme robežojas ar atributīvo.

i. Ja virsteikumā ir divi vietas apstākļi, no kuriem viens izteikts ar

lietvārda lokatīvu, bet otrs ir savrupināts un izteikts ar apstākļa vārdu

tur, tad palīgteikums konkretizē šā apstākļa vārda saturu un ir vietas ap-

stākļa palīgteikums.
Bet ... tad pagalmā, tur, kur pirmiņ tēvs sēdēja, sēd Ziedu

krustmāte. A. U. 21, 68. Pusceļā — apmēram tur, kur mēs pagājušo
reizi satikāmies — jūs sastapsiet kādu cilvēku. V. L. 10, 419. ...Otrs

ekskavators izlabots un nogādāts Čūsku purva otrajā galā — tur, kur

Raudupes kanāls atdūrās slīkšņā. V. L. 10, 574.

2. Uz robežas starp vietas apstākļa palīgteikumiem un apzīmētāja pa-

līgteikumiem ir palīgteikumi saliktajos teikumos, kuros ir ar lietvārda lo-

cījuma formu izteikti apstākļi ar neminētu, bet viegli iedomājamu norādi

tur, ar ko tie pielīdzinās iepriekš minētajiem paraugiem, piem., ... vīru

pulciņš pie sēkļa [tur], kur stāvēja laiva, auga lielāks. 2. Gr. 1, 108.

3. Kad virsteikumā nosauktajam vietas apstāklim, kas izteikts ar liet-

vārda locījuma formu, pievienots apzīmētājs un apstākļa vārds tur vairs

nav piedomājams, tad palīgteikums paskaidro tuvāk šo lietvārdu, bet ne

izteicēju, un palīgteikumam ir atributīvā (resp. atributīvi lokāla) nozīme.

Tad atceries, kā manā laikā kāvās Bez noguruma zvaigznes kareivji.
Tie stepēs cīnījās un klintis stāvās, Kur kalnu virsotnēs guļ mā-

koņi ... Sudr. 6, 452. Viņš garīgi sala šajā saltajā pasaulē, kur ne-

bija sirsnības, mīlas, draudzīga glāsta... V. L. 10, 204. Mūs ielaida
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mazā istabiņā, kur bez galdiņa un dīvāna vairāk nekā nebija. L. P.

3, 334. Es ātri apģērbos, un mēs izgājām uzsatumsušas i c la s, kur

spēcīgs vējš grieza puteni. Brod. 5, 22 (sk. arī 961. §).
4. Ir salikti teikumi, kuru komponentus gan saista pakārtojuma vārds

kur, bet kuros attieksmi starp komponentiem grūti kvalificēt par tīri lokālu

vai tīri atributīvu. Ar pakārtojuma vārdu kur ievadītais komponents attiecas

uz kādu ar lietvārdu izteiktu vietas apstākli citā komponentā un izsaka

norisi, kas realizējas vietā, ko nosauc lietvārds, bet realizēšanos dara

iespējamu ar lietvārdu nosauktās vietas kvalitāte (īpašības), tomēr palīg-
teikumā izteiktai norisei attieksmē pret virsteikumā ietverto darbību pie-
mīt zināma neatkarīguma raksturs. Starp salikto teikumu komponentiem
pakārtojums ir tikai relatīvs.

Mēs apskatījām «Pravdas» vēstures kabinetu, kur redzējām, cik

sīki un neatlaidīgi boļševiki cīnījušies un cīnās par brīvību, taisnību,

mieru, radošu darbu. Sudr. 3, 157. Māte priecājās par sieru un iebāza to,

drusku nogaršojusi, kabatā, kur tas pazuda kā akā. J. Jauns. 6, 69.

Pagājušā vasarā mēs izbraucām no Pioņerskas un devāmies uz Ziemeļ-
jūru, kur Dogera sēklī vajadzēja apgūt siļķu zveju ar traļiem. 2. Gr.

2, 107.

SALIKTS TEIKUMS AR LAIKA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

988. §. Saliktā pakārtojuma teikumā, kas veidots tā, ka starp kompo-
nentiem ir temporāla attieksme jeb laika attieksme, pakārtotais kompo-
nents ir laika apstākļa palīgteikums.

Laika apstākļa palīgteikums apvieno vienā pakārtojuma teikumu tipā
strukturālā un semantiskā ziņā diezgan nevienādus veidojumus, tāpēc arī

laika apstākļa palīgteikuma funkcija nav visos gadījumos viena un tā

pati.
Vairumā salikto pakārtojuma teikumu ar laika apstākļa palīgteikumu

šis palīgteikums tomēr orientē par laiku, kad notiek tas, par ko runa ir

virsteikumā, tātad daļēji atbilst laika apstāklim vienkāršā paplašinātā
teikumā.

Laika attieksme starp virsteikumu un palīgteikumu saprotama arī kā

attieksme starp darbības (stāvokļa) resp. kādas parādības norises (ek-

sistences) laiku virsteikumā un darbības (stāvokļa) resp. kādas parādības
norises (eksistences) laiku palīgteikumā. Laiku raksturo izteicējs vai gal-
venais loceklis (verbs), un laika attieksme ir arī attieksme starp izteicēja
vai galvenā locekļa laiku formām virsteikumā un palīgteikumā un izpau-
žas raksturoto parādību vienlaicīgumā vai parādību secīgumā (sk. 996. §).

Saliktu pakārtojuma teikumu ar laika apstākļa palīgteikumu dažādās

semantiski strukturālās īpatnības raksturo saistījuma līdzekļi — pakār-
tojuma vārdi un tiem atbilstošie vārdi virsteikumā, leksiski sintaktiskie
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elementi teikumu veidojuma, virsteikuma un palīgteikuma pozicija saliktā"

teikumā.

989. §. Laika apstākļa palīgteikums pakārtots virsteikumam ar laika

saikļiem vai citiem pakārtojuma vārdiem: kad, kamēr, kopš, līdz (kamēr),
līdzko, kolīdz, tlklldz(kā), pirms, iekams (ļekām, lekāms). Saikļu un citu

pakārtojuma vārdu leksiskā nozīme, kas atklājas dažādos saliktā teikuma

veidojumos, raksturo arī laika attieksmju tipu (vienlaicīgumu un secī-

gumu) starp virsteikumu un palīgteikumu.
Pakārtojuma vārdiem var atbilst vai neatbilst attiecīgais apstākļa

vārds virsteikumā. Pakārtojumam ar kad virsteikumā var atbilst tad, pa-

kārtojumam ar kamēr var atbilst tikmēr (tamēr, tikām), pakārtojumam ar

tiklīdz un tikko var atbilst tā. Palīgteikumu ar virsteikumu saista vai nu

tikai pakārtojuma vārdi (kad, kamēr, tikko v. c.), vai arī pakārtojuma
vārdi kopā ar atbilstošo fakultatīvo apstākļa vārdu vai strukturālas no-

zīmes apstākļa vārdu virsteikumā. Tā rodas savstarpējā atbilstībā saistīti

vārdu pāri kad — tad vai tad — kad, kamēr — tamēr (tikmēr, tikām) vai

tikmēr (tikām) — kamēr, tikko — tā, tiklīdz — tā vai citi varianti. Atbil-

stoša pāra vārda nav pakārtojuma saikļiem iekams (ļekām, lekāms), kopš,

pirms.

990. §. Tāpat kā citi saliktie pakārtojuma teikumi, arī salikti teikumi

ar laika apstākļa palīgteikumu gan atkarā no pakārtojuma vārdu nozīmes,

gari arī no komponentu izveides var būt vai nu cieši saliedēta, viengaba-
laina predikatīva vienība, vai relatīvi patstāvīgu komponentu apvienojums
vienā saliktā pakārtojuma teikuma komunikatīvajā vienībā.

1. Predikatīvu nobeigtību virsteikums iegūst tikai kopā ar palīgtei-
kumu, ja virsteikumā ir paskaidrojams, precizējams kāds ar laika apstākļa
vārdu izteikts laika apstāklis (piem., kādreiz, toreiz, dažreiz, aizvien, ta-

gad, rit, vakar v. tml.). Laika apstākļa palīgteikums šāda apstākļa preci-
zētāja funkcijā iesaistās saliktajā teikumā kā tā nepieciešams kompo-

nents..

Bet es nevaru gulēt mājās tagad, kad sācies pats izšķirošais
posms cīņā par purvu. V. L. 10, 584. Tūlīt pēc tam, kad esam pa-

braukuši garām Kopenhāgenai..., stūres telpā pie kapteiņa piesarcis
iekāpj zivju meistars

...
2. Gr. 2, 60. Laika apstākļi virsteikumā tagad, tū-

līt pēc tam ir precizējami. Palīgteikums attiecas uz precizējamo laika ap-

stākli un reizē papildina izteicēju.

2. Virsteikums var būt relatīvi nobeigts arī bez palīgteikuma, precizē-
jama apstākļa vārda tajā nav, piem., Kad spēki gāja uz beigām, laiva bija

gandrīz izsmelta. 2. Gr. 1, 134. Palīgteikums te attiecas uz visu virstei-

kumu un aizstāj laika apstākli, kura virsteikumā nav.

Uz visu virsteikumu attiecas arī tādi laika apstākļa palīgteikumi, ku-

riem nav virsteikuma locekļu precizētāja funkcijas un kuri neaizstāj arī

neesošo laika apstākli. Tie ir palīgteikumi ar relatīvi patstāvīga nozīmi,.
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piem., Trešais mācību gads gāja uz beigām, kad notika kaut kas ne-

gaidīts. .. V. L. 10, 159.

Ciešāka sintaktiskā saistītāja līdzekļa nozīme saliktā teikumā ir virs-

teikumā esošajam apstākļa vārdam tad, ja palīgteikums pakārtots ar kad

un ja apstākļa vārdam tad ir precizējama apstākļa nozīme. Daļēji tāda

pati nozīme ir pāra vārdiem tikmēr, tamēr (virsteikumā) — kamēr (pa-
līgteikumā) utt., ja pāra vārdam tikmēr ir laika nozīme, piem.,
Bija skumji izkāpt ceļa malā tad, kad vilciens vēl trauca tālāk. P. R.

3, IS. ...kamēr tie kluči [mākoni] uznāks, likmē r jau būšu atpakaļ ...

81. 19, 37.

Bez daļējas sintaktiskā saistījuma nozīmes atbilstošajiem pāra vār-

diem saliktā teikumā ir arī stilistiska daļu līdzsvarojuma nozīme — atbil-

stošie tad, tikmēr (tamēr, tikām), tā piešķir visam saliktajam teikumam

stilistiski un intonatīvi pilnīgāka veidojuma nokrāsu. Sal., piem., Kamēr

līdz rajona pilsētai, tikmēr nakts klāt. Kar. 6, 2, 18 un: Kamēr sa-

krauj maisus, sajūdz zirgus, jau nakts. Brig. 5, 317.

991. §. Pakārtojuma ar kad atbilstošajam tad ir divējādas nozīmes:

tad var būt fakultatīvs, var būt arī strukturāls elements.

1. Teikumi ar fakultatīvu tad pielīdzinās teikumiem bez tad. Fa-

kultatīvs tad nav uzsvērts un ir sastopams biežāk veidojumos ar prepo-
zitīvu kad, piem., Kad mans tēvs Rīgā ieiet, tad visi Rīgas cilvēki nāk

viņam pretim un dod labdienu... D. A. 1, 621. Palīgteikums te attiecas

uz visu virsteikumu, apstākļa vārdam tad īpašas nozīmes nav, un tas nav

nepieciešams. Šai pašā pozicijā tas var būt arī vajadzīgs vārds, piem.,
Kad ārā tik brangi salst, tad no tādas te [krāsns] daudz siltuma vis

nerodas. A. U. 18, 986.

2. Strukturāla nozīme atbilstošajam tad gandrīz arvien ir veido-

jumos ar tad — kad, t. i., ar postpozitīvu palīgteikumu. Pāra vārds tad,

īpaši virsteikuma beigās, ir uzsvērts un ar laika apstākļa nozīmi iesaista

palīgteikumu saliktā teikumā, piem., leradīšos pie jums tad, kad va-

jadzēs nobeigt šo lietu. V. L. 10, 418. Bet iemīlēs [savu kolhozu] tad,

ka d redzēs sava kopīgā darba augļus, kad sāks ar rokām sataustīt rīt-

dienu. Brod. 7, 70.

No otras puses, atbilstoša tad teikumā var nebūt, bet virsteikuma ver-

bālā izteicēja vai galvenā locekļa nozīme ļauj to iedomāties. Arī tādam

neesošam vai elidētam tad ir tā pati nozīme, kas uzsvērtam. Arī tas sa-

saista abas teikuma daļas, piem., Viņš izdomāja iemeslu palikt tur un at-

griezās [tad], kad viss jau bija apklusis. J. E. 1, 179. Vēl priecīgāks un

vēl lepnāks vlnš [Žanis] kļuva [tad], kad dabūja no kāda lietpratēja

zināt... V. L. 10, 546.

992. §. Salikti pakārtojuma teikumi ar laika apstākļa palīgteikumu
strukturāli ir visai dažādi. Šo strukturālo dažādību nosaka vispirms pats
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laika nojēgums, kas ir laika attieksmes pamatā. Laika nojēgumu var ietvert

viens vai otrs no komponentiem, galvenokārt gan palīgteikums, retumis

arī abi komponenti. Laika nojēguma var nebūt nevienā komponentā, un

tad tas izriet no visa saliktā teikuma satura un formālā veidojuma.
1. Laika nojēgums palīgteikumā:
Kad saule bija rokas snieguma augstumā no kāpu priežu ga-

lotnēm, atlikušo pasažieru lielākā daļa strauji sakustējās. A. Grig. 9, 227.

2. Laika nojēgums virsteikuma:

Kad iztikām no meža, saule patlaban sāka sārtot apvārsni. 8.-U.

4, 306.

Piezīme. Laika nozīmi virsteikumam piešķir ari precizējamie laika ap-
stākļi: tad, vienmēr, toreiz, agrāk, vēlāk, pēc tam, patlaban v. c.

3. Laika nojēgums abos komponentos:
Rita attapās vēlu, kad vasaras nakts tumsa jau bija iekritusi

istabā. P. R. 3, 293. Tai pašā vakarā, kad jau sāka krēslot, pie manas

istabiņas durvīm kāds spēcīgi pieklauvēja. Brod. 5, 22.

4. Laika nojēguma nav nevienā komponentā, pakārtojums ar kad

piešķir laika nozīmi visam teikumam: Kad nelabā sprēgāšana diktāk at-

jaunojās, Birkenbaums Kārlēnam neviļot roku aplika ap kaklu. 81. 19, 397.

993. §. Sintaktiski semantiskās struktūras dažādību saliktos pakārto-
juma teikumos ar laika apstākļa palīgteikumu raksturo laika attieksme

starp komponentiem. Te izšķirami divējādi saliktā teikuma veidojumi:
1) virsteikumu ar palīgteikumu saista tikai (tīra) laika attieksme bez citu

attieksmju piejaukuma un 2) laika attieksmei pievienojas citas attieksmju

nokrāsas.

1. Tīra laika attieksme izpaužas divās variācijās.
1) Palīgteikumā raksturots konkrētais laiks, nosaucot diennakts da-

lījumu, pulksteņa stundu, kalendāra laiku, gada laiku, mūža posmu, at-

tiecīgu tipisku dabas parādību.
Kad vakarā jau laiks bij mājās dzīt, pie manis uz lauka atnāca

Aija. J. Jauns. 6, 23. Bet, kad pulksten[[]s sitīs divpadsmit, princese

celsies augšā no miega. Rainis 8, 408. Kad pienāks vecums, nebūs ko

atcerēties ar prieku un siltumu. V. L. 10, 50. Vajadzīgos kokus, akmeņus

un ķieģeļus viņš atveda viens pats pamazitiņām, kamēr vēl bija

sniegs. 8.-U. 3, 56.

Palīgteikums šādos veidojumos atbild uz jautājumu kad? un atbilst

laika apstāklim vienkāršā paplašinātā teikumā.

2) Laika attieksme izriet no virsteikuma un palīgteikuma satura. Virs-

teikumā un palīgteikumā raksturotas darbības, kas laika ziņā ir savstarpēji
saistītas. Palīgteikuma izteicējs orientē arī par virsteikumā minētās dar-

bības laiku. Teikumā vienu parādību laika ziņā raksturo ar otru parādību
kā vienlaicīgas vai kā vienu otrai sekojošas.
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Kad es kā übags aizgāju pasaulē, tad jau bij sāpju diezgan. K. Sk.

4, 94. Tikai lupas viņam [Jancim] paraustījās mazliet, kad skolotājs viņu
atlaida. Valdis 1, 226. Kad priedes beidzās, mūsu priekšā izpletās va-

renais ūdens līdzenums savā klusajā skaistumā. L. P. 3, 334. Kamēr ne-

pazīstamais rāpās augšup, Straujups pieskrēja gluži klāt un bez brīdinā-

juma izšāva. J. Gr. 4, 208.

Arī šādos saliktā teikuma veidojumos laika apstākļa palīgteikums at-

bild uz laika apstākļa jautājumu un atbilst laika apstāklim vienkāršā pa-

plašinātā teikumā.

3) Funkciju sadalījums starp virsteikumu un palīgteikumu konkrētā

objektīvā laika izteikšanas un tā raksturošanas ziņā var būt otrāds: kon-

krētais objektīvais laiks (galvenokārt diennakts, stunda, dabas parā-
dība v. tml.) raksturots virsteikumā. Palīgteikums vēstī par norisi šai

laikā.

Saule jau bija norietējusi, kad gāršu un upi ar līčiem ieraudzīju.

Aps. J. 3, 224. Jau metās krēsla, kad Aivars devās mājup. V. L. 10, 164.

// pats dienvidus, kad viņš nonāk pie Staburaga. Valdis 1, 269. Kad

viesi sāka izklīst, bija jau labi uz rīta pusi. A. Grig. 6, 264. Saule jau
zeltīja meža galus, kad mēs šķīrāmies.

Laika apstākļa palīgteikums minētajos piemēros nepaskaidro virstei-

kumu, neatbild uz jautājumu kad? No virsteikuma neizriet jautājums kad?,

jo virsteikumā pašā ir atbilde uz šo jautājumu; var jautāt tikai: kas šai

laikā notiek, notika (ir noticis) vai notiks?

Sāds salikts pakārtojuma teikums ir īpatnējs strukturāls tips. Palīgtei-
kuma nozīme neatbilst laika apstākļa nozīmei vienkāršā paplašinātā tei-

kumā.

Katrā šās īpatnējās struktūras saliktā pārkārtojuma teikumā var sa-

skatīt parasto konstrukciju un katru palīgteikumu pārvērst virsteikumā. Sal.,

piem., Bija jau vēls vakars, kad Jānis Līdums sasniedza Laverus (V. L.

10, 23) un: Jānis Līdums sasniedza Laverus, kad bija jau vēls vakars vai

arī: Kad bija jau vēls vakars, Jānis Līdums sasniedza Laverus (kad?).
Tāpat arī: Diena jau sāka aust, kad Krustiņš pārnāca mājās (81. 19, 32)
un: Kad diena jau sāka aust, Krustiņš pārnāca mājās (kad?) vai: Krus-

tiņš pārnāca mājās, kad diena jau sāka aust.

2. Otras grupas saliktajos pakārtojuma teikumos laika attieksmei starp

komponentiem lielākā vai mazākā mērā pievienojas kādas citas attieksmju

nokrāsas, galvenokārt cēloņa (a), nosacījuma (b) vai pretstatījuma at-

tieksme (c), un tās var pat aizsegt laika attieksmi.

a) Kad lapas samirks, tās sāks trūdēt un nogrims dibena. M. B.

1, 24. Kad es no vienkāršas rūpnīcas inženieres kļuvu par šī lielā uzņē-

muma direktori, es ļoti baiļojos. A. Grig. 9, 540. Nu, kad aizskrien no

uguns tumsā, tad jau nevar nekā saredzēt. Valdis 1, 264.

b) Kad ūdens mutē kāpj, tad jāmācās peldēt, kad bads virsū spie-
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dlsies, tad iemācīsimies ēst. 81. 18, 14. Kamēr neiemanīšos jaunajā
darbā .. ~ par atpūtu nav ko domāt. 2. Gr. 2, 123.

c) Ari mums k\ūst neērti sēdēt grāvmalā, kad visur tik daudz ne-

darītu darbu. Ē. V. 1, 209. Ķā gan viņa bija varējusi domāt par vientulību,
kad tik daudz īstu, uzticamu draugu visapkārt? V. L. 10, 555.

Pretstatījuma attieksme var būt spēcīgāka par laika attieksmi, ja pa-

līgteikums ir pakārtots ar kamēr (sk. arī 1002. §).

Pretstatījuma attieksmi izsaka arī ar pakārtojuma vārdu kur, kas lie-

cina par to, ka laika nojēgums tādā attieksmē pilnīgi izbālējis.
Kādēļ tad Aija nevarēja klusēt, kur viss jau bija ņēmis labu gaitu?

J. Jauns. 6, 75. Bet ari tagad, kur pērkons nepavisam nedraudēja, viņam
likās ... J. Por. 1, 75. Pēc tādas runas saimnieks man Izlikās pavisam lāga,
kur pirmīt jau to biju sevi nodēvējis par tīro velnu. J. Jauns. 9, 233.

994. §. Laika nozīmes dēļ, ko piešķir palīgteikums ar kad, laika ap-

stākļa palīgteikumos iederas arī palīgteikumi īpašas struktūras saliktajos
teikumos ar citādām komponentu sintaktiskām attieksmēm.

1. Laika apstākļa palīgteikums attiecas ne uz verbu, bet uz kādu liet-

vārdu vai nominālu vārdu savienojumu virsteikumā. Tādā gadījumā pa-

līgteikums raksturo nosaukto priekšmetu kādas darbības momentā vai dar-

bības rezultātā. Šādos teikumos laika nozīmei pievienojas atributīvā

nozīme.

Anna sēdēja uz siles dibena tāpat sakniebtām lūpām kā māte,
kad acumirkli apklusa. A. U. 4, 715. Pulciņi Ir klīduši puslīdz līdzīgi

cāļu baram, kad vanags tur pārlaidies pāri. A. U. 18, 1007. Bet šis

[Zaļga] turējās pie segas un mašķlem cieti kā zirneklis pie saviem

tīkliem, kad to no viņa alas velk ārā. 81. 19, 396.

2. Laika apstākļa palīgteikums paskaidro situāciju, kuras sekas izteik-

tas virsteikumā; laika nozīmei pievienojas cēloņa vai nosacījuma nozīme.

Baigai jābūt cilvēka sajūtai, kad tas iemests kaut kur tumsā

un vientulībā. Brod. 5, 26.

995. §. Laika apstākļa palīgteikuma pozicija saliktajā teikumā var

būt trejāda: laika apstākļa palīgteikums var nostāties virsteikuma priekšā,
aiz virsteikuma un ļoti bieži arī starp virsteikuma vārdiem.

Virsteikuma vai palīgteikuma novietojums salikta teikuma sākumā

uzsver vai nu vienu, vai otru no tiem saskaņā ar teikuma komunikatīvo no-

lūku. Dažos gadījumos pozicija ir arī struktūras līdzeklis, ar ko saistās

noteikts salikta pakārtojuma teikuma tips, piem., palīgteikuma vieta ap-

stākļa precizētāja funkcijā ir tikai aiz virsteikuma vai starp virsteikuma

vārdiem. \

1. Ar dažiem izņēmumiem laika palīgteikumu priekš virsteikuma

tāpat arī aiz tā var ievadīt ar visiem jau minētajiem saikļiem vai citiem

pakārtojuma vārdiem: kad, kamēr, tikko, tiklīdz, iekams (lekāms), kopš,

pirms.
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Kad viņa [Monika] ieradās ganībās, parašuts jau bija salocīts un

ienests krūmos. A. S. 3, 49. Tev acis sprāgst ārā, kad mani ieraugi. Kar.
4, I, 91. ...Kamēr Inga vientuļš nīka laukā pie lopiem, viņš [Aivars]
varēja no rītiem izgulēties. ..

V. L. 10, 149. Lai viņi meklē, kamēr veci

top! Zeib. J. 4, 231. Tikko kuģis atstāja Kapri ostu un uzņēma kursu

uz Neapoli, pēkšņi atmodās vējš. 2. Gr. 4, 100. Bet šis cerības zuda, tikko

tēvs sāka apskatīt savus tīrumus. L. P. 3, 348. Kopš tu uzcēlies no ledus

zārka, saule pagriezās uz mūsu pusi... Rainis 8, 525. Ak, šis vien Ir ma-

nas ilgas, kopš no bērnu gadiem modos. Rainis 8, 422. Pirms mūsu
mežos kokiem lapas būs nobirušas, man jāzina... 81. 21, 83. Jūs... ne-

tiksiet man prom, pirms nebūs še tas jūsu jaunais brālis. Rainis

10, 188.

2. Laika apstākļa palīgteikumi, kas pakārtoti ar lidz vai lidz kamēr,
mēdz būt galvenokārt postpozitīvi.

Puisēns klausījās, līdz dažreiz aizmiga turpat uz ēzes, tēva stāstu

un plēšu vienaldzīgās dziesmas ieaijāts. L. P. 3, 98. Vienā laidā ritošam

dziesmas stāsta pavedienam pievērpjas dažādi blakus piesaistījumi un sa-

režģījumi, līdz kamēr beigas nosveras straujā traģiskā lauzumā.

A. U. 37, 101.

3. Laika apstākļa palīgteikuma poziciju nosaka arī palīgteikuma pre-

cizētāja funkcija. Atkarā no tā, kur virsteikumā atrodas precizējamais laika

apstāklis, palīgteikums var atrasties vai nu starp virsteikuma vārdiem,
vai aiz virsteikuma. Tādās divējādās pozicijās var atrasties galvenokārt
laika apstākļa palīgteikumi, ko ievada kad un kamēr, tikai retumis arī citi.

1) Laika apstākļa palīgteikums ar kad vai kamēr nostājas starp
virsteikuma vārdiem, ja precizējamais laika apstāklis minēts priekš

izteicēja.

Vēlāk, ziemu, kad ārā sprēgāja sala[-s\ un krāsns tika bieži ku-

rināta, kambari vairs nebija Izturams. L. P. 3, 302. Tagad, kad bija

palikuši vairs tikai divi pretinieki, meistarkandidāts vēlreiz pārskatīja
radušos stāvokli. Br. S. 2, 102. Todien, kad vajadzēja notikt kolēģijas

sēdei, Jāni Līdumu no rīta apmeklēja divi rūpnīcu direktori un jauno strād-

nieku delegācija. V. L. 10, 381. Pēc tam, kad dejotāji dažas reizes

bija pa istabu aplaiduši apkārt, muziķa nostājās spēlēt... Janš. 1, 19.

Kādu ritu, kad vecie abi reizē atskrēja pār mežu no tuvējās lauk-

malas, viņa [jaunā dzērve], cini pakāpusies, kaklu Izstiepusi, ziņkārīgi ska-

tījās apkārt plašā, svešā pasaulē. A. U. 21, 27. Nu, kad viss bija pada-

rīts, viņa [māte] iedomājās Reiņa māti, savu dēlu tāluma. M. B. 2, 166. Jau

tad, kad Skulte tuvojās kritumam, no viņējā krasta atdalījās atsevišķi

lieli ledus gabali un
.
.. virzījās uz upes vidu. A. Grig. 9, 577. Visu laiku,

kamēr vien vēl aizgājējas varēja saredzēt, Joza raudzījās tam pakaļ.
J. Jauns. 6,69. To īso mirkli, kamēr tie [mākoņi] aiziet saulei garām,

pāri laukam pārslīd viegla, pelēka ēna. Kar. 8, 8, 38.
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Laika apstākļa palīgteikums ar pakārtojamo kad nostājas starp virs-

teikuma locekļiem arī aiz laika apstākļiem, kas izteikti ar locījumu formām

ar vai bez prievārdiem, piem., vakarā, (tai) bridi, ap (pusdienas) laiku, uz

(rīta) pusi v. tml. Šādā veidojumā palīgteikumam ir atributīvā nokrāsa:

bez darbības laika nozīmes tas tuvāk raksturo arī iepriekšējo lietvārdu.

Pievakare, kad agrā rudens krēsla jau satumsa priežu puduros»

pulks sasniedza norādīto pārgājiena mērķi. V. L. 14, 208. No rīta, kad

aprima negaiss, pāri okeānam noraudzījās saules stari. V. L. 11,88. Dažreiz

ziemas vakaros, kad bija beigušās kulšanas un linu kulstīšanas, visi

jaunie sanāca pie Pētera un pēc kārtas lasīja grāmatas citiem priekšā. A. S.

1, 133.

2) Tai pašā apstākļa precizētāja funkcijā palīgteikums ar kad ir aiz.

virsteikuma, ja precizējamais vārds vai vārdu savienojums atrodas virstei-

kuma beigās, visbiežāk tas ir uzsvērts šoreiz, toreiz, pēc tam, tad.

Cik labprāt es no tā izvairītos taisni šoreiz, kad grūti būs ierobe-

žoties ar sava vārda nosaukšanu
.. .

J. Ez. 1, 151. Tas bija toreiz, kad

es vēl strādāju ar tēva atstāto cirvi un zāģi. A. Grig. 9, 610. Tas notika

pēc tam, kad Krišiņš pastāstīja jaunu stāstu par savu brālēnu Jāni.

J. V. 3, 8. Viņš [radists] izgāja ārā tikai tad, kad komandas vīri izvilka

uz klāja tikko pie samaņasnākušo kapteini. 2. Gr. 4, 149.

LAIKA ATTIEKSME STARP VIRSTEIKUMU

UN LAIKA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

996. §. Saliktā pakārtojuma teikumā, tāpat kā saliktā sakārtojuma tei-

kumā, laika attieksme starp komponentiem izpaužas divos laika attieksmju:

pamatveidos.

1. Palīgteikumā izteiktā darbība notiek vienlaikus ar virsteikumā

izteikto darbību., piem., Tā daiļā princese pa laikam nopūšas, kad

rudens vēji pūš. Rainis 8, 406.'
Šādas laiku attieksmes starp virsteikumu un palīgteikumu ir vien-

laicīguma attieksmes.

2. Palīgteikumā izteiktā darbība un virsteikumā izteiktā darbība notiek

dažādā laikā: 1) palīgteikumā raksturotā darbība notiek pirms virs-

teikumā raksturotās darbības, piem., Kad vēlāk dzimtenē atgriezos, Vairs

nerakos atmiņu putekļos. Rainis 3, 85; 2) palīgteikumā raksturotā darbība

notiek pēc virsteikumā izteiktās darbības, piem., Kad vēlāk dzimtenē

atgriezos, Tā bij jau kļuvusi cita .. .
Rainis 3, 85.

Šada salikta teikuma komponentu laika attieksme ir ne vien laicī-

guma resp. laika secīguma attieksme.
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Laika
_

attieksmēm ir dažādi varianti ka viena, ta otra minētā

tipa robežas.

Uz vienlaicīguma vai secīguma attieksmi starp komponentiem norāda

virsteikuma un palīgteikuma verba laiku formas, ar kurām izteikts iztei-

cējs vai galvenais loceklis, verba perfektīvais veids, kā arī leksiskie lī-

dzekļi — temporālas nozīmes vārdi.

Salikta teikuma komponentu saistījuma veids — pakārtojuma vārdi

un komponentu pozicija arī daļēji diferencē abu saliktā teikuma komponentu
pilnīgu vai daļēju vienlaicīgumu.

Visbiežāk izmantotie saistījuma līdzekļi gan vienlaicīgu, gan nevien-

laicīgu parādību raksturojumam ir pakārtojums ar kad un kamēr.

īpašas laika nokrāsas atspoguļo salikti teikumi, kuros palīgteikums
pakārtots ar tiklīdz, tikko, pirms v. c.

Salikti teikumi ar vienlaicīguma attieksmi starp komponentiem

997. §. Vienlaicīguma attieksme starp salikta teikuma kompo-
nentiem saliktā pakārtojuma teikumā atšķiras no vienlaicīguma attieksmes

saliktā sakārtojuma teikumā. Saliktā pakārtojuma teikumā virsteikumā rak-

sturotā darbība un palīgteikumā raksturotā darbība notiek vienā laikā, bet

komponenti, kuros darbības nosauktas, ir sintaktiski atkarīgi viens no otra;
darbība, par ko ir runa palīgteikumā, lielākoties ir tikai laika fons tai dar-

bībai, par ko ir runa virsteikumā.

Parādību vienlaicīguma izteikšanai saliktajā pakārtojuma teikumā vis-

biežāk izlietotais komponentu saistījuma veids ir pakārtojums ar kad bez

atbilstoša tad vai ar atbilstošu tad virsteikumā. Vienlaicīguma izpausmes

līdzekļi ir vienādas verbu laiku formas un vienāda aspekta verbi. Vienlaicī-

gums var būt pilnīgs, var būt arī daļējs.
1. Pilnīgu saskaņu starp virsteikumu un palīgteikumu darbībām laika

ziņā resp. pilnīgu vienlaicīgumu izsaka abu komponentu izteicēji vai gal-
venie locekļi ar vienādām laiku formām: tagadnei virsteikumā at-

bilst tagadne palīgteikumā, pagātnei virsteikumā atbilst pagātne palīgtei-
kumā, nākotnei virsteikumā atbilst nākotne palīgteikuma.

«Māt,» pulka pēc brīža iejautājās, «kas man apmāna acis, kad es

skatos uz jūru?» S. E. 2, 129. Kad jūra pūta, viņš pielāpīja tik-

lus vai, tāpat kā citi, slaistījās pa ciemu gar jūrmalu ...

J. Gr. 2, 34.

Kad dzīvosim, tad redzēsim. Lsk. 1, 65.

Vienlaicīgu darbību raksturošanai galvenokārt noder vienkāršo laiku

formas abos komponentos, piem., Kad domājam par Andreju Upīti,

vispirms mūsu apbrīnošanu rada viņa ārkārtīga, neizsīkstošā darba

rosme .. . Sudr. 3, 132.
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2. Komponentu vienlaicīguma nozīmi izsaka ari ar vienāda as-

pekta verbiem kā virsteikumā, tā palīgteikumā.
Kad šalkas skrien pār ezeru, tad saulē priecīgs sudrabs mirgo.

Rainis 3, 179. Kad komponists ietērpj skaņās Raiņa tekstu, viņš
saplūst ar savu tautu, tās pagātni un nākotni visdziļākajā pārdzīvojumā
Sudr. 3, 118.

998. §. Laika attieksmi pakārtojuma teikumos visnoteiktāk atspoguļo
verbu laiku formas. Katra no tām savukārt piešķir vienlaicīguma at-

tieksmei īpašu nokrāsu.

1. Pilnīgu saskaņu laika ziņā resp. pilnīgu vienlaicīguma at-

tieksmi visbiežāk izsaka ar imperfektīvā verba pagātnes formām. Ar

verba pagātnes formām var izteikt gan tikai vienreizēji, atsevišķā gadījumā
vienlaicīgas, gan pastāvīgi vienlaicīgas parādības, gan arī tādas parādī-
bas, kas periodiski atkārtojas.

Kad gājām pastaigāties, ņēmām viņu [lācēnu] ari Ildzi. 8.-U.

5,281. Un, kad ziemas svētdienās spīdēja saule un meta no ma-

zajiem logiem līdz plānam zilas, mirdzīgas lentas, tad plašā, tīrā istaba

ar daudzajām gultām un darba rīkiem izskatījās kā pasaka. J. Jauns.

5, 17. Tevi nedzirdēju, Kad tava maigā balss man ausīs glau-
dās... Rainis 10, 176. Kad uz rudens pusi tīrelī arvien biežāk sāka

nākt dzērveņu lasītājas, jaunā dzērve kā kaitinādama un zobodamās grie-
zās turpat neaugstu virs galvām ...

A. U. 21, 29.

Darbības atkārtojuma nozīmi uzsver apstākļa vardi arvien, at-

kal, daudzreiz, dažreiz v. tml. vārdi virsteikumā.

Kad vakars metās, viņi atkal kopus devās uz mājām. Saul.

4, 112. Te kādā dienā, kad saule atkal laipni spīdēja, Sārta aiz-

gāja uz mežu aiz pils. 81. 21, 84. Kad vecmāte sēdēja pie ratiņa

un vērpa linus, tad es daudzreiz stāvēju viņai līdzās un glau-

dīju ar plaukstiņām viņai valgus un pētīju viņas ģīmi no vienas

D. A. 1, 510. Daudzreiz vakaros vai pa pusdienas laiku, kad visi

bija diendusā, viņa zem savas pelēkās seģenes iznesa no dārza pa

ābolam un sniedza man. L. P. 3, 318.

2. Pilnīgu saskaņu laika ziņā resp. pilnīgu vienlaicīguma attieksmi

izsaka arī ar imperfektīvā verba tagadnes formām. Vispārināta tagadne
abos teikuma komponentos un komponentu vienlaicīguma attieksme ir sav-

starpēji saistītas parādības.
Kad esmu jūrā, es ilgojos tevis

...
2. Gr. 2, 75. Kad vistu kauj,

tad viņš [Antiņš] mirkst vienās asarās. Rainis 8, 406. Kad zemes virsū

esi vientulis Un naktī raudi, rokas salicis, Tad raud tev līdz vēl

zvaigžņu debesis. Rainis 3, 301.

Vienlaicīguma — vispārinātas tagadnes nozīme abas teikuma daļās

tāpēc piemīt arī saliktu teikumu formā veidotajiem sakāmvārdiem un
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sentencēm, bet laika nozīmei te pievienojas vairāk vai mazāk manāma no-

sacījuma nozīme.

Kad makā neskan, tad gudrības trūkst. Lsk. 1, 106. Kad nelaime

nāk, tad nāk pa durvīm, pa logiem. Lsk. 1, 124. Kad mēli satur, tad labi

iet. Lsk. 1,111. ... Kad zārku sāk naglot, tad «āmen» saka citi. A. Grig.
9, 600.

Vienlaicīguma nozīme var būt izteikta arī ar nominālu sastata iztei-

cēju vai vienkāršu izteicēju vai galveno locekli vienā vai abos komponen-
tos.

Kad nav kviešu maizes, tad garda ari rudzu maize. Lsk. 1, 92. Kad

nakts vistumšākā, aust dienas mala; ... Kad ceļš visgrūtāks šķiet, jau
tuvu mājas ... Brig. 4, 266. Kad pašam sunim laimīgi pāri, tad par asti

maza bēda. Zeib. J. 4, 246. Kad cilvēkam zābaki kājā, tad viņš tūlīt var

dancot. D. A. 1, 643. Un gara augļi var būt saldi ari tad, kad miesas ne-

varīgas kā bērnam. L. P. 3, 340.

3. Vienlaicīguma attieksmi izsaka arī ar imperfektīvā verba nākot-

nes formām izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā vai arī saitiņas funk-

cijā nominālā sastata izteicējā vai tam atbilstošā galvenā loceklī vienā vai

abos komponentos.
Kad būšu lielāks, tad vai nu iešu uz augstu skolu, vai braukšu

tālu jūras ceļu. S. E. 2, 159. Kad būs laukums, b ū_s ari sportisti. V. L.

10, 544. Kad rausim, tad vairs nebūs talka. E. V. 1, 210. Vai tie

nav jāizdeld[ē], kas labu deldē? Kad viņu nebūs, cilvēcei būs droši.

Rainis 10, 184. Kad dzīves ikdienā vairs nesmel gs vāts, Kā puķes

cilvēks valstis redzēs plaukstam. Sudr. 6, 134.

999. §. Vienlaicīguma attieksme starp abiem ar kad saistītajiem salikta

pakārtojuma teikuma komponentiem ir daļēja, ja darbība, kas rakstu-

rota virsteikumā, tikai kādā laika sprīdī sakrīt ar palīgteikumā raksturoto

darbību. Daļēju saskaņu laika ziņā palaikam raksturo ar vārdiem pašlaik,

patlaban vienā komponentā un pēkšņi, piepeši, uzreiz v. c. otra kompo-

nentā; īslaicīgu darbību raksturo arī ar perfektīvu verbu.

Daļējs vienlaicīgums var izteikties dažādās variācijās.

1. Palīgteikuma izteiktajā ilgstošās darbības (stāvokļa) laikā iekrīt

virsteikumā raksturotā īslaicīgā darbība. Saskare laika ziņā aptver tikai

momentu, piem., Kad Kārlis iet prom, Mārtiņš iespiež viņam sauja

prāvu naudas zirni ... V. L. 14, 193.

2. Virsteikumā un palīgteikuma raksturotas īslaicīgas darbības vai stā-

vokļi kādā momentā ir vienlaicīgi vai nu kā paralēlas parādības tikai laika

ziņā, vai arī kā cēloņi un sekas, piem., Kad Ansis piegāja pie apsvldušā

spoguļa. .., viņš piepeši ieraudzīja uz spoguļa malas zaļu vara vēr-

diņu. K. Sk.'4, 63.

3. Daļēju saskanu laika ziņā starp virsteikuma un palīgteikuma rak-

sturotu darbību veido arī saliktie teikumi ar postpozitīvu palīgteikumu, ko

45 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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ievada kad. Šādā veidojumā virsteikums ar imperfektīvu verbu izsaka

ilgstošu darbību, palīgteikums ar perfektīvu verbu raksturo pēkšņu no-

risi, kas notiek virsteikumā izteiktās ilgstošās darbības beigās vai arī šās

darbības laikā. Uz darbības turpinājumu virsteikumā norāda vārdi paš-
laik, vēl.

Valdis Abelltls p ašulalk rakstīja domrakstu par cīnītāja tēlu

Raiņa dzejā, kad izdzirda kādu klauvējam. Br. S. 2, 44. Nomales

nama garajā gaiteni vēl skanēja mātes soļi, kad čīkstēdamas pa-

vērās istabas durvis ... J. Gr. 1, 138.

4. īpašs vienlaicīguma vai daļēja vienlaicīguma attieksmes raksturs

piemīt veidojumiem ar postpozitīvu palīgteikumu, ko ievada kad. Kā vei-

dojuma bāze pirmajā vietā izvirzīts objektīva laika sprīža (diennakts, stun-

das, gada laika parādības) raksturojums, kas ir reizē sekojošas darbības

laika fons un arī vēstījumā aprakstītā notikuma kvalitatīvi emocionāls rak-

sturojums. Kā parādībai, kas notiek minētajā laikā, tā pašam laika sprīdim,
kad tas notiek, vēstījumā ir vienlīdz svarīga komunikatīva nozīme.

Objektīva laika sprīža raksturojums, kas lielāko tiesu izteikts ar imper-
fektīvu verbu vienkāršajā pagātnē (bija nakts, vakars, ausa rits v. tml.),
šais teikumos uztverams kā parādība, kurā iekļaujas raksturojamā noti-

kuma detaļa, sākums, beigas, kā arī tad, ja konkrētais laiks raksturots kā

iepriekšēja norise, piem., saule bija uzlēkusi, bija pienākusi ziema v. tml.

Tieši šai momentā ir ietverta raksturojamā parādība. Palīgteikums to iz-

saka vai nu ar verba perfektīvo formu, vai verba leksisko nozīmi (devās,
tuvojās, sākās v. tml.)

Bija jau vēls vakars, kad pēdējie viesi no mazā bērinieku pulciņa
devās mājās. Saul. 4, 207. Jau nakts bija dziļa, kad tas tuvojās pilij.
J Ez. 1, 262. Logs jau manāmi zilgsnlja, kad mēs sasēdām kur kurais.

A. U. 21, 81. Jau metās krēsla, kad viņš devās mājup. V. L. 10, 164. Bija

jau septembra vidus, kad sākās rudens vētras. 2. Gr. 2, 164.

1000. §. Virsteikumā un palīgteikumā raksturoto parādību vienlaicī-

gumu izsaka arī pakārtojums ar saikli kamēr. Savu leksisko laika mēra un

laika ierobežojuma nozīmi pakārtojamais saiklis palīgteikumā un atbilsto-

šie apstākļa vārdi virsteikumā piešķir arī vienlaicīguma nozīmei.

Vienlaicīguma nozīmi apstiprina vārdu savienojums visu laiku virstei-

kumā, ko paskaidro palīgteikums.

Visu laiku, kamēr Arturs runāja, kāda meiča nenolaida acis

no viņa. V. L. 10, 219. Viņš dusmojās visu laiku, kamēr piekrāva ve-

zumus. V. L. 10,49. Visu laiku, kamēr tika cauri Brīviņiem, Anna

sēdēja kā uz karstām oglēm. A. U. 29, 709.

Saliktos teikumos ar prepozitīvu palīgteikumu abos komponentos iz-

teikta darbība (stāvoklis) ir vienlaicīga visā ar kamēr ierobežotā laika

posmā. Izteicējs imperfektīvajā verba formā abās daļās piešķir saliktajam
teikumam vēstījuma raksturu, tagadnes formā arī darbības (stāvokļa)
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atkārtojuma nozīmi. Pašam vienlaicīguma nojēgumam šādos saliktajos tei-

kumos ar kamēr ievadītu palīgteikumu ir dažāds saturs.

1. Salikts teikums apvieno divas paralēlas norises; palaikam katrā

komponentā izteiktajai darbībai arī savs darītājs.
Kamēr viņi [muzikanti] pūtās, meitas no lieliem ķipjiem slacīja

klonu. Brig. 5, 328. Kamēr mēs slaukāmies un ģērbjamies, viņš [lācēns]

kāpj kokos... 8.-U. 5, 279. Kamēr viri gatavojas tīklu iemešanai, kap-
teinis uz planšetes vienā no milimetru papīra kvadrātiem atzīmē mūsu at-

rašanās vietu. 2. Gr. 2, 113. Kamēr viņi stāv klusēdami, Daugava nes

steidzīgi vilni pēc viļņa tiem garām. Valdis 1, 253.

2. Vienlaicīgas ir parādības arī tad, ja galvenā parādība ir ietverta

palīgteikumā un tā ierobežo raksturoto laika posmu, bet virsteikumā ir iz-

teikta līdztekus parādība.
Kamēr es kā zēns uz laukiem dzīvoju, tikmēr mani lielākie draugi

bija mana vectēva un vēlāk mana tēva puiši. J. Por. 2, 201. Kamēr māte

darbā, meitenes paliek vienas pašas .. . Brod. 5, 28. Kamēr tēvs ņēmās

[runājās] ar priekšnieku, rokas atpūtināja ari dēls. Kar. 8, 8, 60. Mal bērns

paguļas, kamēr lielie pārrunā savas ģimenes lietas un izbauda atkal-

redzēšanās saldo laimi. 2. Gr. 2, 78.

3. Vienlaicīguma attieksme starp virsteikumā un palīgteikumā rakstu-

rotām parādībām paliek spēkā arī tad, ja laika ierobežojuma nozīmei pievie-

nojas cēloniska sakara nozīme.

Kamēr vien vēl Aza spēja, tamer viņa apgādāja delu... Aps. J. 2,
355. Kamēr viņš lasīja, zālē valdīja dziļš klusums. V. L. 10, 445.

Neatkarīgi no palīgteikuma pozicijas vispārinātas tagadnes formā iz-

teiktas cēloniskas attieksmes piešķir visam saliktajam teikumam, kura kom-

ponenti saistīti ar kamēr, objektīvas likumības nokrāsu.

Kamēr saule lec, tamēr migla acis kož. Lsk. 1, 152. Kamēr dzīvo,
tikām mācies. Lsk. 1, 65. Kamēr cilvēks vēl dzīvs, visādi viņa liktenis

var grozīties. A. S. 1, 257. Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā.
Lsk. 1, 40. Labs saimnieks ravē tīrumu, kamēr nezāles maziņas. Aps. J.

4, 16.

4. Postpozitīvs palīgteikums ar kamēr raksturo tās darbības laika

mēru, par ko ir runa virsteikumā, vai arī motivē tās parādības izbeigšanos,
par ko ir runa virsteikumā.

Tik ilgām [ilgi] vien jau sāp, kamēr virs zemes... Aps. J. 2, 175.

Saimniece Izgāja ārā un noskatījās, kamēr vien varēja saredzēt vēj-
lukturi. 8.-U. 3, 108.

5. Ja virsteikumā izteikts pamudinājums, sekojošais palīgteikums ar

kamēr, ko mēdz papildināt partikula vēl, nosaka pamudinājuma efektivitā-

tes robežu. Tā veidoti daudzi sakāmvārdi.

Loki koku, kamēr vēl mazs. Lsk. 1, 85. Kal dzelzi, kamēr [vel]
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karsta. Lsk. 1, 63. Tā arī: Bet tu apdomā labi, kamēr vēl laiks ... A. U.

4, 686. (Arī: kamēr nav par vēlu, kamēr vēl spēks kaulos v. tml.)

Palīgteikumam ar kamēr tādā gadījumā var būt arī rezultatīva no-

zīme, piem., Turies, kamēr bērni pieaug. ME. Paturi zirgu, kamēr mēs

darbu pārlūkojam. 81. 19, 10.

Piezīme. Šadu saliktu pakārtojuma teikumu palīgteikumos sastop arī

perfektīvu verbu tagadnes formas, piem.. Paturi grozu,k am ēr es ieberu ogas.

1001. §. Salikts pakārtojuma teikums, kurā palīgteikums ievadīts ar

kamēr, var izteikt arī tikai daļēju vienlaicīguma attieksmi starp virstei-

kumā un palīgteikumā raksturotām parādībām.
Ar kamēr pakārtotā palīgteikumā izteiktās ilgstošās darbības (stā-

vokļa) laikā noris virsteikumā izteiktā īslaicīgā darbība (stāvoklis). Pa-

līgteikumā tādā gadījumā ir imperfektīvs verbs, virsteikumā — perfektīvs,
vai palīgteikumā vienkāršā laika forma, virsteikumā — saliktā.

Un, kamēr viņš tur mocījies, piebraukuši divi ar lauku

zirgu. A. U. 21, 94. Kamēr citi sāka ko meklēt, man iešāvās prātā

uz galda uzcelt ķebli... J. Gr. 1, 141. Kamēr māte rīkojas pa kūti

un namiņu .. ~ Zane nosēdās atkārtot šis dienas skolas uzdevumus ...
V. Pl. 4, 343. Un, kamēr es tā guļu, ietinies siltajā kažokā,...

atskan aiz krūmiem no lielceļa puses troksnis
...

V. Pl. 4, 393. Kamēr

mēs s p riedel ējām[-am], jūra jau sākusi mest diezgan augstu

vilnīti. 2. Gr. 2, 38.

Piezīme. Gramatiskās un stila pareizības princips prasa ieverot šais

teikumos ar ilgstošās un īslaicīgās darbības saskari vienkāršo un salikto laika

formu, tāpat arī perfektīvo un imperfektīvo verbu lietošanas likumību.

1002. §. Sastopami saliktā teikuma veidojumi ar tādu kamēr, kas ne-

vis saista abus komponentus laika pakārtojuma attieksmē, bet pievieno
vienu otram gramatiski relatīvi patstāvīgus komponentus. Sastatījumam

var būt dažādas nokrāsas: kvalitatīva un kvantitatīva pretnostatījuma, pie-

ļāvuma, salīdzinājuma (krievu valodā tam atbilst TeM, ksk),

dažos gadījumos arī izbālusi vienlaicīguma nozīme.

1. Pretnostatījums ar kamēr nozīmē «tai pašā laikā»; to var aizstāt

arī ar bet.

Neliela meitene piesteidzās pie loga un lesaka gar lampu rīkoties, ka-

mēr zvejnieks, nosēdies uz zema ķeblīša, ... novilka garos ūdens zāba-

kus un pieslēja tos pie krāsns. V. Pl. 4, 339.

2. Pretnostatījumam ar prepozitīvu kamēr var būt salīdzinājuma no-

krāsa, piem., Kamēr citi daudzina izstādes ārējo spožumu, Gorkijs sa-

vās vēstulēs raksta par... darbaļaudīm, kas savākuši un radījuši Izstādes

bagātības. Sudr. 3, 203.

3. Pretnostatījumam var but arī pieļāvuma nokrāsa, piem., ... mūsu

republikā tika pieļauta ... mākslinieku individualitātes nivelēšana, kamēr
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(ari: kaut gan, bet) sociālistiskais reālisms prasa, lai mākslinieks... at-

klātu savu personību reālistiskā mākslas darbā. LM 5, 11.

Nav pareizi salikta teikuma komponentus saistīt ar saikli kamēr, ja

starp komponentos raksturotām parādībām nav kvalitatīva vai kvantita-

tīva pretstatījuma, nav arī laika nozīmes, kā, piem., ... ārpusē mētājās
nolietotas mašindaļas, kamēr darbnīcā griezīgi šķindēja metāliski

trokšņi. Kar. 8, 8, 61. Labajā rokā tādas kā izmežģījuma sāpes, kamēr

kreisās rokas elkonis rādījās pavisam notirpis. Valdis 1, 181.

Piezīme. Saistījuma ar kamēr [=bet] pretstatījuma nozīmi bez parādību
vienlaicīguma fona, pēc K. Mīlenbaha domām, latviešu valoda var būt aizgu-
vuši ar vācu valodas starpniecību (v. wāhrend, lat. cum adversativum). Tāda

pretstatījuma paraugs ir sakāmvārds lesmu jau drāž, kamēr putns vēl

mežā. Pareizā veidojumā teikuma komponenti būtu saistīti sakārtojumā: lesmu

jau drāz, [bet] putns vēl mežā vai pakārtojumā ar kad: lesmu jau drāž,

kad putns vēl mežā. Vērojumu apstiprina citi sakāmvārdu veidojumi, piem.,
Nekliedz jau urrā.kad vilks vēl purvā. Lsk. 2, 926.

1003. §. Daļēja vienlaicīguma nozīme izpaužas arī saliktos pakārto-
juma teikumos, kuru palīgteikums ir prepozitīvs un pakārtots ar kopš.

1. Palīgteikums, kas pakārtots ar kopš, raksturo kādas ilgstošas parā-
dības sākuma posmu, bet virsteikums — citu parādību, kas izpaužas līdz-

tekus pirmajai kā palīgteikumā raksturotās darbības sekas, piem., Kopš

Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis Barons sākuši Pēterburgā izdot

dumpīgo lapu, Baltijas vāciešiem un viņu sulaiņiem naktis vairs nenāk

miegs. Sudr. 5, 107.

2. Saiklim kopš var būt arī saikļa kamēr nozīme. Palīgteikums rak-

sturo sākuma ziņā ierobežotu darbības posmu: kopš es te strādāju, kopš

dzīvoju Rīgā. Virsteikums raksturo parādību, kas noris šai laikā un savu-

kārt sakrīt ar palīgteikumā minētās darbības sākumu.

...kopš viņš strādāja te, neviens no šefiem vēl nebija Urgās re-

dzēts-. V. L. 10, 395. Kopš tēvs strādāja kolhozā, ari Anna bija atgriezu-
sies mājās ...

V. L. 10, 503 (vai: Kopš tēvs bija sācis strādāt...).

Piezīme. Ja ar kopš saprotams laika moments, tad tam pieskaņojama
arī verba atbilstošā laika forma, piem., Kopš Amālija atnāca Kraupē-

nos, Lize vairs nedrīkstēja mežā kāju spert. A. S. 1, 126; (labāk: Kopš bija

atnākusi...).

Salikti teikumi ar laika secīguma attieksmi

starp komponentiem

1004. §. Nevienlaicīguma attieksme starp salikta teikuma kom-

ponentiem izpaužas divējādi: palīgteikumā izteiktā darbība notiek priekš
virsteikumā izteiktās darbības vai arī pēc tās (sk. 996. §). Parādību, kuru

domu sakars izvirza pirmajā vietā, izsaka vai nu palīgteikumā, vai virstei-
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kumā ar saliktām verba laiku formām vai perfektīvu verbu, bet parādību,
kas domu sakarā seko pirmajai, ar vienkāršām verba laiku formām vai im-

perfektīvu verbu.

1005. §. Parastākais komponentu saistījums arī nevienlaicīguma at-

tieksmes gadījumā ir pakārtojums ar kad.

1. Saliktā pakārtojuma teikumā ar palīgteikumu priekš virsteikuma

vienkāršai tagadnei virsteikumā atbilst saliktā tagadne palīgteikumā, vien-

kāršai pagātnei atbilst saliktā pagātne, vienkāršai nākotnei — saliktā nā-

kotne.

1) Šādas konstrukcijas iederas vēstījuma stilā un visbiežāk izteiktas

ar verbu pagātnes formām, retāk ar citām laiku formām.

Kad Aivars bija aizgājis, Olga sāka rosīties. V. L. 10, 47.

Kad piekusuši vai apnikuši dejot, tad iet rotaļās. 8.-U. 4,
293. Kad biju sagatavo j ies aizbraukšanai, paskatījos vil-

ciena sarakstā. 2. Gr. 2, 164. Kad galds bija novietots zem pulk-

steņa, man vajadzēja nostāties uz tā un mēģināt ar roku aizsniegt
stundu rādītāju. J. Gr. 1, 141. Kad mūsu nepacietība bija sasnie-

gusi augstāko pakāpi..., aizelsusies atnāca Varapoga ar mehāniķi.
Ē V. 1, 114. Kad tu būsi sniegusi roku savam mīļajam princim,
tad ari tu sāksi just prieku un pavasari. Rainis 8, 525.

2) Ar palīgteikumu priekš virsteikuma veidojas arī citādas laika at-

tieksmes. Virsteikumā raksturota parādība, galvenokārt stāvoklis, objek-
tīvi apstākļi, kas eksistē vai radušies jau pirms palīgteikumā izteiktās dar-

bības. Virsteikumā uz šo iepriekš radušos situāciju norāda laika apstākļa
vārds jau, piem., Kad sapulcējušies izklīda, laukā jau bija iestājusies
rudens nakts. J. Gr. 1, 84.

2. Saliktā teikumā ar postpozitīvu palīgteikumu darbību, kura no-

tiek pirms virsteikuma darbības, izceļ uzsvērts tikai (tik) tad virsteikumā

vai cits ar tikai pastiprināts laika apstāklis.

Kņada apklusa tikai tad, kad ienāca skolotājs. Saul. 4, 221.

Bet Avens apklusa tikai pēc pusnakts, kad bija izstāstījis visus

tanku iznīcināšanas noteikumus un paņēmienus. 2. Gr. 1, 39.

Uzsvērts tad, kas pastiprināts ar tikai, piešķir palīgteikumam arī no-

sacījuma nokrāsu.

Jauno [dzīvi] celsim tikai tad, kad vecā būs pilnīgi noārdīta...
P. R. 3, 327. Manu vēstuli no Somijas nosutis tikai tad, kad būšu

pāri robežai Norvēģijā. P. R. 3, 343. Jānis sasveicinājās ar viņu tikai

tad, kad viņi bija iegriezušies kādā pilnīgi tumšā šķērsieliņā. V. L.

10, 133.

Konteksta nosacījumos saliktā teikumā ar palīgteikumu starp virstei-

kuma vārdiem uzsvērtais tikai tad var atrasties arī teikuma sākumā, piem.,
Un tikai tad, kad viss bija padarīts, viņš sāka justies mierīgāk...
Kar. 8, 8, 34.
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Ja stila (ritma) nolūkā tad atmests, uzsvaru pārņem tikai, pie tam in-

tonācija saglabā elidētā tad nozīmi.

Un ērkšķu kreklu es tik [tad] novilkšu, Kad pati atriebe būs izdel-

dēta.
. . Rainis 10, 208. Viņš atjēdzās tikai [tad], kad skolotāja vairs

nebija klasē..
.

Valdis 1, 224.

Uzsvērto tad mēdz atmest arī teikuma sākumā. Tādā gadījumā tikai

pāriet no virsteikuma palīgteikumā, tikai kad aizstāj tikai tad, kad.. .
Tikai kad glābšanās vairs nebij iespējama, viņi uz nelaimi bij

kļuvuši uzmanīgi. 81. 19, 393. Tikai kad uguns deg atkal pilnā spēkā
un Jancis omulīgi atlaidies savā vietā, nomierinās ari Marčs... Valdis

1,272.

Piezīme. Nav pamata šādā gadījumā atdalīt palīgteikumu ar kad no

tikai, piem., Tikai, kadpuisēni pašlaik sasniedzagarasgatves galu, no muižas

sievu pulka atdalījās dārzniece. (Valdis l, 293), jo palīgteikums neprecizē parti-
kulu (pareizi: T ikal kad puisēni.. .).

3. Tiešs norādījums uz to, ka virsteikumā izteiktā darbība laika ziņā
seko palīgteikumā izteiktajai darbībai, ir laika apstāklis pēc tam virstei-

kumā aiz izteicēja.
No rīta viņš piecēlās drīz pēc tam, kad pirmā maiņa bija

aizgājusi uz purvu, un tūliņ izgāja pagalmā. V. L. 10, 580.
...

šl sa-

runa turpinās vēl ilgi pēc tam, kad pretim nākošais kuģis izgai-
sis mūsu skatienam. 2. Gr. 2, 158. Jaunu romānu sāku rakstīt ...pēc
tam, kad visumā galvenajos vilcienos jaunais darbs pārdomāts, iece-

rēts. LM 8, 33.

Reti sastopams, bet atzīstams ir veidojums ar saliktu saikli pēc tam

kad teikuma sākumā, kur to izrunā bez pauzes priekš kad, piem., Pēc tam

kad nobriedusi darba ideja..., es parasti izdaru beidzamo sagatavoša-
nos. LM 8, 33.

4. Dažādos teikuma veidojumos raksturota virsteikuma un palīgtei-
kuma laika attieksme, kas parāda mazu starpību starp divām norisēm vienā

laikā vai arī to; ka šīs norises seko viena otrai.

Palīgteikumā, kas pakārtots ar kad, raksturotā darbība ir pēkšņa un

par vienu laika sprīdi agrāka nekā virsteikumā izteiktā. Atro nomaiņu rak-

sturo vēl ne un kad jau vai verba nepagūt formas kopā ar nenoteiksmi, arī

vardi ar pēkšņuma nozīmi.

Bet nebijām vēl ne godīgi atsēdušies, kad arī viņš [lācēns] jau
bija klāt. 8.-U. 5, 275. Mēs ne pagūstām apskatīties, kad vezums ja v

zemē. Ē. V. 1, 211. Bērni taisījās turpināt uzsākto ceļu, kad gluži ne-

gaidot gar sētu drāzās mūrnieka Pēteris. Valdis 1, 157. Tad, atspie-
dis galvu rokā, gribēja jau atkal nogrimt domās, kad tam gluži ne-

gaidot kas pavisam savāds iešāvās prātā.
.
. Janš. 1, 42.

1006. §. Vienlaicīguma attieksmes izteikšanai dažādus variantus dod

arī pakārtojums ar kamēr.
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I. Ar prepozitīvu palīgteikumu veidotā saliktā teikuma virstei-

kumā izteiktā darbība izbeidzas ātrāk nekā palīgteikumā izteiktā darbība.

Virsteikumā uz to norāda apstākļa vārds jau, kas iedomājams arī tur, kur

tas nav minēts.

Bet, kamēr Ņina attapa īsto vārdu, durvis aizklakstēja ciet...

A. U. 18, 1027. Kamēr tika līdz mājai, jau bija iestājusies krēsla.

2. Tai pašā pozicijā virsteikumam var būt ilgstošas darbības nozīme,
bet palīgteikumam ar perfektīvu verbu saliktā laika formā ir arī nosacī-

juma nokrāsa. Nevienlaicīguma attieksmi tādā gadījumā mēdz izteikt ar

noliegtu izteicēju vienā vai abās saliktā teikuma daļās.

1) Noliegts izteicējs palīgteikuma:

«Pasteidzies, kamēr citi puikas vēl n a v atnākuši,» Kauliņš mu-

dināja. V. L. 14, 208. Pazudi, kamēr es vēl neesmu saskaities.

A. Grig. 9, 613. Kamēr kaitnieks nebija atklāts, vajadzēja būt ga-

tavam uz visu. J. Gr. 4, 179.

2) Noliegts izteicējs virsteikumā; diezgan bieži noliegums izteikts

ar frazeoloģiska rakstura vārdu savienojumu nelikties mierā:

Viņš nelikās mierā, kamēr pēdējā krastā žūstošā laiva bija
dabūta ūdenī un nozudusi selgā. J. Gr. 4, 58. Bet es pasēdēšu klāt un

ātrāk nelikšos mierā, kamēr viņa [māte] apēdīs visas ogas līdz

pēdējai zemenītei. V. L. 10, 98. Pēc sacīkstēm Ilzes draugi nelikās

mierā, kamēr tos ielūdza ciemos. A. Grig. 9, 217. Sēdēšanas [sēdes]

gan laikam nevarēsim iesākt, kamēr karstums pāriet [būs pārgājis].
Aps. J. 2, 155. Neviens neteica ne vārda, kamēr klusumu it kā aiz-

dzina no otras istabas ienestā degošā lampa... K. Š. 1, 31.

3) Noliegums abos komponentos:
Tā jau es neiešu projām. Neiešu, kamēr man citas atbildes ne-

būsi devuse [-si], Kristīn. 81. 17, 349. Es neiešu prom, kamēr ne-

būšu uzzinājis, kur palicis mans dēls. V. L. 10, 130. Kamēr plūdi

pilnīgi ne no kritīsies, par liellaivas dzīšanu uz fermu pret straumi

nav ko domāt. A. Grig. 9, 582.

Noliegtā verba forma šādos saliktā teikuma veidojumos ir īpatnība,
kas latviešu valodai ir kopīga ar krievu valodu. Dažos gadījumos noliegtas
formas vietā iespējama arī nenoliegta un otrādi, pie tam teikuma saturs

nemaz nemainās, sal., piem., Zinu, miera nebūs, kamēr to [vēstuli] uz-

rakstīšu. Brod. 5, 27 (bet arī: kamēr neuz raks tīšu vai nebūšu

uzrakstījusi)... nelaidīšu tevis agrāk no istabas ārā, kamēr man

īstaiemeslu neb ū s i pateicis. 81. 19, 70 (bet arī: kamēr būsi pa-

teicis).

Parastāka ir noliegtā forma.

3. Postpozitīvā palīgteikumā saiklim kamēr ir ierobežota laika

sprīža ilguma nozīme un rezultatīva nozīme.
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1) Palīgteikumā raksturotā darbība pārtrauc resp. izbeidz virsteikumā
raksturoto darbību; izbeigumam var būt arī darbības rezultāta nozīme.

Viņi pastāvēja bridi, kamēr laiva pazuda aiz biezāniedru klāna..
.

A. U. 21, 129. Mēs tikmēr sturmējām, kamēr iesturmējām šķūni sā-
džas ziemeļu malā. A. Grig. 9, 142. Es tikām lūdzu, tikām lūdzu, ka-

mēr tēvs bija ar mieru
...

81. 17, 300.

2) īpaša strukturāla nozīme ir postpozitīvam palīgteikumam ar ka-

mēr aiz tāda virsteikuma, kas raksturo kādas parādības kvalitatīvas mai-

nas. Laika attieksmes ziņā palīgteikums ir šo maiņu beigu posms, bet arī

jauna kvalitāte, rezultāts.

Zili dūmi paceļas pār zēnu galvām, pieņem dažādus pūkainus veidus,
kamēr vējš tos sarausta un izgaisina jauno egļu galotnēs. J. Por. 2

r

289. Saule sāka spīdēt atkal ar zobiem, kamēr beidzot pavisam nozuda.

V. Pl. 4, 367. Edgar, paskaties oglēs! Tā izkvēl mīlestība. Sākumā iedegas

spožā liesmā, bet tad pamazām apdziest, kamēr paliek pāri tikai sar-

kanas ogles. 2. Gr. 2, 75.

3) No vienlaicīguma un nevienlaicīguma viedokļa nav aplūkojami tie

saliktie teikumi, kuros palīgteikums ar kamēr attiecas uz virsteikuma iz-

teicēju vai galveno locekli, kas izteikts ar kādu verba gaidīt formu, piem.,
Es gaidīšu (gaidīju, gaidu), kamēr tu nāksi. Negribu gaidīt, kamēr

satumsīs v. tml. Palīgteikums šādā veidojumā tuvojas papildinātāja no-

zīmei, tomēr saglabā arī laika nozīmi (sk. 975. §); palīgteikums ar kamēr

var papildināt vienkopas vai divkopu teikumam atbilstošu virsteikumu ar

atbildi uz laika mēra jautājumu cik ilgi?, bet ne vienlaicīguma, ne secī-

guma attieksmi tas nerāda.

Tad būs jāuzgaida, kamēr purvs mazliet nosēdisies. V. L. 10, 518.

Ak tētiņ, tā jau nemaz negribēju teikt! ... gaidīšu, kamēr tu dosi savu

atļauju. 81. 19, 17. .. .jāgaida, kamēr izrakstīs caurlaidi. R. B. 1, 268.

Diezgan bieži palīgteikums ar kamēr papildina verbu gaidīt divdabja
formā dažāda tipa saliktajos teikumos, piem., Uzgaidījusi, kamēr Jānis

paēd vakariņas, Olga noridāja galdu. V. L. 10, 25. Māte sēdēja nomaļus,
gaidīdama, kamēr viņi paēd

...

Saul. 4, 160.

4) Specifiska attieksme starp salikta teikuma komponentiem rodas, ja

komponents, ko ievada kamēr, pievienojas virsteikumam, kura ietverts kāds

laika nojēgums, piem., Pagāja divas stundas, kamēr apkopu māju vai

otrādi: Kamēr apkopu māju, pagāja divas stundas. Pakārtotais kompo-
nents raksturo kādu darbību, neatkarīgais komponents — šai darbībai

nepieciešamo laika mēru. Šķietamais jautājums cik ilgi? neizriet no neat-

karīgā komponenta (uz to neatbild palīgteikums). Starp teikuma kompo-

nentiem tāpēc arī nerodas vienlaicīguma vai secīguma attieksme, vai arī

par tādu var runāt tikai nosacīti.

Sādu saliktā teikuma veidojumu ir krietni daudz. Pulksteņa laika vietā

var būt nosauktas arī citas laika vienības ar laika mēra nozīmi, bet par
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izteicēju vai galveno locekli ir lielākoties verba paiet laiku formas. Šādi

palīgteikumi ar kamēr nepapildina virsteikumu ar laika apstākļa nozīmi,
tiem ir darbības rezultāta nozīme ar cēloņa nokrāsu.

Pagāja vairāk nekā stunda, kamēr piekrāva abus vezumus. V. L.

10, 50. Pagāja vairāk nekā divas dienas, kamēr to [laivu] atzēģelēja

šurp. J. Gr. 1, 104. Sapulce' ieilga lidz vēlam vakaram, kamēr viss bija

pārrunāts . . .P. R. 3, 189.

Laika attieksme šādas struktūras teikumos šķiet vairāk uzsvērta vei-

dojumos ar prepozitīvu kamēr, piem., Kamēr paši sazvejosim un iesālī-

sim, paies vēl laiciņš. 2. Gr. 2, 59.

1007. §. Darbību (stāvokli) priekš vai pēc virsteikumā raksturotās

darbības (stāvokļa) izsaka pakārtojums ar iekams (lekāms, ļekām).
Ar pakārtojuma saikli iekams (lekāms, ļekām) ievadīts laika apstākļa

palīgteikums nozīmes ziņā ir daļējs vai pilnīgs sinonīms pakārtojumam
ar kamēr vai pakārtojumam ar pirms, piem., Kamēr neiemanīšos jau-

najā darbā un iekams nebūs zivju, par atpūtu nav ko domāt
...

2. Gr.

2, 231.

Tāpat kā saistījumā ar kamēr, arī saistījumā ar līdzīgas nozīmes

iekams (lekāms, ļekām) viens vai abi komponenti var būt noliegti.
. .. mēle tam taisni tvīka pastāstīt par šo svarīgo notikumu Bisnleka

avīzes cilvēkiem, iekams tie vēl nav dabūjuši dzirdēt no citas puses.

A. U. 18, 1011. lekams Annele nedzīvoja Avotos, viņa ari neko nezi-

nāja no laika [par laiku]. Brig. 5, 247. Neskrien gaisā, iekām spārni nav

izauguši. Lsk. 1, 69.

Tāpat kā saistījumā ar pirms, arī saistījumā ar līdzīgas nozīmes

lekams (lekāms, ļekām) virsteikumā raksturotā darbība ir primāra (sal.
1012. §), piem., Tad, iekām vēl vecenīte spēja atbildēt, viņš [skolotājs]

nosēdināja to uz krēsla. Kaudz. 2, 8.

1008. §. Palīgteikums, kas pakārtots ar līdz (ar nozīmi «kamēr»), pa-

rāda darbību, kas seko virsteikumā izteiktajai darbībai un ir virsteikumā

izteiktās darbības pozitīvs vai negatīvs rezultāts.

Lai ērkšķis ērkšķi dur, līdz abi truli! Rainis 10, 208. Saules spēkā
sirdis silda, Līdz tās notrīs pēkšņā priekā... Rainis 3, 376. Kuprainītis
bridi nolūkojās aizgājējam vienaldzīgi pakaļ, līdz tas tumsā pazuda.
Janš. 1, 42. Arvien tu pēdējo smeltni smelsi, Līdz pati kā avots klintis

šķelsi, Līdz pati kā jauna druva tu zelsi. Brig. 4, 252. Bez sava gala

viņš tēloja dažādas jocīgas ainas, līdz Jānis sāka smieties. A. S. 3, 9.

Droši vien mašīna neskaitāmas reizes papildināta un pārveidota, līdz tā

kļuvusi tāda ka tagad. J. Gr. 1, 87. Tā viņi turējās gandrīz dienu, līdz

tos ieraudzīja Ragaciema zvejnieki un izglāba. J. Gr. 1, 135.

1009. §. Pakārtojuma saikļa lidz vietā retāk sastopams divkāršais saik-

lis lidz kamēr, ar ko palīgteikumā raksturots darbības beigu efekts, gaidīts,
nepieciešams rezultāts.
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Vienā laidā ritošam dziesmas stāsta pavedienam pievērpjas dažādi

blakus piesaistījumi un sarežģījumi, lidz kamēr beigas nosveras

straujā traģiskā lauzumā. A. U. 37, 101. Bet vai mani nervi izturēs šl

plēsoņa glūnošo skatienu, lidz kamēr atausis rits... A. U. 21, 105.

Dažu [strādnieku] strupi pārtrauca ārējo notikumu brāzma, dažs pastāvēja
ilgāku laiku, lidz kamēr pašā strādniecībā nemitīgi strāvojošie dzī-

vie ūdeņi uzsita jaunu vilni, aizskaloja pagurumu, šaubas, nedrosmi,
minējumus un zīlējumus

...
A. U. 18, 1001.

1010. §. Ar saikļiem tikko, tiklīdz, līdzko pakārto virsteikumam tādu

palīgteikumu, kas raksturo norises momentu priekš virsteikumā izteiktās

darbības sākuma vai darbību, kam tūlīt seko virsteikumā izteiktā dar-

bība. Ar savu leksiski semantisko nozīmi šie saikļi ar nelielu stilistisku

starpību norāda, ka laika sprīdis starp virsteikumā izteikto parādību un

palīgteikumā ietverto parādību ir īss.

1. Darbība (stāvoklis), ko raksturo ar tikko ievadīts palīgteikums, ir

pretstats ilgstošajai parādībai, kas izteikta ar kamēr pakārtotā palīgtei-
kumā, sal., piem., Kamēr viņa [vecmāmiņa] stāstīja par dzīves notiku-

miem, mēs abi uzbudinājāmies, bet, tikko pārgājām jaukajā pasaku

valsti, atkal apmierinājāmies. 8.-U. 4, 222.

Palīgteikumā raksturotā darbība daudzos gadījumos ir sekojošās dar-

b'bas tiešs vai netiešs cēlonis. lepriekšēju darbību palīgteikumā turklāt lie-

lākoties mēdz raksturot ar verba saliktā laika formu (atskaitot vispārināto

tagadni) vai ar verba sākt formu (tikko sāka).
Tikko jātnieki bija brīvajā laukumā aiz dārza žoga nokāpuši

no zirgiem, atnāca stacijas apkalpotājs ar vairākiem tukšiem spaiņiem un

uzaicināja Ildzi pēc ūdens. 8.-U. 5, 59. Tikko kuģis bija izremon-

tēts, es gatavojos doties atpakaļ. 2. Gr. 2, 74.
...

tikko dejotāji atkal

sāka mīdītie s, putekļi griezās kā migla. Brig. 5, 328.

2. Palīgteikums ar tiklīdz arī raksturo darbību, kurai tūlīt seko cita.

Dažos veidojumos tiklīdz ir sinonīms saiklim tikko, bet veidojumiem ar

tiklīdz laika nozīme ir spilgtāka, tāpēc palīgteikumā var būt tā pati laiku

forma, kas virsteikumā. Kā iepriekšējās darbības, tā īslaicīguma nozīme

piemīt pašam saiklim tiklīdz. Toties virsteikuma izteicējam vai galvena-
jam loceklim pievienojas vai arī var būt piedomājams laika apstākļa vārds

tūliņ.

Tik lidz skala galā sakrājas ogle un liesma kļūst vājāka, man

ogle tūliņ jānokrata skārda trauciņā. L. P. 3, 301. Tiklīdz viņa acis

aizvēra, tūliņ tā redzēja ugunīgas liesmiņas... 81. 19, 40. Tiklīdz

uzlēca saule, virs jāras parādījās lidmašīna. J. Gr. 4, 161. Tiklīdz šķid-
rums kļūst lipīgs, tas jāatdzesē un jāfiltrē... Pad. J. 8, 221. Tiklīdz

karalis atgriezīsies, es dzeršu kāzas. J. Ez. 1, 249.

3. Palīgteikums, kas pakārtots ar līdzko, ir sinonīms ar tiklīdz pakārto-
tam palīgteikumam un tāpat raksturo darbību, kurai tūlīt seko kāda cita.
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Līdzko sametās tumsiņa, ielidām ar krusttēvu Klāvu salmu būdā.

V. Pl. 4, 411. Stāvoklis mainījās, līdzko no pilsētas atgriezās Strauj-

ups. J. Gr. 2, 177. Toreiz, līdzko saņēma vēstuli no brāļa, Dace tūlīt

bija uzrakstījusi atbildi... Kar. 8, 8, 36.

4. Saikļa līdzko vietā ar to pašu nozīmi vecākajā literatūrā lietots

kolīdz, retumis sastopams arī lidz.

..

.Kolīdz [vecāmāte] celsies, tūlīt grāmatu atņems. D. A. 1, 617.

Katru dienu, līdz ceļos, skrēju ārā klausīties, vai kalnā rīb. V. Pl. 4, 386.

1011. §. Līdzīgas nokrāsas laika attieksmi starp virsteikumu un palīg-
teikumu kā ar tikko izsaka arī saliktā teikuma veidojumi ar kā — tā un ar

tikko — kad.

1. Palīgteikums, kas pakārtots ar kā un kam virsteikumā atbilst tā,

raksturo norises, kas ātri seko viena otrai, pie tam virsteikumā izteiktā dar-

bība sākas vai mēdz sākties tai momentā, kad palīgteikumā izteiktā dar-

bība beigusies. Ar kā — tā tāpēc var izteikt arī (palaikam tikai lakoniskā

formā) vienas un tās pašas darbības ātra atkārtojuma raksturu. Saistījums
ar kā — tā ir pozicionāli noteikts.

Bet, kā vilciens piestāj svešā stacijā, tā man atkal sākas tracis ar

Minci. A. U. 21, 47. «Runā kā aušas.. .» Ilze sirdījās. «Kā sāk, tā vairs

nevar beigt.-» V. L. 10, 392. Bet, kā uzskata tevi, tā smiekliņi notrūkst

A. S. 1, 255. Kaut tas pats mūsu Dzelzkalējs: kūpina vienā kūpināšanā.
X ā vienu beidz, tāotru mutē. J. Gr. 2, 26.

2. Saliktie teikumi, kas veidoti ar pakārtojuma saikļiem tikko — kad,

kur kad aizstāj virsteikumā atbilstošo tā, norāda uz abu komponentu vien-

līdzību atkarīguma ziņā. Laika attieksmes ziņā šādu daļu savienojums rak-

sturo divu parādību saskari sākuma posmā vai sakaru starp parādībām,
kas tieši seko viena otrai.

Tikko no rītiem putniņi sāka vidžerēt, kad arī smēdē jau atska-

nēja āmura sitiens.. . 8.-U. 12, 15. Tikko esmu paguvis iemaksāt naudu

par braukšanu lidz nākošai stacijai un saņēmis kvīti, kad dzirdu jau

piebraucam jaunus zirgus. 8.-U. 5, 168. Tikko pirmie [pulki] bija atstā-

juši savas pastāvīgās nometnes
...,

kad viņu vietā jau sāka pulcēties
citi. K. S. 1, 58.

Vārds tikko iekļaujas virsteikumā kā laika apstāklis, un saliktos tei-

kumos ar kad jau ievadītu palīgteikumu laika attieksme starp virsteikumu

un palīgteikumu ir daļēja vienlaicīguma attieksme, kuru raksturo tikko

virsteikumā un kad jau palīgteikumā.
1012. §. Uz darbību, kas notiek (resp. kam jānotiek) pēc virsteikumā

izteiktās darbības, norāda arī palīgteikums, ko ievada apstākļa vārds

pirms, piem., Pirms mās ieskaitīs grupās, mums bus jāpierada sa-

vas spējas, t. i., papriekšu mēs parādīsim savas spējas, pēc tam mūs ieskai-

tīs grupā.
«Tātad mēs papriekšu Marijā drusciņ noskatīsimies, pirms viņu
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sauksim,» kalējs runāja. 81. 19, 25. Daudz ari lapu dīgst un nīkst, Pirms
visa birze Jbirzs] top zaļa... Asp. 3, 24. Pailga skolotājs jau labu laiku

kā bij iznācis un zvanīja skolas galā, pirms mēs ieklausījāmies. A. U.

21, 73.

Pakārtojumam ar pirms ir arī citāda nokrāsa. Ar pirms pakārtotais
palīgteikums var raksturot tādu darbību (stāvokli), kas neļauj realizēties

kontekstā izteiktajam nodomam un ir citas, neparedzētas darbības (stā-
vokļa) cēlonis. Tad palīgteikumā mēdz būt tādi vārdu savienojumi kā

pirms paspēja (paguva), pirms attapās, pirms iedomājās v. tml.

Licis gribēja pavilkt sviru un mašīnu apturēt, bet, pirms viņš to

paspēja, virpa sausi nokrakšķēja. J. Gr. 1, 90. Pirms attapās uzmest

liesmām segu, bija jau par vēlu.

1013. §. Divu parādību secīgumu var atspoguļot salikts teikums ar

saikli kopš pakārtotu postpozitīvu palīgteikumu. Palīgteikums nosauc dar-

bības sākuma posmu, bet darbības sekas raksturotas virsteikumā kā ilg-
stošs psihisks vai fizisks stāvoklis, piem., Visa zeme noskumusi, Ak, kopš

viņa projām gāja. .. Rainis 8, 421. Ak, šis vien Ir manas ilgas, Kopš no

bērna gadiem modos! Rainis 8, 422.

Parādību secīgums izriet no salikto teikumu satura. Prozas valodā

vienā un otrā gadījumā to izteiktu ar saliktām laika formām palīgteikumā:
kopš viņa aizgājusi, kopš esmu (pa)modies.

Piezīme. Ari saistījumā ar kopš dažos gadījumos starp virsteikumu

un palīgteikumu nav vienlaicīguma, resp. nevienlaicīguma attieksmju. Tas ir

tad, kad saiklim kopš ir saikļa kamēr nozīme. Ar kopš pakārtots postpozitīvs
palīgteikums raksturo kādu darbību (stāvokli), bet virsteikums nosaka zināmu

laika momentu, no kura minētā darbība sākusies un turpinās; kopš tad nozīmē

«no tās dienas», «no tā brīža» v. tml., uz ko norādīts virsteikumā, kurā ietverts

laika nojēgums.
Jūlija vidū pagāja gads, kopš Paceplu Anna sākusi strādāt Pur-

vāju pagastapartorga amatā.V. L. 10, 408. Jau pagājušas vairākas dienas,

kopš dzīvojukopā ar komandu... 2. Gr. 2, 61. Jau aizritējusi nedē\a,kopš
esmu mājās.Sudr. 5, 272. Šovasar pagāja desmit gadu,k op š beidzām skolu.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR VEIDA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

1014. §. Salikts pakārtojuma teikums var būt tā veidots, ka starp at-

karīgo un neatkarīgo komponentu ir veida attieksme: atkarīgais kompo-
nents jeb vei d a apst ā k ļ a palīgteikums paskaidro, kā, kādā veidā

notiek tas, par ko ir runa neatkarīgajā komponentā. Veida apstākļa palīg-
teikums aizstāj veida apstākli virsteikumā, piem., Es nosviežu karoti, ka

nopaukšķ vien, un dodos laukā (Ē. V. 1, 228) vai precizē virsteikumā esošo

veida apstākli, palaikam apstākļa vārdu tā, piem., Neveicas tā, kā vaja-
dzētu. C. 8, 236.

Veida apstākļa palīgteikuma noteikšanai par kritēriju var būt jautā-
jums kā?
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1015. §. Blakus teikumiem ar veida apstākļa palīgteikumu salikto pa-

kārtojuma teikumu sistēmā kā tuvus, bet patstāvīgus veidojumus var izda-
līt saliktus pakārtojuma teikumus ar salīdzinājuma palīgteikumu
(sk. 1020.—1032.§), saliktus pakārtojuma teikumus ar seku palīgteikumu
(sk. 1033.—1040. §) un saliktus pakārtojuma teikumus ar mēra ap-

stākļa palīgteikumu (sk. 1041.—1047. §).

Piezīme. Šim iedalījumam piemīt zināmi trūkumi: «Salīdzinājuma pa-

līgteikuma» pamata ir pieņēmums, ko balsta attiecīgie saistījuma līdzekli. Salī-

dzinājums kā komunikatīvs līdzeklis izmantots arī citos teikumu tipos; arī sa-

liktajā teikumā ar seku palīgteikumu var būt salīdzinājuma elementi. Dažos

gadījumos salīdzinājuma nozīme saplūst ar mēra un pakāpes nozīmi. Termina

«seku palīgteikums» pamatā ir galvenokārt atkarīga komponenta nozīme, seku

nozīmes palīgteikums saskaras ar mēra vai pakāpes nozīmes palīgteikumu, ku-

ram arī var būt seku palīgteikuma forma un daļēji arī seku nozīme (sk. 1046. §).

1016. §. Veida apstākļa palīgteikumu saista ar virsteikumu pakārto-

juma saikļi ka, lai un apstākļa vārds kā. Virsteikumā tiem var atbilst

apstākļa vārds tā. Atbilstošais tā virsteikumā var būt arī fakultatīvs,

piem., «Tas zirgs Ir saimnieka, bet tās rokas manas!» Jānis attrauca. «Ar

tām es daru [tā], kā man patikas!» V. L. 10, 22.

Veida apstākļa palīgteikuma nepieciešamību nosaka galvenokārt fa-

kultatīvais apstākļa vārds tā virsteikumā.

Veida palīgteikums, kas ievadīts ar kā, var būt prepozitīvs vai post-
pozitīvs, piem., Kā patīk, tā dari. Dari, kā zini. Grozies, kā gribi.

Esmu pārdomājis un saku [tā], kā es to saprotu ... Saul. 2, 93. Mana

mīlestība sākās tieši tā, kā es stāstīju. 2. Gr. 2, 66. Kā abi ar tēvu pra-

tām, tā iekārtojāmies. V. L. 10, 476.

Viens noliegts, otrs nenoliegts komponents piešķir saliktajam teiku-

mam pretstatījuma nokrāsu.

Viņa jau tā nedomā, kā ātrumā pasaka. Kar. 6, 2, 33. Man neizde-

vās tā, kā biju domājis. P. R. 3, 235.

Ar kā pakārtoti frazeoloģiska rakstura teicieni kā nākas, kā pieklājas

palīgteikuma funkcijā attiecas virsteikumā gan uz apstākļa vārdu tā, gan

uz citu vārdu, kuram tie nostājas blakus. Minētajiem teicieniem starp virs-

teikuma vārdiem ir iesprauduma raksturs.

Izrunāsimies šajā nakti tā, kā draugiem pieklājas... 2. Gr. 2,
177.

...
tu ne vienmēr esi dzīvojis tā, kā pieklājas. 2. Gr. 2, 178.

...es vēl nemaz nedzīvoju tā, kā man pēc savas kārtas pienākas.
81. 19, 12. Pat atvadīties, kā nākas, viņa netaisās. V. L. 10, 580. Man

visi papīri pārrakstīti, kā nākas, uz īstā vārda. V. L. 10, 362.

1017. §. Vārdu pāri kā — tā vai tā — kā ir saistītājelementi arī salik-

tos pakārtojuma teikumos ar salīdzinājuma palīgteikumu, tāpēc ar kā — tā

vai tā — kā veidoti teikumi formāli ir līdzīgi saliktiem teikumiem ar salī-

dzinājuma palīgteikumu, bet jēdzieniski vai nu nemaz neatbilst, vai nepil-

nīgi atbilst salīdzinājuma nozīmei. Salikti teikumi ar salīdzinājuma palīg-
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teikumu gramatiski atšķiras no teikumiem ar veida apstākļa palīgteikumu
galvenokārt ar komponentu relatīvu patstāvīgumu, tomēr arī šādos gadī-

jumos veida un salīdzinājuma nozīmes saskaras, īpaši tad, ja starp kom-

ponentiem ir arī nosacījuma vai cēloņa un seku attieksme, piem., Kā govi

ieslauc, tā piens tek. Lsk. 1, 73. Kā mežā sauc, tā atskan. Lsk. 1, 112.

Xā dzen, tā lien. Lsk. 1, 63.

Veida nozīme izpaužas arī šādos ar kā — tā veidotos teikumos.

Un, kā es nosaku, tā būs būt. V. L. 10, 473. Gribu dzīvot pilnīgi, pil-

nīgi tā, kā vēlas viņš .. .A. Grig. 9, 585. Pirmo reizi Latvijas darba ļau-
dis varēja veidot savu jauno, brīvo dzīvi tā, kā tas viņiem patika. ...

V. L. 10, 26.

1018. §. Darbības (stāvokļa) veidu (atbild uz jautājumu kā?) raksturo

arī tāds komponents, kas, paskaidrojot virsteikumā apstākļa vārdu tā, pa-

kārtojas virsteikumam ar ka. Palīgteikums formāli veidots kā seku palīg-

teikums, bet jēdzieniski komponentam nav seku nozīmes.

1. Palīgteikums, ko ievada saiklis ka, raksturo darbības (stāvokļa),
veidu kā īpašu paņēmienu, piem., Ķlucē kungs šos vārdus Izrunāja tā, Ka

tik drusku viena lūpa pie otras piemetās. Aps. J. 2, 157.

2. Veida apstākļa palīgteikums var raksturot virsteikumā izteiktās dar-

bības veidu, intensitāti ar kādu līdzteku parādību, ko palaikam izsaka ar

frazeoloģiska rakstura teicieniem. Šādi teicieni formāli jo tuvu saskaras

ar seku nozīmes palīgteikumiem, bet raksturo tikai intensīvas norises

veidu. Šādā palīgteikumā palaikam ir partikula vien.

Auris trenc ūdeni pa kūsošo papuvi, izrauj Iz [no] lieveņa jumta salmu

vltenl un per viņu, ka salmi vien pa gaisu put. Zeib. J. 1,7. ... tie [zirgiļ
ēda sienu, ka skraukstēja vien. D. A. 1, 607. ... citi kolhoznieki pa to

laiku cērt, ka zib vien. A. Grig. 9, 618. Savu spēku puiši liek lietā un

grābj sienu, ka put vien. Pad. J. 9, 124.

3. Palīgteikums, kas ievadīts ar ka, var papildināt virsteikumu, kurā

ir verba būt vai bezpersonas nozīmē lietotu verbu gadīties, notikt, iznākt

laiku formas (ir tā, gadās tā, iznāk tā, notiek tā). Palīgteikums pakārtots
ar ka un paskaidro virsteikuma saturu (kā ir, kā notiek, kā gadās v. tml.).
Šādu konstrukciju lieto ļoti bieži. Vienkopas teikumam atbilstoša virstei-

kuma ikreizējā konkrētā nozīme atklājas tikai palīgteikumā un plašākā
kontekstā.

/ r kādreiz tā, ka tu cilvēkam pieķēries no paša pirmā brīža...
2. Gr. 2,21. ...dažkārt ir tā, ka tu, cilvēks, tikai apmelo pats sevi

un visu pasauli runādams. J. Ez. 1, 109. No 11'ka tā, ka Antons katru

dienu gadījās viņas ceļā. V. L. 10, 12. Mūsu dzīvē nereti notiek tā, ka

sabiedrisko interešu labā jāaizmirst savas personīgās. V. L. 10, 425.

Iznāk tā, ka tev tagad jācieš kopā ar mani. V. L. 10, 468. Tēva acis

iznāk tā, ka cilvēks sākas tikai no saimnieka. A. S. 1, 38. Bet dažreiz

gadās ari tā, ka laimeaiziet lēni, nemaz neatnākusi. A. Grig. 9, 628.
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1019. §. Uzsvērto apstākļa vārdu tā pirmajā komponentā paskaidro arī

lāds veida apstākļa palīgteikums, kas pakārtots ar saikli lai. Atbildot uz

jautājumu kā?, darbības veida motivācija saistās ar darbības nolūka

nozīmi.

Es tik gribēju viņu vienreiz tā nosviest, lai viņš nokrīt citādāk...
V. Pl. 5, 417. Viņš nespēja stāstu iegrozīt tā, lai tas nekļūtu tik vē-

jains... P. R. 3, 256. Tev jāizturas tā, lai nezinātājam mežs izliktos

pilnīgi tukšs. P. R. 3, 64. Viņš gribēja noklāt pie maģistrāles kanāla tā,

ia i sargs... neredzētu viņa ierašanos. V. L. 10, 522. Bet vai nav iespē-

jams kultūras nama darbu nostādīt tā, lai tas palīdzētu citām svarīgām
mūsu dzīves nozarēm? A. Grig. 6, 39.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR SALĪDZINĀJUMA PALĪGTEIKUMU

1020. §. Salikta teikuma komponenti ir salīdzinājuma attieksmē, ja
■darbību, stāvokli, pazīmi, par ko ir runa vienā komponentā, paskaidro otrs

komponents salīdzinājumā ar kādu citu darbību, stāvokli, pazīmi vai arī

ar kādu citu parādību. Salīdzināmo parādību izsaka virsteikums, salīdzi-

nājumu — salīdzinājuma palīgteikums.
Salīdzinājuma attieksme atšķiras no citām pakārtojuma attieksmēm.

Sintaktiskais salīdzinājums, tāpat kā pretstatījums, sastatījums, ir īpašs

komunikācijas paņēmiens, konkretizācijas līdzeklis. Salikta pakārtojuma
teikuma divas puses — salīdzināmā puse un salīdzinātāja puse ir vienas

komunikatīvas vienības relatīvi patstāvīgas daļas.

Uzbūves ziņā un komponentu pozicijas ziņā uz saliktiem pakārtojuma
teikumiem, kuros izteikts salīdzinājums, daļēji attiecināms viss tas pats,

;kas teikts par saliktiem teikumiem ar veida apstākļa palīgteikumu, tikai

saistījuma līdzekļu ziņā bagātāki ir teikumi ar salīdzinājumu. Ar saikli

.kā var pakārtot gan veida apstākļa palīgteikumu, gan salīdzinājuma pa-

līgteikumu, ar it kā, kā kad tikai salīdzinājuma palīgteikumu. Salīdzinā-

juma attieksme starp saliktā teikuma komponentiem izpaužas galvenokārt
■divējādi: kā salīdzinājums un kā pielīdzinājums. Starp abiem veidiem nav

formāla norobežojuma. Salīdzinājuma izteikšanai lieto kā, nekā, it kā, ka

kad, pielīdzinājumu izsaka ar tāpat kā, arī ar kā, it kā, kā kad ievadīti

palīgteikumi.

Saikļiem kā, It kā, kā kad, ar kuriem pakārto salīdzinājuma palīg-
teikumu, virsteikumā var atbilst apstākļa vārds tā.

Palīgteikums var būt pakārtots ar saikli kā, kuram virsteikuma at-

bilst apstākļ.a vārds tāpat. Palīgteikumu ar pretstata nokrāsu pakārto ar

saikli nekā. Divu komponentu salīdzinājuma attieksmi izsaka arī ar saikļu

pāri/o — jo.
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Salīdzinājuma saikļi kā, it kā, kā kad kopā ar atbilstošajiem ap-

stākļa vārdiem virsteikumā tā, tik, tāpat veido vārdu pārus. Atkarā no

komponentu pozicijas saliktajā teikumā šie vārdu pāri ir: kā — tā, it

kā — tā vai tā — kā, tā — it kā, tā — kā kad, tāpat — kā, tikpat — kā.

Ar saikļu pāri jo — jo veidotā saliktā teikuma palīgteikums priekš virs-

teikuma sākas ar jo, un virsteikumā tam atbilst jo.
Ari bez atbilstoša para vārda virsteikuma salīdzinājuma palīgteikumus

ievada ar kā, it kā, tāpat kā, tikpat kā, nekā.

1021. §. Salīdzinājuma palīgteikumā var būt verbs īstenības izteiksmes

vai vēlējuma izteiksmes laiku formās.

1. Ja objektīvās īstenības parādību (darbību, stāvokli, pazīmi), par ko

ir runa virsteikumā, salīdzina ar citu īstenībai atbilstošu subjektīvi iz-

prastu parādību palīgteikumā, salīdzinājumu izsaka ar īstenības iz-

teiksmes laiku formām, piem., Drīz viņa sāka izturēties pret mani tā, kā

ļaudis izturas pret veciem paziņām. 2. Gr. 2, 172.

2. Ja objektīvās īstenības parādību (darbību, stāvokli, pazīmi), par ko

ir runa virsteikumā, salīdzina ar kādu citu, tikai iedomājamu, varbūt arī

iespējamu, bet darbības momentā īstenībai neatbilstošu parādību, salīdzi-

nājumu palīgteikumā izsaka ar vēlējuma izteiksmes formām, piem.,
Viņš jutās tā, kā kad nupat būtu apbalvots ar ordeni. V. L. 10, 511.

Dažādām verba izteiksmēm atbilst arī dažādi pakārtojuma saikļi: ar

īstenības izteiksmi veidots palīgteikums pakārtots ar kā, vēlējuma izteik-

smei atbilst it kā, kā kad. Ar kā veidots palīgteikums tāpēc ir noteiktāks,

reālāks, salīdzinājumam ar it kā (kā kad) ir nereālāks, subjektīvāks rak-

sturs.

1022. §. Saliktā teikumā ar pakārtojuma saikli kā un virsteikumā at-

bilstošo tā rodas salīdzinājuma varianti.

1. Palīgteikums, ko ievada saiklis kā, atrodas priekš virsteikuma,
kurā ir atbilstošs apstākļa vārds tā. Šādiem saliktiem teikumiem ir spilgta
salīdzinājuma nokrāsa, un tie veidoti tā, ka virsteikumā raksturoto norisi

cilvēka dzīvē palīgteikums pielīdzina kādai norisei dabas sfērā.

Gramatiski salīdzinājums attiecas uz salīdzināmās puses un salīdzi-

nātajās puses izteicējiem, kas tādā gadījumā abos komponentos izteikti

vai nu ar vienu un to pašu, vai arī ar adekvātas nozīmes verbu, dažreiz

kopā ar attiecīgo nomenu.

Kā no sīkas saknes var izaugt stāds, tā no tādiem maziem at-

gadījumiem izauga runas un baumas veselām nedēļām. Brig. 6, 95. Kā

pavasarī atgriežas gāju putni krāšņajās dzimtenes ārēs, tā latviešu

zemnieks vienmēr un allaž atgriežas savā iekoptajā stūrītī. A. Grig.
9, 565. Kā Ezerpils apkaimes strauti saplūst ezerā, tā šīs ļaužu
straumes, pa ielām virzoties, lēni nonāca sporta laukumā. V. E. 2,
214. Kā atgriežas saule, zelta dūmakas kaisot, tā tu atpakaļ
nāksi, mana saule, mans rits! A. Kr. 1,91.

46 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Sastatīt pielīdzinājuma attieksmē retāk mēdz abstraktas vai konkrētas

parādības, kas savā starpā saistītas cēloniskā likumsakarībā vai ir vien-

laicīgas parādības.
Kā atsvabināšanās un brīvības idejas nekad neapklust, tā pats

viņš [rakstnieks] ne acumirkli neaprimstas Individuālos sevis meklē-

jumos, pašpārbaudē, savu spēju izkopšanā līdz iespējamai dažādībai un

visaugstākajai pilnībai. A. U. 37, 105. Un, kā gaišums auga, tā ari trok-

snis tapa arvien dzīvāks un skaņāks. 81. 19, 285.

2. Saliktā pakārtojuma teikumā ar postpozitīvu palīgteikumu, ko

ievada salīdzinājuma saiklis kā, kuram virsteikumā atbilst apstākļa vārds

tā, rodas citāds salīdzinājuma attieksmju tips. Uzsvērtais tā virsteikumā

attiecas uz kādu darbību ar vispārinātu nozīmi, palīgteikums paskaidro
to ar tās pašas darbības konkrēto gadījumu vai arī otrādi: konkrētais gadī-
jums konstatēts virsteikumā, palīgteikums to novērtē ar vispārinātu salī-

dzinājumu.
1) Kādas parādības apstiprinājumam vai noliegumam seko motivā-

cija, norāde uz reālo situāciju. Arī šai saistījumā kā salīdzināmā, tā salī-

dzinātajā puse nosauc vienu un to pašu darbību resp. abās lietots viens

un tas pats verbs.

...Tā nevar izturēties pret mīļu cilvēku, kā tu izturies pret
Adelīnu. P. R. 3, 231. Drīz viņa sāka Izturēties pret mani tā, kā ļau-
dis izturas pret veciem paziņām. 2. Gr. 2, 172.

2) īpašs tēlaina rakstura salīdzinājuma palīgteikuma tips rodas sa-

likta teikuma veidojumā ar postpozitīvu palīgteikumu, ko ievada saiklis

kā bez atbilstoša apstākļa vārda tā virsteikumā. Arī šim veidojumam ir

atšķirīgi varianti.

a) Vienam salikta teikuma komponentam pieslejas otrs satura ziņā

patstāvīgs asociatīvs darbības (stāvokļa, pazīmes) pielīdzinājums. Šī

konstrukcija ir līdzīga salikta teikuma veidojumiem ar kā palīgteikumā
un tā virsteikumā. Salīdzināmais un salīdzinātājs komponents nenosauc

vienu un to pašu darbību, bet konstatējumam virsteikumā seko līdzīgas

parādības raksturojums palīgteikumā.
No visa mīļa mēs aizgājām prom, Kā ūdens zāles nopļautas

aizpeld No upes gultnes, viļņu nestas. Rainis 3, 110. Tur [sirdī] sāpes

nogrimušas māžam sūr(k)st, Kā asā, smagā smilts guļ Nila gultnē.
Rainis 10, 213. No mājām padzīta, gaist mana cilts, Kā pūkas pienenēm

put rudens laikā. Rainis 9, 87.

b) Ar kā pakārtots komponents var raksturot kādu norisi kā kādas

citas norises atkārtojumu, kā līdzīgu vai atšķirīgu no tās.

Jūs gribat pili izost, mani grābt un bedrē mest, kā darāt saviem brā-

ļiem.
.. Rainis 10, 189.

.. .
uznāk Pēteris Jūrmalnieks drošiem, elastīgiem

soļiem, kā soļo cilvēki, kas pieraduši daudz staigāt kājām... A. Grig.

9, 616.
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3) Piesprauduma resp. piebilduma raksturs ir postpozitīvam salīdzi-

nājuma palīgteikumam, ko ievada ar kā, ja saiklim seko ar norādāma viet-

niekvārda akuzatīva vai nominatīva formu (to, tas) izteikta norāde uz

virsteikumā minēto parādību; šī norāde (to, tas) lielākoties gan ir lieks

vārds. Pati konstrukcija parastāka saliktos paplašinātos teikumos.

Benedikta izlasa vēstuli, iegrimst domās, tad pieliek roku pie pieres,
kāto dara cilvēks pie pēkšņiem galvas reiboņiem .. . A. Grig. 9, 585. Ari

viņas labāko dāvanu viņš bija licis novārtā, kā to Berta bija zinājuse[\]
stāstīt. Janš. 1, 23.

...

runcis uz mūrīša griež savas dzirnavas, kā tas

lauku mājās pienākas. A. Grig. 9, 628.

1023. §. Saliktais salīdzinājuma saiklis it kā var būt dažāda veida

saliktos teikumos, kuros izteikts salīdzinājums. Saiklis it kā piešķir salī-

dzinājumam modālu nokrāsu. Ar it kā ievadīts palīgteikums parasti mēdz

būt postpozitīvs.
1. Salīdzinājuma palīgteikums nostājas aiz virsteikuma, kurā nav at-

bilstoša apstākļa vārda tā. Postpozitīvā palīgteikumā, kas pakārtots ar

it kā, ir verbs vēlējuma izteiksmes formā.

1) Darbību resp. stāvokli, par ko runā virsteikumā, runātājs raksturo

palīgteikumā ar kādu darbībai resp. stāvoklim atbilstošu iedomātu situā-

ciju, kas reizē noder arī par virsteikumā raksturotās darbības motivāciju.

Vispirms viņš mani klusēdams noskatījās no galvas līdz kājām, it kā

taisītos nosūtīt uz parādi Sarkanajā laukumā. J. Gr. 1, 59. Bet,

gandrīz jau snaudā laizdamās, es pēkšņi pietrūkstos sēdus, it kā kāds

mani būtu saucis. Brod. 5, 10. Mani ieraudzījis, viņš [meistars] palika
stāvot un ar roku izberzēja acis, it kā vairs labi neredzētu. I. Lēm.

3, 68. Osis ari tūliņ aizgāja, it kā tam vajadzētu kaut kur steig-

ties. P. R. 3, 190.

2) Kādas virsteikumā minētas parādības konkretizējums ar postpozi-
tīvu palīgteikumu, ko ievada saiklis it kā, ir tipisks gleznaina stila līdzek-

lis. Vienkāršam vērojumam pievienots salīdzinājums piešķir visam teiku-

mam hiperboliski ekspresīva stila nokrāsu.

Jūra kūpēja, it kā tās dzelmē kas vārītos. J. Gr. 4, 157. Putni

gavilēja, it kā liela svētku diena būt v pienākuse[ \]. 81. 19, 286. Pili

nb un dārd, it kā pasaule tiktu pārbīdīta. K. Sk. 4, 309. Toms klausī-

jās un juta sāpes, it kā rētā kāds liktu ogli. A. Grig. 10, 181.

Salīdzinājumam, kas izteikts pospozitīvā palīgteikumā, kuru ievada

saiklis it kā, noder asociatīvi vērojumi, kas attiecas tiklab uz izteicēju, kā

uz salīdzināmo nomenu virsteikumā.

Rietumos nepārtraukti kvēloja sarkana blāzma, it kā tur rie-

tētu
un nevarētu norietēt kāda asinīm piesūkusies gaisma. J. Gr. 1,

76. Viņam [Birkenbaumam] bij skaidras un laipnas bērna acis un sārto

vaigu vidū bij balsnējl laukumiņi, it kā tur kāds būtu piedū-
ris baltu pavasara ziedu puteklīšus. 81. 19,395.
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Palīgteikuma, kas pakārtots ar it ka, bieži vien izmantoti frazeoloģiska
rakstura teicieni.

Atnācējs neērti pagrozījās, it kā viņš sēdētu uz adatām.

2. Gr. 2, 81. Es laidos no krasta lejā, it kā man spārni būtu iz-

auguši. K. Sk. 4, 45.

3) Ar it kā pakārtots salīdzinājuma palīgteikums, kurā verbs ir no-

liegtā formā, izsaka pretstatu virsteikumā konstatētam faktam, apgalvo-
jumam; tas var būt izteiktā apgalvojuma noliegums, tas var arī izteikt šau-

bas par apgalvojuma saskaņu ar īstenību.

Kā pēc tam garšoja saziedējušā rudzu maize, it kā nekā gardāka
vairs pasaulē nebūtu! P. R. 3, 170. Bet dzīve gāja savu gaitu, it kā

ciemā nekas nebūtu noticis. J. Gr. 2, 114. Gādā nu par svešu bērnu,
it kā pašiem savu nebūtu diezgan. V. L. 10, 52. Jāra... likās tukša

un vientulīga, it kā tā kaut kur aiz apvāršņa nemaz neslēptu sim-

tiem laivu un cilvēku. J. Gr. 2, 58.

2. Salīdzinājuma palīgteikums, ko ievada saiklis it kā, atrodas aiz virs-

teikuma, kurā ir apstākļa vārds tā. Sāds saliktā teikuma veidojums ir pa-
rastākais salīdzinājuma teikumu tips. Uzsvērtais tā pievērš uzmanību se-

kojošam salīdzinājumam. Palīgteikums ar verbu nenoliegtā vai noliegtā
formā norāda uz lielāku vai mazāku pretrunu ar virsteikumā izteikto kon-

statējumu vai arī apstiprina tāda konstatējuma iespējamo realitāti. Palīg-
teikumā verbs ir vēlējuma izteiksmes formā. Arī šim veidojumam ir vai-

rāki varianti.

1) Virsteikumā izteiktas norises veidu raksturo asociatīvas dabas sa-

līdzinājums, kurā visbiežāk lietotas verba formas būtu vai nebūtu (it kā

būtu, it kā nebūtu) ar eksistenciālu nozīmi, retāk citi verbi vēlējuma iz-

teiksmē.

Man toreiz tas tā vien likās, it kā tur čurkšļu pāris būvētu

ligzdu. 8.-U. 3, 56. Paulln, tu tā kvernl, it kā rītā būtu pastardiena.
A. S. 1, 255. Visi izturējās tā, it kā viņš būtu izglābies no lielām

briesmām. K. Š. 1, 169. Tu runā tā, it kā tas jau sen nebūtu noti-

cis. V. L. 10, 18. ...es izturējos tā, it kā starp mums nekad nekādu

pārpratumu nebūtu bijis. Z. Gr. 2, 79.

2) Salīdzinājums ar it kā diezgan plaši reprezentēts literatūrā tādās

salikta teikuma konstrukcijās, kur virsteikums atbilst vienkopas teikumam

ar eksistenciālas nozīmes būt personas formu izteiktu galveno locekli un

apstākļa vārdu tā (parasti pagātnes formā bija tā).
Bija tā, it kā viņš savu draugu būtu pārdevis aiz muļķības un

nelietības. P. R. 3, 252. Brīžiem man bij tā, it kā, nupat no paegļu
kalna lejā nonācis, skatītos robaino meža izcilu viņā pusē. A. U. 21, 101.

Viņam uzreiz bija tā, it kā būtu iekļuvis neredzamā cietumā. K. Š. 1,

.82. Viņai tā vien bij, it kā viņa spēlētu kumēdiņus ... 81. 19, 340.

Virsteikumā verba būt formu vietā uz sekojošā vērojuma iedomāto
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saturu var noradīt ari ar verba izskatīties formām (izskatījās ta, it ka

vai kā kad). Šais gadījumos virsteikumā apstākļa vārda tā var nebūt.

Izskatījās gandrīz tā, it kā viņam būtu jau apnicis kavēt

ar to kopā laiku. K. Š. I, 35. leva bija pārvērtusēs[-ies] par bālu māti un Iz-

skati jās tā, it kā viņa nevienai puķītei nevarētu paiet garām .. .
81. 19, 371. Sākumā gan izskatījās [tā], it kā koki būtu pavisam tukši —

lapas vien. Valdis 1, 154.

1024. §. Ar tadu pašu nozīmi ka ar postpozitīvu it ka pakārto arī salī-

dzinājuma palīgteikumu ar kā kad.

Sirds tam iesmējās, kā kad tur taisni būtu iespīdējusi mīlā sau-

līte. S. E. 1, 159. ...viņu [rubeņu] dziesma skan, kā kad ūdeni lietu

caur pudeles kaklu ārā, skanīga un ātra. J. Ak. 1, 20. Galvu drusciņ no-

liekuse[-i] uz priekšu, kā kad tai uz pleciem būtu nesama neredzama

nasta, viņa tuvojās pulšam[-s\m}. 81. 19, 268. Tu Izskaties tā, kā kad nu-

pat būtu saņēmis lielo laimestu. V. L. 10, 307.

Dažreiz, palīgteikumu pakārtojot, vārdi kā kad neatrodas blakus,
bet ir šķirti, tāpat reti sastopama it kā un kā kad kontaminācija it kā

kad.

Un gaiss dzied, kā ar tūkstoš stabulītēm kad pūstu. J. Ak. 1, 27.

•.. viņā sacēlās tādas dusmas ..., it kā kad pats jau no melnā ķipīša
būtu ēdis. 81. 19, 208.

1025. §. Palīgteikumiem, kas ievadīti ar it kā, kā kad, kuriem virstei-

kumā atbilst apstākļa vārds tik, piemīt arī mēra apstākļa palīgteikuma no-

zīme. Tie ir divējādi: palīgteikums ar it kā vai kā kad attiecas virsteikumā

uz partikulu tik un to vārdu, ko tik pastiprina un kas var būt adjektīvs
(piem., tik labs) vai apstākļa vārds (piem., tik labi).

1. Virsteikumam, kurā ir tik kopā ar adjektīvu, ir kvalitatīvas pa-

kāpes nozīme, ko nosaka otrs teikuma komponents, piem., Sl sajūta bija
tik tieša, kā kad mājas varētu redzēt tepat sev aiz muguras. K. Š.

1, 87.

2. Daudz biežāk lieto saliktos teikumus, kuru virsteikumā ir tik kopā
ar apstākļa vārdu. Šādā virsteikumā ir ietverta kvantitatīva vērtē-

juma nozīme. Arī šo nozīmi paskaidro palīgteikums, ko ievada ar kā kad,
vai it kā.

Saņēmis savos pirkstos Annas sastrādāto roku, viņš saspieda to tik

liegi, kā kad tā būtu no trausla kristāla. V. L. 10, 201. Laucim kļuva
tik baigi, it kā tas būtu atklājis kādu pavisam lielu nelaimi. P. R.

3, 175. ...man ikreiz tik skaļi sāk dauzīties sirds, it kā es būtu

uzskrējusi bez atelpas augstā kalnā. Brod. 5, 149.

1026. §. Divu parādību pielīdzinājuma nozīmi teikumā izsaka

ar apstākļa vārdu tāpat. Saliktais teikums var veidoties trejādi: 1) ar uz-

svērtu apstākļa vārdu tāpat virsteikumā, ko salīdzinājumā ar citu parādību
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paskaidro ar kā pakārtots palīgteikums, 2) ar tāpat kā palīgteikumā, 3) ar

tāpat kā palīgteikumā un atbilstošu tā vai tāpat virsteikumā.

1. Salikta teikuma veidojumā ar uzsvērtu tāpat virsteikumā palīgtei-
kums attiecas uz šo darbības pielīdzinājuma norādi tāpat un konkretizē to.

Apstākļa vārdu tāpat var pastiprināt apstākļa vārdi gluži, tieši.

Tu taču vari dzīvot tāpat, kā dzivo visi citi godīgi cilvēki. V. L. 10,
49. Savā šalcošajā viļņu valodā viņš [okeāns] mani sauca atpakaļ, aicināja
gluži tāpat, kā tēvs aicina svešumā aizklīdušu bērnu. 2. Gr 2

73.

2. Salikta teikuma veidojumā ar tāpat kā palīgteikumā pielīdzinājums
attiecas uz visām virsteikumā minētajām pazīmēm un piešķir visam teiku-

mam poētiska paralēlisma raksturu.

Katram cilvēkam ir savas domas, savas jūtas un sirds, tāpat kā

katrai puķei savs izskats, krāsa un smarža. 2. Gr. 2, 175.
...

tas nevienam

cilvēkam nebija iespējams, tāpat kā nebija iespējams otrreiz piedzimt.
V. L. 10, 492. Neviens par tavu prieku nepriecāsies, tāpat kā nevienam

tava asara neliksies sūra. J. Jauns. 9, 407.

3. Ar tāpat kā sākas prepozitīvs palīgteikums visdažādākā rakstura

salikta teikuma veidojumos. Atbilstošais tā virsteikumā norāda uz atkārto-

jumu, tāpēc tam palaikam pievienojas partikula ari, piem., Tāpat kā iz-

tikām toreiz, tā iztiksim ari tagad. Atkārtots tāpat virsteikumā ir gal-
venokārt poētiska paralēlisma līdzeklis, piem., Tāpat kā mākoņi skrien

Pār zilajām debesu gālēm — Tāpat pie Tevis arvien Es steidzos pār ze-

mes tālēm. A. Kr. 1, 61.

1027. §. Divu parādību vienādas intensitātes salīdzinājumu izsaka ari

ar tikpat — kā (tikpat virsteikumā, kā — palīgteikumā) piem., ...Žanis

pasteidzās nozust tikpat klusi un nemanot, kā bija ieradies šeit.

V. L. 10, 510.

1028. §. Salīdzinājuma attieksmi starp abiem salikto teikumu kompo-
nentiem izsaka arī ar salīdzinājuma saikli nekā, kas ievada palīgteikumu.
Ar saikli nekā savienotie komponenti izsaka viens otram pretējas parādī-
bas, palīgteikums ar nekā raksturo virsteikumā izteikto ar kādu pretstatu.
Pretstata izteikumu balsta leksiskie līdzekļi — vietniekvārds cits, adjektīvs
citāds vai kāds adjektīvs resp. apstākļa vārds pārākā pakāpē.

Viņiem tagad vajadzīgi citādi raksti un cita tendence, nekā

mums pie(auj Ruperts un Bisenieks. A. U. 18, 979. Profesors Alberts Liel-

kalns pārradās mājās krietnu stundu vēlāk, nekā bija solījies. J. N.

2, 3. Māsu kuģis atgriezās mājās agrāk, nekā sākumā bija domāts,—

tieši pēc četriem mēnešiem. 2. Gr. 2, 78. Viņš vēlējās kļūt labāks, nekā

viņš ir patlaban.

1029. §. Salīdzinājuma attieksmi starp salikta teikuma komponentiem
izsaka arī ar saikļu pāri jo — jo. Abus komponentus (tikai retumis tie ir

Irīs) ievada saiklis jo. Vienādiem saistījuma elementiem atbilst arī
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vienāda komponentu uzbūve. Abu daļu izteicējs vai galvenais loceklis ir iz-

teikts vai nu ar adjektīvu resp. apstākļa vārdu pārākās pakāpes formā,
piem., Jo augstāka sēta, jo mīļāki kaimiņi (Lsk. 1, 268), vai adjektīvu
pamatpakāpes formā, piem., Jo pliks, jo traks (Lsk. 1, 136), vai verbu

personas formā, piem., Jo ēd, jo gribas. Lsk. 1, 281.

Vienādi saikļi un vienāds gramatiskais veidojums šādos saliktos tei-

kumos piešķir abiem komponentiem formālu patstāvīguma raksturu. Lek-

siskie līdzekļi nerāda, kurš no tiem pakārto, kurš ir pakārtots. Atkarīgumu
nosaka loģiskais sakars starp abos komponentos salīdzinājumā raksturo-

tām parādībām. Komponents ar salīdzinātāja resp. palīgteikuma nozīmi

nostājas priekš salīdzināmā komponenta.

Saikļu pāris jo — jo kā salīdzinājuma līdzeklis un kā salikto teikumu

saistījuma līdzeklis atšķiras no pamatojuma saikļa jo ar cēloņa nozīmi

(sk. 1057. un 1061. §), atšķiras arī no pastiprinājuma partikulas jo (jo

krāšņi), kaut gan dažos gadījumos arī ar saikļu pāri jo — jo izteiktam

salīdzinājumam ir cēloniskas attieksmes nokrāsa, un pastiprinājuma nianse

var būt arī blakus saistītāja nozīmei katrā veidojumā ar jo — jo.

Vistipiskākais salīdzinājuma veids ar jo — jo ir tie saliktie teikumi,
kuros abu komponentu leksiskajā sastāvā ir kāds adjektīvs vai apstākļa
vārds pārākās pakāpes formā. Kā vienā, tā otrā komponentā izteikts kādas

īpašības vai pazīmes kāpinājums, un salīdzinājums attiecas tieši uz šo

kāpinājumu vai nu kā divu adjektīvu, vai kā divu apstākļa vārdu, vai kā

adjektīva un apstākļa vārda sastatījums, piem., Jo grūtāks darbs, jo
saldāks miegs. Lsk. 2, 71. Jo mazāk vāti plēš, jo ātrāk tā sa-

dzīst. Lsk. 1, 180. Jo vairāk viņu rāja, jo spītīgāks viņš kļuva.
Dažos gadījumos, kur stilistiskos nolūkos pārākās pakāpes vietā izlie-

tota pamatpakāpe, pārākā pakāpe tomēr ļoti viegli piedomājama, piem.,
Jo kurš vājāks ir un vārgāks, jo tam vienība ir dārga. Rainis

8, 388 (t. i., jo dārgāka tam ir vienība).
Ir arī gadījumi, kad vienā no komponentiem ir vārds pārākajā pakāpē

un komponentu, kurā izteikts nozīmes kāpinājums, ievada jo ar pastiprinā-

juma nozīmi, piem., Jo tālāk es braucu, jo migla biezēja un kāpa
arvien augstāk. K. Sk. 4, 11. Jo tālāk attālinājos no jūras, jo mai-

nījās meža izskats.

1030. §. Pēc komponentu kāpinājuma rakstura un jēdzieniskā atkarī-

guma nozīmes salīdzinājuma teikumi ar saikļu pāri jo — jo ir dažādi.

1. Lielāka jēdzieniska atkarīguma pakāpe starp komponentiem, t. i.,

pirmā saliktā teikuma komponenta atkarība no otrā, ir tais gadījumos, kad

otrais komponents raksturo kādas parādības kvantitatīvu vai kvalitatīvu

kāpinājumu kā sekas no pirmā komponenta raksturotās parādības kāpi-
nājuma, kas ir šo seku nosacījums vai cēlonis. Šādi veidotam saliktajam
teikumam ir vispārinātas atziņas nozīme.

Jo labāks barotājs, jo zirgs ir straujāks. Lsk. 2, 83. Jo vairāk ko
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māk, jo labāka dzīve. Lsk. 2, 71. Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. Lsk.

2, 78. Jo vairāk tu nodarbini tādu mašīnu, jo ātrāk tā sadilst. J. Jauns.

6, 160. Jo vairāk cilvēks par labi nezināmu lietu domā, jo vairāk ro-

das šaubas. Br. S. 2, 33. Jo dabiskāk(i) dziesmu iedalīšana pieslienas tau-

tas dzīvei, jo vieglāk (i) un pareizāk(l) kārtotājam veiksies dziesmas savās

nodalās iekārtot. LD I, XII. Nu lai! Jo grūtāks darbs, jo saldāks miegs.
Lsk. 2, 71. Jo kuplāks šķeltais koks, jo ātrāk lūst No sava smaguma.
Rainis 10, 184.

2. Jēdzieniskā atkarīguma pakāpe ir mazākā, ja starp abiem kompo-
nentiem ir pretnostatījuma attieksme. Palīgteikumā izteiktam inten-

sitātes pieaugumam virsteikumā seko tās pašas vai citas darbības vai pa-
zīmes kāpinājums pretstatā ar iedomājamo, sagaidāmo.

Jo tuvāk melnā, vēsā zeme mani vilka pie sevis, jo vairāk ilgojās
gars pēc zilās tāles

...
L. P. 3, 339. ...jo asākas kļuva sāpes labajā spār-

nā, jo ātrāk viņa [dzērve] vicināja kreiso. A. U. 21, 32. Jo briesmīgāka un

neticamāka bija pasaka, jo vairāk tā visiem patika. J. Jauns. 5, 89. Jo

grūtāka tapa dzīve, jo vairāk pieauga vēlēšanās Izsisties uz augšu.
Br. S. 2, 6. Jo māte vairāk uztraucās, jo Helēna kļuva mierīgāka.
M. B. 2, 27.

3. Ne cēloņa, ne pretstatījuma attieksmes nav starp saliktā teikuma

komponentiem, ja tie raksturo paralēlu, vienlaicīgu divu parādību intensi-

tātes kāpinājumu atkarā no laika vai vietas kā netiešā nosacījuma.
Jo dziļāk tas [Dauka] tika audzē, jo brangākas tam šķita ogas...

S. E. 2, 158. Jo es tālāk, ilgāk eju, Jo es vairāk mīlas rodu, Necerētas,

negaidītas, Nepelnīti laipni dotas. Rainis 3, 322. ...jo lielāks viņš nāca,

jo lielākas silītes ar sarežģītākiem šķērskokiem un auklām... viņš plu-

dināja pa dīki. 8.-U. 12, 38.

Otrajā komponentā izteiktas parādības netiešu cēloni resp. nosacījumu
reizumis var saskatīt kādas paralēlas parādības ārējā izpaudumā, piem.,
Jo lielāki viļņi, jo lielāks bija pēcpusdienu plaužu loms. A. Grig. 10, 89.

1031. §. Virknē latviešu sakāmvārdu un pēc to parauga arī sentencēs

ar saikļu pāri jo — jo ir saistīti komponenti, kuru leksiskajā sastāvā nav

adjektīva pārākās pakāpes formā. Šādos salīdzinājumos, tāpat kā veido-

jumos, kuros ir pārākā pakāpe, saskatāma gan komponentu pretnostatī-
juma nozīme, gan cēloņa resp. nosacījuma nokrāsa, piem., Jo pliks, jo

traks. Lsk. 1, 136. Jo rūgta zāle, jo salda veselība. Lsk. 1, 194. Jo dziļa

vāts, jo sārti ziedi mirdz. Rainis 3, 266.

Saliktu teikumu veidojumos ar verbu vienā un adjektīvu otrā kompo-

nentā salīdzinājuma attieksmē nostājas darbības intensitātes nozīme ar

darbības rezultāta nozīmi, piem., Jo trin, jo spodrāks. Lsk. 1, 173 (resp.

jo vairāk trin, jo spodrāks kļūst).
Ja salikta teikuma abi komponenti atbilst verbālajiem vienkopas
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teikumiem, tie nostājas pretnostatījuma attieksmē. Tādi mēdz būt sakām-

vārdi, piem., Jo steidz, jo ķeras. Lsk. 1, 162. Jo dod, jo grib. Lsk. 1, 60.

1032. §. Retumis vecākajā literatūrā sastop izloksnes ietekmē vai sti-

listiskos nolūkos darinātus saliktus teikumus, kuros komponenti salīdzinā-

juma saikļu jo — jo vietā savienoti ar ko — to.

Bet, ko tālāk tās [laivasj gāja, to neskaidrāk un nenoteiktāk atda-

li} as cits no cita viņu drūmie apveidi
...

V. Pl. 4, 342. Velna bērni tādi,
dzīvu viņas mūžu ēda nost! Ko tikai no acīm, to tūliņ tajās mūžīgajās
blēņās un palaidnībās! A. U. 29, 122.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR SEKU PALĪGTEIKUMU

1033. §. Saliktā pakārtojuma teikumā ar seku palīgteikumu attiek-

smes starp komponentiem sadalās tā, ka virsteikumā ir runa par kādu

faktu (darbību, stāvokli, pazīmi), bet palīgteikums raksturo no šī fakta

izrietošo parādību kā konstatētā fakta sekas, piem., Šodien stipri list, tā

ka ekskursija jāatliek.

Kur runa ir par sekām, tur jābūt arī cēlonim. Saliktā pakārtojuma tei-

kumā ar seku palīgteikumu gan nav paskaidrots, kāpēc notiek tas, par ko

ir runa virsteikumā, tomēr virsteikumam attieksmē pret palīgteikumu ir

iemesla, iegansta nozīme; daudzos gadījumos seku palīgteikums ir reizē

arī virsteikumā konstatētās parādības kvantitatīvi kvalitatīvs raksturojums,
piem., Puika uztrūkās sēdus, tā ka laiva nolīgojās. S. E. 2, 132. Delnas

sūrstēja tā, ka pirkstus nevarēja saliekt. A. U. 21, 164. Piekrastes

straume ir tik spēcīga, ka cīnāmies vairāk nekā stundu
...

2. Gr. 2, 199.

1034. §. Seku nozīmes palīgteikums arvien nostājas aiz virsteikuma,

ta arī ar savu poziciju pasvītrojot parādību loģisko secību: vispirms fakts,
tad sekas, piem., Ap dienas vidu zeme stepē sakarsa tā, ka kailām kā-

jām nebija iespējams taipieskarties.

1035. §. Seku palīgteikumu pakārto virsteikumam ar tā ka vai ka. Pa-

kārtojuma saiklim ka virsteikumā var atbilst apstākļa vārds tā (tā klie-

dza, ... ka) vai cits apstākļa vārds, uz kura intensitātes pakāpi norāda mēra

apstākļa vārds tik (tik stipri, ka...); var atbilst arī adjektīvs (divdabis)

kopā ar tik (tik stiprs, ka...; tik izsalcis, ka...). (Par saskari ar mēra

apstākļa palīgteikumiem sk. 1040. §.)

Saistījuma līdzekļu tā ka vai ka katrreizējais izlietojums izriet no virs-

teikuma struktūras, un tie raksturo divējādu sintaktisku attieksmi starp

komponentiem.
1. Palīgteikums, kas pakārtots ar saikli tā ka, attiecas uz visu virstei-

kumā izteikto konstatējumu; palīgteikuma atkarīguma pazīme ir tikai pa-

kārtojuma saiklis tā ka.
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. . . drebuļi viņam pārskrēja pa muguru, tā ka zobi noklabēja. Janš.

1, 69. Citādi jau viņi [suņi] vaukšk(l) visu dienu, tā ka ne apklausīties
nevar. J. Jauns. 6, 20.

2. Palīgteikums, kas pakārtots virsteikumam ar ka, palaikam attiecas

uz virsteikuma izteicēju vai galveno locekli, ar kuru ir saistīti apstākļa
vārdi tā vai tik. Seku palīgteikums ir nepieciešams ar apstākļa vārdiem

tā vai tik norādīto apstākļu konkretizētājs. Palīgteikums šādā gadījumā ir

visa saliktā teikuma komunikatīvās vienības nepieciešams loceklis.

Līdz rudenim tauta jau tā būšot apbruņojusies, ka varēšot

uzsākt izšķirošu cīņu. P. R. 3, 313. Aivars tā samulsa, ka neatrada

vārdus atbildēt. V. L. 10, 282. Vai tie laiki un tie likumi jau tik tālu

pagātnē, ka zaudējuši savu nozīmi? A. Grig. 9, 617. Vietām bija tik

sekls, ka laivas dibensšļūca pa dūņām. A. U. 21, 155.

1036. §. Salikts pakārtojuma teikums ar seku attieksmi starp kompo-
nentiem, kurā ir ar saikli tā ka ievadīts palīgteikums, atspoguļo visdažā-

dākos objektīvās īstenības vai subjektīvu pārdzīvojumu sakarus.

1. Virsteikumā var būt runa par kādu konkrētu parādību (darbību,

stāvokli), palīgteikums raksturo konkrētās parādības tiešās sekas kā dar-

bību, kā stāvokli vai kādu citu parādību.

Bēris nosprauslojās un pakratīja galvu, tā ka loka riņķis notink-

šķēja. A. U. 29 682. Istaba bij no krāsns labi lesilusi, tā ka par auk-

stumu vairs nevarēja daudz žēloties. Kaudz. 2, 21. Viņa rokas pastāvīgi

drebēja, tā ka viņš ar karoti nekā nevarēja dabūt mutē.. .J. Por. 2,

94. Tās [pauguru spraugas] vietām bij piepūstas, tā ka mēs pāri ceļiem
bridām pa irdenu sniegu. A. U. 21, 89. No turienes [no purva] daudzreiz

drāzās šurp drēgns vējš, kauca gar Deruma smēdi un beidzot nozuda mežā,

tā ka egļu zaļie svārki vien nošvīkstēja. L. P. 3, 97. Brīvs nebija ne

brīdis . .., tā ka neatlika laika izdzert pat pudeli alus. Kar. 6, 12, 40

2. Virsteikums izsaka psihisko pārdzīvojumu, palīgteikums raksturo

pārdzīvojuma ietekmētu rīcību — jaunu psihisku stāvokli.

Dziļas sāpes iedzēlās galvā un sirdi, tā ka vajadzēja no tām izrau-

ties ar kustību. K. Š. 1,81.... bet manas domas, man pašam negribot, gāja

savu ceļu, tā ka es pat nedzirdēju un nesapratu, ko viņa runā, un ne-

biju spējīgs viņai atbildēt. 8.-U. 3, 120.

3. Virsteikumā fakta konstatējumā var būt ietverta (runā palaikam uz-

svērta) norāde uz īpašiem apstākļiem, no kuriem izriet sekojošas parādības
raksturojums palīgteikumā.

Vakars vairs nebija tālu un sāka mesties labi auksti, tā ka

bij jādreb gandrīz pašiem dzinējiem, kā arī lopiņiem. Kaudz. 2, 19. ... ma-

zie vilnīši vizēja sudrabotās krāsās, tā ka Mietam ar Tiltiņu

apžilba acis, viņos skatoties. 81. 19, 9. «Jā,» leva sacīja, skaidri un

skaļi, tā ka pat ērģeļu plēšu minējs viņu sadzirdēja. 81.

19, 362.
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1037. §. Ļoti produktīva un bagāti pārstāvēta ir tā saliktā teikuma

konstrukcija, kurā pakārtoto komponentu ievada pakārtojuma saiklis ka,
kam virsteikumā atbilst apstākļa vārds tā. Uzsvērts tā virsteikumā no-

rāda uz norises intensitāti, palīgteikums raksturo intensitātes pakāpi kā iz-

teiktās darbības sekas, kā ietekmi, ko izjūt pats darītājs vai kas attiecas

uz kādu citu personu vai priekšmetu.
L Palīgteikums, paskaidrojot uzsvērto tā virsteikumā, attiecas uz iz-

teicēju vai galveno locekli, kas izteikts ar kādu verbu vienkāršā laika

formā.

Apstākļa vārds tā atkarā no uzsvara var atrasties virsteikumā a i z vai

priekš raksturojamā verba.

Melo tā, ka ausis kust. Lsk. 1, 33. llžele brēc atņemdamās tā,

ka pat manai akmens sirdij iežēlojas nabaga tārpiņa. 8.-U. 3, 51. leva

sakustējās tā, ka jaunekļa roka noslīdēja no viņas rokas. 81. 19,
364. Reiz viens [putns], nez no kurienes iemaldījies, te sāka dziedāt tā,

ka ne gulēt nevarēja dabūt. K. Sk. 4, 22. Nu zirgs tā satrūkās, ka

es nevarēju noturēties un nokritu.
..

J. Jauns. 5, 32. Nu Laucis tā sa-

mulsa, ka būtu kā kurmis zemē ieracies un pazudis. P. R. 3, 261. Man

jau rokas galīgi beigtas. Naktis tā lauž, ka izturēt nevar... Brod.

5, 18. Helēna prata airus ielaist ar aso malu ūdeni tā, ka nedzirdēja

ne mazāko šļakstu. M. B. 2, 9.

2. Palīgteikums, paskaidrojot apstākļa vārdu tā, attiecas uz izteicēju
vai galveno locekli saliktā laika formā. Uzsvērtais tā nostājas vai nu

priekš palīgverba, vai starp palīgverbu un sekojošo divdabja formu.

Nelaimīgais tā bij apmulsis un saspiests, ka nespēja no-

stāvēt kājās, bet atkrita sēdu sniegā. 81. 19, 11. Biju ari tā nokusis,

ka tikko vairs jaudāju pabrist pa sniegu. A. U. 21, 103. ...no šās die-

nas lielajiem uztraukumiem viņa tā bija no gurus e[-\], ka nekā

vairs nespēja domāt un tūliņ aizmiga. Janš. 1, 63. Tie plēsās pa jūru no

rīta lidz naktij un bija tā noguruši, ka bieži snauda. J. Gr. 1, 124.

1038. §. Virsteikumā izteiktās darbības vai parādības sekas raksturo

arī tāds palīgteikums, kas, tāpat kā jau apskatītie, pakārtots ar ka, bet virs-

teikums veidots bez atbilstošā apstākļa vārda. Šādos saliktos teikumos ir

citāda intonācija kā tajos teikumos, kuru virsteikumā ir apstākļa vārds tā,

un līdz ar to ir citāda ir arī palīgteikuma funkcija. Teikums, kas veidots

bez apstākļa vārda tā ar atbilstošu intonāciju, liecina, ka izsacījumā nav

svarīga darbības intensitāte, bet darbības izpausme, tās īpatnējais redza-

mais veids. Frazeoloģiska rakstura teicieni piešķir veidojumiem salīdzi-

nājuma nokrāsu.

1. Daudzos gadījumos palīgteikums ar saikli ka pielīdzinās palīgtei-

kumiem, ko ievada ar tā ka.

Viņa apslēpa savas bēdas sirds dibenā un saimniekoja pa maju, ka

prieks bij redzēt. 81. 19, 366. Mēs kalām, kalām, ka dzirkstis lēca...
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Rainis 3, 90. Kuģis šūpojas un valstās, ka ne kājās nostāvēt. 2. Gr. 2,
118.

Saliktā teikuma veidojums bez tā virsteikumā bieži noder ārējo parā-
dību raksturojumam, ko palīgteikums palaikam izsaka ar frazeoloģiskiem
vārdu savienojumiem vai ar tml. ekspresīva stila teicieniem, bet šādos ga-

dījumos palīgteikumam ir veida apstākļa nozīme (sk. 1018. §).
2. Atbilstoša tā virsteikumā parasti nav arī saliktajos teikumos, kuru

virsteikums ir ar jautājuma modalitāti; palīgteikums tad raksturo nezināma

cēloņa redzamās sekas. Šādus teikumus diezgan bieži sastop sarunvalodā,
bet literatūrā tiem ir individuāla stila nozīme.

Kāds nemiers tad tev uzbrucis, ka jāskrien pie manis. P. R. 3, 253.

Vai tevi skolas puikas aizmirsuši, ka jāplijas lieliem cilvēkiem virsū?

P. R. 3, 127. Ko tad es tev esmu [auna darījis, ka tu mani iegāzi tādā

kaunā? J. Jauns. 6, 73.

1039. §. Minētais — visbiežāk sarunvalodā sastopamais — pakārto-
juma paveids ar saikli ka ir viens no robežgadījumiem apstākļa palīgtei-
kumu grupā. Daļai palīgteikumu, kas pakārtoti ar ka, ir nediferencēta iz-

lietojuma nozīme. Tiem ir gan nosacījuma (sk. 1104. §), gan nolūka (sk.
1065. §), gan seku un cēloņa nokrāsa, kas bieži vien nav nošķiramas cita

no citas.

Sastopami vēl citi vairāk vai mazāk atšķirīgi apstākļa palīgteikumu

pakārtojumi ar ka atkarā ari no virsteikuma veidojuma.
1. Virsteikumā ir kāds vārds ar īpašu leksisku nozīmi, piem., bailes,

dusmas, prieks, gudrinieks, muļķis, varonis v. tml. Palīgteikums, ko pa-

kārto ka, attiecas uz šo vārdu un motivē tā nozīmi.

Viņš nedrīkst, balles no prinča, ka nenāk ar savu karaspēku un

neizposta visu valsti. Rainis 8, 480. Tu vari runāt drošāk un malacis

esi, ka runā pilnā balsī. V. L. 10, 479.

2. Virsteikuma izsaka kvalitatīvu parādības vērtējumu, palīgteikums to

motivē.

Abi velniņi tapa pikti, ka savās cerībās tā bija vīlušies. 81. 21,

95. S likt I jau es izdarīju, ka agrāk neizlaboju savu kļūdu. V. L. 10,

485. Jūs labi darījāt, ka atbraucāt. Tu pareizi darīji, ka iesnie-

dzi sadales komisijai lūgumu sūtīt tevi uz mūsu rajonu par agronomu.

1040. §. Veidojums ar vairākām nozīmēm ir salikts pakārtojuma tei-

kums, kura virsteikumā konstatēts apstāklis vai īpašība, kas uzsvērta ar

īpašu norādi tik (piem., tik silti, tik silts), un pakārtotais komponents pa-

skaidro uzsvērto apstākli vai īpašību. No virsteikuma izriet jautājums par

darbības vai īpašības intensitātes pakāpi (cik? antonīms tik), bet palīg-
teikums raksturo no intensitātes pakāpes atkarīgās sekas. Šais gadījumos
saskaras mēra apstākļa nozīme ar seku nozīmi. Seku nozīme kā palīgtei-
kuma nozīme šais veidojumos tomēr ir galvenā.

1. Virsteikumā verbālo izteicēju vai galveno locekli papildina apstāklis,



733

ko izsaka ar tik un kāda cita apstākļa vārda savienojumu (tik žēl, tik

tuvu, tik tālu, tik gaiši, tik ātri v. tml.). Konstrukcija produktīva un ļoti
bagāta variantu ziņa.

Man kļuva mēmā Andrieviņa tik žēl, tik žēl, ka es jums nemaz

nespēju izteikt. D. A. 1, 624. ... saulīte spīdēja tik silti, tik gaiši,
ka šis siltums un gaišums spiedās lidz pašai sirdij. Aps. J. 2, 177. Atkal

viņa smējās tik ska ļ t un tik sirsnīgi, ka Ješkam asinis sakāpa
vaigos. 81. 19, 196. Reiz saulgozī mēs, meitenes, Tik aplam skrējām,
Ka karstumu ne atdzesēt, Ne atdzert spējām. Rainis 3, 193. Un viņam
[milzim] bij tik labi, ka viņš baidījās elpot. ..

K. Sk. 4, 113. Un to iz-

darīt šķita tik viegli, ka sirds krūtīs sāka nevaldāmi sist. P. R. 3,
65. Viss veidojas un attīstās tik strauji, ka ar vakardienas gudrību
jau šodien vairs nepietiek. V. L. 10, 387. Pats jaunībā esot dziedājis kori

un pie tam tik skaļi, ka visu kori viens pats pārdziedājis. A. Grig.
6, 78. Balss viņam izskanēja tik kautrīgi, ka tā šķita pat liegāka
par agrīno pavasari. P. R. 3, 236. Pagātne tik spilgti uzvandijās at-

miņā, ka Miķelim nodrebēja rokas. Ē. V. 1, 187.

2. Kvalitatīvu parādības izpauduma pakāpi ietver salikti pakārtojuma
teikumi, kam virsteikumā ir nomināls izteicējs, kura nominālā daļa izteikta

ar adjektīvu vai lokāmo divdabi, ko pastiprina tik (tik jauns, tik kluss, tik

sarežģīts v. tml.); uz šo izteicēju attiecas palīgteikums kā nosauktās pazī-
mes sekas. Dažkārt palīgteikums var attiekties arī uz virsteikuma dubult-

locekļi.

Arī šīs konstrukcijas ir bagātas variantiem un izplatītas. Šais palīg-
teikumos ir arī zināma mēra vai pakāpes nozīmes nokrāsa.

. . .
laiks bij tik silts, ka jau bez cepures varēja pa lauku skrai-

dīt. D. A. 1, 627. Mute paliek [kļūst] tik sausa, ka ne vārda nevar pa-

runāt. . .
J. Por. 2, 100. Dienas iet un nāk, iet un nāk un tik līdzīgas

viena otrai [cita citai], ka saplāst visas vienā garā dienā. J. Ak. 1, 31.

Viņas [debesis] ir tik praktiskas, tik parocīgas, ka neviens

mirstīgais cilvēks labāku nevar vēlēties. K. Sk. 4, 19. Jaunais ir tik liels

un varens, ka vecā atliekām apkārtnē un cilvēkā agri vai vēlu jāpado-
das un jāiznīkst. A. Grig. 9, 581. Vēja brāzmas Ir tik spēcīgas, ka

tās atrauj viļņiem lielas ūdenspaltis un spēcīgi triec pret kuģa sienām.

2. Gr. 2, 133. Mirdza vēl bija tik maza, ka man katru rītu vajadzēja

viņu apģērbt. J. Gr. 1, 138. Pasaule ar reizi bij pavērusies vaļā tik plaša,
ka galva noreiba. A. U. 29, 288.

3. Darbības intensitātes pakāpi raksturo arī salikti teikumi, kuros virs-

teikumā teikuma priekšmetam kā apzīmētājs pievienojas uzsvērts norādā-

mais vietniekvārds tāds. Palīgteikums attiecas kā uz šo apzīmētāju, tā arī

uz apzīmējamo vārdu, kas abi kopā raksturo ar verbu izteiktas darbības

(stāvokļa) intensitātes pakāpi kā šīs parādības sekas. Palīgteikums robe-

žojas arī ar apzīmētāja palīgteikumu (sk. 964. §).
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...Tāds spēriens norībēja, ka abi divi pavisam apmulsa. 81.

19, 7. Mani bij pārņēmušas tādas skumjas un tāda nepārvarama
tieksme uz mājām, ka ilgāk izturēt nevarēju. A. U. 21, 74.

Virsteikumā var būt ietvertas divas vai vairākas dažādas norādes. Pa-

līgteikums tad ar seku nozīmi attiecas uz abām (visām) norādēm.

Klintis un akmeņi bija tā sakarsuši un Izgaroja tādu karstumu,
ka grūti bija pat elpot. Pad. J. 8, 221.... viņa iekliedzās tik spalgi,
tādās neizkliedzamās sāpēs un Izmisumā, ka pat vienaldzīgais

pelēcis salēcās. A. U. 29, 390.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR MĒRA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

1041. §. Mēra apstākļa palīgteikums paskaidro virsteikumā mi-

nēto darbību no darbības intensitātes pakāpes vai mēra viedokļa, atbildot

uz jautājumu cik? cik lielā mērā?

Mēra apstākļa palīgteikums saliktā pakārtojuma teikumā atbilst mēra

apstāklim vienkāršā paplašinātā teikumā, un to virsteikumam pakārto ar

pakārtojuma vārdu cik.

Pakārtojuma vārdam cik virsteikumā var atbilst apstākļa vārds tik.

Atkarā no palīgteikuma pozicijas virsteikumu ar palīgteikumu saista vārdu

pāris tik — cik vai cik — tik. Mēra apstākļa palīgteikums var būt pakār-
tots virsteikumam ar cik arī bez atbilstoša tik virsteikumā.

1042. §. Saliktā pakārtojuma teikumā ar mēra apstākļa palīgteikumu
virsteikumā ir apstākļa vārds tik, palīgteikums precizē šo apstākļa vārdu

tik kopā ar vārdu, uz ko tik attiecas.

Vārds, kuru raksturo apstākļa vārds tik, ar savu leksisko nozīmi var

izteikt laika mēru (tik Ilgi), dimensionālu mēru (tik tālu, tik augstu),
kvalitātes pakāpi (tik labs), daudzuma vai ierobežojuma mēru vai pakāpi
(tik daudz, tik vien). Kā virsteikumā, tā palīgteikumā var būt lietota arī

ierobežojuma partikula vien.

Tu šeit esi mājās un paliksi kopā ar mums tik ilgi, cik būs vaja-

dzīgs. V. L. 10, 27. Mēģināju neatvērt plakstus tik ilgi, cik vien

iespējams. A. Grig. 2, 144. Debesis, es domāju, tik augs tu, cik līdz

mūsu verstes stabam tālu. D. A. 1, 607. Ilzes motocikleta precizitāte ir ne-

vainojama, tik nevainojama, cik vien tā var būt 350 kubikcenti-

metru motoriem. A. Grig. 9, 214. ...Tev grūtā bridi tik vien būs tā

prieka, cik apziņa un atmiņa tev lems. Rainis 3, 234. Melderu Līna sa-

ņēma pūrā divas slaucamas govis, pilnu šķirstu ar audekliem un taisni

tik daudz naudas, cik nepieciešams pieklājīgu kāzu sarīkošanai

V. L. 10, 81. Viņa ir tik laba, cik vien iespējams.

Pakārtojuma vārdam cik retumis virsteikumā atbilst arī tikpat, ar ko

visam saliktajam teikumam tiek piešķirta salīdzinājuma nozīme, piem.,
...šo māju ļaudis tikpat maz zina par Aivara likteni, cik viņa pati.
V. L. 10, 76.
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1043. §. Ja mēra apstākļa palīgteikums atrodas priekš virsteikuma

(cik — tik), salikts teikums var izteikt divējādas nozīmes.

1. Prepozitīvs palīgteikums ar cik, kam virsteikumā atbilst tik, ievada

saliktu teikumu ar daudzuma norādi. Darbības mēra vai intensitātes

pakāpe virsteikumā pielīdzinās skaita, daudzuma mēra vai intensitātes

konstatējumam palīgteikumā gan konkrētā, gan abstraktā nozīmē.

Cik apkārtnes bibliotēkās bija grāmatu, tik viņš visas izlasīja.
V. L. 10, 26. . . . c ik jau nu pašas bērniem katram iznāca, tik ielēja bļo-
diņā ari Aivaram. V. L. 10, 53. Un, cik jūs tagad mani zemu liekat, Tik

zemu jūs priekš manis lieksaties[-'ities).. .
Un, cik vien atriebei ir sal-

duma, Tik es to izdzeršu lidz dibenam. Rainis 10, 74.

2. Gadījumos ar prepozitīvu palīgteikumu vārdu pāris cik — tik var

izteikt arī a t kā r to j v m v (cik reiz — tik), pie tam tik var arī atkrist.

Cik augšā uzkāpju, tik ar aizgrābtību lasu uz kapa akmeņa[-ns] vien-

kāršos, naivos vārdus... Rainis 3, 125. Cikreiz pameta acis atpakaļ,
Avoti atgāja tālāk. Brig. 5, 259.

1044. §. Salikti teikumi, kuru palīgteikumu ievada pakārtojuma vārds

cik un kuru virsteikumā nav atbilstoša tik, atšķiras no iepriekš minētajiem
ar savu gramatisko nozīmi. Pakārtotais komponents nedod atbildi uz jau-
tājumu cik?, dažos gadījumos tas ir tuvāks veida apstākļa palīgteikumam
un tikai saturs un formālais veidojums piešķir visai teikuma vienībai dar-

bības intensitātes pakāpes nozīmi, īpaši, ja palīgteikums ir postpozitīvs.
Pakārtotā komponenta nozīme daļēji atkarīga arī no pozicijas.

1. Ar prepozitīvu palīgteikumu, ko ievada cik (dažkārt palīgtei-
kums var atrasties arī starp virsteikuma vārdiem), izsaka darbības vai

kādas iespējas ierobežojumu atkarā no dimensionāliem vai citiem ap-

stākļiem.
Cik tālu vien varēja saskatīt, visa piekraste nosēta akmeņiem.

A. Grig. 9, 226. Cik tālu miglas nomāktā spuldžu gaisma sniedza, iela

rādījās tukša un klusa ... J. Gr. 1, 122. Ceļš, cik tālu acs saredz, tukšs.

Brod. 5, 178. Tad, cik nu krēslā varēja saredzēt, viņi sāka meklēt un

griezt šmaugākas lazdu atvases makšķeru kātiem... Valdis 1, 262.

Palīgteikumu mēdz ievadīt arī ar teicienu cik (man) zināms. Šim pa-

kārtojumam nav ne mēra, ne pakāpes nozīmes. Ar to ierobežo virsteikumā

izteiktā apgalvojuma noteiktumu, piem., Cik man zināms, Rīgā jaunie

ministri pieņēma savus resorus pusstundas laikā. V. L. 10, 211. Cik zi-

nāms, uz brīvo vietu vēl neviens nav pieteicies. Šiem palīgteikumiem ir

iesprauduma raksturs.

2. Postpozitīvs palīgteikums, kas pakārtots ar cik, raksturo virs-

teikumā minētās darbības veidu un ierobežotas intensitātes pa-

kāpes nozīmi.

Un viņš [Dauka] airēja, nemaz vairs atpakaļ neskatīdamies, airēja,
cik tik bija spēka mazajām rokām. S. E. 1, 132. «Es palīdzēšu jums,
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cik pratīšu un spēšu,» Līdums teica. V. L. 10, 329. Meža kliedz, cik tev

patīk.
3. Postpozitīvi vai arī starp virsteikuma vārdiem novietotā pa-

līgteikumā izteikts ierobežojums (galvenokārt ar cik iespējams) attiecas

uz kādu darbī b a s apstākli.
Apsēdusies vienā no pēdējām rindām, Anna centās, cik vien iespē-

jams, mazāk pievērst uzmanību sev. V. L. 10, 219. Nekur neskatoties un

nekā nedomādams, turot abām rokām slēpes un pieliecoties zemei, ci k

tuvu vien iespējams, viņš drāzās uz priekšu. A. Grig. 2, 71.

1045. §. Retumis rakstos, vairāk gan sarunvalodā, cik vietā palīgtei-
kumu ievada ar ko, galvenokārt, ja palīgteikums izsaka virsteikuma dar-

bības ātruma apzīmējumu, piem., Skrien, ko nagi nes.

1046. §. Palīgteikumi ar mēra un pakāpes nozīmi bieži robežojas
ar seku palīgteikumiem.

1. Saliktā pakārtojuma teikumā, ja virsteikumā ir apstākļa vārds tik-

tāl vai adverbiālās nozīmes vārdu savienojums tik lielā mērā, palīgtei-
kums, kas precizē šo vārdu nozīmi, saplūst nozīmes ziņā ar seku palīgtei-
kumu un, tāpat kā seku palīgteikums, ir pakārtots virsteikumam vai pa-

skaidrojamam komponentam ar ka, piem., Zāle bija tik lielā mērā

saaugusi, ka neredzēju vagu.

Tikai retumis sastopams salikta teikuma veidojums ar tiktāl virstei-

kumā un ciktāl palīgteikumā, piem., Viņš varēja nodoties vai nenodoties

tām [rūpēm] pēc patikas un tikai tiktāl, ciktāl tas attiecās uz paša

iegribām... Ķ. S. 1, 291.

2. Seku nozīme palīgteikumam ir arī tad, ja tas raksturo tādas kvan-

titatīvas pakāpes norādes virsteikumā kā tik daudz, tik maz.

Linumi pilni ar zivīm. To Ir 11k daudz, ka grūti pat izcelt ārā.

2. Gr. 4, 125. Pret vakaru odu saradās tik daudz, ka no tiem nebija
nekāda glābiņa. J. Gr. 1, 63. Tik daudz tumsas, ka pat atbalss nav...
A. Grig. 12, 598. Es tik maz esmu dzīvojusi pilsētā, ka man grūti pat

spriest par to. V. L. 10, 435.

Kā vienā, tā otrā gadījumā šādus veidojumus var novērtēt arī kā sa-

liktus pakārtojuma teikumus ar seku palīgteikumu. Mēra apstākļa palīgtei-
kuma nozīmi uztur spēkā tikai no virsteikumā minētajiem apstākļiem izrie-

tošais jautājums ciktāl? cik lielā mērā? cik daudz? cik maz?

...Žanis pēc pāris gadiem būs tiktāl nobriedis, ka varēs viņu uz-

ņemt purtijā. V. L. 10, 359.
.. .

dāvana tik lielā mērā bija aizņēmusi
visus meitenes prātus, ka, uz skolu iedama, tā aizmirsa pat azaidu pa-

ņemt līdz. V. Pl. 4, 343.

1047. §. Mēra vai pakāpes nozīme saliktā pakārtojuma teikumā robe-

žojas arī ar salīdzinājuma nozīmi vai ar
nolūka nozīmi, ja virsteikuma ir

mēra vai pakāpes norāde, ko paskaidro ar kā vai lai pakārtots palīgtei-
kums.
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1. Virsteikumā, kurā ir apstākļa vārds tik saistījumā ar kādu citu ap-

stākļa vārdu vai arī adjektīvu, palaikam izteikts noliegums pretstatā ap-

galvojumam palīgteikumā.
Viņš nav vis tik lēti piemānāms, kātu varbūt domā. 81. 19, 18.

Karogu tomēr nebija tik viegli noņemt, kā sākumā izlikās. P. R.

3, 295. ... Aija nebūt nav tik apdāvināta un gudra, kā tas man

agrāk likās. J. Jauns. 6, 33.

2. Virsteikumu, kurā ir apstākļa vārds tik saistījumā ar kādu citu ap-

stākļa vārdu, var paskaidrot arī tāds palīgteikums, kas pakārtots ar no-

lūka saikli lai.

1) Šādos veidojumos virsteikumā var būt vārdu savienojumi tik daudz,

tik maz vai tik saistījumā ar citu apstākļa vārdu vai adjektīvu. Palīgtei-
kumam ir arī seku nokrāsa.

Mums pašiem ari vēl neesot tik daudz apziņas, lai to izdarītu.

P. R. 3, 185. Nemaz jau nevarēja tik biezi saģērbties, lai, garāku ga-

balu kamanās vai ragavās sēdot, nenosaltu. P. R. 3, 178. Nebija vēl no-

adīti tik biezi cimdi, lai tagad, laukā braucot, nesaltu rokas... P. R.

3, 178.

Dažreiz šādos veidojumos ir iespējams pakārtot palīgteikumu arī ar

ka, un tad tas arī formāli pielīdzinās seku teikumam, piem., Nemaz jau

nevarēja tik biezi saģērbties, ka ... nenosaltu.

2) Virsteikumā var būt pakāpes norāde ar apstākļa vārda pārāk sa-

vienojumu ar adjektīvu vai divdabi. Palīgteikumam, kas pakārtots ar saikli

lai, ir seku palīgteikuma nokrāsa.

Viņas zaudējums bija pārāk liels bijis, lai to kādreiz aizmirstu.

2. Gr. 2, 174.
...

zemnieki bija pārāk iebaidīti, lai nakts laikā rā-

dītos ārpus mājām... V. L. 10, 255. Es esmu pārāk laimīgs, lai

runātu par to. Kar. 6, 12, 68.

Te palīgteikumam ir arī ierobežojuma nozīme.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR CĒLOŅA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

1048. §. Saliktā pakārtojuma teikumā ar cēlonisku (kauzālu) attieksmi

starp neatkarīgo un atkarīgo komponentu cēloņa apstākļa palīgtei-
kums paskaidro tās parādības cēloni, par ko ir runa virsteikumā, vai arī

izsaka tās parādības pamatojumu, par ko ir runa virsteikumā. Daļā
cēloņa apstākļa palīgteikumu ir izteiktas darbības vai norises, kas tieši

izraisījušas virsteikumā minēto darbību vai bijušas tai par cēloni, citos —

dots virsteikumā minētās darbības plašāks pamatojums, kaut arī palīg-
teikumā nosauktās norises nav bijušas tās cēlonis.

Pārbrauktuve bija slēgta, tāpēc ka tuvojās vilciens. Tā kā sniegs
tagad jau bija nokusis, tad agrāk redzētās pēdas bija grūti atrodamas un

saredzamas.

47 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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1049. §. Cēloņa apstākļa palīgteikums pakārtots virsteikumam 1) ar

salikto saikli tāpēc ka (arī tādēļ ka, tamdēļ ka), piem., Pirmo cēlienu

dabūju nostāvēt kājās, tāpēc ka ienācu pēc zvana; 2) ar saikli ka,

piem., Atnācu tikai tāpēc, ka tu rit aizbrauksi; 3) ar saikli tā kā, piem.,
Tā kā mums priekšā stāv garāks ceļojums, tad daudz kas sagādājams.

1050. §. Pakārtojuma teikumos ar cēlonisku attieksmi starp komponen-
tiem mūsdienu literārajā valodā vērojama tāpēc un tādēļ sinonīmija. At-

karā gan no viena vai otra apstākļa vārda vispārinājuma izloksnēs, gan

arī no nediferencēta abu formu izlietojuma visā literārās valodas veidoša-

nās laikā arī mūsdienu literārajā valodā saikju tāpēc ka un tādēļ ka izlie-

tojumā cēloņa attieksmes izteikšanai dažreiz pārsvarā ir viena, citreiz otra

forma, dažkārt pat abas lietotas pamīšus. Tas pats attiecināms uz salikto

pakārtojuma teikumu darinājumiem ar nolūka apstākļa palīgteikumu. Daļa
literārās valodas lietotāju šķir kāpēc — tāpēc un kādēļ — tādēļ nozīmes.

Tomēr cēloņa attieksmju izteikšanai dominē tāpēc ka, un pavisam reti ar

tāpēc ka motivē nolūku.

Pakārtojums ar tāpēc ka vai ar tāpēc virsteikumā un saikli ka palīg-
teikumā mūsdienās ir tipiskākais cēloņa apstākļa palīgteikuma pakārto-
juma veids, kas var noderēt arī par literārās valodas normu. Kamēr šo

parādību var uzlūkot tikai par ieteicamu tendenci, jāņem vērā, ka sino-

nīmais tādēļ ka figurē kā paralēla literāra forma, it īpaši tais gadījumos,
kad cēlonis no nolūka grūti šķirams (sk. 1067. §).

1051. §. Cēloņa apstākļa palīgteikums var atrasties virsteikuma

priekšā vai aiz virsteikuma. Palīgteikums ar pamatojuma saikli tā kā

palaikam nostājas salikta teikuma sākumā, palīgteikums ar tāpēc ka (tā-

dēļ ka) — parasti aiz virsteikuma. Retā izlietojuma dēļ par izņēmumu var

uzskatīt saliktus teikumus, kuros palīgteikums, ko pakārto ar saikļiem

tāpēc ka, tādēļ ka, ir virsteikuma priekšā.
Dažādai pakārtojuma pozicijai atbilst arī dažāds cēlonisku at-

tieksmju tips.
1052. §. Cēloņa apstākļa palīgteikums var attiekties uz virsteikuma iz-

teicēju vai galveno locekli, aizstājot cēloņa apstākli vai arī konkretizējot
ar apstākļa vārdu izteikto virsteikuma cēloņa apstākli.

1. Saliktā pakārtojuma teikumā ar pakārtojamo saikli tāpēc ka palīg-
teikums nostājas aiz virsteikuma un izsaka virsteikumā minētās parādī-
bas cēloni. Virsteikumā cēloņa apstāklis nav nosaukts.

Jēdzienisko atkarīgumu, kas izpaužas komponentu saturā, apstiprina
formālā pakārtojuma pazīme tāpēc ka. Kā formāls pakārtojuma līdzeklis

tāpēc ka nav uzsvērts. Palīgteikums tādā veidojumā attiecas uz visu virs-

teikumu.

Saimnieks un saimniece nenošķīra viņu kā algotu gājēju, tāpēc ka

paši staigāja vizēs un visus lauku darbus padarīja paši. A. U. 21, 130.

Tu šaubies, tāpēc ka esi tikai īsts latviešu zemnieks. A. U. 10,452.
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2. No minētā saliktā teikuma veidojuma atšķiras salikti teikumi, kuros

virsteikumā vai paskaidrojamā komponentā ir ar apstākļa vārdu tāpēc iz-

teikts cēloņa apstāklis. Apstākļa vārds tāpēc virsteikumā ir uzsvērts un

pievērš uzmanību palīgteikumam, kas sākas ar pakārtojuma saikli ka un

paskaidro šo tāpēc.
Šādā salikto teikumu veidojumā cēlonisko attieksmi izsaka visbiežāk,

piem., Grāmata interesanta tāpēc, ka tajā pastāstīts par mūsu darbu.

Bieži virsteikumā ir partikula tikai, kas norāda, ka palīgteikumā mi-

nētā parādība ir vienīgais virsteikuma darbības cēlonis.

Muļķīgi jau ir turēt aizdomās citvēku tikai tāpēc, ka viņš prot
rīkoties ar mūzikas instrumentu. Kar. 7, 10, 18. Es runāju ar tevi skarbi

tikai tāpēc, ka man ir tiesības tā runāt.

3. Garāka konteksta vidū vai dialogā salikta pakārtojuma teikuma

virsteikums ar tāpēc izriet no iepriekšējā konteksta un turpina iepriekšējās
runas resp. domas risinājumu. Šāds virsteikums bieži vien atbilst vienko-

pas vai bezkopas teikumam.

Atvasara. Jūs ķerat karstu. Skulte. Tas tāpēc, ka man nav tik

daudz laika kā Jums. A. Grig. 9, 560. Taisni tāpēc, ka tu tik daudz

par savu darbu domā, ārsti rīkojušies pareizi, noguldīdami tevi slimnīcā..

V. L. 10, 429. «Vai tas ir. . . uzdevums?» — Ilze jautāja, klusinādama balsi.

«Jā, māmiņ, mans uzdevums,» Arturs atbildēja. «Taisni tāpēc mans, ka

mani jaunie kauli to var izturēt.» V. L. 10, 182. Patiesi es biju vienīgais
pulkstenis visā pilsētā, kas zināja, ko viņš rāda. Un tas es biju tikai tā-

pēc, ka mans meistars darināja mani nevis klosteriem vai Rīgas rātūža

jumtam, bet Saules ķēniņa pilij. J. Ez. 1, 143. Varbūt tas notika tāpēc,
ka biju atzinis sava stāvokļa niecīgumu... J. Jauns. 6, 33.

1053. §. Tāpat kā ar apstākļa vārdu tāpēc, arī ar sinonīmo apstākļa
vārdu tādēļ darina divējādas konstrukcijas cēloņa attieksmes izteikšanai.

1. Ar tādēļ ka (tamdēļ ka) palīgteikumu pakārto virsteikumam ar tādu

pašu nozīmi kā ar tāpēc ka.

Kristlņal gan let labāk nekā lielajai māsai, tādēļ ka viņai nav ga-

nos jāiet... D. A. 1, 637. Smiekli Izcēlās par šo saucienu, bet tūdaļ aP~

klusa, tādēļ ka saimnieks ar kalēju nesmējās Ildzi. 81. 19, 23. Tu,

lēvoc, daudz ko nedzirdi, tādēļ ka kurls esi palicis [kļuvis]. J. Gr. 2, 42.

2. Ar saikli ka ievadīts cēloņa apstākļa palīgteikums var attiekties uz

virsteikuma cēloņa apstākli, kas izteikts ar apstākļa vārdu tādēļ (tamdēļ,
tālab).

Ar naudu muižnieks neskopojās tādēļ, ka cara valdība bija apso-

lījusi tiem visus zaudējumus atlīdzināt. P. R. 3, 307. Krievu valoda mums

jāprot tādēļ, ka tā ir mūsu kaimiņu un draugu valoda. Sudr. 3, 172.

Biju jautrs un jutos laimīgs tādēļ, ka biju viens. V. Pl. 4, 349. Tomēr

galu galā viņa bija saņēmuse[-\] dūšu un gājuse[-\] pie Didža — vienīgi
tamdēļ, ka cita labāka precinieka negadījās... J. Jauns. 1, 79. «Laika
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grāmata» it sevišķi tālab izpelnījās Ādama ipašu atzinību, ka še minē-

tās dienas [krona svētdienas] bija atzīmētas sarkaniem burtiem. Aps J

2, 42.

Bieži vien saliktos pakārtojuma teikumos tāpēc un tādēļ ar vienādu

nozīmi lieto izteiksmes dažādības dēļ, piem., Marčs negrib iet pirmais tā-

dēļ, ka nevarot tumsā lāga saredzēt ceļa; Jancis t āp ē c, ka iet pirmais

uzgribējis Marčs. Valdis 2, 290.

Cēloņa apstākļa palīgteikumi ar neuzsvērtu pakārtojuma saikli tāpēc
ka, tādēļ ka palaikam nostājas a i z virsteikuma. Ja tie novietoti priekš
virsteikuma, tad šāda palīgteikuma pozicija liek domāt, ka te tāpēc ka

(tālab ka) lietots pamatojuma saikļa tā kā vietā, piem., Tādēļ ka Raiņa
idejas ir revolucionāras, jaunas, viņu iemīlējusi un viņa vārdu rakstījusi
savos karogos darba tauta. Sudr. 3, 119.

1054. §. Ar saikli tā kā palaikam ievada palīgteikumu, kas pamato
virsteikumā izteiktos apstākļus vai darbības. Palīgteikums ar tā kā attie-

cas uz visu virsteikumu. Virsteikuma veidojumi ir divējādi: bez atbilstoša

apstākļa vārda un ar atbilstošu apstākļa vārdu tad.

1. Uzsvērtais saiklis tā kā un palīgteikuma pozicija priekš virsteikuma

izvirza uzmanības centrā norises, darbības, fiziskā vai psihiskā stāvokļa
cēloni resp. pamatojumu. Virsteikumam ir seku nozīme.

Tā kā zirgs kost negrasījās, Gunārs kļuva drošāks. A. S. 3, 20.

Tā kā strādnieki gatavojas iestāties dažādu profilu augstskolās, kom-

jaunatnes komiteja nolēma organizēt vairākas grupas... Pad. J. 8, 236.

Tā kā viņi no manis neturēja nenieka, ...
es ļoti bieži varēju novērot

viņu slepenās gaitas. J. Ez. 1, 237. Tā kā līdz redakcijai atlika labs ga-

bals, nolēmu te [zemnīcā] palikt pa nakti. J. Gr. 1, 70. Bet, tā kā Kalvics

vispār izturējās kā saimnieks savā mājā un ... labprāt sēdēja pie viņas
un runājās, Marija neatrada iemesla dusmoties vai kaut ko ļaunā nemt.

A. U. 29, 693.

2. Saliktos pakārtojuma teikumos, kuru virsteikumā ir pakārtojuma
saiklim atbilstošs apstākļa vārds tad, šis tad ievada virsteikumu un, kaut

arī neuzsvērts, piešķir visam saliktajam teikumam pilnīgāka sprieduma
raksturu. Palīgteikums šādos saliktos pakārtojuma teikumos tāpat attiecas

uz visu virsteikumu.

Saliktie teikumi, kuros palīgteikums pakārtots ar tā kā, satura ziņa

bieži vien turpina iepriekšējā teikumā izteiktās domas risinājumu.
Tā kā Lauksaimniecības akadēmijas audzēkņi lietoja ceļojošo bib-

liotēku, tad pieprasījums pēc grāmatām bija liels... A. Grig. 6, 95. Tā

kā naudas viņiem nebija, tad tika pārdota vienīgā govs .. .L. P. 3, 264.

Tā kā vēl vidū tomēr diezgan liela telpa atlika, tad te ziemas laikā

meitieši nāca velēties. J. Jauns. 5, 29. Bet, tā kā vecis bija saimnie-

ces tēvs, tad es sajutu pret vinu cienību un neteicu ne vārda. J. Jauns.

6, 19.
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SALIKTS TEIKUMS AR PAMATOJUMA PALĪGTEIKUMU

1055. §. Cēlonisku attieksmi starp salikta teikuma komponentiem iz-

saka arī ar saikli jo. Sie saliktie teikumi pieslejas gan saliktiem sakārto-

juma, gan saliktiem pakārtojuma teikumiem. Sakārtojuma tipam šo kon-

strukciju ar jo daļēji pielīdzina saikļa jo īpaša nokrāsa un ar jo piesaistītā
komponenta gramatiskais patstāvīgums. No otras puses, daudzos gadīju-
mos saiklis jo ir sinonīms saiklim tāpēc ka, ar ko virsteikumam pakārto
cēloņa apstākļa palīgteikumu. Cēloņa apstākļa palīgteikumam komponentu
ar jo pielīdzina arī tā pozicija saliktajā teikumā: tāpat kā palīgteikums ar

tāpēc ka mēdz nostāties galvenokārt aiz virsteikuma, tā arī komponents
ar jo ir tikai postpozitīvs.

1056. §. Jautājums kāpēc? ir visbūtiskākais cēlonisku attieksmju kri-

tērijs; cēloņa apstākļa palīgteikumi atbild uz to ar tāpēc ka vai tāpēc, ka

(sk. arī 1052. §), bet sintaktiskās sinonīmijas gadījumos uz to pašu jau-

tājumu var atbildēt arī ar jo veidots teikums, piem., Es klusēju, jo ne-

gribēju melot. 2. Gr. 2, 171.

Jautājums kāpēc? kā cēloniskas attieksmes pazīme iedomājams arī

tur, kur tas papildināms ar norādi uz laiku, vietu, veidu v. c: kāpēc tad

(minot laika apstākli), kāpēc tur (minot vietas apstākli), kāpēc tā (mi-
not veida apstākli). Šis jautājuma papildinājums iespējams visdažādākiem

konkrētiem gadījumiem atbilstošās variācijās, piem., Tad viņiem būs vieg-
lāk to izdarīt, jo Ako vairs nevadīs mūs. V. L. 11, 285. Droši vien ne-

bija pareizi nenodot darbu, j o ar diviem atrisinātiem uzdevumiem

vismaz apmierinoša atzīme būtu nodrošināta
..

. Br. S. 2, 84.

1057. §. Saliktu teikumu ar pakārtojumu tāpēc ka ir relatīvi maz, ar

jo turpretim ļoti daudz. Redzams, ka noderīgāks attiecīgajos gadījumos
ir jo. No formas viedokļa saiklis tāpēc ka ir pārāk līdzīgs dalītam saistī-

jumam ar tāpēc, ka, turpretim jo ir atšķirīgs, arī īsāks un fonētiski labska-

nīgāks.

Par abu saikļu nozīmes līdzīgumu liecina iespēja lietot saikli tāpēc
ka saikļa jo vietā un otrādi, piem., Vera grib let mājās, jo (tāpēc ka) rīt

esot eksāmens, un viņa lūdz, lai Indriķis to pavadītu, tāpēc ka (jo) esot

jāiet gandrīz līdz Meža parkam. A. Grig. 9, 220. Nu būs jāiet kājām, jo

(tāpēc ka) riteņa vairs nav. A. S. 5, 202. Ješkis mauc viņas [vardesļ

āķos, jo (tāpēc ka) citu kumosu zivīm ziemu nevar dabūt. Valdis 2, 18.

Šādos sinonīmijas gadījumos viena vai otra pakārtojuma līdzekļa lie-

tošana atkarīga no autora stila izjūtas, tomēr daudz vairāk ir tādu tei-

kumu, kuros jo nevar nomainīt ar tāpēc ka. Pirmajā komponentā tad mi-

nēta tāda parādība, tāds konstatējums, par kuru var jautāt kāpēc? tikai

ļoti attālā nozīmē. Tāpat kā palīgteikums ar tā kā, tā arī palīgteikums ar

jo bieži vien raksturo ne norises tiešu cēloni, bet tikai sakaru ar to. Arī

te robeža nav novelkama, bet konstrukcijai ar jo vispār ir plašāks jēdzie-
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nisks apjoms. Komponents ar jo var raksturot kādas parādības netiešu cē-

loni, var izteikt arī vairāk abstraktas attieksmes nekā palīgteikums, ko pa-
kārto ar tāpēc ka, ar jo ievadīts salikta teikuma komponents var ietvert

pamatojumā apstiprinājumu vai pretstatījumu teikuma pirmajā daļā iz-

teiktajam vērojumam vai atziņai.

Rasijs bija miļš un gaidits viesis katrā laikā, jo tad dabūja krietni

izsmieties. J. Jauns. 5, 54. Mātes šaurā rocība viņu kopš bērnības bija

iemācījusi taupīt drēbes, jo jauna kleita viņas dzīvē bija vesels no-

tikums.. . A. S. 5, 129. Un tirpas man pārskrien pār visu miesu, jo at-

ceros nostāstu par Varlas tēva zaķi Melnajā purvā. V. Pl. 4, 413. Ne-

viens vairs negribēja draiskotles, j o visi bija lielāki kļuvuši... P. R. 3,
289. Mājās atgriezties nebija nekādas nozīmes, j o četrās sienās gaidī-
šana likās daudz grūtāka. A. Grig. 10, 36. Tā bija, kā pats Sūna izteicās,
zārka nauda, jo pat pēc nāves vecais spītnieks negribēja būt ne-

vienam par apgrūtinājumu. Br. S. 2, 92.

1058. §. Daļai salikto teikumu, kuru komponentus saista ar jo, ir rak-

sturīgs komponentu savstarpējais gramatiskais neatkarīgums; nomainot

jo ar īpašu interpunkcijas zīmi, ne saliktā teikuma saturā, ne arī tā daļu

jēdzieniskajā attieksmē nekas nemainās, piem., Govis labprāt dodas

mājup: silē allaž kaut kas saimnieces saplūkts un pa grāvmalām sa-

pļaustīts. A. U. 10, 10.

Runā veidojums ar jo labāk veic savu uzdevumu: saiklis jo pilnīgāk
sasaista saliktā teikuma daļas un runā pievērš uzmanību otrā komponenta
skaidrojošai funkcijai.

1059. §. Sastopami patstāvīgi divkopu teikumi, kas sākas ar jo. Tāds

teikums tad satura ziņā piekļaujas iepriekšējam kontekstam un, kaut arī

ne katrreiz attaisnojams, tomēr stila nolūkos pieļaujams, tāpat kā atse-

višķos gadījumos pieļaujami teikumi, kas sākas ar bet, tomēr v. c. sakār-

tojuma saikļiem, dažreiz arī ar tāpēc ka atkarā no konteksta. Turklāt ir

-arī starpība starp tādu patstāvīgu, izolētu teikumu ar jo kontekstā un sa-

likta teikuma komponentu ar jo.

1. Stilistiski un gramatiski pareizi veidots atsevišķs patstāvīgs tei-

kums, ko ievada saiklis jo, arvien ir garāks teikums, lielākoties tas ir sa-

likts teikums, turklāt ne tikai iepriekš teiktā pamatojums, bet arī jaunas
domas risinājums, konteksta vienības galvenā daļa un atsevišķa into-

natīva vienība, piem., Nav tautai vaj[a]dziga vairs mana dzīve, Bet mana

nāve. Tā man lieciniece. Jo tauta mūžam būs un viņa paliks Mans gars

un audzējs spēks, un mana mīla Caur tūkstots[-os] gadu vaimanām un

jūgu Un galā uzvarēs. Rainis 9, 314.

Kā patstāvīga intonatīva vienība ar jo ievadīts teikums var būt arī

iepriekšēja garāka konteksta nobeigums ar attiecīgu secinājumu, piem.,
Mežam vajadzēja degt. Nejaušs gadījums viņam bija rādījis, kā baronam

par viņa cietsirdību varēja atriebties. Atriebties, pašam pie tam nemaz
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neiekļūstot nekādas briesmas. Jo vīrs, kas tur aizgāja, izplatīs līdz ar sa-

degušās zāles grūto dūmu smaku arī domas, ka viņš mežu aizdedzinā-

jis. 81. 19, 384.

2. Ar jo ievadīts salikta teikuma komponents ir iepriekšējās situācijas
resp. konstatējuma pamatojums un tās pašas intonatīvās vienības dala,

piem., Man šķiet, es [Indulis] viesis še, ne gūsteknis, Jo kūri līdz ar lei-

šiem draugos karo. Rainis 9, 132.

Arī šādā saliktā teikumā abiem komponentiem ir vienam no otra re-

latīvi neatkarīga predikācija. Vienā teikumā tos saista dziļāks jēdzienisks
sakars, ko sintaktiski var raksturot tikai ar saikli jo, piesaistot pēdējo kom-

ponentu pirmajam.
1060. §. No komponentu sintaktiski jēdzienisko attieksmju viedokļa

saliktie teikumi ar jo ir dažādi.

1. Palīgteikums lielākoties pamato visu pirmā komponenta saturu kā

parādību kompleksu neatkarīgi no tā, vai virsteikums atbilst vienkopas vai

divkopu teikumam. Konstrukcija ar jo ļoti bieži sastopama paplašinātos
saliktos teikumos, un tā tad pamato šā paplašinātā saliktā teikuma kādā

komponentā izteikto saturu.

Bija jāceļas un jāiet dārzā, jo bijušie karotāji bija pieraduši uz-

ticēties zemei. A. S. 5, 5. Vieni paši mēs neko jūtamu nevarēsim padarīt,
j o nav jau māsu tik daudz un katram no mums ir pašam savs darbs.

V. L. 10, 507. Es gribu dzīvot, jo tas ir skaisti. A. Grig. 10, 55. Puikas

dabū kājas krietni pastaipīt, jo lopi neparko negrib iet mājām cauri...
A. U. 10, 160. Paies diezgan daudz laika, kamēr atklāsies Raiņa un Aspa-
zijas vēstuļu bagātais saturs, j o abu viņu rokraksti grūti salasāmi. LM

6, 37. Bija gandrīz jādomā, ka tā [operas izrāde] nemaz nenotiks, jo ne-

bija sadabūjami vajadzīgie spēki
... Asp. 1, 84.

2. Palīgteikums var attiekties arī uz kādu virsteikumā minētās parā-
dības detaļu.

1) Pamatojums ar jo tad motivē galvenokārt kāda ar saikli ievadīta

komponenta saturu; jo tad pamato galvenokārt to, kas izteikts gan ar no-

minālu, gan verbālu izteicēju un izskaidro norisi vai apstākļus.
Naktis bij tagad īsas un gaišas, jo spīdēja spožs mēness. Janš.

2, 12.
...nu iešana nebija vairs tik viegla, jo sakaltušās pastalas

uz kula švirkstēja
...

Saul. 4, 27.

2) Pamatojums ar jo attiecas uz saturu, ko izsaka izteicējs kopā ar pa-

pildinātāju, un ietver norādi uz šo vārdkopu vai nu atkārtojuma veidā, vai

lielākoties tikai cēlonisku apstākļu raksturojuma veidā.

Laivu klājs visapkārt dūmenim bija tīrs no sniega, jo siltais

metāls izkausēja pārslas. V. L. 11, 96. Tur sēdēdams, es ari salāpīju
savas pastalas, jo uz jaunnedēļu bija jāuzņem vecā gaita. J. Jauns.

6, 56. Pirkt jau ari to [groziņu] neviens nepirks, jo ogu laiks ga-

rām. L. P. 1, 27. Ari Andrievlņš brīvāk Izstiepj kājas savā stūres galā ...
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un noslauka sviedrus, jo saule jau ir krietni augstu un devīgi
silda. J. V. 3, 167. Virtuve pieskrējusi pilna sivu dāmu, jo pussa-

gruvusī plīts nevilka. A. S. 5, 243.

3) Ļoti bieži motivācija ar jo attiecas tikai uz kādu apstākli, kas virs-

teikumā raksturo stāvokli, situāciju, norises veidu, vietu, laiku.

Sarāvušies mēs naigi soļojam, j o sals ķeras pie kailajām kā-

jām koka tupelēs.. .J. Jauns. 5, 49. Tautas sapulce bija sarīkota muižā,
j o citur nebija tik plašu telpu. A. S. 5, 295. Pa vasaru Māte savu gultu

turēja klēti, jo zemajā istabā bija tveicīgs gaiss. Saul. 4, 164. Bet taisni

pa uzsalumu bija vislabākā braukšana, jo marta saule un vēji dien-

vidu pakalnēs bija apskrubinājuši ceļu. A. S. 5, 301. Bez pārtraukuma vil-

kās cēliens no rīta lidz vakaram, jo nu jau vairs nedzina dien-

vidū. Brig. 5, 331.

1061. §. Ir salikti teikumi, kuru komponenti, kas saistīti ar jo, nav tik

patstāvīgi vai nu uzbūves, vai jēdzieniskā ziņā. Šādos teikumos ar jo ieva-

dītā komponentā kāds no teikuma locekļiem ir kopīgs ar otru komponentu.
Gadījumu vairumā jo vietā iespējamais tāpēc ka tuvina tos cēloņa apstākļa
palīgteikumiem, ko ievada ar tāpēc ka. Arī šādos gadījumos atkarīguma pa-

kāpe ir dažāda.

1. Komponents ar jo nozīmes ziņā ir tuvs cēloņa apstākļa palīgteiku-
mam ar tāpēc ka, ja abi saliktā teikuma komponenti ir gan gramatiski pat-

stāvīgi, bet abos ir runa par vienu un to pašu personu vai vienu un to pašu
priekšmetu. Izšķirami vairāki šādu palīgteikumu veidi.

1) Palīgteikumā atkārtots pirmā komponenta teikuma priekšmets.
Tas [cilvēks] nevar runāt par sauli, jo tas nezina, cik spoži tā var

spīdēt. A. Grig. 10, 95. Tu esi laimīgs, jo tu dzīvo tautu draudzības

valstī. Sudr. 3, 265.

2) Palīgteikuma ar vietniekvārdu aizstāts teikuma priekšmets, kas virs-

teikumā izteikts ar lietvārdu.

Bet Jānis vēl arvien stāvēja, gaidīdams norimstam aplausus, jo

viņš vēl nebija paguvis visu izteikt. A. S. 5, 347. Acīmredzot, Aina ļoti
labi pazina stāvās kāpnes, jo viņa droši sāka kāpt lejup. A. Grig. 9,

231. Bēris tecēja brinum ātri, jo viņš bija liels mājas cienītājs.

J. Por. 2, 91.

3) Palīgteikumā ar norādāmo vietniekvārdu vai personas vietniek-

vārdu izteikts papildinātājs norāda uz virsteikuma teikuma priekšmetu.
Neviens putniņš vairs nedziedāja smēdes tuvumā, jo dēls tos

sauca par liekēžiem un aizdzina akmeņiem. L. P. 1, 12. Ļaudis vairs

nenāca kalējam dot darbu, jo dzelzs puika viņus visādi izsmēja...

L. P. 1, 12.

4) Viena un tā pati persona vienā vai abos komponentos var būt no-

saukta ar kādu vārdu datīvā.

Jānim svilst aiz nepacietības, bet jāsavaldās tomēr, jo viņam te
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nav nekāda lldzrunāšana. A. U. 10, 177. Velni aizrāva melno runci ar

visu naudas lādi purvā, jo dzīve dzirnavās viņiem palika [kļuva]
nedroša. Ķ. Sk. 4, 95. Bet tad viņš steigšus nogriezās, jo viņam bija
ļoti kauns

...
L. P. 1, 138. Bet viņam [Antiņam] tomēr bija dibinātas tie-

sības uz princeses roku, jo viņš vien viņu nāvei atrāva. Rainis 8, 511.

Šorīt viņam maigs miegs, j o vakar vakarā bij palicis ilgāk(i) augšā.
Saul. 4, 71. Man vajadzēja gulēt turpat uz grāvmalas, jo nekur kustēt

nevarēju. J. Jauns. 5, 33.

Abos salikta teikuma komponentos var būt runa arī par divām perso-
nām, palīgteikums ar jo tad jēdzieniski vēl ciešāk saistīts ar virsteikumu,

piem., Trlnei, ar viņu [dēlu] runājot, jāpaceļ galva uz augšu, jo

viņš [dēls] to [Trini] labu tiesu pāraudzis. 8.-U. 3, 73.

5) Cēloņa paskaidrojums var attiekties uz virsteikuma verbālā iztei-

cēja vai galvenā locekļa objektu, uz ko palīgteikumā norādīts ar attiecīgu
vietniekvārda formu. Sados gadījumos ar jo ievadītais pamatojums ir gra-
matiski visai patstāvīgs, tomēr jēdzieniski nepatstāvīgs.

Se tev to [Āriju] atdodu bez izpirkšanas, Jo viņu nespēj atsvērt

zemes mantas. Rainis 9, 166. Ar vienu roku viņš berzēja acis, jo tās

uzreiz bija kā noreibušas ... Saul. 4, 49. Laikam viņš bija uz šo sievieti

atstājis labu iespaidu, jo tā kāpa lejā meklēt kādu no saimnieka ģime-
nes. Pad. J. 7, 8. Rudzus griezt nedrīkstēja, jo tie bija saimnieka.

L. P. 1, 27.

2. Komponents ar jo ir pilnīgā atkarībā no virsteikuma, ja virsteikums

atbilst divkopu teikumam vai noteiktas personas vienkopas teikumam, bet

palīgteikums — vienkopas teikumam ar galveno locekli, kas izteikts ar

verba personas formu. Ar palīgteikuma galveno locekli izteikts cēlonis resp.

izskaidrojums tam, ko izsaka virsteikuma izteicējs vai galvenais loceklis.

Puisis būt vēl nevarēju, jo biju par mazu. L. P. 1, 75. Es smē-

jos, dziedāju, jo biju tik jauns. P. J. 7, 9. Un mežzinis ari vairs

neplijās virsū, jo labi pazina Rubeni. 8.-U. 4, 365. Ari ceļa kulīti

māte nav ledevusi lidz, jo pienu tikai vēl nule paspējusi sa-

sildīt. A. U. 10, 29.

1062. §. Neatkarīgi no palīgteikuma patstāvīguma pakāpes cēloniska

attieksme starp komponentiem, kas saistīti ar jo, izpaužas arī citādā lo-

ģiskā sakarā. Pakārtojums tad vāji jūtams.
1. Vērojamās parādības cēlonis nav skaidri zināms, un saliktā teikuma

pirmais komponents to izsaka kā varbūtību, kā iespējamu norisi, kā iedo-

mājamu psihisku vai fizisku stāvokli, ko var izsecināt no redzamām resp.

vērojamām parādībām, par ko runa ir ar jo pievienotajā komponenta. Sadu

saliktu teikumu virsteikumā ir kāds no modālajiem vārdiem vai vārdu sa-

vienojumiem varbūt, laikam, droši vien.

Droši vien [saimnieks naudu] nodzēra, j o pārnāca mājās iereibis.

L. P. 1,30. Viņš tagad pa vasaru strādāja varbūt muižā, jo gāja katru
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pirmdienu projām pa ceļu pāri kalnam. 8.-U. 3, 54. Laikam taču dārz-

nieks bija pat satraucies, jo kaļkītis viņa mutē kūpēja vienā kūpēšanā.
Br. S. 2, 110. Laikam taču Valdis bija kaut ko ziņojis klases audzinātā-

jai, jo Vālodze izskatījās pavisam norūpējusies. Br. S. 2, 88.

Secinājums par cēloni pēc redzamo faktu vērojumiem aizstāj zināšanu

un var būt arī maldīgs. Šādus teikumus ar neskaidru un pretrunīgu cēloņa
un seku diferenciāciju mēdz izlietot stilistiskos nolūkos, piem., Mēs ar

Jurku bijām īsti draugi, jo mūs gandrīz pastāvīgi redzēja kopā.
2. Komponentu, kas piesaistīts ar saikli jo, cēlonisko attieksmju izteik-

šanai mēdz izlietot noģiedamās runas gadījumos vai atstāstot kādas per-

sonas domu gaitu. Arī šādos gadījumos spriedumiem piemīt varbūtības rak-

sturs. Konstrukcija sastopama galvenokārt daiļliteratūrā un sarunvalodā.

Tomēr visādā ziņā pirts kritis man, jo vai tad par velti durvis un

pati krāsns ir manā daļā ... Aps. J. 2, 75. Tāds isa mūža saimnieks arī

pagastu noplicinātu, jo vai tad atmaksātos kaut ko darīt? A. S. 5, 24.

Viņam būs [tāpele un grifele], jo viņš jau iet skolā. L. P. 1, 33.

Literārā darba autors izmanto konstrukciju ar jo kā saistījuma paņē-
mienu, skaidrojot kāda tēla rīcību un šās rīcības psihiskos cēloņus. Moti-

vācija ar jo palaikam balstās arī uz iepriekšējo kontekstu, tāpēc bieži vien

nav pietiekami skaidra atsevišķā saliktā teikumā.

Apiņu Ņina zināja, ka jābēg prom pēc iespējas ātrāk, lai vecā dzīve

nepaceļas kā neredzams zīda tikls, nesattn rokas un kājas un pašu sirdi. Jeb

vai neblj jau sācis tīties — jo kāpēc tad viņa klausīgi gāja Līzei līdzi pa

Apiņa istabām un mirkli pakavējās pie tām vissīkākajām lietiņām? A. U.

18, 1027. Tās taču nepavisam un nebūt neblj nekādas skumjas, ko tā aiz-

lakstlete šķita padzlrdusl viņas mazliet nogurušā, mazliet tesmakušā...
balsi. Katrā ziņā šķita, jo kāpēc tad viņa paskatījās tādām villainām

acīm un mierinādama noglauda kundzes roku? A. U. 18, 1027. Marčs gan

jau bija šādas beigas paredzējis, j o citādi — kādēļ viņš tik nemierīgi

klausījās Janča runā? Valdis 2, 21.

1063. §. Pamatojuma nozīme ir arī palīgteikumiem, kas pakārtoti ar

saikli tā kā. Par tiem sk. 1054. §.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR NOLOKA APSTĀKĻA PALĪGTEIKUMU

1064. §. Salikts pakārtojuma teikums var būt tā veidots, ka pakārtotais
komponents — nolūka apstākļa palīgteikums paskaidro tās darbī-

bas nolūku resp. mērķi, par ko ir runa virsteikumā.

Nolūku var piedēvēt katrai apzinātai aktīvai darbībai, var jautāt, ar

kādu nolūku, kādam nolūkam, kādēļ (kāpēc, kālab) kāds kaut ko dara, kaut

kas ir darāms, kaut kas notiek, kaut kam jānotiek, piem., Ģeologi turpina

pētījumus, lai noskaidrotu dolomītu izmantošanas iespējas. Pad. J. 8,



747

221. Kā visas tautas Pie tevis lūdzot nāk, lai maizi dod(i). Rainis 10, 178.

Ar palīgteikumu, kas izsaka nolūku, raksturojama arī kādas parādības ek-

sistence, vajadzība, nepieciešamība, piem., Skolotāja darbs Ir vajadzīgs, lai

jauno paaudzi izaudzinātu par krietniem cilvēkiem.

1065. §. Sintaktisko saistījuma līdzekļu ziņā saliktie teikumi ar nolūka

attieksmi starp komponentiem ir diezgan vienveidīgi.
1. Sais teikumos palīgteikumu pakārto galvenokārt ar nolūka saikli

lai, piem., Mēs cilvēcības zvaigzni iededzinām pirmo, Lai aukstas ne-

spulgotu pasaules. M. Ķ. 3, 128. Lai dotu vārdus krāteriem, kalnu grē-
dām un citām Mēness neredzamās daļas detaļām, PSRS Zinātņu akadē-

mija nodibinājusi attiecīgu komisiju. C. 8, 252.

2. Mazāk parasts ir nolūka apstākļa palīgteikuma pakārtojums ar kā,
ka, ar ko sastopamies dažos vecāko gadagājumu rakstos un arī mūsdienu

sarunvalodā.

Tad ej, sāc visu kopā likt, kā varam laikus tirgū tikt. Brig. 4, 286.

Paņem tik Ildzi maizi uz ceļa, ka būtu ko stiprināties. Rainis 8, 473. Topi

jauns un spidi spodri, Gaišām acīm gaini tumsu, Ka tai miera nav ne

naktī! Rainis 3, 369.

3. Vecāko gadu literatūrā retumis sastopami teikumi ar abiem pakār-
tojuma vārdiem reizē, piem., ...glabā labi visas lietiņas un drēbes, ka

lai nepaklīst. . .
Kaudz. 2, 7. Mūsdienu literārā valoda te pilnīgi iztiek ar

vienu saikli lai.

1066. §. Pakārtojuma saiklim lai virsteikumā var atbilst apstākļa
vārdi tad, tādēļ, tamdēļ (arī tāpēc, tālab).

1. Apstākļa vārds tad virsteikumā ir neuzsvērts un sastopams tikai

veidojumos ar palīgteikumu priekš virsteikuma. Šādos teikumos lietotajam
tad nav paskaidrojamā teikuma locekļa nozīme. Palīgteikums attiecas uz

visu virsteikumu.

Lai visu šo skatu patiesīgākai) notēlotu, tad man jāapraksta, kāda

bija krustmātes gulta. D. A. 1, 631. Jā, lai orientētos šajos labirintos,
tad levēro tādu patiesību... Purs 1, 41.

2. Apstākļa vārdi tādēļ, tamdēļ (tāpēc, tālab) virsteikumā ir uzsvērti

un ar tiem veidojas strukturāli atšķirīgs salikto teikumu tips nolūka at-

tieksmes izteikšanai. Uzsvērtais apstākļa vārds pievērš uzmanību darbības

nolūkam un piesaista sekojošo palīgteikumu, piem., Viņš apstājās tikai tā-

dēļ, lai ielūkotos vilcienu sarakstā.

Uzsvērto nolūka apstākļa vārdu retumis mēdz arī izlaist, bet virstei-

kumam, kurā ir saiklim lai atbilstošais apstākļa vārds tādēļ vai tamdēļ, ir

pilnīgāks veidojums nekā bez tā.

.. . viesus viņš galvenām kārtām uzaicina [tādēļ], lai pildītu mājas
tukšumu. J. Ez. 1, 188. Es esmu te [tādēļ], lai nedarāt šai pāri. . . Brig.
4, 329.

1067. §. Konstrukcijas ar pakārtojuma saiklim lai atbilstošu tadeļ (ta-
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pēc, tālab) virsteikuma nolūka apstākļa palīgteikums jēdzieniski saskaras

ar cēloņa apstākļa palīgteikumu.
Tāpat kā cēloņa attieksmi mēdz izteikt ar apstākļa vārdu tādēļ, tā

savukārt uz nolūka attieksmi norāda arī ar apstākļa vārdu tāpēc. Jāņem

vērā, ka valodas praksē saliktos pakārtojuma teikumos nolūks, ko izsaka

ar apstākļa vārdu tādēļ, ir noteiktāk šķirts no cēloņa, ko izsaka ar apstākļa
vārdu tāpēc, atskaitot gadījumus (un tādu ir visvairāk), kad arī pēc satura

palīgteikums var būt tiklab nolūka apstākļa palīgteikums, kā cēloņa

apstākļa palīgteikums. Sal., piem.:
Ari studēt es gribu tikai tādēļ, lai pati vairāk zinātu un lai iegūtās

zināšanas varētu atdot citiem. P. R. 3, 287. Es mācos tikai tāpēc, lai

labāk noderētu lielajā cīņā. V. L. 10, 133. Vai tad tikai tāpēc te atbrau-

kuši, lai noklausītos tos vaidus par viņu un viņas bērniem? A. U. 29,
715. Bet vai tad es te biju tikai tādēļ, lai stāvētu un gaidītu rītu?

A. U. 21, 99. Martai jāpaliek mājās jau tāpēc vien, lai māte... neceļas

no gultas un neskrien prom uz fabriku. A. U. 18, 964. Eh — putni, putni.

Tādēļ vien Ir vērts reiz gadā atbraukt, lai neaizmirstos. A. U. 29, 689.

Mani taču tikai tāpēc audzina, sūta skolā, māca, lai Urgām reiz būtu

piemērots saimnieks. V. L. 10, 155.

Semantiskā tāpēc un tādēļ, kāpēc un kādēļ saplūšana notikusi jau se-

natnē, jo bieži vien nav skaidrs darbības vai stāvokļa pamats, uz ko attie-

cināms apstākļa vārds, it īpaši, izsakot jautājumu. Kādas darbības pamatā
var būt tiklab cēlonis, kā nolūks: var jautāt kāpēc (ar cēloņa nozīmi)
tu to dari? vai kādēļ (ar nolūka nozīmi) tu to dari? piem., Kāpēc (vai

kādēļ) viņš iestājās matemātikas fakultātē? Varbūt tāpēc, ka skolā

viņam vislabāk padevās matemātika, varbūt tādēļ, lai kļūtu par zināt-

nieku šai nozarē. Semantiski nolūku no cēloņa daļēji šķir uz nākotni vērsta

darbības motivācija.

Neatkarīgi no apstākļa vārdu tāpēc vai tādēļ izlietojuma nolūka izteik-

šanai, tipiskā nolūka apstākļa palīgteikumu gramatiskā pazīme ir pakārto-
jamais saiklis lai; virsteikumā var būt viens vai otrs no sinonīmajiem ap-

stākļa vārdiem, pakārtojums ar lai piešķir izsacījumam darbības nolūka

resp. mērķa nozīmi. Saliktos pakārtojuma teikumos ar nolūka attieksmi

starp komponentiem tikai retumis palīgteikums ir pakārtots ar kādu no sa-

liktajiem pakārtojuma saikļiem tādēļ lai, tāpēc lai (sal. ar cēloņa apstākļa
palīgteikumu, ko pakārto ar tāpēc ka, tādēļ ka; sk. 1052. §, 1 un 1053. §, 1).
Nolūka attieksmi starp salikta teikuma komponentiem gan no satura, gan

no gramatiskā veidojuma viedokļa raksturo turpmākie piemēri.
Vai tādēļ tevi turēju un glabāju kā savu aci pierē, lai vecumā tu

mani mērdē badā... Aps. J. 2, 357. ... saimniece mums to [darbu] pade-
vusi tikai tamdēļ lai būtu iemesls mūs agrāk stūrēt augšā. J. Jauns.

6, 27. [Piemineklis] ir vajadzīgs tādēļ, lai cilvēki būtumodri. C. 8, 40.

1068. §. Saliktajos pakārtojuma teikumos ar nolūka attieksmi starp
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komponentiem virsteikuma un palīgteikuma sintaktiskā attieksme ir atka-

rīga no abu komponentu struktūras un pozicijas saliktajā teikumā.

1. Nolūka apstākļa palīgteikumā verbālais izteicējs vai galvenais lo-

ceklis un saitiņa nominālajā vai adverbiālajā izteicējā vai galvenajā loceklī

varbūt izteikti vai nu ar īstenības izteiksmes tagadnes formām, vai ar

vēlējuma izteiksmes formām.

2. Parastākās nolūka apstākļa palīgteikuma pozicijas ir priekš
virsteikuma un aiz virsteikuma. Abām tām ir strukturāla nozīme saliktā

teikuma veidojumā.
Nolūka apstākļa palīgteikums starp virsteikuma vārdiem ir retāka

parādība un bez īpašas strukturālas nozīmes. Visbiežāk tādā novietojumā
ir otrās pakāpes palīgteikums paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā vai

gadījumos, kad palīgteikums papildina divdabja teicienu kāda salikta tei-

kuma sākumā, piem., Sakodis zobus, lai tie neklabētu, pasniedzos un tau-

stīju ar nūju. A. U. 21, 101.

1069. §. Nolūka apstākļa palīgteikuma verba izteiksmes forma un po-

zicija saliktajā teikumā ir savstarpēji atkarīgas. Vienai vai otrai izteiksmes

formai atbilst arī noteikta pozicija saliktajā teikumā.

1. Ja nolūka apstākļa palīgteikumā par izteicēju vai galveno locekli ir

verbs īstenības izteiksmes tagadnes formā, tas nostājas tikai aiz virs-

teikuma, piem., Kosa atklās visu Adelīnai, lai tā redz patiesību un lai

nāk pie prāta. P. R 3, 234.

2. Ja nolūka apstākļa palīgteikumā par izteicēju vai galveno locekli

ir verbs vēlējuma izteiksmes formā, tas var nostāties gan priekš gan

aiz virsteikuma, piem., Lai bērni fiziski un garīgi pareizi attīstī-

tos, viņi jāpieradina pie darba. PLSiev. 6, 6, 19. Lai nonāktu tur,

viņiem vajadzēja nobraukt liekus piecdesmit kilometrus... V. L. 10, 237.

Tur visiem drusku jāpalauza galva, lai miers un darbs reiz būtu visu

balva. Sudr. 7,281.

3. Verba izteiksmes dažādībai nolūka apstākļa palīgteikumā atbilst arī

nozīmes dažādība no objektīvās īstenības viedokļa.

Konstrukcijā ar īstenības izteiksmi nolūka motivācijai ir konkrēts

raksturs. Saiklis lai kopā ar īstenības izteiksmes tagadni palīgteikumā rak-

sturo darbības nolūku kā reālu, droši paredzamu norises rezultātu.

Konstrukcijai ar vēlējuma izteiksmi ir abstraktāka nokrāsa, ko pie-
šķir jau pati vēlējuma izteiksmes nozīme. Saiklis lai kopā ar vēlējuma iz-

teiksmi palīgteikumā raksturo darbības nolūku kā iedomājami iespējamu,
iedomājami vēlamu, iedomājami realizējamu vēlēšanos vai vajadzību.

1070. §. Komponentu pozicijai teikumā savukārt atbilst dažādas tei-

kuma veidojuma iespējas. Vēlējuma izteiksmei nolūka apstākļa palīgteiku-
mos ir plašākas robežas nekā īstenības izteiksmei.

1. Ja nolūka apstākļa palīgteikums ir priekš virsteikuma, nolūku

var izteikt tikai ar verbu vēlējuma izteiksmes formā. Salikts teikums ar
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prepozitīvu nolūka apstākļa palīgteikumu ir bagātīgi pārstāvēts dažāda

veida literatūrā.

Lai lieta labāk veiktos, tev vajadzēs uzņemties šefa un galvenā
tiesneša pienākumus. V. L. 10, 544. Lai saskatītu bākas ugunis, bija

jāatliec galva. A. Grig. 6, 53. Lai atbrīvotos no smaguma, Rita sāka

domāt par studijām. P. R. 3, 332. Lai var ētu saskatīt, es atvēru stū-

res telpas durvis. E. V. 1, 121. Lai nesadurtos ar pretim nākoša-

jiem kuģiem, mēs ejam ar pusgaitu ...
2. Gr. 2, 97.

2. Ja palīgteikums ir aiz virsteikuma, darbības nolūka izteikšanai pa-

līgteikumā blakus noder kā īstenības izteiksme, tā arī vēlējuma
izteiksme.

Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri, Lai uguni redzētu. Asp. 2,
355. Sāku audzēt garākus matus, lai no citiem kaut cik atšķirtos,
un rakstīju, rakstīju, rakstīju... 2. Gr. 2, 139. Kaut jūs varētu likt Anniņai
atlasīt un atskaitīt tūliņ, lai es arī dzirdu un redzu... Kaudz. 2, 10.

3. Nozīmīga un vērā liekama nolūka apstākļa palīgteikumos ir retāk

lietotā īstenības izteiksmes forma, kas iespējama tikai pozicijā aiz

virsteikuma.

1) Ar īstenības izteiksmes tagadnes formu veidotā saliktā teikumā kā

virsteikumā, tā palīgteikumā katrā ir savs darītājs un sava darbība. Palīg-
teikums attiecas uz visu virsteikumu.

Bet zvaigznes pieciem stariem Sauc cīņā cilvēci, Lai brīves ozols

zariem Skauj visu pasauli. Sudr. 6, 396. ... Made bij viņu modinājusi,
lai sāpošas... Saul. 4, 71.... gluži kā tāds meža braucējs pūta dvašu

saujās, lai pirkstiaps ilst. A. U. 18, 968. ... kuģa bocmanis ... attaisa

vāku lielajai maizes kastei, lai izvēdinās. 2. Gr. 2, 156. Tad jau la-

bāk būtu atdevuši zēnu pie kāda amatnieka, lai izmācās krietnu

amatu
. . . V. L. 10, 124.

2) Ar īstenības izteiksmes tagadni izskaidro virsteikumā izteiktās dar-

bības vai stāvokļa nolūku neatkarīgi no darbības laika (palīgteikuma
tagadne attiecas tiklab uz norisi tagadnē, kā pagātnē un nākotnē) un ne-

atkarīgi no virsteikuma modalitātes. Attieksmē pret runas momentu no-

lūka realizācija arvien iedomājama vai nu tagadnē, vai tai sekojošā
nākotnē.

Visbiežāk ar verbu īstenības izteiksmes formā motivē darbību, kas virs-

teikumā izteikta ar modālu nokrāsu kā vajadzība, nepieciešamība, pavēle
resp. pamudinājums.

Bet par savām tunzivs medībām jums taču vajadzēja kaut kur pastās-
tīt, lai zivj rūpniecības organizācijas to zina. 2. Gr. 2, 111. Vienu daļu

[skalu] uzsviediet tepat uz krāsns, lai pakalst iekuram arī citai rei-

zei. A. Grig. 9, 568. Lasiet skaļi, lai visi dzird. A. Grig. 9, 605. Galvu

atkal cel uz augšu, Klusi turi staru lietū, Lai tas noskalo no vaiga
Visu niknumu un raizes

...
Rainis 3, 61.
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Nolūka apstākļa palīgteikuma veidojums ar verbu īstenības izteiksmē

sastopams jau folkloras valodā, piem., Lokaties meža gali, Lai balstiņis

pāri skan. LD 496. Dziedāf tautu tīrumā, uz akmeņa stāvēdama, lai

trīc visa tautu zeme, lai dzird mana māmuliņa. LD 224.

Nolūka apstākļa palīgteikums ar verbu (izteicēju vai galveno locekli)
īstenības izteiksmes tagadnes formā ir tuvs papildinātāja palīgteikumam,
kurā ar verbu 3. personas formā izteikts norādījums veikt kādu darbību.

Virsteikumā mēdz būt izteikts pamudinājums. Pamudinājums vai pavēle
var būt norādīts ne ar vārdiem, bet ar attiecīgu žestu.

No balkona viņš pamāja ar roku, lai zvanītājs turpina zvanī-

šanu. 8.-U. 5, 53. Pārējie viri mirkšķināja Jānim ar acīm, lai viņš beidz

strīdēties. V. L. 10, 22.

Nolūka apstākļa palīgteikuma nokrāsu patur arī netiešā runa ar verbu

atstāstījuma izteiksmes tagadnē, ja nav nosaukts runas verbs, kas ievada

netiešo runu, piem., Un vienu dien' viņš gāja art un uzcēla mani uz zirga
[un teica], lai es jājot uz lauku. J. Jauns. 5, 32. Sola jau man kroņa
zemi [saka], lai tais ot budku un dzīvojot ...

A. S. 1, 121.

3. Ar nolūka apstākļa palīgteikumu, kurā ir noliegts verbs īstenības

izteiksmes tagadnes formā, var raksturot arī tādu virsteikumā izteiktas

darbības nolūku, kura uzdevums aizkavēt kādas negatīvas darbības iz-

pausmi.
Uzsedz viņam [zirgam] arī segu, lai mugura netop slapja no sar-

mas pārslām. 81. 19, 10. Tu arī varēsi kopā ar māsu puikām padldīt kume-

ļus, lai tiem kājas nepaliek [nekļūst] stīvas... A. S. 3, 11. Te vēl

drusku pielīdzināsim ar nazi, lai priekšnieks nedomā, ka esmu vējiga.
P. R. 3, 21. Lūpas [Apiņu Ņinai] taisni kā tādas kniebavas samiegtas, lai

kāds vārds nelaikā neizsprūk pāri. A. U. 18, 1014.

1071. §. Daudz biežāk nekā ar verbu īstenības izteiksmē mēdz būt no-

lūka apstākļa palīgteikumi ar verbu vēlējuma izteiksmē. Šāds palīgtei-
kums var atrasties gan priekš, gan aiz virsteikuma. Nolūka apstākļa
palīgteikums, kas veidots ar verbu vēlējuma izteiksmes formā, vai nu pil-

nīgi atšķiras no nolūka palīgteikuma, kurā verbs ir īstenības izteiksmes

tagadnē, vai arī ir tāds, kam var būt sinonīms nolūka palīgteikums ar

verbu īstenības izteiksmē.

ii Nolūka apstākļa palīgteikumā, kas veidots ar verba vēlējuma iz-

teiksmi izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā, šis verbs pauž tā paša darī-

tāja darbību, kurš nosaukts virsteikumā, bet parasti nav nosaukts palīg-
teikumā. Palīgteikums attiecas uz virsteikuma izteicēju vai galveno lo-

cekli, piemēram, Mēs te esam ieradušies, lai uzsāktu lielu darbu.

Šīs grupas saliktajos teikumos, kuru nolūka apstākļa palīgteikumos
verbs var būt tikai vēlējuma izteiksmē, virsteikumā ir runa par darītāja
personu un tās darbību; nolūka apstākļa palīgteikums izsaka darbības no-

lūku
resp. mērķi, kas pauž vēlēšanos, gribas nodoma realizāciju.
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Bet atklātību un patiesību dažreiz izmanto lenaidnieks, lai mums

kaitētu. 2. Gr. 2, 181. Šodien valsts vēstures muzeja zinātniskā līdz-

strādniece... izbrauc uz Latgali, lai uz vietas iepazītos ar šiem

atradumiem un n oskaidrat v to vecumu. R. B. 1, 258. Latviešu ciltis

dedzināja līdumus, lai iegūtu tīrumus... A. Grig. 6, 85. Brīžiem tas

[Dauka] airēs ievilka, lai no slaucītu sviedrus. S. E. 2, 131. Pats

rakstnieks pārvēršas par pelēku akmeni, lai sava paša personu pilnīgi
neitralizētu... 8.-U. 3, 10.

2. Nolūka apstākļa palīgteikumā darbībai, kas izteikta ar verbu vēlē-

juma izteiksmē, gluži tāpat kā nolūka palīgteikumā ar verbu īstenības iz-

teiksmē (sk. 1070. §, 3), ir cits darītājs nekā virsteikumā izteiktajai darbī-

bai, piem., Kāds paplēta mēteli un noliecās pār nespodro liesmu, lai

uz āru neizkļūtu kāds gaismas stars. J. Gr. 1, 122.

1072. §. Otras grupas nolūka apstākļa palīgteikumi, kuru verbs ir

vēlējuma izteiksmes formā un kuri atrodas ai z virsteikuma, saskaras ar

līdzīgas nozīmes nolūka palīgteikumiem, kuros verbs ir īstenības izteiksmes

formā, tādā kārtā veidojot sinonīmas konstrukcijas. Dominējošā vietā tomēr

ir izvirzījušies salikti teikumi ar nolūka apstākļa palīgteikumu, kurā verbs

ir vēlējuma izteiksmes formā, un šis nolūka apstākļa palīgteikuma veids

bieži vien bez vajadzības izspiež sinonīmu konstrukciju ar verbu īstenības

izteiksmē. Konstrukcijas ar vēlējuma izteiksmi šādos gadījumos var būt

ieviesušās krievu valodas ietekmē (krievu saistījumā ar verba pa-

gātnes formu mēdz vienmēr tulkot ar vēlējuma izteiksmi, neņemot vērā sa-

liktā teikuma attieksmju tipu).

Tādu gadījumu, kur nolūka apstākļa palīgteikumos vēlējuma izteik-

smes vietā varētu lietot arī īstenības izteiksmi, ir ļoti daudz. Sal., piem.,
Es tā kā satrākstos un čukstu, lai vēzis neizbīt os no manas balss

un lai neizbēgtu. J. Jauns. 5, 116 (arī: lai neizbīstas un lai neizbēg).

Lapiņas jāizliek pēc iespējas vairākās vietās, lai cilvēki saņemtu un

izlasītu. A. S. 1, 178 (arī: lai ...saņem un lai izlasa). Tu gribi atkal

aizbraukt un ar šo aizbraukšanu Izrušināt ogles, lai tās ātrāk ap-

dzistu. 2. Gr. 2, 75 (arī: lai ātrāk apdziest). Lidz rudenim jāsavāc visi

nepieciešamie materiāli tehniskajam projektam, lai nākošo pavasari va-

rētu ķerties pie lietas
...

V. L. 10, 366 (arī: lai var ķerties . . .). Es klu-

sēdams gāju saviem greznajiem biedriem iepakaļus, lai viņi nere-

dzētu manas pastalas. L. P. 3, 47 (arī: lai neredz). Stūrmanis visu nakti

griež kuģa piķi pret vilni, lai mūs neapgāztu un neierautu sa-

trakotās jūras dzīlēs. 2. Gr. 2, 133 (arī: lai neapgāž un neierauj).

Vienas vai otras sinonīmās izteiksmes formas izraudzīšanu nosaka ne

tikai šo formu gramatiskās nozīmes likumība, bet arī prasība pec konkrē-

tākas (ar īstenības izteiksmi) vai abstraktākas (ar vēlējuma izteiksmi)

nolūka motivācijas, ko izšķir izsakāmais saturs un teikuma lietotajā subjek-

tīvā valodas un stila izjūta. Ja darbības nolūka motivācijai nav nepiecie-
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sama iespējamības resp. varbūtības nokrāsa, ieteicamāka un pareizāka si-

nonīmos gadījumos ir īstenības izteiksmes tagadnes forma, kādu sastop
jau folklorā: Līstiet lieti, labi lieti, Lai es augu laba liela. LD 2852.

1073. §. Dažas konstrukcijas ar nolūka apstākļa palīgteikumu vispā-
rinātas ir vēlējuma izteiksmes formas.

1. Vēlējuma izteiksmi daudz biežāk nekā īstenības izteiksmi lieto no-

lūka motivēšanai ar palīgverbiem būt, tikt v. c. un modālajiem verbiem

(galvenokārt varēt).

Visi steidzās, lai svinīgajā brīdī laikā būtu uzklāja. 2. Gr. 2, 118.

Ņem mani pie sevis, lai man reiz būtu sava māja, savi cilvēki apkārt.
A. S. 1, 167. Man vajadzēja krietni strādāt, lai Jānis varētu dzesēt sa-

vas slāpes. J. Jauns. 6, 9. Nevarēju nemaz vakara sagaidīt, lai arī tēvam

varētu pateikt jauno vēsti. L. P. 3, 305. Noskrējis mudīgi pa trepēm
leja, nesu to [kaķēnu] no jauna augšā, lai varētu mēģinājumu tur-

pināt. V. P1.4, 417.

2. Verbs vēlējuma izteiksmē parasti ir nolūka apstākļa palīgteikumos,
kas ir atkarīgi no vārdu savienojuma darīt visu (kādam nolūkam) vai no-

zīmē līdzīgiem vārdu savienojumiem virsteikumā. Atkarā no komponentu
sintaktiskajām attieksmēm arī šādos gadījumos ir iespējamas sinonīmās no-

lūka izsacījuma formas ar palīgteikumu, kurā verbs ir īstenības izteiksmē,
taču minēto vārdu savienojumu abstraktais raksturs dabiskāk saistās ar

vēlējuma izteiksmi.

Vai esat darījuši visu, lai patērētāji varētu pateikties par
jūsu darbu? C. 8, 265. Mums jādara viss, lai cilvēkam nopietna
muziķa kļūtu tuva jau no bērnu dienām. PLSiev. 6, 6,8. Mēs darīsim

visu, lai uzdevumu iz pildītu. A. Grig. 9, 545. Viņš bija gatavs upu-

rēt visu, atd o t visus savus spēkus, lai izcīnītu laimīgu, gaišu
cilvēka dzīvi savam dēlam

...

V. L. 10, 33.

1074. §. Nolūka nozīme var saistīties arī ar citām apstākļu nozīmēm.

Tā rodas robežgadījumi.
1. Nolūka nozīme visbiežāk saplūst ar cēloņa nozīmi.

...Ojārs ierunājās tikai tāpēc, lai nebūtu jācieš klusu. V. E. 2,
216. Uz ceļa galu aizvien esmu bijis stipri noguris un baidījies nosēsties

ceļmalā, lai nebūtu pārāk grūti piecelties. J. Jauns. 6, 7. Virsū durvis

atsietas ar aukliņu, lai atvērušās neskrien līdz galam vaļā un nedauza

krāsns sānus. J. Jauns. 5, 16.

2. Nolūka nozīme iegūst zināmu ierobežojuma nozīmes nokrāsu, kad

virsteikuma izteicēja sastāvā ir tādi prievārda un locījuma formas savieno-

jumi kā par lielu, par mazu, par jaunu, par vecu v. tml. vai vārdu savieno-

jumi diezgan stiprs, pietiekami gudrs (kaut kādam nolūkam) v. tml.

... jaunākais brālis Žanis bija par mazu, lai ietu māsai pa-
līffā .. .V. L. 10, 221. Es esmu par vecu, lai jokotu ar zemes vald-

48 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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niekiem.
..

J. Ez. 1, 256. Jau trīsdesmit metru dziļumā jāras ādeņi ir pie-
tiekami mierīgi, lai te varētu novietot gāzes vada caurules pat bez

īpašām tranšejām un sastiprinājumiem. C. 8, 284. ~.Anna, pēc viņu
domām, jau pietiekami liela, lai noganītu tās trīs govis un pus-
duci aitu.. .V. L. 10, 94.

1075. §. Nolūka apstākļa palīgteikuma formālās pazīmes var būt ari

tādam saliktā teikuma komponentam, kurā nav izteikta tieši virsteikuma

darbības nolūka motivācija. Starp abiem teikuma komponentiem nolūka at-

tieksme ir bāla: ar lai pievienotais saliktā teikuma komponents ir jēdzie-
niski vairāk vai mazāk patstāvīgs, kaut gan tas turpina virsteikumā rak-

sturotās darbības risinājumu un paredz citas vai tās pašas darbības reali-

zāciju nākotnē.

Uz sakaru ar paskaidrojamo komponentu šādā veidojumā palaikam
norāda kāds apstākļa vārds (piem., atkal) vai viss teikuma saturs, piem.,
Un tā tas gāja, gaidot karaļa atgriešanos, lai sāktos atkal jautrā-
kas dienas. J. Ez. 1, 238. Riets nemaz nenodziest, tikai pavirzās uz aus-

trumu pusi, lai piedzimtu par jaunu dienu. J. Gr. 1, 62.

Pakārtojuma saiklis lai un vēlējuma izteiksme formāli pielīdzina šos

komponentus nolūka apstākļa palīgteikumiem. Šis īpatnējais salikto pakār-
tojuma teikumu tips, domājams, radies ne bez citu valodu ietekmes. Šos

teikumus izmanto galvenokārt daiļliteratūrā un kritikā nopietnu vērojumu
un atziņu motivēšanai. Jo loģiskāk ar lai pakārtotais teikums izriet no

pirmā komponenta, jo tuvāks tas ir nolūka jēdzienam un jo vairāk arī at-

taisnojams šāds teikuma veidojums.

. .. tukšām rokām un mulsu sirdi aizgāja nezināmajā ceļā Aivars Tau-

riņš, lai kļūtu atkal par Aivaru Līdumu. V. L. 10, 254. Katru gadu
viņi noliek pie malas kā galā aiznestu nastu, lai celtu plecos nākamo.

A. S. 1, 61. Pusmūža cilvēks atteicas, strādā un cieš, lai otru pusmūžu
desmitkārt vairāk ciestu. 8.-U. 3, 13.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR PIEĻĀVUMA PALĪGTEIKUMU

1076. §. Salikts pakārtojuma teikums var būt tā veidots, ka starp kom-

ponentiem ir pieļāvuma attieksme. Pieļāvuma attieksme nozīmē to, ka virs-

teikumā raksturotā darbība (stāvoklis) ir loģiskā pretrunā ar to, kas iz-

teikts palīgteikumā. Tomēr pretruna tikai papildina vai pat pastiprina virs-

teikumā ietvertā satura nozīmīgumu, piem., Lai ir grūt', vajag(a) spēt

Stipram būt, Uzvarēt. Rainis 2, 195. Kaut gan rīts bija skaidrs un

saulains, tomēr taisni pretim pūta stiprs vējš. J. V. 3, 11.

Palīgteikumu šada saliktajā teikuma sauc par pieļāvuma palīgtei-
kumu. Palīgteikums «pieļauj» pretrunas (atkāpes, iebildumus) ar dažādu
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saturu un dažādu stilistisku nokrāsu atkāra no salikta teikuma komunika-

tīvā nolūka un sintaktiskā veidojuma.
1077. §. Saliktajā teikumā ar pieļāvuma attieksmi starp komponentiem

pieļāvuma palīgteikumu pakārto virsteikumam ar vienkāršiem saikļiem lai

un kaut un saliktiem saikļiem lai gan, kaut gan, lai arī, kaut arī, ja arī

v. c. Pieļāvuma saikļiem, ar ko pakārto palīgteikumu, virsteikumā var at-

bilst saikļi tomēr, bet, taču (tak).
Atbilstošie pretstata saikļi saliktos pakārtojuma teikumos ar pieļāvuma

palīgteikumu šķietami pielīdzina šo pakārtojuma teikumu tipu sakārtojuma
teikumiem, kuru komponentus saista tie paši saikļi. Bet sakārtojuma tei-

kumā pretstata saikļi bet, tomēr, taču, tiešām arī raksturo pretstatījuma
attieksmi starp komponentiem, kamēr saliktā pakārtojuma teikumā ar pieļā-
vuma palīgteikumu šie saikļi pasvītro tikai pretrunu starp diviem vienā

komunikatīvajā vienībā apvienotiem izsacījumiem.
1078. §. Saliktajā teikumā ar pieļāvuma palīgteikumu palīgteikums

var atrasties visās trīs — priekš virsteikuma, aiz virstei-

kuma un starp virsteikuma vārdiem. Pozicijas nozīme saskan ar vispārīgo
virsteikuma un palīgteikuma pozicijas nozīmi saliktajā teikumā, bet šai

vispārīgajai nozīmei pievienojas sīkāki niansējumi. atkarā no pakārtojuma
saikļu leksiskajām nozīmēm un stilistiskajām nokrāsām.

Palīgteikums priekš vai aiz virsteikuma attiecas uz visu virstei-

kumu, piem., Upīšu Mārtiņš paraustīja plecu, lai gan sētuves smagumu

nemaz nesajuta. A. U. 29, 50.

Pieļāvuma palīgteikums starp virsteikuma vārdiem attiecas tikai uz

iepriekšējo virsteikuma daļu vai uz kādu no šīs daļas vārdiem, piem., Arī

Kārlēns, kaut gan tas atkal noliecās Birkenbauma klēpi, gulēja maz

un nemierīgi. 81. 19, 405. Savus nodomus, lai arī vēl neskaidrus, viņš
pārrunāja ar biedriem.

1079. §. Vienkāršie pieļāvuma saikļi lai un kaut ir pilnīgi sinonīmi.

Saikļiem lai un kaut, tāpat saikļiem lai gan un lai ari, saikļiem kaut gan,
kaut ari v. c, katram ir savs izlietojuma loks ar lielāku vai mazāku stilis-

tisku starpību, ko daudzos gadījumos nosaka arī indviduālā valodas

izjūta.

1. Ar lai pakārtotu pieļāvuma palīgteikumu sastop visbiežāk dzejā,
īsās replikās un sarunvalodā, bieži vien ar īpašu ekspresīvu nokrāsu. Ar

prepozitīvu un postpozitīvu palīgteikumu noraida katru pretdarbību, kas

kavē realizēties nodomam, attaisno virsteikumā izteikto atziņu. Izteicējs
vai galvenais loceklis šādā palīgteikumā ir verbs 3. personas īstenības iz-

teiksmes formā, retāk vēlējuma izteiksmes formā. Kā virsteikums, tā palīg-
teikums var atbilst vienkopas vai divkopu teikumiem, piem., Lai arī līst,
mēs ejam. Lai tas būtu tā vai tā, iesim.

Lai lija rudens lieti vai griezās ziemas sniegi, smēde arvien bija
omulības pilna. K. Sk. 4, 305. Lai putenis plosās, lai ziemelis elš: Uz
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augšu, uz augšu tik ies man(im) ceļš! V. Pl. 4, 59. Lai lietus, lai krusa

Tev pretī tiek dzīti, Tu traucies par spiti! Rainis 2, 229. Lai ar citiem

mājas ļaudīm vecmāte nīdās vai bārās, bet mani tā mitēja vienmēr. D. A.

1, 616. Uz posteņa jābūt stingrībai, lai tur brālis vai draugs. J. V. 3, 184.

Katrā zinā agrāko uzticību viņš vairs nebaudīs, lai taisnojas, kā grib.
Kar. 4, 11,90,

2. Ar lai un tagadnes divdabi ar -dams veidojas tādi frazeoloģiskas
dabas pieļāvuma teicieni priekš vai aiz virsteikuma kā lai būtu kā būdams,
lai let kā iedams, lai dara ko darīdams, lai maksā ko maksādams, lai teic

ko teikdams, lai notiek kas notikdams v. tml.

Spodris bija ar mieru, lai daru ko darīdama... J. Jauns. 3,
92. Bet viņam pavisam trūka kareivja izmaņas un attapības. L ai darīja
ko darīdams... viss tam iznāca nebrīvi un samocīti. J. Gr. 3, 50. Lai

tur notiek kas notikdams, bet šodien es viņai bildīšu vienu biezu

vārdu. Zeib. J. 4, 197. Viņa apņēmās gaidīt vēl tālāk, lai notiek kas

notikdams... Janš. 1, 32. Lai vēji nāk no kuras puses nāk-

dami, brlvl tie klīst pār atmatu ... Brig. 5, 300.

1080. §. lebilduma raksturu uzsver ar lai salikti saikļi: lai gan, lai ari,

lai vai, lai nu. Veidojuma nokrāsas variācijas rodas arī no komponentu

pozicijas.
li Ar saikli lai gan pakārtots palīgteikums var atrasties gan aiz

virsteikuma, gan virsteikuma priekšā.

1) Postpozitīvs pieļāvuma palīgteikums, ko pakārto ar saikli lai

gan, uzsver virsteikumā izteiktā konstatējuma nesaskaņu ar parastajiem
vērojumiem, ar to, kam vajadzētu būt, un to, kas ir.

Viņas acis bija sasarkušas, lai gan viņa nebija raudājuse[-\]. ..
81. 19, 359. Raudupu lauki stāv labi, lai gan sēkla nepareizā vietā

iekaisīta... 81. 19, 66. Drīz viņus jau šķira krietns gabals, lai gan

Aivars ar saviem biedriem nebūt nesteidzās. V. L. 10, 537. Tikai par stāv-

vadu nedzirdēja nekā, lai gan ciems par to visdzīvāk interesējās.

J. Gr. 2, 182. Skolā nevienā mācībā man nav veicies, lai gan atzīmēs ne-

kad nebiju pats pēdējais. 2. Gr. 2,138. Arturam Dzlrniekam bija laba redak-

tora slava, lai gan viņš nemēģināja nevienu apžilbināt ar savām zi-

nāšanām . . .Purs 1,61.

2) Prepozitīvs pieļāvuma palīgteikums, kas virsteikumam pakār-
tots ar saikli lai gan, pievērš uzmanību sekojošai pretrunai, pretrunīgam

konstatējumam, kas izteikts virsteikumā un palaikam ievadīts ar pretstata
saikli tomēr vai bet, dažkārt pat abiem — bet tomēr vai tad tomēr. Pret-

stata saiklis viegli iedomājams arī tur, kur tā nav, tāpēc izteiksme ar at-

bilstošajiem pretstata saikļiem virsteikumā un bez tiem nozīmes ziņā ir līdz-

vērtīga.
Lai gan veca un sirma, viņa [māmuliņa] tomēr čakla un darbīga-

Aps. J. 2, 181. Lai gan citi viņu tūliņ atraka, tomēr dzīva tā vairs
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neatrada. Aps. J. 2, 162. Lai gan viņš ne vienreiz vien bija ienācis šajā
ēkā, runājis pats un uzklausījis citus, tomēr tagad viņš visu redzēja it

kā citām acīm. Purs 1,9. ... lai gan saule brokastlaiku vien rādija, tad

tomēr lielais tīrums, lēzens paaugstinājums pļavas vldā, jau gandrīz lidz

pusei bij uzarts
...

81. 19, 310. Lai gan bija atgrūstas durvju abas pu-

ses, gaiss bija spiedīgs. J. Gr. 2, 60. Lai gan visa viņas iedzīve bija
viegli sakravājama pāris čemodānos, Annai šis un tas šķita lieks. V. L.

10, 553.

2. Palīgteikums, kas pakārtots ar saikli lai arī, tāpat kā ar lai gan,
raksturo atkāpi no virsteikumā izteiktās atziņas vērtējuma, vērojuma, bet

teikumi ar lai ari nozīmes nokrāsas ziņā šķiras no teikumiem ar lai gan.
Saiklim lai arī ir abstraktāka un stingrāka iebilduma nozīme, tāpēc tas

bieži sastopams teorētiska satura tekstos.

Ar saikli lai ari pakārtots palīgteikums var atrasties visas trijās po-

zīcijās.

1) Ar lai ari pakārtots pieļāvuma palīgteikums aiz virsteikuma rak-

sturo dažkārt pilnīgu vai daļēju atkāpi no tā, kas izteikts virsteikumā: abi

konstatējumi eksistē blakus, viens otru papildinot.
Ar pēdējiem darbiem viņš jau pieder citai pasaulei, lai arī pamat-

vilcienos viņa mākslinieka daba nav necik grozījusies. 8.-U. 3, 7. Raiņa
gleznas allaž ir jaunas un svaigas, viņa simboliskie tēli dzlvt, lai arī

pēc «Tālo noskanu» spējā žilbinošā spožuma neliekas vairs tik spilgti.
A. U. 37, 94.

2) Prepozitīvs pieļāvuma palīgteikums, kas pakārtots ar saikli

lai ari, pieļauj zināmu atkāpi no sekojošā sprieduma virsteikumā, bet virs-

teikums atkāpes šķietamo nozīmi likvidē vai mazina. Tāpat kā veidojumos
ar lai gan galveno domu var apstiprināt atbilstošais fakultatīvais pret-
stata saiklis virsteikumā.

Lai arī otrā izrādē zāle tukša un luga jānoņem no repertuāra,
morālisku «gandarījumu» autors guvis... A. U. 37, 22. Lai nekā ar ne-

panāku, T ak no raizēm esmu brīvs. E. Veid. 1, 33.

3) Ar saikli lai ari pakārtots pieļāvuma palīgteikums starp virstei-

kuma vārdiem priekš vai aiz virsteikuma izteicēja izsaka kādu apstākli,
ar ko raksturo galvenās norises veidu. Lietodams saikli lai ari, runātājs

izceļ pretrunu, šķietamo kavēkli vai attaisnojumu virsteikumā formulētam

spriedumam, konstatējumam. Šādā pozicijā palaikam nostājas bezkopas
teikumam atbilstoši, retāk vienkopas un divkopu teikumiem atbilstoši pa-

līgteikumi.
Un bēris, lai arī lēni, tomēr virzījās uz priekšu. Saul. 2, 38.

Dzejiskas vārsmas ar izteiksmīgām gleznām pavedina, lai arī tikai

garāmejot un atklaidus, iedomāt septiņus verdzības gadu simteņus un

tautu viņu varā. A. U. 37, 99. Vājākais, lai arī pretinieku pavilkt

nevarēja, tomēr turēties turējās, kā nākas. J. Jauns. 5, 192.
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3. Pieļāvuma palīgteikumam, ko pakārto ar lai vai, ir pastiprinātas

pretrunas nozīme ekspresīva stila izteicienos, parasti aiz virsteikuma. Šāds

pakārtojuma veids sastopams samērā reti, piem., Dažreiz dabūju noskrie-

ties vairāk nekā viņa [kunga] medību suns. To viņš, pagāns, žēloja, bet par

mani nelikās ne zinis, lai vai dzīvība kāpj pa muti laukā. J. V. 3, 63.

4. Pieļāvuma izteikšanai noder saikļa lai savienojums ar partikulu
nu, piem., Lai nu tālu, tomēr kādos svētkos raudzīšu attikt. 8.-U.

9, 263.

1081. §. Atkarā no ikreizējā pieļāvuma attieksmes satura saiklim lai

var pievienoties kāds vietniekvārds vai apstākļa vārds; tā rodas savieno-

jumi lai kur, lai kā, lai kad, lai cik, lai kāds. Palīgteikums, kurā ir kāds

no minētajiem savienojumiem, var attiekties gan uz personu, gan darbības

(stāvokļa) veidu, vietu, laiku, gan darbības objektu, var ņemt vērā darbī-

bas kvalitātes vai darbības intensitātes pakāpi.
1. Savienojumi lai ko, lai kam, lai kur, lai kad, lai cik, lai kā attiecas

uz palīgteikuma izteicēju vai galveno locekli, veidojot pretrunu ar to, kas

izteikts virsteikumā; visbiežāk izlietots lai kā, lai cik prepozitīvā palīg-
teikumā.

Lai kā tas man derdzas, esmu gatavs ielaisties ar viņiem visbīsta-

mākajā spēlē. V. L. 10, 389. Lai kā viņu [māti] gaidījām, bet patlaban
tās ierašanās pavisam nebija vēlama. J. Gr. 1, 143. Riga, manas jaunības

pilsēta, lai kur esmu bijis, lai kā man kuru reiz klājies, nekad ne-

esmu aizmirsis tevi. Sudr. 3, 57. Lai cik rūpīgi un ilgi Valdis katru

vakaru mazgājās, ogļu pēdas tomēr palika
...

V. L. 4, 40.

2. Ar saikli lai saistītam apstākļa vārdam cik ir apstākļa funkcija,
vietniekvārdam kāds — apzīmētāja funkcija. Veidojumā ar šādi ievadītu

prepozitīvu palīgteikumu virsteikumā var būt pretstata saiklis.

Lai cik individuāls, savam laikam pretišķs mākslinieks, viņš
tomēr ir Izaudzis savā laikā un savā šķirā. A. U. 37, 130. Mēs, mēs zinām

taku, Lai cik tumša nakts... V. Pl. 4, 160. Vēl tīri mazs būdams, es

nekad neļāvu siet galvā lakatu, lai cik auksts laiks. J. Jauns. 6, 27.

Lai cik notrulināts biju pa šiem mētāšanās laikiem, nevarēju taču

gaidīt... A. U. 3, 75. Lai kādā ceļā, bet es nokļūšu tajā. L. P. 3, 111.

Lai kādas zemei plūda pāri bangas, Man Rīgas zaļās gatves šal-

koja . . . Sudr. 6, 520.

Vietniekvārds vai apstākļa vārds — īpaši dzejā — var nebūt tieši bla-

kus saiklim lai, piem., Lai ciešanās es bijis ierauts kādās, Ar Tevi mū-

žam atdzimis es jauns ... Sudr. 6, 207.

1082. §. Visi tie paši vietniekvārdi un apstākļa vārdi var pievienoties
arī saliktajiem pieļāvuma saikļiem un saikļu savienojumiem ar partikulām.
Tā rodas savienojumi lai ari kā, lai ari kur, lai ari cik, lai ari kāds, lai vai

kā, lai vai kur, lai vai kad, lai vai cik, lai vai kas, lai nu kā, lai nu kur,

lai nu cik, lai nu kāds v. tml. Neatkarīgi no komponentu pozicijas apstākļa
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vārds vai vietniekvārds šais vardu savienojumos nosaka paša pieļāvuma
dabu.

1. Palīgteikumā var būt izteikts kāds darbības apstāklis, uzsvērta dar-

bības intensitātes pakāpe, piem., Ritu pat vajadzēja meklēt lētu ista-

biņu, bet pēc tam darbu. lln beidzot — iestāties mūzikas skolā, lai cik

grūti tas arī nāktos. L. P. 3, 68.

2. Palīgteikumā var norādīt uz kāda priekšmeta vai pazīmes kvali-

tatīvu vērtējumu.
Galvenā lieta bija tikt pie zināšanām, lai arī kādā ceļā. L. P. 3,

99.
... tāpat jau nu uz priekšu bās kopā jādzīvo, lai nu kādi tie ļau-

tiņi. Kaudz. 2, 27.
... viņam viss tik skaidrs, lai vai kādu sarežģītu

jautājumu nāktos izšķirt. V. L. 10, 235. Lai arī cik laba būtu lekcija
vai seminārs, ar to vien neizdosies dziļi izprast studentu noskaņas . .

.

C. 8,
294. Visam ir sava robeža, ari jūsu spēkam, lai cik cieti arī jūs būtu.

A. Grig. 9, 581.

3. Palīgteikumā var izpausties vispārīgs novērtējums, ja palīgtei-
kuma funkcijā ir frazeoloģiska rakstura teicieni lai vai kas, lai nu kā, arī

lai tur vai kas.

Satiekot uz ceļa kādu cilvēku, — lai tas būtu vai kas, viņš nekad

pirmais necēla cepuri. V. L. 10, 144. Lai nu kā, bet pašu cilvēks vien

esat... Kar. 4, 11, 81. Lai nu kā, bet laukkopja amats taču vieglāks.
Pad. J. 10, 38.

Frazeoloģiska rakstura teiciens lai nu kā bez attieksmes uz kādu pa-

rādību noraida visus iespējamos iebildumus; postpozitīviem lai vai kas, lai

tur vai kas ir ekspresīva nokrāsa, piem., Brāļam [brālim] kāzas, — tad va-

jag dzert, lai tur vai kas. J. Jauns. 5, 432.

1083. §. Pieļāvuma saiklis kaut pakārto pieļāvuma palīgteikumu
tādam virsteikumam, kas galvenokārt raksturo psihisku stāvokli.

Palīgteikums ar kaut uzsver pārdzīvojuma pretrunas, nesaskaņu ar

īstenību.

Viņu pārņēma neprātīgs izmisums un baiga atstātlbas sajūta, kaut

krasts nebija tālāk par kilometru. J. Gr. 1, 133. Es mīlējis karstāk,

Kaut karsti ar nīdis
..

.Rainis 3, 216. Kaut gaiša nakts, tomēr neva-

rēja izšķirt viņa roku, viņa sejas. J. Jauns. 3, 12. Kaut visu nakti negu-

lējuši, viņi vēl neaizmiga un čukstus sarunājās. M. B. 2, 44.

1084. §. Pieļāvuma palīgteikumu pakārto virsteikumam arī ar salik-

tiem saikļiem, kuros pirmais vārds ir kaut: kaut gan, kaut ari (kaut ar),
retāk ar savienojumu kaut vai. Salikto teikumu veidojumos pakārtojuma
līdzekļi — savienojumi, kuru pirmais vārds ir kaut, nav tik bagāti variantu

ziņā kā savienojumi, kuros pirmais vārds ir lai. Satura ziņā tie tomēr nav

mazāk dažādi kā savienojumi ar lai; kaut gan ir sinonīms saiklim lai gan
visās pozicijās, kaut ari līdzinās saiklim lai ari.

1. Pieļāvuma palīgteikums, ko pakārto ar salikto saikli kaut gan, tā-
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pat kā ar lai gan, nostājas palaikam aiz virsteikuma un motivē vai arī

tikai konstatē atkāpi no virsteikumā raksturotā vērojuma, atziņas.
Zeme kūp, kaut gan tā stipri vēsa... J. Ak. 1, 25. Tenis bij ari

piebiedrojies Andrlevam pie rīkošanas pailgā, kaut gan brīžam viņa ne-

maz nevajadzēja. Kaudz. 2, 34. Vecākiem viņu darbā es nekā palīdzēt ne-

varēju, kaut gan labprāt būtu to darījis. L. P. 3, 349, Tālumā vēl bija
dzirdama līgošana, kaut gan ugunis nekur vairs nedega. J. Jauns. 5,
204. Tagad Liels sajuta drošu atbalstu, kaut gan pilnīgas pārliecības

par savu lietu vēl nebija. J. Gr. 2, 177. Kalēju ielā jau drūzmējās milzīgi
daudz ļaužu, kaut gan līdz avīzes iznākšanai jāgaida krietna pus-
stunda .. . Brod. 5, 5.

2. Ar saikli kaut ari pakārtots palīgteikums spēcīgāk nekā ar kaut

gan uzsver iebildumu virsteikumā izteiktam saturam un ar to piešķir iebil-

dumam lielāku svaru. Pieļāvuma palīgteikums ar kaut ari piekļaujas virs-

teikumam kā vērā ņemams pārspēts iebildums.

... progresīvās latviešu skatuves mākslas ceļš taču ir viens, kaut arī

uz mērķi var doties pa dažādiem nozarojumiem. LM 5, 6. Tāpēc mūs ne-

pārliecina daudzu Rietumeiropas mākslinieku ļoti talantīgā ekstrāvagance,
kaut arī viņiem ir pasaules slava. LM 5, 11. Nevienam nav atļauts

prom dzīvību mest, Kaut daudz tas ar dzīvojot raudājis, cietis. E. Veid.

1, 59.

3. Saikļa kaut savienojums ar partikulu vai — kaut vai, kas ievada

frazeoloģiska rakstura pieļāvuma palīgteikumu, piešķir visam saliktajam
teikumam ekspresīvu nokrāsu (piem., kaut vai nāve zobu galā, kaut vai

mirstu). Palīgteikums parasti nostājas aiz virsteikuma, piem., Būšu no-

teikti, kaut vai pasaulei gals! Kar. 7, 11, 88.

4. Prepozitīviem palīgteikumiem, ko pakārto ar kaut gan, virs-

teikumā lielākoties atbilst pretstata saiklis tomēr, taču (tak), tad tomēr.

Ja palīgteikums pakārtots ar kaut ari, virsteikumā pretstata saiklis var

būt, var arī nebūt.

Kaut gan, kā gribu teikt, pie viena pulka piederējām, tomēr

uniformas abiem vienādas gluži nebija ne pēc krāsas, ne pēc izšuvuma.

D. A. 1, 643. Kaut gan tam [bērziņam] saknes gāja olnīcā un tika sa-

brauktas, tad tomēr viņš auga spēcīgi... J. Jauns. 5, 23. Kaut gan

nodarbojos ar šūšanu pret savu gribu, tomēr sekmes bija teicamas. L.P.

3, 368. Kaut gan dažviet arī šādus ļaudis rakstnieks parādījis, taču

tie vēl iederas aizejošajā patriarhālajā pasaulē. 8.-U. 9, 8. Kaut arī šie

ir tikai sīkumi, taču ari tur [sīkumos] jābūt kārtībai un stingrībai. J. Gr.

3, 29. X aut man ar dusmas zibēt zib, Tak beidzot notiek, kā viņš grib.

Brig. 4, 261. Kaut arī viņai nav pieticis spēka un drosmes izsoļot

līdzi dzīves attīstībai, tomēr viņas labākais devums vienmēr paliks lat-

viešu mākslas pamatos. Kar. 4, 3, 147. Kaut arī meitene ar grābekli
nav atbraukusi, mēs ceļamies kājās un tāpat ar dakšām sākam raust
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kukurūzas stiebrus mazās kaūdzitēs. Ē. V. 1, 209. Kaut ari stāvoklis ne-

bija uzlabojies ne par matu, otrās dienas vakarā zēni visu jau apsvēra

aukstasinīgi. J. Gr. 4, 159.

5. Ar kaut gan un kaut arī, tāpat ar lai gan un lai ari pakārtots pie-
ļāvuma palīgteikums starp virsteikuma vārdiem attiecas uz to vārdu

virsteikumā, kuram tie nostājas blakus.

lebildums (pretruna) ar kaut ari izteikts spilgtāk nekā ar kaut gan.

Pēteris un Jānis, kaut gan strauji un uzņēmīgi kā māte, tomēr

bija godīgi bērni. A. S. I, 113. Bet mazajā dārzā tā [ābelīte] jutās tāda kā

vientu[a, kaut ari blakus tai auga citas vēl mazākas... Kar. 6, 5,
98. Dažkārt, kaut ari reti, atgadās .. . PLSk. 1,21.

1085. §. Pieļāvuma attieksme starp dažu salikto teikumu komponen-
tiem robežojas arī ar nosacījuma attieksmi.

I*. Saliktam teikumam ar nosacījuma attieksmi pielīdzinās tie saliktie

teikumi ar pieļāvuma attieksmi, kuros pretruna ar virsteikumā minēto dar-

bību vai stāvokli izteikta ar ja ari, kas šo nosacījuma tipa pieļāvuma palīg-
teikumu formāli šķir no tīras nosacījuma konstrukcijas bez ari.

Pieļāvuma palīgteikums, ko pakārto ar ja ari, figurē galvenokārt
priekš un aiz virsteikuma. Pastiprinot pieļāvuma raksturu, prepozitīvam
palīgteikumam ar ja ari virsteikumā var atbilst tad, tomēr vai tad tomēr.

Ja ari ne viņš pats, tad viņa dēls radis sev labāku pasauli. L. P.

3, 99. Visi putni nav vienādi, ja tie ari no viena tīruma tārpus lasa.

J. Por. 2, 163. Redzēt patmīlības nesadidkotu sirdi, papriecāties Ildzi citu

laimei, ja ari pašam nav tādas. Kar. 5, 1, 95 Ja ari man spēka

bija mazāk nekā viņam, tad tomēr labā Izkapts un mana lemaņa va-

rēja mani glābt. J. Jauns. 6, 48. Nosalt nenosaltu, ja ari visu nakti pa-

liktu uz vietas. A. U. 21, 99.

Retumis sastopami palīgteikumi ar pieļāvuma nozīmi, kuri pakārtoti
ar ja, bez ari. Uz elidētu ari tad norāda attiecīgā intonācija, piem., Es ne-

paliktu te, j a [arī] jūs mani sietu. K. Sk. 5, 44.

1086. §. Saliktajos teikumos ar pieļāvuma attieksmi starp komponen-
tiem pārsvarā ir verbi īstenības izteiksmes formās. Vispārinot saliktajā
teikumā ietverto atziņu, mēdz lietot arī verbu vēlējuma izteiksmē.

1. Palīgteikumā mēdz lietot verbu būt vēlējuma izteiksmes formā: bla-

kus lai ir kā būdams parastāk lai būtu kā būdams, blakus lai cik labi

]ūs esat parastāk lai cik labi jūs būtu v. tml.

Bet, lai nu bija kā būdams, Spricis tiešām bija cietumā. Aps. J.

2, 359. Lai nu būtu kā būdams, tak levas uzvara pār Ādamu jau bija
izkarota pašās pirmajās mīlestības ziedoņa dienās... Aps. J. 2, 23. (Bla-
kus arī: Lai tas [iemesls] ir kāds būdams, man loti patīkami jūs redzēt..

V. L. 9, 115.)
2. Verbu vēlējuma izteiksme pieļāvuma palīgteikumos lieto, ja atziņai

un pieļāvums attiecināms uz nākotni vai vispārinātu laiku.
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Lai kur tu dzīvotu, jaunais draugs, la i cik klusa būtu

Java sēta, tu allaž sasniegsi draugus. Sudr. 3, 261. Bet lai cik tālu tā

aizietu savā nemitīgās attīstības ceļā, viņa neaizmirsīs savu vēsturi...
.A.;U. 29, 112. Tos [ziedus] nevar aizstāt nekāda mākslīgi pagatavota puķe,
lai cik spilgta tā būtu... Kar. 5, 1, 93. Ziedonis vienmēr pārsteidz cil-

:vēku, lai arī cik pavasarus viņš būtu piedzīvojis. Kar. 6, 2, 18.

3. Verbs vēlējuma izteiksmē bieži sastopams nosacījuma tipa pieļā-
vuma palīgteikumos, piem., ja ari gribētu, ja ari maldltos; tādos gadījumos
arī virsteikuma verbs, tāpat kā nosacījuma palīgteikumos, ir vēlējuma iz-

teiksmes formā, piem., Ja es arī kaut ko zinātu, tomēr uzskatītu

par savu pienākumu jums to neteikt. L. P. 3, 259.

Pieļāvuma palīgteikumos verbs vēlējuma izteiksmē ir nepieciešams, ja
pieļāvums saskan ar vēlējuma izteiksmes lietošanas nozīmēm, galveno-
.kārt, izsakot vēlēšanos vai iespējamību, piem., Kaut gan būtu vē-

lējies, tomēr nespētu. Kaut arī varētu, tomēr tā nedarītu.

4. Verba vēlējuma izteiksmes lietošanu pieļāvuma palīgteikumos daž-

reiz saista ar noliegtu verba formu, piem., Lai kur tu neietu, lai kā tu

nepūlētos, tas tev neizdosies. Noliegums šādos gadījumos nav vajadzīgs,
pieļāvums izsakāms bez negācijas, piem., lai kur tu letu, lai kā mēs pūlētos,
lai ari cik dīvaini tas būtu v. tml. Sk. arī 1081. §.

1087. §. Pieļāvumu var izteikt arī ar leksiskiem līdzekļiem. Šāda pa-

kārtotāja līdzekļa nozīme ir vārdam vienalga, kas ievada pieļāvuma palīg-
teikumu starp virsteikuma vārdiem vai aiz virsteikuma, piem., Visi, kas

dzīvo mūsu zemē, vienalga kāda būtu viņu tautība, palīdz kuplot un

daiļot Latviju. Sudr. 3, 263. ... Skaista ir pati bērnības dienu zeme, vien-

alga kur tā atrastos. Zv. 6, 11, 13.

Piezīme. Vārds vienalga aizstāj tada gadījuma lai: vienalga kur (=lai
kur), vienalga kāds (=lai kāds), vienalga kam ( — lai kam) v. tml.

SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS AR NOSACĪJUMA PALĪGTEIKUMU

1088. §. Salikts pakārtojuma teikums var būt tā veidots, ka starp kom-

ponentiem ir nosacījuma attieksme: palīgteikums izsaka nosacījumu, kas ir

nepieciešams, lai realizētos tas, par ko ir runa virsteikumā. Palīgteikums
.šādā saliktā teikuma veidojumā ir nosacījuma palīgteikums resp. no-

sacījums.
Nosacījuma attieksmju gramatiskā pazīme saliktā pakārtojuma tei-

kumā ir galvenokārt nosacījuma saiklis ja, ar ko nosacījuma palīgteikums
pakārtots virsteikumam, retāk apstākļa vārds kad un saiklis ka.

Ar nosacījuma saikli ja (vai kad) pakārtotam komponentam virstei-

kumā var būt vai nebūt atbilstošs apstākļa vārds tad.
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Ja kādreiz aizmirsos un iedungojos jautru dziesmiņu, māte paskatī-
jās uz mani pārsteigta ... A. S. 2, 152. Ja tu esi cilvēks, tad dzīvo kā

cilvēks. 2. Gr. 4, 151.

Virsteikuma un palīgteikuma saistīšanai noder arī daži leksiski

līdzekļi.
1089. §. Saliktā teikumā ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem

palīgteikums var atrasties priekš virsteikuma, aiz virsteikuma vai

starp virsteikuma vārdiem.

Atkarā no komponentu pozicijas saliktajā teikumā un atbilstoša tad

klātienes virsteikumā rodas saliktu teikumu veidojumi ar saistītāja vārdu

pāri ja — tad vai tad — ja (arī kad — tad un tad — kad).
1. Palīgteikums priekš virsteikuma izvirza pirmajā vietā nosacī-

jumu, no kura atkarīga virsteikumā raksturotās parādības (nodoma, vēlē-

jumos, iespējamības) realizācija.
Ja virām vienam pašam neizdevās uguni nodzēst, lai tad mežs dega.

81. 19,383. Ja viņš izvairītos un paliktu dzīvs, viņa vietā kristu citi un

tanku iznīcinātu. J. Gr. 1, 39.

Salikts pakārtojuma teikums ar nosacījuma palīgteikumu priekš virsteikuma satura

ziņā un daļēji arī formālā veidojuma ziņā pielīdzinās saliktam sakārtojuma teikumam ar

verbu vajadzības izteiksmē pirmajā komponentā, piem.. sakārtojumā: Jāatsak ās no

izpriecām, brīviem brīžiem, ta d daudz ko var... (Pad. J. 8, 245) un pakārtojumā:
Ja atsakās no izpriecām, brīviem brīžiem, t a d daudz ko var.

2. Nosacījuma palīgteikumam nostājoties aiz virsteikuma, savukārt

pirmajā vietā tiek izvirzīta virsteikumā raksturotā realizētā vai realizējamā
parādība. Palīgteikums raksturo realizācijai nepieciešamo nosacījumu vai

motivē realizācijas vajadzību.
Es palīdzēšu ari taviem draugiem, ja tu man uzticēsies. M. B. 2, 44.

Bet no labiem padomiem nav iespējams izvairīties, j a pošaties tādam tā-

lam ceļam. Kar. 7, 1, 117. Tāpat kā rakstos, viņš neliekuļo arī sarunās un

pasaka acīs asas, nepatīkamas lietas, ja kāds tās pelnījis. Sudr. 3, 135.

Tak muļķa kaķis, tālu aizvests, atnāk atpakaļ, j a nav bijis maisā

iebāzts. j\ Jauns. 9, 224.

Komponentus dažās konstrukcijās var mainīt vietām, atkarā no sub-

jektīvi izjustas nepieciešamības, piem., Ja tu mīli, visu vari — Visu uz-

veikt vari, Ja tu mīli sauli, brīvi, pavasari.. . Sudr. 6, 144.

3. Komponentu pozicija bieži vien atkarīga no konkrētā saliktā teikuma

sakara ar iepriekšējo vai sekojošo kontekstu, no tā, vai nosacījums domu

turpina vai beidz, vai runa paliek teikuma robežās vai iesaistās plašākā
kontekstā.

7ā [Gundega] tev krīt kā balva. Ja tu to negribi, krīt tava galva.
Brig. 4, 248. Pie Maskavas mās spiež vissmagāk, un tik grūtā bridi lat-

viešu strēlniekiem ari jāsaka savs vārds. Kur tad citur, j a ne pie Maska-



764

vas? Man pat pasaule nebūtu vairs dārga, ja mūs sūtītu uz citu fronti.

J Gr. 3, 26.

4. Dažāda nozīme ir nosacījuma palīgteikumam, ja tas atrodas starp
virsteikuma vārdiem.

1) Ja nosacījuma palīgteikums ir starp virsteikuma vārdiem, nosacī-

jums var attiekties uz izteicēju vai galveno locekli virsteikumā un lielāko-

ties izsaka personas (arī nenoteiktas personas) voluntāru attieksmi pret
virsteikumā minēto darbību.

Nu mēs esam skaidrībā. Nu tu, ja gribi, vari iet. 81. 13, 119. Pie ru-

dziem un liniem, ja vien gribēsi, varēsim vēl mainīties. J. Jauns. 6,
63. Tagad, ja tik gribi, var izdarīt visu. Kar. 7, 1, 23.

2) Nosacījuma palīgteikumam starp virsteikuma locekļiem ir arī

iesprauduma nokrāsa, ja nosacījums attiecas uz kādu iepriekšēju vārdu

paskaidrojamā komponentā, piem., Es negribu teikt, ka tādi «smalkumi»,

ja viņus [tos]*ā var saukt, Ir ļauni... Kaudz. 2, 11.

Nosacījuma palīgteikumi ar iesprauduma nokrāsu diezgan bieži sa-

stopami kā otrās pakāpes palīgteikumi.
Cilvēka balsi ir skaņas, kuras, ja tās ietrīcas, piespiež ticēt.

81. 19, 381. Tevi skatu es drauga acis, Kas, ja vajadzīgs, nāvē ies...

A. V. 1, 163. Tomēr ari tad vēl viņai vajadzēja zināt, kāds slimniekam vārds

vai, jātas bija lops, kāda spalva. J. Jauns. 5, 72.

1090. §. Nosacījuma nozīme un raksturs ir arī frazeoloģiska rakstura

vārdu savienojumiem ja daudz, ja ne vairāk, ja ne šodien, ja tā, ja ne tā

v. tml. ar aptuvena ierobežojuma vai atrunas nozīmi. Virsteikumā tiem

lielākoties atbilst tad. Tādus piebilduma tipa nosacījuma palīgteikumus
var saukt par nosacījuma piebildumiem.

Nosacījuma piebildumi var atrasties gan starp virsteikuma vār-

diem, gan arī priekš virsteikuma vai aiz virsteikuma.

1. Starp virsteikuma vārdiem piebildumi pielīdzinās jau minētajiem
nosacījuma palīgteikumiem ar iespraustu vārdu nokrāsu. Neuzsvērtais tad

ar strukturāla elementa nozīmi sasaista nosacījuma piebildumu ja daudz

v. tml. ar sekojošo aptuveno mēra apzīmējumu virsteikumā vai paskaidro-
jamā komponentā. Ja piebildums ierobežo sekojošas darbības intensitāti,

tad ir fakultatīvs.

Dārziņš nebija liels, ja daudz, tad piecdesmit soļu kvadrātā.

J. Jauns. 5, 20. Kaut kas viņu [Mālnieku] dzina viņai [Lienei], ja ne vai-

rāk, uzlikt roku uz galvas un noglāstīt viņas kuplos matus. 81, 19, 319.

... starp abēju ēkām varēja būt, ja daudz, tad plaukstas platuma. Aps. J-

-2, 69.

2. Nosacījuma piebildumi var būt priekš virsteikuma, ja izteiktais

ierobežojums vai atruna attiecināmi arī uz iepriekšējo kontekstu.

Gan visu izdalīsim ar labu. Ja citādi ne, atpirksim viņam [Zaigam]
tās zivis. 81. 19, 396.
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3. Nosacījuma piebildums var būt arī saliktā (bieži vien jauktā vai

paplašinātā saliktā) teikumā aiz paskaidrojamā komponenta, ja piebil-
duma saturs ir iepriekšējā izteikuma attaisnojums vai apstiprinājums.

Tas, protams, bija maz, bet par to tālāk netiku, neko vairāk izdomāt

nespēju, ja vispār tur ko varēja izdomāt. J. Gr. 1, 144. Otr-

dien, kad viņa nāca mājās, skaidri varēja redzēt, ka viņa bijusi dēla kāzās;

]0 kur tad viņa citur būtu dabūjusi jauno vilnaini, ja ne no vedek-

las. 8.-U. 3, 53. Arvīds uz bridi mitējās airēt, pacēla pirkstu gaisā un

mierīgi paziņoja: — «Zid vest. Septiņas balles, ja ne vairāk.» J. V.

3, 11.

1091. §. Saliktie teikumi ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem

no loģiskās modalitātes viedokļa iedalāmi divās grupās, kas atspoguļo di-

vējādu attieksmi pret īstenību.

1. Salikts teikums ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem rak-

sturo tādu darbību, stāvokli, pazīmi, tādu parādību, kas no runātāja vie-

dokļa zināmos reālos nosacījumos tagadnē vai nākotnē ir realizējama vai

realizējusies pagātnē, piem., Ja atvaļinājuma laikā iznāks braukt uz to

pusi, es tevi apciemošu. Teikumā ietverts arī pretstats: ja neiznāks — ne-

apciemošu. Nosacījuma nozīme ir ,reāla kā pozitīvā, tā negatīvā nozīmē.

Tādos saliktos teikumos verbs ir kādā no īsten ī b a s izteiksmes

formām vai arī kādā atstāstījuma izteiksmes formā.

Ja cilvēks savus trūkumus apzinās, tad raksturu var veidot.

2. Gr. 2, 137. Ja ražosim vairāk, pašiem būs vairāk... J. Gr. 1, 81.

Bet, j a Druviņu nebūšot, kur tad uzcelšot bezdelīgu ligzdiņu? 8.-U.

3,217.
2. Salikts teikums ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem rak-

sturo tādu darbību, stāvokli, pazīmi, tādu parādību, kas no runātāja vie-

dokļa vajadzīgos, vēlamos, iedomājamos, bieži vien nereālos nosacījumos
varētu būt iedomājama vai iespējama, piem., Ja iznāktu braukt uz to

pusi, es tevi apciemotu. Izteikta tikai varbūtība; kā nosacījums, tā realizē-

jamā darbība ir tikai iedomājami. Nosacījuma izpilde nav reāla, bet tikai

iespējama vai neiespējama. Tādos saliktos teikumos verbs ir vēlējuma
izteiksmes formā.

Ja viņš to būtu darījis, tad labums no tā b ū tu nācis viņam pašam
un ne mātei. 81. 17, 270. Pat tumšā naktī ja tur noietu, Es katru ak-

mentiņu atrastu. Asp. 2, 116. Nebūtu ko bažīties, ja šādā veidā no-

ritētu jo vairāk sapulču. C. 8, 237.

1092. §. Salikti teikumi, kuru katrā komponentā verbs ir citā izteiksmē

(virsteikumā īstenības vai pavēles izteiksmē, palīgteikumā vēlējuma iz-
teiksme vai otrādi), latviešu valodā sastopami daudz retāk. Gandrīz visos

gadījumos iespējams to pašu izteikt ar vienādotām izteiksmes formām, bet

stilistiskos variantus bieži rada nepieciešamība ietvert runā psiholoģiskus
momentus. Sal., piem.:
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Bet, j a man būtu zelta gabals tik liels kā tu [mēness], es gan zinu,
ko darītu. K. Sk. 4, 63 (arī: es gan zinātu, ko darītu). Ja tev nav iebil-

dumu, tu varētu apmesties manā istabā. V. L. 10, 558 (arī: ja nebūtu —

varētu vai ja nav — vari). Vēlējuma izteiksme te ir laipna priekšlikuma-
forma, nosacījums — stāvokļa raksturojums runas momentā. Vēlējuma iz-

teiksmes forma būtu var būt arī elidēta, bet iespējama arī īstenības iz-

teiksmes forma, kas psiholoģiski pamato iepriekšējo darbību: Paslepus no-

slauku sviedrus. Man kauns, ja Mārtiņš to redzētu. J. Ak. 1, 20.

1093. §. Kā vienā, tā otrā nosacījuma teikumu grupā saliktā teikuma

modālo tipu nosaka virsteikums. Nosacījuma palīgteikums ar verbu īste-

nības vai vēlējuma izteiksmē var pievienoties jebkuras modalitātes virstei-

kumam — pamudinājumam, jautājumam, izsaukumam.

Ņemiet klāt cilvēkus un palieliniet brigādi, j a citādi nav iespējams.
A. Grig. 6, 268. Cīnies pat ar likteni, ja tas vajadzīgs. J. Ez. 1, 150. Vai

tad tas zirgs nebij ari savu daļu vainīgs, ja Osis tagad kvernēja kā sien-

mali izmests sakārnis? A. U. 29, 673. Kam no tā celtos ļaunums, ja viņa

paņemtu [grāmatu]? Brig. 5, 286. Un ko es tur varu darīt, ja viņa mii

mani, bet ne viņu? Kar. 4, 11, 84. Ja es tagad savu algu neņemtu, vai

tad ari jūs pārdotu savu jauno Bēri? 8.-U. 3, 194. Ja viņam būtu vaja-

dzējis turēt algotu cilvēku, cik tas nebūtu maksājis? J. Jauns. 6, 50. Cik

labi būtu, j a zīmēšana iekļautos ikdienas darbā. Pad. J. 8, 245. Kā viņi
lai neaizrautu jauniešus lidz, j a visi bija brīvības alku pilni un ap-

reibuši. P. R. 3, 325.

1094. §. Saliktos pakārtojuma teikumos ar nosacījuma palīgteikumu
verbs var būt visās formās. Laiku formas un komponentu pozicija
piešķir teikumam dažādas nosacījuma nozīmes nokrāsas.

1. No nosacījuma, kas izteikts palīgteikumā, kurā verbs ir tagad-
nes formā, izriet secinājums vai nu kā kādas parādības vispārinājums,
vai kā nosacījuma pozitīvas vai negatīvas sekas.

Ja tu pati gribi, mūsu pēc vari braukt. A. U. 21, 43. Ja padodas
laba zveja, pāris stundās nopelni vairāk nekā zemi rušinādams visu

V. Pl. 4, 355. Bet, ja cilvēks pieķēries darbam, ja viņam ir savi

piepildāmi sapņi, savi uzdevumiun pienākumi, laiks aizšalc nemanot .
Sudr. 3, 248.

2. Vēstījuma stila ieturēta teikuma abos komponentos medz izmantot

pagātnes formas. Nosacījumam tad ir atkārtotas norises nozīme.

Ja noķēra malu mednieku, pēra bez žēlastības. J. V. 3, 63. Ja to

[lācēnu] ielaida istabā, viņš apklusa, lerāpās gultā un siltumā uz brīdi

apmierinājās. 8.-U. 5, 274.' / a kāda strādniece bija slima, parasti citas

sameta naudu un aiznesa gardumus un ziedus. A. S. 1, 200.

3. Nosacījumam, kas ietverts palīgteikumā, kurā verbs ir nākotnes

formā, var sekot virsteikums ar verbu nākotnes formā, un šis virsteikums
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izsaka iespējamu rezultātu. Šādas formas teikumos ietver' gan faktiskus'

vērojumus, gan vispārinātas atziņas ar cēloņa un seku nokrāsu.

Ja tev prieks par citu būs, cita laime tava kļūs. Brig. 5, 323. Ja jau
reiz dalīs zemi, tevi ari tukšā neatstās. A. S. 1, 200. Ja mēs viņu [kaķi]'
te atstāsim, viņa man visus tos plauktus apgriezis apkārt A. U. 21, 62.

Ja uguns nedegs rakstnieka dvēselē, viņš nevarēs ari citus iekvēlināt.

LM 8, 33.

4. No nosacījuma resp. parādību izpratnes tagadne izriet arī secinā-

jums par parādībām nākotnē, atziņa, rīcības pamudinājums.
Ja vakarā austrumi skaidri, būs skaidra ari nākošā diena. L. P. 3,

35. Ja zibens spēris, rūciens ari būs... Purs 1, 96. Ja viņš mierā ar

manu priekšlikumu, lai stājas darbā kuru katru dienu. L. P. 3, 110. Ja

laikā gribam būt gatavi, jāsāk rīkoties jau šodien. V. L. 10, 401.

1095. §. Ar teikumiem, kas veidoti ar postpozitīvu nosacījuma palīg-
teikumu, tāpat izsaka gan zinātniskus formulējumus, gan atziņas un vēro-

jumus, kas var būt reāli tikai zināmos nosacījumos.
Šādos saliktos teikumos verbs parasti mēdz būt vai nu kāda tagadnes,,

vai nākotnes formā.

1. Abos komponentos verbs ir tagadnē ar vispārināta laika nozīmi

(ja kādā komponentā verbs nav minēts, šā komponenta saturs tomēr at-

tiecas uz tagadni):

Negatīva skaitļa pakāpe ir pozitīva, ja kāpinātājs ir pārskait-

lis, bet negatīva, j a kāpinātājs ir nepārskaitlis. Kis. 1, 3. Ko lidz lieli'

rieksti, ja vidū tārps. Lsk. 1, 266. Daudzreiz dzīvē lieti der

nevis miesās stiprie un veselie, bet gan vājie, ja tik viņi savās

kuslajās miesās nes dziļu un stipru dvēseli. L. P. 3, 340. Nē; dzīve tačw

Ir lieliska, ja cilvēks to var pārveidot. Brod. 5, 126. Un rits pār ūdens

kalniem drošāk svīst, Ja stingrās rokās kuģu stūres rati. A. V. 1, 168.

2. Viena vai abos komponentos verbs ir nākotnes forma, un izsa-

cījumam tad ir konkrētāka nozīme.

Par tiesu kliegšu, ja roku tūliņ nelaidīsi vaļā
...

81. 13, 147.
...

ne-

zāles nezaļos, j a sardzē tie stāvēs par brīvi. Lukss 1, 174. Bet viss tas iz-

darāms [par ko bijusi runa], ja viņa [Ilze] kā Kultūras nama vadītāja

iegūs sabiedrībā, īpaši jaunatnē, atsaucību. A. Grig. 6, 61. Jums būs vieg-
lāk strādāt, j a pazīsiet savas mašīnas.

1096. §. Salikts nosacījuma teikums ar postpozitīvu palīgteikumu bieži

veidots tā, ka pakārtojuma saiklim ja atbilst tad virsteikumā. Salikta tei-

kuma veidojumiem ar ja — tad īstenības izteiksmē noder visas laika for-

mas ar īpašo nokrāsu, ko piešķir tad. Salikti teikumi, kuru virsteikumā ir

tad, ir stilistiski pilnīgāki nekā teikumi, kuru virsteikumā nav apstākļa
vārda tad. Dažos gadījumos laika apstāklis tad piešķir teikumam arī vairāk,

uzsvērtu laika nokrāsu.
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l. Verba tagadnes forma ar vispārināta laika nozīmi piešķir salik-

tajam teikumam vispārinātu atziņu, pastāvīgas likumības nokrāsu, arī cē-

loņa un seku nokrāsu.

Ja komiskais un cēlais pastāv līdzās dzīvē, tad tas var līdzās pa-
stāvēt ari lugā. Kar. 5, 2, 95. Ja jau kaut ko nezina, tad nevar ari at-

cerēties. Br. S. 2, 33. Ja meklē, tad vienmēr atrod. J. Gr. 1, 154. Ja

vērotājs reālists un patiess mākslinieks tur pārlaiž skatu, tad rādās

visvairāk tikai drāmas un nepievilcīgas ainas. 8.-U. 3, 11. Visi Lejas tādi

dievadoti. Bet ja nauda, tad katrs ir gudrs. A. U. 29, 7.

Nosacījuma veidā ar ja — tad bieži vien formulēti matemātikas, fizi-

kas v. c. eksakto zinātņu likumi un pamatojumi.
Ja kāds mainīgs lielums mainoties arvien vairāk un vairāk tuvojas

kādam pastāvīgam skaitlim..., tad pastāvīgo skaitli sauc par mainīgā
lieluma robežu. Kis. 1, 86. Ja dotas saknes, tad var sastādīt kvadrāt-

vienādojumu. Kis. 1, 48.

2. Konkrētu nosacījumu un konkrētas darbības realizācijas sekas arī

šādā komponentu pozicijā ļoti bieži mēdz izteikt ar īstenības izteiksmes nā-

kotnes formām. Nosacījuma palīgteikuma izteicējs vai galvenais loceklis

ir vai nu tai pašā laika formā kā virsteikuma izteicējs vai galvenais locek-

lis, vai arī izsaka iepriekšēju darbību saliktā laika formā. Nākotnei palīg-
teikumā atbilst arī rezultatīvas nozīmes nomināls izteicējs virsteikumā.

Ja man pie drēbēm būs pie lipis kāds labības grauds, tad viņš
ļtas] nokritis. K. Sk. 4, 61. Ja būsi čakls, tad mēģināšu no-

vērst tavu vecāku bardzību. L. P. 3, 356. Ja piecpadsmit minūtēs pie fi-

niša ieradīsies pirmie dalībnieki, ta d jau varēs runāt par rekord-

laiku. A. Grig. 9, 216. Ja zemnieki uzvarēs, tad skaidrs [ka muiž-

niekiem jau nu visa zeme nepaliks]. A. S. 1, 199. Ja vilnis sastaps

priekšā seklāku vietu un plīsīs, tad visam beigas ... J. Gr. 1, 134.

3. Ja nosacījums izteikts palīgteikumā, kurā verbs ir īstenības izteik-

smes tagadnes formā (vienkāršā vai saliktā), tad virsteikumā, kurā izteikts

secinājums, verbs var būt īstenības izteiksmes nākotnes vai pavēles izteik-

smes formā, retāk vajadzības izteiksmes formā.

Ja nu tu, dēls, atzīsti, ka man te kas pienākas, tad izmaksā

to naudā. A. S. 1, 122. Ja cieš miesa, tad vismaz garam vajag būt

.brīvam un neaptumšotam. L. P. 3,. 339. Nekas, ja māte nav iemācī-

jusi staigāt pa pasauli, tad dzīve iemācīs. Ē. V. 1, 125. Ja tu

neej šodien, tad tev jāiet rit.

4. Nosacījuma attieksme starp saliktā teikuma komponentiem izsa-

kāma arī ar īstenības izteiksmes pagātnes formām.

Ja biju aizņemts ar kaut ko, tad viņš klusu nāca un gāja
kā ēna. 8.-U. 8, 60. Ja sētsvidū stāvēdams rāmā vakarā sauci

uz rītiem, tad saņēmi sešas atbalsis, sešas mīkstas atskaņas.
J. Jauns. 5, 19.
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1097. §. Nosacījuma nozīme īpaši uzsvērta salikto teikumu veidojumos
ar tad — ja. Uzsvērtais laika apstākļa vārds tad virsteikumā piešķir sekojo-
šam nosacījumam laika nokrāsu, nemazinot nosacījuma nozīmi. Virstei-

kumā apstākļa vārdu tad var pastiprināt ierobežojuma partikula tikai vai

kāds cits vārds ar līdzīgu nozīmi.

Mēs varam sastrādāt tikai tad, ja dzīvojam saticīgi. Brod. 5, 21.

Interesanta audzināšanas darba plānu varēs realizēt tikai tad, ja in-

ternātam būs izstrādāts bērnu vecumam piemērots dienas režīms. PLSk.

1, 37. Viņš varēja dzīvot tikai tad, ja viņam bij ko nest. K. Sk. 4, 111.

Bet šo pavēli varēja Izpildīt vienīgi tad, ja notur šo kalnu ar sādžu

virsotnē. J. Gr. 1, 8. Ciņa ar noziegumiem parasti sekmīga Ir tad, ja

tajā piedalās visa sabiedrība. C. 8, 265.

1098. §. Mazāk produktīvi nekā veidojumi ar īstenības izteiksmes laika

formām ir nosacījuma attieksmes atspoguļojumi teikumā ar verba vēlē-

juma izteiksmes formām (nominālajā vai adverbiālajā izteicējā ar būtu).
Saistījuma līdzekļu ziņā šie saliktie teikumi nedaudz atšķiras no saliktiem

teikumiem ar verbu īstenības izteiksmē. Var būt veidojumi ar palīgteikumu
priekš un aiz virsteikuma. Var būt saistījums ar ja — tad] bet nemēdz

būt ar tad — ja.
I. Prepozitīvam nosacījuma palīgteikumam ar verbu vēlējuma

izteiksmē ir dažāds saturs: tas uzsver iespējamību, kādas nav, lai realizē-

tos virsteikumā raksturotā parādība, izsaka šaubas par nosacījuma reali-

tāti, nesaskaņu ar īstenību. Nosacījuma nokrāsu maina virsteikumā atbil-

stošais tad.

1) Tīra nosacījuma nozīme ir teikumiem bez atbilstoša tad virsteikumā.

Ja tu būtu gribējis, mēs jau sen būtu draugi. 81. 18, 47. Ja mani

tumšā naktī viņa griba Gar bezdibeņa malu vadītu, Es akli viņa solim ti-

cētu. Brig. 4, 331.

2) Atbilstošajam tad virsteikumā lielākoties ir fakultatīva nozīme.

«Ja mums zirgi būtu veseli,» tā viņa [Oļiņiete] piebilda, «ta d jūgtu
vai divus...» Kaudz. 2, 105. Ja tu būtu cik necik prātīgāks, tad tevi

ari varētu palaist drusku paskraidīties. 8.-U. 5, 15. Ja aizsteigtos
priekšā, tad lesllpumā krītošie akmeņi varētu uzveltles virsū... 8.-U.

5, 107. Ja labs laiks būtu, bez lietus pilītes, tad divās nedēļās varētu

varbūt beigt [pļauju]. J. Ak. 1, 62.

2. Nosacījumu ar iedomājamas iespējamības nojēgumu izsaka post-
pozitīvi palīgteikumi ar verbu vēlējuma izteiksmē. Palīgteikumam ir tīra

nosacījuma nozīme. Sādā komponentu pozicijā (ar palīgteikumu aiz virstei-

kuma) un verbu vēlējuma izteiksmē nemēdz lietot atbilstošu tad virstei-

kumā.

Viņš būtu gatavs padzīt to jau šodien, ja tikai rastos jel mazā-

kais iemesls. Saul. 2, 164.
...

es blakus viņai ietu kā stiprs, jauns karavīrs

un akmens kalnus nolīdzinātu, ja tie viņai ceļā stātos. J. Ak. 1, 78.

49 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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Tās šaurās sirdis pušu lūztu, Ja gribētu ietvert jel vienu jūtu, Kas

lielumā briest. Rainis 2, 111. Bet ko es darītu, ja es atrastu zelta ga-

balu tik lielu kā tas mēness? K. Sk. 4, 63.

1099. §. Nosacījuma palīgteikumu ļoti bieži, īpaši sarunvalodā, ievada

ar kad. Sarunvalodas un dzimtās izloksnes ietekmē laika apstākļa vārds

kad dominē partikulas ja vietā dažu autoru literārajos darbos. Abas formas

var būt lietotas arī pamīšus, jo nosacījuma nozīme bieži vien savijas ar

laika nozīmi. Ar kad pakārtotais nosacījuma palīgteikums nozīmes ziņā var

pilnīgi pielīdzināties nosacījumam ar ja. Tādā gadījumā kad zaudē savu

laika nozīmi, piem., Un, kad tu viņa [Sprīdīša] negribi, tu mana meita

vairs neesi. Brig. 4, 69. Pakārtojums ar kad nozīmē ne laiku, bet nosacī-

jumu.
Laika nozīmes nav ari sekojošos teikumos:

Un, kad jās, brāļi, neesat man mīļi, Kam lai es savu milu dodu?

Rainis 10, 51. Ko nu mēs iesim ar saviem vājiem spēciņiem, kad pats
sudraba vīrs nespēja uzjāt uz kalna. Rainis 8, 473. Grauz, nu grauz. Ko

plegrauzīsi, kad mute jau kā izbrucināta. 81. 19, 403. Citam nav nekāda

daļa, kad man patīk dzīve zaļa. E. Veid. 1, 33.

Ne laika nozīme, bet nosacījuma nozīme ir šādiem ar kad pakārtotiem
palīgteikumiem: Bet ko tu doma, Janc, kad mums bātu tāds galdiņš? Val-

dis 1, 264. Kur tu skriesi, kad ceļa nezini? Lsk. 1, 44.

1100. §. Daudzos gadījumos ar kad pakārtotajos palīgteikumos nosa-

cījuma nozīme atrodas uz robežas ar laika nozīmi. Starp virsteikumu

un palīgteikumu ir temporālas dabas nosacījuma attieksme.

Visu nakti varētu tā nosēdēt, kad te sāka tos lielos stāstus. A. U.

4, 73. Cik kungam te tādu radinieku nesarodas, kad par velti var padomu

dabūt. A. U. 18, 86. Nosprāgušu zivju netrūka nekad, kad tikai vējš pūta

no jūras puses. S. E. 2, 127.

Laika momentu šādos temporālas dabas nosacījuma palīgteikumos

īpaši uzsver atbilstošais tad virsteikumā, piem., Kad jābrauc, tad jā-
brauc. Kad vajag, tad vajag.

Kad viens balodis miris, tad otrs vairs ilgi nedzīvo... K. Š. 1, 195.

Kad naudapati nāk, tad jau var tā šķaidīties. A. U. 29, 37. Kad jūs

nekā nerunājat, t a d jārunā man
...

K. Š. 1, 33.

Laika attieksme starp saliktā teikuma komponentiem šādos veidojumos
ar kad — tad ir tikpat spēcīga kā nosacījuma attieksme.

2. Robežgadījumos nosacījuma nozīmi šķir no laika nozīmes salikta

teikuma modalitāte un īstenības izteiksmes tagadnes nozīme.

1) Nosacījuma nozīmi uztur spēkā verba vēlējuma izteiksme.

Bet, kad Andrim būtu Jēča galva..., tad gan viņš pelnītu

pulka naudas. Aps. J. 2, 231. Kad mēs visi ietu, tad Izceltos trok-

snis
...

81. 19, 24. Kad tiktu tev tā taisnība* tad lūztu pasaulsbalsti-
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Rainis 10, 257. Kad tas būtu gājis pēc manas gribas, tad tā ne-

būtu noticis. Brig. 5, 252.

2) Nosacījuma nozīme ar kad — tad veidotajos saliktajos teikumos pa-
liek spēkā, ja verbam īstenības izteiksmes tagadnē, ar ko izteikts iztei-

cējs vai galvenais loceklis, ir vispārināta laika nozīme.

Kad nedzer un nepīpo, tad var būvēt. A. U. 29, 7. Jāsaka, kad jau
pašam uz mūrīša vien tīk tupēt, t a d jāņem cits, kas darbus padara. V. PL

4, 357.

1101. §. Nosacījuma attieksmi starp diviem salikta teikuma komponen-
tiem — kaut arī retāk — veido arī ar pakārtojamo saikli ka pakārtojuma
vārda kad vietā. Šādas teikuma konstrukcijas sastopamas galvenokārt ve-

cākā literatūrā, bet diezgan bieži arī sarunvalodā, palaikam ar nosacījuma
palīgteikumu darinātos jautājuma vai izsaukuma teikumos. Nosacījuma pa-

līgteikumam, kas pakārtots ar ka, ir seku nokrāsa, un tas var atrasties ti-

kai aiz virsteikuma.

Bet ko Laimei bij darit, ka viņai nebij vairāk kā šis saldais vilt[u]s?
K. Sk. 4, 62. Taču laikam Iznāks īsti jūrnieki, ka pat svētdienas rītā tik

agri devušies braucienā. P. R. 3, 62. Ingu, kas tad Pllāgs tev tāds ir, ka

tu viņu tā mīli? 8.-U. 3, 193. Cienmāte saka: «Vai tev, leviņ, nav nemaz

bēdu, ka tu tā vienmēr lustē?» J. Jauns. 5, 88. Vai tad tev acu nav, ka

jautā? L. P. 1, 97. Ko lidz lieli rieksti, ka tukši vidi. Lsk. 1, 266.

Šādi veidojumi nav ieteicami, bet nav arī skaužami kā neliterāri.

1102. §. Nosacījumu var izteikt arī, izlietojot lokatīvu gadījumā, kas

tikpat labi var piederēt pie viena, kā pie otra komponenta, piem., Šonakt es

atkal vēlu pārnākšu. Gadījumā, ja es no rīta nebūšu mājās, tu neuz-

traucies. V. L. 10, 1.

Piezīme. Gadījumā uzskatot par virsteikuma dalu, nosacījuma teikums

iegūst apzīmētāja nozīmi (kādā gadījumā?). Nebūtu iemesla nosacījuma teiku-

mam piešķirt tikai šā viena vārda paskaidrotāja nozīmi. Sastop arī gadījumā
saistītu ar' ja, piem., Gadījumā ja nevarēšu ierasties, paziņošu vai arī Ja gadī-
jumā nevarēšu ierasties, paziņošu. Nepieciešams gadījumā šādos teikumos ne-

kādā ziņā nav.

1103. §. Gan īstenības, gan vēlējuma izteiksmes formā nosacījuma at-

tieksmes izsakāmas arī ar noliegtu verbu.

1. Ja palīgteikumā ir noliegts verbs, arī virsteikumā var būt verbs no-

liegtā formā.

Ja tu nenāksi laikā mājā, tad netiksi istaba. 81. 19, 13. Ja

nestrādāsi, nebūs vairs ko ēst. Brig. 4, 252.

Visbiežāk gan sastopams salikts teikums ar noliegtu verbu tikai viena

komponentā. Tādā gadījumā salikts teikums ir divu parādību — reāli iespē-

jama negatīvā nosacījuma un reāli iespējamā pozitīvā rezultāta — pret-

statījums. Noliegts lielākoties ir palīgteikuma verbs. Ja viss saliktais tei-

kums šādā formā ir pamudinājuma teikums, tam ir emocionāli ekspresīva
stila nokrāsa.
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Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. Lsk. 1, 71. Ja viņš
[Edgars] tavas dzīves neizpostīs, tad tu reiz dzīvosi laimīgi. 81.

19, 323. Ja šodien tā sev vīru neizvelē, tad manis pēc lai lēc, lai

dej, lai spēlē. Brig. 4, 221. Ja dūri neproti tu dot pret dūri, tad

stāvi rāms un esi lepns. Brig. 4, 294.

Vēl lielāku ekspresivitāti atspoguļo teikumi ar nosacījumu pozitīvā
formā, kas reizē ir arī vēlamā, kārotā stāvokļa raksturojums, bet virstei-

kums noliegtā formā ir nosacījuma realizācijas priekšnoteikums, piem., Ja

gribi pilnīgs būt un sevī liels, Tad neprasi, lai dod par darbu algu,
Par jātām baudu un par sāpēm veldzi. Rainis 10, 217.

2. Arī saliktajos teikumos ar verbu vēlējuma izteiksmes formā verbs

var būt noliegts abos vai vienā komponentā.
1) Ja abos komponentos ir noliegts verbs vēlējuma izteiksmē, šādi

salikti teikumi pielīdzinās teikumiem ar nenoliegtiem komponentiem. Ja

nosacījums nesaskan ar īstenību vai nav realizējams, ar īstenību nesaskan

vai nav realizējams arī tas, par ko runa ir virsteikumā.

Ja tu manis nemīļotu, tad tu tagad te nesēdētu. 81. 19, 335.

Ja vien kāds neredzētu, man nebūtu nekas pretī nozust tūdaļ uz

klētsaugšas. J. Ez. 1, 235. No mazajām sāpēm es pagurtu, Ne stundu ne-

panestu, Ja savu sāpju lielumu man jūra neiedvestu, Tu lielā

sāpju jūra. Rainis 3, 252.

2) Ļoti bieži arī šā tipa saliktajos teikumos teikuma komponenti iz-

teikti ar pretējām formām — viens komponents ar noliegtu, otrs ar neno-

liegtu izteicēju vai galveno locekli; bez nosacījuma attieksmes šādas tei-

kuma konstrukcijas rāda kontrasta attieksmi, vēl vairāk uzsverot plaisu

starp iespējamo un neiespējamo, vēlamo un realizējamo. Nosacījums, kas

izteikts palīgteikumā ar noliegtu verbu vēlējuma izteiksmē, nozīmē savu

pozitīvo pretstatu īstenībā un otrādi: «ja nebūtu» nozīmē «ir», «ja būtu»

nozīmē «nav».

Ja viņas [kaijas] varētu runāt un stāstīt, par kādiem brīnumiem

tas [Dauka] nedzirdētu! S. E. 2, 132. Pats es iekritu mātes lindraku

grumbās un būtu pastiepies gar zemi, ja māte mani nebūtu saķē-

rusi. J. Jauns. 5, 433. Būtu varbūt bijis citādi, ja viņa nebūtu atnā-

kusi uz Reikām. 8.-U. 3, 109. Viss pagājušais liktos kā ļauns sapnis,
j a viena vieta pie galdiņa nebūtu tukša

...

L. P. 3, 220. Kāda mate-

riāla pārpilnība valdītu pasaulē, j a uz tautu pleciem kā smags slogs

negultos drudžainā bruņošanās! C. 9, 14.

3. Konstrukcijā ar nosacījuma palīgteikumu aiz virsteikuma un verbu

vēlējuma izteiksmē, izlaižot palīgverbu nebūtu, nosacījumu izsaka arī ar

noliegtu verbu pagātnes darāmās kārtas divdabi, piem., ja nepagurts (ne-
būtu pagurts), neuzkūltes (nebūtu uzkūlies).

Ar šadu nosacījumu raksturo norisi, kas aizkave kādas parādības rea-

lizēšanos.
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...
vīrs būtu paklupis zemē, j a ar vienu roku nepaguvis ieķer-

ties Miķelsonam vestes izgriezumā... A. U. 18, 82. ...es no sirds va-

rētu smieties, ja nebijis tik bēdīgi. Brod. 5, 38.

1104. §. Jaunākā laika literārajā valodā, galvenokārt gan publicistikā
un kritikā, ir veidoti salikti teikumi, kuru komponentus saista ar ja (pa-
līgteikumā) — tad (virsteikumā), bet starp komponentiem ir citādas —

pretstatījuma attieksmes: formālajā pakārtojumā sastatīti divi patstāvīgi
teikumi, kurus jēdzieniski saista raksturoto parādību secīgums vai dziļāks
cēlonisks sakars, ko konstrukcija ar ja — tad atspoguļo kā nosacījuma at-

karību, piem., Bērzs saprata, ka turpmākā spēle veltīga. Ja viņš līdz šim

bija šaubījies, tad tagad viss bija skaidrs. Kar. 4, 11, 83.

Visbiežāk nosacījuma forma šādos gadījumos izlietota kvalitatīvam

vai kvantitatīvam darbības rezultātu resp. stāvokļu salīdzinājumam, pret-
statījumam vai sastatījumam ar vienlaicīguma vai laika secīguma no-

krāsu.

Ja iepriekšējos divus [ievainojumus] viņš mēdza apzīmēt par vieg-
liem, tad par trešo un pēdējo nemīlēja runāt. J. Gr. 1, 148. Ja māksli-

nieku kolektīva priekšā stāv cīņa par mākslas darbu tematiskā satura

papildināšanu, tad viņa priekšā stāv ari otra problēma ... mākslas darba

parādīšana tādā spožumā un Izteiksmes spēkā, kāda vēl nav redzēta. LM

5, 19. Un, ja Rainis dedzīgiem vārdiem aicina vienpati kopīgā karā ne-

mitīgi attīstīt paša spēkus līdz vislielākajam spraigumam un augstā-
kai pilnībai, tad latviešu strādnieks tur nedzird aicinājumu nekādā indi-

viduālā nošķirtībā, bet neatvairāmu prasījumu katram atsevišķi augt
lielākam

...
A. U. 37, 111. Viena no svarīgākajām aktīva patstāvības un paš-

darbības audzināšanas skolām Ir vienības un pulciņu padomju sēdes. Ja

aktīva sanāksmēs aktīvisti iegūst dažādas zināšanas un mācās vadīt no-

darbības, tad padomju sēdēs vlnl lemācās darbu plānot un apspriest.
PLSk. 1,27.

Nosacījuma nokrāsa šādos veidojumos balstās galvenokārt uz nosacī-

juma saikļa ja nozīmes, pats veidojums kvalificējams kā īpaša sintaktiski

stilistiska saistījuma modifikācija ar pakārtojuma formu un sakārtojuma
nozīmi.

PAPLAŠINĀTS SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS

1105. §. Paplašināts salikts pakārtojuma teikums ir sa-

likts pakārtojuma teikums, kurā ir vairāk nekā divi komponenti, no kuriem

viens ir gramatiski neatkarīgs, bet pārējie — gramatiski pakļauti, atkarīgi.
Tāpat kā saliktā pakārtojuma teikumā ar diviem komponentiem, t. i., nepa-

plašinātā saliktā pakārtojuma teikumā, arī paplašinātā saliktā pakārto-

juma teikumā gramatiski neatkarīgais komponents ir virsteikums, grama-

tiski atkarīgie — palīgteikumi.



774

Pirmā diena mums te pagāja tik ātri, ka nemaz neredzējām, kur tā

palikušu 8.-U. 5, 16. Un šinī satraukuma pilnajā mirkli, kad rītdienas

loms gandrīz jau tikpat kā rokās, kad tikai vēl atlicis pagriezt kuģi
un aizsteigties priekšā lielajam zivju baram, atkal apstājās motori. 2. Gr.

2, 122. Lai nu gan viņš savu uzmanību un sirsnību taisnīgi un vienlī-

dzīgi sadalīja starp abiem, Olgai šķita, ka viņa pieķeršanās Arturam ir

kaut kas slimīgs un ka katrs atturīgais glāsts, ko viņš veltīja māsasdē-

lam, tiek laupīts viņas pašas bērnam, kuram taču bija tiesības uz visu

tēva mīlestību — bez atlikuma. V. L. 10, 34.

1106. §. Atkarā no tā, kā paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā pa-

līgteikumi ir saistīti ar virsteikumu, izšķirami divi palīgteikumu pakārto-
juma veidi: tiešais pakārtojums un pakāpeniskais pakārtojums.

1. Tiešajā pakārtojumā visi palīgteikumi ir tieši saistīti ar virstei-

kumu un, tāpat kā saliktā pakārtojuma teikumā ar diviem komponentiem,
attiecas vai nu uz visu virsteikuma saturu, vai raksturo un konkretizē kādu

virsteikuma vārdu.

Katrs, kas dodas karā pirmoreiz, rada sev priekšstatu par kaujām
un briesmām, par to, kā viņš vienā vai otrā gadījumā izturēsies. J. Gr.

3, 31. Ja gribi pilnīgs būt un sevī liels, Tad neprasi, lai dod par

darbu algu, Par jūtām baudu un par sāpēm veldzi. Rainis 10, 217. Ne-

viens laikam nebūs jāpārliecina, cik svarīgi ir pieradināt bērnu ievē-

rot tīrību un kārtību unci k ļoti tas ietekmē viņa veselību. PLSiev. 5,

1, 18.

2. Pakāpeniskajā pakārtojumā uz virsteikumu tieši attiecas tikai

viens palīgteikums, bet pārējie palīgteikumi ir pakārtoti cits citam pakāpe-
niski, t. i., katrs sekojošais ir pakļauts iepriekšējam palīgteikumam.

Dažreiz mums laimējās izraut pa tēraudzilam asarim, kas smaržoja

gandrīz tāpat kā purva sūna, kurā pāri potītēm grima mūsu kailās

kājas. P. B. 1, 98. Skolotājas drosme visus tā iejūsmināja, ka pat visspē-

cīgākie vārdi tagad šķita niecīgi, lai izteiktu to, kas tikko bija noticis.

P. R. 3, 194. Es tevi nemaz netraucētu, ja man nebūtu vēlēšanās, lai tu

lielajā dzīvē atgrieztos labāks, nekā tu esi tagad. 2. Gr. 2, 177.

PAPLAŠINĀTS SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS

AR TIEŠO PAKĀRTOJUMU

1107. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar tiešo pakārtojumu
visi palīgteikumi var attiekties uz vienu un to pašu vārdu virsteikumā

vai arī viens (vai vairāki) palīgteikumi attiecas uz vienu, otrs (vai pārē-

jie) —uzc i tu tā paša virsteikuma vārdu.

Palīgteikumi, kas attiecas uz vienu un to pašu vārdu virsteikuma, var

paskaidrot šo vārdu no viena un tā paša viedokļa vai arī no dažādiem vie-

dokļiem. Tādā kārtā palīgteikumi tiešajā pakārtojumā var būt gan viena
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nosaukuma, vienas nozīmes palīgteikumi, gan arī dažāda nosaukuma, da-

žādas nozīmes palīgteikumi.
1108. §. Ja uz vienu un to pašu virsteikuma vārdu attiecas viena no-

saukuma palīgteikumi, kas paskaidro šo vārdu no viena un tā paša vie-

dokļa, tad šādus palīgteikumus sauc par vienlīdzīgiem palīgteiku-
miem jeb paralēliem palīgteikumiem, piem., Viļņu un priežu šalkoņai cauri

es dzir dēju, kā tālumā runā sliedes, kā atskan elektriskā sirēna, kā

cits pēc cita aizdun vilcieni. 2. Gr. 2, 167.

Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā vienlīdzīgos palīgteikumus
virsteikumam var pakārtot ar vienu un to pašu saikli vai pakārtojuma
vārdu vai arī katru palīgteikumu ar citu saikli vai pakārtojuma vārdu.

1. Vienlīdzīgos palīgteikumus ievada viens un tas pats saiklis vai

pakārtojuma vārds.

1) Palīgteikumi virknējas cits aiz cita, un katru no tiem ievada tas

pats saiklis vai pakārtojuma vārds, kurš var būt visos palīgteikumos tai

pašā formā vai arī katru palīgteikumu ievadīt citā locījuma formā.

Suņus jau sen neviens vairs nedzina no istabas laukā, lai tie neno-

saltu, lai vilki tos neaplasītu. P. R. 3, 178. Jā, pat drūmais un briesmī-

gais ar laiku var kļūt valdzinošs, ja ar to saistās kāda dziļāka jēga, ja
tas ir nepieciešams un neizbēgams kaut kā gaiša un skaista sasniegša-
nai. V. L. 1, 133. Jaunās, kuslās miesas ptellja pilnas plūstošā, līksmā dzī-

vības spēka, tā paša spēka, kas liek puķēm ziedēt un kokiem plaukt
pavasarī, ka m mērķa nav, ka s pats sev augstākais mērķis. L. P. 3, 83.

Dzejnieks, kas rada savus darbus saskaņā ar tautu un laikmetu, kas

tautas ilgas un laikmeta uzdevumus izprot ar kvēlu sirdi un asu prātu,
kam dārgi tautas tālākie likteņi, tāds dzejnieks bieži raugās laikam pāri
nākotnē. Sudr. 3, 174.

2) Bieži vien vienlīdzīgos palīgteikumus savstarpēji saista vienojamais
saiklis un. Ja ir vairāk nekā divi vienlīdzīgi palīgteikumi, tad saiklis un

parasti pievieno pēdējo palīgteikumu.
Aizbrauksim pie viņiem tad, kad jaunā elektroinženiere Jaita savu

solījumu vecmāmiņai būs izpildijusi v n ka d Saša vairs nevadās brie-

žus pa Čuiskas traktu, bet būs kļuvis par Ulitas ielejas saimes pilntie-

sīgu locekli. 2. Gr. 6, 216. Kaut gan ceļš gāja caur Ķenca tuvākiem

kaimiņiem un kaut gan visi tie skatītāji bija viņam pazīstami, tad

tomēr viņš negrieza ne acu uz tiem, bet laida vien pilnā spēkā tālāk, gro-
žus lepni turēdams un brīžam ar pātagu plikšķinādams. Kaudz. 1, 203.

Rita aizmirsa, ka ir skolotāja, ka zēni trokšņo un ka vajadzētu tos

savaldīt. P. R. 3, 55. Ja Taņa tagad atrastos te
...,

ja viņa jau būtu bei-

gusi institūtu . . .un ja viņu attiecībās viss joprojām būtu tāpat kā ag-
rāk — kāda skaista, brīnišķīga dzīve varētu sākties viņiem abiem! V. L.

13, 254. No pēdējā sola es varēju redzēt, kā noliecās skolnieku muguras,
kā nošķiebās desmitas gaišas, melnas, pelēkas zēnu un meiteņu gal-
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vas uz sāniem un kā cēlās rokas un mērca spalvas tintes pudelītēs.
I. Lēm. la, 26.

Ja divus vienlīdzīgus palīgteikumus saista saiklis un, tad otrajā pa-
līgteikumā pakārtojuma vardu aiz un dažkārt neatkārto.

Izvadījusi savus abus bērnus uz skolu, Anita sajuta, ka mājās pēkšņi
iestājies neparasts klusums v n viņas dzīvē radies savāds tukšums. V. L.
13, 98. Taņa nebija kļuvusi ne iedomīga uz savu jauno stāvokli, ne lepna,
lai gan viņas tēvs bija ģenerālis v n viņas priekšā pavērās visplašā-
kās izredzes dzīvē. V. L. 13, 68. Logs aizcirtās tā, ka stikli vien noblark-

šķējaun, spējā rāvienā aizķerti, nolocījās ceriņu krūma zari. Ē. V. 1, 7.

Lielajā krievu pilsētā, kur Krišjānis Barons bija sācis krāt dainas, kur
Valdemārs bija cīnījies pret Baltijas muižniekiem, kur 1905. gadā bija
atraduši patvērumu latviešu revolucionāri v n saplūduši pirmā pa-
saules kara bēgļi, no jauna sapulcējās latvieši. Sudr. 3, 44. Aprīļa sākuma,
kad sniega sega kļuva pavisam plāna un lielie ciņi jau kūpēja un

saulē sildīja savas brūnās un spurainās muguras, Vilku purva mežonīgo
klusumu Iztraucēja savāds troksnis. 2. Gr. 6, 90.

3) Vienlīdzīgos palīgteikumus paplašinātā saliktā pakārtojuma tei-

kumā var saistīt arī pretstata saiklis bet, piem., Mirdzas Ķempes mīles-

tības dzeja ir kā «zelta bite», kura spējīga nest laimes saldumu, bet

kur a i ir ari sāpīgs dzelonis. LM 5, 6.

Arī tais gadījumos, kad divus vienlīdzīgus palīgteikumus savstarpēji
saista pretstata saiklis bet, pakārtojuma vārdu otrajā palīgteikumā aiz

bet nemēdz atkārtot.

Upite, turpinot savu gaitu aiz dzirnavām, iegrauzās padziļā gravā,
kuras vienā krastā akmens sviediena attālumā no lielceļa bija ierīko-

tas grantsbedres, bet otrā krastā stāvēja Silāres mežniecība. V. E.

2, 34. Kalnu piekājē, ko dienās karsēja tveicīgā saule, bet nakti kā ar

ledainu roku glāstīja aukstās gaisa strāvas no kalnu virsotnēm, neauga

gandrīz neviens zaļums. 2. Gr. 5, 364. Kociņam bija liela ģimene un vecas,

nolaistas mājas, ko tagadējā saimnieka tēvs agrāk bija rentējis no

barona, bet pēc pasaules kara jaunais Kociņš saņēma savā īpašumā.

V. L. 10, 57.

2. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā vienlīdzīgos palīgteikumus
var ievadīt arī d a ž ā d i s a i k \ i un pakārtojuma vārdi.

Bet par to man vajadzēja visu izstāstīt, kā tagad izskatās stūra

ābele, kā jaunās plūmltes vecajā dārzā, ko māsu stādītās eglītes dara

un cik strazdu pāru ir istabas gala bērzos. J. Jauns. sa, 113. Viņš sa-

ņēma šikas instrukcijas, kas jādara, kādas ziņas jāvāc, ar ko jā-

cenšas iepazīties... Purs 1, 73. Aktīvisti var pastāstīt, kādas katrā

posmā vai pulciņā rīko rotaļas un nodarbības mācību sekmju uzlabo-

šanai, kā organizē tematiskās sanāksmes, kā gatavojas pulciņu sanāk-

smēm, kā lasa un apspriež daiļliteratūru, kā gatavojas fizkultūras ska-
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tei utt. PLSk. 1, 1, 25. Nevarēdams pats vairs piecelties un pieiet pie lo-

dziņa, viņš lika Lizei stāstīt, ko laukā redz, vai kāds nebrauc garām,

vai viri neved no pļavas sienu vai malku no meža. A. S. 4, 101.

1109. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar tiešo pakārto-
jumu par vienlīdzīgiem palīgteikumiem var būt visi palīgteikumu veidi.

Visbiežāk sastopami vienlīdzīgi laika apstākļa palīgteikumi, nosacījuma

palīgteikumi, apzīmētāja palīgteikumi, papildinātāja palīgteikumi. Vienlī-

dzīgie palīgteikumi rindojas cits pie cita un attieksmē pret virsteikumu —

pa daļai atkarā no palīgteikuma tipa — ieņem dažādas pozicijas.

1. Bieži vienlīdzīgo palīgteikumu virkne atrodas priekš virsteikuma.

Šādā pozicijā parasti ir laika apstākļa palīgteikumi, nosacījuma palīgtei-
kumi, arī citi palīgteikumi.

Kad nosarkst pīlādzis aiz žoga, ka d dzidrajās tālēs sasaucas gāj-

putnu klaigas, kad rasainos rītos jūtama dzestruma elpa, tad ir pienā-
cis rudens. Pion. 1, 38. Kad matos sabirst sudrabota sarma un plecos
krietna gadu nasta, kad darba takās noiets diezgan soļu, pienāk laiks

pelnītai atpūtai. R. B. 1, 142. Kad izdziest jasmīnmalds un meža rozes

sārtums Un, dienai pagaistot, sāk kvēlot balta nakts, Kad sakņu
dārzos veidojas un briest jau kartupeļu gurns Un vagās baltiem zie-

diem uzzied laksts, Tad — jūnijs. A. Grig. 9, 15. Ja uz «Taganrogas»
darbi ietu pilnā sparā, j a kapteinis būtu atbraucis agrāk un j a Ķur-
zēnu Lilijas ceturtā vēstule bātu atnākusi pāris dienu agrāk, tad varbūt

Ingus dzīve daudz kas Izveidotos savādāk. V. L. 14, 316.

Paplašināti salikti pakārtojuma teikumi ar prepozitīviem vienlīdzīgiem palīgteikumiem1
veido vienu perioda tipu, kurā kāpinājuma daja ir vienlīdzīgie palīgteikumi, bet nolaiduma

daļa — virsteikums.

2. Vienlīdzīgie palīgteikumi var nostāties arī aiz virsteikuma. Šādā

pozicijā visbiežāk var sastapt apzīmētāja palīgteikumus un papildinātāja

palīgteikumus.

Abi, cēlušies no visnabadzlgākām aprindām, kala dzīvi ar tādiem vese-

riem, kas bija pa spēkam un ko liktenis pasvieda pa tvērienam. A. Grig.
10, 27. Paši pionieri vislabāk zina, kuram posmam patīk rotaļas ar

bumbu, kurš pulciņš grib sarīkot kara spēli, kādi posmi vēlas sacen-

sties vieglatlētikā, lasīt grāmatu vai sakopot albumu. PLSk. 1, 1, 20.

3. Retāk paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā vienlīdzīgie palīg-
teikumi nostājas starp virsteikuma vārdiem tieši aiz tā vārda, kuru tie

paskaidro. Šādā pozicijā visbiežāk izlietoti vienlīdzīgi apzīmētāja palīg-
teikumi.

Cilvēks, ko Aivars vēlējās satikt un kam gribēja prasīt padomu,

bija Jānis Līdums. V. L. 14a, 263. It kā glābiņu meklēdams, viņš žigli pie-

gāja pie galdiņa, kurš atradās blakus gultai un uz kura bija nolikts

lukturis, saķēra savu pirmajā uzbudinājumā nolikto un aizmirsto cigāri[-u)
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un gribēja noliekties pie sveces... Janš. 1, 39. Zeme, ko viņi mīlēja un

kas viņus daudzkārt bija sargājusi, slēpusi un sildījusi, tagad draudēja
tos aprit un.nosmacēt. A. Grig. 2, 49.

1110. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā uz vienu un to

pašu vārdu var attiekties ari dažāda nosaukuma, dažādas nozīmes pa-

līgteikumi, kas šo vārdu paskaidro katrs no sava viedokļa. Palīgteikumi,
kas, attiekdamies uz vienu un to pašu vārdu virsteikumā, paskaidro šo

vārdu no dažādiem viedokļiem, nav vienlīdzīgi palīgteikumi, un tos var

saukt par nevienlīdzīgiem palīgteikumiem. Šādos saliktos teikumos

palīgteikumi parasti aptver virsteikumu no abām pusēm, retāk — seko cits

citam aiz virsteikuma.

Ja atgulstas zem šī veča [ozola], tad sākumā tikai pamanāms,
ka robainās lapas domīgi ņirbinās ap līkumotiem, pelēku sūnu apaugu-
šiem zaru turekļiem. A. U. 39, 6. Kad atver mašīnas durvis, dzir-

dams, kā darbojas motors. A. Grig. 9, 608. Ja viņa grib būt pret sevi

vaļsirdīga, tad jāatzīst, ka jaunajā Ērikā viņai tomēr kaut kas patīk
vairāk nekā vecajā. A. S. sa, 517. Kamēr Eduardo Blaskezs piesēja un

padzirdīja ēzeli, Laurensija novietoja ūdens krūzes pažobeles ēnā, lai

tās saules svelmē nesakarstu. 2. Gr. 5, 351. Haralds Sūna tikai tad atjē-
dz ā s, kas ap viņu notiek, kad sejā iesitās pirmā sniega šalts. V. L. 16,7.,

1111. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā, kurā palīgteikumi
tieši pakārtoti virsteikumam, katrs palīgteikums var attiekties uz savu

vārdu vai vārdu savienojumu virsteikumā vai arī viens palīgteikums at-

tiecas uz visu virsteikuma saturu, cits — uz atsevišķu virsteikuma vārdu.

Milzīgie mežrožu un akāciju krūmi, ar kuriem apaudzis upes

krasts, tāpat kā pļavu raibu raibās puķes, šūpo ziedu kausiņos centneriem

vissaldākā, smaržīgākā medus, kuru bites izsūc un sanes savās dra-

vās. 2. Gr. 7, 187. Kad viņa paskatās atpakaļ uz Arturu, tad viņas smai-

došā, vēsajā gaisā un aiz piepūles sārtojošā seja ar tumšajām uzacīm,

laipnajām, zilajām acīm un tumšo matu šķipsnu, kas izspraukusies uz

pieres zem lakata malas, izskatās tik brīnišķīgi skaista — taisni kā

tai princesei bllžalnajā pasaku grāmatā, kuru māte ruden pārveda

no gada tirgus. V. L. \O,7.Ja pieiet pie loga, tad laukā var saskatīt

sniega klajumus, ko apspīd dzeltens ziemas mēness. Br. S. 2, 62.

Paplašināts salikts pakārtojuma teikums ar palīgteikumiem, kas pa-

kārtoti vairākiem virsteikuma vārdiem, veidojas atkarā no virsteikuma uz-

būves. Lai palīgteikumi šādā pakārtojumā varētu būt attiecināti katrs uz

savu vārdu, virsteikumā ir nepieciešami vismaz divi pilnnozīmes vardi.

Tātad virsteikums, kas atbilst jebkura divkopu teikuma uzbūvei, var pie-
saistīt sev tiešajā pakārtojumā vismaz divus palīgteikumus, piem., Katrs,

kas vinu pazina, zināja, ka tas prot izvilkt zivis pat no akas. A. Grig

2, 61.
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Dažreiz palīgteikumus tiešajā pakārtojumā vairākiem teikuma locek-

ļiem var piesaistīt arī virsteikums, kas atbilst paplašināta vienkopas tei-

kuma uzbūvei.

Lai tur nokļūtu, vajadzēja iet pa ceļu, kas tālumā izzuda robainā

kalnu grēdā. 2. Gr. 5, 34. Un, tā kā vispārīgi bagāto slavē arī par

laimīgo, tad jau citādi nevarēja būt, ka Ošu par tādu uzskatīja un —

apskauda. 81. 13, 37.

1112. §. Tiešā pakārtojumā vairākiem virsteikuma vārdiem visbiežāk

pakārtoti divi, retāk vairāki palīgteikumi, kuri var piederēt vai nu pie
viena un tā paša palīgteikumu tipa, vai arī pie dažādiem tipiem resp. var

būt viena nosaukuma palīgteikumi vai dažāda nosaukuma palīgteikumi.
Bieži sastopami tādi paplašināti salikti pakārtojuma teikumi ar tiešu pa-

kārtojumu vairākiem virsteikuma vārdiem, kuros vismaz viens, palaikam
pirmais, ir apzīmētāja palīgteikums, bet otrs ir vai nu apzīmētāja, vai pa-

pildinātāja, retāk — citas nozīmes palīgteikums.
Turpretī viņas biedrene, kura stāvēja mūža otrā galā, izskatījās kā

rāms, silts un mīlīgs pļaujas laika pavakars, kāds dažu reizi nolaižas

pēc pārgājuša negaisa padebeša. Kaudz. 2, 6. Bet bez tiem ļaudīm, ar

kuriem es ik dienas kopā dzīvoju, bija vēl daudz citu, kuri mani

pavadīs vienmēr. J. Ak. 1, 37. Emsis tai laikā skatījās gaismas raketē,

kas tik tikko manāmi slīdēja uz leju, un domāja par to, ka droši vien

izgudros arī mākslīgās saules. A. Grig. 2, 42. Ziemas ceļš, kas visu

laiku iet pa upi, uzvijas krastā šaipus kapsētas, kur beidzas zemnīcām

izrakņātais stāvais krasts... A. Grig. 2, 82. Tanīs vietās, kur upē vēl

bija palicis ūdens, viņš cieši piespiedās pie krasta un ledams turējās pie
oleandru zariem, la i neiekristu dzelmēs. 2. Gr. 5, 371.

Sastopamas arī dažādas citu nozīmju palīgteikumu kombinācijas.
Kad Anka pabeidza uzkopt istabas un ap ārdurvīm apvija pēdējo

zaļumu vītni, viņa devās uz ciema otru pusi, kur dzīvoja Koles māte.

2. Gr. 6, 220. Kamēr citi dzied, es apskatu labi pamatīgi cilvēkus, kuri

var dzīvot tik skaistā pilī. L. P. 3, 50.

1113. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar palīgteikumu
tiešu pakārtojumu vairākiem virsteikuma vārdiem palīgteikumu novieto-

jums var būt dažāds. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā palīgtei-
kumiem attieksmē pret savu paskaidrojamo vārdu var būt viens un tas

pats vai arī dažāds novietojums.
1. Visbiežāk katrs palīgteikums nostājas tieši ai z tā virsteikuma

vārda, kuru tas paskaidro. Atkarā no paskaidrojamā vārda vietas virs-

teikumā viens palīgteikums šai gadījumā var atrasties starp virsteikuma

vārdiem, otrs — aiz virsteikuma vai arī abi (vai vairāki) palīgteikumi

starp virsteikuma vārdiem.

Katru ritu, kolīdz Spuļģis parādījās virs apvāršņa, viņš sa-

jūdza zirgus un aizbrauca uz mežu, bet mājās pārradās dziļā tumsā,
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kad Arturs ar Aivaru jau bija nolikti gulēt. V. L. 10, 28. Izejot vakarā

no redakcijas uz ielas, Liekņa možo noskaņu, kas radās pēc negaidī-
tās rīta sarunas ar redaktoru, darīja vēl līksmāku pavasara siltā, pumpu-

rus, lapas un ziedus raisošā elpa, kas tiecās aiznest domas uz saulai-

najām vasaras dienām. Purs 1, 107. Viss tas, ko artilērija nodarīja
Mauraausīm pagājušajā naktī, salīdzinot ar to, kas notika tagad, bija
bērna taurīte pret pasaules bojā eju. A. Grig. 2, 130.

2. Paplašinātos saliktos pakārtojuma teikumos ar palīgteikumu tiešu

pakārtojumu vairākiem virsteikuma vārdiem palīgteikumi, attiekdamies

katrs uz savu virsteikuma vārdu, var nostāties gan priekš šī vārda, gan
aiz tā. Atkarā no šī paskaidrojamā vārda vietas virsteikumā, šie palīg-
teikumi var atrasties starp virsteikuma vārdiem vai aiz virsteikuma,

piem., ... jaunās skābbarības gatavotājas nebija uz mutes kritušas un,

kad vien varēja, stāstīja visādus jocīgus atgadījumus par pilsētas

talciniekiem, kas daudzreiz bijuši pilnīgi nejēgas lauku darbos...
Ē. V. 1, 39.

3. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar tiešo pakārtojumu vairā-

kiem virsteikuma vārdiem kāds no palīgteikumiem var arī tieši neatras-

ties blakus tam vārdam, uz kuru attiecas, bet novietoties priekš vai aiz

visa virsteikuma, t. i., palīgteikumi iekļauj virsteikumu no abām pu-

sēm. Šādos gadījumos bieži vien palīgteikums attiecas uz visu virsteikuma

saturu.

Kad Vīksnu pēc demobilizācijas iecēla par fabrikas direktoru, tā

neizskatījās daudz labāka kā toreiz, kad zēna gados viņš tepat skursteņa

galā izkāra sarkano karogu. 2. Gr. 6, 73. Lai atspirgtu, viņš lebāza

karsto galvu vēsajā avota ūdeni, ar brūnajiem pirkstiem lēni izspieda mit-

rumu no sprogainajiem matiem, tad ieņēma pāris malku ūdens un piegāja

pie za\ā akmens avota malā, uz kura bērnībā tik daudzas reizes bija

gulējis. 2. Gr. 5, 54. Lai nesaķertu kādu nelabumu, jaunais vīrs apjoza

vilnas šalli ciešāk ap kaklu un aizpogāja novalkāto puskažociņu, tad sāka

ar pātagas kātu notīrīt sniegu, kas bija sabiris pastalās un pielipis
autiem. V. L. 10, 20.

4. īpatnēju grupu novietojuma ziņā veido tie palīgteikumi, kas tieši

pakārtoti vairākiem virsteikuma vārdiem un rindojas cits pie cita aiz virs-

teikuma. Parasti gan šādos gadījumos viens no vārdiem, uz kuriem attie-

cas kāds palīgteikums, atrodas virsteikuma beigās. Aiz šī vārda tūliņ no-

stājas palīgteikums, kas uz to attiecas. Pārējie palīgteikumi nostājas aiz

šā palīgteikuma.

Sen laiks atgādināt ikvienam jaunajam rakstniekam un ikvie-

nam, kas par tādu grib kļūt, ka bez idejiskā apbruņojuma jaunais li-

terāts savos meklējumos būs kā jūrnieks bez kompasa. LM 5, 11.

1114. §. Ja virsteikumā ir vienlīdzīgi teikuma locekļi, tad katru

vai arī dažus no tiem var paskaidrot kāds palīgteikums. Šādos gadījumos
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visi palīgteikumi var but viena nosaukuma palīgteikumi vai arī dažāda

nosaukuma palīgteikumi.

Ķole juta, ka piesarkst, un novērsās sānis, lai Anka nepama-

nītu. 2. Gr. 6, 237. Zemniecība, kuru posta vecā ienaidniece muiža,

un ari visi tie apstākļi, kurus rada kapitālisma ielaušanās laukos,

ir proletariāta sabiedrotā. J. Por. 2, 12, Nekā skaistāka taču pasaulē vairs

nevar būt par miglainu ritu uz okeāna: par kūpošajiem un spoguļgludajlem

ūdeņiem, par bālgano miglas logu virs galvas, pa kuru tik tikko sa-

redzamas zilās debesis, un par daudzkrāsaino varavīksnes arku, kas

kā dzīva virzās uz priekšu. 2. Gr. 7, 261. Spindza lode — asi kā stiga,
kas trūkst, kā bites, kas pieteic naidu. A. Grig. 2, 44. Vārdi, kurus

saka Tev jūra, pavasara nakts un tāle — ir ievu ziedošā elpa, kas pil
Tavos matos, ir mēness sudrabs, kas nemanot līst Tavās acīs, ir uz-

artās zemes siltums, ko glāsta Tavas rokas, un liks mc, ko piešķir
Tava plaukstošā Dzimtene. P. V. 1, 124.

Ja virsteikumā vienlīdzīgie teikuma locekļi veidojas tā, ka tā paša tei-

kuma locekļa funkcijā atkārtojas viens un tas pats vārds — palaikam no-

rādāmais vietniekvārds kopā ar prievārdu papildinātāja funkcijā — un

katru no šiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem paskaidro palīgteikums,
tad šie palīgteikumi parasti visi ir vienas nozīmes palīgteikumi.

Un virmo naids — par to, ka šī gleznā būtne var aiziet bojā, par

to, ka viņai jāmēro grūtais ziemas ceļš ...

V. L. 1, 92. Nakti es pamodos

un dzirdē j v, ka uz klētiņas jumta bija kā šalkoņa, un dzirdēju, ka

ūdens plīkšķēja uz klētspriekšas akmeņa [ ens]. J. Jauns. 3, 20.

Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā, kura virsteikumā nebūtu šī

vārda atkārtojuma, visi palīgteikumi varētu būt saistīti ar vienu vārdu.

Šāds pakārtojuma veids, kur palīgteikumi attiecas uz atkārtotu vārdu, ir

tuvs tiešajam pakārtojumam ar vienlīdzīgiem palīgteikumiem (sk. 1108. §).
1115. §. Ir sastopami paplašināti salikti pakārtojuma teikumi, kuros

apvienojas vairāki tiešā pakārtojuma gadījumi: kādu vārdu paskaidro
viens palīgteikums, bet uz kādu citu vārdu attiecas vairāki vienlīdzīgi
palīgteikumi utt.

Lai cik jaukas palmas Vidusjūras dienvidu malā, lai cik aug-

stas piramīdas Ēģiptē, lai cik tur siseņu un mušu, lai cik tur upē
mīkstas dūnas un saldenas niedras, nespēj neviens [gājputns] aizmirst

dzimteni, kur tam bijusi lizda, upes kraujā smilšainā mālā izkalta,
kūts griestiem pielipināta, augstā bērzā saslieta, meža rožu krūmā iepīta
vai kumeļa pēdā sačubināta. Sudr. 4, 39.

... Viņš bieži pavadīja savus

vaļas brīžus, lasīdams vienatnē viņas vēstules — gan tās, kuras viņa
tam tagad pārsūtīja, gan ari tās, kuras bija agrāk rakstītas un ku-

ru tam bija sakrājies prāvs skaits. Janš. 1, 55. Nojauzdams, kādas

prasības jaunā dzīve izvirzīs pēc dažiem gadiem un kādi darbinieki

tad būs vajadzīgi jūrmalā, Oskars jau šodien domāja par nepieciešamiem
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kadriem un rūpējās par to, lai jaunā paaudze neaizklīstu prom. V. L.

13, 249. Brīžiem šīs āres ir likušās tik skaistas kā jauna māte, kas rota-

ļājas ar bērnu, brīžiem kā negaiss, kad ūdeņi krāc, kad koki, izmisīgā
piepūlē saliekušies unizstiepuši zarus kā rokas, lokās vētras auriem līdzi,
un debesīs nodzirksteļo zibens šautras. Ē. V. 1, 150. Ja jau mīl, tad redz

un dzird nevis to, ko mīlamais dara un saka, bet gan to, ko pats grib
redzēt un dzirdēt. P. R. 3, 217. Taja, kuru mīli, jāatrod kaut kas tads,
ko nevienā citā neesi pamanījis, kas tevi daudzējādā ziņā ar savu

lieliskumu pārsteidz. V. Kl. 2, 69.

PAPLAŠINĀTS SALIKTS PAKĀRTOJUMA TEIKUMS

AR PAKĀPENISKO PAKĀRTOJUMU

1116. §. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar pakāpenisko
pakārtojumu uz virsteikumu tieši attiecas tikai viens palīgteikums, bet pā-
rējie seko cits citam tā, ka katrs sekojošais palīgteikums attiecas uz iepriek-
šējo palīgteikumu. Tādējādi šais saliktajos teikumos izveidojas pakāpeniski
pakļautu palīgteikumu ķēde.

Palīgteikums, kas tieši saistīts ar virsteikumu, ir pirmās pakāpes
palīgteikums, bet palīgteikums, kas attiecas uz pirmās pakāpes palīgtei-
kumu — otrās pakāpes palīgteikums utt.

Avota vidū lēni griezās dzelteni smilšu graudiņi, kurus nepārtraukti
kustināja neredzamā ūdens straume (1. pak.), kas plūda no šaurās

klints spraugas (2. pak.). 2. Gr. 5, 35. Pēc vakariņām Aina ieiet savā is-

tabā, sēž tur pavisam klusu, lai pārējie mājnieki domātu (1. pak.),
ka viņa kaut ko nopietni strādā vai pat aizgājusi gulēt (2. pak). D. Zigm.

1,295. ...kad pastnieks atnesa Arturam vēstuli (1. pak), kur adrese

bija uzrakstīta ar to pašu rokrakstu (2. pak.), ko varēja redzēt uz kā-

das meitenes fotogrāfijas (3. pak ), kas stāvēja uz Artura galda

(4. pak.), tad Ilzei nemaz nevajadzēja galvu lauzīt, lai saprastu (1. pak.),
ka dēla sirdī līdzās mātei savu vietu ieņēmusi vēl kāda sieviete (2. pak ),

ar kuru nāksies dalīt Artura mīlestību (3. pak ). V. L. 10, 331.

Tādā kārtā pirmās pakāpes palīgteikums, kuram pakārtots otrās pakā-

pes palīgteikums, kas pirmās pakāpes palīgteikumā raksturo vai paskaidro
kādu vārdu vai visu tā saturu, ir palīgteikums attieksmē pret šī salikta

teikuma virsteikumu, bet reizē tam ir arī virsteikumam atbilstoša funkcija
attieksmē pret otrās pakāpes palīgteikumu.

Tāda pati divkārša funkcija ir arī otrās; trešās un turpmāko pakāpju

palīgteikumiem.
Lai gan šādiem paplašinātā saliktā pakārtojuma teikuma komponen-

tiem attieksmē pret tiem pakārtoto komponentu ir virsteikumam atbilstoša

funkcija, tie tomēr nav pielīdzināmi virsteikumiem, jo tiem trūkst grama-
tiskās neatkarības. Tie ir atkarīgi komponenti, kuru saturs paskaidro kādu
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citu komponentu, bet tai pašā laikā arī tos paskaidro no tiem atkarīgs cits-

komponents. Tādējādi katrs pakāpeniskajā pakārtojumā saistītais salikta

teikuma atkarīgais komponents attieksme pret sev pakārtoto nākamās pa-

kāpes komponentu iegūst paskaidrojamā komponenta nozīmi, bet tam

pakārtotais — paskaidrotāja komponenta nozīmi. Lai gan pakāpeniski

pakārtoto palīgteikumu ķēdē palīgteikumi kā paskaidrojamie un paskaidro-

tāji komponenti ir pakārtoti cits citam, tomēr tie tai pašā laikā ir palīgtei-
kumi attieksmē pret paplašinātā saliktā pakārtojuma teikuma virsteikumu

kā visas palīgteikumu virknes pamatu un izejas punktu, ar kuru visu šo

virkni saista pirmās pakāpes palīgteikums.
No šā kalna sniegiem tad nu ari piedzimst Vilta un, milzīgā steigā

plūzdama cauri visai piecpadsmit tūkstošu hektāru lielajai kolhoza platībai,

ielej savus zilzaļos ūdeņus kolhoza robežupē Ursulā, par kuru nevar

nepiebilst, ka tā savu upes nosaukumu nes godam. 2. Gr. 6, 188. Telpai

bija tik zemi griesti, ka vajadzēja uzmanīties, lai nesasistu galvu pret

nomelnējušo siju. V. L. 10, 16. No Rieksta atturīgās, Izvairīgās atbildes

Irma noprata, ka tas gatavs viens uzņemties visu, lai tikai pasargātu:

viņu no briesmām, kas kaujā uzglūn ik uz soļa. J. Gr. 3, 45.

1117. §. Visbiežāk sastopami paplašināti salikti pakārtojuma teikumi

ar pakāpenisko pakārtojumu, kuros ir pirmās un otrās pakāpes palīgtei-

kumi — divpakāpju palīgteikumi, retāk sastopami trīspakāpju un vairākpa-

kāpju palīgteikumi.

Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā ar divpakāpju palīgtei-
kumiem starp virsteikumu un pirmās pakāpes palīgteikumu_ starp pirmās-

pakāpes palīgteikumu un otrās pakāpes palīgteikumu var būt dažādas jē-

dzieniskās attieksmes. Sakarā ar to dažādi var lietot saikļus un citus pa-

kārtojuma vārdus, kas saista šo salikto teikumu komponentus. Atkāra no

jēdzieniskām attieksmēm, kādas ir starp virsteikumu un pirmās pakāpes

palīgteikumu un pašu palīgteikumu starpā, kā arī atkarā no šais teikumos

lietotiem saikļiem un citiem pakārtojuma vārdiem, ir izšķiramas četras gru-

pas.

1. Abus palīgteikumus ievada viens un tas pats saiklis vai pa-

kārtojuma vārds, un abi palīgteikumi attieksmē pret virsteikumu vai pa-

skaidrojamo komponentu ir vienās un tajās pašās jēdzieniskajās at-

tieksmēs, resp. abi pieder pie viena un tā paša palīgteikumu tipa. Vienu

un to pašu saikli vai pakārtojuma vārdu ir iespējams lietot tikai tad, ja

tas skaidri norāda, uz kuru vārdu katrs palīgteikums attiecas, un ja viena

un tā paša pakārtojuma vārda izlietojums nerada pārpratumu. Sis pa-

plašināto salikto pakārtojuma teikumu tips ir maz izplatīts, piem., Nē, toreiz

tās bija īstas mokas, kas paņēma no tevis visu, kas vien tev bija. 2. Gr.

2, 17.

2. Abus palīgteikumus ievada viens un tas pats saiklis vai cits

pakārtojuma vārds, bet pirmās pakāpes palīgteikuma attieksme pret virs-
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teikumu un otras-pakāpes palīgteikuma attieksme pret paskaidrojamo
komponentu ir atšķirīga, t. i., katrs palīgteikums pieder pie sava tipa.

Nav tāda loga, kas ļautu mums redzēt tūkstošiem kilometru tālu

un sajust pat to, kas noticis jau pirms vairākiem gadu simtiem. Pion.

ii, 37. Tu vairs neesi nekāds mazais bērns, kam tikai tas būtu jādara,
ko citi māca. D. A. 1, 148.

3. Pirmās un otrās pakāpes palīgteikumu ievada atšķirīgi saikļi
vai pakārtojuma vārdi, bet jēdzieniskās attieksmes, kādās tie sav-

starpēji saistās ar virsteikumu un paskaidrojamo komponentu, ir vienas

un tās pašas, t. i., abi palīgteikumi pieder pie viena un tā paša palīgtei-
kumu tipa. Visbiežāk šādos gadījumos ir sastopams apzīmētāja palīgtei-
kums, retāk papildinātāja palīgteikums, nolūka apstākļa palīgteikums un

citi.

Viņš strauji drāzās augšā pa čīkstošām kāpnēm, kas veda uz izbūvi,

no kuras pa kreisi bija durvis uz dzīvojamām telpām... A. Grig. 2,
9i. Aleja Izbeidzās plašā pagalmā, gar kura malām bija novietoju-
šās vairākas koši sarkanu ķieģeļu mājas, kādas mēdza celt baroni

pagājušā gadsimtā. Purs 1, 79. Vēl pēdējā vakarā lidz tumsai pa ceļiem lī-

goja labības vezumi, ku rie m līdzās soļoja vīri, kas jau rīt sāks ci-

tas gaitas. A. S. sa, 166. Bet krastā esmu saticis cilvēkus, kas gadiem
skumst par tiem, kuri nekad vairs neatgriezīsies. 2. Gr. 2, 159. Karu

savā zēna apziņā es iztēloju līdzīgu negantajām rudens vētrām, kuras

dažkārt trako jūrā un veļ liedagā niknas bangas, kas ir ar mieru sa-

graut un saplosīt visu. 2. Gr. 8, 13. Katru lapu man gribētos salīdzināt ar

trauksmigu dienu, kas darbā rit pārpilna ar domāmun jūtām, kuras

dzīves koka zaļojošās lapās arī it kā saaudušās tādā dīvainā rakstā...
P. V. 1, 8. Tad vecais Sūrums kādu dienu zem četrām acīm runāja ar veco

Ķikreizl un panāca, ka lizei divas nedēļas priekš Jurģiem uzteica kal-

pones vietu un lika padomāt par to, kur viņa turpmāk dzīvos un strā-

dās. V. L. 10, 12. Nabaga brālis aizsūtīja dēlu pie bagātā brāļa, lai aiz-

dotu sieku, ar ko naudu izmērīt. Zt. 108.

4. Katras pakāpes palīgteikumu ievada cits saiklis vai pakārto-

juma vārds, kas tad norāda arī uz atšķirīgām jēdzieniskām attiek-

smēm. Šī ir viena no vairāk izplatītām paplašināto salikto pakārtojuma
teikumu grupām ar pakāpenisko pakārtojumu.

1) Minētajā salikto teikumu tipā visbiežāk sastop teikumus, kuros

pirmās pakāpes palīgteikums ir papildinātāja palīgteikums, bet

otrās pakāpes palīgteikums — apzīmētāja palīgteikums. Retāk sa-

stopams šo pašu palīgteikumu otrāds grupējums.

No levas acu spožuma viņš manīja, ka ir spējis radīt tēlus, kas

aizrauj un interesē. A. Grig. 10, 92. Viņš zināja, ka priekšā stāv smagas

kauju dienas, kas prasīs rūdījumu. J. Gr. 3, 25. Tikai nupat, iziedams
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pagalmā, Ozols aptvēra, ka vakardien dīvaino vientulības sajūtu bija
uzdzinis arī savādais klusums, kāds navparasts frontes tuvumā. A. S.

sa, 19. Varēja just, ka vilciens iet pāri kara laikā uzspridzinātam un ta-

gad atjaunotam uzbērumam, ka sir svaigs un nav vēl pilnīgi nosēdies.

2. Gr. 6, 84.

Ta bija afiša, kas vēstīja, ka Varšavas operā koncertēs jauna vi-

jolniece — leva Ziemele. A. Grig. 10, 29.

2) Bieži sastopami arī tādi pakāpeniskā pakārtojuma teikumi ar at-

šķirīgiem saikļiem vai pakārtojuma vārdiem un atšķirīgām jēdzieniskām
attieksmēm starp komponentiem, kuros palaikam otrās pakāpes palīgtei-
kums ir apzīmētāja palīgteikums, bet pirmās pakāpes palīgtei-
kums — kāds cits no palīgteikumu veidiem — teikuma priekšmeta palīg-
teikums, izteicēja palīgteikums, nosacījuma palīgteikums, nolūka apstākļa
palīgteikums, laika apstākļa palīgteikums vai vēl cits palīgteikums.

Pēkšņi Duburam likās, ka viņš dzird kaut kur sīkus, jautrus smiek-

lus, kas atlidoja šurp līdz ar vēja šalku un putnu dziesmām. A. Grig.

10, 61. Pa radio ziņots, lai ejam uz to kvadrātu, kur šodien vilkts

vislielākais loms. 2. Gr. 2, 121. Vienīgā laime šajā nelaimē Ir tā, ka esmu

nokļuvis tāda vīra rokās, kāds ir kapteinis Klāvs. 2. Gr. 2, 144. Un

garāmbraucēji Pudiķa dzīves vietu ari neievērotu, ja uz to nevērstu uz-

manību vēja rotors, kas, pacēlies pāri koku galotnēm, saulē zibina me-

tāla spārnus. 2. Gr. 6, 51. Par to nebūtu vērts stāstīt, ja pie ezera es ne-

jauši nesastaptu cilvēku, kuru nebiju redzējis vairākus desmitus gadu.
P. B. 1, 88. /šā nakts lēni atkāpās, lai dotu vietu jaunai dienai, kas

būs pilna jaunām gaitām. A. Grig. 10, 31.

lespējams arī pretējs, bet retāks variants, kad apzīmētāja palīgtei-
kums ir pirmās pakāpes palīgteikums, bet otrās pakāpes palīgteikums
ir kādas citas nozīmes palīgteikums.

Tā, bērns, ir Daugavgrīvas bāka, kas kuģiem ceļu rāda, la i tie

neuzskrej naktīs uz sekluma.
..

V. Pl. 4, 345. Abas puses savienoja šaurs

gājēju tilts, ko katru pavasari izņēma, lai pali to neaiznestu jūrā.
A. Grig. 9, 229. ... Toreiz bija vainīga jūra, ko mēs abi mīlējām tik kais-

līgi, kā var mīlēt tikai jaunībā. 2. Gr. 2, 21.

3) Sastopamas arī dažādas citas palīgteikumu variācijas visā pa-

kāpeniski pakārtoto palīgteikumu ķēdē ar atšķirīgiem saikļiem un atšķirī-
gām jēdzieniskām attieksmēm.

a) Pirmās pakāpes palīgteikums ir teikuma priekšmeta palīgteikums,
bet otrās pakāpes palīgteikums — nolūka apstākļa palīgteikums, papildi-
nātāja palīgteikums vai kāds cits palīgteikums, piem., Tad Mežulim likās,

ka viņš iet kopā ar saviem biedriem, izpildkomitejas darbiniekiem, pa

niežu, lai izkļūtu no ienaidnieka aizmugures pie savējiem. J. Gr. 3, 65.

b) Pirmās pakāpes palīgteikums ir papildinātajā palīgteikums, otrās

50 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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pakāpes palīgteikums — vietas apstākļa palīgteikums, salīdzinājuma pa-

līgteikums vai vēl kāds cits palīgteikums, piem., Vai tu man apsoli, ka

operēsi viņu tik uzmanīgi, cik vien iespējams? Kar. 4, 11, 83.

c) Pirmās pakāpes palīgteikums ir veida apstākļa palīgteikums vai

seku palīgteikums, otrās pakāpes palīgteikums — papildinātāja palīgtei-
kums, nosacījuma palīgteikums, cēloņa apstākļa palīgteikums vai kāds cits

palīgteikums.

Un karašas tur iekšā bija ar ziņu tā noliktas, ka pamāte tūliņ pama-

nītu, ja viņa ko ņemtu. K. Sk. 1, 52. Un vējš pūš tik neganti, ka veca-

jam dārzniekam ar visu spēku jāturas pie nūjas, lai nepakristu. P. B.

1, 19. Egles tik ciešā lokā saaugušas apkārt ciema tauku klajumam, ka

likās sadevušās kopā savām zaru rokām, lai nevienu nelaistu cauri.

A. U. 39, 8.

d) Pirmās pakāpes palīgteikums ir nolūka apstākļa vai pieļāvuma pa-

līgteikums, otrās pakāpes palīgteikums — papildinātāja palīgteikums utt.

Lai kaut īsumā pastāstītu, kāda ir altajiešu viesmīlība, tad par

to vajadzētu rakstīt veselu stāstu. 2. Gr. 6, 193. Rūdis neuzdrošinās iet tam

klāt un kaut ko prasīt, lai gan gribas zināt, kas ar Druviņiem. 8.-U.

3, 218. Sādā vakarā ari pumpuriņi nogrūž silto ziemas cepurīti uz vienu

ausi, lai kaut ar vienu actiņu paskatītos, no kuras puses tad nāk

šl siltā vēsma. Valdis 1, 26.

1118. §. Paplašinātie saliktie pakārtojuma teikumi ar trīspakāpju

palīgteikumiem un vairākpakāpju palīgteikumiem komponentu saistī-

šanai izmantoto saikļu vai pakārtojuma vārdu ziņā un starp komponentiem
esošo jēdzienisko attieksmju ziņā neatšķiras no iepriekš aplūkotajiem pa-

plašinātiem saliktiem teikumiem ar divpakāpju palīgteikumiem. Visi palīg-

teikumi var būt pakārtoti ar vienu un to pašu saikli vai pakārtojuma vārdu,

un starp šiem komponentiem iespējama vai nu viena un tā pati jēdzieniska
attieksme, vai arī atšķirīga attieksme (sal. ar 1117. § 1. un 2. grupas div-

pakāpju palīgteikumiem). Tāpat komponentus var saistīt atšķirīgi saikļi vai

pakārtojuma vārdi ar vienādām vai atšķirīgām jēdzieniskām attieksmēm

starp komponentiem (sal. ar 1117. § 3. un 4. grupas divpakāpju palīgteiku-
miem). Tā, piem., teikumā Tie visi bija jaunieši, kurus trauksmains ne-

miers savedis kopā, lai dzirdētu, kurp virzīt krūtis degošo kvēli. (P. R-

-3, 65) pirmās un otrās pakāpes palīgteikumu ievada atšķirīgi saikļi un starp

komponentiem ir atšķirīgas jēdzieniskās attieksmes (pirmās pakāpes palīg-
teikums ir apzīmētāja palīgteikums, bet otrās pakāpes palīgteikums — no-

lūka apstākļa palīgteikums). Tāpat ar atšķirīgiem saikļiem ir pakārtoti ari

otrās un trešās pakāpes palīgteikumi, un šie palīgteikumi pieder pie atšķirī-

giem palīgteikumu tipiem (viens ir nolūka apstākļa palīgteikums, otrs —

papildinātāja palīgteikums). Tādā kārtā šajā teikumā ir atšķirīgi saikļi un

atšķirīgas jēdzieniskās attieksmes.
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Vel citi piemēri:

Vai tu domā, ka visā pilsētā ir kāds cilvēks, kas nezina, ka tu

pusdienas laikā atbrauci no rajona ar zivju fabrikas smago mašīnu...
A. Grig. 9, 232. ...Kārtis lielīgi atmeta ar roku, kad pilsētā sastapa

pensijā aizgājušo pamatskolas skolotāju, kas mēdza apjautāties, kā

pašreiz klājas vienam vai otram no viņa bijušajiem skolniekiem. J. N.

4, 68. Vajadzīga spēcīgi attīstīta fantāzija, lai varētu iedomāties, cik

iespaidīgi būtu izskatījies, ja, piemēram, raķetes tiktu izšautas tieši

tai brīdī, kad tas vajadzīgs. LM 5, 38. ...Atvars nomurmināja šablo-

nisko frāzi, skaidri saprazdams, ka tie nav īstie vārdi, kurus viņam
gribējās un vajadzēja pateikt šai jaunajai būtnei, ar kuru viņš šo-

dien runāja pirmo reizi mūžā. V. L. 10, 201.

1119. §. Palīgteikumi, kas saistīti pakāpeniska pakārtojuma, attieksme

pret virsteikumu var nostāties jo dažādās p o z i c i jā s.

1. Visbiežāk palīgteikumi rindojas cits pie cita aiz virsteikuma.

No tālām zemēm jūrnieki brauca uz Vidzemes un Kurzemes ostām pie-
rīkot jaunus mastus saviem kuģiem, tāpēc ka te auga tik varenas prie-
des, kādas nevarēja atrast visā Eiropā. A. U. 39, 3. Biju vēl jauns, bez-

bēdīgs zēns, kuru interesēja viss, kas vēl nepieredzēts, nepiedzīvots.
8.-U. 9, 57. Nesen te vēl stāvēja strēlnieku trieciena bataljons, kas tagad
kāvās jau kaut kur priekšā noslēpumainā krūmājā, kurā tik ilgi mita

ienaidnieks. A. Grig. 2, 54. Pēc viņa paskaidrojuma Iznāca, ka pat Oša

tapu ecēšai tik tuva radniecība ar Osienes linu susekli, ka ecēšas noso-

lītājs tikko noturējās, nenopircis viņam pavisam nevajadzīgo otro lietu.

A. U. 4,611.

Pakāpeniski pakārtotie palīgteikumi, atrazdamies aiz virsteikuma, ne-

rindojas cits aiz cita, bet otrās pakāpes palīgteikums nostājas starp pa-

skaidrojamā komponenta resp. pirmās pakāpes palīgteikuma vārdiem.

Cilvēka balsi Ir skaņas, kuras, ja tās ietrīcas, piespiež ticēt. 81.

18, 133. Tas ir pēdējais gaišais saules smaids, lai katrs, kam dusa va-

jadzīga, redzētu atrast savu atpūtas vietiņu. Valdis 2, 68. Bija tīri brī-

nums, ka viņš, kam tāda galva uz pleciem, pats tik lielu mūža gabalu
ir izcietis starp celmiem un oglēm. J. Jauns. 3, 11.

2. Palīgteikumi nostājas starp virsteikuma vārdiem.

Ciema vidū pie kādas baltas mājiņas, kas atradās uz augstas klints,
no kurienes varēja pārredzēt visu apkārtni, čaloja milzīgs zēnu

bars. 2. Gr. 5, 365. Varbūt, j a Ēriks jel vienu reizi pēc traģikomiskā pre-
cību brauciena būtu mēģinājis ar viņu runāt, atzinis, ka saskatījis savu

līdzšinējo kļūdu un izrādījis vēlēšanos pielīdzināt savu soli viņas so-

l*,m jā, varbūt viņu attiecības būtu izvērtušās citādas. A. S. 10, 471. Un,
kad šais šaubās un svārstībās nāk talkā frontes drauga vēstule, kas

atgādina par desmit gadu glabāto karavīra šineli un liek domāt par šai
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laika darīto un pārdzīvoto, skatītāju pilna zale saspriegta klusuma domā
varonim Ildzi. C. 4, 289.

3. Ja pakāpeniski pakārtoto palīgteikumu virkne paplašinātā saliktā

pakārtojuma teikumā nostājas priekš virsteikuma, tad pirmās pakāpes
palīgteikums tāpat ir saistīts ar virsteikumu, kaut gan tas nenostājas tieši

blakus virsteikumam.

Kad agrā rīta saule zeltīja meža loku, kas apskāva purvu kā zila

josta, no cietās zaru gultas pirmais uzrausās Ābele. 2. Gr. 6, 94. Ja kāds

viņam tagad vaicātu, kur ir tava bērnība, jaunība un vira gadi, tad ve-

cais Dalbiņš rādītu ābeles. P. B. 1, 11. Kā pavasara straume aizrauj sev

līdz krastmalas kokus un atstāj viņus tur, kur noplok, tā manas strau-

jās asinis rāva mani kaut kur prom. Ķ. Sk. 4, 5. Ja cilvēks nezina, kas

laukos notiek, lai paklausās. V. Kl. 2, 13.

1120. §. Viena paplašināta salikta pakārtojuma teikuma robežās sa-

stopams arī gan tiešā, gan pakāpeniskā pakārtojuma apvieno-

jums. Te izšķirami trīs gadījumi.

1. Ir paplašināti salikti pakārtojuma teikumi, kuros palīgteikumu tiešā

un pakāpeniskā pakārtojuma apvienojums radies tādējādi, ka virsteiku-

mam ir pakārtoti vairāki palīgteikumi tiešā pakārtojumā un kādam vai

vairākiem no šiem palīgteikumiem savukārt pakļauti viens vai vai-

rāki palīgteikumi, kas attieksmē pret savu paskaidrojamo komponentu pa-

kārtoti pakāpeniski. Tātad pakāpenisks palīgteikumu pakārtojums
var būt ne tikai attieksmē pret salikta pakārtojuma teikuma virsteikumu,

bet arī pret jebkuru palīgteikumu kā paskaidrojamo komponentu. Šādos pa-

plašinātos saliktos pakārtojuma teikumos tiešais pakārtojums palaikam
izvirzās kā noteicošais, dominējošais. Ar virsteikumu tiešā pakārto-
jumā saistītie palīgteikumi parasti šādos gadījumos ir vienlīdzīgi palīgtei-
kumi, kurus izrunā ar uzskaitījuma intonāciju un ar spēcīgāku uzsvaru

nekā šā teikuma kādam paskaidrojamam komponentam pakļautos pakāpe-
niski pakārtotos palīgteikumus.

Ja, piemēram, es jums jautātu, kādi mati ir pastniecei, kas ik

dienas jums piegādā laikrakstus un vēstules, kādā apģērbā viņa šo-

dien bija tērpusies, jās noteikti neatcerētos. 2. Gr. 2, 160. Atceries, kā

mums visiem frontē bija apnikuši trokšņi un steiga, kā mēs daudz jo
daudz runājām par to, ka pēc kara iesim strādāt kaut kur par mež-

sargiem. A. Grig. 9, 627. Es viņu pamanīju tad, kad biju piegājis jau

gandrīz klāt un man ceļu aizsprostoja liels, brūns, pinkains suns, kas,

sabozis spalvu, dusmīgi ierūcās. P. B. 1, 89. Ar dzīvu paraugu Rainis pa-

rāda, ka jaunam jābūt itin visam, ko kāds ieliek katrā savā pantā, v n

ka vecajam tur jāparādās jaunas izjūtas veidojumā un jaunu gleznu

ietērpā. A. U. 37, 93. Nu mēs soļojām lēnāk un sākām apspriest, ko runā-

sim un kā izturēsimies, kad būsim pie Ozollapas. I. Lēm. la, 64.
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Ja šie vienlīdzīgie palīgteikumi, kuriem kā paskaidrojamiem komponentiem pakāpe-
niskā pakārtojumā pievienoti citi palīgteikumi, atrodas priekš virsteikuma, tad šādi pa-
plašināti salikti pakārtojuma teikumi ir viens no perioda paveidiem.

Lai mācētu ieskatīties nākotnē, lai laikus zinātu visu iekārtot tā, kā būs

vajadzīgs vēlāk, pēc pieciem, desmit un divdesmit gadiem, lai mācētu paņemt
no dabas to, ko mūsu tēvi un mēs paši neesam mācējuši paņemt, nepietiek ar tām

praktiskajām zināšanām vien... V. L. 10,64. Ja tu esi gļēvulis, kam ceļi ļogās
briesmu priekšā, ja tu, kaujā ejot, skaties atpakaļ, uz aizmuguri, ja izšķirošā
brīdī tavs ierocis klusē, ja tu, savu dzīvību glābdams, nododi nāvei savus bied-

rus, ja tev pirmā vietā ir rūpes par savu labklājību, par pilnu vēderu un mierīgi
pavadāmu dienu — tad tu esi svešinieks, atkritums, sēnala... V. L. 1, 110. Kadsaule

nozuda aiz namu jumtiem un logos dzisa tās sārtais atspīdums, kad zilgana
nokrēsla pielija ielās, kur gājēju straume kļuvusi rāmāka, jo dienas steiga jau
aprimusi, Aivars nolika aizsākto Ketļinskas «Vīrišķību» un sacīja istabas zēniem ... Kar.

7, 5, 48.

Dažkārt uzskaitījuma intonācija, izrunājot virsteikumam tieši pakārto-
tos vienlīdzīgos palīgteikumus, nav vairs tik manāma, un šos palīgteiku-
mus īpaši neuzsver. Tādējādi šādos paplašinātos saliktos pakārtojuma tei-

kumos uzsvērti var būt kā tiešā, tā pakāpeniskā pakārtojuma palīgteikumi.
Filipem likās, ka šīs smaržas, kas viņu apņēma ar saldu vilni,

ir atnākušas no dzimtenes un ka arī šī rasa, dzidrā un siltā rasa, ir

nolijuši no mākoņiem, kas nāca pāri Pireneju kalniem no Spānijas.
2. Gr. 5, 297. Sur tur abpus ceļa bija kupli saauguši kārklu puduri, ku-

riem rudens jau krietni vien likās paretinājis lapas, tomēr vēl pietie-
kami biezi, lai no tīrumu puses nevarētu redzēt cilvēku, j a tas nevē-

las, lai viņu redz. Ē. V. 1, 175. Apziņa, ka tu neesi viens šajā bīstamajā

gaitā, ka tev līdzās soļo otrs cilvēks, draugs un uzticams biedrs, v z

ko tu vari paļauties, kas tevi nepametīs vienu, lai arī kas notiktu,
viesa sirdi drosmi un paļāvību. V. L. 13, 33.

Atsevišķi jāizdala tie paplašinātie saliktie pakārtojuma teikumi, kuros

virsteikumam seko palīgteikumi tiešā pakārtojumā (palaikam divi), kas

attiecas vai nu uz vienu virsteikuma vārdu, vai arī katrs uz savu vārdu, bet

pēdējam no šiem palīgteikumiem savukārt pakārtots viens vai vairāki palīg-
teikumi.

Nu vajadzēja tikai paskatīties, cik pulkstenis, lai zinātu, cikos

maize laukā velkama. J. Jauns. sa, 31. Bet es aplākoju savas stiprās ro-

kas un zvēru pie visa, kas man svēts, ka es izlauzīšu to dambi, kas

manišķir no tās plašās dzīves, kurā viņa mīt. J. Ak. 1, 78.

2. Pakāpeniskā un tiešā pakārtojuma apvienojums vienā paplašinātā
saliktā pakārtojuma teikumā var veidoties arī tā, ka pirmās pakāpes pa-

līgteikumam ir pakārtots ne tikai viens otrās pakāpes palīgteikums (pakā-

peniskais pakārtojums), bet divi vai vairāki tās pašas pakāpes palīgtei-
kumi, kas attieksmē pret savu paskaidrojamo komponentu ir vienlīdzīgi

palīgteikumi tiešā pakārtojumā (tiešais pakārtojums). Tāds pats vienlī-

dzīgu palīgteikumu piesaistījums var būt arī kādam tālākas pakāpes pa-

līgteikumam. Tādā kārtā vienā paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā
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var būt vairāki vienas un tās pašas pakāpes palīgteikumi. Šādos paplaši-
nātos saliktos pakārtojuma teikumos kā dominējošie izvirzās pakā-
peniskā pakārtojuma palīgteikumi.

Un tāds klusums bija mežā, ka varēja skaidri sadzirdēt (1. pak.),
kā mīkstajā sniegā nokrīt zaram atrāvies čiekurs (2. pak.), kā tekā

pa koka stumbru mazs putniņš sarkanām krūtīm (2. pak ). V. L. 10, 7.

Un skolu Valmierā bija diezgan, lai uzņemtu visus tuvās un tālās ap-

kārtnes bērnus (1. pak ), kas pagasta un draudzes skolas beiguši, bet

mācīties vēl nebija aprimuši (2. pak.) un kam vecāku vai radu rocība

šo nemieru atļāva dzesēt Valmierā (2. pak ). P. R. 3, 30. Ja jau nu reiz

daži kolhoznieki pilnsapulcē varēja viņam acīs pateikt (1. pak.), ka

viņš ir vecs (2. pak.) un no viņa maz labuma (2. pak ), ka labāk būtu

(2. pak), ja viņš paliktu par dārza sargu (3. pak), bet viņa vietā

ieceltu jauno Avotiņu Vari (3. pak ), kurš pērnpavasar beidza dārzko-

pības skolu un strādā par Dalbiņa palīgu (4. pak ), tad vecajam dārznie-

kam ari jāprotas
...

P. B. 1, 16 Ja jums vajadzētu pateikt, kādēļ lie-

tus lāses ir apaļas, kāpēc rodas vējš v n ziemā vējainā laikā salst

vairāk nekā bezvējā, kāpēc vasarā migla parasti veidojas vai nu pēc
saules rieta, vai pirms saules lēkta, kāpēc dažkārt istabā apmiglojas

logu stikli, bet ziemā izveidojas īpatnēji ledus raksti, kāpēc debe-

sis ir zilā krāsā, kā p ēc,saulei rietot, debesis kļūst iedzeltenas un put

sarkanas, kas ir zibens — jūs droši vien nevarētu atbildēt uz visiem šiem

jautājumiem. Pion. I, 37.

Kādam pakāpeniskā pakārtojumā esošam palīgteikumam tiešā pakār-
tojumā var būt piesaistīti palīgteikumi, kas attiecas uz vairākiem šī pa-

skaidrojamā komponenta vārdiem. Arī šādā gadījumā šie tiešā pakārtojumā
esošie palīgteikumi ir vienas un tās pašas pakāpes palīgteikumi.

Gravas dibenā mazs strauts burbuļo melnu purva ūdeni, kas, liekas,

nonāvē katru augu (1. pak ), kam pieskaras (2. pak ), jo gravā neaug

pat bēdīgie alkšņi (2. pak.). A. Grig. 2, 36. Laikam jau toreiz būšu no-

jaudis, ka daudz kas no tā (1. pak ), ko viņa domājās darām manis

labā (2. pak ), nebij tas labākais (1. pak ), ko man vajadzēja (2. pak ).

A. U. 3, 42. No katras vēstules rindas varēja just, ka Ķipāns ar sirdi un

dvēseli tiecas atpakaļ uz fronti (1. pak), lai ar savu cīņu un varbūt

pat dzīvību parādītu saviem biedriem (2. pak ), kas viņam bija palī-

dzējuši atvērt acis (3. pak ), ka Ķipāns nav tik slikts (3. pak ), kā viņu
uzskatīja (4. pak ), ka viņš var arī būt drosmīgs, pašaizliedzīgs, cīnī-

tājs (3. pak.), kas nebaidās nedz lodes, nedz nāves (4. pak ). 2. Gr.

3, 274.

3. Paplašinātā saliktā pakārtojuma teikumā daži palīgteikumi ar

virsteikumu var saistīties tiešajā pakārtojumā, citi — pakāpenis-
kajā pakārtojumā. Šādos gadījumos iespējamas jo daudzveidīgas variā-

cijas.
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Sūneklis, kas gar kalna pakāji vijas no Tirolīša uz Piparu ezeru,

nepārprotami stāsta, ka te reiz bijis viens liels ezers, kuru purvs

pamazām sadalījis divās daļās. P. B. 1, 84. Kad vezums sāka kustē-

ties, Jānis apsēdās uz baļķiem un ļāva zirgiem let skaidru soli, uzmanī-

dams, lai viņa pajūgs, kas gāja baļķu vedēju karavānas galvgalī,

pārāk neatrautos no citiem vezumiem. V. L. 10, 19.

Kad viņa ir viena, uzplūst tāds maigums, kam piejaukušies kri-

tušu lapu rūgtenā smarža, kas kā tālīnu atmiņu dvesma šķiet vējojam
no rudenīgās nakts, jaukā, laikam tikai vienreiz mūžā iespējamā brīža,
kad tev pirmo reizi kāds saka, ka tevi mīl, ka nebūtu žēl savu

dzīvību atdot, lai tev būtu labi un neviens vairs neuzdrīkstētos tev

pāri darīt. A. S. 10, 406. Cilvēkam, kas uzcēlis māju, lai tur dzī-

votu un strādātu draudzīgā saimē, galdā kūpētu azaids, skanētu bērnu

smiekli, vakaros nolaistos klusa atdusa v n rītos mirdzētu logos saule,
nav saprotama un paclešama doma, ka kuru katru mirkli var gaisos
ierūkties kara lidmašīna,aiz dārza žoga var parādīties tanks, var no-

dunēt sprādzieni... Sudr. 3, 274. Noraudzljies uz grāmatu, no ku-

ras mācījās zēns, uz skolotāju, kas laboja savu audzēkņu darbus,
kad ienaidnieks atradās pie galvaspilsētas sliekšņa, Mežulis no jauna

izjuta to iekšējo spēku, kas nebija notrulis arī šajās grūtajās die-

nās. J. Gr. 3, 22. Ja cilvēkam būtu spārni un ja viņš kādu dienu no

putna lidojuma varētu apskatīt Latvijas jūrmalu visā tās garumā —

no paša dienvidus punkta pie Lietuvas robežas un tālāk, garBaltijas
jūras un Rīgas līča piekrasti augšā līdz pašai ziemeļu malai, kur

sākas Igaunija — katrā vietā viņš redzētu kaut ko tādu, kā tur agrāk
nav bijis un kura straujā, brāzmainā tapšana uzskatāmi apliecināja

padomju dzīves neizsmeļamo radošo spēku, tās nemitīgo un neaptura-
mo traukšanos uz priekšu, kalnup. V. L. 13, 280

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS

(SALIKTS BEZSAIKĻA TEIKUMS)

1121. §. Saliktā piekārtojuma teikumā jeb saliktā bez-

saikļa teikumā starp komponentiem ir piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Šī sintaktiskā sakara raksturīgākā pazīme ir tā, ka tas vienā saliktā tei-

kumā var vienot komponentus, kas gramatiskā saistījuma ziņā savā starpā
ir samērā neatkarīgi; sintaktiskā un jēdzieniskā veselumā tos saista kom-

ponentos izteiktā satura vienība, komponentu uzbūve un, galvenokārt,

intonācija. Saliktos piekārtojuma teikumos komponenti ir piekārtoti viens

pie otra vai cits pie cita tā, ka tiem nav nepieciešams vārdiski izteikts sin-

taktiskā sakara norādītājs — saiklis vai saikļvārds.
Zāle mazajos māju dārzos mirdz smaragdaini zaļa, labsirdīgās tulpes,
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jau pārziedējušas, liec lejup ziedu kausus. D. Zigm. I, 138. Saule jau bija
norietējusi, pār ezeru tālu sniedzās zilganās meža ēnas, vizēja mēness

tilts. J. V. 3, 192. Tu saviļņots pacel acis un līksmi pasmaidi: kā ugunīga
putna spārni tavam plecam pieskaras karoga lāsmainās, trauksmainās

krokas. LM 7, 45. Miglainā rltlņā Es izbrida linu lauku; Saķērās linu

ziedi Manā zīļu vainagā. LD 28323, 2.

Salikta piekārtojuma teikuma uzbūve un starp komponentiem esošā

sintaktiskā sakara raksturs neļauj šos teikumus pilnīgi pielīdzināt ne sa-

liktiem sakārtojuma, ne saliktiem pakārtojuma teikumiem, kaut arī sintak-

tiskais sakars saliktos piekārtojuma teikumos dažkārt var ietvert zināmas

sakārtojuma vai pakārtojuma pazīmes, bet šīs pazīmes nav obligātas —

bieži vien to nemaz nav, un turklāt palaikam tām ir jēdzienisks raksturs.

Jēdzienisko attieksmju ziņā starp salikta piekārtojuma teikuma komponen-

tiem var būt attieksmes, kas vairāk vai mazāk atbilst vai ir tuvas te saliktā

sakārtojuma, te saliktā pakārtojuma teikumā sastopamām attieksmēm.

Kadiķīši mirdzēja jaunā zaļumā, priede locījās mīkstā vējā (laika at-

tieksme — tāpat kā saliktā sakārtojuma teikumā). 8.-U. 9, 33. Butu elek-

trība — butu gaišums visai istabai (nosacījuma attieksme — tāpat kā sa-

liktā pakārtojuma teikumā). 2. Gr. 6, 128. Ap pusnakti dzirdu, nāk no meža

puses soļi (objekta attieksme — tāpat kā saliktā pakārtojuma teikumā).
A. S. 10, 363.

Salikta bezsaikļa teikuma komponentu saistījums ir atšķirīgs no sa-

likta saikļa teikuma komponentu saistījuma arī tāpēc, ka saiklis vai saikļ-
vārds, kam ir sava vispārīgāka vai arī šaurāka funkcionāla nozīme, pre-

cīzāk vai arī mazāk precīzi norāda uz komponentu savstarpējo sintaktisko

sakaru un jēdzieniskām attieksmēm. Ja starp komponentiem vienlaikus

iespējamas vairākas jēdzieniskās attieksmes, saiklis vai saikļvārds parasti

izdala vienu no šiem jēdzienisko attieksmju veidiem kā dominējošo attieksmi.

Turpretī, ja saliktā teikumā saikļa vai saikļvārda nav, starp komponentiem
vienlaikus pastāvošās dažādās iespējamās jēdzieniskās attieksmes var tikt

uztvertas kā vienlīdz vērtīgas, vienā laikā eksistējošas, un tāpēc teikuma

komponentu jēdzieniskās attieksmes ne vienmēr precizējamas par kādu

vienu noteiktu jēdzienisko attieksmju veidu. Tādā kārtā viens un tas pats
saliktais bezsaikļa teikums dažkārt var atbilst dažādiem saliktiem saikļa
teikumiem. Salikto bezsaikļa teikumu lielākajā vairumā, it īpaši tajos gadī-

jumos, kad starp vieniem un tiem pašiem komponentiem vienlaikus iespē-

jamas vairākas jēdzieniskās attieksmes, izšķīrējs faktors, nosakot jēdzienis-
kās attieksmes starp salikta bezsaikļa teikuma komponentiem, ir konteksts

(runas situācija), komponentu saturs un intonācija.
Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievils. Lsk. 1, 270.

Katru rudeni vienu apcirkni pieberam ar mazajiem [miežiem], visai ziemai

pietiek. A. U. 21, 300.

1122. §. Salīdzinoši vēsturiskie valodu pētījumi rāda, ka salikti bezsaikja teikumi

ir senāka valodas parādība nekā salikti saikļa teikumi. Jau indoeiropiešu pamatvalodā ir
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pastāvējuši saliktiem teikumiem atbilstoši veidojumi, kuru komponenti nav bijuši saistīti
ar saikļiem, bet uz šo komponentu apvienojumu viena jēdzieniski sintaktiskā vienībā ir

norādījis tikai attiecīgs intonējums. Šie tālā senatnē eksistējušie bezsaikļa savienojumi,
šķiet, nav nostatāmi pilnīgi blakus saliktiem bezsaikļa teikumiem mūsdienu valodā, kur

plašu izlietojumu guvuši daudzveidīgie saliktie saikļa teikumi.

Līdz ar sabiedrības attīstību attīstījās un veidojās arī valoda. Domu savstarpējā
saistījuma un savstarpējo attieksmju norādīšanai valodā izveidojās īpaši izteiksmes lī-

dzekļi — saikļi vai saikļvārdi, kuru galvenā funkcija saliktajā teikumā ir norādīt sintak-

tisko sakaru un jēdzieniskās attieksmes starp komponentiem. Tā blakus bezsaikļa savie-

nojumiem radās saikļa savienojumi, kuros saiklis vai saikļvārds skaidri parāda šāda sa-

vienojuma sastāvdaļu sintaktisko un jēdzienisko sakaru, norāda uz līdztiesisku kompo-
nentu (salikti sakārtojuma teikumi) un nelīdztiesisku komponentu (salikti pakārtojuma tei-

kumi) saistījumu. Tādā kārtā salikta teikuma komponentu savstarpējā saistījuma resp.
sintaktiskā sakara ziņā radās un tālāk izveidojās divas jaunas atšķirīgas sintaktiskas ka-

tegorijas — salikti sakārtojuma teikumi un salikti pakārtojuma teikumi, bet aizvien vēl

blakus šiem diviem salikto teikumu veidiem valodā pastāv arī salikta bezsaikļa teikums, kas

tātad būtu uzskatāms par īpašu sintaktisku kategoriju ar atšķirīgu sintaktiskā sakara

veidu — piekārtojumu.

1123. §. Saliktos piekārtojuma teikumos starp komponentiem realizējas
savdabīgs gramatisks neatkarīgums. Taču starp komponentiem esošajam

sintaktiskajam sakaram visos gadījumos neatkarīguma pakāpe nav

vienāda.

1. Sintaktiskais neatkarīgums vispilnīgāks ir saliktos piekārtojuma
teikumos, kuros viens pie otra vai cits pie cita piekārtotie komponenti izsaka

samērā patstāvīgu domu, bet šie komponenti kopumā visi apvienoti
vienā noslēgtā un intonatīvi nobeigtā jēdzieniskā un sintaktiskā veselumā —

saliktā piekārtojuma teikumā.

Visa daba bija pilna vasaras beigu cēliena rāmā miera, lidz pat silam

līdzenumā un nogāzēs briedīgā dzeltenumā lāsoja gatavā labība, sen noil-

gojusies pļāvēju. A. S. 10, 14. Visas upes ietek jūrā, katra ūdens lāse Ilgojas

jūras plašuma. D. Zigm. 1, 28. Lejas saules elpa plaukstā, zelta bite sirdi

dzied. Lukss 1, 81. Marta domu pilna raudzījās tālumā, Oskars nomākts

vairījās paskatīties uz meiteni. V. L. 2, 321.

2. Citos saliktos piekārtojuma teikumos komponenti ir saistīti noteikta

jēdzieniskā atkarībā. Līdz ar to komponentu sintaktiskajam sakaram

nepiemīt arī pilnīgs sintaktisks neatkarīgums, Šādos teikumos kāds no

komponentiem iegūst zināma raksturotāja nozīmi attieksmē pret cita kom-

ponentā izteikto saturu vai arī kādu vārdu raksturojamā komponentā.

Inženieris saprata: elpoja purvs... V. Kl. 1, 149. Pavasari iedēstīsi

vienu kartupeli, lidz rudenim Izaugs vesels sieks
..

.
J. V. 4, 10. Jāizpel-

das — levai iekrīt prātā. D. Zigm. 1, 224. Neblj nekādu šaubu — saka jau-
tumst. A. U. 5, 175. Bet tūlīt viņš paskatījās caur logu sienas pulksteni —

tas rādīja bez ceturkšņa deviņus. V. L. 2, 37. Kristīne Dziesma raugās —

virs liek Edgaram atnest jaunu krūzi pašdarinātā viegla alus. D. Zigm. 1, 82.

Zēns pagrieza galvu uz kadiķiena pusi, — govis ganījās mierīgi. S. E. 2, 186.
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1124. §. Salikta piekārtojuma teikuma komponenti pēc savas

struktūras atbilst gan divkopu, gan vienkopas, gan bezkopas teiku-

mam. Teikumā var būt gan vienas un tās pašas struktūras komponenti,

gan arī dažādas struktūras komponenti.
1. Visbiežāk teikuma komponenti atbilst divkopu teikuma uz-

būvei.

Vietām milzu koki sabāzuši savas kuplās galvas kopā, celiņš vijās kā

pa drēgnu, krēslainu aleju. 8.-U. 9, 115. Neviens mākonītis nebija redzams

pie dzidri zilajām debesim, nelepūtās ne mazākā vēja pāsmlņa, gludajās

liedaga smiltis savu gaitu nepabeidza neviens vilnis — nekustīga, it kā

aizmigusi dziļā miegā, jūra gulēja savā milzīgajā gultnē. V. L. 13, 77.

Kristīne Dziesma raugās — virs liek Edgaram atnest jaunu krūzi pašda-
rinātā vieglā alus. D. Zigm. 1, 82.

2. Salikta piekārtojuma teikuma visi vai daži komponenti pēc uzbūves

var atbilst gan verbālam, gan nominālam vienkopas teikumam.

Vēl priekšā lielākie darbi veicami: lekārtot zemi jaunai gaismai...

Rainis 16, 62. Varbūt tas ir viņu vienīgais pakalpojums sabiedrībai —

dot nākamajiem ārstiem iespēju praktiski iepazīties ar cilvēka anato-

miju. A. S. 8, 136. Ar to pietika, Radzlenes dēls palika pavisam rāms un

kluss. A. U. 21, 258. Ko tur tik daudz lasīs, sāksim tikai spēlēt... A. Grig.

6, 172. Nakts un putenis — kā viņi tiks laukā no meža? A. U. 21, 248.

Salikti piekārtojuma teikumi, kuros visi komponenti atbilst nominālam

vienkopas teikumam, robežojas ar vienkāršu teikumu, kurā ir vienlīdzīgi
teikuma locekļi.

(Kur mājas? ...) Bieza zāle, smilgas, slaidi, pumpuroti kāti. (Māju,

nav.) Brig. 3, 21. Eglājs, linājs, bērzājs galā. [Sprigulis.] Ltm. 270.

Salikta piekārtojuma teikuma komponenti var atbilst adjektīva un ad-

verba vienkopas teikumam.

Skaidrs taču: Silvija nav tikai Justa personīgā lieta. V. Kl. 1, 15.

Savādi — viņas balsi nedzirdēja sajūsmas. I. L. 1, 87.

3. Salikta piekārtojuma teikuma komponenti pēc savas struktūras rei-

zēm var atbilst arī bezkopas teikumam.

Vēl vairāk — tas bij tīrais brīnums! A. U. 5, 143. (Saņemsim [istabu]
pie dīķa.) Labi, Valdi, tur tiešām būs jauki. A. Grig. 6, 266.

1125. §. Saliktam piekārtojuma teikumam var būt divi vai vairāki

komponenti. Vienkāršākais salikta piekārtojuma teikuma veids ir teikums

ar diviem komponentiem; tie ir nepaplašināti salikti piekārtojuma
teikumi.

Daudzās mājās ļaudis vēl bija augšā, logos spīdēja ugunis. V. L. 2,

40. Marčs apskatījās — viņš bija palicis gluži viens uz platā lielceļa.
Valdis 2, 297. Par šaurām, dziļām bedrēm ezerā lidz šim nekas neblj dzir-

dēts — tās parasti izveidojās tikai tekošu ūdeņu dibenos. A. U. 5, 200.

Ezerā allaž perēja piles, zosis un citi ūdens putni, paretam pavasaros
atlai-
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dās ari pa gulbju pārim. J. V. 3, 63. Vasaras naktis ir brinum īsas, tas

paiet nemanot. V. L. 2, 42. Audējs auž, krāsainas dzijas mijas un vijas.
Sudr. 5, 379.

Salikti piekārtojuma teikumi, kuros ir vairāk nekā divi komponenti,
ir paplašināti salikti piekārtojuma teikumi (sk. 1182.—1189. §).

Bija nakts, retas zvaigznes mirgoja tur augšā, mazi mākoņi ātri

skrēja mēnesim garām. V. L. 2, 262. Vasarā tur [pļavās] zuzēja, stiepās

augšup zāļu stiebri, visa apvārsni ietvertā pļavu bļoda ziedēja, kāpēja,
smaržoja, upē šaudījās un plīkšķinājās zivis, vībotni, grīsli un smilgās
ložņāja un tarkšķināja griezes, meldru kātos plivinājās zilie upes tauriņi.
Sudr. 5, 364. [Miera] Putns izlido no dedzīgas, kvēlas cilvēka sirds, viņu
radījušas cilvēces miera ilgas, viņš paceļas spārnos no visa labā un daiļā
radītāju dvēselēm, viņu izsūtījis pasaulē naids pret varmācību un netais-

nību, dziļš naids pret nežēlīgu, asiņainu karu. Sudr. 5, 420.

1126. §. Salikta piekārtojuma teikuma komponentu saistītāji un

jēdzienisko attieksmju norādītāji var būt 1) intonācija, 2) vārdu kārta

komponentos, 3) teikuma komponentu novietojums, 4) izteicēja vai gal-
venā locekļa funkcijā lietota verba laika formas un izteiksmes, 5) rakstu-

rotāja komponenta saistījums ar raksturojamā komponenta pārejošu
verbu, retāk — nepārejošu verbu, 6) tādi vārdi vienā komponentā, kuru

leksiskajai nozīmei par paskaidrotāju nepieciešams kāds salikta piekārto-

juma teikuma komponents, 7) kāda kopēja vārda vai vārdu savienojuma
lietošana — visos vai dažos — komponentos, tāpat arī viena un tā paša
vārda atkārtošana vairākos komponentos, 8) īpašu leksisku vienību izman-

tošana.

No šiem komponentu saistītājlīdzekļiem intonācija ir sastopama jeb-
kurā salikta piekārtojuma teikuma veidā, pārējie ne visi ir nepieciešami

ikkuram salikta piekārtojuma teikuma veidam.

1. Intonācija ir galvenā salikta piekārtojuma teikuma komponentu
saistītāja. Bieži vien tikai ar intonāciju var atšķirt vienu salikta piekārto-
juma teikuma veidu no otra.

Saliktā piekārtojuma teikumā spilgti izpaužas tāds intonācijas ele-

ments kā pauzes. Pauzes, kas reizē gan nošķir vienu salikta piekārto-
juma teikuma komponentu no otra, gan arī tos saista, saliktos bezsaikļa

teikumos ir lielākas, vairāk jūtamas nekā saliktos saikļa teikumos.

Cauri puteņiem izdzirdu spēji — Pēkšņi dziesma par vasaru skan.

V. R. 1, 14. Redzu — pionieri iet.
..

P. S. 2, 68. Es jutu — lietus slāpa

zeme, zāle, koks. P. S. 2, 149. Acis viņai [dzērvei] iedegās spulgāk, sirds trī-

sēja, spārni švīkstēdami šķēla dzidro rudens dvēsmās plūstošo gaisu, pa
visām cīpslām augumā strāvoja spēks un uguns. A. U. 5, 32. Mirdz ezers,

Kliedz meža piles, Pirmie rudens timekļi slīd. M. Ķ. 2, 51.

2. Salikta piekārtojuma teikuma komponentu saistīšanā noteikta no-

zīme ir arī vārdu kārtai komponentos. Visos saliktos piekārtojuma
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teikuma veidos vārdu kārta komponentu saistīšanā nav vienlīdz nozīmīga,
bet dažos šo teikumu veidos tā ir būtisks saistītājlīdzeklis. Tā, saliktos

piekārtojuma teikumos ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem tai

komponentā, kas izsaka nosacījumu, vairāk parasta ir netiešā vārdu kārta,
t. i., izteicējs nostājas priekš teikuma priekšmeta. Tais gadījumos, kad par

izteicēju ir verba saliktā laika forma, priekš teikuma priekšmeta var nostā-

ties tikai palīgverbs. Ja šāds komponents atbilst verbālam vienkopas teiku-

mam, tad galvenais loceklis nostājas citu teikuma locekļu priekšā.
Neizdabāsi pagasta večiem — tevi padzīs. A. S. 8, 26. Būs austrums

stiprāks, viņš [Kangars] pielīdīs arī tam. Rainis 16, 79. Neradīs tautu

dēls, Nebūs ciema kukulīšu. Rainis 9, 394.

Saliktos piekārtojuma teikumos ar objekta attieksmi starp komponen-
tiem verbs (visbiežāk pārejošs verbs) nostājas pirmā komponenta beigās.

Pāri kalniem, pāri siliem sadzirdēju — Latvju tauta saules

dziesmu dzied. J. V. 2, 139. (Lūk, Daugavas krāces putojot veļ Uz jūru

prom pagātnes lāstu!) Bet leklausies: dzelmē vārdus tās smeļ Uti

gaismā no atvaru dziļumiem ceļ Sen aizmirstu varoņu stāstu
...

V. R. 2,

11. Es saprotu: Mlnce Ir sabijusies un nu mēģina mukt. A. U. 5, 51.

3. Dažos salikta piekārtojuma teikuma veidos komponentu saistīšanā

nozīmīgs ir arī teikuma komponentu novietojums. Tā, saliktos

piekārtojuma teikumos ar nosacījuma attieksmi tas komponents, kas izsaka

nosacījumu, parasti atrodas pirmajā vietā, piem., Būtu tāda dūša — ietu

atpakaļ klēti un liktos uz auss. J. Jauns. 9, 340.

Tāpat salikta piekārtojuma teikuma sākumā nostājas tas komponents,
kas ir jāpaskaidro, vai arī komponents, kas ietver vārdu vai vārdu savie-

nojumu, kuru paskaidro sekojošais komponents. Tāds komponentu novieto-

jums īpaši sastopams saliktos piekārtojuma teikumos ar paskaidrojuma
attieksmi vai atributīvu attieksmi starp komponentiem.

Plaukstām aizsegtās acis tur no lejas velti vērās gaisā: pret sauli

ņirbošā dzidrumā dzērves neblj saskatāmas. A. U. 5, 33. Visa dziļā tāle

it kā dziesma skan: Maizes mūsu zemei pilnam pietiks gan. A. Grig. 9,

66. Sekas ātri kļuva redzamas: no kokiem lija it kā balts lietus. A. Grig.

6, 114.

4. Salikta piekārtojuma teikuma komponentus vienā veselā sintaktiskā

vienībā saista arī izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā lietotā verba

izteiksmes un laika formas. Verba izteiksme kā saistītājlīdzeklis
labi saskatāma tajos saliktajos piekārtojuma teikumos, kuros kādā no

komponentiem izteicējs vai galvenais loceklis ir verbs atstāstījuma izteik-

smē. Sī pazīme raksturīga, piemēram, saliktiem piekārtojuma teikumiem ar

objekta attieksmi starp komponentiem.
lesākumā Reinis domāja, viņa sieva esot sasit mus e[-\]. .. 81. 13,.

87. Zirgs atteica: vienam vajagot kāpt kokā un lūkot leraudzīt kaut kur

uguni. P. S. 1, 256. Tu teici, tev esot eži... S. E. 2, 196.
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Salikta piekārtojuma teikuma visos komponentos verbs, ar kuru iz-

teikts izteicējs vai galvenais loceklis, var būt vienā un tai pašā laika formā

un izteiksmē vai ari vienā komponentā vienā, pārējos — citā laika formā

un izteiksmē.

1) Visos komponentos verbam, kas ir izteicēja vai galvenā locekļa
funkcijā, ir v i c n a un tā pati laika forma un izteiksme.

Daugavgrivas bākas uguns uzliesmoja tālumā, jāras gatvē kauca

peldošā boja. V. L. 2, 52. Mākoņi ceļas un nogrimst, Saule let savu

ceļu; Meži šalko un norimst, Acis pret tālumiem ceļo. M. Ķ. 2, 61.

Vecākais mudīgi, sīkiem solīšiem attipš māj a pa priekšu, mamma p ie-

nāca aizelsusies, pārbijušies un pavisam nikna. A. U. 21, 231.

2) Katrā teikuma komponentā par izteicēju vai galveno locekli lie-

totajam verbam ir s a v a laika forma.

Pie galda bija iestājies neveikls apmulsums; lielie viri kr em-

šloja un nevarēja uzsākt valodas. V. L. 2, 67. Motoru atveda no

Rīgas ar Meņģeļu Pētera laivu, kāds meistars bija atbraucis Ildzi

un vadīja lelikšanas darbus. V. L. 2, 224.

5. Salikta piekārtojuma teikuma komponentu ciešs saistījums veidojas
tais gadījumos, kad vienā komponentā ir pārejošs verbs, retāk — ne-

pārejošs verbs, kura nozīmi papildina otra komponenta saturs.

Biedri sadzird slēptuvē; spalgi nodimd klāni. .. V. R. 1, 56. Un

redzu — gulbju pāris gar niedrēm peld, gluži tuvu krastam. J. V. 3, 64.

Un ļaudis brīnījās: būs mainījis zvērs dabu Uz labu. V. R. 1, 77.

6. Salikta piekārtojuma teikuma komponentus sintaktiskā vienībā var

saistīt vienā komponentā iekļauts vārds vai vārdu savienojums, kura

nozīmes konkretizē jums ietverts salikta piekārtojuma teikuma ot-

rajā komponentā vai vairākos sekojošos komponentos. Parasti konkretizē-

jamais vārds ir lietvārds vai lietvārds kopā ar apzīmētāju. Šāds kompo-
nentu saistījums sastopams, piemēram, saliktos piekārtojuma teikumos ar

atributīvu attieksmi starp komponentiem.
Tad notika brlnums: Sūrumos leradās desmltmāju pilnvarotais

Klūga kopā ar sagādes un finanšu aģentiem un sastādīja aktu. V. L. 10,

354. Krastlņu Pēterim filmā nācis klāt jauns un rets uzņēmums:
vālodze Itin rāmi sēdējusi ligzdiņā. J. V. 3, 61.

7. Noteikta nozīme salikta piekārtojuma teikuma komponentu saistī-

šanā ir arī v ā r d a m vai vārdu savienojumam, kas ir kopēj s visiem vai

dažiem teikuma komponentiem. Šis kopējais vārds vai vārdu savienojums

palaikam atrodas pirmajā komponentā.
Pa nakti liekais ūdens bija apsalis, peļķes uz ledus nozudušas. V. L.

2, 317. Kārklu un elkšņu zari man švīkstēja gar ausim, egļu zari birdi-

nāja sniegu sejā un aiz kakla. A. U. 5, 140. Pļavā sisināja zaļo sienāžu

tūkstoši, vējš maigi žūžoja koku lapās un lieca sidrabainās smilgas. Brod.

6, 9, 13.
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Noteikta nozīme salikta piekārtojuma teikuma komponentu saistīšanā

ir kāda vārda vai vārdu savienojuma atkārtojumam komponentos.
Mātes rokas dzīvē vada, Mātes rokas saulei rada. J. V. 2,

288. (Vai tiešām rudens jau?) Vēl tikko rudzi briest, vēl pļavu tērcēs

smaržo siena vāls, vēl tikko auzu lauks sāk skaras rlest, Ir sniegs vēl

tāls, — vēl sejā vēji nesāk salu sviest. Lukss 1, 341.

Zināma īpatnība piemīt tiem saliktajiem piekārtojuma teikumiem, ku-

ros atkārtojas viens un tas pats teikuma priekšmets un katrreiz ir saistī-

jumā ar citu izteicēju vai otrādi — atkārtojas viens un tas pats izteicējs un

katrreiz ir saistījumā ar citu teikuma priekšmetu. Tā kā teikuma priekšmets
kopā ar izteicēju veido teikuma vai teikuma daļas predikatīvo kodolu, tad

arī minētajos teikumos katrs teikuma priekšmeta un izteicēja savienojums
ir atsevišķa predikatīva vienība, atbilst kādam vienkāršā teikuma veidam,

un tātad šādu komponentu apvienojums veido saliktu piekārtojuma tei-

kumu. Šādi teikumi sastopami kā folkloras valodā, tā arī mūsdienu valodā.

Viņš gaidīja, viņš ilgojās, viņš traucās tai pretī ar visu dvēseles

spēku. Brod. 6, 9, 13. Klusēja lauki, klusēja mežs. J. Jauns. 8, 15.

Trīcē/ kalni, trīcēj' lejas, Man augot bāliņos; Netrīc kalni, netrīc

lejas, Tautiņās noejot. LD. 430, 1. Neviens viņai velti neteica mīļus vār-

dus, neviens viņas valdziņus neapglaudīja. 8.-U. 9, 193.

8. Saliktos piekārtojuma teikumos jēdzienisko attieksmju izteikša-

nai un komponentu saistīšanai izmanto arī atsevišķas leksiskas vie-

nības. Tā, piemēram, secīgas darbības attēlošanai otrā komponentā var

lietot vārdus vai vārdu savienojumus, kas norāda, ka darbība notiek secīgi,

piemēram, drīz, pēc brītiņa, beidzot v. c.

Tā nu visi četri let, beidzot uznāk tumsa. P. Š. 1, 258. Nesen es kāda

viesizrādē biju, Drīz par to lasīt nācās garu recenziju. V. R. 1, 81. Lo-

dziņš apdzisa, pēc brītiņa čīkstēdami grabēdami vērās vārti, ragavas

iebrauca muižas sētsvidū. A. U. 21, 311.

Tāpat salikta piekārtojuma teikuma komponentus saista un uz atseviš-

ķos komponentos izteiktā satura vienotību norāda vietniekvārda tas

locījumu formas vai apstākļa vārdi tad, tur v. c, kas aizstāj iepriekš
minētus nojēgumus vai visu iepriekš izteikto saturu. Šādiem vietniekvār-

diem un apstākļa vārdiem, kas saista salikta teikuma komponentus, jau zi-

nāmā mērā ir saikļvārda funkcija.
Aiz mākoņiem laikam spīdēja mēness, tas ari caur pelēko aizsegu

drusciņ apgaismoja nosnlgušo zemi. A. U. 5, 19. Bet pagājušā vasarā es

tur atradu tris lieciniekus vēl no Sūnu Ciema laikiem, tie pasi

pieredzējuši un zināja visu. A. U. 21, 208. V ārus asnus viņā puse ce-

ļam izdzinusi plašā atmata — tie nedroši spraucās caur pelēko, biezo

kāļu. Brod. 6, 6, 3.

Viļņos novadīt kuģi vairs nav tik viegli — tas prasa
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ne vien spēku, bet arī iemaņu. 2. Gr. 2, 40. Sākumā viņam, turējās
nauda, tad viņš maksāja kapteiņiem par pārbraucieniem no viena salu

pudura uz otru. V. L. 11, 194. Zaļš, mīksts mauriņš bij gar

up mali, tur varēja paganīt lopus un atpūsties. Brig. 3, 10.

SALIKTU PIEKĀRTOJUMA TEIKUMU VEIDI

1127. §. Galvenās jēdzieniskās attieksmes starp salikta piekārtojuma
teikuma komponentiem, kas ļauj šps teikumus iedalīt atsevišķos salikta pie-
kārtojuma teikuma veidos, ir laika, sastata, pretstata, norobežojuma, sub-

jekta, objekta attieksme, arī atributīvā attieksme, nosacījuma, cēloņa —seku,

paskaidrojuma un piebilduma attieksme.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR LAIKA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1128. §. Bieži sastopami salikti piekārtojuma teikumi, starp kuru kom-

ponentiem ir laika attieksme. Šādu teikumu visos komponentos izteiktā

darbība var notikt vienā laikā vai arī laika ziņā secīgi (sk. 1184. §).

1. Teikumu komponentos izteikta darbība noris vienlaicīgi.
Vairums zvejnieku laivu šai laikā stāvēja valgumā; tikli, vadi un

murdi kalta saulē. V. L. 13, 77. Koki šalca, apvāršņa malā ātri brieda ugu-

nīgs saules pumpurs. Brod. 6, 6, 3. Blakus ciemam kā no zemes Izauga
milzīgs augļu dārzs, māla kraujā pie kalna pacēlās ķieģeļu fabrika un daudz

daudz gaišu māju. 2. Gr. 6, 241.

2. Teikuma komponentos izteikta darbība noris secīgi.

Lēni nolaidās priekškars, Ilze paziņoja pārtraukumu. A. Grig. 6, 63.

Kalējs atvēra durvis, abi Izgāja ārā. 81. 13, 33. Lielajā saimes Istabā solus

nolika gar sienām, vadtnlekl noāva smagos zābakus un dancināja meitas.

V. L. 2, 303. Kāds mājas puisis saņem zirgu, Kārlis palīdz Raudupletel

izkāpt no vāģiem [ratiem] un lenes Matlsiņu istabā. 81. 13, 160.

Dažkārt starp salikta piekārtojuma teikuma komponentiem, kuros no-

sauktas kādas darbības, parādības vai priekšmeti, konstatēti fakti, kas ek-

sistē kādā vietā, vāji izjūtams ne vien laika sakars, bet jēdzieniskais sakars

vispār. Tomēr šie komponenti raksturo attiecīgās parādības zināmā apvie-

nojumā.

Smagi piesniguši un atkušņa piesaldētl bērzi baltiem lokiem izliecas

Po. egļu spraugām laukā, dziļāk mežā koki lūza brīkš[ķ]ēdami. A. U. 21, 221.
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Aiz sarkanām ķieģeļu grēdām slējās plēstu akmeņu grants gubas, divi pui-
kas vēl patlaban veda augšā no upes oļus un vieglāk ceļamus radžu ga-
balus. A. U. 29, 21.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR SASTATA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1129. §. Saliktā piekārtojuma teikumā, kurā starp komponentiem ir

•sastata attieksme, komponentos izteiktās darbības vai parādības tiek sa-

statītas, nostatītas blakus vai viena pret otru, bet bez pretstata nozīmes

(sk. 1130.—1136. §).
Dzirkst mana Latvija novembra salnā, Stāvu es dienvidu zaļajā kalnā.

M. Ķ. 1, 76. Viņš aizgāja pa nokalni, es nogriezos lejup. A. U. 5, 116. Līgo,
mana līgaviņa, Palejā siena grābt, Pats tecēšu kalniņā Rudzu mest kau-

dzītē. LD 28656. Liziņas galva, saules apspīdēta, gāja pāri vārpām, Anne-

iel vārpas slīdēja pāri galvai. Brig. 3, 68. Vagarim apkakle palika rokā —

Puika kā vējš bija nozudis krāmos. J. V. 2, 217.

Saliktos piekārtojuma teikumos ar sastata attieksmi starp komponen-
tiem var būt sastatītas ne tikai komponentos izteiktās darbības, bet arī kādi

citi nojēgumi, kuri izteikti lielākoties ar vārdiem vai vārdu savienoiumiem,

kas nosauc darbības veicēju un ir teikuma priekšmeta funkcijā. Šādos salik-

to? piekārtojuma teikumos viss vienā komponentā izteiktais saturs ir no-

statīts pret otra komponenta saturu. Sastatāmo parādību nosaukumi pa-
rasti nostājas komponentu sākumā.

Klaidoņi [putni] cilāja spārnus; palicēji iekārtojās ziemas mie-

ram. V. L. 2, 383. Mēs tris posāmies atpakaļ uz Lllastl, ceturtais zve-

jas biedrs teicās apturēt kādu mašīnu un braukt ar to. Br. S. 5, 86. Ģirts
aizjoņoja, Ilze ar Andreju palika divatā. A. Grig. 6, 78. Karstas

ugunis .pārkausē metāla lūžņus, dziļi pārdzīvojumi apskaidro
cilvēkam prātu. 2. Gr. 2, 143.

Dažreiz komponentos izteiktajam darbību sastatījumam blakus ir vēl

sastatīti darbības vietas vai laika, tāpat arī objekta nojēgumi.
Te nokratām nakti un šausmas saltas, — Tur preti dej ziedon's...

V. Pl. 2, 92. Dauka ari vairs negāja uz skolas pusi, viņš ganīja vairāk

gar upmall. S. E. 2, 154. Lejā strautiņš skrien un čalo, sētmalā

vēl sniegi balo. P. S. 2, 12. Vienā pusē galdiņam sēdēja Lieldālderlete,

otr ā_ pusē bij tukšs krēsls. 81. 13, 70.

Ēdienu laikos parādījās uz galda barība; pēc ēšanas nedzir-

dot un nemanot visi trauki atkal pazuda. 8.-U. 9, 60. Mani saules drānās

tīsta vasaras zelta talkā, ziemu — zilganā sala tvaikā un sniega

palagā vista. A. U. 21, 388.

(Dzimtene mīļā, kā sumināt tevi!...) Draugus un mājas tu

grūtdieņiem devi, Sirdi un rokas es darbā tev došu. V. R. 1, 49.
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SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR PRETSTATA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1130. §. Saliktā piekārtojuma teikumā, kurā viena komponenta saturs

ir pretstatā otra komponenta saturam, starp komponentiem ir pretstata
attieksme.

Uz pretstatu bieži vien norāda komponentos lietoti savstarpēji atbil-

stoši vārdi vai vārdu savienojumi, kas pēc savas leksiskās nozīmes ir

pretstati: aiziet — palikt, sēdēt — stāvēt, tur — te v. c.

Nervozēja lielie zemes īpašnieki, fabrikanti un bagātie tirgotāji;

priecājās strādnieki, zemnieki un laukstrādnieki. 2. Gr. 4, 125. Viri ap-

sēdās uz zivju kastēm, daži stāvēja kājās. V. L. 13, 45. Kristaps Liep-

nieks ar pāris vīriem palika turpat, pārējie devās uz jūrmalu pailgā
saviem biedriem. V. L. 13, 27. Kaķis gāja katru dienu medīt, gailis pa-
lika mājās. P. Š. 1, 332. Kāp tu tur, es kāpšu še. Rainis 8, 478.

1131. §. Saliktos piekārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem
ir pretstata attieksme, vienā komponentā, lielākoties pirmajā, par izteicēju
vai galveno locekli ir noliegts verbs, un līdz ar to šajā komponentā izteik-

tais saturs ir noliegts, turpretī otrajā komponentā verbs, kas ir izteicēja
funkcijā, ir nenoliegts. Tādā kārtā šā komponenta saturs ir pretstatā pirmā
komponenta saturam. Var būt arī otrādi — otrais komponents ir ar nolie-

gumu, un līdz ar to tas ir pretstatā pirmajā komponentā izteiktajam satu-

ram. Šādu saliktu piekārtojuma teikumu abos komponentos, t. i., kā nolieg-
tai, tā nenoliegtai darbībai, var būt viens un tas pats darbības veicējs.

(Tas bija liels ciemats, tāda kā maza pilsētiņa, rajona centrs.) Bašklrl

tur nemaz nedzīvoja, tie sabrauca no apkaimes gan tirgus dienās,

gan darīšanās valsts iestādēs. Sudr. 5, 381. Mēs ari nenākam übagot,
dēls, mēs nākam palūkoties uz princeses kāzu svētkiem. Rainis 8, 460.

Es jau priecājos, es neraudu.

1132. §. Saliktos piekārtojuma teikumos ar pretstata attieksmi starp
komponentiem katrā komponentā var būt nosaukts savs darbības veicējs,
bet abos komponentos verbs, kas ir izteicēja funkcijā, ir viens un tas pats,

pie tam vienā no komponentiem verbs ir noliegts, otrā — nenoliegts.
Niķi nelīdz, darīšana lidz. Lsk. L 205. Dobji runāja pats

darbs — vīri nerunāja. V. R. 1, 20. Zīle žubi gan pievīla ar

ozola kodoliem, Tautiets [-is] māti nepievīla Ne mīļiem vārdiņiem.
Rainis 9, 381.

Vienā no komponentiem var būt lietots verbs, kas nozīmes ziņā ir lī-

dzīgs citā komponentā minētajam verbam.

Sur tur purva drūmajā ainavā Izdalījās [redzēja] pa kādai siena

kaudzei, pa vecam, pussakritušam šķūnim; cilvēka mītņu neredzēja
nekur. V. L. 13, 36.

Saliktā piekārtojuma teikumā vienā no komponentiem darbība var arī

nebūt nosaukta. Komponentā, kurā nav nosaukta nenoliegtā darbība, lie-

51 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.



802

tota apstiprinājuma partikula gan, bet komponentā, kurā nav minēta no-

liegtā darbība, ir nolieguma partikula ne vai arī apstākļa vardi nekad,

nekā v. c.

Viņa to nepazīst, viņš gan. L.-P. 1, 38. Deguna galu var redzēt, māža

galu ne. Lsk. 1, 248. Piedzēries dullumu Izguļ, muļķis nekad. Lsk. 1,

250. Melnumu noberzīsi, palamu nekad. Lsk. 1, 263. No sīksta tak ko var

dabūt, no plika nekā. Lsk. 1, 268.

1133. §. Katrā salikta piekārtojuma teikuma komponentā var būt mi-

nēts savs darītājs un nosaukta darbība vai pazīme, kas ir pretstats citai

darbībai vai pazīmei vai arī ir tai par šķērsli.

Tu nepastāvi, mans spēks ir mūžīgs. Rainis 16, 84. Skauģlt[\]s man(im)

nevēlēja Ar kumeļu zemi art; Es, skauģim spītēdams, Ar' ar kaltu kume-

liņu. LD 28143, 1. Abi pieiet pie žoga un grib tikt cauri; sargs nelaiž.

Rainis 8, 460.

1134. §. Salikta piekārtojuma teikuma pirmajā komponentā var būt iz-

teikts kāda nojēguma noliegums, bet otrajā komponentā dots apstiprinošs
ša nojēguma paskaidrojums.

Ta nav villaine, ta pļava noziedējušam smilgām. A. U. 21, 363. Tā nav

vis apse, ...
tā ir goba. A. U. 21, 278. Tā jau nav loma, tas Ir Izsmiekls!

A. Grig. 6, 182.

1135. §. Salikts piekārtojuma teikums ar pretstata attieksmi dažos ga-

dījumos var robežoties ar vienkāršu paplašinātu teikumu, kurā ir vien-

līdzīgi teikuma locekļi. Tā, uz robežas ar vienkāršu teikumu ir tie saliktie

piekārtojuma teikumi, kuru abos komponentos nosauktie dažādie darītāji
veic vienu un to pašu darbību, bet otrajā komponentā šī darbība nav

nosaukta.

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. Lsk. 1, 231. Kundziņš savu gas-

pažlnu Ar ābolu kaitināja; Arājs savu līgaviņu Ar maizītes gabaliņu. LD

28262.

Tāpat uz robežas ar vienkāršu teikumu ir saliktie piekārtojuma teikumi,

kuru abos komponentos izteiktām dažādām pretstatīgām darbībām var but

viens un tas pats darītājs, kas parasti nav nosaukts. Šādi komponenti at-

bilst vispārinātas personas vienkopas teikumam vai bezkopas teikumam.

Uz savu nelaimi saraujas, uz cita Izstiepjas. Lsk. 1, 239. Dzirdi daudz,

runā maz. Lsk. 1, 250. Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. Lsk. 1, 212.

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. Lsk. 1, 286.

Visbiežāk šadi robežgadījumu teikumi atrodami folkloras valoda.

1136. §. Dažos saliktos piekārtojuma teikumos pretstata attieksme ro-

bežojas ar pieļāvuma attieksmi, tā ka reizēm pat grūti noteikt, kurai attiek-

smei te ir pārsvars. Šādi salikti piekārtojuma teikumi jo bieži sastopami
latviešu tautas mīklās un sakāmvārdos.
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Pats akts, citam ceļu rāda. Ltm. 94. Otram rāda, pats neredz. Ltm. 89.

Otram māca debess ceļu, pats nezina zemes ceļu. Lsk. 1, 235. Pašai cimdu

nav, citiem dod. Ltm. 45. Slēp slēpdams, tak reiz nāks gaismā. Lsk. 1, 70.

Tev bij dota Burtnieku pils; Tu varas vārdiem to lejā vilki. Rainis 16, 43.

SAUKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR NOROBEŽOJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1137. §. Salikts piekārtojuma teikums var būt tā veidots, ka saskaņā
ar pirmajā komponentā nosauktās darbības nozīmi otrajā komponentā mi-

nētā darbība īsti nevarētu notikt, tomēr tā notiek it kā izņēmuma kārtā,
ar norobežojumu. Tādu komponentu starpā ir norobežojuma attiek-

sme, pie tam ar zināmu pieļāvuma attieksmes nokrāsu.

Salikti teikumi ar norobežojuma attieksmi visbiežāk ir saikļa teikumi,
kur otra komponenta sākumā palaikam nostājas ierobežojuma partikula ti-

kai, kas, saglabādama savu partikulas pamatnozīmi, tai pašā laikā ir arī

saikļvārda funkcijā (sk. 917.—919. §).

Retāk norobežojuma attieksme starp salikta teikuma komponentiem iz-

teikta teikumos, kuros komponentus nesaista saikļvārda nozīmē lietota par-
tikula tikai, resp. saliktos piekārtojuma teikumos.

Citu cilvēku neviena Istabā nav; mēs divi vien — strādājam savā no-

dabā un runājam par šo un to. D. A. 2, 14. Visus putniņus kāzās aicina.

Pūcīte palika neaicināta. P. S. 1, 359.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR NEATBILSMES ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1138. §. Saliktos piekārtojuma teikumos otrais komponents var izteikt

pirmajā komponentā minētajai darbībai neatbilstošu, negaidītu darbību vai

ari to, ka pirmajā komponentā minētajai darbībai nav gaidīto rezultātu.

Sados saliktos piekārtojuma teikumos starp komponentiem ir neatbil-

smes attieksme ar pieļāvuma attieksmes nokrāsu.

Pārsieta jau Paidem pierē šķembas brūce, Tumšs un valgans sārtums

marlei cauri sūcas. J. V. 2, 121. Zirgam četras kājas — arī klūp. Lsk. 1, 278.

Velti viņa sataisīja cukursaldu seju un griezās pie saviem galda biedriem

ur jautājumiem un piezīmēm — neviens viņai neatbildēja. V. L. 2, 66. Tālu
jau no malas komandiera laiva, Josts vēl skrien no kalna... J. V. 2, 112.
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SAUKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR SUBJEKTA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1139. §. Ir salikti piekārtojuma teikumi, kuros vienam komponentam
pret otru ir subjekta attieksme. Izšķirami divējādi salikti piekārtojuma tei-

kumi ar subjekta attieksmi starp komponentiem.

1. Daļā saliktu piekārtojuma teikumu tas komponents, pret kuru otrs

komponents ir subjekta attieksmē, resp. raksturojamais komponents palai-
kam atbilst vienkopas teikumam, piem., Likās, visu aiztaupīto pava-

sara versmi viņa [saule] tagad izlēja nepārredzami izplūdušā ezerā un pār
ūdeņos lemirkušo zemi. A. U. 5, 144.

2. Citos saliktos piekārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir

subjekta attieksme, raksturojamais komponents atbilst divkopu teiku-

mam, un raksturotājs komponents atklāj tā vārda saturu, kurš raksturo-

jamā komponentā ir teikuma priekšmets, ja šis vārds ir vietniekvārds vai

vietniekvārda nozīmē lietots skaitļa vārds, piem., Viens bija skaidrs —

atpakaļ pa to pašu taku iet nedrīkstēja. 2. Gr. 3, 268.

1140. §. Ja salikta piekārtojuma teikuma raksturojamais kompo-
nents atbilst vienkopas teikumam, tas palaikam ir prepozitīvs un vis-

biežāk atbilst verbālam vienkopas teikumam ar verbu likties, šķist formām

centrā. Raksturojamo komponentu var veidot vai nu tikai galvenais loceklis

viens pats, vai kopā ar to var būt arī kāds cits teikuma loceklis vai parti-
kula.

Liekas, inženieris jau paguvis iemīlēt purvu, plašos viršu un vai-

varu klājienus, kūdras mašīnas baukšķēšanu un jauncelto strādnieku pil-
sētiņu. V. Kl. 1, 151. Liekas, šis jaunais kvartāls te atnācis no pilsētas
centra, paņemdams Ildzi datu no tā skaistuma un bagātības. 2. Gr. 6, 143.

Likās pat dažureiz — zeme putekļos grās ... Lukss 1, 91. Man liekas,

Liepu salai tepat kaut kur vajag būt. A. U. 5, 197. Man liekas, viņš pats
to ir sapratis. V. L. 2, 387. Man liekas, viņš pasmīnēja bārdā. A. U. 5,

137. Šķita — viss mežs ir gaviļu pilns.

Tā kā verbu likties, šķist darāmās kārtas īstenības izteiksmes vienkār-

šās tagadnes 3. pers. formas parasti uzlūko par iespraustiem vārdiem, kas

nav gramatiski saistīti ar pārējiem vārdiem teikumā, ir grūti šādu saliktu

teikumu nošķirt no vienkārša teikuma ar iespraustiem vārdiem (sk. 823. §,

5). Izšķirīga nozīme šādos gadījumos ir verbu likties, šķist novietojumam
teikumā. Ja minētie verbi atrodas teikuma sākumā, tie var veidot salikta

teikuma komponentu. Šādu uztvērumu balsta salikts pakārtojuma teikums

ar teikuma piekšmeta palīgteikumu (sk. 942. §).
Likās — katram te savu rūpju un darīšanu diezgan. A. Grig. 6, 249.

Likās: Spodris ir tepat mežmalā un vilina mani. J. Jauns. 8, 13. Skiet:

nekā liela tur nav. C. 7, 258.
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lespraustu vārdu nozīme verbiem likties, šķist ir tad, ja tie atrodas
starp pārējiem vārdiem teikumā, piem., No apvāršņa vienas malas lidz ot-
rai, liekas, nav nekā cita kā šis skuju un sveķu smaržas pieelpotais za-

ļums. R. B. 2, 36.

Piezīme. Salikta teikuma komponentu bezsaikļa savienojums palaikam ro-

das arī tajos gadījumos, kad saliktā teikumā no kāda komponenta atkarīgais kompo-
nents, kuru veido likties, šķist formas, pievienots iepriekšējam komponentam ar saikli
ka, un no šī komponenta atkarīgais nākamais komponents savukārt būtu jāpievieno
ar to pašu saikli. Lai nevajadzētu saikli atkārtot, minētais pēdējais komponents pie-
vienots bezsaikļa savienojumā.

Labu laiku nesmērētie un izkaltušie riteņi tik spēcīgi čīkstēja un krakstēja, ka

šķita — tūlīt, tūlīt tie izjuks... 2. Gr. 3, 387. ...seja viņam saviebās tik mīlīga,
ka likās — smaida ne tikai sīkās krunciņas pie acu ārējiem kaktiņiem... M. B.

1, 69.

1141. §. Saliktos piekārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir

subjekta attieksme, raksturojamo komponentu var veidot arī tagadnes lo-

kāmā divdabja formas saprotams, redzams, zināms, protams v. c.

Līdzīgi verbu likties, šķist formām arī minētās divdabja formas, ja tās

ir kāda teikuma sākumā, varētu uzlūkot par salikta teikuma komponentu,
bet, ja tās atrodas starp pārējiem vārdiem teikumā — par iespraustiem vār-

diem (sk. 824. §).
Saprotams, ēst mums tomēr vajag. A. Grig. 6, 136. Skaidri re-

dzams — bijām atnākuši nelaikā. Z. Sk. 1, 73. Redzams, jau vakar

vakarā te strādājuši — kā katru sestdienas vakaru — pāri pusnaktij. A. U.

34, 7. Bet vai nu nezināms: visi Plauki citiem lien priekšā. A. U. 21,
227.

Bet: Tas, saprotams, neiedomājami. A. U. 33, 114.

Divdabja forma protams pēc savas nozīmes visvairāk atbilst iespraus-
tam vārdam, un par drošu salikta teikuma komponentu to nevar uzlūkot arī

tajos gadījumos, kad tā nostājas kāda teikuma sākumā.

Protams, tie bij Iztvaikojami no ūdeņu piemirkušās, pēkšņi sakar-

sētās zemes. A. U. 5, 161. Protams, tiesa pēc tam atkal bij aša un ne-

žēlīga. A. U. 21, 214.

1142. §. Subjekta attieksme starp komponentiem var but arī tādos sa-

liktos piekārtojuma teikumos, kur raksturojamais komponents atbilst ad-

verba vienkopas teikumam ar kādu no apstākļa vārdiem dīvaini, neap-

šaubāmi, savādi v. c. galvenā locekļa funkcijā.
Dlv aln i, šīs mazās, kalsnās meitenes tuvums Agnesi iedrošināja ...

A. S. 8, 32. Neapšaubāmi, viņas un Jansona personīgā dzīve kādu

laiku karāsies vecenēm mēles galā un tiks zišļāta un vazāta lidz nejēdzībai.
A. S. 10, 128.

1143. §. Subjekta attieksme starp salikta piekārtojuma teikuma kom-

ponentiem ir arī tādos teikumos, kur pirmajā komponentā ir lietvārds

tiesa vai taisnība galvenā locekļa funkcijā.



806

Tiesa, ne ar visu filmā izvirzīto problēmu atrisinājumu varam būt

vienis prātis... Pad. J. 4, 231. Tiesa, es visu biju iedomājusies daudz ci-

tādāk. Brod. 6, 9, 39. Tiesa gan, vēlāk ari šoferi nāca pailgā. Kar. 3, 5.

Šie teikumi robežojas ar vienkāršu paplašinātu teikumu, kurā

vārds tiesa ir iespraudums.
Dažkārt tikai intonācija, rakstos pieturas zīme nosaka, vai kādā tei-

kumā vārdi tiesa, taisnība ir iespraudumi vai arī salikta teikuma kompo-
nenti, piem., Un tiesa, Trlne arī nebija vēl nekāda vecā. Aps. J. 2, 98.

Ja vārdiem tiesa, taisnība ir pievienojušies vēl citi vārdi, šāds vārdu

savienojums veido salikta teikuma komponentu.
Sarkana Sila Mežsargam taisnība, Sunu Ciema cirtējiem visa tā-

lajā novadā bij slikta slava. A. U. 21, 285.

1144. §. Salikti piekārtojuma teikumi ar subjekta attieksmi starp kom-

ponentiem veidojas arī gadījumos, kad pirmajā komponentā vai nu par

galvenā locekļa apzīmētāju, vai galveno locekli vai tā nominālo daļu lie-

tots adjektīvs skaidrs.

Skaidra lieta: saviem spēkiem vien viņi to nespēja dabūt ūdenī.

A. U. 5, 217. Bija skaidrs — kājnieki kārtojas uzbrukumam. 2. Gr. 3,
231. Skaidrs — darbs jāpabeidz.

1145. §. Subjekta attieksme ir arī starp tādiem salikta piekārtojuma
teikuma komponentiem, kuru pirmā komponenta galvenais loceklis ir kāda

verba personas forma īstenības vai vajadzības izteiksmē.

Izrādās — tikko ieradusies otrā maiņa. C. 4, 241. Vispārīgi jā-
saka, Irbe nebija tāds tēvutēvu ierašu atmetējs un necienītājs kā Prā-

tlnš ... Aps. J. 2, 72. Ir jāatzīst — saimniece runā patiesību. D. Zigm.
I,' 81.

1146. §. Subjekta attieksme salikta piekārtojuma teikuma komponentu

starpā ir tais gaidījumos, kad raksturojamais komponents atbilst divkopu
teikumam un tajā teikuma priekšmeta funkcijā ir kāds no vietniekvār-

diem tas, cits, viss vai vietniekvārda nozīmē lietots skaitļa vārds viens,

bet raksturotājs komponents atklāj šo vārdu saturu.

Raksturotājs komponents šādos teikumos var but

1) pre p o z i.t īv s:

Seši vezumi reizē uz celtuves, tas nu gan būs izmelots. A. U. 29,

6. Kavējumi mazinājušies — viņa darbam tas Ir vislabākais gandarījums.
Pad. J. 4, 241. Es esmu sūtīts karotājs pret elli; tas man no Laimas

lemts. Rainis 16, 31;

2) postpozitīvs:
Tas bij man(i)s otr(l)s priek(i)s, Stallī bēri kumeliņi. LD 28099. Ari

tas var notikt: var sacelties deviņreiz stiprāks vējš. A. U. 21, 349. Taču

cits viņiem neatlikās, jāmēģina vien tikt kaut kur uz priekšu. A. U. 5,

179. Viens nu Ir skaidrs: ar pašreizējiem sasniegumiem apmierināties
nevar. 2. Gr. 6, 112.
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1147. §. Saliktos piekārtojuma teikumos ar subjekta attieksmi rakstu-

rotājs komponents, kas atklāj raksturojamā komponentā par teikuma priekš-
metu lietotā vārda saturu, var atbilst divkopu teikumam, verbālam vienko-

pas teikumam un nominālam vienkopas teikumam.

ļ. Raksturotājs komponents atbilst divkopu teikumam.

Legzdiņam ar Dzeruku vienā mirkli viss bija skaidrs — viņi bija vā-

ciešiem aizgājuši aizmugurē. Z. Gr. 3, 268. Sen tu neesi ēdis, tas Ir re-

dzams
...

A. U. 54, 228. Viņa to apzaga, tas bija skaidri redzams. P. R.

1, 213.

2. Raksturotājs komponents atbilst verbālam vienkopas teiku-

mam.

Tukšā atgriezties mājā — tas būtu tīrais kauns. A. U. 5, 197. Turēt

Briedim blakus vēl otru cilvēku un algot — tā būtu nevajadzīga Izšķēr-
dība. P. R. 1, 204. Vai tas dzirdēts — ņemt otra laivu un braukt jūrā!
S. E. 2, 137. Šaubīties, neticēt kādam nopietnam solījumam — tas viņam
nenāca prātā. Saul. 4, 58. Dienām apstrādāt tonnāmzivju — tas nav joks.
2. Gr.2, 129.

Šie saliktie piekārtojuma teikumi dažreiz var robežoties ar vienkāršu

paplašinātu teikumu, kurā ir savrupināts kāds teikuma loceklis (sk. 616. §).
3. Raksturotājs komponents atbilst nominālam vienkopas tei-

kumam, piem., Mīla un naids — tie mūžam ir samērā un sasvarā. A. U. 21,
368.

Šos teikumus var uztvert ari par vienkāršiem teikumiem, kuros ir sav-

rupināts teikuma priekšmets (sk. 616. §).

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR OBJEKTA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1148. §. Salikti piekārtojuma teikumi ar objekta attieksmi ir divējādi.
1. Saliktos piekārtojuma teikumos objekta attieksme starp komponen-

tiem ir tajos gadījumos, kad vienā resp. raksturojamā komponentā ir pāre-

jošs (retāk nepārejošs) verbs bez papildinātāja, bet otrs resp. raksturotājs
komponents paskaidro šo verbu un ir objekta attieksme pret kom-

ponentu, kura verbu tas paskaidro. Dažkārt šādu teikumu raksturotājs kom-

ponents atbilst papildinātāja palīgteikumam saliktā pakārtojuma teikuma

tsk. 971. §).
lūzis saprata: acis mānījās. A. U. 5, 174. ...redzēju — dzimtā

puse dzīves kalnā kāpa. Lukss 1, 45. Talslnieki zina — šeit notiek kultū-

ras nama deju kolektīva kārtējais mēģinājums. Pad. J. 4, 231.

2. Saliktā piekārtojuma teikumā ar objekta attieksmi starp komponen-
tiem raksturotājs komponents atklāj raksturojamā komponenta papildi-
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nātāja saturu, ja šis papildinātājs izteikts ar vietniekvārdu vai vietniek-

vārda nozīmē lietotu skaitļa vārdu.

Mums jāpārnāk, to zinām mēs ikviens.
. .

Lukss 1, 251. Tikai vienu

es lūgšu — jums mani jāiemāca šaut. 2. Gr. 3, 193.

1149. §. Saliktos piekārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir

objekta attieksme, raksturotājs komponents palaikam ir postpozi-
tīvs.

Un es jūtu — aiz vienkāršiem vārdiem ir vēl kāds stāsts. Lukss I,
165. Var redzēt, viņš nav velti pasaulē gājis. V. L. 2, 226. Mēs ejam pa
mežu un dzirdam — virs mums krāc okeāns... A. Grig. 6, 83. No tāles

dzirdu: Aizšalc lieli vēji... Rainis 3, 122.

Tikai retos gadījumos raksturotājs komponents ir prepozitīvs.
Šādā gadījumā raksturojamais komponents zināmā mērā iegūst tikai pie-
bilduma raksturu.

Viņš pats ta vēlas, tu taču dzirdēji. V. L. 2, 276. Tagad tu nebrauksi,
es zinu! V. L. 2, 99. Bet vajaga art un strādāt, es domāju. J. Ak. 1, 21.

1150. §. Salikta piekārtojuma teikuma raksturotājs komponents visbie-

žāk paskaidro raksturojamā komponenta pārejošu verbu, kas palaikam
mēdz būt kāds verbum sentlendl vai verbum declarandl. Šai izlietoiumā lie-

lākoties sastopami verbi domāt, teikt, sacīt, stāstīt, redzēt, dzirdēt, klausī-

ties, zināt v. c.

1. Raksturojama komponenta par izteicēju vai galveno locekli ir kāda

verba domāt forma.

Es domāju, mums tomēr vajadzēs drusku-atpūsties. A. U. 5, 193.

Domājām: nu Ir tēvs no Rīgas klāt... J. Por. 2, 284. Tu laikam domā,

es tīšām negāju tovakar? V. L. 2, 51. Es domāju, tev vajadzētu mainīt

savu raksturu. A. S. 8, 107. Zēns domā: te spokojas. V. Pl. 4, 25.

Dažos gadījumos verbam domāt īstenības izteiksmes tagadnes vsk. —

paretam dsk. — 1. un 2. personā īsteni nav nepieciešams paskaidrojums.
Verbam domāt šādā izlietojumā dažkārt ir izsaukuma vai retoriska jautā-
juma nozīme, un minēto verba formu, īpaši, ja tai nav pievienots personas
vietniekvārds, varētu aizstāt jautājuma partikula vai. Verba domāt formas

dažreiz šādos teikumos radniecīgas iespraustam vārdam vai piebildumam.
Domā, man kāds prieks tur vārgt uz jūras? V. L. 2, 368. Domā,

man bail
...

V. L. 8, 335. Domā — atmiņas vairs nesatiekas Lukss 1,
151. Tu domā, es tevi turu zelta gabala vērtībā? S. E. 2, 245. Tu domā,

zivis pašas nāks mājās? V. L. 2, 6. Es domā ju, tagad brauksim vēl

drusku uz augšu. A. U. 5, 198.

Tāpat teikumā izsaukumu veido verbu formas iedomājies, nedomā, pa-

domā, apdomā v. tml. vai arī šie verbi kopā ar citiem teikuma locekļiem vai

partikulu.
ledomājies, šis vēl sāks kritizēt. 2. Gr. 3, 438. ledomājies tikai-

pēdējos gados viņš bijis par mācītāju! V. L. 2, 316. Ko šie gan nedomā-'
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atbraukuši ciema pie jūrmalniekiem un tullt medī sveša teritorija. V. L.

2, 237.

Šādi salikti piekārtojuma teikumi robežojas ar vienkāršu teikumu, kurā

šīm verba formām ir vai nu iesprauduma, vai izsaukuma nozīme, un tās sev

manāmi nepakļauj teikuma sekojošā daļā izteikto saturu, bet tikai niansē

teikumā izteikto.

2. Raksturojama komponenta par izteicēju vai galveno locekli ir verbu

teikt, sacīt, stāstīt formas.

Šādos teikumos verbs, ar ko raksturotājā komponentā izteikts iz-

teicējs vai galvenais loceklis, ir atstāstījuma izteiksmē. Dažkārt minē-

tais saliktais piekārtojuma teikuma veids atbilst saliktam pakārtojuma tei-

kumam ar papildinātāja palīgteikumu.
Lieli {audis saka: varot ar lielceļu apiet visas pasaules malas un

atnākt atkal atpakaļ... Brig. 3, 66. Vēl neesot laiks dienvidu gulēt, sa-

ka saimnieks. J. Ak. 1, 24. Reiz Andža paņēma zem rokas pusgraudnieku
Klauča tēvu un teica, lešot pie Annas. J. Ez. 1, 27. Atpakaļ nākot, vec-

tēvs stāstīja citiem ļaudīm, mēs abi esot kritu š i. D. A. 2, 8. Par

otras sētas tēvu man mammiņa vēlāk stāstīja, viņš esot mana tēva

jaunības draugs. D. A. 2, 24.

Dažreiz, ja stāstītājs pats nav bijis notikuma aculiecinieks, bet tikai

atstāsta dzirdēto, arī raksturojamā komponentā verbs nostājas at-

stāstījuma izteiksmē, piem., Gailis sacījis, nu vajagot bēgt. P. Š.

1, 160.

Pie saliktiem piekārtojuma teikumiem, kuros starp komponentiem ir

objekta attieksme, jāpieskaita arī tie saliktie teikumi, kuros ietverts runā-

tājas personas teiktā atstāstījums citam sarunbiedram, kas var būt neno-

saukts, dažkārt arī nosaukts. Tādā kārtā teikuma pirmais komponents ir it

kā piebilde, kam seko izsacījuma atstāstījums — otrais komponents, bet abu

šo komponentu saturu izsaka viena persona.

Es saku, šito prledltl mēs vēl varētu nolaist. A. S. 10, 448. Es jau
gan visiem sacīju: sliņķi tikai mirst badā. A. S. 10, 20. Es jau Vī-

lumam saku, — nav nav uz labu. A. S. 10, 48.

Dažreiz kāda persona atkārto savam sarunbiedram citas personas sa-

cīto. Teikuma izveidojums ir tāds pats kā iepriekš, piem., [Virpuliene
stāsta...] Bet čigāniete saka: bez tā laimes kustoņa nebūs nekas!
A. U. 21,230.

šadi salikti piekārtojuma teikumi ir radniecīgi veidojumiem ar tiešo

runu.

īpatnējus saliktus piekārtojuma teikumus, kas radniecīgi veidojumiem
sr tiešo runu, veido tie saliktie teikumi, kuru pirmajā komponentā ir frazeo-
loģiski vārdu savienojumi es saku, es tev saku, es tev teikšu, arī kopā ar

kādiem citiem vārdiem. Šādi komponenti it kā atbilst piebildei. Kaut arī šie

piebildei atbilstošie pievienojumi minētā veida teikumos nav nepieciešami,
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tomēr runātājs tos lieto ar nolūku uzsvērt, ka izsakāmo domu ir teicis tieši

runātājs un neviens cits. Šādos saliktos piekārtojuma teikumos pirmais

.komponents izsaka apgalvojumu, apstiprinājumu, kas teikumā izteikto domu

padara drošāku. Teikuma pirmais komponents nozīmes ziņā tuvojas iesprau-
dumam, piebildumam.

Es tev saku, Andri, te ir kādas upes ieteka. A. U. 5, 200. Es tev

sacīšu, mums nav pa spēkam nodot visu. A. S. 10, 83. Es jums s aku,

zēni, šovakar mēs vēl dabūsim pankūkas saēsties. A. U. 21, 280. Bet es

tev teikšu, tā pagrūtāk Ir vienam ar visiem darbiem. A. S. 10, 448. To-

mēr to gan es tev varu teikt: vienam pasaulē nav dzīve. A. U. 29, 99.

Līdzīgs piebildums rodas arī, ja runātājs pamudina sarunbiedra

runāt. Šādā gadījumā pirmajā komponentā verbs, ar ko izteikts izteicējs vai

galvenais loceklis, ir pavēles izteiksmes formā.

Saki jel — tu drīzumā precēsies? 81. 13, 197. I z s ak i c t skaidri, jūs

eslet[-at] tos ozolus zadzis. 81. 19, 376.

3. Raksturojama komponenta par izteicēju vai galveno locekli ir verbu

redzēt, dzirdēt, klausīties formas.

Saliktu piekārtojuma teikumu, kura raksturojamā komponentā par iz-

teicēju vai galveno locekli ir verbu redzēt, dzirdēt, klausīties formas, lieto

emocionālā stāstījumā. Attiecīgi intonējot, ar šiem verbiem pievērš uzma-

nību turpmākajam stāstījuma saturam. Ja turpretī saliktā teikumā ar pirmā
komponenta verbu dzirdēt vai klausīties ir saistīts papildinātāja palīgtei-
kums, kuru ievada saiklis, stāstījums ir ar mazāku emocionalitāti.

Saliktos piekārtojuma teikumos, kuros starp komponentiem ir objekta
attieksme un vienā no komponentiem resp. raksturojamā komponentā ir

verbu redzēt, dzirdēt, klausīties formas, šo verbu izlietojumā izšķirami divi

gadījumi.

1) Verbus redzēt, dzirdēt, klausīties, kas raksturojamā komponentā ir

par izteicēju vai galveno lcoekli, paskaidro, precizē teikuma raksturotājs

komponents.
Pēc kāda laika kungs redz: dzelzs vairs nav daudz. Zt. 27. Es re-

dzu, es esmu jums šobrīd vienaldzīgs. Rainis 8, 527. Redzu es: pār

melno kaujas druvu Tautai spoža brīves Saule aust. J. V. 2, 100. Tu nu re-

dz i, Māra, visi patiesi lielie un godīgie cilvēki Ir ar mums. V. L. 5, 489.

Jūs redzat, visu laiku ved labību klāt un vedis rit un parit. A. S. 10,

393.

Dzirdu — Vējiņš sudrabotas lapas skar. V. R. 1, 59. Biedri sa-

dzird slēptuvē: spalgi nodimd klāni
...

V. R. 1, 56. Pāri kalniem, pāri si-

liem sadzirdēju — Daugaviete saules dziesmu dzied. J. V. 2, 139.

Tad klausies: izbrauksit rit no rīta, ar pajūgiem. 2. Gr. 6, 10.

2) Verbu redzēt, dzirdēt, klausīties formas — parasti pavēles izteik-

smes vsk. 2. pers. forma — ir tuvas izsauksmes vārdiem, un viss saliktais

teikums robežojas ar vienkāršu paplašinātu teikumu, kura sastāvā ietilpst
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izsauksmes vārds. Šie teikumi veido īpatnējas konstrukcijas, kuru pirmajā
daļā izteikts pamudinājums, brīdinājums, aicinājums pievērsties tam, kas

teikts teikuma turpinājumā. Daudzos gadījumos minēto verbu pavēles iz-

teiksmes formu vietā arī stājas izsauksmes vārdi, kas veidojušies no šiem

verbiem. Atkarā no konteksta šīs verbu formas var būt tikai ar izsauksmes

vārda nozīmi, un tās pastiprina teikumā izteikto domu, nepakļaujot sev

teikuma sekojošo daļu.

(«.Tev vajag iet viņam uz kakla, lai drīzāk Izšķir,» leteica Ozols.)
Redzi, pavasaris negaida. A. S. 10, 323. Redzi, man ir jāsteidzas at-

pakaļ. V. L. 2, 335. (Kāds nelabais tevi dzen tik agrā svētdienas rītā? —

Kas gan par agrumu!) Dzirdi, lopi ari jau ganos. A. U. 29, 86. Klau-

sies, zilgmē jau cīruļi dzied. V. R. 1, 89. Klausies, es tev gribēju
ko teikt... J. Por. 2, 51. Klausies, Didžu, to tu nevienam nestāsti...

M. B. 3, 57.

4. Raksturojamā komponenta par izteicēju vai galveno locekli ir verba

zināt formas.

Samērā lielu salikto piekārtojuma teikumu grupu ar objekta attieksmi

starp komponentiem veido tie teikumi, kam pirmajā komponentā ir pārejošs
verbs zināt, kuru paskaidro otrais komponents.

Annele zināja: viņas ies uz Tērvetes līčiem pēc ozolzariem. Brig.
3, 67. Es jau zināju: nu vecmāte atkal Ugu laiku nebūs mājā. D. A. 2,

12. Šodien taču z i n i, — dzīve tev pa īstam kalnā les! Lukss 1, 151.

Dažkārt verba zināt forma, parasti vsk. 2. pers. vai dsk. 2. pers. forma,
kopā ar uzrunu vai kādu partikulu salikta piekārtojuma teikuma pirmajā
komponentā ir lietota ar izsaukuma, uzaicinājuma nozīmi. Ar verbu zināt

runātājs uzsver, ka sakāms kas sevišķi svarīgs un jauns.

Un vai zini, māt, viņš man ienesa šodien saldumus. L. P. 2, 23. Vai

zināt, māciet mani dziedāt! L. P. 2, 55. Zini ko, Aina, aiziesim lidz

Kultūras namam. A. Grig. 6, 30.

5. Saliktos piekārtojuma teikumos ar objekta attieksmi starp kompo-
nentiem raksturojamā komponentā izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā sa-

stopami arī tādi pārejoši verbi kā just, saprast, ievērot, iegaumēt, atbildēt,

nolemt, nospriest, lebilst, vēstīt, aptvert, ieraudzīt, atrast, atjēgties, atminē-

ties, atcerēties, ticēt, cerēt, atzīties v. c.

Jūtu
— jauni spēki manās rokās plūst. ..

P. S. 2, 135. Jaunā sirds

ciņiem pulsē un jūt: labi kaimiņam paspiest roku... Lukss 1, 45. Tad

ievērojiet: izsalcis lācis nekad nedejo. 2. Gr. 4, 111. Tad iegaumē-
jiet uz visiem laikiem: visu zemju apspiestajiem un pazemotiem ir viena

kopīga valoda. V. L. 5, 467. Lācis, kokā vērodams, piepeši ierauga: pre-

tinieks nāk. P. Š. 1, 201. Karogi vēsta: rit rudens dienāRīga ar Maskavu

saimē vienā suminās cilvēces pavasari. C. 3, 264. Bet tad viņa pavērās Vik-

tora dzeltenajā sejā un atcerējās: viņš ir slims. I. Lēm. 4, 25. Mums
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iebildīs, — visu jau nav iespējams izdarīt. Pad. J. 4, 231. Bet vēlāk ba-

lodis atjēdzies: neprot vis. P. Š. 1, 345.

1151. §. Daudz retāk saliktos piekārtojuma teikumos ar objekta at-

tieksmi starp komponentiem raksturojamā komponentā par izteicēju ir ne-

pārejošs verbs, piem., brīnīties, priecāties v. c. Verba saturu konkretizē

raksturotājs komponents.

Vanadziņš brīnījās, Pūcei auga skaisti bērni. P. S. 1, 353. Viņš
aplaiž apkārt skatu, brīnās, — pie gultas stāv māte un dārznieks Līnis.

S. E. 2, 255. Rudzu druva p r i c c ājā s, Noliks mana muguriņa. LD 28113.

Šādu saliktu piekārtojuma teikumu komponentu starpā blakus objekta
attieksmei vērojamas arī cēloņa un seku attieksmes; teikuma otrais kom-

ponents izsaka zināmu cēloni, kāpēc notiek tā darbība, kas izteikta pirmajā
komponentā ar nepārejošu verbu.

1152. §. Salikta piekārtojuma teikuma raksturotājs komponents var at-

klāt raksturojamā komponenta papildinātāja saturu, ja šis papildinātājs
ir izteikts ar vietniekvārdu vai tā nozīmē lietotu skaitļa vārdu viens. Šādos

saliktos piekārtojuma teikumos gramatiskais saistījums starp kompo-
nentiem var būt spēcīgāks un vājāks. Te nozīme ir komponentu pozieijai
teikumā.

Ja raksturotājs komponents ir postpozitīvs, saistījums ir spēcīgāks.

Bet, milo mēnestiņ, To es tev pasaku: Pa tavu tiltiņu Es nu gan

neiešu! Asp. 2, 194. £5 gāju un zināju to — Pati rītdienu veidot sev

varu
...

O. L. 1, 64. Vienu gan nevarēja noliegt — gandrīz visi mīlēja

sīvo. V. L. 2, 295. Tikai neaizmirsti vienv: tev tas neatmaksāsies. V. L.

2, 320.

Ja raksturotājs komponents ir prepozitīvs, komponentu gramatis-
kais saistījums ir vājāks, dažkārt komponenti ir pat gramatiski līdztie-

siski. Šādi salikti piekārtojuma teikumi tuvojas saliktam sakārtojuma tei-

kumam ar pievienojuma attieksmi (sk. 880.—887. §).
Šis Gusts viņai šovakar tiešām bija laimes mātes sūtīts, to viņai pa-

šas sirds sacīja. Aps. J. 2, 122. Braukts ir vairāk reižu turpu un atpakaļ,
to var redzēt no zirga pēdām. A. U. 5, 206. Ap pašu pusdienu uznāca

pērkons, to viņš atminas ļoti labi. S. E. 2, 189. Tātad krusttēva nebija

vēl mājā —1 0 nu Anna zināja ... Saul. 4, 35.

1153. §. Saliktos piekārtojuma teikumos ar objekta attieksmi starp

komponentiem ieskaitāmi arī īpatnēji salikti teikumi, kuru pirmajā kompo-

nentā ir kāds no verbiem skatīties, raudzīties, lūkoties, pa retam arī klau-

sīties v. c. vai šiem verbiem līdzīgas nozīmes vārdu savienojumi, piem.,
pamest skatu, pavērst acis, pagriezt galvu v. tml. Aiz minētajiem verbiem

vai vārdu savienojumiem nav nosaukts, bet ir iedomājams pārejošas nozī-

mes uztveres verbs redzēt vai dzirdēt, kuru paskaidro teikuma otrais kom-

ponents. Nenosaukto uztveres verbu trūkums teikumā nav manāms, jo ar
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pirmajā komponenta nosauktajiem verbiem vai vardu savienojumiem iz-

teikta arī redzēšanas vai dzirdēšanas nozīme.

Jaunākais dēls paskatījās [un redzēja] — zālē guļ sudraba svil-

pīte. Zt. 21. Viņš skatās uz priekšu [un redz], — debess mala ne par soli

nav tuvāk nākusi. S. E. 2, 131. Es lasu tur piekrastē krāmos un klausos

[un dzirdu]: tā kā kliedz — vienreiz, otrreiz... A. U. 5, 238. leklausies

[un dzirdēsi]: priecīgā pulkā Spurdz strazdi uz mājokļiem jauniem! V. R.

1, 3. Ģērbdamies [Buķis] klausījās [un dzirdēja] — viss ciems jau bij

kājās. A. U. 21, 318. Mēs pavēršam acis pret ritu [un redzam]: Jaunus

Ķegumus Daugava griež. Lukss 1, 32.

Arī: ...jāju naktis puišiem Ildzi pieguļā [un redzu] — visās krūmu

pacerēs jāņtārpiņi spīgo. J. V. 3, 73.

Salikta piekārtojuma teikuma verba skatīties formas nozīmes ziņa daž-

kārt ir tuvas izsauksmes vārdiem.

Paskaties, ķipītim osa mīklas apkepusi ... A. U. 5, 205. Skaties

vien: puika jau tevi pāraudzis! I. L. 1, 8.

1154. §. Salikta piekārtojuma teikuma pirmajā komponentā var arī

iedomāt nenosauktus verbus teikt, sacīt, stāstīt. Šādos teikumos otrajā kom-

ponentā par izteicēju vai galveno locekli ir verbs atstāstījuma izteiksmē.

Objekta attieksmei dažkārt pievienojas cēloņa un seku attieksmju
nianse.

Cīrulis perēja uz jumta. Atnāca lapsa [un sacīja]: viņa būšot viņa bēr-

nus izskolot. P. Š. 1, 177. (Kas vajadzīgs, tas vajadzīgs! vilks atsacījis un

aizskrējis pēc kumeļa.) No rīta atstiepis gada vecu kumeļu [un teicis]: nu

taču pietikšot. P. Š. 1, 216. Mārtiņš, atrazdams medu savā vālā, tecina to

mazā pudelītē [un stāsta] — tas esot labs pret rīkles krupi un nelabiem

sapņiem. J. Ak. 1, 64.

1155. §. Saliktiem piekārtojuma teikumiem ar objekta attieksmi atbilst

arī konstrukcijas ar tiešo runu, kuras komponentu — piebildes un tiešās

runas starpā ir objekta attieksme (sk. 1261. §).

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR AT RI BUT I V U ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1156. §. Saliktā piekārtojuma teikumā ar atributīvu attieksmi starp
komponentiem parasti otrais komponents paskaidro pirmajā komponentā
vai nu kadu atsevišķu vārdu, vai vārdu savienojumu.

1157. §. Saliktā piekārtojuma teikumā ar atributīvu attieksmi starp
komponentiem otrais komponents palaikam paskaidro, konkretizē kādu
pirmā komponenta v ā rd v vai vārdu savienojumu, kura leksiskajai
nozīmei nepieciešams kāds konkretizējums. Teikuma otrais komponents at-
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klāj, konkretizē pirmā komponenta paskaidrojamā vārda vai vārdu savie-

nojuma leksisko nozīmi un ir atributīvā attieksmē pret pirmo komponentu.
Anna nolika mazās draudzenes klēpi savu nesamo: tur bija kuku-

lītis baltasmalzes un pāris baltu zeķu ar zilām strīpiņām. Saul. 4, 32. Tikai

sudmalās bija atkal sava ķibele: kopīgajā apūdeņošanas grāvi nebija
ūdens. 8.-U. 13, 63. Aizvien vairāk miera nedeva kāda nemierīga
doma: Aivara rotas biedri acīm redzami neko vēl nezināja par viņa pa-

gātni. V. L. 10, 301. Novembra sākumā Puduma ciemu piemeklēja liela

nelaime: tris dūšīgi puiši noslīka savu draugu un piederīgo acu priekšā.
V. L. 2, 124. Pašam viņam [sunim] tagad daudz nopietnāks uzde-

vums —

ar platu mēli nosusināt caur un cauri izmirkušo kažoku. A. U.

5, 170. legaumē vienu lietu, tēvs: kolektīvs neļaus bez gala ķircināt
sevi. V. L. 10, 473. Mums ir tāda ģeogrāfija — abi ar Picu mitinā-

mies vienā dzīvokli. Br. S. 5, 11.

1158. §. Saliktā piekārtojuma teikumā atributīvajai attieksmei daž-

kārt ir pievienojuma attieksmes nokrāsa. Šādos gadījumos otrajā

komponentā ir lietots norādāmais vietniekvārds, kurš aizstāj kāda pirmā,
t. i., raksturojamā, komponenta vārdu vai vārdu savienojumu, otrais kom-

ponents tuvāk raksturo iepriekš minēto nojēgumu.

Viņa legāja otrā istabā un drīz atgriezās ar kādu citu vēstuli rokā —

to Oskars bija rakstījis, no Kurzemes. V. L. 2, 416. Mēs saskatām rīt-

dienu savu — Stipras rokas to veido un ceļ. Lukss 1, 32. Vējš savērpa

gaisā vieglus ztedputekļu mākonīšus, tie plesmaržoja pilsētu ar

gaidāmās vasaras līksmo elpu. D. Zigm. 1, 144. Gaisā iedūcās lidma-

šīnu motori, tās lidoja no ziemeļiem uz dienvidiem — Rīgas virzienā.

V. L. 13, 29. Lielais padomju dzīves darba ritms ir kā sirds puksti, —

tam nav sākuma un nav gala. A. Grig. 6, 202.

1159. §. Ir salikti piekārtojuma teikumi, kuros atributīvā attieksme ro-

bežojas ar paskaidrojuma attieksmi: otrais komponents zināmā mērā

gan raksturo kādu vārdu vai vārdu savienojumu pirmajā komponentā, bet

tai pašā laikā arī paskaidro visu pirmā komponenta saturu.

Reiz princesei atbrauca precinieki: kāds jūras salas valdnieks viņu

bildināja. Zt. 15. Gaisā dzirdu skaņu liegu — Bērza galā svilpo strazds.

P. S. 2, 17. Sajā bridi, zvārguļiem skanot, piebrauca straujš div-

jūgs — divi ābolaini meļņl krākdami apstājās pie pašām durvīm. A. S.

8, 239. Otrajos svētkos Oskaram bija viešņa: no paša rīta atnāca Lidija.

V. L. 2, 136.

1160. §. īpatnēja atributīvā attieksme ir tādos, šķiet, seniskas cilmes

saliktos bezsaikļa teikumos, kuru otrais komponents raksturo pirmā kom-

ponenta lietvārdu un atbilst sinonīmajam, ar cieši saistītu vārdu savie-

nojumu izteiktajam postpozitīvajam apzīmētājam, ko mūsdienu valodā pie-

vieno apzīmējamam vārdam ar prievārdu ar. Sādi teikumi atrodami

folkloras valodā — palaikam mīklās.
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Raiba gotiņa, zelta radziņi. [Raiba gotiņa ar zelta radziņiem.] Ltm..

81. Koka vlrlnš, liks deguns. Ltm. 88. Zila zila villaine, Balti ziedi iekšā..

Ltm. 104.

1161. §. Saliktos piekārtojuma teikumos ar atributīvu attieksmi starp

komponentiem atkarā no šo komponentu uzbūves to sintaktiskā atkarība'

var būt spēcīgāka un vājāka.
1. Spēcīgāka sintaktiskās atkarības pakāpe komponentiem ir tais

gadījumos, kad otrais komponents resp. raksturotājs komponenta
atbilst verbālam vienkopas teikumam, piem., Turpmāk es dzīvoju
tikai ar vienu domu: tikt projām no Reiņa un Agates. Zāl. 2, 98.

Ja paskaidrojamo vārdu raksturo kāda sintaktiska vienība, kas atbilst

verbālam vienkopas teikumam resp. nenoteiksmes teikumam, tad svarīga
nozīme ir tam, vai paskaidrojamam vārdam ir savs apzīmētājs vai nav..

Ja paskaidrojamam vārdam ir savs apzīmētājs, tad šī paskaidrotāja vienība

resp. verbālam vienkopas teikumam atbilstošā vienība var būt par salikta

teikuma komponentu.

Ilgotais bridis bij latviešiem klāt — Sarkanās Armijas ierindā-

stāt. J. V. 2, 85. Bet pagaidām ir tāds norādījums — visiem komu-

nistiem palikt savās vietās un raudzīties par kārtību un uzņēmumu aiz-

sardzību. 2. Gr. 3, 63.

Ja turpretī paskaidrojamam vārdam nav sava apzīmētāja, tad šī ver-

bālam vienkopas teikumam atbilstošā vienība ir uz robežas starp salikta

teikuma komponentu un apzīmētāja savrupinājumu vienkāršā teikumā

(sk. 624. §).
Vienu īsu mirkli viņam uzmācas vēlēšanas — pārlēkt par ceļmalas-

grāvi un laisties lapās. Brod. 6, 9, 15.

2. Saliktos piekārtojuma teikumos ar atributīvu attieksmi komponentu
sintaktiskā atkarība ir vājāka, ja abi komponenti atbilst divkopu
teikumam.

Man uznāca cerība: varbūt viņš aizsnaudlsies. A. U. 5, 124. Mes zinām

veco likumu — Vilks spalvu met, ne tikumu. V. R. 1, 78.

SALIĶTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR NOSACĪJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1162. §. Salikti piekārtojuma teikumi ar nosacījuma attieksmi dalāmi

divās grupās atkarā no tā, kāds raksturs ir nosacījuma attieksmei

komponentiem. Daļa šo salikto piekārtojuma teikumu tuvinās saliktam pa-

kārtojuma teikumam ar nosacījuma palīgteikumu, daļa turpretim ir tei-

kumi, kuros starp komponentiem esošai attieksmei ir tikai zināma nosacī-
juma nokrāsa.
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Galvenie nosacījuma attieksmes norādītāji saliktos piekārtojuma tei-

kumos ir vārdu kārta tai komponentā, kurā izteikts nosacījums, komponentu

savstarpējais novietojums un, jo sevišķi, par izteicēju vai galveno locekli

lietotā verba izteiksmes un laiki.

1163. §. Saliktā piekārtojuma teikumā ar nosacījuma attieksmi starp
komponentiem nosacījuma izteicējam komponentam raksturīga ir netiešā

vārdu kārta, t. i., izteicējs vai tā daļa nostājas priekš teikuma priekšmeta,

parasti pašā teikuma sākumā.

Būtu vēl vasara, tad drīzāk varētu piesprukt pie kāda lielāka

ūdens... Br. S. 5, 19. Nebūtu saimniece pati ležēlojusies un atrunā-

jusi ..., diez kā vēl būtu gājis. A. S. sa, 183.

1164. §. Saliktiem piekārtojuma teikumiem ar nosacījuma attieksmi

starp komponentiem ir raksturīgs tas, ka komponents, kurā izteikts nosa-

cījums, irprepozitīvs.
Būtu pateikusi vakar, es pa šodienu visu sagādātu. A. S. 5, 186.

Būtu stingrāki uzstājies, citi paklausītu. V. L. 2, 431. Nebūtu šā kara,

tad arī šī nelaime nebūtu nemaz notikusi. K. Š. 1, 311.

1165. §. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem salikta piekārtojuma tei-

jkuma nosacījuma attieksmju veidošanā ir par izteicēju vai galveno locekli

lietotā verba izteiksmes un laiki.

1. Visspilgtāk nosacījuma attieksme saliktos piekārtojuma teikumos

izpaužas tad, ja verbs, kas abos komponentos ir par izteicēju vai galveno
locekli, ir vēlējuma izteiksmē. Šādos gadījumos verba vēlējuma iz-

teiksme norāda, ka nosacījumu, kas izteikts pirmajā komponentā, gan ir

iespējams realizēt, tikai ne šādos apstākļos.
1) Par izteicēju vai galveno locekli lietotais verbs abos komponentos

ir vēlējuma izteiksmes vienkāršā laika formā.

Butu Baiba, vaku segtu... Rainis 9, 400. Butu man mašīna, es

jūs tā izv l zināt v ... 2. Gr. 3, 133.

2) Izteicējs vai galvenais loceklis abos komponentos ir verbs vēlē-

juma izteiksmes saliktā laika formā.

Būtu es to zinājis, būtu varējis atsaukties uz pasakām..-
Sudr. 5, 386. Būt' zinājis, būt' paņēmis Ildzi... Brod. 6, 6, 4. But v

to paredzējis, nebūtv tik garu ceļu nemaz mērojis. Aps. J. 2, 151.

Būtu tuvumā bijuši kārkli, bātu pinis kādu kerbeliti ... J. Jauns.

9, 264.

Pirmajā komponentā par izteicēju vai galveno locekli sastopams ari

verbs vēlējuma izteiksmes saliktā laika formā bez palīgverba būt.

Zinājis to agrāk, nevienu mielastu nebūtu garām laid is. A. S.

4, 159.

3) Pirmajā komponentā izteicējs vai galvenais loceklis ir verbs

vēlējuma izteiksmes saliktā laika formā, bet otrajā komponentā —

vienkāršā laika formā.
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Nebūtu tu atnācis — viņš kūkotu tāpat. Kaudz. 2, 222. Vienu

vārdu, tikai vienu vārdu būtu uzrakstījis, man pietiktu pat tā.

A. S. 10, 189.

lespējams arī pretējs variants: pirmajā komponentā par iztei-

cēju vai galveno locekli ir verbs vēlējuma izteiksmes vienkāršā laika

formā, otrajā komponentā — saliktā laika formā, piem., Neteiktu,

ne b ātu domājis. 2. Gr. 3, 488.

4) Saliktā piekārtojuma teikumā ar nosacījuma attieksmi starp kom-

ponentiem pirmajā komponentā var būt nomināls sastata izteicējs,
kura saitiņa ir vēlējuma izteiksmē. Pirmā komponenta nominālajam
izteicējam otrajā komponentā palaikam atbilst vienkāršais izteicējs vai

galvenais loceklis, kurš izteikts ar verbu vēlējuma izteiksmē, piem.,
Butu tu godīgs un saprātīgs bērns, tad tādu nieku neņemtu i [ir] mutē.

S. E. 2, 194.

2. Saliktā piekārtojuma teikumā ar nosacījuma attieksmi starp kom-

ponentiem izteicējs vai galvenais loceklis komponentos var būt izteikts ar

verbu īstenības izteiksmē. Šādu teikumu attiecīgā komponenta saturā

ietvertais nosacījums ir reāli izpildāms, bet nosacījuma attieksme starp
komponentiem ir vājāka.

Par izteicēju vai galveno locekli abos komponentos var būt

1) verba tagadnes forma:

Un mirstu es, mirst Laimdota līdzi... Rainis 16, 90. Sēju au-

zas, aug man auzas, Aug bērltis kumeliņš, Sēju linus, aug man lini,

Aug man linu plācējlņa. LD 28129;

2) verba nākotnes forma:

Neņems Uldis, es nemaz neiziešu tautiņās. Rainis 9, 390. Lēnāk

iesi (brauksi), tālāk tiksi. Lsk. 1, 208.

Nosacījuma attieksme starp salikta piekārtojuma teikuma komponen-
tiem, kuros izteicējs vai galvenais loceklis izteikts ar verbu īstenības iz-

teiksmē, var būt tikko jaušama.
Es tevi ieprecināšu bagātās mājās, tu man dosi kadu kukulīti,

kādu drēbīti. Rainis 9, 418. Viens pirksts sāp, visi Ildzi cieš. Lsk. 1, 284.

(Katrs nieciņš dara tai prieku.) No zariem ziņkārīgi raugās vāvere un

birdina lejā sniegu — viņa Izstiepj roku tai pretim; kaut kur

iečirkstas mazs putniņš — viņa atsaucas tam; tievs zariņš par

daudz liecas zem sniega — viņa to nopurina. L. P. 2, 20.

Verba īstenības izteiksmes formas sastopamas saliktam piekārtojuma
teikumam atbilstošos teicienos, kurus lieto sarunvalodā un starp kuru kom-

ponentiem ir nosacījuma attieksme, piem., negribi — nenāc, negribi —

nevajag, nepatīk — neskaties, vari — dari, gribi — nāc, patīk — pa-
liec v. c.

3. Retāk saliktu piekārtojumu teikumu komponentos sastopama verbu

izteiksmju un laiku neatbilstība. Te vispirms jāmin tie gadī-

52 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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jumi, kad viena no komponentiem verbs ir pavēles izteiksme, otra —

kādā no īstenības izteiksmes laiku formām.

Salikti piekārtojuma teikumi, kuros nosacījuma attieksmes nianšu iz-

teikšanai par izteicēju vai galveno locekli lietots verbs pavēles izteiksmē,

sastopami galvenokārt folkloras valodā. Daiļliteratūrā tā veidoti salikti

piekārtojuma teikumi sastopami samērā reti.

Ir salikti piekārtojuma teikumi, kuru pirmajā komponentā par

izteicēju resp. galveno locekli lietotais verbs nostājas pavēles izteiksmē,
bet otrā komponenta verbs — kādā no īstenības izteiksmes lai-

kiem, visbiežāk nākotnē. Tādā kārtā pirmais komponents izsaka pavēli,
pamudinājumu, bet otrais komponents — to, kas notiktu vai kam vaja-
dzētu notikt, ja tiktu veikta pirmajā komponentā izteiktā darbība. Šāda

tipa saliktos piekārtojuma teikumos blakus pavēlei vai pamudinājumam,
kas izteikts pirmajā komponentā, samanāms nosacījums, kura realizēšanās

rezultātā notiks otrajā komponentā minētā darbība. Turklāt šajos teikumos

samanāma cēloņa un seku attieksmes nianse.

Pa Ildzi man bēdas ciest, es tev palīdzēšu medu ēst. Lsk. 1, 234.

Dod man, viss būs labi. Rainis 8, 522. Ņemiet mani vidiņā, Sākšu

dziesmu teikt. J. V. 2, 268. Dod piecas kapeikas un rociņu, pateikšu

tavu latmltl. A. U. 21, 309.

Paretam otro komponentu šādos teikumos ievada apstākļa vārds

tad.

Ej tu pie cilvēkiem kā draugs, tad visi tev būs draugi. A. S. 3, 16.

Parunā tu ar vecajiem zemniekiem, tad uzzināsi viņu domas. A. S.

10, 449. Uztaisi man jaunu abru, tad maizi iedošu. Ltp. 34.

Sastopams arī tikko aplūkotajam gadījumam pretējs variants, kad

verbs pavēles izteiksmē ir otrajā komponentā, bet verbs īstenības izteik-

smē — pirmajā komponentā.
Solījumu dc v i — Izpildi! C. 8, 124. Ir tev sāpes, tad ciet...

Rainis 3, 224. Ceļā vēl redzi tu draudīgu klinti, — Droši tver kaltu un

skaldi, un cērt! J. V. 2, 141.

Reti sastopami citādi verbu izteiksmju neatbilstības gadījumi, piem.,
vienā no komponentiem.verbs īstenības izteiksmē, otrā — vajadzības iz-

teiksmē v. tml., piem., (Vai pantiņus māki skaitīt?...) Nemāki-, skolā būs

jāstāv kaktā! J. Por. 2, 236.

1166. §. īpatnēji salikti piekārtojuma teikumi ar nosacījuma attieksmi

starp komponentiem veidojas, ja otrais komponents ir ar izsaukuma

modalitāti, īsta vai retoriska jautājuma modalitāti un pirmajā kompo-
nentā izteiktajai darbībai ir zināms nosacījuma raksturs. Šim nosacījumam
pastāvot, izraisās otrajā komponentā minētais izsaukums vai jautājums.

Pati dzīve — dziesma, māt, — Ķā es varu nedziedāt! V. R. 1, 11. T}1

vardes ar pliku roku nevīžo aizskārt un aiz ballēm no mazas pelītes lec(i)
līdz griestiem, tu patiesi ap pusnakti viena pate[-\] sēdētu tukšā kambari!
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81. 13, 29. Āfrikas tuksneša mednieki ar lauvu varēja tikt galā — mani

lai vienkārši nikns suns norietu! A. U. 5, 124. Zaķis žigli krāmos šmauc, —

vai tur mednieks staigā? V. R. 1, 20. Tik daudz garu dienu un vēl garāku
nakšu es sāpēs esmu bijusi stipra — vai man nav tiesības vienu bridi ari

vājai bāt? A. U. 21,362.

1167. §. Nosacījuma rakstura attieksme salikta piekārtojuma teikuma

komponentu starpā vērojama arī tajos gadījumos, kad abos komponen-
tos ir nominālais vienkāršais izteicējs (bez saitiņas). Šādi teikumi jo

parasti sakāmvārdos.

Daudz galviņu, daudz padomu. Lsk. 1, 71. Labs skolotājs — labs

skolnieks. Lsk. 1, 226.

1168. §. Atkarā no izsacītā nosacījuma rakstura saliktie piekārtojuma
teikumi ir divējādi.

1. Saliktos piekārtojuma teikumos ietvertajam nosacījumam ir vairāk

vai mazāk konkrēta nozīme, tajos minēti konkrēti apstākļi, kas nepie-

ciešami, lai nosacījums varētu realizēties. Šādos teikumos vismaz viens

komponents atbilst divkopu teikumam, piem., Labi ļaudis palīdzēs — iz-

turēsim. Aiz ez. 92.

2. Citos saliktos piekārtojuma teikumos izteiktajam nosacījumam ir

vairāk vispārināta nozīme. Tajos ietverta kāda vispārīga iespēja vai

nepieciešamība, kādas darbības nosacījumi jebkuros apstākļos. Šādu tei-

kumu komponenti palaikam atbilst vienkopas teikumiem, parasti vispārinā-
tas personas vienkopas teikumam. Minētais teikumu tips visbiežāk sasto-

pams sakāmvārdos un parunās, piem., Labu sesi, labu pļausi. Lsk. 1, 286.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR CĒLOŅA UN SEKU ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1169. §. Saliktu piekārtojuma teikumu komponentos ietvertais saturs

var būt tādās savstarpējās jēdzieniskās attieksmēs, ka vienā komponentā
izteiktais ir sekas, rezultāts tam, par ko runāts otrā komponentā, resp.

starp komponentiem ir cēloņa un seku attieksme.

1170. §. Saliktiem piekārtojuma teikumiem ar cēloņa un seku attieksmi

starp komponentiem ir trīs grupas: 1) salikti piekārtojuma teikumi, kuros

otrais komponents norāda uz rezultātu, sekām, kas izriet no pirmajā kom-

ponentā izteiktās darbības, raksturotiem notikumiem v. tml., 2) salikti

piekārtojuma teikumi, kuru otrais komponents izsaka cēloni vai pamato-
jumu tam, par ko ir runa teikuma pirmajā komponentā, 3) salikti piekār-
tojuma teikumi, kuru komponenti izsaka savstarpēju cēloņa un seku saka-
rību: vienā komponentā ietvertais saturs ir it kā otrā komponentā izteiktā

satura sekas un reizē arī cēlonis.
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1171. §. Salikti piekārtojuma teikumi, kuru otrais komponents no-

rāda uz sekām pirmajā komponentā minētajai darbībai, savukārt nošķi-
rojami divās grupās.

1. Salikta piekārtojuma teikuma pirmajā komponentā izteiktā darbība

tiek veikta ar nolūku, lai sasniegtu kādu noteiktu iepriekš nodomātu re-

zultātu. Tādā kārtā cēloņa un seku attieksmei šais teikumos ir arī zināma

nolūka nokrāsa.

Lapsai iegribējās [aužu kārtā dzīvot: viņa sāka savā bedrē pīpi mutē

ņemt un tabaku smēķēt. P. Š. 1, 182. Viņš tumsoņus dzīs, Spīdēs saule drīz.

Rainis 16, 80. Visa pilsēta cēlusies darbam, rētas ritu vairs neredzēs acs.

Lukss 1, 144.

2. Salikta piekārtojuma teikuma pirmajā komponentā izteiktā darbība

vai notikumi gan izraisa zināmas sekas, kas izteiktas otrajā komponentā,
bet darbības norisei nav nolūka nokrāsas.

Āra durvis putenis aizvllcis ar sniegu, tās jāgrūž ar visu spēku. 2. Gr.

6, 11. Vēl un vēl tavu vēstuli lasu — Visi dārzi šai nakti man zied
...

J. V.

2, 98. Sniegs bija nokusis no lielo zābaku zolēm, uz grīdas sakrājušās ma-

zas peļķītes. V. L. 2, 298. Dzestrāks ūdens ieplūda sasilušajā līča kaktā,

parādījās zivis — brekši, asari, vimbas, pa kādam lasim. V. L. 2, 247. Ap-

males biezokni iecirstais meža ceļš notālēm izskatījās līdzīgs kurmja alai,

braucējs ar mazo zirdziņu ienira tajā bez pēdām. A. U. 21, 211. Motorlai-

vai ugunis nebija aizdegtas, tumša tā Ilgojās viļņos aiz pirmā sēkla. V. L.

2, 370. Auzām šogad cieta čaumala, veciem zobiem nemaz nevar sagrauzt.
A. U. 21, 239.

Saliktos piekārtojuma teikumos, kuru otrais komponents norāda uz

pirmā komponenta izteiktās darbības rezultātu vai sekām, verbs, kas lie-

tots par izteicēju vai galveno locekli, abos komponentos palaikam ir

v i c n ā un tai pašā 1 a i ka formā.

Pastalas grima dzll't, aplipušām zeķēm saltums līda cauri. A. v.

5, 104. Vēja vēl nebija nemaz, ūdeni varēja kaut vai spoguļoties.
Br. S. 5, 50. Drīz jau pāri būs cēlienam skarbam, — darba darītājs

priecāsies pats. Lukss 1, 144. Ūdens noskrējis, laivas priekšgals
saitē pakāries vismaz pāra pēdas gaisā. A. U. 5, 217. Visu nedēju jau

no Pludclema ledzīvotājiem bija vākti dažādi apģērbu gabali, lizes

Istabiņa bija piekrauta stāvgrūdām pilna ar vlsdažādāklem kostī-

miem. A. Grig. 6, 227.

Šās grupas saliktos piekārtojuma teikumos verbs, kas ir izteicēja vai

galvenā locekļa vai to daļas funkcijā, katrā komponentā var būt
L

saVJļ
laika formā. Ar verba laiku dažādojumu komponentos var norādīt, Ka

cēloņu un seku norise nav vienlaicīga, bet ir laika ziņā secīga.

Putina, rītu visādā ziņā sniegs būs mīksts ... J. Por. 2, 289. oam,

tava linu druva Zelta vilni 'viļņo jā s; Tu varēs i, bāleliņi, Zīda jostu

vien valkāt. LD 28311. Virtuves logam bija aizvilkti aizkari priekša,
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tikko jaužama zvaigžņu blāzma palsi vizēja uz melnajiem priekšmetiem
telpā. V. L. 2, 397. Iz bezdibens akas dziļumiem, Iz verdzības briesmu pe-

rēkļiem Tu cēli pili, Mēs varoni teicam! Rainis 16, 64.

1172. §. Salikta piekārtojuma teikuma otrais komponents var iz-

sacīt cēloni vai pamatojumu tam, par ko runāts pirmajā komponentā.
Šajos teikumos verbs, ar ko izteikts izteicējs vai galvenais loceklis, abos

komponentos var būt vai nu vienā un tai pašā izteiksmē un laikā, vai arī

katrā komponentā citā izteiksmē un laika formā.

1. Verbs, kam ir izteicēja vai galvenā locekļa nozīme, abos komponen-
tos ir īs te nīb a s izteiksmē vienā un tai pašā vai dažādās laika formās.

Brāļi vairījās uzskatīt viens otru, kaut kas svešs un nemīlīgs bija
nostājies starp viņiem. V. L. 2, 39. Ledus plosts bij kļuvis mazāks

un apaļāks, vēja pusē gar malām tam šūpo jās un nemltoši trinās zaļ-
gani kluči. 81. 19, 400. Tagad velti sniegu svied, Rutls tumsu mētā, —

Augu nakti gaisma zied Katrā saimes sētā. V. R. 1, 21. Cēlās viri raup-

jām plaukstam ritam savu dzīvi lemt, tie vairs negribēja šodien plecos
svešas rūpes ņemt. Lukss 1, 111.

2. Vienā no saliktā piekārtojuma teikuma komponentiem verbs, ar ko

izteikts izteicējs vai galvenais loceklis, ir vajadzības izteiksmē, vai arī

tas ir verbs ar vajadzības nozīmi. Ja minētās nozīmes verbs ir pirmajā

komponentā, tad šādos teikumos otra komponenta saturs pamato, norada,

kāpēc veicama šī pirmajā komponentā minētā darbība vai kāpēc tā notiek.

Man jāpasteidzas, jau vakars. J. Ak. 1, 12. Draugi, jums tagad

vajadzēs iet malā, es gribu atstumt motoru selgā. V. L. 2, 334.

Ja verbs vajadzības izteiksmē vai verbs ar vajadzības nozīmi lietots

teikuma otrajā komponentā, tad šis otrais komponents pamato, norada,

kāpēc jānotiek tieši tam, kas pirmajā komponentā minēts kā šīs nepiecie-

šamās un vajadzīgās darbības sekas.

Tomēr sākums nebija viegls, bija daudz jāmācās. Zv. 3, 19, 8.

Kakti viņam miera nebija, viņam vajadzēja Ilgi Ilgi domāt par mazo

meiteni. S. E. 2, 159.

3. Saliktā piekārtojuma teikumā ar cēloņa un seku attieksmi pirmajā

komponentā verbs dažkārt ir lietots pavēles izteiksmē. Šādos teikumos

otrajā komponentā izsacītais saturs pamato, norāda pirmajā komponentā

izsacītās pavēles vai uzaicinājuma cēloni.

Dziediet vien, dēli, paši, es tādu dziesmu nemāku. Kaudz. 2, 150.

Pieliecies zemāk, tev tur Ir kaut kas pie deniņiem. V. L. 2, 98. Iz-

*t ās t i nu, meitiņ, tu jau zini. A. S. 9, 54.

Arī: lesim mājās, Edgar, mēs neesam ēduši vakariņas. V. L. 13, 11.

1173. §. Ir salikti piekārtojuma teikumi, kuros starp komponentiem ir

savstarpēja cēloņa un seku sakarība. Teikuma komponenti izsaka

cēloņa un seku ziņā savstarpēji tik cieši saistītas dabības, parādības, ka
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pat grūti nošķirt, kura komponenta izteiktais ir cēlonis, pamats un kurā

ietvertais saturs izriet kā sekas, rezultāts.

Ziema uznāca agri, pirmais sniegs palika. V. L. 2, 288. Man aizmir-

sās nogurums un saltums, es lesmējos spējā sajūsmā. A. U. 5, 104. Drau-

dīgie rēgi Izgaisa, viss tumšais bija atkal prom no vīna domām. V. L.

2, 314.

1174. §. Ir sastopami salikti piekārtojuma teikumi, kuros blakus cēloņa

un seku attieksmei starp komponentiem izjūtama arī nolūka attieksme.

Pāri upei mēness meta Tiltu zelta stariem: Pārnākt sapņu gariem
Miglai lidz no tumšiem mežiem. Rainis 16, 7. Art es gāju druviņā(i),
Krūkļa daru lemesnīcu; Tik dzeltenas miežu vārpas Kā tā krūkļa lemesnīca.

LD 27937. Ziedi balta, ābelīte, Papuvltes maliņā(i), Jauni puiši, art iedami,

Appušķoja cepurīti. LD 28125. Bet nu iesim uz staļļiem, parādi mums zir-

gus. A. S. 10, 249.

1175. §. Dažos saliktos piekārtojuma teikumos cēloņa un seku attiek-

smes ir tikko jaušamas. Palaikam šādu teikumu pirmajā komponentā iz-

teiktā darbība ir it kā cēlonis otrajā komponentā minētajai darbībai, tomēr

arī šajā gadījumā abos komponentos var būt tikai konstatēti fakti, kas

viens no otra tieši neizriet.

Šogad turpretī viņam bija laimējies izvilkt vislabāko numuru, viņa
murds vienmēr dabūja pirmos un pēdējos lomus. V. L. 2, 247. Sirsnīgā iz-

teiksme kā caur burvību Izgaisa vecā Kļavas sejā, apmulsis viņš kaut ko

noņurdēja sevi un it kā negribēdams sniedza inženierim roku. V. L. 2, 389.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR PASKAIDROJUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1176. §. Salikta piekārtojuma teikuma vienā komponentā izteiktais sa-

turs var paskaidrot, precizēt, konkretizēt otrā komponentā ietverto sa-

turu, un tādējādi starp komponentiem ir paskaidrojuma attieksme. Uz šo

attieksmi starp salikta piekārtojuma teikuma komponentiem parasti no-

rāda noteiktas pieturas zīmes: kols vai domu zīme. Paskaidrojumam daž-

kārt var būt atributīvā vai kauzālā nianse.

Pagastā viņš bij virs ar lielu nozīmi: jau Ilgus gadus viņš sēdēja viet-

nieku pulkā. Saul. 4, 51. Divi tris zirgi stāvēja pie tendera: nokārtām gal-
vām lietū un vējā viņi gaidīja uz saviem pavēlniekiem. Saul. 4, 89. Nete

lēti maize nāca Bagātā vietiņā: Ik vakara satecēja Nosvīduši kumeliņi. LD

28065, 6.

1177. §. Zināmā mērā no saliktiem piekārtojuma teikumiem, kuros

starp komponentiem ir paskaidrojuma attieksme, nošķiras tie saliktie tei-

kumi, kuros vienā no komponentiem ir veida apstāk|a vārds tā, bet otra
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komponenta ietvertais saturs precizē galvenokārt to saturu, ko ietver šis

apstākļa vārds kopā ar izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā lietoto verbu.

Šādos gadījumos varētu runāt par precizējuma attieksmi.

Un tā ari notika, mēs atgriezāmies un satikāmies. Sudr. 5, 378. (No
iesākuma bērim aizvien ar iešanu neveicās.) Tā esot vecuma vaina — tā

Krauklis pats un citi pazinēji sprieda. Saul. 4, 143. Tagad tikai tā — kat-

ram stāvēt savā posteni lidz pēdējam elpas vilcienam, lidz pēdējai asins

lāsei. 2. Gr. 3, 147.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR PIEBILDUMA ATTIEKSMI

STARP KOMPONENTIEM

1178. §. Tuvi saliktiem piekārtojuma teikumiem ar paskaidrojuma at-

tieksmi ir tie saliktie piekārtojuma teikumi, kuru komponentu starpā ir

•piebilduma attieksme. Šādos teikumos otrā komponenta saturs ir kā pa-

pildu piebildums (pamatojums, rezumējums, novērtējums) visam

pirmajā komponentā izteiktajam saturam kopumā vai arī piemetinājums

par kādu atsevišķu pirmajā komponentā minētu personu, priekšmetu,
parādību v. tml. Šo piemetinājumu runātājs vai rakstītājs pievieno iepriek-
šējā komponentā ietvertā satura labākai izpratnei. Piebilduma attieksmei

var būt arī cēloņa vai nolūka nianse, dažkārt arī atributīvā nianse, kas

parasti gan visai vāji jūtama.
1. Otrajā komponentā izteiktais piebildums attiecas uz visu pirmā

komponenta saturu kopumā un to pamato, rezumē, novērtē.

Bet māte apsedzas lielo lakatu, tas ir uz aiziešanu. J. Ez. 1, 62. Nupat

viņš bija aizsūtījis Anitai vēstuli un drusku naudas — pirmajās nedēļās
bija labi nopelnīts. V. L. 2, 307. Bet Fredls neteica ne vārda — īsts vīrietis

vienmēr rīkojas ar pienācīgu cieņu. V. L. 2, 356. Anita noliecās pacelt

skaistu, apaļu akmens oliņu — būs mazajam Edzlm ko spēlēties. V. L. 2,
223. Sanāks kopā draugi, senu dziesmu uzsāks — Dziesmai labi krēslā

tālu izskanēt. J. V. 2, 101. Resgaļi sacērtami malkā — egļu zari ari gluži
zaļi labi deg plītī ...

A. U. 5, 88. Pārcēlāja baltās mājiņas logā iedegās

uguns un tūliņ ari nodzisa — laikam kāds bērns bija pamodies un sasap-

ņojies sauca māti. Zv. 6, 19, 19.

2. Dažos gadījumos salikta piekārtojuma teikuma piebilduma kompo-
nentā izteiktā piezīme attiecas tikai uz kādu atsevišķu nojēgumu, kas

pieminēts pirmajā komponentā. Šāds piebildums ir bez cieša sakara ar

pārējo pirmā komponenta saturu, piebildums attiecas tikai uz vienu vārdu

un paskaidro to no citas puses, nekā par to runāts teikuma pirmajā kom-

ponentā.

Banderu Lidija pagājušo svētdien bija sareģistrējusies dzimtsarakstu

nodaļā ar Jāni Zālīti — mājās viņa to sauca par Džoni. V. L. 13, 148.
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Marta sāka stāstīt par savu brāli — viens pats viņai bija. V. L. 2, 304.

Pagalma vidū mirka pamesti rati ar salauztu riteni — laikam tas ne-

blj Izturējis kāda lielāka kraujamā svaru. A. U. 5, 204.

SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS AR DAŽĀDĀM JĒDZIENISKĀM

ATTIEKSMĒM STARP KOMPONENTIEM

1179. §. Ir tādi salikti piekārtojuma teikumi, kuros starp komponen-
tiem nav izveidojusies un nostiprinājusies kāda viena noteikta jēdzieniska
attieksme, bet vienlaikus pastāv vairākas nediferencētas, grūti nošķiramas
attieksmju nozīmes. Atkarā no ikreizējā satura uztvēruma šādos teikumos

par dominējošo jēdzienisko attieksmi starp komponentiem var izvirzīties

te vienas, te citas nozīmes attieksme, tāpēc šādi salikti piekārtojuma tei-

kumi jēdzienisko attieksmju ziņā ir daudznozīmīgi. Tā kā šāds teikumu

veids biežāk sastopams folkloras valodā, īpaši brahiloģismos, var domāt,
ka te ir saglabājies kaut kas no seniskām jēdzienisko attieksmju ziņā
zāk diferencētām bezsaikļa savienojuma konstrukcijām.

1180. §. Saliktos piekārtojuma teikumos starp komponentiem blakus

var pastāvēt gan divas, gan arī vairākas jēdzieniskās attieksmes.

1. Starp komponentiem samanāmas divas dažādas jēdzieniskās at-

tieksmes.

1) Bieži sastopami salikti piekārtojuma teikumi, kuru komponentu

savstarpējo jēdzienisko attieksmi var uztvert gan kā laika, gan arī kā

cēloņa un seku attieksmi.

Kačat viss apžilba acu priekšā, viņa turpat saļima. 8.-U. 9, 224. Kungi

aizbrauca, ļaužu bars izklīda. 8.-U. 9, 42. Beidzot viņa ari noteikti apstā-

jās, braucēji trausās laukā no ragavām. A. U. 21, 295. (lerūcās traktori.)

Atmatas velēnas škēlās, — rudzi tur vārpas pret rudeni briedumā lieks!

Lukss 1, 97.

2) Saliktos piekārtojuma teikumos pretstata attieksme bieži ro-

bežojas ar citām jēdzieniskām attieksmēm.

a) Pretstata attieksme var robežoties ar pieļāvuma attieksmi.

Vienas mātes bērni — ne visi vienu slotu pērti... Lsk. 1, 223. Zini

daudz, saki maz! Lsk. 1, 277.

b) Pretstata attieksme robežojas ar nosacījuma attieksmi.

Viena alta brēc, visas dabū. Lsk. 1, 242. Vienu soli žēlo, desmit pa-

zaudē. Lsk. 1, 209.

c) Pretstata attieksme robežojas ar cēloņa un seku attieksmi.

Vārdiem nevarēja ticēt, tas bija jāredz savām acīm! V. L. 2, 152. Viņš

deva naudu, man bija jābrauc pakaļ. V. L. 2, 85.

3) Arī nosacījuma attieksmei bieži vien blakus pastāv citas jē-

dzieniskās attieksmes.

a) Nosacījuma un 1 a i ka attieksmju apvienojums.
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les viņš skolā, redzēs ari visu to godību. S. E. 2, 197. Paaugsies, va-

rēsi citus mācīt. J. V. 3, 115. Uzvarēsim, aizbrauksim cits pie cita un tad
stāstīsim katrs par savu pusi no rīta lidz vakaram. 2. Gr. 3,. 494.

b) Nosacījuma un cēloņa — seku attieksmju apvienojums.
Viņš bija devis lidotājam solījumu izvest to pie partizāniem, viņam tas

ari jāizdara. A. S. 9, 38.

4) Vienā teikumā var robežoties subjekta un paskaidrojuma
attieksme.

Tātad nolemts: lidz vakaram ejam talkā uz Lizdēniem un paliekam šai
nometnē pa nakti. J. V. 3, 33. Teikts bij — dīvainās ābelēs zelta āboli

dzirkst. Lukss 1, 170.

2. Starp viena un tā paša salikta piekārtojuma teikuma komponen-
tiem var saskatīt pat trejādas attieksmju nianses.

1) Laika, cēloņa — seku un nosacījuma attieksmju apvienojums, piem.
r

Izžūst dīķītis, Sakrīt lapiņas. Ltm. 86. Būs ritenis, sāks salt
...

V. L. 2, 8.

Lapsa skrien, pļava trīc. Ltm. 45.

2) Pieļāvuma, pretstata un cēloņa — seku attieksmju apvienojums,
piem., Sitam akmeņus, sitam, Pamats un nams būs citam. Rainis 16, 86.

3) Pieļāvuma, pretstata un nosacījuma attieksmju apvienojums, piem.,
Vienā malā malku cērt, Visā pasaulē skambas lec. Ltm. 70. Kurzemē koku

cērt, Citzemē skaidas lec. Ltm. 61.

1181. §. Ir salikti teikumi, kuri atkarā no tā, kā uztver otrajā kompo-
nentā izteiktā satura attieksmi pret pirmo komponentu, ir tuvāki gan salik-

tiem pakārtojuma teikumiem, gan saliktiem piekārtojuma teikumiem. Tie ir

salikti teikumi, kuru otro komponentu ievada jautājuma partikula vai, jau-
tājamais vietniekvārds kāds, apstākļa vārdi kādēļ, kāpēc, kur v. c, pie tam

otrais komponents šādos gadījumos palaikam ir ar jautājuma vai izsau-

kuma modalitāti. Tā, piemēram, ja teikumā Sakāt, — kur jūs pazīstami ti-

kāt? (L. P. 7, 9) kur uztver kā pakārtojuma vārdu, ar ko palīgteikums pa-

kārtots virsteikumam, šis teikums ir salikts pakārtojuma teikums (šai ga-

dījumā ar papildinātāja palīgteikumu); ja turpretī kur ir lietots ar ap-

stākļa vārda nozīmi, teikums ir salikts piekārtojuma teikums (šai gadījumā
ar objekta attieksmi starp komponentiem). Bieži vien izšķirt to, pie kura

salikto teikumu tipa šie teikumi pieder, var tikai pēc intonācijas runā un

pēc pieturas zīmes rakstos. Šādi teikumi ir tuvāki saliktam piekārtojuma

teikumam, ja komponentus izrunā vienu no otra atdala ar lielāku pauzi,
rakstos — ar kolu vai domu zīmi, bet tuvāki saliktam pakārtojuma teiku-

mam, ja komponentus izrunā atdala ar mazāku pauzi, rakstos — ar ko-

matu.

Varbūt uzmācās ari šaubas: va i mehāniķis nav par ātru atlaists.

A. Grig. 12, 12. Paskaties, kāds liels un piebriedis pumpurs! 2. Gr. 6, 154.

ik rītus, paskatīdamies spoguli, viņš domāja vienu un to pašu, — kādēļ!
bārda cilvēkam nosirmo ātrāk par uzacīm? 2. Gr. 6, 52.
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PAPLAŠINĀTS SALIKTS PIEKĀRTOJUMA TEIKUMS

1182. §. Paplašinātā saliktā piekārtojuma teikumā ir vairāk

nekā divi komponenti, starp kuriem ir piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Smaržoja plaukstošie bērzi, smaržoja apsētie tīrumi, liepā svilpoja
strazds, virs biezi sazēlušā rudzu lauka trallināja cīrulis, kaut kur pamalē

zvanīja dzeguze. P. B. 1, 49. Tikai spēcīga, silta gāze kā mazgāt nomaz-

gāja visus pērnā rudens un ziemas sārņus, mazi, dzīvi strautiņi skrēja pār
zemi, pilieni lauzās augsnē, sita ar zemi aplipušām dūrltēm, klauvēja ne-

atlaidīgi un uzstājīgi, modināja saknes, plēsa pušu sēklu apvalkus.
D. Zigm. 2, 14. Runas plūda pašas no sevis, visi jutās brīvi, neviens ne-

baidījās pateikt ari kādu joku un pasmieties. A. J. 1, 27. (Kas gan noadīja
silto cimdu pāri? Varbūt stipras rokas, varbāt pirksti vāri.) Jātu tikai to —

kāds rokas noglāstīja, kāda liela mīla mani apveltīja. P. S. 2, 135. Pa labi

un pa kreisi man sekoja uzticami un droši biedri, es zināju — savu kaujas
uzdevumu mēs izpildīsim. ī. Lēm. 4, 250.

1183. §. Paplašinātos saliktos piekārtojuma teikumos starp komponen-
tiem ir sastopamas tās pašas jēdzieniskās attieksmes, kas saliktos piekār-

tojuma teikumos ar diviem komponentiem, t. i., nepaplašinātos saliktos pie-

kārtojuma teikumos.

Ir paplašināti salikti piekārtojuma teikumi, kuros starp komponentiem
ir vienas un tās pašas resp. viena veida jēdzieniskās attieksmes.

Šūposies cīruļi dienvidu vējā, pļavmatēs vizuļos vizbuļu prieks, audi-

sies zaļgani dzīpari sējā, viļņosies vāliem un vārpas drīz lieks (starp kom-

ponentiem ir laika attieksme). Lukss 1, 348. Bet tad nāca spēcīgs vēja

grūdiens — dzērvei abas kājas paslīdēja uz vienu pusi, viņa smagi nogā-

zās uz slimā spārna un notrieca galvu pret cieto ūdeni (starp komponen-
tiem ir cēloņa un seku attieksme). A. U. 5, 37.

Ir arī paplašināti salikti piekārtojuma teikumi, kuros starp komponen-
tiem ir dažāda veida jēdzieniskās attieksmes, t. i., starp vieniem kom-

ponentiem ir viena, starp citiem kāda jēdzieniska attieksme, piem.,

Pēter, brāli, aunies kājas, (nolūka attieksme) lesim miežu aplūkot — (cē-

loņa attieksme) Siļl miežus apēduši, (seku attieksme) salmi vien palikuši.
LD 28062.

1184. §. Paplašinātā saliktā piekārtojuma teikumā ar viena veida

jēdzieniskām attieksmēm starp komponentiem visbiežāk sastopama laika

attieksme — vienlaicīguma, dažkārt arī secīguma attieksme, pie tam laika

attieksmei var pievienoties arī uzskaitījuma nianse.

(Un tad viņi visi tris sāka iet kājām.) Ješka ar grožiem un pātagu

turējās ķēvei blakus, Andrs bij auzu maišell uzmetis plecā, Bukstiņš ga-

balu iepakaļ nesa lupatsegu un cirvi. A. U. 21, 258. Slēģi ir aiztaisīti, tum-

šajā istabā pulkstenis vienmuļi tikšķ, skursteni lāgiem iegaudojas vēļs.

V. L. 2, 437. Pa miglas upēm tumsa lēni plūst, jūt br testam rudzus, siens
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kaut kur vēl žūst. Lukss 1, 265. Ūdens atdzisa jūrā, rudens vēji sāka līgot
priedēs, dažreiz lija caurām dienām. V. L. 2, 370.

Ķēve tūliņ uzņēma riksi, slieces sāka rūkt pa sērsnu, sniegs zibēja
saulē. A. U. 21, 241. Un monotoni dūca mašīna rēnajā dienā, grauds pēc
grauda bira maisos, salmu kaudzes ātri izauga tīruma malā. V. L. 2, 383.

1185. §. Pie paplašinātiem saliktiem piekārtojuma teikumiem ar laika

attieksmi starp komponentiem zināmā mērā pieder arī tie paplašinātie sa-

liktie piekārtojuma teikumi, kuru komponenti jēdzieniskā ziņā ir samērā

neatkarīgi, tie nosauc kādus faktus, priekšmetus, parādības, kas eksistē

vienlaikus vai vienuviet. Līdz ar to šais teikumos1 spēcīgāk izvirzās uz-

skaitījuma nozīme.

Pārlaižas reta vārna no meža uz mežu, pamalē ierejas suns, no diviem

vai trim dūmeņiem pa piecām mājām virmo laiskas, nedrošas dūmu strūk-

liņas, pa visu redzamo telpu kustas labi ja viens cilvēks. Sudr. 5, 411. Pie-

kalnēs lika tumšās egles, šaurā dobē urdztņa mirdzināja kallu ledus spo-

gulīti, dzīlēs tikko sadzirdami guldza straume, laikam jau samanīdama

pavasara elpu. Sudr. 5, 365. levu krūmi un puķes smaržo, Strauts vizošā

purpurā tīts, lēni pār krūmu galiem laižas zelta taurenit[\]s. A. U. 21, 373.

Guļas vieta sienas iedobumā nokrauta segām un spilveniem, zemē paklāta
lāčāda, gar sienām ozola krēsli ar augstām atzveltnēm. A. U. 21, 311. Ce-

liņi uz kāti, klēti un aku katru ritu bij spodri noslaucīti, istaba tīra, gultas
uztaisītas, karotes allaž nomazgātas, krekli sakulti mīksti, diega pogas

nemaz vairs netrūka nost. A. U. 21, 302.

1186. §. Paplašinātos saliktos piekārtojuma teikumos starp komponen-
tiem var būt arī c ē 1 o ņ a un s c k v attieksmes. Te izšķirami divi gadījumi.

1. Darbības cēlonis ir izteikts salikta piekārtojuma teikuma pir-

majā komponentā, bet sekas var būt izteiktas vairākos sekojošos

komponentos.

Jaunzemju pirts ar istabiņu otrā galā stāvēja jau tur labu laiku: ma-

zās rūtiņas jau bija norūsējušas, kabu gail apdrupušl, pakši un pamati vie-

tām aizbāzti lupatām. 8.-U. 9, 23. (Brauc ielu slacinātājs.. .) No viņa
mucas Izlīst lietutiņš, putekļi saglumst, smiltis sastapsi. Sudr. 5, 355. Pār

mūsu druvām ražens lietus iet, —
zied āra pļavas, kūpot rudzi zied. Lukss

1, 154.

Sastopams arī pretējs variants: sekas izteiktas pirmajā komponentā,
bet tālākajos komponentos minētas parādības, kas ir par cēloni, iemeslu

pirmajā komponentā nosauktajai parādībai.
Bet jūra bija tukša un klusa, neviena laiva nebija manāma selgā, ne-

viens motora pukškis neskanēja plašajā ūdens tuksnesi. V. L. 2, 408. Ciems

Pamazām norima', mājās apklusa cilvēku balsis, logos palika [kļuva]
tumšs. V. L. 2, 41.

Darbības c ē 1 o n i s var būt izteikts arī vairākos teikuma sākumā



828

esošos komponentos, un tikai pedeja komponenta saturs iz-

saka visos iepriekšējos komponentos izteikto darbību sekas.

Lūk, drošas, veiklas celtnieka rokas ieveido mūrī pēdējo ķieģeli, slejas
augšup spāres, iemirdzas logu rūtis, izaug jauns nams. Sudr. 5, 421. Ausis

un sirdi dun vilciena rati, nāsis iesitas dūmi, nožvadz tilta sijas, pasaules
telpa šķiras kā brīnumainas pasakas lapas. Sudr. 5, 388. Griežas sniegpu-

teņi pēkšņos vālos, lesvilpjas un atkal saplok vējš, piesnigušos Nāras

krastos stāvos pēdas mēž. Lukss 1, 266.

2. Cēloņa un seku attieksmju saistījums paplašinātos saliktos piekārto-
juma teikumos var būt izteikts pakāpeniski — katrā nākošā kompo-
nentā izteiktā darbība ir sekas iepriekšējā komponentā ietvertajai darbībai

un cēlonis sekojošā komponentā izteiktajai darbībai.

Lielās istabas logs bija pusvirus; vējš plivināja gardines, kāda dzija

aizķērās Oskaram aiz svārku pogas. V. L. 2, 107. Sērsna tur vairs nebij
tik stipra, ķēvei reižu reizēm ielūza pakaļkājas, viņa sāka slaistīties kā pa

muklāju, ragavas gāzelējās, Bukstiņš stenēdams un pukodamies valstījās
uz auzu maišeļa. A. U. 21, 242. Liesmo cepļos uguns, rūda dzirkst un

kūst, — mūsu stiprās rokās tā par arkliem kļūst. Lukss 1, 47. Aitas no-

grauza katru tikko padlgušo asnu, visu vasaru nekas lāgā neatauga, izkā-

mējis bars lauzās pļavā, gani noskrējās slapjām mugurām un tomēr ne-

varēja nosargāt. A. U. 21, 331.

1187. §. Paplašinātā saliktā piekārtojuma teikumā starp komponentiem

sastopama arī paskaidrojuma attieksme. Šādos teikumos palaikam

pirmā komponenta saturu paskaidro visi sekojošie komponenti.

Man ir tikai viena vienīga vēlēšanās — tev atvērt acis, tevi uzvest uz

īstā ceļa. 2. Gr. 2, 179. Biedrības nams bija izpušķots, kupla mētru vītne

ieskāva ieejas durvis, zāle bija Izgreznota zāļu vijām. V. L. 2, 64. Bet nu

jau viss bija tīrs un spodrs, balti aizkari sedza logu, svaigi ceriņu ziedi

smaržoja krūzē uz galda. V. L. 2, 30.

1188. §. Paplašinātā saliktā piekārtojuma teikumā dažāda veida

jēdzieniskās attieksmes parasti ir teikumos ar komponentiem, kuriem ir

vājāks sintaktiskais neatkarīgums.
Eju tālāk un klausos — (objekta attieksme) svilpo, (piebilduma at-

tieksme) Laikam viņsētas Andrejs šurp cilpo. P. S. 2, 10. (Pāriesim otru

reizi upei pāri.) Es zinu, (objekta attieksme) pie taca tiksim pāri, (cēloņa
un seku attieksme) ūdens maz, (uzskaitījuma attieksme) dzirnavu dambis

izjaukts ... J. Por. 2, 101. Balss tam dreb, (laika attieksme) acis neraugās

taisni skolēnos, (cēloņa un seku attieksme) skaidri manāms, (subjekta at-

tieksme) kaunas. S. E. 2, 244.

1189. §. Paplašinātos saliktos piekārtojuma teikumos jēdzieniskās at-

tieksmes starp komponentiem var būt savijušās tā, ka divi vai vairāki kom-

ponenti ir jēdzieniski saistīti vienā atsevišķā vienībā un veido komponentu
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kopu jeb kompleksu, kas kā vesela vienība ir jēdzieniski saistīta ar kādu

citu komponentu vai kādu citu tādu pašu vienību, piem., teikumā let viņa
uz tīrumu, apraudzīt puišus, slinko meitas pa māju; strādā viņa ar mei-

tām pa māju, slinko puiši tīrumā (81. 13, 163) starp pirmo un'otro kom-

ponentu ir nosacījuma attieksme, tāpat nosacījuma attieksme ir arī starp
trešo un ceturto komponentu, bet pirmais komponents ar otro un trešais

komponents ar ceturto veido atsevišķas vienības, kuras savā starpā ir sa-

stata attieksmēs, jo te sastatītas divas dažādas parādības.
Teikumā Tēstie baļķi sienās bij vēl pasvaigi, pāri zaļgano sūnu svīt-

rām spraugās norasojušas sveķu lāšu stigas, smaržoja paegļu zaru kvē-

pinājums, egļu skujas un mežs (A. U. 21, 280) starp pirmo un otro kom-

ponentu ir cēloņa un seku attieksme, bet abi šie komponenti veido vienu

jēdzienisku kopu, kura raksturo vienu parādību, kas eksistē vienlaikus ar

trešajā komponentā nosaukto darbību.

Vēl daži piemēri.

Viens no tiem bija vecais Ādams, to viņa pazina no kāju šļūkšanas;
otram vajadzēja būt Pēterim. 8.-U. 9, 230. Sīva brāž kauja kā vētra, cilvēki

ceļas un krīt, cilvēki pārspēj pat sevi, cilvēki tēraudu dragā, cilvēki Izaug
kā milži — ceļu uz sauli iet mīt vareniem soļiem. Lukss 1, 250.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS

1190. §. Jaukts salikts teikums ir paplašināts salikts teikums,
kura komponentus saista dažāds sintaktiskais sakars.

Starp viena jaukta salikta teikuma komponentiem var būt jebkuri divi

no iespējamiem trim sintaktiskā sakara veidiem vai arī visi trīs sintaktiska

sakara veidi.

1. Jaukta salikta teikuma komponentus saista sakārtojuma un

pakārtojuma sintaktiskais sakars.

Vakariņas paēd klusi, un tad leva vēl grib paieties reizi pa dārzu, lidz

lielajai bumbierei, kas jau paspējusi noziedēt. D. Zigm. 1, 254. Tu esi no-

sirmojis, bet dziesma tev tā pati, kuru tu dziedāji priekš divdesmit gadiem.
J. Jauns. 3, 47. Bet tēvs ir kaut kur izgājis, un man nav neviena, ar ko

dalīties savā priekā, kas kūsā sirdij pāri. L. P. 3, 9. Bulta sadrupa turpat

vien gluži šikos gabaliņos, un kāda šķēpele nodrāza Martam kreisai rokat

ādu, ka gandrīz asinis sāka sākties. Valdis 1, 110.

2. Jaukta salikta teikuma komponentus saista sakārtojuma un

piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Vējš uzreiz kļūst stiprāks, kuģi uzņem savās mugurās bangu zirgi, un

tagad sāksies īstais brauciens. D. Zigm. 1, 279. Ver zeme acis zaļganās, Ar

saldu šalkmi upes virmo; Un tavās cirtās valganās Dūc ievtjusies bite
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pirmā. M. Ķ. 2, 13. Atgriežas gadalaiki, satiekas atkal cilvēki pec gadiem,
bet tie ir pavisam citi cilvēki, tās ir pavisam citas sirdis. J. Jauns. 6, 343.

3. Jaukta salikta teikuma komponentus saista piekārtojuma un

pakārtojuma sintaktiskais sakars.

Un cik savādi — viss gaišais un skaistais, kas bcfa bijis viņa dzīvē,

saistījās ar Līčupi. 2. Gr. 6, 137. Atmin kaujinieki — klusāks kļuva vaids,
kad pār viņiem liecās sanltāres smaids. Lukss 1, 287. Koks nespēj aiziet

no vietas, kurā iesakņojies; cilvēkam jāiet tālu. D. Zigm. 1, 256. (lečaukstē-

jās puskaltušats siens.) Puisēns atskatījās: lielie brida uz pļavmali, lai

alkšņu valgajā ēnā pa bula talku atkristu snaudā, kamēr saule no miru-

šajām zālēm izdzer valgumu un saldo vasaras smaržu. PLSiev. 7, 10, 12.

Kad, jūlija tveices nogurdināts, paceļatles Smetas kalnā, kā milža plaukstā

pasniegta atklājas Vecpiebalga; saulē vizuļo Alauksts, viltīgi pamirkšķina
silavu .ieskautais Tauns, tālienē starp pakalniem un birzīm mirguļo septiņ-
salu Inesis. LM 7, 29.

4. Jaukta salikta teikuma komponentus saista sakārtojuma, pa-

kārtojuma un piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Ozola celms melnē viens, tas šķiet pats sevi sadedzis, un tad ir labi,

ja tuvumā nokritusi zīle, kurai garos gados nest tālāk ozola zaļo slavu.

D. Zigm. 1, 255. Audzinātāja stāstīja, ka jau pāris dienu Astra sūdzoties

par sliktāku redzi, — istabā esot it kā migla, un ap lampu rādoties krāsainu

varavīkšņu loki. M. B. 1, 20. Un tad uzlēca saule; un, tiklīdz viņas pirmais
stars aizskāra zemi — viss pārvērtās uz reizes: zāles galos sāka spīdēt it

kā dztrkstelltes, tīkliņi sāka mirdzēt brīnišķā spožumā, un arī bērzu lapas

lezibējās drīz kā zelts, drīz kā sudrabs. Valdis 1, 144.

1191. §. Jaukta salikta teikuma pamatsastāvdaļas, tāpat kā ci-

tos salikta teikuma veidos, ir komponenti, kuri atkarā no savstarpējā
sintaktiskā sakara veida var būt gramatiski līdztiesiski vai arī gramatiski
nelīdztiesiski, t. i., atkarīgi un neatkarīgi.

Līdztiesiski ir tie jaukta salikta teikuma komponenti, kas sais-

tīti sakārtojumā, bet nelīdztiesiski — kas saistīti pakārtojumā. Kom-

ponenti, kas saistīti piekārtojumā, var būt gan ar lielāku, gan mazāku sav-

starpējas neatkarības pakāpi.
Vienā jauktā saliktā teikumā var būt vai nu tikai līdztiesiski kompo-

nenti, vai, visbiežāk, līdztiesiski un nelīdztiesiski komponenti.
Viņas abas ar Zentu bija tikko atbraukušas no jūrmalas, Zenta aizskrē-

jusi uz redakciju, bet Rita taisnā ceļā devusies šurp. 2. Gr. 3, 36. Puika

pazuda tumsā, bet es laikam nosarku: ezera malā pirkt vēžus un vēl pār-

maksāt! M. B. 1, 93. Nakti pūta viegls vējiņš, bet tas bija ritenis, zemes

vējš — saulei lecot, tas parasti norima, un dažas stundas pēc tam jūra bija

gluda kā dikls. V. L. 15, 151.

Vēja nav, koki ir diženi savā nekustīgumā un mierā, smaržo zeme un

gaiss, un liekas, ka kāds būtu pļavās izlaistījis medu, kas tagad izgaro un
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kopā ar miglu paceļas augšup. E. V. 1, 34. Māte saka, tur vajagot paiet ga-

diem, bet garš jau ir viens vienīgs gads, to tas zināja no piedzīvojumiem.
S. E. 2, 130. Gar krastu tūkstoš uguntiņām viļņi viz, Un apklusušo bērzu

zaros vēji mieg, Viss tālums saules uguns pielijis, Draugs, skaties —

dzelmē ievu ziedi snieg. O. V. 1, 13. Tik mierīga Ir nakts; visi vēji šķiet aiz-

snaudušies lielajā bumbierē, kuras ziedu tērpu neuzdrīkstēsies purināt pat
ziemelis. D. Zigm. 1,217.

1192. §. Jauktā saliktā teikumā atsevišķs komponents var būt pats par

sevi vesela uzbūves vienība, bet tas var arī kopā ar kādu citu komponentu
vai vairākiem citiem komponentiem veidot vienu teikuma uzbūves vienību.

Tādā kārtā par jaukta salikta teikuma uzbūves vienību var būt gan

atsevišķs komponents viens pats, kas tātad atbilst kādam vienkāršā tei-

kuma veidam, gan arī vairāku komponentu apvienojums, kas atbilst

kādam no salikta teikuma veidiem.

Lai būtu vienots nosaukums kā tām jaukta salikta teikuma uzbūves

vienībām, ko veido viens komponents, tā arī tām, ko veido divu vai vai-

rāku komponentu apvienojums, te dots termins teikuma daļa. Tādējādi
kā jaukta salikta teikuma uzbūves vienības ir izšķiramas gan vienkār-

šas daļas, kas atbilst vienam komponentam, gan saliktas da-

ļas, kas atbilst vairāku komponentu apvienojumam.

Saliktā daļa jauktā saliktā teikumā var atbilst vai nu saliktam

pakārtojuma teikumam, vai saliktam sakārtojuma teikumam, vai arī salik-

tam piekārtojuma teikumam.

1. Visbiežāk saliktā daļa jauktā saliktā teikumā atbilst saliktam pa-

kārtojuma teikumam, kurā ir divi vai vairāki gramatiski nelīdztiesiski

komponenti, no kuriem viens ir relatīvi neatkarīgs, kas atbilst salikta pa-

kārtojuma teikuma virsteikumam, un viens vai vairāki atkarīgi komponenti,,
kas atbilst kādam salikta pakārtojuma teikuma palīgteikumam.

Sestdienas vakarā, kad Lavera ģimene un kalna ērbēģa saime bija

nopērušies, ari Līdumi varēja iet uz pirti nomazgāties, bet svētdienas rītā

mežā braucēji pagulēja pāris stundu Ilgāk nekā citus rītus. V. L. 10, 28

Drīz naca Ambaltajam labi pazīstamas kalnu pļavas ar vēl patlaban ziedo-

šām liepām, tad viņi nokļuva pašā kalna mugurā, no kurienes varēja pār-
redzēt Genaldonas ieleju un abus aulus aiz upes ar strīpainām lauku

strēmelēm kalnu piegāzēs. 8.-U. 13, 44. Sieviete mums gulēšanai lerādīja
nojumi ar smaržīgu, svaigu sienu un palūdza uzsmēķēt, bet, kad mēs vei-

cīgi izvilkām cigaretes un sērkociņus, viņa mums tos atņēma. M. B. 1, 95.

2. Saliktam sakārtojuma teikumam atbilstošā jaukta salikta tei-

kuma saliktajā daļā var būt divi vai vairāki līdztiesiski komponenti, t. i.,,
šada saliktā daļa ir līdztiesisku komponentu apvienojums.

Viņi šo un to zināja arī par motoriem, signāliem un stūrēšanu pēc

kompasa, taču īstos navigācijas noslēpumus arī viņiem nācās apgūt no pa-
šiem pamatiem, un tikai tagad viņi sāka saprast, kāda vērtība teorijai, cik.
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svarīgi zināt visus smalkumus par jūras straumēm, par zivju pārvietošanos
nārsta laikā, par zvejas ierīču un peldošo līdzekļu konservēšanu. V. L. 13,
127. Tēvs un Upmalis pierādīja, ka viņa ir netaisna, ar prātu viņa pati to

atzina, un tomēr šķiršanās ar Ēriku sākās tajā dienā, un viņš pats turp-
māk pie katras satikšanās šo plaisu padziļināja, leraudamies savā mājā un

likdams noprast, ka viņa mājai jākļūst ari par viņa sievas vienīgo darba

lauku. A. S. 10, 471. Jancim likās arī, ka šis jautājums lidinās tepat kaut

kur gaisā apkārt, bet, tiklīdz viņš grib to letvert vārdos — jautājums no-

zūd, puika stāv kā mēms un brīnās, skatās uz skolotāju, un tas arī brī-

nās. Valdis 1, 249.

3. Saliktam piekārtojuma teikumam atbilstošā jaukta salikta

teikuma saliktajā daļā var būt divi vai vairāki piekārtojuma sintaktiskajā
sakarā saistīti komponenti.

Cerības un sapņus par Zentu nespēs atmest, to viņš zināja, jo, lai

kur gāja, lai ko darīja, viņa acu priekšā stāvēja Zentas tēls, jauns, gaišs,

priecīgs. A. S. 10, 161. Taču laiks gāja, tuvojās atvaļinājuma beigas, un

pēdējā dienā es pēkšņi sapratu, ka mēnesis tomēr ir ārkārtīgi īss laiks visas

dzīves priekšā, un tādēļ jutos kā cilvēks, kas ar karoti gribējis izsmelt jūru.
Kar. 7, 2, 27.

4. Jaukta salikta teikuma saliktā daļa veidojas arī tais gadījumos, kad

diviem vai vairākiem līdztiesiskiem komponentiem ir viens kopējs at-

karīgais komponents.

Pļavā nekas vairāk neauga kā rupjais purva grīslis, bet, kad vasa-

ras vidū pļāvējs ar izkapti dzina vālu, zeme līgojās vi-

ņam zem kājām un netīrs purva ūdens skalojās gar stilbiem. V. L. 10, 83.

Kad domājam par Gruz i j v, kalnu galotnes ar mūžīgiem snie-

giem, dziļas, tumšas aizas un putojošas upes, dārzi un augstieņu ganības
iznirst no grāmatām, pretī nāk Puškins, Ļermontovs, Gribojedovs, pa-

domju dzejnieku saime, — viņus visus apbūrusi kaukāziešu zeme. Sudr.

4, īi. Bet visas grūtības atkāpjas, nemūžam nogurums neuzmācas, prāts

allaž darbojas gaiši, pirkstos rit nenokausējama dzīvība, ja darbu

vada mīl c stiba, un tai nav neuzveicamu pūliņu, nepārejamu kalnu un

upju, neatrisināmu uzdevumu. Sudr. 4, 5.

1193. §. Jaukta salikta teikuma uzbūves analizē ne katrreiz var stingri

norobežot, kad divi vai vairāki jaukta salikta teikuma līdztiesiskie kompo-

nenti, kuri atrodas blakus cits citam, katrs par sevi ir atsevišķa strukturāla
vienība jeb uzbūves vienība resp. vienkārša daļa un kad tie visi kopā veido

vienu uzbūves vienību — saliktu daļu, kas atbilst saliktam sakārtojuma tei-

kumam vai saliktam piekārtojuma teikumam. Tas tādēļ, ka gramatiski līdz-

tiesiskām vienībām ir citādas iespējas saistīties kā savā starpā, ta arī ar

•citām teikuma uzbūves vienībām nekā atkarīgiem komponentiem. Turklāt

līdztiesisku komponentu apvienojumam nav tādu formālu pazīmju,
.kas ļautu noteikti un droši norobežot vienkāršu daļu virkni no tādas sa-
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liktas daļas, kurā iekļaujas vairāki līdztiesiski komponenti, t. i., no tādas

saliktas daļas, kas atbilst saliktam sakārtojuma teikumam vai saliktam pie-

kārtojuma teikumam.

Izšķiroša nozīme šo uzbūves vienību nošķiršanā ir blakus esošos līdz-

tiesiskos komponentos ietvertā satura savstarpējam saistījumam,

jo katrai strukturālai vienībai ir jābūt jēdzieniskai vienībai, turpretī katra

jēdzieniska vienība var arī nebūt viena strukturāla vienība: vienā jēdzie-
niskā vienībā var ietilpt vairākas strukturālas vienības. Tātad blakus stā-

vošie sakārtotie vai piekārtotie līdztiesiskie komponenti jauktā saliktā tei-

kumā var veidot vienu uzbūves vienību, kas atbilst saliktam sakārtojuma
vai saliktam piekārtojuma teikumam resp. saliktu daļu, ja šie līdztiesiskie

komponenti veido arī vienu jēdzienisku vienību, kas kopumā ir kādās attiek-

smēs pret citu komponentu vai citu tādu pašu vienību, piem., Viņa ieslēdza

radio, istabas klusumā atskanēja Sen-Sansa vijoļkoncerta skaņas, un Il-

zei bija patīkami, ka te sēd Miervaldis, kluss un nopietns, un vēro vinu.

Zv. 4, 5, 10.

Tāpat par vienu saliktam sakārtojuma vai saliktam piekārtojuma teiku-

mam atbilstošu uzbūves vienību uzlūkojams tāds blakus stāvošu lī-dztie-

sisku komponentu apvienojums, kam ir kāds kopējs vārds vai vārdu savie-

nojums, piem., Pāri Rīgas torņiem plūda skaņu viļņi un lija sau-

les zelts, bet atbalss skrēja šurp no visām Latvijas birzēm un ārēm, un li-

kās, ka upes, strauti un pati zilā jūra tiecas piebiedrot ari savas balsis šai

lieliskajai himnai, kuru cilvēks dziedāja savai tautai un tēvijai. V. L.

10, 592.

1194. §. Jaukta salikta teikuma līdztiesisko komponentu apvienojums
bieži vien tikai šķietami atbilst saliktam sakārtojuma vai saliktam piekār-
tojuma teikumam. Paliekot sakārtojuma vai piekārtojuma saistījuma ar ci-

tiem līdztiesiskiem komponentiem, jebkurš no šiem līdztiesiskajiem kompo-

nentiem tai pašā laikā var pakārtojuma saistījumā pievienot sev vienu vai

vairākus komponentus. Šāds līdztiesiskais komponents kopa ar tam pakār-
totiem vienu vai vairākiem atkarīgiem komponentiem veido vienu atsevišķu
sintaktiski un jēdzieniski ciešāk saistītu uzbūves vienību — jaukta salikta

teikuma saliktu daļu, kas atbilst saliktam pakārtojuma teikumam, arī pa-

plašinātam saliktam pakārtojuma teikumam, un līdz ar to nošķiras nost no

pārējiem šā teikuma līdztiesiskiem komponentiem.
Pie cietās klints tas [vilnis] sadrūp tūkstošās lāsītēs, un lāsīte

ietveros mēness starā, un tas top par skaidra sudraba kreļļu virknīti,
kas mirdz un vizuļo gaisā. Valdis 1, 76. Daudzos tīrumos pietika ar vaļē-
jiem grāvjiem, bet vietumis, kur pārpurvošanās process bija aizgājis par

tālu, nācās uzart kūdras slāni un kultivēt zemi, tāpēc purva arklam un

smagajām šķīvju ecēšām pietika darba. V. L. 10, 567. Jūra Ir mierīga, saule

tās zaļganajās dzīlēs ielaužas dziļi, dziļi, un, kad tīklus velk augšā, zvīņai-
nais ūdens iemirdzas tīrā sudrabā. Z. Gr. 2, 125.

53 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11,
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Atlikušie blakus esošie līdztiesiskie komponenti, kas pakārtojuma sais-

tījumā sev nepievieno kādu citu komponentu, atkarā no jēdzieniskā saistī-

juma var veidot vai nu saliktu daļu, kas atbilst saliktam sakārtojuma tei-

kumam vai saliktam piekārtojuma teikumam, vai arī katrs komponents ir

atsevišķa jaukta salikta teikuma uzbūves vienība — vienkārša daļa.
Ja jauktā saliktā teikumā blakus ir divi līdztiesiski komponenti, no

kuriem vienam pakārtots atkarīgais komponents, tad šie līdztiesiskie kom-

ponenti tikai šķietami atbilst saliktam sakārtojuma vai saliktam piekārto-
juma teikumam, jo viens no tiem kopā ar sev pakārtoto komponentu veido

saliktu daļu, kas atbilst saliktam pakārtojuma teikumam, un nošķiras no

otra līdztiesiskā komponenta kā atsevišķa uzbūves vienība. Atlikušais kom-

ponents, palikdams sakārtojuma vai piekārtojuma saistījumā ar otru līdz-

tiesisko komponentu, veido jaukta salikta teikuma vienkāršo daļu.
Otrā stāvā pa radio skanēja kāda bezgala skaista, dzidra melodija rv

tā bija mazo gulbju dejas muziķa no Čaikovska baleta, kuru pazina visa

civilizētā pasaule. V. L. 10, 130. Putas šklda, un no krītošā ūdens augšup

pacēlās dzirkstoši garaini, kuri, saulei spīdot, vizoja varavīksnes krāsās.

J. Por. 2, 265.

Ja starp līdztiesiskiem komponentiem nostājas kādam no tiem pakār-
totais atkarīgais komponents, resp. līdztiesiskie komponenti nenostājas bla-

kus, tie neatbilst ne saliktam sakārtojuma, ne saliktam piekārtojuma tei-

kumam.

lesmiņš lidz ar pašu grāmatu bij Kalvicu Martas īpašums, tā kā pašai
tai vairs nevajadzēja, tad Kalvlclene atveda māsas meitas apmācīšanai.
A. U. 4, 321. Sirdskalna pakājē un tuvienē Dlvajas izgrauztās radzes plāk-
šņalnas un cietākas nekā tās, ko lauza muižas daļā pie Daugavas, bet sava

tiesa tomēr iznāca ari no tām. A. U. 29, 22. Vakarblāzma kā tālas uguns at-

spīdums sniecās pār jauno mežu pret ziemeļiem, lai tur sastaptos ar rīta

ausmu, tuvojās visīsākās vasaras naktis
...

A. U. 4, 676.

Jauktā saliktā teikumā katram no līdztiesiskajiem komponentiem var

būt pakārtots viens vai vairāki atkarīgi komponenti. Šādos gadījumos līdz-

tiesiskie komponenti savstarpēji tāpat ir sakārtoti vai piekārtoti, bet katrs

no tiem kopā ar pakārtoto komponentu veido vienu jēdzienisku un arī struk-

turālu vienību un līdz ar to nošķiras no citām tādām pašām vienībām. Katra

šāda vienība ir salikta daļa un atbilst saliktam pakārtojuma teikumam.

Viņi nemanīja, kā satumsa debesis un mežā pēkšņi sabiezēta dziļa

krēsla, nedzirdēja, kā vējš iešalcās priežu zaros un koku galotnes sāka šū-_
potles; viņi atģidās tikai tad, kad vēja brāzma pēkšņi tepāta viņiem sejā
dziestošā ugunskura dūmu sīvumu un apbēra drēbes ar pelnu plēnēm. V. L.

10, 465. Kad kļuva zināms, ka vecajām Raudupes dzirnavām Izjaukts aiz-

sprosts un viss uzkrātais ūdens aizlaists uz jūru, Tauriņš vairākas dienas

staigāja melns kā negaisa mākonis — tā vien likās, ka viņš sajuks prāta.
V. L. 10, 524.
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1195. §. Blakus esošie līdztiesiskie komponenti jauktā saliktā teikumā

parasti neveido vienu uzbūves vienību — saliktu da|u, bet katrs kompo-
nents ir atsevišķa uzbūves vienība resp. vienkārša daļa, ja starp kompo-
nentiem nav visai ciešs jēdzieniskais saistījums.

1. Līdztiesisko komponentu apvienojums neatbilst saliktam sakārto-

juma vai saliktam piekārtojuma teikumam, ja katrā komponentā nosaukta

kāda parādība vai konstatēts kāds fakts, un komponenti izsakāmā satura

ziņā rindojas virknē, kuru izrunā ar uzskaitījuma intonāciju.

Sūnu Ciema bādas iegrima lidz pažobelēm, sētas mieti sen bij pazu-
duši, uz jumtiem sagula tādas kupenas, ka spāres krakšķēja, dūmi nenāca

vairs pa skursteņa galu, bet no sniegā iekausētas dobes. A. U. 39, 22. Osis,

gultā izstiepies, sūca piplti, Osiene sēdēja un vērpa pusvilnainam audek-

lam, Andrs bij atnesis no Vaineļiem kādu grāmatu vai «Rotas» gada gā-
jumu un pielicis galvu lampiņai tik tuvu klāt, ka mati tikko nesvtla. A. U.

4, 355.

2. Dažkārt viss jauktais saliktais teikums, kurā blakus ir vairāki sa-

kārtoti vai piekārtoti komponenti, sadalās it kā divās vienībās 1
,

no kurām

vienu veido atsevišķu parādību uzskaitījums, detalizējums, bet otrajā
vienībā ir izteikts kāds vispārinājums. Ja uzskaitījuma vienībā ir tikai līdz-

tiesiski komponenti, tie var veidot saliktam sakārtojurha vai saliktam pie-
kārtojuma teikumam atbilstošu vienību — saliktu daļu, bet tie var būt arī

atsevišķas uzbūves vienības — vienkāršas daļas. Ja turpretī kāds no šiem

līdztiesiskajiem komponentiem piesaista sev atkarīgo komponentu, tas kopā
ar šo atkarīgo komponentu veido atsevišķu uzbūves vienību — saliktu daļu,
pārējie līdztiesiskie komponenti šai uzskaitījuma vienībā arī ir atsevišķas
uzbūves vienības — vienkāršas daļas.

Sur un tur kā senās dzīves liecinieki vēl stāv vecie ceļmalas krogi bie-

zām mūra sienām un lielām stadulām, kur rudeņos kādreiz skanēja ceļavīru
balsis, tālo novadu ļaudīm pārnakšņojot pusceļā uz Rīgu: || dažos ierīkoti

traktieri un pārtikas bodes, citos Izbūvēti dzīvokļi un amatnieku darbnīcas,
bet daudzi stāv tukši. V. L. 14, 9. Zilas ir vijolītes un rudzpukes, daudz

slavētas zilas acis, debesis dažbrīd tik zilas, ka raugies viņu zilgmē, galvu
atgāzis, kamēr kakls sāk sāpēt, jūras zilie tālumi un ezeri dažkārt vilina

prom pasaulē, meži zili iztālēm, tāpat kalnu galotnes zilas — || šai krāsai

daudz vietu un veidu, kur iemiesoties, daudz nokrāsu un pakāpju, spīdumu
un vizmu. Sudr. 4, 26. Jau toreiz, kad Latvijā tikai sāka organizēties pirmie
arteļi, viņi savus nākotnes plānus saistīja ar kolhozu lekārtu: \\ Vairastudēs

par agronomi un parādīs, kādas lieliskas ražas var iegūt smilšainajos Vid-

zemes laukos, Zigurds kā traktorists un kombainierls rūpēsies par šis ra-

žas novākšanu, bet Ojārs bās inženieris un gādās par labiem satiksmes ce-

ļiem. V. E. 2, 173. Uzsala, art vairs nevarēja, linu, ko malt un kulstīt,

1 Te pievienotajos piemēros šādas vienības atdalītas ar divām vertikālām svītrām (ļ|).
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Valneļlem neblj, mežā braukšana jāpagaida līdz sniegam — \\ Andrs slais-

tījās pa māju garlaikodamies un nīkdams. A. U. 4, 485.

3
:

Ir jaukti salikti teikumi, kuri līdzīgi iepriekšējā punktā minētajiem
izsakāmā satura ziņā it kā sadalās divās vienībās un kuru vienā vienībā

tāpat izteikts vispārinoša rakstura saturs, bet otrā ietverts zināms paskaid-
rojums. Ja šādā teikumā visi blakus esošie līdztiesiskie komponenti ietilpst
vienā satura vienībā, tie var veidot vienu uzbūves vienību, saliktu daļu, bet
tos var uzskatīt arī par atsevišķām vienkāršām daļām. Ja kāds no blakus
esošiem līdztiesiskiem komponentiem ietilpst vienībā, kas izsaka vispāri-
noša rakstura saturu, bet citi — paskaidrojošā vienībā, tad šādos gadīju-
mos, kaut arī līdztiesiskie komponenti ir blakus, tie neveido vienu uzbūves

vienību, jo starp šiem komponentiem nav cieša jēdzieniska vienojuma, piem.,
Un tāllt jūra kļuva pavisam citāda — \\vējš asāks, viļņi lielāki, lai gan par
vētru nevarēja būt runa. V. L. 14, 15.

4. Vienkāršas daļas un nevis saliktam sakārtojuma vai saliktam pie-
kārtojuma teikumam atbilstoša salikta daļa ir tie jaukta salikta teikuma

blakus esošie līdztiesiskie komponenti, kurus visus ievada viens un tas pats
saiklis — visbiežāk saiklis un, viens un tas pats saikļvārds vai kāds cits

vārds, kam attiecīgajā komponentā ir noteikta teikuma locekļa funkcija.
Un lejas pilnas puku, un tās klanās man, un es eju atkal un staigāju

pa viņām, balts, mierīgs un skaists, un viņas klanās un smaržo, un laimīgas

jātas, ja es kādu saminu, un saka: esi sveicināts, esi sveicināts! J. Ak. 1, 9.

Un ceļš veda pa zemi, pa dzīvi, un dzīvē bija zaļi mauri un sili, sarkanas

magones un asinis, dzeltenas saulpukes un smiltis, melna maizes zeme un

lokomotīves sodrēju grīste, un strādnieka darba blūzē kā siltā varavīksnē,

kas atmirdzēja no sviedru lietus un prieka saules, saplūda visas krāsas.

Sudr. 4, 29. Te bija daudz darīts, lai pagātni saglabātu lespējami Ilgi, te

viss bija uzposts kā muzejā, balstīts, aizžogots un restaurēts, bet tomēr te

ar varu lauzās iekšā tagadne... Zāl. 2, 226. Ziedi neglāstīja, ziedi nečuk-

stēja klusus, sapņaini saldus vārdus, ziedi lika uztraukties, ziedi lika platāk
ieplest acis un saskatīt to, kas nav redzēts. A. J. 1, 36.

5. Uz vienkāršas daļas nošķīrumu no saliktas daļas dažkārt norāda

pieturas zīmes — kols, semikols vai domu zīme, kas vairāk nodala kādu

komponentu no pārējiem.
Es it kā dzerdams lieliem malkiem ieelpoju spirgto, vēso gaisu; vakars

ir mierīgs un kluss, taču ausis turpina rūkt un dūkt, kā kad kombains vēl

nebūtu nostājies, bet strādādams brauktu mums nopakaļls. Ē. V. 1, 218.

6. Ja jauktā saliktā teikumā ir tikai līdztiesiski komponenti, kas sav-

starpēji ir saistīti gan sakārtojumā, gan piekārtojumā, tie palaikam veido

atsevišķas uzbūves vienības resp. vienkāršas daļas. Atkarā no jēdzieniskā
saistījuma starp komponentiem dažos gadījumos šāda veida teikumos va-

rētu arī runāt par saliktam sakārtojuma vai saliktam piekārtojuma teiku-

mam atbilstošu vienību resp. saliktu daļu.
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Aizskrējusi trauksmainie palu ūdeņi, upes atkal sakāpušas savās gult-

nēs, nodunējuši pirmie pavasara pērkoni, un lieti no ceļiem aizskalojuši
ziemas sakrātos netīrumus. L. 2, 6, 14. Emīlija nepaguva nobeigt sava tei-

kuma: no āra ienāca meitene, gadus deviņus veca, un tai pakaļ nāca

jaunava, arī vēl gandrīz bērns, gaišā uzvalkā un ar kailu galvu. Saul. 4,
182. Ēriks gribēja spoguli aizvākt, bet māte neļāva: tas bija divkārša pie-

miņa — no Jāniša un Atmiņas. A. S. 10, 66. Kuģis grimst strauji; nakts ir

melna, un melni ir ūdeņi. D. Zigm. 2, 308.

1196. §. Jauktā saliktā teikumā, kurā ir kāda salikta daļa, kas atbilst

saliktam pakārtojuma teikumam, šās saliktās daļas atkarīgais komponents
(vai atkarīgo komponentu virkne) attieksmē pret neatkarīgo komponentu
var būt gan postpozitīvs, gan prepozitīvs, gan arī atrasties starp neatkarīgā

komponenta vārdiem, t. i., tāpat kā saliktā pakārtojuma teikumā.

Priekšstrādnieks līksmi nopurināja galvu, viņam šķita, ka visu ne-

dēļu nav šaubījies, zinājis noteikti un citiem teicis, ka svētdienas rītā būs

taisni tā, kā tas patlaban redzams. A. U. 4, 116. Saņēmis savā sakarsu-

šajā rokā Anitas roku, Oskars ilgt turēja to savos pirkstos, un viņam

bija bezgala labi, apzinoties, ka līdzās atrodas vistuvākais

un visuzticamākais draugs, kas gatavs kopā ar viņu dalīt visgrūtāko lik-

teni un kas nekad nepametīs, lai arī kas ar viņu notiktu. V. L. 13, 278.

Lai gan Bimbulats aizjāja ātrāk, tomēr Amb altaja b aitai s

bija paradis vienmēr doties pa priekšu, tādēļ ari tagad
drīz vien viņš panāca bēri, aizsteidzās tam garām un tad sāka let atkal sav-

vaļlglem soļiem. 8.-U. 13,44.

Beidzot pretī brauca smaidīga tumšmate smalkiem sejas vaibstiem un

dzidru, skanīgu balsi — viņa, sēdēdama lielos, gumijas rie-

pām apvilktos ratos, kas viscaur bija piekrauti ar stāvus sa-

statītām piena kannām, tralllnāja kādu dziesmiņu. E. V. 1, 38.

Ja jaukta salikta teikuma saliktajā daļā kādam neatkarīgam kompo-
nentam ir pakārtoti vairāki atkarīgie komponenti, kas neseko cits citam,

tie attieksmē pret savu neatkarīgo komponentu var nostāties jo dažādās

vietās: viens atkarīgais komponents ir postpozitīvs, otrs — prepozitīvs, cits

var atrasties starp neatkarīgā komponenta vārdiem v. tml.

No otrā stāva ziemeļu gala istabas loga varējajedzēt jūru un metrus

piecdesmit garu liedaga posmu; ja ņēma palīgā tālskati, tad varēja

ne vien labi saredzēt, bet ari pazīt cilvēkus, kas tur

staigāja. V. L. 13, 88. Sausi, priedēm apauguši uzkalni mijas ar zemām,

purvainām vietāmi un, kam vēlēšanās ieskatīties, tas viegli ierau-

dzīs, kur senos laikos stiepusies kāpa, kur atkal zemās jomās skalo-

jies ūdens. D. Zigm. 1, 6.

Jauktā saliktā teikumā, kurā ir tikai saliktas daļas, kas atbilst saliktam

pakārtojuma teikumam, atsevišķo daļu struktūra neatkarīgā un atkarīga

komponenta novietojuma ziņā var būt vai nu vienāda, t. i., atkarīgo
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komponentu novietojums visās daļās ir vienāds, vai arī dažāda, t. i.,
atkarīgo un neatkarīgo komponentu savstarpējais novietojums daļās ir da-

žāds, piem., atkarīgais komponents pirmajā saliktajā daļā ir postpozitīvs,
bet otrajā — prepozitīvs v. tml. Gadījumu vairumā saliktam pakārtojuma
teikumam atbilstošās saliktās liaļas komponentu novietojuma ziņā ir struk-

turāli vienādas — palaikam ar postpozitīvu atkarīgo komponentu, tomēr

sastopami arī jaukti salikti teikumi ar strukturāli dažādām saliktām

daļām.
Sajutis ielīstam kaulos patīkamu siltumu, atcerē-

jos, ka vienu brīdi biju šaubījies par divi tūkstoši pirmā [kuģa] koman-

das godīgumu — tas bija tobrīd, kad veijeri saspringti dziedāja

un mēs domājām, ka tīklā iekļuvis ķērājs. Ē. V. 1, 143. Mirdza gai-

dij a, lai Zenta pirmā kļūst vaļsirdīga, izsaka savas domas par vakar-

dienas saskriešanos ar Rasmani, un tad ari viņa varētu reiz

atklāti izkratīt visu, kas sakrājies uz sirds un no kā vaļā tikt

ļoti alka. A. S. 10, 145.

Par krusttēvu Jāni, par mazo Aivaru un svešo krust-

māti Olgu pēdējās divi dienās viņš bija tik daudz

laba un brīnišķīga dzirdējis, ka viņa mazā galviņa to visu ne-

maz nespēja prātā paturēt, bet tagad, kad ilgi gaidītais brīdis bija

klāt, viņu mulsināja nezināmo brīnumu tuvums, sastin-

dzināja gaidu pilno dvēseli un visu pasauli piepildīja
ar savādu baismu. V. L. 10,15. Akā ūdens nokritās tā, ka

visa kārts līdz vindai jāsabāž iekšā, kad gadijās veļas mazgājamā diena,

vakarā jau tīri balts smēlās spaini. A. U. 4, 112. Kad uz

brīdi nodzisa gaismas raķetes, varēja redzēt melnas debesis,

un no tām varēja spriest, ka ir jau nakts. A. Grig. 1, 113.

1197. §. Ja jauktā saliktā teikumā ir kāda salikta daļa, kas atbilst sa-

liktam pakārtojuma teikumam, tad šīs saliktās daļas atkarīgā kom-

ponenta nozīmes svarīgumam visa teikuma satura kopumā un līdz

ar to starp daļām esošo jēdzienisko attieksmju izveidošanā var būt vairā-

kas pakāpes.
1. Jauktu saliktu teikumu saliktās daļas atkarīgais komponents, kas at-

bilst kādam palīgteikuma veidam, visas šīs daļas jēdzienisko attieksmju
izveidē nav nozīmīgs. Atkarīgais komponents, kas katrā konkrētā gadī-
jumā, protams, arī šādos teikumos, veic zināmu satura niansēšanas uzde-

vumu, ir tomēr tikai vai nu visa neatkarīgā komponenta satura, vai arī ti-

kai kāda atsevišķa vārda nozīmes precizētājs vai niansētājs. Šādu jauktu
saliktu teikumu saturs bez atkarīgā komponenta satura neko būtisku ne-

zaudē, bez tā nemainās visa teikuma kopējā jēga, kā arī daļu savstarpējās

jēdzieniskās attieksmes. Tāda nozīmes pakāpe palaikam ir apzīmētajā pa-

līgteikumam atbilstošam atkarīgam komponentam dažos jaukta salikta tei-

kuma veidos.
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Tur, vlnauga lapotnē paslēpies, slienas vecais skolas nams, kur tagad
vairs neskan bērnu kņada stundu starpbrīžos; tur kapteiņa Ziemeļa mazā

vasarnīca, un tur pie pašas upes ābeļu dārzā brūn agrākā kuģīpašnieka kap-

teiņa Zītara māja — liela, veclaicīga, pusotra stāva, apdrupušu kārniņu

jumtu. V. L. 14, 9. Tad Zenta, kas sēdēja priekšā pie galda, sāka aplaudēt,
un viņai pievienojās visi klausītāji. A. S. 10, 271.

2. Citos jauktos saliktos teikumos atkarīgā komponenta saturs cieši

saistīts ar neatkarīgā komponenta saturu, un abi kopā tie veido vienotu

satura vienību — saliktu daļu, kas kopumā ir kā viena sintaktiski seman-

tiska detaļa kādā lielākā veselumā resp. visā jauktā saliktā teikumā. Šādā

izlietojumā palaikam var būt visiem palīgteikumu veidiem atbilstoši kom-

ponenti, atskaitot teikuma priekšmeta un izteicēja palīgteikumu.

Atkal parādījās saule, un tās norieta staru mirdzums rasotajos laukos

izskatījās kā smaids, kad asaras acīs vēl nav nožuvušas. Kar. 7, 6, 43.

Katrā tādā klaiņojamā zēns redzēja daudz ko tādu, par ko viņam agrāk

nebija bijusi pat jausma: lielā dabas grāmata izrādījās daudz valdzlno-

šāka nekā visi Roblnsonl Krūzlņi un grāfi Monte-Kristo, lai gan arī tos va-

rēja lasīt aizgūtnēm. V. L. 13, 31. Sniegs ar lietu nāca lejā no melngani
pelēkajām debesim, un vējš reižu reizēm smagās piles svieda ar tādu sparu

pret Sausnoru Istabas logu rūtim, ka tās dārdēja. 81. 13, 112. Bula laiks

bija beidzies, tagad zveja atkal gāja pilnā spēkā — par to liecināja pilnās

zivju kastes, ko zvejnieki bija atveduši uz pieņemšanas punktu, un vairā-

kas smagās automašīnas, kas pie žāvētavas gaidīja kravu. V. L. 13, 174.

3. Jaukta salikta teikuma saliktās daļas atkarīgā komponenta saturs

ir būtiski svarīgs un nepieciešams, jo bez tā neatkarīgā komponenta
saturs ir nepilnīgs vai arī nemaz nav saprotams. Tāpat kā dažos saliktos

pakārtojuma teikumos, arī šādos jauktos saliktos teikumos palīgteikumam
atbilstošā atkarīgā komponenta saturs parasti svarīgāks par virsteikumam

atbilstošā neatkarīgā komponenta saturu.

Šādos gadījumos atkarīgais komponents palaikam atbilst nosacījuma

palīgteikumam, laika apstākļa palīgteikumam, cēloņa apstākļa palīgteiku-
mam v. c.

Istaba bija tukša un klusa, un, ja kāds stiprāk aizrunājās, tad atbalss

noskanēja pa visu Istabu. D. A. 1, 482. Sveķainās un tāšotās mizas dega

sprēgādamas, un, kad nogāja lielie dūmi, kad liesmas vijās vairs ap tī-

rām, tumši sarkanām oglēm, tad virs tām sijājās vienīgi svelmains gaiss.

J._Jauns. 9, 263. Mirdza saskatījās ar Zentu, bet, tā kā Pēteris pats neatzi-

nās savā izlēcienā, ari viņas klusēja, negribēdamas sarūgtināt Bauskas

aizbraukšanas bridi. A. S. 10, 298.

īpaši svarīgi ir teikuma priekšmeta palīgteikumam, ka ari izteicēja
palīgteikumam atbilstošie atkarīgie komponenti, kuros īsteni ir ietverts

jaukta salikta teikuma saliktās daļas galvenais saturs, jo te virsteikumam

atbilstošie neatkarīgie komponenti palaikam ir bez konkrēta satura.
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Izradās, ka pie Tallinas un Ļeņingradas krustojušies arī mūsu

kara ceļi, un tas mūs tuvina vēl vairāk. Ž. Gr\ 2, 37. Mirdza uzmanīgi klau-

sījās, un, Izsekojot katram runātāja vārdam, viņai likās,
ka tas pašķir zilganu migliņu no dzīves un tā kļūst skaidri saskatāma

asās kontūrās. A. S. 10, 281. Ūdeņi garo, un brīžiem šķiet, ka šo

dziļo un neaptverami lielo katlu kāds atlants pazemē cītīgi kurina.

2. Gr. 2, 95.

1198. §. Vienam un tam pašam atkarīgajam komponentam, kas atbilst

kādam palīgteikuma tipam, dažādos jaukta salikta teikuma veidos var būt

dažāda nozīmes svarīguma pakāpe: dažos gadījumos tas ir mazāk nozīmīgs,
turpretim citos gadījumos tam pašam palīgteikuma veidam atbilstošais at-

karīgais komponents ir pilnīgi nepieciešams, lai starp teikuma daļām izvei-

dotos noteiktas jēdzieniskās attieksmes. Tā, piemēram, abos sekojošos pie-
mēros atkarīgais komponents atbilst laika apstākļa palīgteikumam. Pir-

majā piemērā tas ir mazāk nozīmīgs, otrajā — būtiski nepieciešams, jo tajā
izsacītā darbība ir nepieciešams loceklis to darbību ķēdē, kuru secīgo norisi

izsaka visi teikuma komponenti kopumā.
Kādu vakaru labi pavēlu un pašā nejaukākā laikā atvērās Anužas mā-

jokļa durvis, kad viņa nekāda svešniekapie sevis negaidīja, un ienāca pa-

mazām un it kā ar lielu nogurumu sastingusi, salijusi un, protams, ari

pārsalusi sievišķa. Kaudz. 1, 339. Agrāk, zēns būdams, gan viņš te bija stun-

dām Ilgi peldējies: kad ūdenī uznāca aukstuma drebuļi, tad pagāja malā,

sameklēja paprāvus akmeņus, kurus tikko varēja celt, un mēģināja ar ci-

tiem zēniem, kurš tālāk varēs pasviest. 8.-U. 13, 56.

Vienā un tai pašā jauktā saliktā teikumā var būt dažāda nozīmīguma

komponenti, piem., Sadrūmušu seju, cieši sakniebtām lūpām Anna tagad
nesa un apkopa ievainotos, — no malas raugoties, varēja likties, ka šī

skaistā meiča vai nu noskaitusies uz visu pasauli, vai pilnīgi bezsirdīga,
bet katram cilvēkam, kam nācās viņu Ilgāk un tuvāk novērot, kļuva skaidrs,

ka šis skarbums Ir tikai šķietams un gluži ārējs. V. L. 10, 294.

1199. §. Jaukta salikta teikuma apjoms komponentu un daļu skaita

ziņā var būt visai dažāds.

Minimālo komponentu skaitu nosaka šo teikumu pamatraksturs:
lai vienā saliktā teikumā starp komponentiem varētu realizēties dažāds sin-

taktiskais sakars, tajā nepieciešami vismaz trīs komponenti.
Sievietes novāc tēju, bet no kalniem nāk viri ar dzelzs rūdas pilniem

kurvjiem pār muguru — viņi kausē tēraudu. PLSiev. 6, 12, 7. No rudens

puses nesniga nemaz, vēl ap Mārtiņiem bij tik silts, ka ari Sūnu Ciema lau-

kos rudzi sazēla lidz puslteliem. A. U. 39, 18. Laimes trīsās nodrebēja viņa

sirds, kad viņš iedomājās savu dēlu, mazo Aivaru: neko visā pasaulē viņš

nemīlēja ar tādu neprātīgu pieķeršanos kā šo mazo būtni — savas dzīves

saulesstaru un lielo cerību. V. L. 10, 33.

Komponentu daudzums jauktā saliktā teikumā nav ierobe-
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žots, un šo teikumu apjoms var būt ļoti liels. Daži jaukti salikti teikumi

ir tik plaši, ka tie atrodas uz robežas starp teikumu — gan plašu, tomēr

atsevišķu teikumu — un lielāku, vēl plašāku kontekstuāli sintaktisku veido-

jumu, kuram vairs nav atsevišķam teikumam raksturīgā gramatiski intona-

tīvā apvienojuma un kurā ietilpst divi vai vairāki atsevišķi paši par sevi

strukturāli un intonatīvi pabeigti teikumi, kas satura ziņā ir saistīti pla-
šāka konteksta sakarā.

Viņi rakstīja viens otram divreiz nedēļā, un katra vēstule atklāja kaut

ko jaunu otra būtībā; tas, ko viņiem nebija izdevies saskatīt, saklausīt un

izdibināt vienam otrā gadiem ilgās pazīšanās laikā, tagad atklājās pats no

sevis nesteidzīgā pakāpenībā: pamazām nolobījās ārējā čaula, kas citu cil-

vēku acīm slēpa īpatņa visapslēptākās dvēseles kustības; Anna un Aivars

neapzinīgi atsedza viens otram to nezināto savas būtības saturu, bez kura

nav Izveidoļams pilnīgs priekšstats par otru cilvēku — kā balts plankums,
kā «Terra Incognita» tas valdzina mūs un neatvairāmi pievelk ar savu ne-

izdibinātību un noslēpumainību. V. L. 10, 566.

Plaša apjoma jauktu saliktu teikumu vidū sastopami tādi teikumi, ku-

ros atsevišķi komponenti nesakļaujas ar pārējiem komponentiem kā pilnīgi
neatņemama un nepieciešama vienā veselumā organiski saistīta sastāvdaļa,
bet ir samērā patstāvīgi kā gramatiski intonatīvā ziņā, tā satura ziņā. Šādi

komponenti varētu būt arī atdalīti atsevišķos patstāvīgos teikumos, un to

iesaistīšanu jaukta salikta teikuma sastāvā zināmā mērā var uzlūkot par

attiecīgā autora individuālu teikuma veidošanas paņēmienu.

Daži augļu koki un ceriņu krūmi auga pie mājām pilnīgā savvaļā, —

kad cūkai atskrēja sivēni, tie izrakņāja mazo dārzu bedru bedrēs. V. L. 10,
83. Lāgu lāgiem tik kāda vabullte ledūcās, šl dākšana škltās kā tālu vakara

zvanu skaņas trīcēšana, kuru vējš viļņu viļņiem aizšūpo, tad aiznes garām
un tad atkal no jauna atsit ausis ... Aps. J. 2, 119.Atmiņās par nesenajiem

kopīgās cīņās aizvadītiem gadiem laiks aizritēja nemanot; viss grūtais un

briesmīgais šodien atausa viņu gara acīm neizsakāmā skaistumā un pie-

vilcībā, ik sīkums toreizējo v'aroņdienu ainā vizmoja ar brīnišķīgu spožu-

mu, — visiem viņiem likās, ka tas bijis pats skāistākais laiks viņu dzīvē.

V. L. 10, 431.

Parasti plašus teikumus tomēr neveido, mehāniski ietilpinot viena sa-

likta teikuma ietvaros lielu skaitu komponentu. Atsevišķu domu vienību ap-

vienošanai vienā lielākā vienībā — vienā plaša apjoma teikuma arvien ir

savs pamats, kas sakņojas gan izsakāmā satura rakstura, gan izsacījuma

mērķī vai nolūkā, gan attiecīgā runas situācijā, kuru dēļ runātājs vai rakstī-

tājs atsevišķas izsakāmā satura vienības to ciešākai sasaistīšanai apvieno
viena plaša apjoma teikumā.

1200. §. Jaukta salikta teikuma uzbūves plašums un lielā daudzvei-

dība ļauj šai teikumā ietvert visai bagātu saturu un izsakāmo domu da-
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žādot. Tomēr arī jauktiem saliktiem teikumiem ir savas robežas, kurām

pāri runātājs vai rakstītājs nevar iet.

1. Kā ikkatra, tā arī jaukta salikta teikuma apjoms nedrīkst pārsniegt
teikuma saprotamības robežas un līdz ar to nedrīkst būt par ka-

vēkli lasītājam vai klausītājam uztvert tajā izteikto saturu.

Jaukta salikta teikuma uzbūves vienības gan dod iespēju katrā daļā
iekļaut saturu ar lielāku vai mazāku relatīvās pabeigtības pakāpi, tomēr arī

šais teikumos visām uzbūves vienībām jābūt citai ar citu jēdzieniski saistī-

tām, kopā jāveido organisks, noslēgts veselums, lai teikums nezaudētu sa-

vas sazināšanās līdzekļa funkcijas.
Mūsu pilsētai aprit astotais gadsimtenis, es viņu saskatu tālos šalcošos

mežos, no eglēm un priedēm celtu, un manai dvēselei tzrit cauri cīņas un

darbi, ko mana tauta veikusi šai pilsētā. Sudr. 4, 54. Oskars aizsteidzās uz

noliktavu, bet Anita ar Taņu devās uz jauno dzīvokļu namu, kas atradās

metrus trīssimt no kantora — pašā Zāļupes krastā; Taņas mantas pagai-
dām atstāja Oskara Kļavas darba istabā. V. L. 13, 309. Kuģīšu dziļā

iegrime liecināja, ka tie nav tukšā leradušies dzimtajā ostā: pusotra mēneša

savus lomus atdevuši citām fabrikām un kombinātiem pārstrādāt, ekspedī-

cijas dalībnieki vismaz vienu pilnu kravu bija atveduši mājās, un tas nu

lieti derēja, jo sakarā ar vētraino laiku tuvākajās dienās kombināts neva-

rēja cerēt uz lielākiem zivju pievedumiem. V. L. 13, 314. Ir jau tādi

brīži cilvēka dzīvē, kad tu pats īsti neapzinies, par ko raudi, bet asaras

lejas un lejas, un, kad tu pabeidz raudāt, tad liekas, ka sirds kļuvusi vieg-

lāka, bēdas aizmirsušās, bet pats it kā esi kļuvis skaidrāks un stiprāks.
2. Gr. 4, 67.

2. Jauktā saliktā teikumā izteiktajam saturam noteikta vienota vese-

luma un domas pabeigtības raksturu piešķir teikuma intonācija. Tā

parāda, vai predikatīvās vienības ir atsevišķi patstāvīgi teikumi vai salikta

teikuma komponenti. Jaukta salikta teikuma komponenti dažkārt var būt

gan satura, gan gramatiskā saistījuma ziņā samērā neatkarīgi, bet tiem

tomēr nav intonatīvās pabeigtības rakstura. Sal., piem.:
leva stāv celiņa galā un raugās uz bumbieri. Tai zarotne aizķē-

rušies dzidri zaļa vakara zvaigzne. D. Zigm. 1, 255;

Sl novada skaistums lēti nedodas rokā, to uzreiz nesaskatīsi reti

izkaisītajās mājās, priežu mežu šķietamajā vienmuļībā, un šejienes druvas

nespēj izaudzēt tik kuplas vārpas augstos stiebros kā citur. D. Zigm. i, 6.

1200.a §. Jaukta salikta teikuma komponentu apvienošanai viena veselā

teikuma vienībā noder dažādi strukturāli saistīšanas lī-

dz ek ļ i: saikļi un saikļvārdi, zināmu vietniekvārdu izmantojums, atsevišķu

vārdu atkārtojums v. tml.

1. Jaukta salikta teikuma komponenti ir saistīti ar saikļiem vai

saikļvārdiem.
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Viņi sarunājās par skābbarību, par to, cik jāsagatavo tagad un rudenī,
ka pašreiz zāli sasmalcināšot šai brigādē, un Karmena, no visiem šiem ap-

rautajiem vārdiem un teikumiem saprazdama gaužām maz, tomēr klausī-

jās tajos klust un nopietni, bet saruna izbeidzās, un viņš aizgāja, atvadām

pamājis ar galvu. E. V. 1, 9. Viņš apkampa Aivaru un ilgi sēdēja viņam lī-

dzās, nesacīdams ne vārda, bet viņa lielās, stiprās rokas visu laiku glās-
tīja Aivara plecus, galvu, kuplos matus un pirkstus, un, lai nu kā viņam
tas nepatika, pašam acis krājās sāļais mitrums un lielām lāsēm tecēja pa

vaigiem lejup. V. L. 10, 305. Vispēdīgi arī Jānis sasita plaukstas, bet tad

jau citi beidza, un viņš apjucis paskatījās visapkārt, tomēr turpināja plauk-
šķināt, lidz Emma piegrūda ar elkoni, un viņš apklusa. A. S. 10, 271.

2. Kā citos saliktos teikumos, tā arī jauktā saliktā teikumā kompo-
nentu saistīšanas nolūkā jo bieži kādā vienā komponentā minēto darbības,

priekšmeta, parādības, personas nosaukumu citā komponentā aizstāj ar

vietniekvārdu vai apstākļa vārdu.

Sejas vaibsti bija smalki un nezin kāpēc likās skumju ap-

dvesti — varbūt tādus tos vērta nakts un mēness, kas nu jau bija
pakāpies krietni augstu. Ē. V. 1, 36. Kaut kas jauns šai laikā bija radies arī

tajā samērā mazajā pasaulītē, par kuru stāstīts šajā grāmatā, — ari

tur dzīve nestāvēja uz vietas. V. L. 13, 280. Senāk sacīts, ka leroču šķin-

doņā māzas klusē, bet tās neklusēja padomju tautu negantajā cīņā
pret fašistiskajiem iebrucējiem, tās skaļi sasaucās kauju laukos, aizmu-

gures ciemos un okupētajos apgabalos, un lielajā padomju kori skanēja
latviešu rakstnieku balsis, un tad atminēties tikās nevis veco latīnisko tei-

cienu, bet gan Puškinu, kas vieniem lauriem apvij liru un šķēpu. Sudr. 3,
160.

Dažos gadījumos kādā teikuma komponentā lietotais vietniekvārds,

vietniekvārdu kopa vai apstākļa vārds sevī it kā ietver vai nu vairākos

iepriekšējos komponentos, vai pat visos teikuma iepriekšējos komponentos
izteikto saturu.

Beidzot viņš ieklausījās, kā putni žužināja, svilpoja un pļāpāja, ka.

egļu galotnēs vēsma noslēpumaini švīkstēja, —t ā bija vecā dziesma, kura.

jau viņš kā ganu zēns bija svinīgi klausījies. J. Por. 2, 79. Bija ta, it ka

pēkšņi būtu izbeigusies melna, murgaina nakts un saules staros miljonu
acis uzaususi krāšņa, skatienam neaptverama ainava — ar mežiem un lau-

kiem, upēm un pakalniem, ciemiem un pilsētām, kur kūpēja rūpnīcu dūmeņi
un mutuļoja darbs, jauna, apgarota dzīve: tas viss tagad piederēja tau-

tai,-— paaudžu paaudzēs radīts un uzkrāts, vienā dienā atgūts uz talku lai-

kiem! V. L. 10, 229. Laiku pa laikam kuģis sadūrās ar kādu ledus gabalu,
kura baltā cepure bija tikko samanāma, tad dobjš brlkškls, kā sabrākot

mūra sienai, pārtrauca klusumu un pelēko vienmuļību. E. V. 1, 133.

3. Sastopami arī tādi jaukti salikti teikumi, kuru visās daļās resp.

visos līdztiesiskos komponentos, skaidrāk izceļot, vairāk uzsverot, akcen-
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tējot attiecīga nojēguma nozīmīgumu, saskaņā ar izsakāmo saturu — at-

kārtojas vieni un tie paši vārdi. Bez komponentu saistīšanas nozī-

mes šādam vārdu atkārtojumam ir arī vēl zināma izsakāmā satura kāpinā-
juma nozīme.

Vēl šodien zvejnieki lietoja Oskara Kļavas jūras murdu vai kūri;
vēl šodien viņi bagarēja lučus un plekstes ar motorlaivām, kur apglu-
mējušās bagara tauvas cilvēka roku vietā vilka motoram piekonstruētā
vinčas spole. V. L. 13, 77. Mums prātā bija Maskava, kvēlā brīvības

sirds, uz kuru lauzās niknais lenaidnieks, mums prātā atausa Mas-

kava, no kuras šķīrāmies ar skumjām kā no mīļas mātes, mums prātā
nāca Maskava, kas saslējās visā spēkā, lai atvairītu kāškrusta jūgu.
Sudr. 4, 18. Te — tēva mājās — Blaumanis atrada cilvēkus, kurus mēs

šodien pazīstam kā literārus sugas vārdus, te no lauku ļaužu likteņiem
viņš smēlās sižetus savām novelēm un lugām, te viņš lemācījās to tē-

laino, sulīgo un bezgalīgām noskaņām bagāto latviešu valodu, kas viņam

ļāva izteikt visu, ko cilvēki domā un jūt. Pad. J. 8, 92.

Dažreiz vieni un tie paši vārdi atkārtojas ne visās, bet tikai da-

žās jaukta salikta teikuma daļās, piem., Un vēl tumšākas vērtās cilvēku

sejas, v ē l lielāks auga viņu naids pret tiem, kas bija lemesls šim postam,
un vienīgi apziņa, ka notiekošais Ir neatvairāms un liecina par atrisinā-

juma tuvošanos, kaut cik spēja viņus mierināt. V. L. 13, 22.

4. Ir jaukti salikti teikumi, kuros kāda viena komponenta vārds vai

vārdu savienojums ar noteikta teikuma locekļa funkciju attiecas vai nu

uz visiem, vai arī tikai uz dažiem komponentiem, piem., Zvejnieku suņi
te vēl skrien apriet katru garām braucošu mašīnu un ciemata ļaudis
uz brītiņu pārtrauc darbu, ja garām pa ceļu aiziet nepazīstams cilvēks, un

ilgi noskatās viņam pakaļ. V. L. 13, 291.

1201. §. Savas uzbūves rakstura dēļ jaukts salikts teikums ne visos

gadījumos krasi rīošķiras no citiem saliktiem teikumiem un dažkārt robe-

žojas ar vienu vai otru salikta teikuma veidu, visbiežāk ar saliktu pa-

kārtojuma teikumu.

1. Kā jaukta salikta teikuma, tā salikta pakārtojuma teikuma pazīmes
ir saliktiem teikumiem, kuros daži komponenti nozīmes ziņā gan ir saistīti

ar kādu citu komponentu vai kādu vārdu citā komponentā, bet gramatiski
ir visai patstāvīgi. Piemēram, teikumā Viņam likās (1), ka jaunā dzīve,

jaunais amats ir ierāvis viņu kā viļņainā jūrā (2), bet viņš neprot peldēt

(3), un šis Ozols, gribēdams viņu iemācīt, ir tik nežēlīgs (4), ka laiku pa

laikam pagrūž viņa galvu zem ūdens (5) (A. S. 10, 81) 2., 3. un 4. kompo-
nents ir jēdzieniski atkarīgi no pirmā komponenta, un to saturs ir saistīts

ar vārdu likās pirmajā komponentā. Taču 3. un 4. komponents gramatiskajā
izveidē ir visai patstāvīgi, un tie varētu veidot arī līdztiesiskus kompo-
nentus. Ja šos komponentus uzlūko par atkarīgiem no kāda cita kompo-

nenta, tad par atkarīgiem atzītos komponentus var uzskatīt par palīg-
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teikumiem, un viss teikums ir salikts pakārtojuma teikums. Ja turpretim 3.

un 4. komponentu atzīst par līdztiesiskiem, kas nav atkarīgi no kāda cita

komponenta, tad saliktajā teikumā ir vairākas daļas, un tas ir jaukts salikts

teikums.

Līdzīgi arī sekojošie piemēri.
Man vienkārši patīk vasarā būt pie ūdeņiem un raudzīties, kā

liesmo saules riets un ēnu tilti lēnām pārsviežas pāri upes llclm no viena

krasta lidz otram, kā otrā debess pusē no siliem Izkāpj milzīga lesarkana

mēness ripa — tad ūdens sāk kāpēt, un no turienes migla aizplūst pa pļa-
vām, lidz pusei aizsegdama krastmalas alkšņus, kuru virsotnes liekas pel-
dam baltajā, nule dzimušajā ezerā kā teiksmainas laivas. Ē. V. 1, 34. Lej-
niekiem bij tikai tris vecas ābeles, tik cieti [cieši] pie paša ērberglša, ka

vienai zari kārās jumtam pāri, rudeņos āboli bira sētsvidū un atrlpoja pie
pašām durvīm, tā ka rītos, durvis atverot, jāuzmanās, ka nesamin kādu.

A. U. 4, 520.

2. Jaukta salikta teikuma un salikta pakārtojuma teikuma pazīmes ir

tiem saliktiem teikumiem, kuru sastāvā izdalās it kā divas vienības: pir-
majā vienībā palaikam ietilpst teikuma sākuma komponenti (lielākoties
divi), kas saistīti ar šķiramo saikli vai — vai sakārtojumā. Otrajā vienībā

ietilpst teikuma pēdējais komponents. Pirmie ar saikli vai — vai saistītie

komponenti ir samērā neatkarīgi, tomēr tiem attieksmē pret pēdējo kom-

ponentu ir zināma laika apstākļa palīgteikuma vai pieļāvuma palīgteikuma
nozīme.

Vai dusa atlaižos, vai modri prati, Sirds tevi mīlēt, sargāt nenorims.

Sudr. 5,254. Vai ir rits, vai novakaro, — zelta birztala man zaro... C. 3, 322.

3. Ar jaukta salikta teikuma un salikta pakārtojuma teikuma pazīmēm
ir tādi salikti teikumi, kurus veido divi vai vairāki līdztiesiski komponenti,
kam ir kopējs atkarīgais komponents. Ja ir vairāki atkarīgie kom-

ponenti, tie neatkarīgajam komponentam pakārtoti pakāpeniski. Atkarīga-
jam komponentam ar visiem līdztiesiskiem komponentiem ir vienas un tās

pašas jēdzieniskās attieksmes, jo atkarīgais komponents vienlīdz paskaidro,
kad, kā, kur notiek līdztiesiskajos komponentos izteiktā darbība. Šāda

veida teikumos līdztiesiskie komponenti savstarpēji ir tik cieši saistīti, ka

tos var uztvert par vienu vienību, un teikumā ir tikai viens sintaktiskā sa-

kara veids — pakārtojums. Taču katram no līdztiesiskajiem komponentiem
ir savs gramatiskais centrs, tāpēc tie īsteni veido atsevišķus komponentus,
un šāds salikts teikums ir tuvāks jauktam saliktam teikumam.

Zeme jau bija uzsalusl un rītos koki sarmā balti, kad pārbrauca Oša

māsa no Maskavas. P. R. 3, 109. Kad uzmodās, pie debesim jau mirdzēja
zvaigznes un vienā vietā pie velves, mazliet atgāzies, spīdēja mēness.

S.E. 1, 11.

Līdztiesiski komponenti — divi vai vairāki — šādos saliktos teikumos

vienmēr novietojas cits citam blakus. Atkarīgais komponents attieksmē pret
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komponentiem, kuriem tas pakļauts, var būt vai nu postpozitīvs, vai pre-

pozitīvs.
Kazis zināja un Ojārs nezināja, ka Knlpers ir viens no iecirkņa

priekšnieka draugiem. V. E. 2, 40. Bet vakari uz kuģa bija tik vientulīgi
un sausā doka sienas tik apnikušas, ka Ingus nevarēja neiet. V. L. 14, 316.

Kamēr es īsumā izstāstīju savas jūrnieku jakas vēsturi, kapteinis mani

uzmanīgi klausījās un viņa acis savādi kvēloja. 2. Gr. 2, 33.

Līdztiesiskos komponentus var saistīt gan sakārtojuma, gan piekār-
tojuma sakars, resp. tie var būt saistīti gan ar sakārtojuma saikļiem vai

citiem sakārtojuma vārdiem, gan arī bez tiem.

Saule jau bija norietējusi un pār zemi ātri savilkās caurspīdīga pava-

sara krēsla, kad Straujups caur kailajiem kokiem ieraudzīja pamirdzam
Piejūras ugunis. J. Gr. 2, 6. Bija jau nakts un mēness bārstīja sidraba sta-

rus pār palmu birzi un svešo, rāmo lagūnu, kad Ako Izkāpa krastā. V. L.

11, 296. Kamēr māte rīkojās pa kūti un namiņu, kur bija izkārtas kūpinā-
šanai reņģes, Zane nosēdās atkārtot šīsdienas skolas uzdevumus, bet ma-

zais Valdemārs maigi dusēja, sapņodams par jaukajiem ziemassvētkiem.

V. Pl. 4, 343. Un, kad viņas [Anneles domas] atkal atgriežas mājā, piepil-
dījušas sirdi ar svētlalmlbu kā biti ar ziedu sulu jūnija rītā, tad tā nav

vairs darba dienu istaba, tā Ir kāda burvju pils ar sudrabā vizošu klonu, ar

zaļa dārgakmeņa caurspīdīgiem logiem, ar slrmpērļatnām, vizuļainām sie-

nām un griestiem ... Brig. 5, 85. Un rožu uguns apkārt man plīvo, Kūp

versmlgas smaržas kā dzīvības alkme, Kad zibeņu šautras caur viesuļiem

san. M. Ķ. 2, 25.

Ja jauktā saliktā teikumā ir vairāk nekā di vi līdztiesiski kom-

ponenti, kam ir kopējs atkarīgais komponents, tad tie parasti saistīti bez

saikļa.
Kad kalnos būs Izbūvēts labu ceļu tikls, atvieglosies pētniecības darbs,

meklējot jaunas zemes dziļu bagātības, Izaugs jaunas pilsētas un ciemi,

radistes jauni rūpniecības centri. Pad. J. 5, 25. Bet tie bija priecīgi ūdeņi,
tās bija pumpurotas bērzu galotnes, tie bija pūpolu pilni kārkli, ko es

tagad skatīju. J. Jauns. 9, 26.

Kādam no līdztiesiskajiem komponentiem bez visiem komponentiem
kopējā atkarīgā komponenta var būt arī savs atkarīgais komponents, kas

uz pārējiem līdztiesiskiem komponentiem neattiecas, piem., Kad P us~

kt n s dzīvoja, latviešu rakstniecība tikai tīņājās ārā no vācu mācītāju

autiem, vēl nebija cilvēku, kas aptvertu krievu tautas dēla ģēnija diže-

numu. Sudr. 3, 178.

JAUKTA SALIKTA TEIKUMA VEIDI

1202. §. Jaukti salikti teikumi uzbūves ziņā var cits no cita atšķirties

ar apjoma plašumu, ar tanīs esošo uzbūves vienību daudzumu, ar šo vie-

nību uzbūvi, sintaktisko sakaru starp tām, kā arī ar to savstarpējo novie-
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tojumu un saistīšanas līdzekļu izlietojumu. Minētās īpatnības un to da-

žādās variēšanās iespējas ļauj izveidoties vairākiem strukturāli atšķirīgiem
jaukta salikta teikuma veidiem.

Jaukti salikti teikumi vispirms nošķiras atkarā no teikuma raksturī-

gāko uzbūves vienību — daļu — daudzuma vienā teikumā. Šai sakarā iz-

šķirami jaukti salikti teikumi, kuros ir divas daļas, un jaukti salikti teikumi,
kuros ir vairāk nekā divas daļas. Šie veidi savukārt šķirojami dažādos pa-
veidos pēc tā, kāds ir šo daļu raksturs, t. i., vai daļas ir vienkāršas vai

saliktas, kādās pozicijās nostājas šīs dažādās daļas attieksmē cita pret
citu. Vienā jauktā saliktā teikumā var būt tikai vienkāršas daļas vai tikai

saliktas daļas, vai arī vienkāršu un saliktu daļu apvienojums.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS, KURĀ IR DIVAS DAĻAS

1203. §. Viens no biežāk sastopamiem jauktu saliktu teikumu veidiem

ir teikums ar divām daļām, kuras savstarpēji var būt saistītas gan ar sa-

kārtojuma saikļiem vai sakārtojuma vārdiem, gan arī bez tiem, resp. daļas
saista sakārtojuma vai piekārtojuma sintaktiskais sakars.

1. Starp jauktiem saliktiem teikumiem ar divām daļām visvairāk ir

izplatīti teikumi ar vienu vienkāršu, bet otru saliktu daļu, kura atbilst sa-

liktam pakārtojuma teikumam.

1) Salikta visbiežāk ir o t r ā daļa 1.
No vienas pakrastes malas uz otru, no viena ceriņa uz otru un no Kur-

zemes krasta uz Vidzemes pusi stiepjas smalkas, tikko saredzamas it kā

šķidrauta plēvītes: i tā Ir ziedu ceru un puķīšu smaržīgā dvaša, kuru viņi
izelpo vieglajā vasaras nakts miedziņā, Valdis 1, 76. Kaut kas bezgala
dārgs bija šais vaibstos, neprātīgi mīļš un tuvs, \ un viņš varētu tā skatī-

ties un skatīties — tādā pašā aizgrābtībā, kā kādreiz bērnībā skatījies
saulē, kad tā slmtkrāsaina izkāpj no siliem un tās liesmas deg debesis, ra-

sas pilienos un klusajos upes ūdeņos. Ē. V. 1, 80. Daugava bij gandrīz
jau tīra no ledus; ļ tikai ūdens vēl nekrltās, lai gan pakrastē sniega vairs

nemaz heredzēja. Valdis 1, 279. Kopš komandējuma parakstīšanas bija

pagājušas tikai divas dienas, i tāpēc Straujups atcerējās pat sīkumus, kam

bija sakars ar šķiršanos no pilsētas. J. Gr. 2, 4.

2) Retāk jauktā saliktā teikumā salikta ir p i r m ā daļa.
Kad aizdedza lampiņu, Andrs vēl neblj aizgājis gulēt, \ uz galdiņa ne-

aiztikta stāvēja saimnieces lenestā kāpostu bļoda, vesels pusklaips maizes

un divi griķu plāceņi. A. U. 4, 192. Ja arī ūdens nesnlegsles pari kaklam,

upes vidū Ir dziļas 'dūņas, kuras lerauj bridēju līdzīgi aukstam, kārām ro-

kām, | un neatšķetināmie ūdensrožu kātu vijumi biedē un mulsina.

D- Zigm. 1,5.

1 Teikuma daļu robežas parādītas ar vienu vertikālu svītru (ļ).
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2. Jauktu saliktu teikumu vidū sastopami teikumi, kuros abas daļas
ir saliktas. Šie jauktie saliktie teikumi ir divējādi.

1) Jaukta salikta teikuma abas daļas ir vienādas, t. i., abas at-

bilst saliktam pakārtojuma teikumam.

Karmena noskatījās, kā viņi pazuda aiz liepām, \ viņa dzirdēja, kā

braucēji sarunājās un smējās, kā Milda, pamanījusi velosipēdam zvanu,

sāka vienā laidā zvanīt. Ē. V. 1, 13. Bet zvēri, kas nāk šurp dzert, nekad

nenoliecas pie līmeņa, kamēr tas vēl saduļķots; | tie pabrien tikai dažus

soļus, cik nepieciešams, atsperas šķeltajiem nagiem zilajā gllzdā un, kad

nogulušas duļķes, ilgi dzer no klusās, tumšās upes. D. Zigm. 1, 5. Tie

[braucēji] runāja, ka upe drusku tālāk uz leju vēl neesot aizsalusi, \ un, pa-

tiesi, kad leskatījās, varēja redzēt kūpošus lāsmeņus, kur saltā straume

šņāca un burzguļoja kā verdošs ūdens katlā. Sudr. 4, 30.

2) Cits jaukta salikta teikuma paveids uzbūves ziņā rodas, ja abas

daļas ir dažādas: viena atbilst saliktam pakārtojuma teikumam,
otra — saliktam sakārtojuma teikumam vai saliktam piekārtojuma teiku-

mam.

Tā Lauska mazmājiņa viņam jau trešo gadu stāv tukša, kūtiņai griesti

legāzušies, istabā krāsns pa pusei nojaukta — ļ tas zvērs, tas Rīteru Lap-

sas pulka, visā apkārtnē plēš nost visu, kur tikai var lelīst lekšā. A. I).

4, 86. Ingus nebija radis celties tik agri, šai stundā bija vissaldākais

miegs, \ bet apziņa, ka tagad viņš atrodas uz kuģa un varēs strādāt sen

ilgoto jūrnieka darbu, kā ar roku atņēma miegu. V. L. 14, 40. Viņš juta,
ka Mirdzai Ildzi pieklusuši visa brigāde, | jaunieši vairs nesasaucas ska-

ļām zobgalībām, vecie iet garām, viens otra neredzēdami. A. S. 10, 133.

Sekodami straumes nestajiem baļķiem, viņi [pludinātāji] virzījās aizvien

tuvāķ upes grīvai — tā bija ķāda no Gaujas pietekām; | vienīgā atšķirība

šajā cilvēku un koku ceļojumā bija tā, ka pirmie soļoja pa krastu, bet pē-

dējie ļāva sevi nest duļķainajām palu straumēm. V. L. 14, 721.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS, KURĀ IR VAIRĀK

NEKĀ DIVAS DAĻAS

1204. §. Jaukti salikti teikumi, kuros ir vairāk nekā divas daļas, ir ļoti

daudzveidīgi kā daļu uzbūves ziņā, tā daļu savstarpējā novietojuma ziņa.

Šo teikumu vidū atsevišķi paveidi izšķirami pēc tā, vai teikuma ir tikai

vienkāršas daļas vai arī tikai saliktas daļas, vai vienkāršu un saliktu daļu

apvienojums.
1. Vienkāršākais jaukta salikta teikuma veids ar vairāk neka divām

daļām ir teikumi, kuros ir tikai vienkāršas daļas. Vienkāršas daļas var

būt savā starpā saistītas vai nu ar sakārtojuma saikļiem un citiem sakār-

tojuma vārdiem, vai arī bez tiem, resp. daļas saista sakārtojuma un piekār-

tojuma sintaktiskais sakars.
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Teikumi, kuros ir vienkāršas daļas, uzbūves ziņā robežojas ar tiem

teikumiem, kuros ir kāda vienkārša daļa kopā ar saliktu daļu, kas atbilst

vai nu saliktam sakārtojuma teikumam, vai arī saliktam piekārtojuma tei-

kumam.

Visbiežāk no šiem teikumiem sastopami tie jauktie saliktie teikumi,
kuros teikuma sākuma daļas saistītas bez saikļiem, bet pēdējā daļa pie-
saistīta ar sakārtojuma saikli vai sakārtojuma vārdu, parasti ar saikli

un vai bet. Ar saikli ievadītā pēdējā daļa piešķir teikumam spilgtāku izsa-

kāmās domas pabeigtības niansi.

Dārzā ir rasa, | tā spīd ziedu kausos, | tā samērcējusi smilgu smagās

bārkstis, I un katra zāles stiebra galā dreb gaidošs piliens. D. Zigm. 1,

217. Pagāja ziema, \ noplaka marta palu ūdeņi, I norima aprīļa cīruļu pu-

teņi, | iesila vēsie maija riti, \ un sākās pats skaistākais gadalaiks. Kar. 7,
6. 35. Velēnas mēs dārāmplānas, — I tādam darbam vajadzēja stipri asas

šķipeles [lāpstas], I un tādas mums ari bija. J. Jauns. 9, 320. Līdz Silajāņu
slavenajiem keramiķiem tā ari netikām — I stipri pielijuši ceļi, I bet mēs

uzzinājām vienkāršu, bet saviļņojošu stāstu par cilvēku atsaucību, atbalstu

grūtajā stundā. C. 7, 258.

Retāk šādos jauktos saliktos teikumos ar saikli ir ievadīta ne pēdējā,
bet kāda cita daļa, vai arī saikļi ievada vairākas daļas, piem., Griezās vir-

puļiem, un tā bija ļoti slikta zīme: taisījās putenis. A. U. 39, 58.

2. Jauktu saliktu teikumu ar vairāk nekā divām daļām var veidot tikai

saliktas daļas. Šie teikumi savukārt diferencējas atkarā no salikto

daļu rakstura.

1) Jauktā saliktā teikumā ir tikai saliktas daļas, kas atbilst saliktam

pakārtojuma teikumam.

Dažreiz Annai likās, ka Aivars tīšām no viņas vairās, I bet tajā pašā
laikā viņa saprata, ka Aivara Izturēšanās Ir tāda pati kā agrāk; \ ja toreiz

viņa rlclba nelikās atturīga un viņai nenāca prātā doma, ka viņš atraujas
no viņas, bet tagad diezgan bieži kaut ko tādu iedomājās, tad tikai tāpēc,
ka viņa pati bija kļuvusi citāda. V. L. 10, 554. Zvejas kuģu karavānu no-

slēdza kuteris, uz kura par kapteini bija Gusts Llepnieks: I šis kuģis bija
viens no tiem diviem (atskaitot flagmani), kam pašam sava maza radio

raidstacija — I vēlāk, kad ekspedīcija sasniegs izraudzīto zvejas vietu,

Gusta Liepnleka kuterim vajadzēs piedalīties izlūkošanā un izvirzīties flo-
tiles priekšgalā. V. L. 13, 287.

2) Saliktās daļas jauktā saliktā teikumā var atbilst kā saliktam pa-

kārtojuma, tā arī saliktam sakārtojuma teikumam vai saliktam

piekārtojuma teikumam.

Viņš stāvēja, atmetis galvu, un viņa gludi bālajā sejā neizmainijās
neviens vaibsts — i likās, ka uz tās palikusi vēl kāda maska: I tur bija
sastingusi izteiksme, kāda ir cilvēkam, kas pilnīgi apzinās savu un sava

darba vērtību un nemēdz rēķināties ar citiem. I. L. 1, 62. Taņai tagad bija

54 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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jaunas drēbes un glits ziemas mētelis, un viņa jau sāka izskatīties pēc
mazas dāmas, I viņas rokas kļuvušas baltas un maigas, tikai vietumis uz

plaukstām vēl nebija nolobījusies vecā tulznu āda; i jā — vecā āda pama-

zām lobījās nost, bet meičas sirds bija tā pati agrākā: I lai cik jūtīgi Ed-

gars vēroja un uztvēra katru visniecīgāko pārmaiņu Taņas būtībā, viņš
nesamanīja nekā tāda, kas viņu varēja sāpināt. V. L. 13, 68.

3. Komplicētāki un visbiežāk izplatīti ir tie jauktie saliktie teikumi,
kuros viena teikuma sastāvā ietilpst kā vienkāršas daļas, tā salik-

tas daļas, kas atbilst gan saliktam pakārtojuma, gan saliktam sakārto-

juma teikumam, gan arī saliktam piekārtojuma teikumam.

Šādas teikuma daļas var būt saistītas gan ar sakārtojuma vārdiem,

gan bez tiem; tāpat viena teikuma dažas daļas var but saistītas ar saik-

ļiem, citas — bezsaikļa savienojumā.

Šādiem jauktiem saliktiem teikumiem ir vairāki paveidi atkarā no tā,
kā grupējas un novietojas vienkāršās un saliktās daļas. Teikuma daļu rak-

sturs, daļu skaits un novietojums var būt ļoti dažāds. Tādā kārtā šie

jauktie saliktie teikumi struktūras ziņā ir visai daudzveidīgi, un tiem var

būt jo dažādas variācijas. Tāpat kā jauktos saliktos teikumos ar divām da-

ļām, arī teikumos, kuros ir vairāk nekā divas daļas, saliktā daļa vai sa-

liktās daļas, kas atbilst saliktam pakārtojuma teikumam, visbiežāk ir

postpozitīvas.

Lidaines upes malā jau sen bija noziedējušas lazdas, \ aizsmaržoja
baltās ievu kupenas, I un priecīgas jauniešu balsis vakaros sasaucās ar

putnu līksmo vlterošanu pakrastē, jo pavasaris un jaunība jau palaikam
nav iedomājami bez dziesmām. Br. S. 2, 121. Uzlecošā saule vispirms

iedzirkstljās rasas pilienos to [bērzu] galotnēs un tikai pēc tam sāka stai-

gāt pār tīrumiem un sētām; | kad meži, koki un mājas grima pakrēslī,
rieta liesmas kā dziestoša ugunskura ogles vēl gailēja bērzu rudenīgi sar-

kanajās un dzeltenajās lapās; \ kad pļavās miglas vāli audās un vēlās uz

priekšu, paugurs ar bērziem palika kā sala baltajā, drēgnajā jūrā un bērzi

kā bākas rādija ceļu traktoristam, kas droši stūrēja turp. Ē. V. 1, 23.

Tomēr kā vienkāršās, tā saliktās daļas var ieņemt teikumā jebkuru

poziciju. Ir gadījumi, kad visas vienkāršās daļas nostājas vienkopus blakus

cita citai. Tāpat vienkopus var nostāties arī visas saliktās daļas.
Līdz viņiem viļņiem vien atplūda ekskavatora rūkoņa, \ kaut kur

nesteidzīgi, it kā pa brīdim elpu atņemdama, dūca kuļmašīna, virs

vecā parka rudenīgi nosarkušajām liepām un ceļu krustojuma, kur atradās

bufete, klaigādami pirms tāliem ceļojumiem pulcējās putnu bari, I un šķita,

ka, rūpīgāk ieklausoties, var sadzirdēt nemierīgo lidotāju spārnu vēdas. ■
1, 171. Mācīties skolā, kur mācījies Rainis, ir gods un laime, \ bet šī pa-

gātne, šī rainiskās slavas vēsture ikvienam, kas tur darbojas, uzliek ari

lielus pienākumus, | Grīvas skolai jābūt teicamnieku skolai. Sudr. 3, 122-
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Bij jādomā, ka Marčs pašlaik kaut ko teiks savam draugam, ļ bet tad

jautrie smaidi nozuda, it kā tie viļņu starpā būtu ielaidušies, \un

Marčs gandrīz vienaldzīgi saņēma pasniegto makšķeri. Valdis 1, 39. Viņi
peldējās vairākas reizes dienā, bet vakaros, kad viņiem piebiedrojās ari

Anna, trijatā sēdēja uz kāpas un noraudzījās, kā saules bumba,sarkanīga
kā kvēles pilna ogle, lēnām iegrima jūrā: | likās, ka saule tūliņ sāks čūk-

stēt, saskaroties ar ūdeņiem, bet jūra tajā vietā vārīsies, un kūpēs zilgani,
sūri dūmi. V. L. 10, 593. Māte arī laikam iedomājusies ko skumdinošu —

' viņas smaids nodziest, \ vaigs kļūst ikdienišķi neizteiksmīgs, \ viņa sarāj
Ainu, kas sākusi velt pārāk lielas kimeņmaižu miklas piciņas. D. Zigm. 1,70.

Kā vienkāršās, tā saliktās da|as var novietoties arī pa vienai vai pa

atsevišķām grupām dažādās jaukta salikta teikuma vietās (piemēros iz-

dalītas vienkāršās daļas).
Tas bija viss, \ bet Mirdza ari negaidīja vairāk, jo te, šais nedaudza-

jos rindās, bija jūtams pats Upmalis, Valdis, kā viņš parakstījās, I un

kāds siltums strāvo no tāda paraksta, — | te bija jūtams Valdis ar ne-

remdināmo tieksmi vairāk apgūt, vairāk strādāt, vairāk dot citiem un

vilkt citus sev līdz. A. S. 10, 482. Dzīve ritēs tālāk, | šalks vējā Auru

sils, | vasaras vakaros migla kūpēs virs Čūsku purva, I lielas un mazas

kaislības lāgiem satrauks cilvēkus, kuri palika uz vietas tur tajās pelēkajās
mājās, | bet nevienam no tiem nebūs daļas gar Ilzi, | un viņai ari bās vien-

alga, kas ar viņiem te notiks. V. L. 10, 5. Nav tādas ģimenes šajā piekrastē,
kura kādreiz nebūtu apraudājuši sava piederīgā — tēva, dēla vai brāļa bojā
eju jūras dzelmē; | risks un briesmas, tāpat kā klusa vīrišķība un drosme,

pieder pie viņu ikdienas — \ tās ir tik parastas lietas, ka par tām pat ne-

mēdz runāt, atstājot šo prieku citiem, kas no malas noskatās vinu likteni.

V. L. 13, 40.

JĒDZIENISKAS ATTIEKSMES STARP JAUKTA

SALIKTA TEIKUMA DALĀM

1205. §. Jauktā saliktā teikumā starp daļām ir tās pašas jēdzieniskās
attieksmes, kādas ir saliktā sakārtojuma teikumā un saliktā piekārtojuma
teikumā ar vairāk neatkarīgiem komponentiem. Šādas vienādas jēdzienis-
kās attieksmes starp uzbūves vienībām minētajos saliktajos_ teikumos rodas

tāpēc, ka starp jaukta salikta teikuma daļām ir vai nu sakārtojuma sintak-

tiskais sakars, tāpat kā saliktā sakārtojuma teikuma, vai arī piekārtojuma
sintaktiskais sakars, tāpat kā saliktā piekārtojuma teikuma.

Jauktu saliktu teikumu daļu starpā esošo jēdzienisko attieksmju ana-

lizē nav nepieciešams katrā gadījumā īpaši nošķirt sakārto-

juma sakaru no sintaktiskā piekārtojuma sakara, jo jēdzieniskās attiek-

smes, uz kurām balstās šie divi sintaktiskā sakara veidi, maz atšķiras.
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Jēdzienisko attieksmju analizē ir svarīgi no vienkāršām daļām nošķirt
tās saliktās daļas, kas atbilst saliktam pakārtojuma vai saliktam piekārto-
juma teikumam ar mazāk neatkarīgiem komponentiem, tāpēc ka šīs

saliktās daļas palaikam kā viens veselums nostājas jēdzieniskās attiek-

smēs pret kādu citu daļu, neatkarīgi no tā, kāds jēdzieniskais saistījums
ir starp komponentiem pašā šajā saliktajā daļā. Turpretī mazāk nozīmīgi
ir šķirt no vienkāršām daļām tās saliktās daļas, kurās starp komponentiem
ir vai nu sintaktiskais sakārtojuma sakars, vai arī sintaktiskais piekārto-
juma sakars ar lielāku sintaktiskās neatkarības pakāpi starp komponentiem.
Šīs saliktās daļas, kas strukturāli varētu atbilst saliktam sakārtojuma tei-

kumam vai saliktam piekārtojuma teikumam ar neatkarīgiem komponentiem,
gadījumu vairumā jēdzienisko attieksmju ziņā nenostājas pret kādu citu

daļu kā viens veselums, bet saglabā savā iekšienē starp komponentiem tik-

pat spilgtu jēdzienisko attieksmju izpaudumu, kāds ir starp sakārtojuma
vai piekārtojuma sakarā esošajām vienkāršajām daļām. Līdz ar to jē-
dzienisko attieksmju aplūkojamā kā atsevišķas vienības var uzlūkot

gan vienkāršās daļas, gan arī to salikto daļu līdztiesiskos komponentus,
starp kuriem ir sakārtojuma vai piekārtojuma sintaktiskais sakars. Tādā

kārtā, skaidrojot jēdzieniskās attieksmes, ar daļu jāsaprot gan salikta

daļa, kas atbilst saliktam pakārtojuma teikumam vai saliktam piekārto-

juma teikumam ar mazāk neatkarīgiem komponentiem, gan vienkārša

daļa, kas atbilst vienkāršam teikumam un kas var pastāvēt gan kā atse-

višķa vienība, gan arī strukturāli iekļauties tādā saliktajā daļā, kura atbilst

saliktam sakārtojuma teikumam vai saliktam piekārtojuma teikumam ar

neatkarīgiem komponentiem.
Kaut gan jauktam saliktam teikumam nav kādu īpašu, no pārējiem sa-

liktiem teikumiem atšķirīgu un tikai tam vien raksturīgu jēdzienisko at-

tieksmju veidu, tomēr šā teikuma daudzveidīgā uzbūve ļauj viena teikuma

robežās realizēties starp daļām ļoti dažādam jēdzienisko attieksmju veido-

jumam.

Ja jauktā saliktā teikumā ir tikai divas daļas, starp tām ir kāda viena

jēdzieniskā attieksme, piem., laika attieksme, cēloņa un seku attieksme, at-

ributīvā attieksme, pievienojuma attieksme v. c.

Priekšā, kur starp upi un kāpām jau varēja samanīt Zvīņu ciema ēku

čemuru, šalca jūra — mierīgi un vienmuļi, un tā bija visskaistākā no vi-

sām dziesmām, ko Oskars pazina. V. L. 13, 57. Nakti bij laikam migla bi-

jusi un tad nokritusi: smalkas smalkas tādas rasas lāsītes no vienas vietas

apklāja ceļa malas bērzu lapas, kuru spirgtā krāsa tika no rā stipri bā-

lāka, bet toties mīlīgāka un patīkamāka. Valdis 1, 143. Tālu pāri druvām

dzird traktoru dūkoņu; tie uzplēš vēl palikušās atmatas un vecaines, vilk-

dami aiz sevis lielos daudzlemešu arklus, kas apvērš gadiem dīka trupē-

jušo zemes velēnu un izpleš raženai auglībai jaunos kolhozu laukus vai

pašam apvārsnim, kur zilgmo mežu josla. J. V. 3, 174.
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Jauktā saliktā teikumā, kurā ir vairāk nekā divas daļas, starp visām

daļām var būt viena un tā pati jēdzieniskā attieksme vai ari starp katru

daļu pāri ir cita jēdzieniskā attieksme. Piemēram, teikumos ar trim daļām
jēdzienisko attieksmju ziņā daļas pāros var grupēties tādējādi, ka pirmā
un otrā daļa veido vienu jēdzienisku saistījumu, bet otrā un trešā daļa —

citu saistījumu, tā ka otrā daļa ir jēdzieniskā saistījumā gan ar iepriekšējo,
gan ar sekojošo daļu. Jauktā saliktā teikumā dažkārt var izveidoties arī

dažu daļu jēdzieniskas kopas jeb jēdzieniski kompleksi, kas vienoti nostā-

jas kādā jēdzieniskā attieksmē pret kādu daļu vai citu kompleksu.
Jauktā saliktā teikumā, kurā ir vairāk nekā divas daļas, daļās ietvertā

satura attieksmju savstarpējā nozīmīguma ziņā izšķiramas līdzvērtīgas
un nelīdzvērtīgas jēdzieniskās attieksmes.

1. Jēdzieniskās attieksmes starp jaukta salikta teikuma daļām ir līdz-

vērtīgas, ja nozīmes sakars starp jebkurām daļām ir vienlīdz svarīgs,
neviena no attieksmēm nedominē pār citām. Sai gadījumā savukārt var būt

divas iespējas.

1) Jauktā saliktā teikumā starp daļām ir vienas un tās pašas jē-
dzieniskās attieksmes. Te ierindojami teikumi ar laika attieksmi, uzskai-

tījuma attieksmi vai cēloņa un seku attieksmi starp komponentiem.
Laiks atmeties vēsāks, pūta pastiprs ziemeļu vējš, balti mākoņu ka-

moli vēlās pāri, egles mežā locīdamās šalca nemitīgi, apse skurinājās, it

kā nupat jau vai rudens ķertos aiz skausta. A. U. 4, 680. Gājputni maldī-

jās tepat apkārt, meža zosis gāgināja purvos, un vietām vēl manīja straz-

dus. V. L. 2, 112. Zēna acis dzirksti, valgi mazliet piesarkuši, saulē izbalē-

jušo matu šķipsna spītīgi krīt pār pieri, kaut gan zēns to Ik pēc brīža pa-

rauš sānis. J. V. 3, 228. Skan zvārguļi un mazie pulkstenlši pie ilksīm, at-

kal svilpo ziemelis, bet pāri stepei plešas saltās Sibīrijas debesis, un reti,

saplūkāti mākoņi slīd uz dienvidiem, kur zilē taiga un lielie kalni. V. L.

14, 516. Varēja manīt pavasara tuvošanos, saule sildīja tik spēcīgi, ka

palāses pilēja no jumtiem, un Ojārs noņēma ziemas cepuri — ari vecākā

brāļa īpašumu. V. E. 1, 4.

2) Starp jaukta salikta teikuma daļām ir dažādas jēdzieniskās at-

tieksmes, piem., starp vienām daļām ir pretstata attieksme, starp citām

cēloņa un seku attieksme utjpr. Tomēr šīs dažādās attieksmes ir līdzvērtī-

gas, neviena no tām nav visa teikuma kopējā satura ziņā jēdzieniski nozī-

mīgāka.

Pusi no savējā [plāceņa] Llena atdeva Ošu Tālei, kamēr māte pama-

nīja, tur vairs ne kripatas neblj ko atņemt, un tā mazie bērni pinkšķēdami
palika bešā. A. U. 4, 269. Daudz lielu un mazu rūpju viņam bija: Izcīnīto

uzvaru vajadzēja nostiprināt, noturēt jebkuros apstākļos un legūto man-

tojumu pavairot neskaitāmas reizes — tikai tad būs sasniegts tas, par
ko

sapņojušas un cīnījušās cilvēku paaudzes kopš seniem laikiem. V. L.

10, 229.
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2. Nelīdzvērtlgas jēdzieniskās attieksmes starp jaukta salikta

teikuma daļās izteikto saturu var izveidoties tādējādi, ka atsevišķas tei-

kuma daļas, starp kurām ir kāda noteikta jēdzieniska attieksme, var sav-

starpēji satura ziņā veidot daļu kopu jeb kompleksu, kas kā vesela vie-

nība nostājas jēdzieniskā attieksmē pret kādu daļu vai līdzīgu kompleksu.
Jēdzieniskā attieksme, kas ir starp kompleksu un kādu daļu vai citu

kompleksu, uzskatāma par dominējošo jēdzienisko attieksmi salīdzinā-

jumā ar tām jēdzieniskām attieksmēm, kas ir starp atsevišķām daļām pašā
šai daļu kopā jeb kompleksā. Tā teikumā Tuvoties viņam citu cilvēku klāt-

būtnē Aivars neuzdrošinājās (1): vecāki ātri dabūtu zināt par to (2),
turklāt nevarēja paredzēt, kā Arturs atsauksies uz viņa tuvošanās mēģinā-
jumu (3) (V. L. 10, 168) vienu jēdzienisku kopu veido otrā un trešā daļa,
kuras saista pievienojuma attieksme, bet dominējošā ir cēloņa un seku

attieksme starp pirmo daļu un sekojošo daļu kopu.

JAUKTS SAUKTS TEIKUMS AR LAIKA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1206. §. Jaukta salikta teikuma daļās izteiktā darbība var notikt

vienlaicīgi vai secīgi. Šādos teikumos starp daļām ir laika attieksme.

Šī attieksme īsteni gan var būt arī teikumā blakus citām jēdzieniskām
attieksmēm, tāpēc jaukti salikti teikumi ar laika attieksmi starp daļām

izdalīti tikai tad, kad laika attieksme ir spēcīgāka par citām attieksmēm

(sk. 863. §).
Jauktos saliktos teikumos ar laika attieksmi daļas var but saistītas

bez saikļiem un sakārtojuma vārdiem, ar saikli un vai arī ar saikli un var

būt pievienota tikai pēdējā daļa.
1207. §. Jauktos saliktos teikumos ar laika attieksmi starp daļām dar-

bība, kas izteikta teikuma daļās, var notikt vienlaicīgi, daļās var būt

konstatēta kādu faktu vienlaikus eksistēšana vai arī minēta viena laikā

pastāvoša vesela parādību, priekšmetu virkne.

Zvejnieku meitas laikus sāka uzpost sapulces telpu vecajā kooperatīva
valdes mājā, Izrotāja durvis un sienas ar mētru vijām un maziem papīra

karodziņiem; Kristaps Llepnteks kaut kur sadabūja sarkanu ko

apsegt svinīgās sapulces prezidija galdu. V. L. 13, 50. Jau no paša rīta

debesis mirdzēja skaidras, bez neviena mākonīša, un, kaut gan vēlais pa-

vasaris vēl nebija paspējis Izdzīt pat pirmos pumpurus bērziem kanāla

malā, vējš, nākdams no Daugavas puses, plandīja karogus pie namiem un

torņos, nesdams sev Ildzi tik līksmu svaigumu, kāds piemīt vienīgi maija

dienām. Br. S. 4, 58. Ciems dzīvoja, katrā vietā redzēja jaunus dzīvības

izpaudumus, mežs šalca, jūra kustējās savos dziļumos, un silti vēji locīja
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veco vītolu zarus. V. L. 2, 31. Debess ir augsta, kapu smilts viz tīra zelta

krāsā, un pelēksudrabains ķērpis, kergalvls, atgāzies tieši saulei pretī...
D. Zigm. 1, 71.

1208. §. Ir jaukti salikti teikumi ar vienlaicīguma attieksmi starp da-

ļām, kuros vienkāršās daļas rindojas bezsaikļa saistījumā cita aiz citas

teikuma sākumā ,un pašas par sevi šīs vienkāršās daļas ir strukturāli pa-

ralēlas, t. i., ar vienādu uzbūvi, bet saliktā daļa, palaikam ar postpozitīvu
atkarīgo komponentu, ir teikuma pēdējā daļa. Minētais daļu novietojums,
kā arī pašu daļu uzbūve jaukta salikta teikuma pirmajā pusē veido it kā

vienlīdzīgu teikuma daļu ritmisku virkni, kuru izrunā ar uzskaitījuma in-

tonāciju. Šādi jaukti salikti teikumi strukturālā izveidojuma un intonācijas
ziņā robežojas ar periodu.

Dāca rūpnīcas, dunēja sliedes, Izauga varenas pilsētas, zeltoja druvas

un dārzi, brīvajā darbā strādnieks sacentās ar strādnieku, lai celtu godā
savu zemi. Sudr. 4, 67. Siksnas šaudās un knakšķ, rati griežas zibēdami,

resnās spoles, baltiem diegiem pietltas, ātri sadilst, lai to vietā stātos

citas, tādas pašas piebriedušas. I. Lēm. 4, 311. Gaisā griežas putekļu mā-

konis, lido vēja atrautas salmu lēveres, mirdz saulē krāsainie sieviešu la-

kati, skan čalas un saucieni, kas cauri mašīnas dūkoņai šalko nemitīgā,
satraucošā plūsmā. J. V. 3, 107.

Teikuma visu daļu bezsaikļa saistījumā esošā uzskaitījumu virkne sa-

tura ziņā it kā nav pabeigta, turpretim, ja šāda jaukta salikta teikuma

pēdējo daļu ievada saiklis un vai bet, tas norāda, ka teikuma saturs ir

nobeigts un ka saiklis pievieno pēdējo locekli uzskaitījumu virknē. Līdz

ar to rodas spilgtāka domas pabeigtības nokrāsa.

Vējš un karogi sargā pilsētas mieru, bāka sūta sveicienus kuģiem, un

kaut kur tālu no austrumiem sārtos ausmas zābakos brien šurpu jaunais
rits. D. Zigm. 1, 100. Zaļganā dienvidu jūra mierīgi laistījās tveicīgās sau-

les staros, skaidrās debesis vizuļoja kā zīds, un tikai ziemeļu pusē, kur

Spānijas krastā robojās Sjeranevada kalnājs, gulēja pelēks negaisa māko-

nis. 2. Gr. 4, 139. Tirpa rokas un kājas, sāpēja kakls, un krūtis spieda kāda

granātas šķemba, kurai bija uzgūlies virsū. I. Lēm. 4, 232.

Pretstata saiklis bet, pievienodams jaukta salikta teikuma pēdējo
daļu, nenorāda uz satura pretstatu, bet tikai sastata atsevišķās darbī-

bas vai parādības un piešķir teikumā ietvertajam saturam pabeigtības
raksturu.

Banderu Lidija stājās darbā zivju žāvētavā, Andra aizbrauca uz Rīgu
mācīties kursos, kurus noorganizēja Zivju rūpniecības tautas komisariāts,
bet Gunārs ar Ģirtu sāka apmeklēt skolu. V. L. 13, 48. Vārnas veseliem

mākoņiem metās uz jumtiem sildīties, irbes nāca lidz pašai Istabas priek-
šai, pa sērsnu mētājās nosaluši zvirbuļi, sili un žagatas ložņāja ap lo-

giem, meklēdamas ko noraut, pūces vaidēja kā cilvēki grūtā slimībā, bet

mistas neparko nenāca laukā, kad aiznesa pie kūts durvīm izkratīt prusaku
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pielīdušās lupatas. A. U. 39, 23. Aiz muguras paliek Zaķu sala, Daugava
tālāk rādās daudz spulgāka un laipnāka, bet Rīgas torņus jau sāk satīt

tālums. D. Zigm. 2, 172. Trīces čīkst, vinčas klab, uz kuģa klāja kūp tvaiks,
bet cauri tvaika mākonim tilpnē slīd kravas nastas. V. L. 5, 193. Zelta

gaisā aizdūca bite, zāle sanēja simts balsis, dzeltenas madaras ceļa malā

smaržoja saldā un retblgā tvanā, bet pa debesu augstumiem aizšāvās va-

nags bultas ātrumā. Zv. 7, 13, 27. Atkusušās zemes smarža izgaro, neviena

neizjusta, strauti un urgas aizplūst bez skaņas, bet ledus kllpas, kas ap-

jož liedagu, šķiet kā važas, ar kurām jūra piekalta zemes smagajam kras-

tam. J. Gr. 5, 7.

Kaut ari minētā veida jaukti salikti teikumi intonācijas un uzbūves

ziņā daļēji tuvojas periodam, tomēr pilnīgi tam neatbilst, jo tajos nav

periodam raksturīgās otrās — nolaiduma — daļas. Šais teikumos daļas ir

it kā semantiski paralēlas, t. i., satura ziņā līdzvērtīgas.
Ir grupa jauktu saliktu teikumu, kas visai līdzīgi iepriekš aplūkota-

jiem teikumiem, tomēr atšķiras no tiem ar to, ka pēdējā, palaikam ar

saikli un vai bet ievadītā daļa nav līdzvērtīga ar iepriekšējām, bet ir jē-
dzieniskā saistījumā kā ar visām iepriekšējām daļām kopumā, tā arī ar

katru daļu atsevišķi. Šādi jaukti salikti teikumi ir periodi, jo ar saikli

ievadītā teikuma daļa veido periodam raksturīgo un nepieciešamo nolai-

duma daļu.
Pazuda nezāļainās atmatas un postažas, no jauna leviļņojās druvas,

atkāpās tumsa, lemirdzējās Ķeguma gaisma, un tas viss bija iespējams

tādēļ, ka padomju tautas vieno cieša, nesavtīga un cēlsirdīga draudzība.

Sudr. 3, 152. Kā pasakā bija izaugušas jaunas pilsētas, upju krāču trakums

bija pārvērsts rāmā, spožā gaismā, zemes dzīles bija atvērušas brīnu-

mainu bagātību tīnes, auga jauna paaudze, kas nenieka nezināja no veco

laiku posta un spaidiem, un tas. viss bija jāaizstāv, jānosargā. Sudr. 3, 82.

Sirds noasiņos, skaudras sāpes bridi smelgs visā būtnē, bet nekad neviens

no viņa ienaidniekiem nevarēs teikt, ka tam Izdevies salauzt Jāni Līdumu.

V. L. 10, 105. Visapkārt pavasaris vēdīja plaukstošo lapu un zemes smaržu,

vietām palu ūdeņiem pilno grāvju malās jau bija redzami dzeltenie pureņu

ziedi, kuru krāšņumam, liekas, bija veltīta ari neredzamā cīruļa dziesma,

bet es gāju drūms kā negaisa mākonis. C. 6, 71. Kauca auto sirēna, zva-

nīja tramvaji, zirgu pakavi klaudzēja uz lelas bruģa, bet visas šis skaņas

kopā ar cilvēku balsīm, putnu dziesmām un vieglā vējiņa tikko sadzirda-

mām šalkām veidoja krāšņo majestātiski plūstošo pilsētas simfoniju. V. L.

5, 240. Putni trallināja kā neprātīgi, jaunie egļu čiekuriņi un ziedi iz-

dvesa reibinošas smaržas, bet šis skurbais dabas pavasara prieks viņam

uzdzina visrudenīgākās domas un Izjūtas. A. S. 10, 17.

1209. §. Tāpat kā saliktā sakārtojuma teikumā, arī jauktā saliktā tei-

kumā ar laika attieksmi starp daļām var būt izteikta tikai daļēja vien-

laicība (sk. 865. §, 2.).
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Arā jauna mēneša [-ess] sirp[[]s balti spīdēja taisni pār Mežavilkiem,
Lācis bij apsēdies ganu olnīcas galā un vaukškēja negribēdams, tikai aiz

pienākuma, laikam atzinis, ka uztraukties nav vērts. A. U. 4, 72. Apkārt
lodāja sals, un dažkārt plosījās tādi puteņi, kādus Rita nekad agrāk nebija
redzējusi. 2. Gr. 3, 506. Gar palodu varēja redzēt mazu gabaliņu no tum-

šajām debesim, kur zilgani staroja kādas zvaigznes; retumiem lespraucās

pie viņiem nakts vējiņš, iesitās gulētājiem sejās un noslēpumaini čabināja
salmu rogas, kas bija no jumta uz leju nokārušās; kaut kur rudzu laukā

vai pļavā grieze vūka savu dziesmu. Saul. 4 ,72.
1210. §. Jaukta salikta teikuma daļās izteiktā darbība var norisēt

secīgi.
Andra tēvs jau sakāris pie priedes uguni, es palīdzu viņam to uzkurt

lielāku un sildos pie tās, kaut gan nav nemaz salti, tad atkal skatos gāršā.
Aps. J. 2, 225. Viņi noraudzījās, kā Reguts novietoja zirgu stalli, tad Inga
vedināja Aivaru pie vecā Langstlņa, kura darbnīca atradās turpat līdzās

stallim. V. L. 10, 73. Patlaban dzirdēja ārā runājam, un driz ienāca

veikliem soļiem Tenis, kurš bija šorīt aptinies lielu lakatu un ielicis

citu pīpes galviņu, tāpat šķībi. Kaudz. I, 26. Karmena un vēl divi gados
vecāki kolhoznieki dakšoja sapļauto zāli uz slldlentas, no turienes mašī-

nas nažiem to vajadzīgā daudzumā piedeva Vilis, pēc tam sasmalcināto

zāli ventilators pa cauruli aizpūta ēkā, kur klaigādamas ņēmās meitenes.

E. V. 1, 11.

Jauktos saliktos teikumos, kuru daļās izteiktā darbība noris secīgi,
vairāku secīgu darbību virknē nozīmīgs šās virknes elements var būt arī

atkarīgajā komponentā izteiktais saturs resp. darbība. Šāds atkarīgais
komponents palaikam atbilst laika apstākļa palīgteikumam, un atkarā no

teikuma satura tas var būt jebkurā teikuma daļā un jebkurā pozicijā at-

tieksmē pret to komponentu, kuram tas pakļauts.
Sudrabaini pelēkajā ūdenī šūpojās garas niedres, un, kad vējš tās pie-

sita citu citai klāt, tās noslēpumaini sačukstējās. Zāl. 2, 42. Kad Jancis

pēc tam paskatījās uz priekšu, viņš ieraudzīja, ka bij atkal labu gabalu

nokavējis, un, kad viņš teciņos panāca tēvu, tad ari mežs bij klat, kuru

no Avotiņu gravas Jancis tikko bij varējis saredzēt. Valdis 1, 234.

1211. §. Ir sastopami jaukti salikti teikumi ar laika attieksmi starp
daļām, kur laika attieksmei pievienojas zināma vietas secīguma nozīme,

kuru palaikam izsaka ar leksiskiem līdzekļiem.

Aiz tīrā ūdens joslas sākās ašķi un niedres, aiz tiem pletās gludais
ezera spogulis, kur reizēm vēja pūsmas neredzama roka zilo debesu at-

spoguļojumā ievilka palsas sīku vilnīšu svītras. M. B. 2, 31. Mašīna sa-

sniedza purva krastu, kur sākās Aizpuru pagasta teritorija; tālāk, abās

Pusēs Dūņezera novadgrāvim, pletās pļavas, izkoptas ganības un lieli la-

bības lauki, — tas pats skats, kas bija vērojams Purvāju pagasta pusē.
V. L. 10, 608.



858

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR CĒLOŅA UN SEKU

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1212. §. Jaukta salikta teikuma daļās izteiktās parādības var būt sav-

starpēji saistītas cēloņa un seku attieksmē. Daļas, starp kurām ir cēloņa
un seku attieksme, var būt saistītas vai nu visas bez saikļiem, vai arī kādu

no daļām ievada sakārtojuma saiklis vai sakārtojuma vārds. Visparastāk
saiklis un ievada pēdējo daļu. Tās teikuma daļas, kas izsaka sekas, var

ievadīt arī sakārtojuma vārdi tāpēc, tādēļ. Atsevišķas daļas, kas izsacītā

satura ziņā veido daļu kompleksu, var vienot arī saiklis bet v. c.

1213. §. Jauktos saliktos teikumos kādas daļas saturs var būt iepriek-
šējās daļas satura sekas, bet tai pašā laikā arī cēlonis nākošajā daļā iz-

teiktajam. Sais teikumos cēloņa un seku attieksmju veidojums ir pa-

kāpenisks.

Dvaša gan tāpat vien kāpēja, skropstas lipa ciet, bij jāpabružā ar

cimdu, lai varētu redzēt. A. U. 39, 51. Llelspures dzeltēnltis, ausis samie-

dzis, sniedzās iekost, Briviņu priekšstrādnieks cirta ar pātagu tā, ka taisni

palēcās, resna šūta viņam tūliņ pārstiepās mugurai pāri. A. U. 4, 287.

Sāka kēpāt slapjdraņķis, autobusa logi drīz vien noklājās ar sniega putru,

un, kad mašīna beidzot sāka braukt, Oskars pa visu brauciena laiku tik-

pat kā neko neredzēja no apkārtnes. V. L. 13, 57. Rudzu zelmenis sazēlis

biezs kā velēna, ja pagadījās dziļa un silta ziema, varēja Izsust zem

sniega, tāpēc uzsalas rītos tur laida aitas virsū. A. U. 4, 356.

Dažos šādos teikumos īstais cēlonis, kas izraisa visās pārējās daļās
ietvertās parādības, ir izteikts pirmajā daļā, tomēr tai pašā laikā eksistē

zināms cēloņa un seku pakāpenisks savstarpējs sakars arī starp pārējām

daļām.

Visu nakti līņājis, Salakkalns tā izžuldzis, ka grambas pilnas un ak-

meņi pārplūduši dubļiem, pelēcis vienaldzīgi brida pa pašu vidu, rati

brakšķēdami gāzelējās, braucēja ar visu maisu pašļūda uz vienu pusi un

tad atkal atpakaļ. A. U. 4, 348. Sērsna nemaz vairs neturēja, ķēve te pa-

klupa kupenā, te izslējās augstu uz pakaļkājām, ragavu balzeņl klēpjiem
rauša mīksto sniegu un reizēm plebllvējās tā, ka nemaz vairs netika uz

priekšu. A. U. 39, 72. Kaut kas pašos viņas būtnes pamatos apsvērās ot-

rādi, pati sevi viņa sāka sajust pavisam citādu, apkārtne bij pavērsusies
tā, ka pārskatāma visā plašumā, līdz pašam dibenam un pēdējam sīku-

mam. A. U. 4, 534.

Sastopami arī jaukti salikti teikumi ar pretēju cēloņa un seku virzienu

starp teikuma daļām: kādas daļas saturs var būt iepriekšējās daļas sa-

tura cēlonis, bet tai pašā laikā sekas nākošajā daļā izteiktajam.

Pirmo viņš laidīs solīšanā Oša sienas pulksteni — Rīteru istabiņā to

tā kā tā nevarēja piekārt, griesti tik zemi, ka bumbu čiekuriem neblj kur

Ķēdes izstiept lidz klonam. A. U. 4, 609. Bērziņu Llena skraidīja lekšā un
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ārā, viņai nepieciešami jārunā, bet neparko nevarēja, saimnieks un saim-

niece izskatījās kā slimi, kam nedrīkst pieskarties. A. U. 4, 337.

Tepat jāmin jaukti salikti teikumi ar trīs daļām, no kurām vidējā
izsaka cēloni, bet abas pārējās — sekas: sekas — cēlonis — sekas.

Kad sākās biezā bērzu atauga, Mārtiņš nogrieza labu metamo, mež-

sargam Melbārdim bij divi nikni suņi, tikai retais braucējs te tika garām
ar nepārplēstu zirga purnu. A. U. 4, 256. Nevienai neienāca prātā ko ap-
strīdēt vai iebilst starpā: Māra runāja nosvērti, nesteigdamās, katru vārdu

kā izcirzdama, viņas sajuta, ka nekas tur nav izdomāts un samelots kā

Upīšu Mārtiņam. A. U. 4, 238.

1214. §. Ir tādi jaukti salikti teikumi, kuru pēdējā daļā izteiktais

saturs ir kā sekas, kas izriet no iepriekšējā daļā vai iepriekšējās daļās
izteiktajām darbībām.

Zaļajā pļavā jau lejaukts gundegu un sviesteņu dzeltenums, kam klāt

krāsojies sveķeņu un jāņegllšu sarkanums un zvārguļu brānums, — viņa
tagad Ildzināma skaistai daudzkrāsu sedzenel, kur tomēr visas daždažā-

dās krāsas viena pret otru stāv ļoti labā saskaņā. Aps. J. 2, 319. «Ezer-

nieki» no stacijas bija patālu, un braucot Ilze tā noputēja, ka līgot ilgojās
izpeldēties. Zv. 4, 5, 11. Tā bija varena ainava, un tādēļ garāmgājējam
izlikās apbrīnojami un neparasti divi mazi ķipari, kas sēdēja, tik klusā

rosībā iegrimuši, kur tiem būtu vajadzējis skriet, brēkt, plosīties, lai pavi-
sam nepazustu tik lielā pasaulē. Sudr. 4, 88. Jūra bija vētraina, kuģi die-

nām nostāvēja ostā, ko piepildīja piekrastes bangu dobjā dunoņa un vien-

muļie vēja svilpieni. J. Gr. 5, 89.

Putni mežā iečirkstējās, grieze sen jau kamēr briedēja rudzu druvu, —

kā likās, tie gulētājiem sauca, ka laiks celties. Aps. J. 2, 145. Rugalnes bija
uzlobītas, labība nokulta, un iestājies tas mierīgais laiks, kad cilvēki vai-

rāk rosās gar mājām, padarīdami to, ko agrāk nav bijis vaļas padarīt.
V. L. 10, 567. Tēvs vēl arvien nebija pārnācis, Marta nerādījās laukā no

virtuves, un, klīstot no vienas istabas otrā, Pēterim šķita, ka viss Vecapiņu
dzīvoklis šovakar ir tukšs un salts, ka no senlaicīgajām mēbelēm un pat
no gleznām lien dīvains drēgnums, kas liek nodreblnātles un pēc lespējas
drīzāk tikt svaigā gaisā. Br. S. 4, 86. Uzsala, art vairs nevarēja, Unu, ko

malt un kulstīt, Vaineļiem neblj, mežā braukšana jāpagaida lidz snie-

gam — Andrs slaistījās pa māju garlaikodamies un nīkdams. A. U. 4, 485.

1215. §. Dažkārt jaukta salikta teikuma pirmajā daļā ir izteiktas

sekas tām darbībām, kas ietvertas nākošajā vai visās nākošajās daļās
izteiktajām darbībām.

Pa Baldiņletes runas laiku pie galda palikusi viena tukša vieta —

Sarkaļu mamma bija izslīdējusi tik klusi un nemanīti kā kaķene, kas izlai-

zījusi krējuma podiņu un baidās no saimnieces pēriena. A. S. 10, 75. Atva-

dīdamies viņš smaidīja kā sala vecītis pie Jaungada eglītes un nemaz

neklausījās, ko es sacīju: viņš domās bija tālu no šejienes, viņš redzēja
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savus dēlus
...

Ē. V. 1,71. Kalvicam pašam silti ap sirdi — Izdevušies vi-

ņam tie bērni, gaužām reti jau gadījās, ka brālis ar māsu tik cieši turas

kopā. A. U. 4, 687. Nekāda spožā izbraukšanās jau neiznāca, pelēcis tecēja
savu peles riksi, vairāk no viņa nevarēja dabūt, lai gan kučieris pātagu
nežēloja un grožus raustīja vienā gabalā. A. U. 4, 338.

1216. §. Jauktos saliktos teikumos ar cēloņa un seku attieksmi no-

teikta nozīme jēdzienisko attieksmju izveidē starp daļām var būt arī

atkarīgajam komponentam. Atkarīgais komponents var ietilpt
tai daļā, kurā izteikts cēlonis — cēloņa daļā, vai arī daļā, kurā izteiktas

sekas — seku daļā.

Atkarīgie komponenti, kas ir nozīmīgi jaukta salikta teikuma daļu

savstarpējo attieksmju niansēšanā, mēdz būt dažādi.

1. Bieži vien atkarīgais komponents atbilst laika apstākļa pa-

līgteikumam. Ja šāds atkarīgais komponents ietilpst seku daļā, tas rāda,
kad īsti šādas sekas ir iespējamas.

Sveķainā plauksta pielipa pie papardes lapas zaļā zobena, un, tiklīdz

viņš to norāva un paņēma rokās, atsmaržoja dzimtais mežs Rīgas tuvumā,

briestošais rudzu lauks un zaļgani sārtā bērzu jaunaudze. 2. Gr. 3, 203. Ti-

kai nesen viņš bija izlasījis sentimentālo Ķellermaņa romānu «Ingeborga»,
un viņu pārņēma dulna vēlēšanās atdarināt romāna varoņa soli — nodedzi-

nāt savu māju pēc tam, kad Olga būs aizgājusi. A. S. 10, 17.

Ja atkarīgais komponents ar laika apstākļa palīgteikuma nozīmi ietilpst

cēloņa daļā, tas rāda, kad realizējas cēlonis, kas rada otrā resp. citā

daļā izteiktās sekas.

Tikai ap pusnakti, kad sasedzās un savīsti jās mēteli, žaketē un vilnas

jakā, kļuva siltāk, un viņš iekrita smagā miegā. I. Lēm. 4, 4. Kad skatuves,

glezniecības, rakstniecības vai kādas citas mākslas vecmeistariem lerau-

gām blakus apdāvinātos, trauksmīgos un enerģiskos jauniešus, dziļi sajū-

tam lielās padomju dzīves atjaunotnes spēkus, un tīrs, patiess, dižens prieks

pilda dvēseli. Pad. J. 4, 244.

2. Atkarīgais komponents, kam ir nozīme noteiktu attieksmju izveidē

starp teikuma daļām, var atbilst arī teikuma priekšmeta palīgtei-
kumam, ja tas ir atkarīgs no bezpersonas verbiem likties, šķist neatkarīgajā

komponentā. Ja šāds komponents atrodas seku daļā, tad šo seku īstais

izsacītājs ir atkarīgais komponents.
Priedes un egles iegrima mīkstā, nenoteiktā tumsā, un, skatoties uz

zvaigznēm, likās, ka koku galotnes tumsā izstiepušās daudz

nekā bija dienā, un ar saviem adatatnajiem zariem pieskaras pie naksnīga

debess jumola. 2. Gr. 3, 339. Ūdens škldin šklda uz visām pusēm, un Mar-

čam likās, ka dažas piles uzskrēja gaisā vienādā augstumā ar krasta

malu. Valdis 1, 92. Migla upes lelejā šovakar bija nogūlusies plāna kār-

tiņā, tik plānā, ka tā nesniedzās augstāk par Ignata pleciem, un viņam
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šķita, ka viņš brien pa mīkstu sniega lauku, iestidzis lidz kaklam netve-

ramajās pārslās. 2. Gr. 4, 54.

Ja atkarīgais komponents ir cēloņa daļas sastāvā, tad cēlonis seku

daļā izsacītajai darbībai ir ietverts šai komponentā.
Viņam likās, ka tur galda ari Aino vēstules, un doma par to, ka

tikai tās kāds neatplēš un neizlasa, nedeva miera. 2. Gr. 3, 509. Martam

likās, ka viņš nu daudz daudz lielāks nekā plrmāk, un viņš iesmējās klu-

sām. Valdis 1, 195. Ilze neguva atbalstu arī dažu vienkāršāko ļaužu vidū:

tiem likās, ka viņa uzņēmusies pārāk smagu nastu, kas nenāks par labu

ne viņai, ne Arturam. V. L. 10, 124.

3. Jauktos saliktos teikumos ar cēloņa un seku attieksmi starp daļām
zināma nozīme šīs attieksmes izveidošanā var būt arī atkarīgajam kompo-
nentam, kas atbilst papildinātāja palīgteikumam. Šāda atkarīgā kom-

ponenta nozīme attieksmju veidošanā ir samanāma īpaši tad, ja virsteiku-

mam atbilstošajā neatkarīgajā komponentā ir pārejošie verbi, piem., just,

saprast, stāstīt v. c, kuru pilnīgas nozīmes izteikšanai nepieciešams ob-

jekts, šai gadījumā papildinātāja palīgteikumam atbilstošs atkarīgais kom-

ponents.
(Aizlido dzērves...) Uz saviem spārniem tās paņem lidz vasaru un

visu, kas tanī skaists bijis, un tu sajūt i, ka mūžā vēl viens gads tālāk

aizvadīts. PLSiev. 6, 5, 1. lenaidnieka rindas sajuka, un Roberts saprata,
ka pirmais trieciens ir atsists. 2. Gr. 3, 311. Pulksteni uzkāra saimes istabā

virs saimnieku durvīm — Jorģis apgalvoja, ka tikai virs durvīm viņu

[to] varot kārt, citur nekur. A. U. 4, 277.

4. Cēloņa un seku attieksmi starp jaukta salikta teikuma daļām var

niansēt arī atkarīgais komponents, kas atbilst nosacījuma palīgtei-
kumam, veida apstākļa palīgteikumam un citiem palīgteikumiem.

Jau pie otrā soļa viņš izspēris ledum, cauri, un, ja Jancis to īsta talkā

nebūtu notvēris, viņš gulētu atkal ūdeni. Valdis 1, 198. Ja saulīte silda tik

mīlīgi, puisēns sajūt visos locekļos patīkamu nogurumu, miegs lēniem so-

ļiem grib viņam tuvoties.

5. Ir daži jaukti salikti teikumi, kuros viena no daļām ir divi vai pat
vairāki atkarīgi komponenti, un tiem visiem ir nozīme cēloņa un seku at-

tieksmes veidošanā. Viens no šiem atkarīgajiem komponentiem palaikam
atbilst teikuma priekšmeta palīgteikumam, un tam, šķiet, ir lielāka nozīme

attieksmes niansēšanā.

Šodien tu skati krāšņo Gaujas leju ar baltajām sērēm, un, kad, talaja
gājienā piekusis, tu iesmel plaukstās avota ūdenslāsl, tev šķiet, ka tik

spoži saule atmirgo tikai Gaujas ūdeņos. L. 1, 5, 11. Jā, tagad viņi varēja ar

smaidu atcerēties neseno grūtību posmu, pastāstīt viens otram par dažu jo-
cīgu un dramatisku epizodi eksāmenu laikā, un, ja tā atskatījās atpakaļ uz

nostaigāto ceļa gabalu, tad likās, it kā viņi būtu uzkāpuši augstā, grūti

sasniedzamā kalna virsotnē. V. L. 13, 216.
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1217. §. īpatnēju grupu veido tie jauktie saliktie teikumi, kuros palai-
kam ir trīs daļas un kuru pirmo un otro daļu saista savstarpējas cēloņa
un seku attieksmes, bet abu šo daļu kopa jeb komplekss savukārt ir par
cēloni pēdējā daļā izteiktajai darbībai.

Kājas vairs negāja taisni, soļi spērās ļogu logiem, viņa nezināja, vai

iet pa ceļu, vai noklīdusi sniega laukā, kur viena alga, uz kuru pusi. A. U.

4, 439. Lietus lāses cirtās ūdeni, tām tūliņ pretī izauga mazi ūdens stabiņi,
un likās, ka upe vārītos. E. V. 1, 72. Domas sajuka, pār lūpām nevarēja da-

būt neviena vārda, un viņa juta, ka kvēlo valgi un satraukumā dreb kājas.

2. Gr. 3, 195. Bet zirgs sāka rikšot, rati ritēja lejā no kalna, un man bija
liela skriešana, kamēr tos panācu. L. P. 1, 49.

lespējams arī pretējs jēdzienisko attieksmju variants: teikuma pir-
mās daļas saturs izsaka sekas, kuras izriet no satura, kas ietverts sekojošo
daļu kompleksā, kurā esošās daļas savukārt saista cēloņa un seku attiek-

sme.

Flnogenovam un Gaidai nebija Izdevies sameklēt vairāk kā tris dalīb-

niekus vieglatlētikas disciplīnām no vietējās jaunatnes vidus: lauku puiši
un meičas kautrējās, baidījās kļūt smieklīgi ar savu nemākulību un zema-

jiem rezultātiem — viņi vispirms gribēja noskatīties, kā strādā īstie spor-

tisti, iegaumēt viņu paņēmienus un tikai pēc tam, palikuši paši vien kopā,
izmēģināt spēkus. V. L. 10, 545. Priekšsēdētājs Piepe savaikstlja apaļo seju

un, galvu atgāzis, garšīgi nošķaudījās: viņš bija noglabājis rakstāmgaldā
kādu nupat saņemtu iesniegumu, un atvilktnes putekļi līdzīgi šņaucamajai
tabakai tīkami kutināja nāsis. I. L. 1, 38. Ko Jancis tālāk stāstīja, nevarēja

vairs lāgā saprast: māte bij vakariņas uzlikusi, un Jancis runāja ēzdams.

Valdis 1, 29.

1218. §. Sastopami tādi jaukti salikti teikumi, kuros cēloņa un

seku attieksme ir dominējošā attieksme. Ja jauktā saliktā tei-

kumā ar minēto attieksmju veidu ir trīs daļas, tad divas daļas vieno,

piemēram, pretstata attieksme, pievienojuma attieksme vai kāda cita attiek-

sme, bet abu daļu kopas jeb kompleksa saturs kopumā ir par cēloni

vai sekām kādā citā daļā minētajai darbībai. Piemēram, teikumā Ceļš

putēja zem gājēju kājām (1), bet tumsā to nevarēja redzēt (2); cilvēki tikai

juta, ka viņu sejas pamazām noklāj bieza putekļu kārta un zobos sāk šņirk-
stēt kaut kas sauss un negaršīgs (3) (V. L. 10, 248) pirmās divas daļas
saista pretstata attieksme, bet abās kopā izteiktais saturs ir par cēloni tre-

šajā daļā minētajai parādībai.
Vel daži piemēri:

Uz brītiņu viņas skatiens sastapās ar Edgara Kļavas acīm, un tūliņ

Mirdzas sejā iegulās tāds kā maigums, tāda kā kautrība, bet acīs klusu, no-

slēpumainu valodu runāja pēkšņa spriega interese, sievišķīgs aicinājums

un pamudinājums . .. vēlēšanās patikt šim atturīgajam puisim, kas tagad
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vadīja zivju izkraušanas darbus. V. L. 13, 259. Krūtis krājas dusmu mieles,
tās rūgst un skābst, tev gribas sagrābt pasauli aiz rīkles un tikmēr purināt,
kamēr tā padodas tavai gribai. V. L. 5, 346.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR PRETSTATA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1219. §. Kadā jaukta salikta teikuma daļā viss izteiktais saturs var

būt pretstatā citā daļā izteiktajam saturam, vai arī pretstatīti ir tikai at-

sevišķi daļās nosaukti nojēgumi. Šādos teikumos starp daļām ir pret-
stata attieksme, un šo teikumu daļas saistītas ar pretstata saikļiem, daž-

kārt arī ar saikli un vai bez saikļiem.
Jēcim būtu jāatnes žagari, ko plīti iekurināt, — viņš ar ragaviņām

grantskalnā. A. U. 39, 35. Ja audžutēvs nebūtu sācis runāt par Arturu Lī-

dumu un brīdinājis no tā, Aivars varbūt nepiegrieztu viņam vērību; tagad
viņam gribējās redzēt un zināt, kāds Ir šis cilvēks. V. L. 10, 163. Jo tuvāk

rudenim, jo plašāka auga Briviņu kunga slava, Rijnieks ar visiem grants-
kalniem, bodi un dārznieka māju arvien vairāk palika ēnā. A. U. 4, 385.

Sudmaja bērni, logā sakāpuši, noskatījās, kā Aivars aizbrauc, un māja vi-

ņam ar rokām pēdējos sveicienus, bet viņš bija pārāk samulsis un aizmirsa

atbildēt saviem draugiem. V. L. 10, 54.

1220. §. Jauktos saliktos teikumos ar pretstata attieksmi starp daļām
vienas daļas saturs palaikam pretstatīts visam otrās daļas saturam. Ja kādā

no šīm daļām ir atkarīgais komponents, tas pretstata attieksmju izveidē pa-
rasti ir neitrāls un ir saistīts ar neatkarīgo komponentu vienā satura vie-

nībā, piem., Tagad Antons pievērsa daudz vairāk uzmanības ari saimniecī-

bai: salaboja laidara žogu, uztaisīja pāris tiltiņu pār grāvjiem un lika mūr-

niekam aizzlest ar māliem plaisas vecajai krāsnij, pa kurām dāmt nāca

istabā, bet tas bija kā piliens jūrā šajā posta perēkli. V. L. 10, 82.

Retos gadījumos jaukta salikta teikuma vienas daļas neatkarīgā kom-

ponenta saturs ir tiešs pretstats tikai otras daļas atkarīgā komponenta sa-

turam, piem., Bet māte izskatījās tik sačurnējusi, tik sagrauzta, ka Mirdza

novaldīja skaļumu, bet tas plosījās pa sirdi, Izlauzdamies tikai straujās
kustībās un acu spulgojumā. A. S. 10, 137.

1221. §. Dažkārt pretstata attieksmes veidošanā starp jaukta salikta

teikuma daļām nozīmīgs var būt tieši atkarīgais komponents.
1. Atkarīgais komponents, kas atbilst laika apstākļa palīgteikumam,

izsaka noteiktu laiku, kad, kādos apstākļos realizējas pretstats starp daļās
izteikto saturu vai arī tikai starp daļās nosauktām atsevišķām parādībām.

Kad piedzima Arturs, visi mudināja Ilzi atdot zēnu bāreņu patversmē,
bet viņa nepaklausīja šiem padomiem. V. L. 10, 13. Pirmajā acumirkli ūdens

šķita auksts, bet, kad tas apņēma visu ķermeni, vēsuma sajūta pārvērtas pa-

tīkamā spirgtumā. 2. Gr. 3, 56.
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2. Jaukta salikta teikuma atkarīgais komponents, kas atbilst nosacī-

juma palīgteikumam, rāda, kādos nosacījumos iespējams pretstats starp
daļās izteikto saturu, piem., Ilze centās virzīt ragutiņas pa līdzenu ceļu, bet,

ja vajadzēja apbraukt Izcilni vai tikt pāri leplakai, viņa lēnlnāja gaita un

vienmērīgā, rāmā stleplenā gandrīz vai celšus pārcēla ragutiņas pāri šķēr-
slim, neraustot un nesakratot tās. V. L. 10, 6.

3. Atkarīgais komponents, kas atbilst cēloņa vai nolūka ap-

stākļa palīgteikumam, izsaka cēloni, kas izraisa darbību vai parādību, kura

ir pretstatā citā daļā izteiktajam saturam, piem., Vējš viņus [mākoņus] gan-

drīz ne dzīdams nevar padzīt uz priekšu; bet, lai tomēr nepaliktu viņiem

apakšā, viņš lāgiem atņem elpu un tad no jauna sāk pūst ar visu spēku.

Aps. J. 2, 348.

4. Pretstata attieksmes niansēšanā nozīme ir arī atkarīgajam kompo-
nentam, kas atbilst teikuma priekšmeta vai papildinātāja

palīgteikumam.
Gan puisis vienreiz, otrreiz aizbrauc kādam kaimiņam ar vezumu lidz

uz Rīgu, bet Raudupletel liekas, ka viņš katru reizi pāri rubļu mazāk pār-

nes mājās, nekā pats Raudups to būtu darījis. 81. 13, 164. Ēriks ne tikai ne-

mana, ka viņa to grib vilkt sev Ildzi kalnup, bet viņš vairās no gājiena pret

kalnu, vairās grūtību un grib palikt mierīgā lelejā, kas nosegta pret visiem

vējiem, bet kur ari skats uz plašumiem nosegts. A. S. 10, 284.

1222. §. Jauktos saliktos teikumos pretstata attieksme starp daļām
dažkārt izvirzās par dominējošo attieksmi, pakļaujot sev citas attiek-

smes. Šādos teikumos daļas sagrupējas it kā divās vienībās. Vienu vienību

resp. kompleksu veido vairākas daļas (palaikam divas), kas savstarpēji
saistītas kādās jēdzieniskās attieksmēs, bet vienoti kā kopums nostājas

pretstatā pret otru vienību, kurā ietilpst vai nu tikai viena daļa — palaikam
teikuma pēdējā daļa, retāk — teikuma pirmā daļa, vai arī pret tādu pašu

kompleksu. Tā, piemēram, teikumā Apmeklējumu laiks bija beidzies, un viņu

negribēja laist palātā, bet viņa sameklēja dežurējošo ārstu un kaut kā

ieskaidroja, ka lebraukusi no laukiem un viņai katrā ziņā jāsastop
tais Ēriks Līdums un jānodod tam sūtījums no mātes (A. S. 10, 278) pirmā

daļa ar otro saistās savstarpējās cēloņa un seku attieksmēs, bet abas kopā

kā viens jēdzienisks kopums ir nostatīts pret trešo, daļu, un starp tām ir

pretstata attieksme.

Līdzīgi ari sekojošie piemēri.
Varbūt Klāvam vajadzētu paskatīties Verā mazliet uzmanīgāk, un viņš

saskatītu vēl daudz ko vairāk, bet šobrīd skolotājam Kalniņam patiešām
nav laika, jo pēc dažām minūtēm lldalnlešlem jāiziet volejbola laukuma.

Br. S. 2, 126. Purvs bija diezgan tālu, to vēl nevarēja saskatīt, taču dzes-

trais mitrums, kas plūda pretī, un gruzduma smaka no kaujas laika Izdegu-

šās kūdras noliktavas vēstīja, ka drīz vien mežs beigsies un acīm atvērsies

sūnainais klajums. 1. Gr. 3, 266. Lappuse bij gan pierakstīta, uzdotais
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darbs padarīts; bet Jancim bij tomēr tādas ka bailes, ka tikai papus nenāk

skatīties. Valdis 1, 218.

Dažos gadījumos daļas, kas šāda tipa teikumos veido kompleksu,
saista pievienojuma attieksme vai kāda cita attieksme.

Urgu saimes namā tagad dzīvoja vairākas jauno zemes ieguvēju ģime-

nes; viņu vidu bija ari dažs agrākais Tauriņa kalps, bet tiem vairs nenāca

ne prātā art saimnieka laukus, jo katram pašam bija savs tīrums, ko ap-
strādāt. V. L. 10, 225. Man nava ne ābeļdārzu, ne māju, ne auglīgas zemes;

pat šis arkls, kuru es nesu, nava mans, bet man ir tomēr tik labi un saldi

sirdi, jo es esmu jauns un gribu dzīvot. J. Ak. 1,21.
Palmas te neauga un milzīgajos zāļu klajumos nepacēlās neviens ko-

rāļu atols, bet te bija kalni, te bija lielās Sibīrijas upes, kas tecēja no Pa-

mira augstienēm un no tālās Mongolljas. V. L. 14, 410. Katrs šo bridi pār-
dzīvoja citādi, katram bija savas domas, savas valodas, bet, kamēr cilvēki

stāvēja un raudzījās debesis, laiks gāja uz priekšu un salāts bija beidzies.

Br. S. 4, 75.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR SASTATA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1223. §. Dažu jauktu saliktu teikumu daļas ir sastatīti dažādi, bet ne

pretstatīgi nojēgumi. Starp daļām ir sastata attieksme.

Un it visur, kur vien tas [pavasara lietus] pieskārās, no zemes Izlīda

zāles asni, bet no bērzu brūnajiem pumpuriem Izraisījās tik mazas lapiņas,
ka sākumā tās bija grūti saskatīt. 2. Gr. 3, 3. Koki nosarmoja un atkal

kļuva kupli, kā kad tiem būtu Izaugušas baltas, vizuļojošas lapas, bet, kur

piedūrās gājēja papēdis, tur zeme skanēja kā akmens. V. L. 10, 574. Mierī-

gākos vakaros upē zivis vēl dažkārt Izmeta sudrabainos ūdens riņķus, bet

kādā kokā, kur atradās ritenis ar stārka ligzdu, naktis, kad frontē kļuva
mierīgi, atlaidās lielā putna ģimene. 2. Gr. 3, 330. Zem laivas sudrabainā

zilumā mirdzēja ūdens, bet virs mūsu galvām augstu gaisā pacēlās milzīga,
robaina akmens arka, uz kuras nemierīgi trlzuļoja zilā ūdens sudrabaina

atblāzma. 2. Gr. 4, 94. Stepe ap šo laiku parasti vēl mirdzēja vienā zeltā,
bet te, Kaukāza sirdi, kur saules ripa gandrīz pēc pusdienas pazuda aiz

kalnu titāniskajiem skaustiem, mūs sagaidīja dzestra krēsla. Z. Sk. 1, 68.

JAUKTS SAUKTS TEIKUMS AR NOROBEŽOJUMA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1224. §. Jaukta salikta teikuma daļu starpā ir norobežojuma at-

tieksme, kad pirmā daļa izsaka kādu vispārīgāku konstatējumu, bet otrajā
daļā šim konstatējumam ierobežoti nostatīta pretī kādas parādības eksis-

tēšana kā izņēmums. Uz norobežojumu norāda ierobežojuma partikulas tl-

55 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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kal, vienīgi. lerobežojuma partikula var but lietota viena pati vai kopa ar

saikli un.

Sērsna tik cieta un gluda, ka pat caunas pēdas nebij redzamas, ti-

kai briedis ar savām tievajām kājām šur tur ielauzījis šķērsu pāri ceļam.

A. U. 39, 51. Baļķu, planku un dēļu te tiešām atradās bagātīgs krājums, ti-

ka i biezajā tumsā tos grūti bija izmeklēt, jo sevišķi tāpēc, ķa visu vaja-
dzēja veikt bez trokšņa. 2. Gr. 3, 498. Neviens nerunāja, tikai zālē pali-
kušās māsas, kas nokopa operāciju galdu, iztālēm noraudzīdamās ķirurgā,
sačukstējās. V. L. 1, 62. Neviens viņam neko vairs nepārmeta, vienīgi
vecākais brālis Oskars, ar kuru Robertam ari agrāk vienu otru reizi bija
radušās nesaskaņas, nevēlējās par viņu nekā zināt un nekādā draudzībā

neielaidās, lai gan pašam dzīvē neveicās necik spoži un naudīgā jaunākā

brāļa atbalsts šad un tad būtu ļoti noderējis. V. L. 13, 8.

Es ilgi staigāju pa lelām kā akls, un tikai līča krastā, kad sejā
iesitās svaigā jūras elpa, es attapos un pa īstam sāku saprast, kas noticis.

2. Gr. 4, 105. Cieši saaugušo zaru biezokņos valda mūžīga krēsla, un ti-

ka i vietvietām virs slaidāko priežu vai egļu galotnēm var saskatīt gaiši
zilas agra rīta debesis, kas augstas un klusas guļ pār varenajiem siliem.

R. B. 2, 36.

JAUKTS SAUKTS TEIKUMS AR NEATBILSMES

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1225. §. Starp jaukta salikta teikuma daļām var būt neatbilsmes

attieksme (sk. 908. §), kad otrā daļa izsaka darbību, kāda nebūtu gaidāma
vai kāda neatbilst pirmajā daļā izteiktajam saturam.

Viņa gribēja uzgriezties uz celiņa, kas noveda uz dārznieka māju, bet

Edgars viņai aizstājās priekšā. 81. 15, 148. Vakaros Olga bija tā nogurusi,
ka nepietika spēka pat papļāpāties ar Atvaru, bet, ielīdusi gultā, viņa tomēr

nespēja aizmigt. V. L. 10, 46. Nopietns miers sedza vējā nopāstās sejas,

bet zem ši miera bija lasāma cieša apņēmība, neizteikts solījums ar darbu

uzcelt pieminekli tiem, kas atdevuši dzīvības par dzimtenes brīvību. A. S.

10, 295. Neko labu Anna savā mūžā Sūrumos nebija redzējusi, tomēr sirds

pildījās ar savādu siltumu un sirsnību, kad viņa tuvojās savām tēvajnā-
jām. V. L. 10, 334. Bet nu jau saule Ir pāri launaga laikam

,
un Pratiņš

vēl nav dzinis ne vagas, jo visu ritu un brokastlaiku nomeklējies zirgu.

Aps. J. 2, 81.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR PIEVIENOJUMA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1226. §. Jauktos saliktos teikumos starp daļām sastopama_ pievie-

nojuma attieksme, kad otrajā daļā izteiktais saturs kādā ziņa papildina

pirmajā daļā ietverto saturu. Teikuma daļas ir vai nu bezsaikļa saistījuma,
vai arī saistītas ar saikli un.
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Kapteinis pabeidz, un viņa skatiens, kas klīst pa kajītes sienām, apstā-

jas pie vecās jūrnieka jakas, kas kā parasti šūpojas kajītes stūrī uz vadža.

2. Gr. 2, 198. Šoreiz mēs esam sākuši runāt par jūrnieku un viņu tuvinieku

likteņiem, un šī saruna turpinās vēl ilgt pēc tam, kad pretim nākošais ku-

ģis izgaisis māsu skatienam. 2. Gr. 2, 158. Zēni saskatījās, un pēc šiem ska-

tiem varēja skaidri nomanīt, ka lidz šim vingrošanas stundas sākušās ci-

tādi. Br. S. 2, 27. Un plašums atveras liels un bezgalīgs, un es esmu tur,

kur vēji plīvo un balti padebeši dienvidu guļ, un koki slc bišu pilni, un lie-

pas zied aizaugušu upju malās. J. Ak. 1, 8.

JAUKTS SAUKTS TEIKUMS AR ATRIBUTĪVU

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1227. §. Jauktā saliktā teikumā atributīvā attieksme starp daļām
ir tais gadījumos, kad otrā daļa vai visas sekojošās daļas raksturo pirmajā
daļā ar kādu vārdu vai vārdu savienojumu nosauktu nojēgumu vai arī at-

klāj šī vārda vai vārdu savienojuma nozīmi. Atributīvā attieksme robežojas
ar pievienojuma attieksmi, no kuras tā ne vienmēr droši nošķirama.

Un acu priekšā nostājās meitenes tēls: viņa, atspiedusies pret
bērzu, skatās uz meža malu, kur strādā traktors. Ē. V. 1, 25. Viktors atcerē-

jās Taņal doto solījumu: viņam vajadzēja aizbraukt uz zvejnieku
ciemu, kur Taņa bija pavadījusi kara gadus, un nodot viņas sveicienus

vienkāršajiem, krietnajiem ļaudīm — viņas grūto dienu draugiem. V. L. 13,
226. Kādu ritu novadgrāvja racēju acīm atklājās bēdīgs skats: plūs-
tošo smilšu joslā, kur vakar strādāja Paceplls ar saviem biedriem, viss no-

stiprinājums bija izārdīts; akmeņi un koki samesti grāvja dibenā kaudzē,

grāvja sienas izbrukušas, augšpusē kaudzei sakrājies ādens lidz ceļiem.
V. L. 10, 520. Andrleviņa ieteiktās bezvārda upītes leteka Mēmelē patiešām
ir jauka v let a: lēzens liedags, kas pamazām pāriet āra pļavā, zie-

meļu pusē prāvs priedulājs morēnu kalnienē, austrumos stāvs upītes senle-

jas krasts, alkšņiem, lazdām un pīlādžiem noaudzis, tumši un dziļi atvari,

pār kuriem līkst meldri, aiz tiem klātas lēpenes, bet tālāk — sēres. J. V.

3, 177.

Ja paskaidrojamo vārdu teikuma pirmajā daļā jau raksturo kāds pa-

līgteikums, tad otrā daļa konkretizē šo vārdu kopā ar palīgteikumu, piem ,

Tad atgadījās notikums, kas uzmeta tumšu ēnu jaunajam pasākumam
un deva vielu skeptiķu spriedelējumiem: kaimiņu kolhoza divi zvejas posmi,
kas bija sametuši jūrā vairākas jedas reņģu tiklu, kādu rītu atrada savu

spaili saplēstu un čupā savilktu. V. L. 13, 260.

Vardu, kura nozīmi raksturo jaukta salikta teikuma otra daļa, var ot-

rajā daļā arī atkārtot, pievienojot tam norādāmo vietniekvārdu šis atbil-
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stoša locījuma forma. Paskaidrojamo vardu otrajā daļa var arī aizstāt no-

rādāmā vietniekvārda tas formas.

Rolands gāja pastrauji, taču nevis tāpēc, ka būtu jāsteidzas, bet vien-
kārši tāpēc, ka viņā bangoja svētku prieks, un šis prieks kā vilnis
nesa sev Ildzi, lika elpot straujāk un soļot ašāk. Br. S. 2, 71. Taču paliek
vēl pienākums pret cilvēku — un šā pienākuma vārdā Anna tur-

pina cīnīties, lai atgrieztu viru cilvēka cienīgai dzīvei. PLSiev. 4, 1,9.
No šķembu ievainotajiem kokiem tecēja sveķi, un nekustīgajā nakts

gaisā tie tik spēcīgi smaržoja, ka Legzdiņš un Dzeruks sāka elpot dzi-

ļāk, lai pēc iespējas vairāk izjustu šo spirgto, sveķu smaržas piesātināto
gaisu. 2. Gr. 3, 266. Meitenes sapinušas vainagus, tajos ievīts teikto

valodu sprlganums, viņu jaunība, sapņi un Ilgošanās, vasaras saules

mirdzums un Itin viss, kas piepilda dzlvl un Ir dārgs cilvēkam. LM 7, 25.

Katras tautas kultūrā Ir dārgumi, kas neapsūb gadu ritējumā, to vēr-

tību nevar Izdzēst ne talks, ne lielās sabiedriskās pārvērtības, kādām vēs-

tures gaita pakļauj visas tautas. PLSiev. 7, 6, 3.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR PASKAIDROJUMA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1228. §. Jauktā saliktā teikumā, kurā starp daļām ir paskaidro-

juma attieksme, pirmās daļas saturu paskaidro, tuvāk precizē, komentē

sekojošā vai visās sekojošās daļās ietvertais saturs. Paskaidrojums var būt

ar atributīvās vai kauzālas nozīmes niansi.

Jaukta salikta teikuma daļas, starp kurām ir paskaidrojuma attieksme,

ir saistītas bez saikļa. Grafiski šī attieksme palaikam parādīta ar atbilstošu

pieturas zīmi — kolu vai domu zīmi.

Dzīve Piejūras zvejnieku ciemā ārēji ritēja kā parasti: ciems cēlās agri,

bet noklusa ap pusnakti un vēlāk, lai ļaudis pēc dažām stundām ar saviem

Ikdienas priekiem un likstām to aizgūtnēm turpinātu tālāk. J. Gr. 2, 75. Nu

beidzot saprata Jānis Līdums, kāpēc šis cilvēks viņam bija šķitis redzēts

un pazīstams un kam viņš līdzinājās: viņa paša jaunība raudzījās viņā ar

šim skumjajām acīm, kuras tagad kaunējās savu asaru. V. L. 10, 305. Atf-

jauši ieskatījies spoguli, Miklņš leraudzīja, ka ari viņš sācis plaukt: virs

deguna sabirušas tādas kā zeltainas ziedlapas. J. V. 4, 11. Nu vēži bija pa-

matīgi aplenkti — katrā debess pusē kā kara nometnē dega pa ugunsku-
ram, pie kuriem sēdēja viri, cieši apņēmušies sagūstīt melnos čaulalņus,

kas vēl ganījās ezera dibenā. M. B. 1,91. Bet viņi nedomāja par sevi vien:

jūtu bagātība, kas šodien spīlēja viņu būtības grodus, tiecās aptvert un

lekļaut savā laimes skandumā visu pasauli un visus labos cilvēkus, kas mā-

joja šajā pasaulē — skaistākajā no visām, kādas bija zem saules. V. L. I<j»

322.
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1229. §. Ja jaukta salikta teikuma pirmās daļas saturu pa-

skaidro, pamato visas sekojošās daļas, tad iespējami divi gadījumi:
1) teikuma pirmo daļu vienlīdz paskaidro katra no nākošajām daļām, 2) pa-

skaidrojuma attieksme ir dominējošā — pirmo daļu paskaidro kopumā visu

nākošo daļu komplekss, kurā ietilpstošās daļas savukārt saistās kādās citās

jēdzieniskās attieksmēs.

1. Jaukta salikta teikuma pirmajā daļā izteikto saturu vienlīdz pa-

skaidro katra no nākošajām daļām. Katrā no šīm sekojošām daļām
konstatēts kāds fakts vai nosaukta darbība, parādība, kas paskaidro pirmās
daļas saturu. Teikuma daļas šādos gadījumos palaikam saistītas bez saikļa,
vai arī pēdējo daļu ievada saiklis un, arī bet.

Un ari mēs, līdzīgi mazajiem bērniem, skatījāmies lielajā dabas at-

dzimšanā, ko apgaismoja varavīksne: pelēkais lauks bija kļuvis koši zaļš,
pļava greznojās vienos ziedos, mežā kā balti mākoņi klaiņoja migla, gai-

sos šaudījās straujas bezdelīgas. PLSiev. 6, 5, l. Un tūlīt jūra kļuva pavi-
sam citāda — vējš asāks, viļņi lielāki, lai gan par vētru nevarēja būt

runa. V. L. 14, 45. Pirmajā laikā Lejassmeltēnu Jorģis pa brīžam pastāvēja
istabas galā un smaidīdams noskatījās, kā viņi tur blēņojās: Laura stā-

vēja baltā blūzē, baltu priekšautiņu apsējusies, un tikai parīkoja, Kļavlņš
rāpoja uz ceļgaliem, jauca laukā, ko pats bij salicis, un pārkārtoja tā, kā

viņa vēlējās. A. U. 4, 491.
...

Gandrīz viss tur izskatījās tāpat kā toreiz,

kad tēvs vēl bija mājās: pagalmā neredzēja neviena pavirši nomesta priekš-
meta, katrs sīkums atradās savā vietā, kārtība un spodrība raudzījās pre-
tim no katra kakta. V. L. 13, 16.

Ja jaukta salikta teikuma pēdējo daļu ievada saiklis un, tad tas no-

rada, ka paskaidrojumu virkne ir nobeigta, turpretī daļu bezsaikļa savie-

nojuma gadījumos paskaidrojošo daļu kopumam nobeigtības nozīmes nav.

Purvāju pagasts ar saviem pāris tūkstošiem ledzīvotāju bija kā maza,

patstāvīga pasaulīte, kuras dzīvē miniatūrā risinājās gandrīz viss tas pats,

kas lielos apmēros notika ar visu tautu un bezgalplašo padomju valsti: at-

mira
un iznīka vecais, tapa jaunais, un tautai lidz auga un pārveidojās

katrs atsevišķais cilvēks. V. L. 10, 408. Atgriezusies pagastā, Anna pār-
liecinājās, ka viņas prombūtnes laikā tiešām nekas nav stāvējis uz vietas:

Purvāju pagasts bija norēķinājies ar valsti visos sagādes veidos, cukur-

bietes izvestas uz pieņemšanas punktu, meža darbi iesākti, un ciršana jau
gāja uz beigām. V. L. 10, 441. Uz abām šim īpašībām viņai pilnas tiesī-

bas — Briviņu kunga meitai taisni nepieciešami būt lepnai, un nopietnība,
ko varēja ari noturēt par īgnumu, trīsdesmitajā gadā tikpat dabīga ka

zināms pelēkums lapas zaļumā vasaras otrā pusē. A. U. 4, 65.

Ar saikli bet pievienotā pēdējā daļa norāda uz paskaidrojumu virknes

nobeigtību, un saiklim bet šādos gadījumos nav pretstata, bet ir sastata

nozīme, piem., Ķā par brīnumu Ķnlperi šoreiz neatradās ne siena pļauja,
ne rudzu druvā: virs sēdēja stellēs, bet sieva rīkojās virtuvē un cepa kaut



870

ko tik smaržīgu, ka no zaļbarības pārtiekošajam Ojāram tīri siekalas sa-

plūda mutē. V. E. 1, 28.

2. Biežāk teikuma pirmo daļu paskaidro viss nākošo daļu
komplekss, kurā ietilpstošās daļas savukārt ir saistītas kādās citās

jēdzieniskās attieksmēs, t. i., paskaidrojuma attieksme teikumā ir do-

minējošā. Starp daļām kompleksā, kas paskaidro pirmo daļu, var būt cē-

loņa un seku attieksme, pretstata attieksme, pievienojuma attieksme v. c.

attieksmes.

Lielais purvs vairs nebija nekāds ūdens, dubļu un krūmu jūklis, bet

kaut kas viengabalains, pārskatāms un organisks kā dzīva būtne — ļauna
un nežēlīga būtne: šodien cilvēks zināja, kā tas tapis, tāpēc viņš zināja
ari, kā darīt tam galu. V. L. 10, 374. Papum bij pilnīga taisnība: arī te,

siarp kokiem, vilka jau stipra vēsma, un Jancim vajadzēja iet visā sparā,

ja negribēja zobus klabināt. Valdis 1, 140.

Aivars tūliņ pārliecinājās par lielo starpību starp Jāni Līdumu un vi-

siem pārējiem cilvēkiem, kas savā laikā bija vairāk vai mazāk palīdzējuši
viņam politiski augt: teorētiski tie varbūt bija tikpat labi bruņoti kā tēvs,

bet viņiem trūka Jāņa Līduma lielās dzīves pieredzes un mākas teoriju pie-
lietot praksē. V. L. 10, 321. Un pēkšņi Roberts atrada kļūdu, kuru bija pie-
laidis uzbrukuma organizācijā — viņam gan darbojās novērošanas die-

nests, bet nebija Izdarīta Izlūkošana. 2. Gr. 3, 436.

Tauriņš nestrīdējās ar viņu, bet ari nemēģināja noticēt viņas mierinā-

jumiem: ja Aivars nebija aizgājis bojā, tad viņš atradās kaut kur citur,

otrā pusē frontei, — un tas Tauriņam šķita vēl briesmīgāk nekā viņa

fiziskā nāve. V. L. 10, 255.

1230. §. Jauktā saliktā teikuma daļas satura ziņā var būt tā grupētas,

ka tās cita citu paskaidro pakāpeniski: katra nākošā teikuma daļa

paskaidro iepriekšējo. Tādā kārtā kāda no teikuma daļām var paskaidrot
citu daļu un tai pašā reizē pati būt paskaidrojama.

Jaunās iespējas, par kurām mazais padomju pilsonis jutās varen ap-

mierināts, bija cēlonis pārējo ģimenes locekļu nebeidzamām rūpēm: no Jā-

niša kā no uguns vajadzēja sargāt avīzes, grāmatas un papīrus, — kam

viņš tika klāt, to plēsa bez žēlastības, atrazdams šajā nodarbībā sevišķu

prieku, kuru izprast pieaugušam cilvēkam nav vēlēts. V. L. 10, 598. Nezi-

nāmais ne tikai valdzina, bet ari biedē: bezgala mīlot otru būtni, bet dien-

dienā satiksmē ar citiem cilvēkiem saduroties ar slikto, kroplo un savtīgo

dažādās Izpausmēs, mēs baidāmies kaut ko no tā atklāt ari savā mlļaja, —

mēs vēlamies, lai mīļotais cilvēks mūsu acis paliktu harmonisks, bez ga-

rīgām plaisām ari tad, kad viņu visu pazīsim. V. L. 10, 566. Tās [zivis] bij,

likās, visu ēstgribu zaudējušas, tāpat kā Marčs pacietību: viņš jau meta

pēdējo norunāto reizi un raudzījās padusmlgl uz Janct, kuram pacietība
laikam bij kā pati mūžība: tas vēl neblj pirmo reizi makšķeri Izcēlis, lai

gan viņam neviena zivtiņa nepiedūrās pie kumosa. Valdis 1, 52.
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1231. §. īpatnēji ir jaukti salikti teikumi, kuros teikuma pirmajā
daļā ir nosaukts kādas plašākas nozīmes nojēgums, kāds priekšmetu,
parādību, personu kopums, bet turpmākajās daļās šis nojēgums vai

viss kopums ir konkretizēts vai detalizēti raksturots, vai arī minētas

tikai atsevišķas no šai kopumā ietilpstošām darbībām, parādībām, perso-

nām. Šādos gadījumos daļas palaikam ir bezsaikļa saistījumā, izņemot
pēdējo daļu, kas reizēm pievienojas arī ar saikli bet. Minētā veida teikumos

varētu runāt par vispārinājuma un konkretizē juma attieksmēm.

Tuvojoties Padomju Armijai, no visiem mežiem un purviem tai pretim
steidzās partizāņu vienības: tie, kas spēja nest ieročus, stājās ierindā un

turpināja cīņu ar ienaidnieku regulārā karaspēka daļās; vecākie un pus-

audži devās uz mājām, lai padomju varas vadībā atjaunotu sapostīto un

celtu jaunu dzīvi. V. L. 10, 324. Pēdējās klases skolnieku sastāvs bija vis-

raibākais: tur bija jauni puiši, līdzīgi Voldim un Ingum, kas vienā rāvienā

izlauzušies skolas kursam cauri; bija neveiksmīgie, kūtrie un lemetējl, kas

katrā klasē sēdēja pa divi gadi un jau otro trešo reizi gāja uz kapteiņa ek-

sāmenu; sanāca bārdaini pusmāža viri, kas gadiem Ilgi braukuši par stūr-

maņiem, apprecējušies un beigās sadomājuši legūt kapteiņa diplomu. V. L.

14, 88. Jau toreiz, kad Latvijā tikai sāka organizēties pirmie arteļi, viņi

savus nākotnes plānus saistīja ar kolhozu lekārtu: Vaira studēs par agro-

nomi un parādīs, kādas lieliskas ražas var iegūt smilšainajos Vidzemes lau-

kos, Zigurds kā traktorists un kombainieris rūpēsies par šīs raēas novāk-

šanu, bet Ojārs būs inženieris un gādās par labiem satiksmes ceļiem. V. E.

1, 173.

JAUKTS SAUKTS TEIKUMS AR PIEBILDUMA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1232. §. Dažos jauktos saliktos teikumos otra daļa pievienojas pirma-
jai kā piebildums, kā papildu paskaidrojums piebilduma veidā. Šajā
daļā izteiktais saturs runātājam vai rakstītājam radies it kā pašā izsacī-

juma procesā, t. i., tā satura izpausmes laikā, kas izteikts iepriekšējā daļā.

Piebilduma daļas saturs gan nav visai cieši saistīts ar teikuma iepriekšēja
daļā izteikto saturu, tomēr zināms satura saistījums starp daļām ir, jo pie-
bilduma daļa ietver kādu papildinājumu par iepriekšējās daļas saturu, at-

sevišķiem faktiem, notikumiem v. tml. Piebilduma attieksme robežojas ar

paskaidrojuma attieksmi. Piebilduma daļa pievienojas-palaikam bez saikļa,
un šo daļu izrunā zemākā tonī nekā iepriekšējo daļu.

1. Piebilduma attieksmes var būt jauktos saliktos teikumos ar divām

daļām. Piebilduma daļa tad vienmēr ir otrā daļa.
Galvenais jau Ir, ka nevajag paslepus noklausīties citu sarunas — tā

mamma mani jau no mazotnes ir audzinājusi. E. V. 1, 196. Pulksten sešos,

tūliņ pēc zvana, Jānis Līdums piecēlās, uzcēla savu guļamo lāviņu un kopa
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ar pārējiem kameras biedriem gaidi ja, kad viņus vedis uz mazgāšanos, —

parasti veda uzreiz visu kameru. V. L. 10, 105. Un, kad viņš pacēla melnu

ķepu, no tās pilēja asinis —
kāda tulzna bij pārplīsusi. A. U. 4, 519.

2. Piebilduma daļa var būt arī jauktos saliktos teikumos, kuros ir

vairāk nekā divas daļas. Arī šādos teikumos piebilduma daļa parasti ir

teikuma pēdējā daļa, un tā attiecas tikai uz vienu no iepriekšējām, nevis

uz vairākām vai visām iepriekšējām daļām. Retumis piebilduma daļa atro-

das starp pārējām daļām, bet nekad tā nav teikuma pirmā daļa.
Valoda nu bija pavērsta uz to visvārīgāko vietu, Preimanls sagriezies

vēroja, ko Briviņu kungs vēl teiks, par Rijnieku runa nekad neiznāca īsa.

A. U. 4, 17. Mugurienel tas, acīm redzami, nemaz neblj nepatīkami, viņa pa-

teica znotam, ka šogad Briviņos gadījies īsti ņiprs priekšpuisis — tā pā-

lieši sauca priekšstrādnieku. A. U. 4, 211. Dārza galā, klajā un tālu sa-

redzamā vietā, jau bija sagatavota slaida kārts ar darvas mucu galā, bet

zemē gulēja pāris citas kārtis ar veciem skārda spaiņiem, kas bija piebāzti
bērza tāsīm un degvielā samērcētiem lupatu vīkšķiem, — tos aizdedzinās

vēlāk, kad satumsīs vakars. V. L. 10, 528. Ilzei bija uz mēles kāds nežēlīgs
Izsmiekla vārds, bet viņa nepaguva to Izrunāt, jo Istabā lenāca Arturs —

ap šo laiku viņš vienmēr ieradās pusdienās. V. L. 10, 486.

Ja piebilduma daļa atrodas starp pārējām jaukta salikta teikuma da-

ļām, tad tai ir it kā iestarpināta teikuma raksturs, resp. tā robežojas
ar iestarpinātu teikumu (sk. 833.—834. §).

Melderi gribēja mazo Brunl tūliņ ņemt pie sevis audzināšanā, —
Lī-

nas māte vēl jutās pietiekami stipra, lai izauklētu meitasdēlu, — bet te

nu Antons Paceplis pateica tik kategorisku nē, ka tālākas sarunas par šo

lietu kļuva neiespējamas. V. L. 10, 83. Asja mazliet mazliet piesarkst —

varbūt tas arī no rīta svaiguma — un var manīt, ka viņa nemaz nav dus-

mīga par šiem vārdiem. Ē. V. 1, 205. Edgaram nemanot, Anita pamirk-

šķināja Oskaram — vispār viņi abi šodien izskatījās mazliet šķelmīgi,
un, ja Edgars nebūtu tik aizņemts pats ar savām domām un drusciņ uzma-

nīgāk novērotu vecākus, viņš droši vien nojaustu, ka tiem abiem kaut kas

aiz ādas un ka viņi kaut ko slēpj no viņa. V. L. 13, 316. Apstākļi cilvēku

dažreiz dzīvē noliek krustceļos, visbiežāk tas laikam notiek jaunībā, un

tad pietiek paša mazākā pamudinājuma, visniecīgākā grūdiena, lai viņš

aizietu uz to vai citu pusi, kādreiz pat tur, kur vairs nekad nepiecelsies.
Kar. 7, 7, 102.

Ļoti tuva iestarpinātam teikumam ir jaukta salikta teikuma piebilduma
daļa, kas atrodas tieši starp kādas teikuma daļas vārdiem, t. i., atrodas

kādas citas daļas sastāvā. Šāds piebildums tad parasti attiecas tikai uz

kādu vārdu citā daļā, nevis uz visu teikuma daļu.
_

.

Kādu citu darbu, — bet tas bija daudz grūtāks, lielāks un vērtī-

gāks, — zināja tikai daži cilvēki, un tam viņš veltīja visu to laika un spēka
atlikumu, kas palika pāri pēc novergošanās Lavera jāgā. V. L. 10, 37. Pa
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miestiņa vienīgo ielu — miestiņš tagad kolhoza «Darba uzvara»

centrs — no stacijas mājās atgriezās cukurbiešu vedējas mašīnas, un pro-

žektoru ugunis, kā ar ašu roku uz bridi pārrāva krēslu, parādot te ķiršu

kokiem noaugušu žogu, te brūni krāsotu mājas stūri, te veikala aizslēģētos
logus, te virs neredzamās mājas dūmu urdziņu, kas rāmajā gaisā lēnām

pletās platāka un stāvēja, atbalstījusies skurstenī kā milzīga sēne. Ē. V.

1, 15. Viņa let caur māju parastā, vienmērīgā gaitā, viņa dara savu ikdie-

nas darbu, viss ir It kā labi, tikai dziļi dziļi kaut kur lekšā —
varbūt tā

tiešām ir sirds — sūrst kāda sāpe, plešas plašumā. D. Zigm. 2, 157.

1233. §. Dažos gadījumos piebilduma daļā izteiktajam saturam nemaz

nav tieša sakara ar iepriekšējā daļā vai vispār teikumā izteikto domu: pie-
bildums ir kāda vispārināta teze, kāda patiesība, kāds sakāmvārds vai pa-

runai atbilstošs teiciens, kas konkrētajā gadījumā attiecināms uz izsacīto

domu un dod tai zināmu paskaidrojumu, papildinājumu.
Viņi labi saprata, ka Gandru Pēterim tas viss tikpat skaidrs kā viņiem

pašiem, taču sirds kļuva mierīgāka, ja izkratīja savu rūpju nastu un vēl-

reiz atgādināja vispār zināmas lietas: nekad nenāk par sliktu, ja labu

padomu lieku reizi atkārto. V. L. 10, 497. Nebija šaubu, ka bērnu namā

viņiem klājās labi: par to liecināja viņu veselīgais izskats, tīrās sejiņas un

drānas, paļāvīgā uzticēšanās, ar kādu viņi tuvojās saviem audzinātājiem
un Krēsliņam, taču ilgas pēc tēva un mātes, ko pati daba ielikusi Ikvienas

dzīvas būtnes dvēseles dziļumos, atkal un atkal kā nenodzēšama liesmiņa
iekvēlojās viņu sirdis, kad tie satika kādu pieaugušu cilvēku: savu tēvu un

savu māti vēlas katrs bērns
...

V. L. 10, 439.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR SĶĪRUMA

ATTIEKSMI STARP DAĻĀM

1234. §. Ļoti reti starp jaukta salikta teikuma daļām sastopama š ķ ī-

ru m a attieksme.

Blāķis atkal sauca, kam jādzer, vai ari, kad tas balsij bija par grūtu
un tā bija jātaupa runāšanai pie tiesas, viņš rādija ar pirkstu. Aps. J. 2,

159. Nu mēs abi, vīra cilvēki, vai nu guļam blakus un Katrīnas Klāvs man

stāsta vienīgo pasaku, kuru viņš zina, par vilku un lapsu, vai es esmu

nosēdies viņam blakus un dzīvojos ar vīna saliekto nazi un šķiltavām.
8.-U. 16, 4.

'

Tuvāk par šīm attieksmēm sk. 1247.—1249. §.

JAUKTS SALIKTS TEIKUMS AR DAŽĀDĀM JĒDZIENISKĀM

ATTIEKSMĒMSTARP DAĻĀM

1235. §. Jēdzienisko attieksmju savienojuma ziņā pašus komplicētākos
jauktos saliktos teikumus veido tie teikumi, kuros starp atsevišķām daļām
ir gan dažādas jēdzieniskās attieksmes, bet no šīm attieksmēm neviena
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neizvirzās par dominējošo attieksmi. Šādos teikumos attieksmes var būt

ļoti daudzveidīgas, un tās var grupēties visai dažādās variācijās. Jo lielāks
ir jauktā saliktā teikuma daļu skaits, t. i., jo sarežģītāks uzbūves ziņā ir

pats jauktais saliktais teikums, jo daudzveidīgākas var būt attieksmes

starp daļām, daļu kompleksiem un šais kompleksos ietilpstošajām daļām.
Šie jauktie saliktie teikumi ar jo daudzveidīgām jēdzienisko attieksmju

variācijām tomēr nošķiras zināmos veidos, no kuriem te minēti tikai daži,
biežāk sastopamie.

1236. §. Lielu jaukto salikto teikumu grupu veido tie teikumi, kam pa-
laikam ir trīs daļas, no kurām starp pirmo un otro daļu ir prets t a ta

vai norobežojuma attieksme, bet trešā daļa var jēdzieniski dažādi savīties

ar teikuma otro daļu. Starp otro un trešo daļu iespējamas dažādas

attieksmes.

1. Teikuma treša daļa ar otro ir savstarpējas cēloņa un seku at-

tieksmēs.

1) Trešā daļa izsaka sekas otrajā daļā izteiktajam cēlonim.

Straume bija tik spēcīga, ka visu laiku vajadzēja laivas galu turēt tai

iepretī, bet Ir tad tā aiznesa viņus labu gabalu uz leju, un viņi sasniedza

otru krastu tikai pāris simts soļu augšpus pārceltuves. V. L. 14, 434. Andra

tēvs skubina, lai kliedzu stiprāk, bet man nav vairāk spēka, un atbalss

atsaucas ne dziļāk kā pirmoreiz. Aps. J. 2, 225. Lai lespējami pilnīgāk iz-

mantotu īso satikšanās laiku, Jānis jau iepriekš apdomāja, ko stāstīt un ko

jautāt Ilzei, bet viņš aizmirsa, ka ari viņai būs savs stāstāmais un savi

jautājumi, tāpēc visi viņa labie nodomi vēlāk pajuka kā lapas vējā. V. L.

10, 106. Rits Ir uzausts skaidrs un dzidrs, tikai pamales vieglas dūmakas

pilnas, un liekas, ka visapkārt pašās debesu malās pulcētos mākoņi. E. V.

1, 205.

2) Trešā daļa izsaka cēloni otrajā daļā izteiktajai darbībai.

Olga nešaubījās, ka Ilze viņu pieņemtu, bet taisni Ilzei viņa negribēja
būt pateicību parādā: visu laiku kopš apprecēšanās ar Jāni viņai bija tada

pārliecība, ka vlramāsa viņu neskaita līdzvērtīgu sev un savam brālim un

sirds dziļumos uzskata par liktenīgu kļūdu to, ka Jānis sev izraudzījies

tādu sievu. V. L. 10, 44. Kad muzikanti bija beiguši stiprināties un sāka

atkal spēlēt, Aivaram pietika drosmes visu šo daudzo cilvēku klātbūtnē tu-

voties Annai, lai aicinātu uz deju, bet viņš nokavēja: Indriķis Reguts par

dažiem mirkļiem aizsteidzās viņam priekšā un, kā mēdz teikt, atstāja viņu

ar garo degunu. V. L. 10, 533. Ari man patīk sabiedriska dzīve, bet ne

vienmēr tai iznāk laika — mani velk atpakaļ jūra, mana otrā mīlestība, no

kuras es nevaru un nevaru tikt projām. 2. Gr. 2, 70.

2. Teikuma otrās un trešās daļas starpā ir paskaid roj v m a at-

tieksme.

leraudzījis Taņu, Koļa Sjomlns pirmajā mirkli gribēja nogriezties tu-

vākajā sāņleliņā un izvairīties no satikšanās, bet drīz kādas citas jūtas
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ņēma virsroku pār aizvainotā puiša pašlepnuma pēkšņo uzliesmojumu: viņš
joprojām nespēja samierināties ar domu, ka Taņa novērsusies no viņa, lai

pievērstos kādam citam, kas, pēc Sjomina domām, nepavisam nebija tā

vērts, ka viņa dēļ tāda lieliska meitene apraktu savu dzivl kaut kādā tālā,

tumšā zvejnieku ciemā. V. L. 13, 222. Sis līdzenais klajums, kuru no vienas

puses ar slaidu pusloku leskāva lielais Čūsku purvs, bet otrā pusē kā mil-

zīgs žogs vis gar apvārsnim tumsa vecais Auru sils, nebija Ilzei ne dzim-

tene, ne vispār kaut kas tuvs un savējs, un tomēr tāds savāds, skumjš sil-

tums leplūda sirdi, noraugoties šajā pazīstamajā ainavā: lai būtu kā bū-

dams, taču sešus gadus viņa bija te nodzīvojusi no sava mūža divdesmit

pieciem gadiem. V. L. 10, 5.

Piezīme. Dažos jauktos saliktos teikumos, kuros starp pirmo un otro daļu
ir pretstata attieksme, otro daļu paskaidro vairākas turpmākās teikuma dajas, kas

nosauc vienlaicīgas darbības vai vienā laikā pastāvošas parādības. Šādos gadījumos
pēdējā daļa palaikam pievienojas ar saikli un vai bet, norādot uz darbību vai parā-
dību sastatījumu.

Anna iesāka stāstīt, bet drīz abām kjuva skaidrs, ka no pamatīgākas izrunāša-

nās šajā vietā nekas neiznāks: zvanīja telefons, laiku pa laikam Ilzes darba istabā

ienāca viens vai otrs no apriņķa izpildkomitejas darbiniekiem, ieradās arī apmeklētāji
un vajadzēja tos uzklausīt. V. L. 10, 346. No viņa staroja spirgtums un laba veselība,

bet sejā tomēr bija kāda pazīme, kuras dēļ katrs, kas to reiz redzējis, atcerējās uz

visiem laikiem — viņa žoklī kreisajā pusē rēgojās dziļa rēta, bet labajā vaigā starp
ausi un degunu bija otras, tikai nedaudz mazākas brūces palieka. LM 5, 8.

3. Teikuma otras un trešās daļas starpa ir pievienojuma attieksme.

Var jau būt, ka sirmo dārznieku vēl kaut kas saistīja pie šās vietas,

bet_ par to viņš nemēdza runāt, un nevienam citam ari nevarēja ienākt

prātā, ka mazais Aivars te spēlē kādu lomu. V. L. 10, 140. Ja Urgu saim-

niekam būtu vairāki dēli, tad vienu viņš, bez šaubām, vēlētos redzēt kā

virsnieku, bet viņam bija tikai Aivars, un bez tā Urgās vairs nevarēja Iz-

tikt. V. L. 10, 195.

4. Teikuma trešā daļa var pievienoties iepriekšējai kā piebildums.
Sirds vilktin vilka iet Ildzi Vilnītim pa līksmības ceļiem, bet ar briga-

diera domām ari vajadzēja rēķināties, vēl jo vairāk tāpēc, ka viņš klusībā

ļoti cienīja šo Pēteri Šķēli, ar kuru bija saistīts radniecības saitēm — abu

sievas bija māsas. Ē. V. 1, 156. Jo tuvāk tie mežiem nāca, jo vairāk ka-

žoks zēnam novilka plecus, bet viņš saņēmās par jaunu — neba liels tas

upuris, ko nesa patiesībai par godu. S. E. 1, 32. Viņš dalījās savās pār-
domās ar dēlu un Banderu Gunāru, bet tas vēl bija par jaunu un

vojušu, lai spētu piedalīties šajā sarunā — zēnam taču nebija vairāk ka

Piecpadsmit gadu. V. L. 13, 78.

1237. §. Sastopams arī iepriekšējā paragrāfā aplūkotajam jēdzienisko
attieksmju veidam pretējs variants: starp otro un trešo daļu ir pret-
stata vai norobežojuma attieksme, bet pirmā ar otro daļu var but jo da-
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žādā jēdzieniskā saistījumā; starp tām, piemēram, var būt cēloņa un seku

attieksme, pievienojuma attieksme v. c.

Pietvīkuši, zibošām acīm, jauni un nenogurdināmi viņi vēl mēģināja
veselu stundu, un, kad mēģinājums beidzās, dažs bija noguris vairāk nekā

pēc garā darba cēliena pļavā vai tīrumā, bet, Izklīstot pa dažādiem ceļiem,
vakara krēslā skaļi un bezbēdīgi skanēja viņu jaunās balsts. V. L. 10, 416.

Sur un tur aizdedza pa retai spuldzei, parka celiņš legalsmojās ar blāvu,

miglainu gaismu, bet zem kokiem, kur atradās soli, joprojām valdīja tumsa.

V. L. 14, 556. Sīko tiklu purvā nebija nozīmes tagad atzīmēt, jo šovasar

tur strādāt tik un tā neiznāks, bet, kamēr darbi pavirzīsies tik tālu, ka

varēs ķerties pie paša lielā purva, atzīmes varēja pazust. V. L. 10, 507. Ne

pusdienā, ne vakarā ēst viņa nevarēja, Mārtiņš bij nosēdies taisni pretī,
runāt neko nerunāja, acis turēja nolaistas, bet Lienat tā vien likās, ka viņš
glūn plakstiem cauri. A. U. 4, 562.

Viņa platām acīm skatījās uz spožo debess malu, kur vēl cīnījās aiz-

ejošās dienas gaisma ar tumsu, un lielas asaras leriesās acis, bet viņa ari

tās nemanīja. Ē. V. 1, 13. Vairāk viņš neko nesaka, un ari Ruta klusē, bet

šķelmīgās dzirkstis meitenes brūnajās acis liecina, ka viņa ļoti labi saprot,
kāds ir tas noslēpums, kuru brālis domājas noglabājis savās krūtis it kā

aiz septiņiem zleģeļlem. V. L. 13, 18. Lūcija, kāļus nesot, pilnīgi rikšoja,

un seja viņai bija tik rūpju pilna, ka ari man vairs nenāca prātā muguras

dēļ uzsmēķēt, bet, paņēmis katrā padusē pa divi, katrā rokā vēl pa vienam

kūlim, sāku rikšot es ari. M. B. 1, 97.

1238. §. Ir jaukti salikti teikumi, kuros kāda daļa ir zināmā satura at-

tieksmē ar daļu, kas ietilpst kādā daļu kompleksā, bet tai pašā laikā ir tādā

pašā jēdzieniskā attieksmē pret visu šo kompleksu, piemēram, teikumā

Kad nāca ēdamā reize, saimniece pūta vien (1): neblj vairs lāgā ko katlā

likt (2), bet saime kā uz to pašu postu ar katru dienu palika ēdelīgāka,
taisni nepierldāma (3) (A. U. 39, 24) pirmā daļa ar otro daļu saistās cē-

loņa un seku attieksmē, bet otrā daļa ar trešo daļu, būdamas pretstata

attieksmē, abas kopā arī izsaka cēloni pirmajā daļā izteiktajai darbībai.

Arī: Laiks nestāv uz vietas, drīz bās rits, bet Pēteris Vecapinis sēi pie

galda un ar zīmuli velk pār jau uzvilktām līnijām, izsekodams sarežģītai

domai, kas nupat ienākusi galvā. Br. S. 4, 38.

1239. §. Sastopami jaukti salikti teikumi, kuros sākumā esošās daļas —

divas vai vairākas — savstarpēji saistītas laika attieksmē, uzskaitītas

vairākas parādības, konstatēti fakti v. tml., bet pēdējā no šī uzskaitījuma

kompleksa daļām savukārt ir citā jēdzieniskā attieksmē ar teikuma pēdējo

daļu vai arī ar vairākām pēdējām daļām.
1. Uzskaitījuma kompleksa pēdējā daļa saistās cēloņa un seku at-

tieksmēs ar teikuma pēdējo daļu.

Viņi bija divi spēcīgi pļāvēji un sāka pļaut katru ritu jau mazā gais-

miņā, kamēr vēl rasa nebija nožuvusi; abas sievietes uz pēdām sekoja
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vīriešiem un labību tūliņ prātīgi pievāca, tādēļ graudi neizbira velti laukā

kā citiem. 8.-U. 13, 62. Pavasari nāk un aiziet, bezdelīgas rudeņos paceļas

spārnos un dodas uz Nilas krastiem, un mēs gan klāstam bridi grūtsirdīgi,
bet zinām, ka slaldspārnalnle putni atgriezīsies. Sudr. 3, 241.

2. Teikuma pēdējā daļa ir piebilduma daļa.
Šņāca zāģi, dega mazas spuldzes, un pa šķānim līdzīgo gateru māju

vilka auksts vējš — tas bija pats nejaukākais, kas vispār varēja būt. Kar.

7, 7, 101. Ruta paskaidroja Viktoram, kas tie katrs par cilvēkiem; tādā kārtā

Viktors dabūja zināt, ka skaistā sieviete, kuru viņš šovakar bija redzējis
Edgara sabiedrībā, Ir Gusta Liepnieka draudzene un Izredzētā — spriežot

pēc visa, viņi laikam uz rudeni apprecēšoties. V. L. 13, 270.

3. Uzskaitījuma kompleksa pēdējā daļa ir pretstatā ar visa teikuma

pēdējo daļu, vai arī starp šīm daļām ir norobežojuma attieksme.

Norima smeldze jaunekļa sirdi, Ikdienības raupjā roka alztrauca at-

miņu valsti izgaisušos tēlus, katrs rits kaut ko solīja — jaunu un nebi-

jušu — un, kauču solītais visbiežāk nepiepildījās, cilvēkam labāk patīk
skatīties uz priekšu, pretim nākotnei, nekā atpakaļ uz bijušo un aizgājušo.
V. L. 10, 159.

1240. §. Jauktos saliktos teikumos pirmo un otro daļu var saistīt

savstarpējs cēloņa un seku sakars, bet sekojošā daļa vai daļas paskaidro
otro daļu.

Tagad Oskaram bija pārskats par visu dzīvi Jūrmalā, un prāts viņam

nomierinājās: lai gan daudz bija trūkumu šajā dzīvē un daudz atlika ko

vēlēties, taču viss šķita ievadīts pareizās sliedēs. V. L. 13, 61. Tagad Puš-

kinu uzklausa vēl nekur nepieredzēta auditorija, un tā nu sasniedzas kopā
un rit tālāk devēja un ņēmēja loks — Puškins audzinājis un darījis lielas

tautas, kas tagad dara Puškinu tik lielu, pazīstamu, dziļi Izprastu un iemī-

ļotu, kāds dzejnieks vēl nekad nav bijis. Sudr. 3, 176.

1241. §. Jauktā saliktā teikumā pirmo divu daļu starpā var būt pie-
vienojuma attieksme, bet otrā daļa ar sekojošo resp. pēdējo teikuma daļu
i; savstarpējā cēloņa un seku attieksmē, vai ari otrādi — pirmo un otro

daļu saista cēloņa un seku attieksme, bet starp otro un teikuma pēdējo
daļu ir pievienojuma attieksme.

Miķelis pacēla galvu, viņa skatiens bija nedrošs, apkārtkllstošs, likās,

ka cilvēks apmaldījies un nu nezina, kurp doties. E. V. 1, 172. Sls drauds

bija iemesls tam, ka Aivara sirdi ar katru dienu vairāk pastiprinājās ne-

patika pret Tauriņa domu biedriem un viņu nodomiem, — tie apdraudēja
viņa paša vēl nepiepildījušos laimi, skaistāko un skaidrāko sapni jaunekļa
dzīvē, jo viss, kas bija un varēja būt vērsts pret Annu, tajā pašā laikā

vērsās ari pret viņu. V. L. 10, 242.

Tie ir svētki, jo Maskavā sastapsies draugi ar draugiem, un visus

vienos dzīves prieks, radošais darbs, gaišās komunisma idejas. Pad. J.

4, 244.
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1242. §. Jauktos saliktos teikumos pirmās un otrās dajas saturs

var būt viens otram pretstatā, bet otrā daļa ar sekojošo daļu vai daļām
savijas cēloņa un seku attieksmēs, arī paskaidrojuma, retāk — pievieno-

juma attieksmēs.

Ķājās zēnam bija gumijas zābaciņi, bet īsais, zaļpelēkais mētelis šķita
aizņemts no kāda vēl jaunāka brāļuka — pogas uz krūtīm lāgā neturējās
ciet, un likās, — zēnam dziļi ieelpojot, tās tūliņ iztrūks. M. B. 1, 53. Četri

zvejas motori, kas bija saglabājušies ciemā no pirmskara laikiem, nekad

nestāvēja dīkā, bet tos bieži nācās remontēt; ar vecu motoru Ir tāpat kā ar

smagi slimu cilvēku: mazākais nieks to izved no ierindas, bez zālēm un

ārsta palīdzības tas nevar Iztikt nevienu dienu. V. L. 13, 68. Viņš uzmeta

tām [vēstulēm] strauju, salkstošu skatienu, bet pēkšņais spožums viņa acīs

tūliņ nodzisa, un viņš Izskatījās tāds kā vilies: vēstules bija no Edgara
skolas biedriem, kas tagad strādāja uz zvejas kuģiem dažādos baseinos —

viena no Igaunijas, otra no Kaspijas jāras. V. L. 13, 316.

1243. §. Ir grupa jauktu saliktu teikumu, kuros visas blakus esošās

teikuma daļas ir savstarpēji saistītas kādās jēdzieniskās attieksmēs, bet

pēdējā daļa jēdzieniski saistās nevis ar tiešo iepriekšējo, bet ar visa tei-

kuma pirmo daļu.
Gar Avotiņu ciematu bij vēl pēdas un iešana laba, bet, kad gājēji no-

griezās šķērsām no Daugavas un pa nelielo upītes gravu devās taisni uz

laukiem, pēdas pazuda gandrīz pavisam. Valdis 1, 233. Lai nu dienā vēl

kā, būs daudz jāstrādā, visa labība nepļauta, bet ko darīs garai'ās naktīs,

kad gar logiem gaudos vējš un vecā ābele čīkstēs, trīdama zaru pret zaru?

A.S. 10, 58.

1244. §. Nedaudzos jauktos saliktos teikumos pedej a daļa ir kādā

attieksmē pret visu iepriekšējo daļu kompleksu kopumā, piem., Tāds iz-

šķirošais bridis, kad cilvēks nevar palikt ceļa jūtis, Aivaram vēl nebija pie-

nācis, bet aiz kalniem tas ari vairs nevarēja būt, — to viņš juta ar katru

dienu skaidrāk un jaušamāk. V. L. 10, 226.

SALIKTS TEIKUMS AR SAIKĻIEM, KAS MĒDZ ATKĀRTOTIES

1245. §. Ir salikti teikumi, kuru komponenti ir savienoti ar tādiem

saikļiem, kas mēdz atkārtoties.

No sakārtojuma saikļiem, kas mēdz atkārtoties, saliktā teikumā kā

komponentu saistītāji ir sastopami vienojamie saikļi ne — ne (nedz —nedz,

ne — nedz), te — te un šķīruma saiklis vai — vai (vai nu — vai, vai

nu — vai ari, vai — jeb vai).
Saliktā teikumā lielākoties ir divi, bet retākos gadījumos arī trīs vai

pat vairāk komponentu, kas ievadīti ar vienu un to pašu saikli, un tāda

kārtā atkarā no komponentu skaita saiklis var atkārtoties divas, trīs un

pat vairāk reizes.
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Vai laime nāks? Ar karstu ilgu kvēli krūtis Es viņas ilgi ilgt gaidu.
Vai būs man just vēl viņas gaišo smaidu, Vai nāve mani bez viņas
kapā grūdis? K. Sk. 3, 34. Ne vaigi tiem jaunības sārtumā spirgst, Ne

lūpas smaida, ne actiņas dzirkst. K. Sk. 3, 87. Ne tas [Jērādiņa] ēd, ne

tas dzer, Ne tas vairs par ganu der. A. Kron. 1, 26. ...Te to tēte baļļā
mērc, Te viņš tiek ar slotu pērts, Te viņš viņu berž kā ķipi, Te pa rei-

zei sit ar knipi... A. Kron. 1, 34.

Ar atkārtotiem saikļiem ievadītie komponenti lielākoties ir līdzīgi gan
vārdu kārtas ziņā, gan leksiskā materiāla un morfoloģisko formu izvēles

ziņā. Verbiem, kas ir komponentos par izteicēju vai galveno locekli, pa-

rasti ir vienādas laika formas, kā arī modālā nozīme.

Saliktu teikumu ar atkārtotiem saikļiem ir maz. Atkārtotie saikļi ir

vairāk sastopami nevis kā salikta sakārtojuma teikuma komponentu sais-

tītāji, bet gan kā vienlīdzīgu teikuma locekļu saistītāji vienkāršā teikumā.

1246. §. Salikti teikumi ar atkārtotiem saikļiem ir divējādi.
1. Daļa saliktu sakārtojuma teikumu sastāv tikai no komponentiem,

kas ievadīti ar atkārtotu saikli.

Šie saliktie teikumi satura ziņā ir visai atkarīgi no konteksta, parasti
no iepriekšējā konteksta, jo teikuma sastāvdaļas — ar atkārtotu saikli

ievadītie komponenti atklāj kādas ārpus pašiem komponentiem tuvākā kon-

tekstā izteiktās domas saturu.

Pulkiem še svešie kuģeniekt [kuģinieki] Guļ sastinguši kā akmeņi. Ne

vilnītis jūrā šļāc, Ne lapa kokā kust. Rainis 1, 78. Pakalnā vilks no. jauna

apstājās. Viss bija klusu. Ne suņi rēja, ne durvis vārstījās, ne akas

vinda čīkstēja. V. Pl. 4, 375.

2. Otra grupa saliktu teikumu ir tādi teikumi, kuros bez komponentiem,
kas ievadīti ar atkārtotu saikli, ir vēl viens (dažkārt arī vairāk nekā viens)

komponents, kas satura ziņā ir galvenais un vispārinošais; tas min apstāk-
ļus, priekšmetus v. tml., uz kuriem attiecas pārējos, ar atkārtotu saikli

ievadītajos komponentos teiktais. Šais teikumos komponents, kas nav

ievadīts ar atkārtotu saikli, ir satura ziņā neatkarīgais komponents, bet

pārējie komponenti, kas ievadīti ar atkārtotu saikli, ir satura ziņā atkarīgie
komponenti.

Satura ziņā neatkarīgais komponents, kas nav ievadīts ar atkārtotu

saikli, var nostāties gan priekš atkarīgajiem komponentiem, kas ievadīti ar

atkārtotu saikli, gan aiz tiem.

Tad atcerieties: ne vienmēr Latgalē smējās tik pārgalvīgi un līksmi,

ne vienmēr tik stalti uz saviem pleciem varēja nest galvu kārsavietis un

ludzānietis. Pad. J. 6, 239. Veliķene, moku muiža, Augstā kalna galiņa;
'Ve tai trūka moku ļaudis [ļaužu], Ne tai trūka mocītāja. Ltdz. 1, 341. Vai

tumšā naktī eju, Vai vētrā stāvu uz kalna, Vai skumjās asaras leju Par

[salnas kostiem] ziediem ... Visur pār mani Mirdz tavas lēnās acis.

X- Sk. 3, 74.
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Salikti teikumi, kuros lietoti atkārtoti saikļi un kuros ir neatkarīgais
komponents, ir jau k t i salikti teiku m i, jo starp komponentiem, kas

ievadīti ar atkārtotu saikli, ir sakārtojuma sintaktiskais sakars, bet starp
satura ziņā neatkarīgo komponentu un satura ziņā atkarīgo komponentu
kopu ar atkārtotu saikli ir piekārtojuma sintaktiskais sakars.

Piezīme. Saliktos teikumos ar atkārtotu • saikli, kuros neatkarīgais kompo-
nents nostājas priekš komponentiem ar atkārtotu saikli, starp satura ziņā neatkarīgo
komponentu un satura ziņā atkarīgo komponentu ir saiklis tāpat kā saliktos sakār-

tojuma teikumos, taču šis saiklis saista nevis atkarīgo komponentu ar neatkarīgo
komponentu, bet gan vieno atkarīgos komponentus savā starpā. Tāpēc arī šais tei-

kumos starp neatkarīgo komponentu un atkarīgo komponentu kopu ir piekārtojuma
sintaktiskais sakars, starp atkarīgajiem komponentiem sakārtojuma sintaktiskais sa-

kars, un līdz ar to šie teikumi ir jaukti salikti teikumi.
Es nevara gulēt iet: ne šķīvīši nomazgāti, ne nazīši spodrināti. V. Pl. 3, 20.

Cik patīkams bija viņā [pirtī] siltums: ne tev sāpēja galva, ne acis, nedz ari koda

rīklē. Aps. J. 2, 74.

Jēdzieniskā attieksme starp satura ziņā neatkarīgo komponentu un

satura ziņā atkarīgo komponentu kopu var būt gan pievienojuma attieksme,

gan arī kāda cita jēdzieniskā attieksme, piemēram, pieļāvuma attieksme,

cēloņa un seku attieksme, objekta attieksme v. c.

SALIKTS TEIKUMS AR ŠĶIRAMO SAIKLI VAI — VAI

1247. §. Vairāk izplatīti ir tie saliktie teikumi, kuros atkārtojas šķira-
mais saiklis vai — vai (vai nu — vai, vai nu — vai arī, vai — jeb vai).

Starp komponentiem, kuri ievadīti ar šķiramo saikli vai — vai, jēdzieniskā
un sintaktiskā attieksme ir šķīruma attieksme. Jēdzieniskajai šķīruma at-

tieksmei ir uzskaitījuma attieksmes nianse.

Saliktos teikumos komponenti, kas ievadīti ar šķiramo saikli

vai — vai, parasti min divas (vai vairākas) varbūtējas

iespējamības, kas viena otru izslēdz un no kurām īstenībai atbilst

tikai viena, bet, tieši kura, tas nav zināms. Bet vai nu viņam nemaz

nebija smadzeņu, vai ari viņš tīšām gribēja kaitināt Fredi — klāt viņš

bija un runāja ar to. V. L. 2, 368.

Saliktos teikumos ar šķiramo saikli vai — vai var būt minētas tādas

divas (vai vairākas) parādības, notikumi, fakti v. tml., no kuriem visi

var realizēties vai jau ir realizējušies, bet tikai katrs savos apstākļos.
Vai vasara atstaro svelmē, Vai ziemā kupenas ber —No

vēsajām dzelmēm Ābele dzer. A. Kr. 1, 9. Brāķis palika brāķis — vai

nu tām ar laiku bij gandējies glītums, vai vainagiem zīles nobirušas

81. 13, 73.

1248. §. Šķīruma jēdzieniski sintaktiskā attieksme mēdz būt ari starp

diviem vai vairākiem komponentiem ar jautājuma modalitāti, kuri sā-

kas ar vai. Šais saliktajos teikumos vārdam vai, kas ievada komponentus
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ar jautājuma modalitāti, ir reizē jautājuma partikulas funkcija un ari

šķiramā saikļa funkcija, jo tas ne tikai ievada jautājuma komponentu, bet

arī savieno savstarpēji divus komponentus, starp kuriem ir šķīruma at-

tieksme.

Ziedi vien, un lapu nav nemaz, Ziedi vien uz zaru stigām tievām. Vai

ir ievas sniegā birušas, Vai ir sniegi biruši uz ievām? O. V. 1, 89. Kas

tu esi, manus sapņus seguši, Marta glāsts vai sals, kam krātis plēst, Kas

tu esi, man uz ceļa degusi, Saki, vai to uguni var dzēst! Vai to dzēsis

upe, jūrā gāzdamās, Vai to dzēsīs klusa viļņa čuksts, Vai to karstāk

iedegs, strauji brāzdamās, Sārtā straume... O. V. 1, 128. «Ir jau nu gan

tiesa [ka nav jāklausās pasaules valodās], bet tomēr... Raudupu māt...

nevaru uz Raudupēm iet,» Kārlis atbild. Rauduplete pieceļas. Ko tas Kārlis

tur runā? Vai viņš tikai tā joko vien, jeb vai viņš runā no tiesas? Nē,

no tiesas viņš taču nevar runāt... 81. 13, 170.

1249. §. Bieži sastopami tādi salikti teikumi, kas sastāv no diviem vai

vairākiem komponentiem ar jautājuma modalitāti, kurus ievada vārds

vai, bet starp tiem nav šķīruma attieksmju. Tāpēc šie teikumi, lai gan pēc
ārējās formas ir identiski ar iepriekš aplūkoto teikumu grupu, tomēr pie
tiem nepieder.

Šādos saliktos teikumos starp komponentiem ir nevis sakārtojuma sin-

taktiskais sakars, bet piekārtojuma sintaktiskais sakars, kas var balstīties

gan uz laika, gan uz seku, gan uz salīdzinājuma v. c. jēdzieniskām at-

tieksmēm, jo vārdam vai katra komponenta sākumā ir tikai jautājuma
partikulas funkcija. Šķiramā saikļa funkcijas vārdam vai šais teiku-

mos nav.

Vai tev tur [Baltajā Mājā] kādreiz liegts zirgu padzirdīt pie akas,

vai es katrreiz neesmu dabūjusi savu saujiņu putraimu un šķiņķa gaba-

liņu? A. U. 39, 137. Vai sniegs tāpat nelauž jumtus, vai kupenas nestāv

tāpat un mēslu gubas uz tām? A. U. 39, 163. Vai tu nekaunies mani stāvu

apmelot, va i man liecinieki būs jāmeklē, ko? 81. 13, 40. Bet kāpēc nu

klusē? Kam bieži pilns gaidu Tavs skatiens man garām kā tālumā klīst?

Vai tiešām tu ilgojies svešnleka smaidu, Vai tiešām tik ātri jau purenes

vist? A. Kr. 1, 77. Vai nu kurpniekam Ir lāga kurpes, vai galdniekam
krēsls! Lsk. 2, 74.

Salikti teikumi ar jautājuma komponentiem, starp kuriem ir izteikts

piekārtojuma sintaktiskais sakars, ir vairāk izplatīti nekā teikumi ar jau-
tājuma komponentiem, starp kuriem ir izteikts sakārtojuma sintaktiskais

sakars ar šķīruma jēdzieniski sintaktisko attieksmi.

Saliktos piekārtojuma teikumos starp jautājuma komponentiem var

nostāties arī saiklis un, turpretī starp komponentiem ar sakārtojuma sin-

taktisko sakaru un šķīruma attieksmi šāds saiklis nav iespējams.
Šī ir viena no pazīmēm, pēc kuras praktiski var noteikt, vai sa-

liktam teikumam starp komponentiem ar vai — vai ir piekārtojuma sin-

£>6 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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taktiskais sakars vai sakārtojuma sintaktiskais sakars ar šķīruma at-

tieksmi.

Va i viņš neuzvarēja pie Embūtes kuršus ar Induli un žemaišus ar

Mintauti priekšgalā, un vai viņš neuzcēla tad tur bruņinieku pili? Janš.

2, 3. Vai tad viņš [Bukstiņš] nebija tas vecākais, un vai viņam nepienā-
cās pēc taisnības un likuma? A. U. 39, 54. Un cik tagad tās dienas...
Va i tev no tumsas lidz tumsai jāiet, un vai tevi kāds trieks strādāt?...
J. Jauns. 6, 201. Vai šādi rādītāji mūs var apmierināt, un vai tie at-

bilst jūsu iespējām un iedzīvotāju augošajām vajadzībām pēc lauksaim-

niecības produktiem? C. 10, 51.

1250. §. īpašu grupu veido tādi teikumi, kuros pirmais šķiramais saik-

lis vai ievada salikta teikuma komponentu, bet saikļa vai atkārtojums

pievieno komponenta daļu, t. i., vienlīdzīgu teikuma locekli. Šais teikumos

vienmēr ir satura ziņā neatkarīgais komponents, kas var nostāties gan

priekš komponenta ar vai — vai, gan aiz tā.

Tam sodam neizbēgs vairs neviens, vai viņš ir slātavietis vai čan-

galietis. Kaudz. 2, 51. Viņa nesa pār acīm vlllalniti, vai bij lietus vai

saule... K. Sk. 1, 80. īkšķis viņam divās vietās bija vienmēr aiztrūcis,

va i tas bija darba laiks vai pavaļa, vasara vai ziema. J. Jauns. 2, 90.

Vai viņš pie galda ēda, vai nakti gulēja, — pūkainā ziemas cepure

aizvien bij uzmaukta pāri ausim. J. Jauns. 2, 92. Vai tas būtu pelēkais
akmens ceļmalā, vāvere vai dzenis mežā, mundrās bezdelīgas gaisā, viss

runā uz lasītāju savā īpašā valodā. Tāpēc ari rakstnieku [E. Birz-

nieku-Upīti] tik ļoti iemīlējuši kā jaunie lasītāji, tā pieaugušie. 8.-U. 9, 6.

1251. §. Saiklis vai var arī neatkārtoties divas vai trīs reizes un sa-

vienot savā starpā divus komponentus ar šķīruma attieksmi, nostājoties
tikai viena komponenta, t. i., otrā komponenta sākumā. Šiem teikumiem

ir tās pašas pazīmes, kas teikumiem ar atkārtotu saikli vai — vai.

Viņus [samus] ari grūti izzvejot: tie dikti gudri, malā gandrīz nekad

nenāk, dzīvo vienmēr dzelmē. Tikai pavasaros kādreiz ledi iztramda,

v a i arī neskaidrā ūdenī paši iemaldās kādā atvarā. Valdis 2, 46. Surtur

ganījās viena vai divas govis; tās bija piesietas pie zemē iedzītiem mieti-

ņiem, va i arī pie viņām sēdēja bērni un kāds pinkains suns. J. Jauns.

6, 221.

SALIKTS TEIKUMS AR VIENOJAMO SAIKLI NE — NE

1252. §. Salikta teikuma komponenti, kas ievadīti ar vienojamo saikli

ne — ne (nedz — nedz) pēc sava satura vienmēr ir noliegti, jo šis saiklis

izsaka noliegumu. Starp komponentiem, kas ievadīti ar saikli ne — ne, ir

vienojuma sintaktiskā attieksme, kas balstās uz uzskaitījuma jēdzienisko
attieksmi.
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Piezīme. Salikti teikumi ar saikli ne — ne (nedz — nedz) ir gājuši ma-

zumā; mūsdienu latviešu valodā to ir maz, bet folkloras valodā tie bieži sastopami.

Ne vētra tur egļu galotnēs šņāc, Ne viesulis, smiltīs sprauslā-

dams, krāc. K. Sk, 3, 89.

Ai dzeltena Unu druva, Nekaries mugurā: Ne tu mana nasta biji,
Ne es tava nesējiņa. Ltdz. 1, 2079. Lustēdami, dziedādami Mēs darbiņus

darījām: Ne rociņas piekusušas, Ne kājiņas nogurušas. Ltdz. 1, 1028.

Trīcēt trīc, skanēt skan, Lielmaņiem staigājot; Ne man trīc, ne man skan,
Sliktu ļaužu bērniņam. Ltdz. 1, 193. Ne es augstu ļaužu biju, Ne es

augstu rotu nesu: Es vidēju ļaužu biju, I vidēju rotu nesu. Ltdz. 1, 3.

1253. §. Starp saliktiem teikumiem ar saikli ne — ne ir arī tādi, kuros

uzskaitījuma attieksmei starp komponentiem ir salīdzinājuma
nianse.

Šiem teikumiem parasti ir aforismu raksturs, tāpēc tie sastopami gal-
venokārt sakāmvārdos, parunās un mīklās.

Saliktos teikumos ar uzskaitījuma attieksmi, kam ir salīdzinājuma
nianse, pretstatā iepriekš aplūkotajiem teikumiem ar ne — ne, kuros nav

šīs salīdzinājuma nianses, komponenti ar ne — ne izsaka domu, kas nav

atkarīga no kādas iepriekšējās domas.

Ne maize bez garozas, ne saimnieks bez darba. Lsk. 2, 68. A7 c kurp-
niekam labs zābaks, ne skroderim labas bikses. Lsk. 2, 7. Ne bez laika

būs pavasaris, ne bez laika rozes ziedēs. Lsk. 2, 79.

SALIKTS TEIKUMS AR VIENOJAMO SAIKLI TE - TE

1254. §. Salikti teikumi ar vienojamo saikli te — te parasti ir salikti

sakārtojuma teikumi, jo tie lielākoties sastāv tikai no komponentiem, kas

ievadīti ar saikli te — te. Starp komponentiem ir vienojuma sintaktiskā

attieksme, kas balstās uz uzskaitījuma jēdzienisko attieksmi. Salikti sa-

kārtojuma teikumi ar saikli te — te ir cieši saistīti ar iepriekšējo kontekstu,
kas nosauc apstākļus, kuros realizējas teikumā ar te — te nosauktas pa-

rādības.

Tā kā daudz nav talka gaidīt, Māte sāk kā skudra skraidīt. Te tā

mantas likt grib somā, Te tā cilā tās un domā... A. Kron. 1, 10. Reiz,

atceros, tas bija rudenī. Ļaudis pļāva pārupes purvā sienu._ Jautrs līdz ne-

bēdībai skraidīju tiem apkārt pa ciņiem, pa salām «lielajā, platajā jūrā».
Te pieskrienu pie pļāvējiem un noskatos brītiņu. . te aizmetos atkal

kā linga prom tālu uz viņu malu! V. Pl. 4, 391. Negribu vairāk ēst, man

sāp vēders. Ak tu sūrā, grūtā kunga dzīve, pašam jāēd, un pašam sāp vē-

ders. Te ir karsti, te ir par mīkstu, te ir tik šauri. Nesiet prom tos spil-
venus! A. U. 39, 150. Un tad ezers pats. Te viss mierīgi, te uzreiz vējš sa-

lieca un izstiepa pa savam skrējienam tievos un lokanos vītolu zarus.

M. B. 2, 137.
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Salikti teikumi ar vienojamo saikli te — te var būt arī jaukti salikti

teikumi, jo tajos dažkārt ir arī neatkarīgais komponents, kas nav ievadīts
ar saikli te — te.

Krēslai metoties, Bukstlņa pasaka atkal tika dzīva: te suns stāvēja
ceļmalā un negribēja ošņāt pēdas, te Ārciema saimnieks brauca pretī ar

dēla zārku ragavās
. . . A. U. 39, 81.

Saliktiem teikumiem ar vienojamo saikli te — te ir ekspresīvs rak-

sturs. Tie izsaka pēkšņu, strauju vienas parādības nomaiņu ar citu.

PERSONAS RUNAS UN DOMU ATTĒLOJUMS

1255. §. Stāstītāja vēstījumā bieži vien ir jāattēlo gan kādas citas

personas, gan arī paša stāstītāja runa vai domas. Šāda attēlojamā runa vai

domas atšķirībā no stāstītāja vēstījuma ir cita runa. Cita runu var

attēlot vai nu tieši — vārds vārdā, vai arī netieši, atstāstot tikai tās sa-

turu. Cita runas attēlošanai valodā ir īpašas sintaktiskas konstrukcijas:
tiešā runa, netiešā runa un noģiedamā runa.

1256. §. Tiešā runa ir kādas personas vai paša stāstītāja runas vai

domu iespējami pilnīgs attēlojums ar visām šīs runas leksiskām, sintak-

tiskām un stilistiskām īpatnībām. Tiešo runu galvenokārt lieto sarunu un

daiļliteratūras valodā.

Bet skaļi viņš teica: «Saprotama lieta, lai viņš taisa karieti.» A. U. 29,

27. «Man taču ar savu pailgu būs darba pilnas rokas,» Kaprons raizējas.

2. Gr. 7, 217. «Ek, tad ta būtu mazgāšanās,» Late, ar roku pa spanni

[spaini] plančodama, iesaucās, «kad tikai pirtiņa bijusi tuvāk.» J. Jauns. 5,

210. «Negaisi Ir auglīgi,» domāja meitene. 2. Gr. 5, 238.

Attēlojamā tiešā runa var būt ietverta gan vienā, gan vairākos tei-

kumos.

Briviņu kungs aizsita skapja durvis un pateica strupi: «lesim uz

istabu.» A. U. 29, 301. «Bet tad tik vēdzele!» Jancis teica, to patāli no ūdens

nolikdams. Valdis 2, 91. Te piepeši kāda balss tuvumā jautāja: «E, kas

tur? Kas te runā?» 81. 20, 221. «Bet tad ir gan pelavas,» viņa teica. — «Vai

nu Liepām neblj tik daudz salmu, ko maisā lebāzt.» A. U. 29, 383.

Ja tiešā runa ietverta vienā teikumā, var būt divējādi sintaktiski

veidojumi.
1. Vienā teikumā var būt apvienota gan tiešā runa, gan ari norāde par

to, kas sacījis attēloto tiešo runu. Šo norādi sauc par piebildi, un šāda

sintaktiska konstrukcija tad ir tiešā runa ar piebildi, tā atbilst

saliktam piekārtojuma teikumam (sk. 1261.§).
To Izdarījis, viņš aizgāja pie Ošu Rūdolfa un teica: «Mans pienākums

nu ir izpildīts, murds ir vietā — lai tagad tēvs zvejo.» V. L. 2, 177. «Ogas

pārdevi?» es vaicāju. J. Jauns. 5, 186. «Māt, mūsu lāde ir sarukusi ma-

ziņa,» viņa brīnās. «Nē, tu esi izaugusi liela,» māte saka. Brig. 5, 35.
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2. Tiešā runa var būt attēlota atsevišķā teikumā bez piebildes. Šādos

gadījumos norāde uz personu, kas teikusi attēloto tiešo runu, izriet no

konteksta.

(Ar Anneli vecāmāte runā kā ar lielu cilvēku...) Vecalmātel rokā

rika maizes ar biezu kārtu jaunkulta sviesta. «Vai gribi, meitēn?» Brig. 5,
40. (Šodien saule karsēja splvi un aizdomīgi... Vanags bažīgi atskatījās
augšā pret vakariem.) «Vai būs lietus?»

...
— «Uz nogalvošanu.» .. . (Bri-

viņu saimnieks saskaitās...) Sedllnieks saknosljās kā apliets. «Nava jau
teikts, ka ritu taisni dienā — viņš [lietus] jau var ari zem vakara vai pa

nakti.» A. U. 29, 18.

Tiešā runa var būt izteikta vairākos patstāvīgos teikumos. Ja vai-

rākos atsevišķos teikumos izteiktajai tiešajai runai pievienota arī piebilde,
tad ar to tieši saistās vai nu pirmais, vai arī pēdējais tiešās runas teikums.

Ar pārējiem teikumiem piebilde ir saistīta tikai kontekstuāli.

«Vai tad es neeju!» Ješka atsaucās raudulīgi. «Bet ko tu tā žņaudz!
Palaid mīkstāk.» A. U. 39, 113. «Kas tad tev liek skatīties Daugavā? Ska-

ties zemē, un galva nereibs! Pamēģini tik!...» labināja dārznieka dēls.

Valdis 2, 14.

1257. §. Tiešās runas paveidi ir dialogs un citāts.

1. Dialogs runā vai vēstījumā parasti ir divu, iespējams arī vai-

rāku personu sarunas attēlojums, un tas var būt dažāda veidojuma.
1) Dialogā katras atsevišķas personas runa var būt attēlota tiešajā

runā ar piebildi.

«Labdien, mlļle {autiņi!» viņa teica.

«Labdien, labdien!» mana māte atņēma. J. Jauns. 5, 369.

«Sīvas zāles,» viņa [Annele] slaucīja no mutes lipīgo sīvumu.

«Nav vis sīvas,» Lullte tiepās.
«Saldas? Dod man ar,» prasīja Ttnclte.

«Man ar, man ar,» sauca Julclte. Brig. 5, 242.

«Vai tad akmeņi ari aug?» Marčs brīnījās.
«To nu gan es nezinu,» Jancis domīgi teica. Valdis 2, 20.

2) Dialogā katras atsevišķas personas runa var būt attēlota ari ar

tiešo runu, kas ietverta vienā teikumā vai vairākos teikumos bez piebil-
des. Šais gadījumos norāde uz personām, kas piedalās dialogā, izriet no

konteksta.

(«Tad nu tev būs kāzas...» — «Jā!» viņš [Kārlis] dzivi atsaucas...

Atkal bridi klusums. Tad tāpat iesāka Llena.)
«Kleitu talkam Klldzlņā šūs?»

«Nē, tepat Balcera meita.»

«Jā, tā jau visām saimniekmeitām šuj.»
«Un mirtes viņa dabūs no manas mātesmāsas turpat aizlakstiešos. Tai

esot tikpat liela kā jūsu Laurai.»

«Ja tik liela, tad tur pietiek trim.»
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«Viņai vairāk nevajag: viena meita bij, to aizprecēja šopavasar. Un

Lizi, to ar kuprīti, to jau neviens neņems.»

«Nē, kas nu tādu ņems.» A. U. 29, 347.

Norāde uz personām, kas piedalās dialogā, dažkārt var būt ietverta

pašā dialogā uzrunas veidā.

«Labdien, Zari ņ!»
«Paldies, Ziv 11 ņf»
«Vai mās ari gaidīji?»
«Gaidīju gan.»

«Vaiko dzert ari dosi?»

«Došu gan.»

«Vai uz parada dosi?»

«Došu, došu.»

«Un ko tad tu dosi?»

«Ko tik jūs gribat,» .. . 81. 20, 88.

3) Divu personu savstarpējas sarunas attēlojumā var būt lietota gan
tiešā runa ar piebildi, gan tiešā runa bez piebildes.

— Nekliedz vis, meitiņ, es jau neko, lai tad stāv ar, — Ciepsliene pa-

steidza apmierināt. — Vai bērns, jaunās kurpītes darba dienā!

— Kad vecajām papēži nošķiebti!

— Vai, un jaunās zeķītes!
— Kad tu nesatāpl vecās! A. U. 39, 43.

Jurks pacēla acis, un mēs saskatījāmies.
«Vai te Ir daudz grāmatu un avīžu?» es kā apjucis viņam prasīju.

«Augšā sasviestas ir. Jā, grāmatu ir diezgan daudz...»
«Tu visas esi Izlasījis?» J. Jauns. 5, 191.

Marčs iekaisis, prieka pilnam acīm nostājas tiem iepretī
— Klau, Janc!

— Tas jau iet brinum viegli!
— O jā! Kad māk!

— Nez vai es tā varētu? — un Marčs nosēdās draugam blakus.

— Vai esi jau kādreiz skrējis? — Jancis prasīja.
— Ne-e! Vēl ne!

— Nu tad neies vis tik viegli!
— Tā? Bet kā būtu, ja es tā mazu drusciņ pamēģinātu? Varbūt iet.

— Nu, neies vis, — Jancis nosacīja, mazliet pasmīnēdams.
— Bet kad es tā mazu mazu drusciņu vien palūkotu?
— Nu, kad jau tev tā gribas, — pamēģināt jau var, — Jancis teica un

sāka raisīt auklas. Valdis 2, 181.

2. Citā t s ir izvilkums no kādas personas runas vai autora darba.

Ar citātu, tāpat kā ar tiešo runu, stāstītājs precīzi attēlo to, ko ir teikusi

vai rakstījusi kāda persona.
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1) Citātā vienā teikuma daļā ir norāde uz personu, kas teikusi citēto,
vai avotu, kurā ir rakstīts citātā attēlotais, un tā atbilst piebildei sintaktis-

kajā konstrukcijā ar tiešo runu. Otrā daļā ir ietverts pats izvilkums no per-

sonas runas vai autora darba, un tā atbilst tiešajai runai.

Rakstnieks 1. Griva savā stāstu un noveļu krājumā «Viņpus Pirene-

jiem» saka: «Savā stāstu un noveļu krājumā esmu centies attēlot kaut ne-

1. Gr. 1, 8. Viens teikums, kuru viņš uzrakstīja sevišķi skaidriem burtiem,

lielu daļu no spāniešu tautas Ugās cīņas par savu brīvību un neatkarību.»

viņam visvairāk patika: «To naudu, ko tu biji sūtījis ar savu draugu, mēs

tagad saņēmām. Paldies, dēls
...» V. L. 2, 208.

2) Citāts var iekļauties tieši stāstītāja teikumā.

Ar neizmērojami lielākām tiesībām mēs varam atkārtot Beļlnska vār-

dus, ka tieši «mūsu gadsimts savā būtībā Ir vēsturisks gadsimts.» A. U.

75 gadi, 41.

Tiešā runa un citāts, kas ir tās paveids, ir visai tuvi un dažkārt nav

viegli noteikt, vai zināma konstrukcija uzskatāma par sintaktisku veido-

jumu ar tiešo runu vai citātu.

«Man nav makšķeres!» Marčs noteica tādā balsi, kur jo skaidri Jancis

nomanīja šādu runas turpinājumu: «Liec tu mani mierā un skrej pats, ja

gribas, kaut vai Daugavā.» Valdis 2, 30.
...

tieši pretī stāvēja stingri un

taisni vecais alksnis. Viņš [tas] raudzījās tā iešķībi avotā, It kā teiktu: «Par

to mitruma mazumu, ko tu man grūtās dienās piešķir, es tevi sargāju no

Vidzemes aukstajiem vējiem.» Valdis 2, 15.

1258. §. Otrs cita runas attēlošanas veids ir ne tic šā runa. Ar netiešo

runu stāstītājs cita runu atstāsta galvenokārt tikai pēc satura. Netiešajā
runā salīdzinājumā ar tiešo runu mazāk tiek saglabātas attiecīgās personas

runas leksiskās, sintaktiskās un stilistiskās īpatnības.
Briviņš tikai atņurdēja, ka esot pārdomājis, uz pļaujamiem svētkiem

viņam nevajadzēšot, bet pašā rudeni, miežus ko vest uz Klidzinu Slmkam.

A. U. 4, 236. Māte garāmledama jautāja, kas man kalšot. V. Pl. 5, 38. Rī-

teru Alfrēds bij lielījies, ka ticis fabrikā par lielu meistaru un pelnīšot tris

rubļi dienā. A. U. 29, 696. Māte atteica, ka četru piecu zosu dēļ nevarot

ņemt lieku cilvēku. 8.-U. 4, 20. Lizbete viņu cik reižu salamāja — tīrais

nelga viņš esot... viņas pēc tas Rijnieks lai kaut vai karieti taisot, tā kā

tā tas ādaina dzeltēnis būšot, ko spalā likt. A. U. 29, 255.

Netiešā runa ietilpst vai nu saliktā pakārtojuma, vai saliktā piekārto-
juma teikumā, kur viena teikuma daļa atbilst tiešās runas piebildei, bet otra

teikuma daļa ietver netiešo runu (sk. 1274. §).
1259. §. Noģiedamā runa salīdzinājumā ar tiešo un netiešo runu

īsteni nav patstāvīgs cita runas attēlošanas veids. Tā galvenokārt ir stilis-
tiska konstrukcija, ko veido tiešās un netiešās runas elementi. Noģiedamajā
runā ir pilnīgs vai daļējs cita runas vai domas attēlojums ar šīs runas lek-

siskajām, sintaktiskajām un stilistiskajām īpatnībām (sk. 1284. §). Veido-
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juma ar noģiedamo runu stāstītajā norāde uz personu, kuras runa vai

domas tiek attēlotas, izriet no konteksta.

Stāstītājs pats esot saimnieks, kaut gan ari tikai rentnieks, — bet to

rentes vietiņu jau it labi vecais tēvs ar jaunākajiem brāļiem varētu val-

dīt, — šis tādēļ esot nodomājis iet iegātņos, jo, kā esot dzirdējis, Silmeži

esot grunts vieta un meita pati ari vēl jauna, tad nu šim nebūtu nekas pretī,

ja Sllmežs to pieņemtu par znotu. Aps. J. 2, 100. (Vanags par tiesu saskai-

tās:) tāds Lejassmeltēnu Jorģls gribēja būt gudrāks nekā viņš pats. A. U.

4, 273. (Bet, tā kā čigānietēm ļoti gribējās dzert, tad viņām nenāca ne prātā

projām iet). Lai es nemaz nebaidos, lai tikai pasakot, kur atslēga no-

likta, — tās pašas paņemšot un atkal nolikšot atpakaļ. Neviens nezinā-

šot. J. Jauns. 5, 56.

1260. §. Personifikācijas gadījumos, īpaši folklorā un bērnu literatūrā, cilvēka īpašī-
bas tiek piešķirtas dažādām iedomātām būtnēm, dzīvniekiem vai pat priekšmetiem. Arī

šo personificējumu runu vai domas var attēlot ar tiešo, netiešo vai noģiedamo runu.

Milzis teica uz savu jaunāko brāli: «Paturi tu kalnu, es gribu paskatīties pasaulē.»

K. Sk. 4, 197. Tikai Ķrančelis pārmetoši iesmilkstas būdā. «Nestaigā pa pašu dien-

vidu, Annele. Tu tak [taču] redzi: es r\evaru lidz. Es sūtu nost.» Brig. 5, 385. «Ai, ai,» baļ-
ķis iekliedzas, un viņam pārtrūkst sirds. K. Sk. 4, 180. Bet, tikko Pince izlakusi pienu,

viņa tūliņ steidzas pie durvīm un ņaud, lai laižot ārā, viņai neesot vairs ilgāk vaļas te

palikt, kaķēniņi mājās ratnīcā gaidot. 8.-U. 6, 53.

TIEŠĀ RUNA

1261. §. Ja tiešā runa ir savienojumā ar piebildi, tad veidojas īpatnēja
sintaktiska konstrukcija — tiešā runa ar piebildi (sk. 1256. §), kas sevī

ietver divu dažādu personu izteikumus: stāstītāja un kādas citas personas

izteikumu. Tiešajā runā ar piebildi var būt izteiktas arī paša stāstītāja runa

vai domas, kas stāstītāja vēstījumā arī tiek attēlotas kā cita runa. Tieši

tas, ka stāstītājam ir jāattēlo vai nu divu dažādu personu izteikumi, vai

ari vienas personas dažādi izteikumi, nosaka tiešās runas un piebildes ap-

vienojuma uzbūves un funkcijas īpatnības.
1. Tiešā runa ar piebildi atbilst saliktam teikumam, kura abu teikuma

daļu — piebildes un tiešās runas — starpā ir piekārtojuma sintaktiskais sa-

kars (sk. 1155. §), jo abas teikuma daļas viena otrai pievienojas bez saik-

ļiem vai saikļvārdiem. Sintaktiskā sakara ziņā abas teikuma daļas ir visai

neatkarīgas.

Buksttņš iekliedzās: «Pagāns tāds, ko tu knieb!» A. U. 39, 62. «Kas

tad nu man par tiem stāstīja?» Marčs nodudināja klusām. Valdis 2, 46.

«Stāsti nu, stāsti!» māsa skubināja brāli. Brig. 5, 519.

2. Jēdzieniskās atkarības ziņā abas teikuma daļas ir savstarpēji sais-

tītas: tiešā runa jēdzieniski ir pakļauta piebildei. Šī jēdzieniskā atkarība
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izpaužas objekta attieksmes, kam pamata ir piebildes verba transitivi-

tāte.

Pēc sapulces Oskars tuvojās Piķierim un sacīja: «Pateicos jums
par to ostas būvi.» V. L. 2, 215. Tūlīt dzirdēja durvis atbultējam un laipni
runājam: «Tādi ciemiņi, tādi mīļi, sengaidīti ciemiņi!» Brig. 5, 136.

eßūs jāaiziet uz ezeru ausmā, kad ugunīgais putns paceļas gaisā,» iz-

lēma mazais Ignats. 2. Gr. 6, 117.

3. Runā piebildi no tiešās runas nošķir un tai pašā laikā arī norāda

uz piebildes un tiešās runas savstarpējo jēdzienisko saistījumu intonā-

cija. Intonācija ir tā, kas piebildi un tiešo runu apvieno vienā sintaktiskā

vienībā, īpaši tad, ja piebilde un tiešā runa modalitātes ziņā ir atšķirīgas.
Tā kā piebilde un tiešā runa attēlo divu dažādu personu izteikumus, tad

intonatīvi tās abas var būt atšķirīgas, tomēr tās aizvien saista savienotāj-
pauze, ko rakstos atspoguļo attiecīga pieturas zīme.

Intonācijas nozīme piebildes un tiešās runas sasaistīšanā vienā sintak-

tiskā vienībā daļēji ir atkarīga no piebildes novietojuma, kas arī var norā-

dīt uz abu teikuma daļu gramatiskā un jēdzieniskā saistījuma pakāpi. Šai

ziņā šķirami trīs gadījumi.

1) Ja piebilde ir priekš tiešās runas, tad to izrunā kā salikta tei-

kuma daļu, aiz kura seko vēl kāda daļa, t. i., melodija piebildes beigās ir vai

nu kāpjoša, vai arī nedaudz krītoša. Abas daļas saista savienotājpauze.
Objekta attieksme starp piebildi un tiešo runu ir jūtami izteikta.

Viņš teica: «Iesim mājas!»

Viņš teica: «Iesim mājas!»

2) Ja piebilde ir starp tiešās runas atsevišķiem vārdiem vai kompo-

nentiem, tad tās intonācija tuvinās iesprauduma intonācijai un pati piebilde
robežojas ar iespraustu teikumu.

Savienotājpauze, kas saista atsevišķus tiešas runas vārdus vai kompo-

nentus, kurus šķir piebilde, ir īsāka, nekā tā ir starp piebildi un tiešo runu,

ja piebilde ir priekš tiešās runas.
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«Ja gaiša galva,» atteica mehāniķis, «tad trīs dienas.» A. Grig. 12, 11.

3) Ja piebilde ir aiz tiešās runas, tad tiešajai runai parasti ir tāds
intonatīvais veidojums kā attiecīgas modalitātes patstāvīgam teikumam,
bet piebilde atbilst stāstījuma teikumam. Savienotājpauze starp tiešo runu

un piebildi šais gadījumos ir ļoti īsa vai pat nemaz nav jūtama. Starp pie-
bildi un tiešo runu objekta attieksme, tāpat kā piebildei atrodoties priekš
tiešās runas, izpaužas spēcīgi.

«lesim mājas,» viņš teica.

Tādējādi tiešajā runā var izteikt visas iespējamās cilvēka runas, domu,

jūtu vai gribas nianses. Turpretī piebilde parasti ietver neemocionālu kon-

statējumu par to, kas ir teicis tiešo runu, vai arī tā raksturo runas situāciju

v. tml.

PIEBILDES SINTAKTISKĀS ĪPATNĪBAS

1262. §. Piebilde ir stāstītāja norāde uz personu, kas ir teikusi tiešo

runu. Bieži vien stāstītājs piebildē raksturo arī attiecīgās personas runā-

šanas veidu vai situāciju (sk. 1265. §)
«Kamēr atrodos jūrā, ej, kur vien vēlies,» es viņai draudzīgi sacīju.

2. Gr. 7, 229. Buķis to nebij sadzirdējis, viņš tagad sāka parcitu: «Kāpēc

Ješka nav braucis, kur viņam nospriests.» A. U. 39, 42. «Gan jau redzēsi,»

Kārlis teica, Jancim līdzās nosēzdamies,«rit, kad sanāks visi.» Valdis 2,46.

1263. §. Struktūras ziņa piebilde var atbilst gan vienkāršam, gan sa-

liktam teikumam.

1. Piebilde var atbilst gan vienkāršam vienkopas, gan vienkāršam div-

kopu teikumam.

Bargi jautā: «Kas še par troksni?» — «Meitene nerātne,» viņam at-

saka. Brig. 5, 98. «Māmiņ,» saku, «ja man būtu tik garš deguns kā Madei,

tad es iztiktu bez irbullša.» V. P. 5, 29. Pēc tam vienkārši pateica: «Tu ne-

klausies viņos.» E. V. 2, 198. «Drīz būs zvejnieku svētki, tad taču tu būsi?»

Otīlija pētīja. V. L. 2, 240. «Nē, neatradis,» viņš sevi drošināja. 2. Gr. 5,
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264. «Kad rit nāksit, neaizmirstiet atnest manu grāmatu,» Grauduma pie-
kodina. D. Zigm. 1, 15. «Labi, to es varu darit,» Jānis atsaucās priecīgi.

Brig. 5, 526.

2) Piebilde var atbilst arī saliktam teikumam. Šāda piebilde ietver sevī

ne vien stāstītāja norādi uz personu, kas ir teikusi tiešo runu, bet arī pla-
šāku stāstītāja izsakāmā satura izklāstu.

«Redzi nu, kā man te ūdens strādā!» melder[[]s kliedza, bet es tikko sa-

dzirdēju viņa balsi šai šalkoņā. J. Jauns. 5, 357. Krustiņš uzlūkoja tēvu

un tadmāti, kas priekšauta stūrī slaucīja acis, un atbildēja nedroši: «Tikos

gan.» 81. 13, 41. Paredzēdams, ka tad varbūt nāks vēl kaut kas sliktāks,
Jancis apķēra ātri draugam ap viduci, pagriezās pret uzeju un, Mārču pa

pusei nesdams, pa pusei vilkdams, sacīja: «Nu, tad iesim arī!» Valdis 1,
19. «Tagad nu, Oliņa tēv, ir skaidri zināms, ka nākošā pavasari būs mēr-

nieki klāt,» viņš iesāka tūliņ un tā, kā mēdz runāt par tādām lietām, kas

ir sen gaidītas un nu pēdīgi sagaidītas. Kaudz. 2, 40.

Ar saliktu teikumu izteiktajā piebildē dažkārt var but divas stāstītajā
norādes, kas katra attiecas uz savu tiešo runu.

«Man apsals ausis,» Bukstiņš gaudās, bet Ješka arī tur zināja glā-

biņu: «Ap ausim Clepsllņa lai apsien sarkano lakatu.» A. U. 39, 50.

1264. §. Daudzveidīgas ir piebildē lietojamo verbu nozīmes un to

nianses. Piebildes verbu pamatgrupu veido verbi, kas izsaka runāšanu, do-

māšanu, gribu, jūtas.
1. Parasti piebildē ar izteicēja vai galvenā locekļa funkciju ir bezprie-

dēkļa vai priedēkļa verbs, kas izteic tieši runāšanu, domāšanu,

gribu, jūtas vai līdzīgu nozīmi: runāt, sacīt, teikt, stāstīt, Izrunāt, no-

runāt, ierunāties, atsacīt, iesaclties, noteikt, pateikt, atteikt, bilst, lebilst,

piemetināt, domāt, iedomāties, nodomāt, prātot, jautāt, vaicāt, levaicāties,

prasīt, leprasīties, atbildēt, atsacīt, atcirst, atteikt, pavēlēt, komandēt, drau-

dēt, lielīt, tiepties, skubināt, mudināt, vedināt, drošināt, lūgt, gausties, žē-

loties v. c.

«Ak tā, jūs laikam strādājat pie reņģu vēršanas!» viņš steidzīgi ru-

nāja. V. L. 2, 80. Viņš paskatījās sekretāram acis un droši sacīja:
«Ar mieru.» 2. Gr. 6, 251. Šķiroties Juris man teica: «Cepure gan tev šo-

reiz ir prasta.» A. Grig. 26. «Bula laikam beigas...» Oskars priecīgs

domāja. V. L. 2, 63. «Nez vai viņam vienmēr tādas acis?» Marčs piepeši

iedomājās. Valdis 2, 50. «Kur tad jūs tā pazistaties?» jautāja Avots.

Brig. 5, 522. «Ja mēs būtu prātīgi ļaudis, tad tūlīt brauktu atpakaļ selga un

vilktu tiklus ārā,» Oskars atbildēja. V. L. 2, 8. «Nu, izrunas tev nekad

nav trūcis,» Zenta atcirta un lauzās garām. V. L. 2, 51. «Kāpiet lauka!»

hška pavēlēja. A. U. 39, 99. «Ja tu man tos savus bēdubrāļus vēl reizi

vilksi šurp!» saimniece draud. D. Zigm. 1, 79. «Nav nu, nav, kad esjev
saku!» Aina tiepās. A .U. 2a, 21. «Nē, neatradis,» viņš sevi drošināja.
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2. Gr. 5, 264. «Tāds piskars,» Reinis žēlojās, «kaula spalu un korķa
viļķi... Ko nu es bez naža!» A. U. 2a, 35.

Piebildē bieži vien ir tādi runāšanas verbi, kas blakus pašai runāšanas

darbībai ietver arī šās darbības veida nozīmi, piem., čukstēt, atčukstēt, ie-

čukstēt, pačukstēt, saukt, kliegt, uzkliegt, legaudoties, nopūsties, elst v. c.

Mežsargs pacēla pie lūpām roku un čukstēja: «Tur Ir cilvēki...»

2. Gr. 6, 183. «Un es purināju mātes priekšautu un saucu: «Tā jau nav

ābece, tā jau Ir grāmata!» J. Jauns. 5, 371. «Atdod!» aprunātais legaudo-

jās. J. Jauns. 5, 373. «Taisni kā tāds mākonītis, kā sapnis,» Strautmaniete

nopūtās. D. Zigm. 1, 65.

2. Piebildē var būt arī kādas citas nozīmes verbs, kas konteksta sakarā

norāda uz attiecīga runāšanas vai jušanas verba nozīmes niansi.

«Māt, vai dakteris jau atbraucis?» Annele pienāca. Brig. 5, 430.

«Redziet nu!» Andrlevlņš staro. J. V. 3, 120. Amaļa pārcērt ar stingru

pavēli: «Ņemt nost grāmatu! ...» Brig. 5, 33. Tad nāca garas un brīnum

nopietnas žāvas un pēdīgi: «Nu-ū?» un Marčs vislielākā Izbrīnā skatījās
Jancl. Valdis 1, 30. leva sniedza doktoram roku: «leva Ziemele.» A. Grig.
10, 12. Pats gan ne reizi nelaidu atpakaļ, jo lielākie pulkas man to ne-

pieļāva: «Ko tu, tāds knēvelis, te maisies pa kājām, vai tu vari paskriet!»

8.-U. 16, 89.

3. Piebildē runāšanas vai domāšanas verba vietā atsevišķos gadīju-
mos var būt arī lietvārds, kas ietver nozīmi «runāt» vai tml.

Ātrs rokas spiediens un turpat bāriens: «Nu kur tu tik ilgi?» Brig.

5, 477. Bet viņam atkal sava izruna: «Kas nu... nodarbosies ar tādām

lietām!» 8.-U. 10, 51. Bet Baumanis man aizkrustoja ceļu ar jautājumu:
«Bet varbūt kaimiņu kungs nāks taisni pirmais, ko tad?» 8.-U. 10, 51.

Dažos gadījumos piebildē var nebūt runāšanas vai domāšanas verba

izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā, ne arī lietvārda ar nozīmi «runāt».

Šādos gadījumos runāšanas vai domāšanas darbības nozīme piebildē ir

viegli iedomājama saistījumā ar kontekstu.

Sikuliene bij piestājusi Virpulienel blakus — kad tie bagātie uz vienu

roku, tad viņas ari: «Nevajag tik daudz alus dzert.» A. U. 39, 39.

Pienāca māt c un Māre: «Ūja, cik vēžu!» 8.-U. 10, 81. Un, ar balta-

jiem zobiem gremzdamās gardajā augli, ļāva savām aizdomām

vaļu: «Tev ir kas padomā.» Brig. 5, 590.

Piebildē par izteicēju vai galveno locekli lietojamo verbu iespējamā
bagātā leksiskā sinonīmija ļauj stāstītājam izraudzīties un lietot katrai per-

sonas runas un domu attēlošanas situācijai atbilstošo verbu.

«Nu, izmeklēsim tad tās kules,» saimnieks rūca. J. Jauns. 5, 310. «Tas

ir Reinis,» Anna čukstēja. «Neba mēs tādas lindraku priekšā lasītas

ogas būtu ēduši,» otrs smējās, «bet tā pa krūmiem Izbārstīt, kā viņa to

darīja, arī nav nekāda prāta...» J. Jauns. 5, 222. «Par to, mīļā, nav ko bē-

dāt,» vecmāte vidžināja. J. Jauns. 9, 24. «Klunk, klunk, klunk! Kas tur
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ko smādēt?» Blāķis leklunkšķējās. «Dod tikai šurp! Vai tad nu mūsu

sirds meža zeme?» Stabule pūta. Aps. J. 2, 157. «Es gribētu zināt, uz

kāda likuma paragrāfa stutēdamies [balstīdamies], Rozīte no mums atšķī-
rās?» Ķlucē kungs svlpstoja. Aps. J. 2, 161. Un, saimniekam pakaļ
iedams, vēl mēģināja taisnoties: «Kad Bramanim pieguļas nedēļa, tad

vienam pie pinekļu vīšanas vien jāsēd... Vai ņu mēs visu tā varam kā

muižā,» priekšstrādnieks neticīgi noņurdēja.. .«Tas labākais lauks,»

sējējs prātoja, «bet rudzi te vienmēr Iznāk klāņalnl...» — «Slte Izaugs!»
priekšstrādnieks kliedza. «Osis palicis tāds lēns, to ceturto tapu ecēšu

man nepabeidza,» Vanags atkliedza pretī. A. U. 29, 49.

1265. §. Stāstītājs piebildē lieto ne vien runāšanas vai jušanas verbus,
bet ari vēl dažus citus līdzekļus, lai iespējami pilnīgi varētu raksturot at-

tiecīgās personas runas veidu vai situāciju. Šim nolūkam stāstītājs bieži

vien lieto apstākļa vārdu vai vārdu savienojumu ar apstākļa vārda no-

zīmi, kas papildina verba nozīmi ar daždažādu nozīmju niansēm.

Tikai pašā viņā galā kāds zobgalis atsaucās pāri galdam: «Bri-

viņu priekšstrādnieks tur plātās.» A. U. 29, 329. «Ir, Ir!» mēs priecīgi
iekliedzāmies un gājām uz būdu. J. Jauns. 5, 195. «Būs ritenis, sāks

salt...» viņš teica, it kā pie sevis. V. L. 2, 8. «Ja tagad labi, tad viss būs

labi,» autoritatīvi noteica kapteinis. 2. Gr. 7,197. «Akmeņkalnam šodien

dežūra,» tēvs teica domīgi. D. Zigm. 1, 49. «Tagad iesim,» Kātiņš spītīgi

atkārtoja.
Tiešo runu var raksturot ari piebilde lietotu lietvārdu, adjektīvu vai

divdabju nozīme.

«Uz redzēšanos, padre!» atskanēja draudzīgs sauciens, un Ven-

tero izbrauca jūrā. 2. Gr. 5, 206. Apstājies viņš teica pārsteigtā balsī:

«Vai, Marč! Mums jau vēl nemaz nav makšķeru kātu.» Valdis 2, 34. «Kurp
jūs, bērniņi, ledami?» Dārtlņa levaicājās mīlīgā balsī, laipni uz bērniem

raudzīdamās.

1266. §. Piebildes novietojums attieksmē pret tiešo runu var būt

dažāds.

1) Piebilde var būt priekš tiešās runas.

Un viņa saka ar labu: «Pielasīsim labi daudz [ogu] un tad iesim uz

ciemu...»'3. Jauns. 5, 313. leraudzījis asaru [zivju] virknes, viņš tikai

noteica: «Tam nu gan ir laime!» A. Grig. 12, 43. Kāda balss, kāda bezgala

nnļa balss sauca: «Oskar, vai tu tas esi?» V. L. 2, 96.

2. Piebilde var novietoties a i z tiešas runas.

«Bet kurš zvejnieks tad nav slapjš!» viņš svarīgi atmeta ar roku.

8.-U. 16, 148. «Kamēr atrodos jūrā, ej, kur vien vēlies,» es viņai draudzīgi

sacīju. 2. Gr. 7, 229. «Nu, bet tagad mēs vismaz gaidīsim rita, gulēt negā-

juši, lai redzam, kā saulīte roto,» Jancis teica. J. Jauns. 5
:

204.

3. Piebilde var atrasties arī starp tiešās runas vārdiem vai kompo-
nentiem.
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«Labi,» turpināja Inga un pievilka nerātno kurpi blakus otrai, «pa-
saki man, — vai tev vispār dzivē ir bijis vājuma bridis?» A. Grig. 12, 45.

«Lai tad kā, Annas tēv, labi gan, ka Annužu satiki,» Ilze sacīja kā apmie-
rināta, «es jau gandrīz sāku baidīties, jo nemaz šodien no pusdienas nav

redzēta
..

.» Kauclz. 2, 36. «Nu tie gan ir muļķi,» brīnējās Trīne, «par ko

V šie neļauj mums ņemt lidz visas māsu lādes?» Brig. 5, 121.

1267. §. Kaut gan piebildei attieksmē pret tiešo runu var būt dažāds

un samērā brīvs novietojums, tomēr dažos gadījumos tai ir arī noteikta

vieta.

Ja piebilde ietver sevī stāstītāja norādi ne vien uz personu, kuras runu

vai domas attēlo, bet arī paša stāstītāja domas plašāku izklāstu, tad piebil-
des vietu — priekš vai aiz tiešās runas — zināmā mērā nosaka pašas piebil-
des struktūra un izsakāmais saturs. •

L. Ja piebildē ir vairākas ar verbu izteiktas darbības, starp kurām ru-

nāšanas darbība notiek pēc kādas citas piebildē izteiktās darbības, tad pie-
bilde parasti nostājas priekš tiešās runas

Un tad saimnieks izvilka no baltās uguns sprēgājošu dzelzs piku,
lika uz laktas un uzsauca plēšu pūtējam: «Uzšauj!» J. Jauns. 5,
342. Paredzēdams, ka tad varbūt nāks vēl kaut kas sliktāks, Jancis ap-

ķēra ātri draugam ap viduci, pagriezās pret izeju un, Mārču pa

pusei nesdams, pa pusei vilkdams, sacīja: «Nu, tad iesim ar!» Valdis

1, 19. Tad bārdainais krusttēvs iznāca otru reizi ar zēnu manā ve-

cuma, paņēma veckunga vērdiņu maisiņu un teica: «Nu, Paul, tu

zinies ar Pastariņu, tas ir tavs viesis.» 8.-U. 4, 231. Un es lasu atkal tā-

lāk, bez apstāšanās, kamēr māte iebilst: «Atpūties nu, dēliņ, nenogur-

dini par daudz acis — sāks vēl sāpēt.» V. Pl. 5, 36. Vakarā, kad nojū-

dzam, saimnieks reiz saka: «Jājāj pieguļā būs... Siena vairs nav.»

J. Ak. 1, 26. Buņģis šo acumirkli izliet o ja, apgriezās, pārlie-
cās pār solu starpu un Cibiņam, kurš uz trešā sēdēja, čukstēja: «Ci-

btņ, cik tev iznāk?» J. Por. 2, 179.

2. Ja turpretī runāšanas darbība piebildē nosaukta pirms kādas citas

darbības, tad piebilde parasti ir aiz tiešās runas.

«Hevā!» es saucu un meklēju kurpes, jo tās, kuras kājās, bija

sabristas rudens dubļos. «Hevā! — Mātei kāzas...» es saucu un

skrēju uz klētiņu, lai šai dienai piederīgi apģērbtos. J. Jauns. 8, 173.

«Ak, Andiņš! ...
Ak tu mans dēliņš!...» vecmāmuļa prieka aizgrābtībā

iesaucās un apkampusi sāka mani sirsnīgi bučot. V. Pl. 5,67. «Es ari

braukšu!» es iesaucos un biju no gultas laukā. J. Jauns. 5, 446. «Ej
jau es[m]u tā pati Skujene, tā pati Tērvete. Arvien veca paziņa, tikai jaunās

mājās!» Svēte it kā atjokoja un steigšus urdzēja tālāk. Brig.

5, 128.

Ja tieša runa ir ar izsaukuma modalitāti, tad piebilde parasti no-

stājas aiz tiešās runas.
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«0! Tie nav mācāmi!» Preimanis jūsmoja. A. U. 29, 34. «Nē, nē, nē!»

es ātri iesaucos. J. Jauns. 8, 98. «Labvakar, Gust!» viņa sauca pār upi.
«Labvakar, Trin!» Gusts viņā malā atņēma. Aps. J. 2, 120.

Piebilde dažkārt ir a i z tiešās runas arī tad, ja tā bez norādes uz tiešo

runu ietver vēl arī plašāku situācijas raksturojumu.
«Nelaid tikai vaļā, citādi viņš būs atkal bedrē iekšā!» Rubenis vēl pie-

bilda, sniegdams takšeli Skudiņam; tas viņu ari saņēma aiz kumbra un

aiznesa sāņus. 8.-U. 4, 357. «Redzi nu, kā man te ūdens strādā!» melder[[]s
kliedza, bet es tikko sadzirdēju viņa balsi šai šalkoņā. J. Jauns. 5, 357.

«Jā, jā, tad nu vienreiz būs sadaudzināti gan tie piemeklēšanas laiki. Kur

tad tu, Prātniek, dēls, to dzirdēji?» Oliņš jautāja, bet nevis ar tādu vien-

aldzību, kādu varētu no tik veca vīra sagaidīt. Kaudz. 2, 40.

3. Starp tiešās runas vārdiem vai komponentiem piebilde bieži vien

nostājas tad, ja stāstītājs kādu tiešās runas daļu grib īpaši izcelt vai tai

pievērst lielāku uzmanību.

«Drusku iepelējis Ir,» viņš sprieda, «bet pie karstiem tupeņiem kā

likts.» A. U. 39, 117. «Andž,» Mežkalnu tēvs sacīja un pameta ar galvu
savam puisim, «ej un paņem.» Saul. 4, 42. «Aā!» kalps Pēteris iesaucās,
«tad tā pati jau Ir.» J. Jauns. 5, 373.

Ja tiešās runas struktūra atbilst saliktam teikumam, tad bieži vien pie-
bilde novietojas starp tiešās runas komponentiem.

«Tad esi tu tas viens,» Strautmalis iesila, «pierādi, ka tu tiešām esi

tas, par ko tevi ļaudis tur!» Brig. 6, 304. «Ne ātrāk kā nākošā svētdienā,»
Baumanis paskaidroja, «ja atstāsim darbu un iesim zvejot, tad jau visi

muļķi par mums smiesies.» 8.-U. 16, 66. «Viss jau būtu labi,» viņa teica,

«runāt tu runā pilnu muti, ēd pilnu muti, bet citādi esot slinks bez žēlastī-

bas.» J. Ez. 1, 29.

Nereti viena piebildes daļa ir tiešas runas priekša, otra — aiz tas.

Tikai tad, kad krusttēvs, pēc otrā šāviena kājās pieceldamies, pie-

zīmē: «lesim nu, nesīsim to rakari uz Istabu,» nāku pie sajēgas.
V. Pl. 5, 49.

1268. §. Teikuma virslocekļu — teikuma priekšmeta un iztei-

cēja — savstarpējais novietojums piebildē var būt divējāds.
1. Teikuma priekšmets piebildē var but izteicēja priekša.

Vecais Kļava dēlam aiz muguras mēdza teikt: «Oskaram trāpīju-

sies gluži mana daba!...» V. L. 2, 176. «Tec nu tu, Jānit, labi mudīgi,»

saimniece man saka, «uz mājām un saki, lai viņas iet tik prom, ka

nav neviena cilvēka.» J. Jauns. 5, 55. «Tu domā, jūra būs vienmēr rama ka

dīķis?» Osis sauca pāri galdam. V. L. 2, 10. «Izdegs aka!» es teicu.

«Vai tu ar[ī] vienu aku gribi?» Jancis p rasi ja. J. Jauns. 5, 197.

2. Teikuma priekšmets piebildē var būt arī aiz izteicēja.

«Būs jāaiziet uz ezeru ausmā, kad ugunīgais putns paceļas gaisā,» iz-

lēma mazais Ignats. 2. Gr. 7, 117. «Ak tu galviņa!» smieklos aizrīdamies,
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iesaucās vecais Kļava. V. L. 2, 10. «Asaris sver divarpus kilo,» no-

teica Čauns. A. Grig. 12, 111.

Kaut gan latviešu literārajā valodā teikuma priekšmeta un izteicēja no-

vietojums piebildē nav stingri nosacīts, tomēr atsevišķos gadījumos tei-

kuma priekšmeta un izteicēja novietojums ir vairāk noteikts.

1. Ja piebilde atrodas tiešās runas priekšā, tad piebildē teikuma priekš-
mets lielāko tiesu ir priekš izteicēja.

To [maisu] vaļā raisot, saimnieks nedroši ieprasījās: «Vai taisnība,
ka jās aiziešot uz Teteriem?» 8.-U. 3, 191. Labu brīdi klusējusi, saimniece

stomīgi, bet laipni teic a: «Ķad jau nu jūs visi un viņš pats grib, — mē-

ģināsim ar.» J. Jauns. 9, 25.

Tikai tad, ja teikuma priekšmets ir īpaši uzsvērts, tas var būt arī aiz

izteicēja, piem., Runāja Piķieris: «levadīts Ir labi» V. L. 2, 190.

2. Ja piebilde ir aiz tiešās runas vai starp tās vārdiem, tad teikuma

priekšmeta un izteicēja novietojums var būt divējāds.
1) Piebildē, kurā izteicējs ir vairāk uzsvērts nekā teikuma priekš-

mets, parasti izteicējs ir aiz teikuma priekšmeta.
«Biji apskatīties?» Saulesvirs noprasīja. A. Grig. 1, 36. «Par ko

tad izmelots?» Vanags atsaucās leplcls, It kā viņu pašu turētu par meli.

A. U. 29, 7. «Un tu par to neesi dusmīgs?» viņš neticīgi jautāja.
V. L. 2, 180.

2) Ja piebildē ir vairāk uzsvērts teikuma priekšmets, tad

tas nostājas aiz izteicēja.
«Salmu sautēšana ir vienīgā lespēja, kā labāk un lietderīgāk Izman-

tot rupjās lopbarības krājumus, nepieļaujot piena Izslaukumu samazinā-

šanos,» ar pārliecību saka kolhoza liellopu fermas brigadiere... Pad. J.

4, 18. «Ķo tu zini runāt par zemi!» skanēja nicīga atbilde. A. U. 29, 16.

«Labi, beigsim runāt un ķersimies pie darba!» pārtrauca viņu vecais

Ernando. 2. Gr. 5, 274.

TIESĀS RUNAS SINTAKTISKĀS ĪPATNĪBAS

1269. §. Tiešās runas sintaktiskās īpatnības cieši saistās ar tiešās ru-

nas funkciju attēlot kādas citas personas vai arī paša stāstītāja runu vai

domas tā, it kā runātu pati persona, kuras runa attēlota, nevis stāstītājs.
Tiešā runā ar piebildi nozīmīgāka daļa ir tiešā runa, jo tajā ietverts galve-
nais saturs.

Pielikusi pieri pavisam klāt pie loga režģa, meitene čukstēja: «Ari es

par to jau daudz esmu domājusi.» 2. Gr. 5, 255. «Te tev nu bij tā tava

lielā apse!» Bukstiņš ļauni nopriecājās. A. U. 39, 99. «Tu vēl ilgi te kvē-

pināsies?» Roberts smiedamies jautāja brālim. V. L. 2, 31.

Dažkārt tiešās runas sastāvā var būt iekļauta cita tiešā runa.
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Puika sak iet lēnāk un, stipri elsodams, sūdz pats sev savas bēdas:

«
—

Cik brīžam vecāki neprātīgi un netaisni! Bet kā nu viņiem to lai pa-
saka? ... Teic gan: «Tu jau man labais, tu jau man mīļais dēls!...» Mī-

ļais? Tad ta «mīļais», ko nemaz nežēlo!» Valdis 2, 136.

Atsevišķos gadījumos tiešā runa jēdzieniski un sintaktiski cieši piekļaujas piebildei,
tā ka tai ir it kā teikuma locekļa nozīme.

Un tad saimnieks izvilka no baltās uguns sprēgājošu dzelzs piku, lika uz laktas un

uzsauca plēšu putējām « Uzšauj!» J. Jauns. 5, 342. Jancis paskatījās brīnīdamies citkārt
stingrajā puisi un pasacīja: «Paldies!» Valdis 2, 137.

1270. §. Tieša runa var but izteikta ar jebkuras struktūras teikumu.

1. Tiešā runa izteikta ar vienkāršu teikumu.

«Kādēļ tu nedod cepuri?» veckungs prasa Katei. «Viņš saaukstēsies,»
Kate atbild, vēl vairāk raudādama. 8.-U. 16, 173. «Vai tu nesēdēsi?» Ziv-

tiņš jautāja. 81. 20, 88. «Ko tad jūs tur vēl meklēsit?» tēvs prasīja. «Viņ-
reiz jau mēs nekā nedabūjām apskatīt,» atteica vecmāmiņa. B- U

16, 354.

2. Tiešā runa var būt izteikta arī ar jebkura veida saliktu teikumu.

«Jūs, skroder, viņam labi uzlaižaĶ- diet], augošs bērns,» māte pie-
teica. 8.-U. 16, 87. «Es domāju, ka izeja ir tikai viena,» čukstēja Rodrigo,
«uzbrukt un iznīcināt.» 2. Gr. 5, 321. «Kad es tev saku celies, tad celies

ar!» Reinis viņu pikti pamācīja. A. U. 2a, 32. «Tu domā, jūra būs vienmēr

rāma kā dīķis?» Osis sauca pāri galdam. V. L. 2, 10. «Ko ar tevi runāt,»
Jānis atbildēja nicīgi, «aklam velti rādīt sauli!» Brig. 5, 525.

1271. §. Tiešā runa atšķirībā no piebildes var būt ar dažādu moda-

litāti (sk. 207. §).
1. Ja tiešā runa ir ar stāstījuma modalitāti, tad verbs ar izteicēja

vai galvenā locekļa funkciju tiešajā runā parasti ir īstenības izteik-

smē, bet tas var būt arī vajadzības vai vēlējuma izteiksmē.

Klusāk turpina, It kā norādama: «Ja tu tā letiepies, Alma do-

mās, ka tu esi nerātna meitene.» Brig. 5, 198. «Katru reizi jūtos lai-

mīgs, kad atkal ceļu kāju dzimtenes krastā,» teica viens. Sudr. 4, 97. «Es

gribēju paskatīties nakti,» Annele aizrunājās. Brig. 5, 520. «Man vairs

nepatīk nākt mājās,» leva reiz atbildēja uz mātes jautājumu. D. Zigm.
I, 14. «Jāpamēģina,» nolēma Marks. 2. Gr. 5, 222. «Būs jāaiziet vē-

lāk pie viņa,» Roberts turpināja. V. L. 2, 391. «Jā ap s l ap i n a [jāiedzer],»
viņš smējās, «lai mums tie jaunie rati nečīkst.» A. U. 29, 146. «Es šovasar

labprāt ceļotu,» viņš domīgi piebilda.
Nereti tiešajā runā ar stāstījuma modalitāti verbs izteicēja vai galvenā

locekļa funkcijā var būt arī atstāstījuma izteiksmē. Tas ir tad, ja

stāstītājam jāattēlo tāda runa, ko runātājs ir dzirdējis no kādas citas per-

sonas.

Tad Anita iekāsējas un pirmā pārtrauca klusumu: «Tu gribot aiz-

braukt no šejienes . . .»V. L. 2, 179.

57 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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2. Tiešajā runā ar jautājuma modalitāti verbs, kam ir izteicēja
vai galvenā locekļa, kā arī izteicēja vai galvenā locekļa daļas funkcija, var

būt gan īstenības, gan arī kādā citā izteiksmē, visbiežāk vajadzības vai

vēlējuma izteiksmē.

Bet tad viņu pasauca pie sevis veca sieviņa, noglāstīja galvu un jau-
tāja: «Vai tu esi viņa brālis?» 2. Gr.. 5, 220. «Vai tēvs man no Rīgas ko
atveda?» zēns, kubuliņā pupas zvejodams, mātei jautā. J. Por. 3, 18.

«Ogas pārdevi?» es vaicāju. J. Jauns. 5, 186. «Vai viņš domā viens

visu jūru izzvejot?» Indriķis errojās. V. L. 2, 240. «Ko tad jūs rakstāt?»

prasīju. 8.-U. 17, 122. «Kādēļ viņiem jāšauj?» Brig. 5, 299. «Cik ilgi
mums vēl jābrauc?» viņš jautāja, apskatīdamies pulksteni. V. L. 2, 281.

«Vai tev šodien nav jāiet uz skolu?» māte vaicāja dēlam. Kad Oskars

bija apklusts, viņa domīgi teica: «Kāpēc gan tu to nevarētu?» V. L. 2,
202. «Vai tu man neaizdotu savu grāmatu?» viņš vaicāja.

3. Tiešajā runā ar pamudinājuma modalitāti verbs izteicēja vai

galvenā locekļa, vai arī to daļas funkcijā parasti ir pavēles izteiksmē.

Verba pavēles izteiksme tiešajā runā ir viena no raksturīgākajām tiešās

runas sintaktiskajām īpatnībām. Verbs tiešajā runā ar pamudinājuma mo-

dalitāti var būt arī vajadzības izteiksmē un ļoti reti — vēlējuma
izteiksmē.

Tad viņš sauca pa vaļējām durvīm namiņā: «Lienīti pasauc šurp
Andra tēvu!» A. U. 39, 147. «Paturi zirgu, kamēr mēs darbu pārlūko-
jam,» šis īsi pavēlēja. 81. 13, 15. «Nu celies, celles, bērns!» māte mu-

dina. V. Pl. 5, 22. «Uzminiet!» viņa bija kļuvusi daudz laipnāka. E. V.

2, 137. «Turi augstāk!» Briviņu kungs pavēlēja. A. U. 29, 315. Māsu tā at-

cerējusies, Osiene iedomāja vēl kaut ko un uzkliedza: «Padod kalendāru!»

A. U. 29, 321. «Ko jūs, jaunie, tādi kā ūdens plerljušles,» Lauskls uzsauca

jauniešiem... «Būtu jel kādu dziesmu rāvuši...» A. S. 10, 138. «Tev

jāmāca s!» viņš stingri noteica. «Jums šodien jānovāc no lauka atli-

kusi labība,» bija brigadiera pavēle.
Ar izteicēja vai galvenā locekļa nozīmi lietotais verbs tiešajā runa ar

pamudinājuma modalitāti var būt arī īstenības izteiksmes formās, ja

ar tām izsaka pamudinājumu.
«lesim nu,» nosaku. 8.-U. 6, 239. «Labi, beigsim runāt un ķer-

simies pie darba,» pārtrauca viņu vecais Ernando. 2. Gr. 5, 274. «Ej a m

mājās,» viņš uzaicināja.

4. Tiešajā runā ar vēlējuma modalitāti verbs, kam ir izteicēja vai

galvenā locekļa vai to daļas funkcija, ir vēlējuma izteiksmē.

«Jā, kaut viņš jau būtu mājā!» saimniece nopūtās. 81. 20, 53. «Būtu

jel uznācis vējš, ātrāk noskaidrotu gaisu,» Meņģelis sacīja. V. L. 8, 131.

«Būtu jel drīzāk beiguši...» viņa teica brālim. V. L. 2, 33.

5. Tiešajā runā ar izsaukuma modalitāti verbs izteicēja vai gal-
venā locekļa funkcijā parasti ir īstenības izteiksmē.
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Laura pie loga iesaucās: «Sedlinieks klibo pa piekalni lejā!» A. U.

29, 150. «Tur augšā es dzīvošu!» man tūliņ iešāvās prātā, un tā teicu

ari Minajevam. 8.-U. 17, 253. «Redziet, cik jaukt, man būs ceļa biedrs!»

viņa iesaucās. V. L. 2, 73.

1272. §. Raksturīga tiešās runas pazīme ir pirmās un otrās personas
lietošana. Sai ziņā tiešā runa atšķiras no piebildes. Tā kā

piebilde ir stāstītāja paša izteikums, tad tajā personas nosaukšanai lielāko

tiesu lieto vai nu trešās personas vietniekvārdu, vai kādu lietvārdu. Turpretī
tiešajā runā, kas ir tiešs cita runas attēlojums, stāstītājs lieto tādu vietniek-

vārda formu, kādu ir lietojis pats tiešās runas runātājs. Ir gadījumi, kad

tiešajā runā personas nosaukšanai lieto arī trešās personas vietniekvārdu.

1. Pirmās personas vietniekvārdu tiešajā runa lieto tad, ja tiešajā
runā ietverto saturu ir teicis pats runātājs par sevi.

Mežsargs sajutās dziļi apvainots un iebāza grāmatu kabatā: «Ne-

māci, es pats zinu.» A. U. 39, 113. «Es biju vakar pie estrādes,» Kas-

pars sacīja, «bet nekur nedzirdēju to dziesmu — vai atceraties?» Ē. V.

2, 224. «Ko tad c s tur varu darīt, kad viņš nāk?» Jānis mīkstā balsi

taisnojās. J. Jauns. 4, 309. Celtnieki teica: «Mēs savu uzdevumu

veiksi m!»

2. Otras personas vietniekvārds tiešajā runa ir tad, ja tas attiecas uz

tiešās runas izsacītāja sarunbiedru.

«Tu uz tirgu negāji?» Kārlis ieminējās, tā stāvēt un neko neteikt

taču nevarēja. A. U. 29, 346. «Kas tev kait, Jāni?» Anna vaicāta, kad abi

klusēdami bij soļojuši uz priekšu. «Tu šodien nemaz neesi tāds kā cttad

[citreiz]. Tev ir kas uz sirds.» 81. 20, 273. Atslēdza durvis, Justīne panācās

pretī un jautāja: «Kāpēc jūs tik skaļi smējāt?» E. V. 2, 218. Tajās pa-

rādījās sieviete pusmūža gados ar bērnu uz rokas un bargi noprasīja: «Ko

jūs dauzāti c s?» 2. Gr. 5, 88.

3. Ja tiešās runas runātājs runā par kādu trešo personu, tad tiešajā
runā ir trešās personas vietniekvārds.

«Cik viņš bāls palicis [kļuvis], cik vājš no sejas!» māte skumji teica.

V. L. 8, 29. Andrs tomēr nejutās tik omulīgs, pačukstēja Ješkam: «Tad nu

nezin, ko viņš ar mums darīs?» A. U. 39, 102.

Tiešajā runā bieži vien lieto uzrunu, kas tiešajai runai var piešķirt

dažādas emocionālas nozīmju nianses.

«Neko darīt, meitēn, tāds tavs liktenis,» smējās Karllne. Brig. 5,

216. «Uz kurieni, krusttēv?» iejautājos kā no jauna atdzimis. V. Pl. 5,

44. Tad majors izpūta kuplu dūmu mutuli un, skatīdamies griestos, teica:

«X apteini, pieņemiet pavēli.» A. Grig. 1, 98. «Tā, tā, ciema krusttēvi,

nāciet nu, nāciet, 'lietus ir pārgājis, un netiks kažoki vairs slapji,» Tenis, ar

tukšu spaini viņiem garām iedams un zobodams, sacīja. Kaudz. 2, 35. Grā-

mata bij ka akā iekritusi. «Vai tu, Jančuk, neesi kur legrūdis?» māte
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griezās pie manis. J. Jauns. 5, 374. «Anna, palūko nu kaut ko ēdamu,»
Mārtiņš teica, aiziedams pie bufetes. «Jā, Andrej, tu taču iekodīsi pie
mums vakariņas?» svainiene sāka rosīties. V. L. 14, 19.

Ja tiešajā runā nav personas vietniekvārda vai uzrunas, tad personu,

uz kuru attiecas tiešajā runā nosauktā darbība, norāda finītā verba

personas forma.

«Aizskriešu vēl lidz mežmalei, lidz lielajam bērzam, lidz avoti-

ņam,» domāja Annele. Brig. 5, 259. «Domā, ko gribi,» viņš runāja, «bet

citādi nevaru.» — «Kad nevari, nevari,» Bērtulis sapīcis atkārtoja
un gāja uz durvīm. 81. 20, 116. «Jāpasaka mātei, lai uzdod drapes [pē-
rienu],» Vanags pasmējās un pa jokam paplucināja aiz auss stūrīša, kas

nelaimīgā kārtā bij palīdis laukā no pinkainās kodeļas. A. U. 29, 45.

1273. §. Tiešajā runa bieži vien ir partikulas, izsauksmes

vārdi, iespraudumi un vārdu savienojumi ar izsaukuma raksturu.

Atkal viņi abi klausījās, tad Osis, skumji pasmaidīdams, novilka caur

zobiem: «Jā, jā... Ir jau savā laikā dziedāts ari.» A. U. 29, 504. Liedagā, kur

nogriezās ceļš uz Zvīņu ciemu, Anita apstājās un sacīja, raudzīdamās jū-

ras tumstošos klajumos: «Cik savāda gan Ir pasaule!» V. L. 2, 180. «Kur

tad nu tā tik drīz, Marč?» dārzniece leprasījās. Valdis 2, 202. «Klusi

taču, kad es tev saku!» Miets atkal krustdēlu apsauca. 81. 13, 10. «Bri-

viņu kungs laikam nepipo?» viņš apvaicājās, atbildi jau iepriekš labi

zinādams. A. U. 29, 14. Bukstiņam bij citādi ieskati, pamatīgi aplūkojis,

viņš teica: «Nebūs vis Tauķa: Tauķim Ir zābaki, bet šis te, šķiet, vīzēm

leminis.» A. U. 39, 98. «Met jel mieru, Podziņļ Lūk, cilvēki jau sāk tevī

klausīties,» Sllmežs pamācīja. Aps. J. 2, 111. «A, tu tas esi, Pasaku puķi,»
es saku. K. Sk. 4, 196. Nezin cik ilgi vēl nebūtu runājis, ja Marčs, uzgājis

savas pirmītējās domas, nepārtrauktu viņu, jautri lesaukdamies: «Rau,

rau — kas tur tā spīd?» Valdis 2, 16. «Kad tu nolāpītu! Tavu nejē-

dzīgu spērienu!» Miets atkal lādēja un nospļāvās... 81. 13, 10. «Ak tu

sasodīt sh viņš saka, ūdeni no deguna veselām strāvām pūzdams.
Valdis 2, 129.

Partikulas, iespraudumi, izsauksmes vārdi vai vārdu savienojumi ar

izsaukuma nozīmi tiešajai runai piešķir īpašu emocionalitāti vai_ ekspre-
sivitāti un palīdz arī spilgtāk niansēt tiešajā runā ietverto modalitāti.

2. Stāstītājs, attēlodams tiešajā runā cita runu ar visām tās leksiska-

jām īpatnībām, var ietvert arī sarunvalodas vai kāda dialekta vārdus.^
«Par ko tad izmelots?» Vanags atsaucās sapīcis, it ka viņu pašu tu-

rētu par meli. «Tu redzēji, kas tās par laivām? Un kad virsū tilts ar ten-

teriem gar malu.» A. U. 29, 7. «Tas tabaka maks un tie spic —

spieķi?» Jānis piedūra pirkstu vienam, tad citiem. J. Jauns. 5, 308. «Gan

uzbarošies,» Kļava pašapzinīgi sacīja. «Veselība viņam laba, nav no

čauļiem. Dod tik viņam vienmēr pilnu māgu. Gaiss mums te pirmā

zorte, jūra, priežu mežs.» V. L. 2, 29. «Stāvi te it, puis,» mate saka, «un



901

nelaid nevienas govs caur kārtīm...»]. Jauns. 5, 151. «Netici vis, Andul,
tādiem b adiem,» krusttēvs Klāvs turpināja, «tā Ir māņticība, gara ak-

lība
..

.» V. Pl. 5, 14. Rubenis paspieda viņa [āpša] tauko 'vēderu un iesau-

cas: «Vienam cilvēkam te butu veselu ziemu ko knlest!» 8.-U. 4, 358.

Grlškas Ješka Iztrūkās no tādas piezīmes vēl vairāk, elsoja un spļaudījās:
«Nu, ka tev zils g un sf Kas ty s par protu: laist pošu ne šķels tu

uz br elvom ko jom
1... Ak dlvs,aktā vs!b y v s tīšām jau pī po-

šlm vorttm postorā!» V. Pl. 5, 14. Durvis parādījās apkalpotāja Sta-

ņislava. «Kū yus te dorat? Trokī!» viņa nikni iesaucās. Ē. V. 2, 171.

NETIEŠĀ RUNA

1274. §. Kādas personas runas vai domu attēlošanai lieto arī netiešo

runu. Netiešajā runā stāstītājs citas personas runu vai domas neatstāsta

tieši tā, kā ir teikusi persona, kuras ruma tiek attēlota. Stāstītājs netieši

atstāsta citas personas runas vai domu saturu gan daļēji ar saviem, gan

arī ar attiecīgās personas teiktajiem vārdiem. Netiešā runa parasti ir

ietverta saliktā teikumā. Viena šāda teikuma daļa atbilst tiešās runas

piebildei, jo ietver stāstītāja norādi uz personu, kuras runu vai domas at-

tēlo stāstītājs. Personas runas vai domu attēlojums ir saliktā teikuma ot-

rajā daļā — netiešajā runā. Abas minētā saliktā teikuma daļas veido sa-

liktu teikumu ar netiešo runu.

1. Saliktais teikums ar netiešo runu parasti ir salikts pakārtojuma
teikums. Viena šāda salikta teikuma daļa — parasti virsteikums — atbilst

tiešās runas piebildei. Otra teikuma daļa — netiešā runa — gadījumu vai-

rumā atbilst papildinātāja palīgteikumam, ko ievada pakārtojuma saikļi vai

pakārtojuma vārdi: ka, it kā, lai, vai, kas, kā, ko, kad v. c. (sk. 971.—975. §).

Netiešā runa var ietilpt arī jauktā saliktā teikumā.

Zvirgzdiņš atbildēja, ka esot gan bijis mājā un ka saime, ieskaitot

Pēteri, apgūlusēs[-sies] pulksten pusvlenā pēc pusnakts. BL 20, 25. Bau-

manls vēl atgādina, lai neaizmirstot vakarā saslēgt aploka abus jaunos

zirgus. 8.-U. 16, 97. Es pieeju pie Lizes, kura ar manu māti patlaban

naidā, un prasu, vai viņa māk ābeci. J. Jauns. 5, 371.

Man gribējās ēst, un es lūdzu, lai tūlīt padod. J. Jauns. 8, 85. Viņš

apmeklēja savu tuvāko kaimiņu Zvirgzdiņu, Vītola saimnieku, un saruna

ar to gluži nevainīgi iejautājās, kad Zvirgzdiņos Jaungada vakara esot

aizgājuši gulēt un vai Pēteris bijis mājās. 81. 14, 35.

2. Saliktā teikumā ar netiešo runu starp teikuma daļām var nebūt

saikļa vai saikļvārda. Sādi salikti teikumi ar netiešo runu ir salikti pie-

kārtojuma vai jaukti salikti teikumi. Sais teikumos jēdzieniski viena

teikuma daļa ir pakārtota otrai un starp tām ir objekta attieksme.
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Māte teica, [ka] tā esot acu apmānīšana. S. E. 1, 6. Tik atsaka: [ka]
Aņus dzīvojot jau šais mājās no mūžības. Brig. 5, 145. Sestdienas vakarā

Jānis pirti pērās kā traks, un, kad citi zobodamies piezīmēja, [ka] šis jau
ādu pārsitīšot, viņš smējās un sacīja, [ka] palaidņiem jau tā ari vajagot
dot pa ādu, ka tā pārplīst, — atbilde, kas palika... nesaprasta. 81. 13, 67.

3. Dažreiz netiešā runa var neiekļauties vienā saliktā pakārtojuma vai

saliktā piekārtojuma teikumā, vai ari jauktā saliktā teikumā. Šādos gadī-
jumos netiešā runa nereti robežojas ar noģiedamo runu.

1) Cita runas attēlojums ar netiešo runu var būt vairāku atsevišķu
teikumu virknējumā. No šiem teikumiem parasti tikai pirmais ir salikts

teikums ar stāstītāja norādi uz personu, kuras runa tiek atstāstīta ar ne-

tiešo runu. Pārējie teikumi ar netiešo runu vairāku teikumu virknējumā
ar stāstītāja norādi ir saistīti tikai kontekstuāli.

Jānis stāsta, ka ari pie viņa bijuši ciemiņi. Mežmaliene atsūtījusi
ciema kukuli un likusi teikt, lai Jānis aizejot ciemā. Aicināšot to varbūt

atpakaļ, jo viena no meitām uzsaukta un pa Jāņiem varbūt aiziešot pie
vīra. Tad ganei būs jāstājas meitas vietā un viņam par ganu. Vēl gan

skaidri neesot zināms. 8.-U. 16, 27.

2) Stāstītāja norāde uz personu, kuras runa vai domas tiek atstāstītas

ar netiešo runu, var būt šķirta no netiešās runas atsevišķā teikumā.

Bet meitas viņai par Jāni sāka stāstīt. Cik viņš esot labs! Kā viņš
savu māti apkopjot! Tas esot gluži brīnums! 81. 21, 299.

1275. §. Atšķirībā no teikuma ar tiešo runu saliktais teikums ar ne-

tiešo runu ietver tikai vienas personas — stāstītāja izteikumu, tādēļ lielāko

tiesu ir ar vienu kopēju intonāciju, parasti ar stāstījuma intonāciju.

Jānis stāsta, ka ari pie viņa bijuši ciemiņi. B.-U. 16, 27.

Zēnam jautāja, vai viņš šo grāmatu pirkšot.

1276. §. Saliktā teikuma daļa, kurā ir stāstītāja norāde uz personu, kas

ir teikusi ar netiešo runu atstāstīto runu vai domas, var būt dažādas

uzbūves.
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1. Teikuma daļa ar norādi uz personu, kuras runa vai domas ir attē-

lotas netiešajā runā, var atbilst vienkāršam teikumam.

Viņa [vecāmāte] sāka runāt, ka tā esot beidzamā muļķība — meklēt

apraktu naudu... J. Jauns. 5, 304. Es izsakos Baumanim, ka tas, kas te

iebruktu, būtu pagalam un ārā nekad netiktu. Bet Baumanis saka, ka te

varot droši lekt iekšā, sasisties nevarot, jo kartupeļi pie vismazākās pie-
duršanās sildot uz priekšu. 8.-U. 4, 122.

2. Stāstītāja norāde uz personu, kuras runa vai domas tiek atstāstītas,
var ietilpt arī saliktam teikumam atbilstošā konstrukcijā.

Tā kā maizes gabals neatradās, tad leva izmeta pret Līzi,
ļoti pļāpīgu kalponi, nezin vai tikai kukulis Jāņa mātes kaktā neesot no-

zudis. 81. 14, 301. Vikentjevičs taisījās nest iekšā savu lampu, bet ciem-

nieki lūdza, vai viņiem nevarot atdot krāsotās ēveļu skaidu lenlas[-es]
par piemiņu. 8.-U. 5, 258. Te mēs satikām vairākus lasītājus, kuri devās

uz to pusi, no kuras mēs nācām, un visi sūdzējās, ka ogas jau bez

laika esot nolasītas. J. Jauns. 5, 348.

3. Tai saliktā teikuma daļā, kurā ir stāstītāja norāde uz personu, ku-

ras runa vai domas tiek atstāstītas, lielāko tiesu par izteicēju vai galveno
locekli ir pārejoši verbi — parasti īstenības izteiksmē ar nozīmi «runāt»,

«sacīt», «teikt», «stāstīt», «domāt», «apgalvot», «jautāt», «atbildēt», «lūgt»
un tml.

Dauņiene pasmējās un stās 11 ja, ka debesis esot visur vienādas un,

lai kur cilvēks ejot, vai lidz pasaules galam, aizvien viņam liekoties, ka

virs galvas debesis esot visaugstākās. J. Jauns. 5, 82. Māte iešņukstējās un

teica vectēvam, lai uzšaujot zirgam. J. Jauns. 5, 249. Pa brītiņu ienāca

ari Prātnieks, kurš, Oļlņletl uzlūkodams, jautāja, kas mammai kaitot,
vai esot spēji sasirgusi. Kaudz. 2, 161.

1277. §. Saliktā pakārtojuma teikuma daļa, kurā' ir stāstītāja

norāde uz personu, kuras runa vai domas attēlotas netiešajā runā, lielāko

tiesu atrodas priekš netiešās runas.

Emma lūdza Kristīni, lai tā viņu lidz Alalnes tiltam pavadot. 81. 15,
145. Es teicu mātei, ka esmu pilnīgi apmierinājusies, lai viņa let Itin mie-

rīgi gulēt. J. Jauns. 8, 98.

Saliktā piekārtojuma teikumā vai jauktā saliktā teikumā teikuma

daļai ar stāstītāja norādi uz personu, kuras runa vai domas attēlotas ne-

tiešajā runā, var būt trejāds novietojums.
1) Teikuma daļa ar stāstītāja norādi var būt tās teikuma daļas

priekšā, kurā ir netiešā runa.

Garais vīrs stāv jau pie mātes un stāsta: mazā meitene bijusi ne-

rātna, nerātna. Brig. 5, 99. Tik atsaka: Aņus dzīvojot jau šais mājās no

mūžības. Brig. 5, 145. Saimniece prasa man, vai klētiņā esot laba gulē-

šana; te istabā pa vasaru esot karsts. J. Ak. 1, 14.
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2) Teikuma daļa ar stāstītajā noradi var but arī aiz teikuma daļas ar

netiešo runu.

(Par lasīšanu ari māte piebalsoja, ka es jau 1a50t...) Tad jau es va-

rēšot let pie viņa skolā, veckungs iebilda. 8.-U. 11, 7. (Bagātā atraitne

ļoti laipni atņēma sveicinājumu un vaicāja, kā labi ejot.) Ejot labi, Jānis
atbildēja. 81. 20, 66. Viņa pat smējusies par mani esot, Minna saka. J. Ak.

1, 71. Ķo labāku vēl varot atrast, Simkus lielīja. Brig. 5, 215.

3) Nereti teikuma daļa ar stāstītāja norādi var būt starp netiešās

runas vārdiem vai komponentiem.
Varot jau nu gan spēlēt, Jānis atteica, bet papriekšu esot drusku jā-

apsildās. 81. 20, 67. Geļa aiziešot, māte saka, vecajam ar gadoties kur iz-

iet vai izbraukt, tad šai nebūšot vienai pašai mājā jāpaliek. A. Austr. 1,307.

1278. §. Saliktā pakārtojuma vai saliktā piekārtojuma teikuma daļā,
kurā ir stāstītāja norāde uz personu, kas ir teikusi netiešajā runā attēloto

runu vai domas, teikuma virslocekļi — teikuma priekšmets un iz-

teicējs — parasti novietojas tā, ka teikuma priekšmets atrodas izteicēja
priekšā.

Priekšsēdētājs novalcāja, vai sūdzētājs vēl negrib papildināt to,

kas bija nolasīts. A. U. 29, 288. Saule jau pašulalk rietēja, kad Trīne

teica levai, ka nu jau abas diezgan būšot izrunājušās un iztriekušās, šai

nu jāejot uz māju. Aps. J. 2 ,118. [Driķītim aizbraucot] Citi teica: apni-
cis esot arvien ēst ceptu gaļu ar olu kulteni, braucot, kur smalkāki galdi.
Aņus teic a: esot še diezgan Izmelsles un ejot nu citu pasauli piepūst ar

saviem niekiem un blēņām. Brig. 5, 104.

1279. §. Saliktā teikuma otra daļa ir kādas personas runas vai domu

netiešs attēlojums — netiešā runa. Stāstītājam netieši ir jāattēlo ne

vien cita runa, kas ir ar stāstījuma modalitāti, bet arī tāda cita runa, kas

ir, piemēram, ar pamudinājuma vai jautājuma modalitāti. Netiešajā runā

atšķirībā no tiešās runas stāstītājs var saglabāt tikai dažas pazīmes, kas

var norādīt uz vienu vai otru modalitāti.

1. Ja teikuma daļa, kurā izsaka netiešo runu, ir ar stāstījuma mo-

dalitāti un tā atbilst palīgteikumam, tad to ievada pakārtojuma saikļi

ka, It kā.

Visi teica, ka mani vilki izskatoties it ka suņu apgrauzti. J. Jauns. 5,

438. Kaimiņš stāstīja, it kā vilcienu saraksts esot mainīts.

2. Ja teikuma daļa, kurā ir netiešā runa, ir ar pamudinājuma
modalitāti un tā atbilst palīgteikumam, to ievada pakārtojuma saiklis lai.

Tad Buciņš ielec vidū un sauc, lai ari man aizsienot acis. B-.U. 4, 254.

Kaimiņu Kārlēns ar kulīti atnāca jau priekšpusdienā, bet māte aizturēja,
lai paēdot papriekš pusdienas. 8.-U.-10, 77. Mēs aizrādījām, lai viņš visu

labi pārdomā.
3. Ja teikuma daļa ar netiešo runu ir izteikts atkarīgais jautājums,
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tad to ievada jautājuma partikulu vai vai kads cits pakārtojuma vārds, kas

atbilst jautājamam vietniekvārdam vai jautājamam apstākļa vārdam.

Viņš pienāca apprasīties, vai man arī ko nevajagot. 8.-U. 5, 392. Māte

pukojās, ko šie te braukšot — tērējot tikai paši laiku, tādu ceļa gabalu pa
niekam braukdami, un aizturot ari citus no darba. 8.-U. 16, 19.

Turpretī, ja teikuma daļa ar netiešo runu atbilst salikta piekārtojuma
teikuma komponentam, tad tikai netiešās runas saturs var norādīt uz vienu

vai otru modalitāti. Šāda teikuma daļa parasti ir ar stāstījuma modalitāti.

Tēvs teic: [ka] šai plikajā zemē guļot zelta bedres. Brig. 5, 301. Nē,
slikts Namdaris nav, atzīst Milda. Brig. 5, 371. Skrīveris zināja pastāstīt,
[ka] Rijnieks cerot, ka Vanags ar labu neiešot, tagad gan Lielspurem
dots rīkojums turēt gatavus desmitniekus un atvest. A. U. 29, 317.

1280. §. Teikuma daļā ar netiešo runu verbs izteicēja vai galvenā lo-

cekļa funkcijā parasti ir atstāstījuma izteiksmē. Tā ir viena no rak-

sturīgākajām netiešās runas sintaktiskajām pazīmēm.

Jurlša māte Zete jau Ilgāku laiku bēdājās, ka viņas vīram Zangum

vajagot jaunu nātnu bikšu uz siena pļaujamo laiku, bet skroderis ne-

viens nerādoties. Brig. 5, 64. Ne acumirkli mēs nestāvējām dīkā un

nekā vēl nebijām redzējuši, nekā vēl nebijām Izdarījuši, kad vecmāte [vecā-

māte] sauca jau, — lešot mājā. J. Jauns. 5, 315.

Dažkārt teikuma daļā ar netiešo runu verbs izteicēja vai galvenā lo-

cekļa, vai to daļas funkcijā var būt, tāpat kā teikuma daļā ar stāstītāja
norādi, īstenības izteiksmē.

Es meklēju un rādiju arvien caurumus un stāju virsā, kad lesim

zvejot. 8.-U. 10, 51. Un Ansis prasīja kieģelnlekam, vai viņš ir ar mieru

saņemt naudu par ķieģeļiem vērdiņos. K. Sk. 4, 66. Piestātnes sargs dudinā-

dams pienāk un vaicā, kā labi ķeras. J. Jauns. 4, 73.

Dažos gadījumos teikuma daļā ar netiešo runu verbu, kam ir izteicēja vai galvena

locekļa, vai to daļas funkcija, lieto gandrīz vai 'tikai īstenības izteiksmē. Šādai atstāstījuma

izteiksmes aizstāšanai ar īstenības izteiksmi bieži vien nav nekāda attaisnojuma.

1281. §. Nozīmīga netiešas runas sintaktiska pazīme ir vietniekvārda

lietošana.

Tā kā cita runu netiešajā runā atstāsta stāstītājs, nevis pats runātājs,
tad stāstītājs tiešajā runā lietojamo pirmās un otrās personas vietniek-

vārdu vietā netiešajā runā parasti lieto trešās personas vietniekvārdus.

Personas vietniekvārdu formas abās saliktā teikuma daļas — kataja

daļā, kurā norādīts uz personu, kuras runu attēlo netiešajā runa, ta arī

tajā, kas ietver netiešo runu, — lielāko tiesu ir saskaņotas, jo abas teikuma

daļas satur vienas personas — stāstītāja — izteikumu. Dažkārt ar trešās

personas vietniekvārda nozīmi lieto arī norādāmo vietniekvārdu šis, šl.
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Bieži vien trešās personas vietniekvārda lietošana abās teikuma daļās
var radīt zināmu neskaidrību, jo personas vietniekvārds šādos gadījumos
attiecas gan uz stāstītāju (teikuma daļā, kurā norādīts uz personu, kuras

runu attēlo), gan uz pašu personu, kuras runu atstāsta stāstītājs (teikuma

daļā ar netiešo runu). Šādos gadījumos stāstītājs konkretizē vienu no mi-

nētajiem vietniekvārdiem, to aizstādams ar kādu lietvārdu.

Ejot J ur k
s lielījās, ka viņš pielasīšot brlnum daudz ogu un aiz-

vedīšot uz māju. J. Jauns. 5, 190. Trlne gan aizrunājās, ka, pie koka tu-

rēdamās, ši it labi viena varēšot pāriet un ka galva tai nemaz nereibšot,
bet Gusts pastāvēja, ka drošāk arvien būšot, kad šis pārvedīšot. Aps. J.

2, 120. leteikdamies par derīgu iegātni, viņš nepiemirsa aizrādīt Silme-

žam uz labumiem, kādi viņam celtos no tāda meitas vira, kas protot

strādāt saimniecībā derīgu darbu. Aps. J. 2, 103. Kalējs Liepiņš no Vī-

kuļiem bij atsūtījis dēlu apvaicāties, kad tad īsti vedīšot, vismaz divas labas

nedēļas viņam vajadzīgas, kamēr sakals. A. U. 29, 255. Viņš [Grobiņš]
vaicāja, vai kaimiņi ari zinot, ka šā meita esot brūte [līgava]. 81. 20, 275.

Netiešajā runā var būt arī pirmās vai otrās personas vietniekvārdi. Šos

vietniekvārdus stāstītājs lieto tad, ja netiešajā runā jāattēlo stāstītāja paša
runa vai domas vai arī — ja citas personas izteikums attiecas uz pašu

stāstītāju.

Vecāmāte mani izbāra un teica, lai c s labāk liekoties mierā. J. Jauns.

5, 116. Es dzirdēju, ka viņi, mani ieraudzījuši, sauca māti, lai nākot, jo

es jau esot priekšā. J. Jauns. 8, 109. Pirms aizbraukšanas Minajevs vēl

pieteica pagasta vecākajam, lai dodot man visu, kas vajadzīgs, viņš visu

nolīdzināšot. 8.-U. 17, 254.

1282. §. Netiešajā runā nav uzrunas vai uzrunas grupas. Uzrunas

vai uzrunas grupas vietā stāstītājs, atstāstīdams kādas citas personas runu

vai domas, lieto trešās personas vietniekvārdu vai kādu lietvārdu.

Minētais vietniekvārds vai lietvārds netiešajā runā parasti ir teikuma

priekšmets.

Tā, piemēram, sintaktiskajos veidojumos ar tiešo runu «Vai tu pavi-

sam bez jēgas, Os ka r!» tēvs sauca. (V. L. 2, 94) un «M ar č, dēt s,
nāc

nu tuvāk!» dārzniece mīļi teica. (Valdis 2, 95) uzruna Oskar un uzrunas

grupa Marč, dēls atbilstošajā netiešajā runā zūd: Tēvs sauca, vai viņš

[arī: Oskars] esot pavisam bez jēgas. Dārzniece miļl teica, lai Marčs

[arī: viņš] nākot šurp.

1283. §. Netiešajā runā salīdzinājumā ar tiešo runu parasti nav nedz

partikulu, nedz izsauksmes vārdu.

Piemēram, sintaktiskajos veidojumos ar tiešo runu «Nu apskati vēl-

reiz, varbūt, ka tomēr iznāk,» Briviņš lūdza. (A. U. 29, 145) un «Palūk,

tas ir bijis noliktavā pa ziemu noglabāts un izlaists ārā, lai pasildās
sveču mēneša saulītē,» saka zēns tēvam. (Sudr. 7, 497) partikula nu un
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izsauksmes vārds palūk atbilstošajā netiešajā runā netiek lietots: Briviņš
lūdza, lai apskatot vēlreiz, varbūt, ka tomēr Iznākšot un Zēns saka tēvam,
ka tas esot bijis noliktavā pa ziemu noglabāts un Izlaists ārā, lai pasildo-
ties sveču mēneša saulītē.

NOĢIEDAMĀ RUNA

1284. §. Noģiedamā runa autora vēstījumā ir savdabīgs sintaktisks vei-

dojums. Tā ir ne vien kādas citas personas, bet arī paša stāstītāja runas

vai domu tiešs, dažkārt arī tikai daļējs attēlojums.
[Lauras precinieki] Piegrieza [zirgu] pie gulsētas. Briviņš jau vakar bij

iztaustījis to stingrāko stabu, kas turēs droši. Klētsaugšas atvērtajā lūkā

rēgojās priekšstrādnieks, pārliecībā, ka bez viņa jau neiztiks un ka viņš
kā pašu cilvēks šodien vispār būs visur klāt. Bet, kad tie viņu nemaz ne-

ievēroja, dziļi vīlies un apvainots nokāpa, skaļi klepodams un vēl atpakaļ
atskatīdamies gāja lejā uz Spilvu — jāpalūko, vai pirmie lini mārkā

jau nav(a) velkami, laiks bija silts, viena pārkavēta pusdiena visus se-

šus vezumus varēja saķēzīt pakulās. Nē— arī labi dzirdamai klepošanai
tie nepiegrieza ne mazāko vērību. Upīšu Mārtiņam apvainojums tā sa-

kāpa krūtis un kaklā, ka mārks ar liniem tūliņ atkal piemirsās, lieliem, nik-

niem soļiem viņš steidzās akmenājiem pāri — varēja taču paraudzīt, vai

Glāžšķūņu krūmos lazdām rieksti jau nemetas dzelteni. Aizlakstes mežā

ari visu vasaru nav būts — Mārtiņam likās, ka viņš tagad varētu aizbrist

kaut vai lidz pašam tīrelim
...

A. U. 29, 295. Rokas karsa darba tīksmē un

domas dega pārveidošanas gribā. Velns lai parauj, viņš parādīs, kā var

uzkopt arī nelielus, neauglīgus laukus, kā iekārtot darbu, lai trīs cilvēki

varētu ne tikai ērti tikt ar visu galā, bet vēl atlicināt laiku arī atpūtai,
grāmatām... A. S. 2, 250. Annele sēd sētmalā un skaita...: «Ārdi ārā

un dari par jaunu [šuvekli]...» Jā, nu ir skaidri redzams! Annele var

nest salmus, var cept maizi, var grebt karotes, ja vectēvs tik atļauj, bet

viciņu dzīt nevar. —Un vai viņa arī var nest salmus tā īsti no tiesas?

Kad palīdīs zem tēva nastas ar savu spēku vien, tad gan redzēs, kur aiz-

ripos! Un, kad arī Karlīne ļautu, vai varēs izcelt klubaku mīklas no

abras un pacilāt garo lizi? Nekā, nekā! Acis gan var, bet rokas nevar.

Tas jau nupat bij redzams. Brig. 5, 133. «Hm! Vai domā, ka man tāda nav?»

Marčs teica un izvilka tikpat lielu no savas kabatas. «Tā tev vienam nav

brīv ēst. Prasi vien, kā viņu [to] sauc, — tūliņ pateikšu!» — «Jā, tu jau
vari teikt, kā gribi,» Marčs atzina savu vājo pusi, bet ābolā kost tomēr

neuzdrošinājās. «Nav vis! Ja netici, prasi papam [tētim] — tad redzēsi!»

Pēdējos vārdus Jancis runāja tādā nopietnībā un pārliecībā, ka Mārča do-

mas dabūja pavisam savādu virzienu. Ko Jancis īsti gribēja teikt? Vai

ka āboli pieder viņam vien? Varbūt viņam tagad žēl, ka Mārču ņēmis
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līdzi? Nu, ja tā, Marčam viņu [to] arī nav nemaz vajadzīgs, — lai ēd ve-

sels! Valdis 2, 155. .

Noģiedamajai runai ir dažas kopīgas pazīmes gan ar tiešo, gan ar

netiešo runu.

Tāpat kā ar t i c šo runu, arī ar noģiedamo runu attēlojot citas perso-

nas runu vai domas, stāstītājs pilnīgi vai daļēji izlieto attēlojamās runas

gramatiskās un leksiskās īpatnības.
Netiešajai runai noģiedamā runa ir līdzīga tai ziņā, ka noģieda-

majā runā, tāpat kā netiešajā runā, citas personas runu vai domas atstāsta

stāstītājs. Atšķirība te tomēr tāda, ka noģiedamajā runā stāstītājs cita

runu atstāta tā, kā būtu teicis vai domājis pats runātājs. Stāstītājs, attē-

lodams cita runu noģiedamajā runā, it kā tikai aizstāj runātāju. Tādā kārtā

noģiedamajā runā īpatnēji savijas tiešās un netiešās runas elementi, vei-

dodami noģiedamo runu par īpašu cita runas vai domu attēlošanas līdzekli.

Noģiedamā runa stāstītāja vēstījumā galvenokārt ir stilistisks cita runas

attēlošanas veids, tādēļ tā arī sastopama lielāko tiesu daiļliteratūrā.

1285. §. Noģiedamajai runai ir vairākas sintaktiskas pazīmes.
1. Noģiedamā runa, tāpat kā tiešā un netiešā runa, var būt ietverta

dažāda veida vienkāršos un saliktos teikumos.

Bet Vanags noglauda bārdu un pasmaidīja: lai dzird pagasts, kā Bri-

viņos paēduši ļaudis var dziedāt
...

A. U. 4, 238. Tā viņas Izskrēja mežam

cauri svešā laukmalē. Ķarllnes tur nejauda. Lai skrien! Gāja vienas pa-

šas
... Brig. 5, 60.

...

matroži gribēja kapteiņa dēlam taisīt Izņēmumu.
Tas tik vēl trūka! Lai vēlāk tēvs zobotos un rūktu. Nē, tik slims viņš vēl

nebija, lai ļautu citiem viņu appuišot. V. L. 14, 42.

2. Atšķirībā no tiešās un netiešās runas teikumā ar noģiedamo runu

parasti nav tiešas stāstītāja norādes uz personu, kuras runa vai domas ir

attēlotas noģiedamajā runā. Stāstītāja norāde noģiedamās runas veidoju-
mos galvenokārt izriet tikai no konteksta.

(Ignats kaut ko dusmīgi vēl norūca un Izmetās ārā pa durvīm. Viņš
devās taisni uz elektrostaciju, lai satiktu inženieri Priedi un uzzinātu tais-

nību.) Liels vīrs taču nevarēja uzticēties tādiem nepieaugušiem knīpām,

kāds bija Donāts un inženiera dēls Dauķis. Pašam jāuzzina un, ja būs

taisnība, tad jārīkojas. Jā, bet kā tad rīkoties? Ko tad viņš viens pats

varēja darīt, ja visi pārējie piekritīs? Bet nē — viņš nepadosies! Viņš

kliegs, pārliecinās, cīnīsies. Kā tad tik vienkārši var cilvēkam atņemt

visdārgāko, bez viņa piekrišanas un atļaujas? Tad taču vajadzēja sa-

cīt tūlīt. Tādā gadījumā viņš nebūtu nemaz iejaucies visā tajā jezgā,
nemaz nebūtu plēsies dienām un naktīm. 2. Gr. 4, 61. [Vēveru Jorgis]

«... Bet tu paskaties manā grāmatu plauktā, es te drīz būšu pabeidzis.»
. . .Visai šai lielajai krātuvei pieskarties Andrs neuzdrošinājās, tāpat pār-

laida acis pāri, lasīdams uzrakstus virsējos vākos. .. Andrām paspruka
tāda pat [pati] nopūta kā citreiz mātei. Jauki jau būtu tā paņemt vienu,
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nosēsties pie lampiņas, aiziet citā pasaulē, aizmirst Brīviņus ar viņu
akmeņaino Spilvas dumbrāju un mēslu pieaugušo kūti, kur drīz būs

jābrauc iekšā žļaukstošie rati
...

Un Vēveru Jorģis to visu bij izlasī-

jis —ko visu viņš gan nezināja! A. U. 29, 184.

3. Teikumi, kuros ir izteikta noģiedamā runa, var būt ar dažādu mo-

dalitāti: ar stāstījuma, jautājuma, pamudinājuma vai iz-

saukuma modalitāti. Arī verbs izteicēja vai galvenā locekļa, vai to da-

ļas funkcijā atkarā no attēlojamās cita runas modalitātes var būt gan
īstenības izteiksmē, gan atstāstījuma izteiksmē, pavēles iz-

teiksmē, vajadzības izteiksmē vai vēlējuma izteiksmē. Tā kā no-

ģiedamā runa parasti ir izteikta vairākos atsevišķos teikumos, tad bieži

vien ir tā, ka gandrīz vai katrs teikums vai teikuma daļa ir ar savu mo-

dalitāti.

Upīšu Mārtiņš visu laiku trinās uz sola: runāt, runāt tagad vaja-

dzēja, citādi izskatās tā, it kā nevar vien sagaidīt, kamēr

izmaisa. A. U. 29, 147. («Nu, kas ir ar darbu?... Parādi!» Annelei no-

klinkst ceļi.) Ar darbu? Jā, kas ir ar to? — Viņa tūliņ atnesīs. Brig. 5,
133. Nu māte sāka ābeci meklēt. Bet grāmateles nekur neblj. Vai nav uz

loga? Vai nav uz laktiņas? Vainebūs aiz gultas aizkritusi? J. Jauns.

5, 373. ...Fredis vēlēja jaunajam kasierim Osim laimes un sauca to par

sievastēvu. Ko lai dara: naudas vajadzība, drīz laivai būs jāpērk mo-

tors, nebija par ļaunu, ja laikus nodrošināja valdes vairākuma labvē-

lību. V. L. 2, 213. Saulltls vēl ko dedzīgi čukstēja, un Ansonu Mārtiņš gro-

zīja galvu. Tad viņš gari un grūti pārdomāja un beidzot pavisam negribē-
dams piekrita. Jā, uz staciju pie Mieža jau nu jāiet bij, ja šodien nē

[ne], tad rītu katrā ziņā. Tabakas — nē, tabaka vēl bij, bet Katrīnai atkal

cukuru vajadzēja, rīts vai vakars, pie tējkannas vien tupēja... A. U. 29,

253. (Podziņa Gustam izstāstīja visu savu sarunu ar Sllmežu, par to, kā

viņš Gustu Sitmežam ieteicis par labu iegātni.) Lai tik nu ejot vien

droši, Silmežs Gustu saņemšot ar abām rokām, un uz kāzām lai cita

muzikanta neaicinot kā Podziņu. Aps. J. 2, 119. (Un, lūk, gadījās
satikt cilvēku, kas bija ļoti norūpējies un izbrīnījies, ka vasarai pienācis
gals.) Apžēlojieties, tik ātri! Sudr. 6, 379. Skaties, kāds! un tad

vēl domā, ka citi neko nezin! A. U. 29, 195. Pulksteņkalnā pie vītola

Vanags piedūra Mārtiņam mugurā. «Vai tu redzi tos brīnumus?» Kā Mār-

tiņš lai neredzētu! A. U. 29, 262.

4. Noģiedamajā runā, tāpat kā tiešajā runā, bieži vien ir partiku-
las, izsauksmes vārdi un citi vārdi, kas pastiprina no-

ziedamās runas izteiksmīgumu.
Vēl nealzdzlta, neizgulēta miega īgnumā Andrs, ļauni smīnēdams, ska-

Ņas, kā kājas viņam [Mārtiņam] reizēm saļodzījās... Kad tas, nikni no-

elsdams, nosvieda sviru pie lielā melnā akmeņa[-ns], viņš paraustīja plecus.
«Ko tu te svied(l) ... Tālāk, pie tām šķilām.» — «Ņem, nes tu!» priekš-
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strādnieks atkliedza un ar piedurkni notrauca rupjās sviedru lāses. Andrām

palika [kļuva] drusku labāk. Slaukies nu, saimnieka baļķus nesdams,

zirga darbu darīdams, bez gaismas visu māju augšām celdams
.

. . Priekš-

strādnieks — kunga vagars tāds! A. U. 29, 103. (Mārcis saka, ka viņš
vēl nav bijis pie vecās akas.) .. .Ak neesot! Nu, tur gluži klāt vis nevarot

iet un iekšā ar[\] nevarot skatīties, bet, ja metot akmentiņus, tad pēc labi

ilga laika ūdens tomēr apakšā noplaukškot. J. Ez. 1, 12. («Jūra, jūra!» Bet

leskatījusies meitene purina galvu). Nē, tā nebūs vis jūra. Brig. 5, 57.

Briviņš aizmirsa paskatīties savos zirgos, kas slaistījās sadangātā ciņainā
aplokā. Malā izbridis, gāja pa līdzeni sadlgušo Unu lauku, kur priekšstrād-
nieka sējumā pat meklēdams nevarēja atrast nevienu svītru. Bet viņš pat
to nemeklēja, nekādi nevarēdams šorīt tikt vaļā no tiem pusgraudniekiem.
Andra sasodītais sarkanais pirksts vienmēr vēl prātā . . . Nē, tas tomēr nebij
tas galvenais. Kalnā aiz krūmiem Ozoliņu papuvē Ošu Anna klaigāja ar

saviem lopiem
...

Nelabais, kas to tā iekārtojis, ka tiem babulnie-

kiem, tiem übagiem, vienmēr tās smukāsmeitas
...

A. U. 17, 111.

5. Tā kā cita runu noģiedamajā runā atstāsta stāstītājs, tad tas, no-

saucot personu, kuras runa vai domas tiek attēlotas, lielāko tiesu, tāpat kā

netiešajā runā, lieto trešās personas vietniekvārdu. Noģiedamajā runā pa-

rasti nav arī uzrunas.

[Briviņš] Surpnākdams bij jau paguvis izstāstīt Osim to joku ar ma-

taini, tagad devās vēl uz lauku pie Galiņa un lielā Andra, Vai tad viņam
jāslēpj? Nē — visi lai zin, visam pagastam tur pietika ko smieties. A. U.

29, 310.

(Kad Lēnais dabūja dzirdēt, ka ari Joskem piesolīts šujamais, bet

tas to nav ņēmis, viņš apmierinājās.) Nu viņš varēja droši palikt. Ja

Joske nešuva, tad arī viņš nešās Zangus bikses ne par piecpadsmit, ne

par divdesmit, ne arī par piecdesmit kapeikām. Kāda viņam vaja-
dzība! Viņš ies uz citām mājām, kur darba kaudzēm. Bet pagaidām

viņš neies nekur, jo dienvidus nāk virsū un saule spiež. Ja Joske ir

palicis, viņš arī paliks. Brig. 5, 67. (... viņš [Jānis] tak pēdīgi kļuva do-

mīgs.) Vai viņam tiešām bij jāņem saimniece? Vai viņš nevarēja

izbēgt no krusta, ko visi saimnieki līdz šim Viļņos bija nesuši? 81. 21, 65.

Stāstītājs, nosaucot personu, kuras runa vai domas tiek attēlotas vai

par kuru runā vai domā noģiedamajā runā, dažkārt, tāpat kā tiešajā runā,

lieto arī norādāmo vietniekvārdu vai kādu lietvārdu.

[Ar Jurku] ... labāk neiesākt: par ko šis lai strādājot par velti, par

vēderu? Vai tēvs šo par kalpu pielicis pie vecākā brāļa? A. U. 29,

580. (Pusdienā man ļauj gulēt dienvidu stundas divas). Bet tad vakarā bū-

šot jājāj vienam. Mārtiņš jāšot otru nakti. J. Ak. 1, 27. («Vedīs protn
Inženieri?» Anita brīnījās. «Vai tu vēl nezini. . .») Nē, Anita par to vel

nebija dzirdējusi. V. L. 2, 216. (Ilgu talku Mārtiņš nevarēja atrast no sak-

nēm pīto sētuvi, tikai gluži nejauši ieraudzīja to aiz Lauras jaunā skapja
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uzbāztu.) Lība, kas tad cits! taiJau nekadnepietika vietas, kur bāzt un

glabāt. A. U. 29, 47.

Nereti otrās personas nosaukšanai stāstītājs noģiedamajā runā lieto

arī otrās personas vietniekvārdu. Noģiedamā runa tad diezgan cieši sa-

skaras ar tiešo runu.

(Laura . . . apvaldljās un ļāva aelm atkal spīdēt samtaini, vienaldzīgi
un lepni.) Kā pats eņģelis tu varētu būt, tomēr esi un paliksi pakulu
Bērziņa meita, kājas tu šovakar esi upē nomazgājusi baltas, bet ritu

tev tā kā tā atkal būs jābrien Briviņu kūts zampā. .. A. U. 29, 74.

Noģiedamajā runa otras personas vietniekvārds var but lietots arī ar

vispārinātas personas nozīmi.

Osim pateica svarīgi: «Tu neklausies, ko saka citi... Tikai savām

acim un galvai tici.» Osis zināja pats, ka tādā barā neviens zirgu nav no-

pircis: cits peļ, cits liela, līdz kamēr paši sāk bārties un tu palieci tik

gudrs kā bijis. A. U. 29, 399.

6. Noģiedamo runu, tāpat kā netiešo runu, rakstos stāstītāja vēstījumā
no pārējā teksta grafiski neizdala, tā, līdzīgi netiešajai runai, ir iekļauta
stāstītāja vēstījumā.

Māra visu dienu nodzīvoja lielās rūpēs un ļaunā paredzējumā. Kad va-

karā Osis ievilkās un smagi atsēdās pie galdiņa, viņai notirpa kājas. Tātad

tiešām gan! Sirds viņai jau bij teikusi... A. U. 29, 459.

1286. §. Uz noģiedamo runu teikumā vai teikuma daļā dažreiz var no-

rādīt partikula sak. Partikula sak var vai nu ievadīt teikumu ar noģiedamo

runu, vai arī kopā ar noģiedamo runu var būt iekļauta kādā citā saliktā

teikumā. Šādi izteikta noģiedamā runa atsevišķos gadījumos var robežo-

ties ar netiešo vai tiešo runu.

Bet šis kaimiņš rīkojās gudri. Viņš neizrāva tīklu taisni no rokām.

Nē, to viņš nedarīja. Sak, zvejo laimīgs, tikai neaizmirsti, ka puse no

zvejas pienākas man. J. Gr. 2, 21. [Plukšķiene ciemojās Ruļļos .. .]S ak,

jāapskatās, kā šiem iet [klājas], vai nav lepni kļuvuši, tikuši pie tik lie-

lām mājām. R. S. 1, 293. Un reizēm es tā domāju, sak, ja cilvēki arī tā

bez mudināšanas strādātu katrs savu darbu, ko tad visu nevarētu sa-

strādāt. A. S. 5, 385. Es gāju uz Buividām. Tas gan ir kādas divas verstis

aiz sudmalām, bet, sak, kas man, — paiešu to gabaliņu, kad jau tik

tālu esmu atnākusi. J. Jauns. 1, 221. Es tā reiz ieprasījos: sak, vai tev\ā

Alekša nav žēl, vai t nebijāt jau norunājuši. 81. 17, 155. Vēl pēc nedē-

ļas es krusttēvam prasu, kad viņš teš kādu koka gabalu, sak, kas tev te

iznāks, krusttēv? J. Jauns. 1, 185.

1287. §. Noģiedamā runa atšķirībā no citiem personas runas vai domu

attēlošanas līdzekļiem bieži vien autora vēstījumā mainās ar kādu citu attē-

lošanas veidu, parasti ar tiešo vai netiešo runu. Stāstītājs, attēlodams

kādas vienas personas runu vai domas, ar dažādiem runas attēlošanas
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līdzekļiem savā vēstījumā var iespējami pilnīgi atsegt un parādīt lasītājam
vai klausītājam cita runu ar visām tās īpatnībām. Šādā cita runas attēlo-

juma veidā vēl spilgtāk izceļas noģiedamās runas stilistiskā nozīme daiļli-
teratūrā.

(«No slikta parauga mācās,» Osis sprieda, «lai gan gadās ari pavisam
otrādi.») Vai Suntužu Bērziņu kāds redzējis pilnā? Tris glāzes groka — vai-

rāk viņš nedzēra ari, skrīvera amatu pildīdams. Bet Arturs ko dara? Mārks,

ne cilvēks. A. U. 29, 150. («Ej nu vien, ej pati pie sava darba,» viņa pasaka
tai ar darba cilvēka nopietnību.) Savu jauko darbu jau nu viņa Karllnei

nedos. Nē, nē! Brig. 5, 159. (Viņa [Briviņu saimniece] bij dzirdējusi, ka Līnu

jau gribot likt pie siena pļaušanas, pēc viņas domām, tik jaunu skuķi pir-

majā gadā gan vēl nevajadzētu tā mocīt, It sevišķi, ja mājās tie tris puikas
un saimniekam pašam divi brāļi — ) vai tad amatnieki tāpat savā reizē

nevarēja pieķert roku pie darba? Vai tas skroderis pa vasaru šuva ari, vai

tikai tāpat dauzījās apkārt? Uz rudens pusi viņiem te ari vajadzētu —

saimniekam kažoku, Mārtiņam un Kalvlcu Andrām tās pielīgtās kārtas. Bet

tas jau dzīvoja mēnešiem, kur ievests, ar mēli vairāk šuva kā [nekā] ar

adatu. A. U. 29, 144.

TEIKUMA APRĀVUMS

1288. §. Dažādu tīri ārēju vai psihisku motīvu radītu iemeslu dēļ runā-

tājs teikumu neizsaka līdz galam vai arī neizrunā to visu normālā plūdumā,
bet pārtrauc vienu vai vairākas reizes un pēc ilgākas vai īsākas pauzes tei-

kumu turpina. Dažkārt teikumu apraut liek kādi fizioloģiska rakstura trau-

cējumi (klepus, šķavas, smiekli, fiziskas sāpes v. tml.). Tā rodas teikuma

aprāvums.
1. Teikuma aprāvumam par cēloni var būt ārēji apstākļi, kas liedz

runātājam teikumu pabeigt — cita runātāja iejaukšanās, spilgti, negaidīti
notikumi.

[levuks:] «... Un tad viņa man iedeva dziju un teica, ka tu esot...» —

«Nu, to jau tu reiz stāstīji!» es lesaucos. «Ja tev nekā jauna nav, tad es

eju.» J. Jauns. 6, 75. Bebene. Gāz nu viņai to vannltl virsā, Tomuļu māt!

Plndaclša (mēdīdama). Gāz nu vannltl! Par lakatiņu zina lērumu celt,

bet, kad viss audekla baķis nozūd Bebene (kā dzelta). Kas par au-

deklu? Kas par baķi? To tu man pie tiesas pierādīsi! 81. 17, 217.

«Tādā mirkli man gribas viņu noskūpstīt uz lūpām, bet es nezinu, ka

jās to darāt tādos gadījumos kā šis. Man...» Pabeigt viņš nedabūja. Vienā

mirkli Oskars bija kājās un gāza Fredlm ar plaukstu pa seju. «Tā mēs to

darām!» viņš lesaucās reizē ar briesmīgo sitienu, kas amerikānieti aizsvieda

pāri telpai. V. L. 2, 174. Edvarts.
.

Es... es... neiešu, māt. Es neiešu.

Man. .. (Grib vēl ko teikt, bet leva viņu pa labai aizvelk projām). 81. 17,

300. leva. Un pret tiem večiem tu arī citās lietās neatlaidies. Tie vēl nav
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izmācījušies. Kad tu pirmiņ to meitieti būtu dzirdējis! Tas tak viss nāk no

viņiem. Nudie, es aiziešu, ja tu viņu atkal (Māte iznāk no pirtiņas.)
81. 17, 300.

2. Teikuma apravums var rasties psihisku motīvu dēļ (emocionāli
pārdzīvojumi, nevēlēšanās nosaukt kādu parādību vārdā, nezināšana, ne-

prasme domu formulēt v. tml.)

1) Visbiežāk sastopams teikuma apravums, kam par cēloni ir emo-

cionāli pārdzīvojumi.

a) Teikuma aprāvumam par cēloni ir bailes, sašutums, uztraukums,

pārsteigums, dusmas:

«Mammiņ! mammiņ!» sāku, tikko pie durvīm noticis, kliegt. «Skrei-

ta!... kur tētis?! mudīgi! glābt krusttēvu Klāvu...!» V. Pl. 4, 421. [Pa-
ceplis:] «Tu esi vientuļa, es arī. Abi brīvi cilvēki. Izlabosim savu dzivt. . .
liksim tos kauliņus kopā! Veca mīlestība, kā mēdz teikt, nerās.» — «Tu...

tu. . .» Ilze aiz sašutuma nevarēja parunāt. V. L. 10, 485. [Anna:] «Kas tur

nu būtu sevišķs, ja jūs ar Zani izcirstu virs normas kādus trīsdesmit ku-

bikmetrus un tikpat daudz izvestu lidz stacijai?» — «Tu... tu to nopietni
domā?» Paceplis aizrijās aiz dusmām un pārsteiguma. «Es... virs nor-

mas?» V. L. 10, 357. (Ārā dzird dobji cērtam.) Māte (vidus durvis pavēr-
dama, ātri.) Tēv, tēv, tavus ošus... klēts galā — — Tēvs (lielākā uz-

traukumā). Edvart, tu pavēlēsi viņām mieru mest! 81. 17, 287. Vācietis

laipni smaidīja un jautāja, priekš kam šis kopējamais papīrs. «Es... es

mājā reizēm strādāju, kad visu nevar darba laikā paspēt... grāmatve-

dis zina...» Zentas balss plesmaka. Viņa zināja, ka uztraukumu nedrīkst

Izrādīt, bet ne visi piedzimst tādi kā no klints kalti. M. B. 2, 63.

b) Teikuma aprāvumam par cēloni var būt bēdas, sāpes (arī fiziskas

sāpes), izmisums:

«Biedri, draugi...» ar asarām acis teica Sproģis, «esam zaudējuši

Pakalnu — cilvēku, kam līdzīga nebija mūsu bataljonā, tik liels viņš
bija... Rotas dvēsele... Un ne tikai rotas .. . Viņš biju bataljona

sirds...» I. M. 1, 95. Tad viņš [Ģirts] Zentas acis lasīja saprašanu un dzi-

ļas sāpes. «.. . Nebīsties, mūs nenošaus. Viņi jau baida arvien
..

.» — «Nū-

jā. Drīz būs krēsla, tad mēs caur pagrabu aizbēgsim ...» ...
Zenta ...

sāka rūgti raudāt. «Ne jau
...

mēs tak caur pagrabu .. . Zenta, draudziņ,

neraudi, mums tak vēl desmit minūtes...» čukstēja Ģirts, un Zenta juta,
ka ari viņai uz pieres ritēja siltas asaras. M. B. 2, 78. Lodes bija ķērušas
kaklā un krūtis. No vēnas pulsējot plūda tumšas asinis. Ģirts no Ziedītes

gultiņas norāva palagu, to pārplēsa, lai mēģinātu ko pārsiet, bet tad El-

mārs atvēra plakstiņus, ar pelēkajām acīm skaidri paskatījās Ģirtā un pa-

vēra lūpas: «Tu pasaki...» Tālāk elpas vairs nepietika, kaut pasaulē Ir tik

daudz gaisa. M. B. 2, 74.

c) Teikuma aprāvuma cēlonis var but prieks, laime, sajūsma, mīles-

tība:

58 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 11.
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Pičuks. Ak miļā, es katram labam cilvēkam labprāt spiestu roku un

teiktu: «Vai tu zini ar', cik es laimīgs?» Bet es jau nedrīkstu, viņi jau teiks,
ka esmu dums palicis [dumjš kļuvis]. Bet tā divatā

...

tavā priekšā
...

es

tak varu
...

tu tak arī tāpat.. .tu tak arī tāpat no visas sirds
..

.vainē?

81. 17, 208. Aleksis. Un lai man vai jāmirst! Es tevi mīlu... mīlu...

(Bučo viņu.) Elīna. Aleks! Aleksis. Neizsakāmi.
..

Elīna. Mans dievs...
neizsakāmi... neizsakāmi

...
81. 17, 230.

d) Teikuma aprāvumam par cēloni ir kautrība, apmulsums, nedrošība:

Nollņš. Ful, kas tad tas! Ar ko tu savus matus sazleduse[-s\]? Kas par

smaku! Guste (apjukuse[-s\]). Man... es šorīt tā drusku... 81. 17, 278.

Antonija. Ko šis no manis grib? Kārlēns. Viņš ...
mēs vakar tā drusku...

un nu ir tā drusku ... Gribētos kaut kā... 81. 17, 233. «Un kas tev vēl uz

sirds?» Maiga kļuva nopietna, brītiņu tā kā stomījās, tad teica, raudzīda-

mās grīdā: «Par mums... par tevi un mani, Aivar. Kādreiz mēs bijām

tuvi, un viss liecināja, ka mēs... nu, tu jau pats saproti...» V. L. 10,
476. «Es gribētu palikt tepat lidz visu darbu beigām. Pārvaldes priekšnieks
man kaut ko tādu jau apsolīja ...

Ja tu aizliktu kādu vārdu ministrijā...»
Līdums paskatījās dēlā un pakratīja pirkstu. «Cīnīties vajag, Aivar! Bez

kādām protekcijām.» V. L. 10, 387.

2) Teikuma apravums rodas, ja runātājs nezina, kā domu formulēt,

neprot atrast īsti piemērotu vārdu. Nezināšanai var pievienoties arī emo-

cijas.
Svešais smaidīdams sniedza man roku: «Mani sauc Ozoliņš, atbraucu

strādāt jūsu pienotavā un uzzināju, ka šeit dzīvo cilvēks, kuru... Nu,
vārdu sakot, paziņa, un atnācu ciemos.» O. V. 2, 26. «Celies — lesim!» —

«Jā... bet...» Jancim izlikās, ka Marčs taisās raudāt. Tāpēc viņš jo spa-

rīgi teica: «Kas par «bet»! Savelcies un nāc!» Valdis 1, 36. «Vai tu doma,

ka viņai nepatiktu?» — «Kas nu par nepatikšanu, bet... bet... bet...»
81. 19, 310. Antonija. Se mana roka! Es jau šai mirklī nevaru teikt: es

tevi mīlēšu, bet Dūdars. Es neprasu nekāda solījuma! 81. 17, 238.

Kārlēns. Vai zini, leviņ, tas Ernests ... tas... leviņa. Nu? kas? Kas tam

Ernestam par vainu? Kārlēns. Nu, lai tas knauķis piesargās! 81. 17, 211.

Antonija. Man kāzu ar Aleksi nebūs! Plndaclša un Bebene. Nebūs? (Vis-

pārēja sakustēšanās un sačukstēšanās.) Antonija. Jā, redziet... man ...
es... man... Dūdars (ar humoru). Ar īsiem vārdiem sakot, te notikusi

maza alošanās. 81. 17, 240. Lops gan nejūt, ka viņu sauc par sātanu un

elles kāsi vai par... par... vai viņam dod mīlīgus vārdus. 81. 19, 313.

3) Runātājs teikumu var apraut arī tīši — nevēlēdamies saukt vārdā

kādu parādību un ļaudams klausītājam pašam noprast sakāmo. Tādam ap-

rāvumam ir īpaša stilistiska nozīme, kas norāda uz zemtekstu.

«Mēs taču viņus būtu traucējuši un nevis viņi mūs. Vai tu saproti?»
— «Tu domā, ka viņi... [mīl viens otru]?» — «Es tā domāju.» V. L. 10,

436. Pičuks. Un skolosim mēs viņu, skolosim... lidz pat ģimnāzijai. Auce.
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Ujā! Kur tad mēs to naudu
...

? 81. 17, 208. [Auce domā dēlu saukt par
Pēteri.] Pičuks. Par Pēteri? Taisnību sakot...

man tas vārds... [patīk]
Nu, lai let ari! 81. 17, 208. Deviņos pie skolas vajadzēja būt mašīnai. Un
tad... [brauciens uz sacīkstēm!] O. V. 2, 10. Uzcelšu ar. Kad jau es no

paša velna nebaidos (Piekāpdamies.) Nu, ko es tur iešu teikt. Izklau-

sītos kā lielība. Brig. 4, 89.

Jo bieži tiek aprauti teikumi, ar kuriem izsaka draudus, palaikam ne-

noteiktus:

Rūdis. Nokniebj meitēnam vai visu ausi. Ar ko tad šis lai dzird? Pin-

daks. Ak tu man te talkam būsi tas apikāts! Kā grābšu tevi arī, tā... 81.

17, 212. Pindaks. Ak tu man vēl tā liela pretī! Skaties, skutele! Bet es tev

gan ...
81. 17, 212. Skolotājs viņu tagad mēdza izsaukt vairāk reižu stundā

un, kad zēns katru reizi nemācēja atbildēt, smīnēja kodīgi, piebilzdams:
«Es atkal meloju, ko? A? Nu, tu man vairāk uzmani, citādi... »Un labu

bridi tas noskatījās zēnā. S. E. 2, 165.

Intonatīvi nenobeigts teikums, kas arī līdzinās aprāvumam, rodas, ja
runātājs min veselu virkni priekšmetu vai parādību, bet šo uzskaitījumu it

kā nepabeidz un to varētu vēl turpināt.
Uz ziemeļiem, uz Daugavas pārbrauktuvēm devās nepārredzamas ve-

zumu un gājēju straumes. Ore aiz ores, pajūgs aiz pajūga... V. L. 14,
170. Bet viņai vēl negribas [precēties]. Esot vēl tik jauna, pūrs arī vēl

neietaisīts, guldāmais deķis neausts
..
. 81. 19, 310.

Šādi teikumi palaikam mēdz būt, ja attēlo darbības, priekšstatus vai

notikumus, kas strauji seko cits citam. [Sacīkstēs] Melnais ar sarkano

plecu pie pleca... melnais priekšā ... vēl arvien melnais, un atkal cauri

spiegšanai tā pati balss: «Inga, pēdējo!» Plecu pie pleca ... melnais

priekšā... Melnais, bet dīvainā kārtā lentīte plīvo uz sarkanā
...

O. V.

2, 22. Septiņdesmit divi gadi... Atraitnis ... lepirkta māja... izmak-

sāta
..
. neviena bērna... saimniekgalā četras istabas un porūzis

...

Pēc

trim četriem gadiem vecis būs beigts ... varbūt pēc gada
...

Un liela

nauda arī vēl esot... Un ābeļdārzs. ..
un plūmes, un ķirši, un vīnogu

stīgas mājas saules pusē, un vecis varbūt pēc pusgada būs beigts ... vai

die', vai die\ un Andrs... 81. 19, 312. [Krists dod pavēli:] Ne sekundes

pārtraukuma... Ne pussekundes. ..
Nemaz

...

Arī automāti... vien-

mērīgi un biezi. Jāuzceļ siena. Bieza siena... Līdz pēdējai lodei... Ka

ne pele, ne ods ... A. Grig. 1, 25.

3. Teikuma aprāvums iespējams arī kāda fizioloģiska rakstura

traucējuma rezultātā (klepus, šķavas, smiekli v. tml.).

«... Pirmo reizi dzirdi pērkonu? Aizpēru...» Te vecā nožāvājās,

apgriezdamās uz otriem sāniem. «Bet kur tev atminēt,» tā turpināja, «aiz-

pērn iegāji tik trešā gadā, tagad rudeni būsi vēl tik plecus gadus vecs.»

S. E. 2, 141. «Ķo nu niekojies! Se — velc bikses kājās! Man Ir divas mak-

šķeres — es došu tev vienu. Āķu gan man nav vairāk, bet sliekas jau pa-
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meklēju.» Un piepeši Mārča sega atradās uz grīdas, bet bikses gultā.
«Jā... jā... Bet es jau nemā —m! — nemāku — Ačī!» nošķaudījās
Marčs un tad nobeidza: «makšķerēt...» Valdis 1, 27. Es dejoju kā vie-

sulis; uz manis skatās un raugās. Un daža laba meitene [piekususi]
lūdzas: «Jāni, nu diezgan, nu es vairs nevaru! Lūdzams, mīļais Jāni! Nues

nevaru ...» J. Ak. 1, 54 Kārlēns [Rūdim]. Ķur tu tā skraidi? Sorlt jau trešu

lāgu? Un vienmēr tā bēgšus? Rūdis. Es... es meklēju saimnieces ... kaut

kas skābs... (Dodas ātri uz ķēķa durvīm.) Kārlēns. Kur jau nu atkal?

Rūdis. Man... (Ātri prom ar saviebtu ģīmi.) 81. 17, 232.

1289. §. Pēc gramatiskās izveides šādi teikumi ar aprāvumu jeb
aprauti teikumi neveido kādu jaunu, īpašas sintaktiskās uzbūves teikumu

tipu ar tikai tam raksturīgām īpatnībām. Aprāvuma rezultātā var veidoties

jebkuras uzbūves teikumi — vienkāršs un salikts teikums, divkopu, vien-

kopas un bezkopas teikums, kā arī jebkuras modalitātes teikums. Tomēr no

minētajiem teikumu tipiem teikumi, kuros ir aprāvums, daļēji atšķiras ar

intonatīvo izveidojumu — tajos nav tādas intonatīvas nobeigtības vai in-

tonatīvas vienotības, kāda mēdz būt teikumos, kuros aprāvuma nav.

Rakstos teikuma aprāvumu parāda interpunkcija.
1. Atkarā no gramatiskā centra izveides teikumi, kuros ir ap-

rāvums, var būt divkopu, vienkopas vai bezkopas teikumi.

1) Divkopu teikumi ar aprāvumu:
Jā, jā, Lien, kas to būtu domājis

...
81. 19, 315. Piespiedis... pie-

spiedis jau manis neviens nav. 81. 17, 188. Ģirts augšā ir miris... Es

nevarēju viņam palīdzēt... Es nevaru ... M. B. 2, 84. Gundega. Daudz

bij man precinieku jau. Kā lai tiem citiem sariebju? Viņš dabūs

(Savelk plecus.) Mirdza. (Ātri.) Garu degunu! Brig. 4, 230.

2) Vienkopas teikumi ar aprāvumu:
Vecītis. Nāc, iesim. Viņa galda pie durvīm. Bungatiņš. Es jau nevaru,

mīļais. Kājas... 81. 17, 410. Llena. Man... istabā... karsti... A. U.

26, 161. Pičuks. Ņiprs priekš sava vecuma viņš diezgan ir. Auce. Nu, nu,

pāri nedēļu vecs bērns... Pičuks. Nestāsti tu man! 81. 17, 206. Bet pra-

siet, prasiet... tas tak nav iespējams, kaut kas tāds. Prasiet
...

M. B.

2, 94.

3) Bezkopas teikumi ar aprāvumu:
[Aivars saņēmis anonīmu draudu vēstuli.] «Atkal jau ...» domāja

Aivars. V. L. 10, 423. Es gan it kā neesmu vairs tavs skolotājs ...

It kā ...
O. V. 2, 20. Lidz ko uzlika klausuli, skaidri Izdzirda cieto majora Purva-

slokas balsi: «... Uguni pār mums... Artilērijas viesuļuguni pār

mums ...» A. Grig. 1, 116.

2. Pec struktūras teikumi ar aprāvumu var but vienkārši un sa-

likti.

I) Vienkārši teikumi ar aprāvumu:

Es esmu Apenājs ... Izbēgu ...
M. B. 2, 49. Un ja mēs... mēs taču
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nevaram... M. B. 2, 93. Lida, līda un apstājās.
.. Līda,līda un apstā-

jās .., Ilgi. A. Grig. 1, 103. Bet... man tagad ir bailes
...

M. B. 2, 43.

Par šitiem diviem ... diviem
...

kā būs teikt?
...

amatiem pēc trim čet-

riem gadiņiem tev kritīs Mālnieki par dzimtu. 81. 19, 313.

3) Salikti sakārtojuma teikumi ar aprāvumu:
Viņa pastellēja [lika atnest] pudeli vīna, dzērām, dzērām... Sēdētām uz

dīvāna, dzērām un smējāmies. Tad vēl vienu pudeli... un tad viņa man tā

patika, un tad es izmuldēju tādas nelabas lietas
...

81. 17, 188. ...Un

liela nauda arī vēl esot. . . Un ābeļdārzs... un plūmes, un ķirši, un vīn-

ogustīgas mājas saules pusē, un vecis varbūt pēc pusgada būs beigts ...

81. 19,312.

4) Salikti pakārtojuma teikumi ar aprāvumu:
Sitiet, sitiet..., lai es nejustu vairs nekā

...
M. B. 2, 106. Tu tā

runā... tā... it kā tevi kāds būtu piespiedis. 81. 17, 188. Kā grābšu
tevi arī, tā... 81. 17, 212. Tu domā, ka viņi... ?V. L. 10, 436.

5) Salikti piekārtojuma teikumi ar aprāvumu:
Mēs kopā bijām pie Tallinas, mēs kopā izlēcām ... Mēs... M. B.

2, 74. Mīļais ... nebīsties ... man ir piecpadsmit minūtes laika ... tagad

viņi nešaus ... M. B. 2, 75. Nu, tu man vairākuzmani, citādi ... S. E. 2, 165.

Esi nu tik laba, Tomuļu māt... te man tas vaigs ... dur kā ar iesmu ...
81. 17,202.

6) Jaukti salikti teikumi ar aprāvumu:
Bet kā sāp, ja mani vēl sitīs, es nezinu ... ja es vispār ko varēšu pa-

teikt, ka es nepasaku aplam ...
M. B. 2, 107. Bet taisni šitādā laikā ...

kur tu, cilvēks, arī acu nepagriez, tur tev. . . ak, šitādās dienās tu man

no prāta nemaz neizej. 81. 19, 310.

3. Apravums var but dažādas modalitātes teikumos.

1) Aprāvums var būt st a stī jum a teikumā:

Trīsreiz pa dienu pērienu, to tu dabūsi. Tad tu paliksi kā pūpēdis, tad

tu Brig. 4, 21. «Toreiz
..

.» viņš nokaunējies stomījās, «toreiz —

nez kā man tur izgadījās ... es citādi ar viņu nemaz netinos ... bet to-

reiz ... viņš pirka, pirka kā negudrs un spieda ar varu — nudie
..

fui,

tāds.. .» 81. 19, 329.

2) Aprāvums var būt ja v tā j v m a teikumā:

Sprīdītis. Kam tad es vien tas pelnītājs? Kāpēc tad jūs bērn — (Nobi-

jies aiztur muti.) Brig. 4, 16. Māris. Tu baidies, vai ? Gundega. (Tūlīt

apraujas.) Nē, es — tik — negribēju! Brig. 4, 306. Tu domā, ka viņi...?
V. L. 10, 436.

3) Aprāvums var būt pamud m āj urna teikuma:

Paga... man tev vēl kas... kas pavisam ērmots... Saki... (Uz-

lūko vinu un tad ātri un noteikti, viņam soli pasperdama tuvāk.) Saki, vai

tas tiesa: —tu esot nelaimīgs? 81. 17, 224. Uguni pār mums... Artilēri-
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jas viesuļuguni pār mums
.. . Steidzieties ... Steidzieties

...
A. Grig

i, ii6.

4) Apravums var but vēlējuma teikuma:

«Ak, ka tak viss neietu tik lēnām
. .. Tos, kas nomirs, tos tak ielai-

dis jūrā?» — «Laikam.» — «Tad tu ielaid mani... Ak, kaut viss neietu tik

lēnām... Ak mīļo Birkenbaum, ak Birkenbaum!» 81. 18, 173. Kā lai ne-

dusmo, ja laiks tik auksts un putnam tukša gūzma! Kaut jel vienreiz būtu

šai pagalmā izlējuši samazgas, pagadījies kāds vēlīnāks cālis vai no-

svinētas cūku bēres... V. L. 14, 613. (Pēc brīža skaļāk.) Ak, būtu tu —!

Rainis 9, 184.

5) Aprāvums var būt izsaukuma teikumā:

Sprīdītis (Pie lūkas, zobus klabinādams.) Vēja māt! Ziemelis! Brr!

Ja tu mani.. . brr.. . nelaidīsi... brr... es ledū sastingšu ... brr!
w
.. es

būšu pagalam ... brr ... es būšu ... brr ... pagalam ... brr! Brig. 4, 33.

Vai! tēvs! Vai! tēvs, tur ir —/ (Viņš krīt atpakaļ, bet Jēkabs viņu uzķer un

atsēdina solī[-ē] pie eļļas koka.) Rainis 1, 191.
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SAĪSINĀJUMU UN AVOTU RĀDĪTĀJS

Aiz valodas paraugiem pievienotajiem autora iniciāļiem dotais pirmais skaitlis norāda

kārtas numuru saīsinājumu un avotu rādītājā, bet otrais — lappusi attiecīgajā darbā.

Laikrakstu nosaukumu saīsinājumos pirmais skatlis rāda gadagājumu, otrais — laik-

raksta numuru. Žurnālu nosaukumu saīsinājumiem parasti seko trīs skaitļi, no kuriem pir-
mais apzīmē gadagājumu, otrais žurnāla numuru attiecīgajā gadā, bet trešais — lappusi.
Aiz kāda atsevišķa darba saīsinājuma vai arī kāda izdevuma pilna nosaukuma dotais skait-

lis norāda lappusi šai izdevumā.

J. Ak. — .1. Akurāters:

1 — Kalpa zēna vasara, Rīgā, 1956.

Aps. J. — Apsīšu Jēkabs:

1 — Raksti, I, Rīgā, 1897.

2 — Izlase, Rīgā, 1952.

3 — Stāsti (Iz tautas bilžu galerijas),
Rīgā, 1958.

4 — Raksti, I, Rīgā, 1924.

Asp. — Aspazija:
1 — Mana dzīve un darbi, 111, Rīgā,

1938.

2 — Lirika, Rīgā, 1956.

3 — Saulainais stūrītis, Rīga, 1958.

4 — Izlase, Rīgā, 1959.

A. Austr.
—

A. Austriņš:
1 — Puiškans, Rīgā, 1959.

2 — Sirma stunda, Rīga, 1960.

A. B. — A. Balodis:

1
— Vēji logā, Rīgā, 1955.

2 — Spārnotie gadi, Rīgā, 1958.

Fr. B. — Fr. Bārda:

1 — Dzejas, Rīgā, 1956.

2 — Bukurags, Rīgā, 1958.

P. B. — P. Bauģis:
1 — Cilvēki pie ūdeņiem, Rīga, 1961.

V. Bel. — V. Belševica:

1 — Zemes siltums, Rīgā, 1959.

V. B. — V. Bērce:

1 — Rītdiena sākusies šodien, Rīga,
1951.

2 — Stipro spēks, Rīgā, 1948.

M. B. — M. Birze:

1 — Pirmie ziedi, Rīgā, 1956.

2 — Visiem rozes dārzā ziedi..., Rī-

gā, 1958.

3 — Nelaimīgais suns, Rīga, 1959.

8.-U. — E. Birznieks-Upītis:
1 — Kaukāza stāsti, Rīgā (b. g.).
2 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1932.

3 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1946.

4 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1947.

5 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1948.

6 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1949.

7
— Kopoti raksti, V, Rīgā, 1949.

8 — Ņinas pasaciņas, Rīgā, 1950.

9 — Izlase, Rīgā, 1951.

10 — Pastarina dienasgrāmata, Rīgā,
1952.

11 — Pastariņš skola, Rīga, 1952.

12 — Pelēkā akmens stāsti, Rīgā, 1955.

13 — Izlase, Rīgā, 1956.

14 — Kaukāza stāsti, Rīgā, 1957.

15 — Bucis un Ulla, Rīgā, 1958.

16 — Pastariņa dienasgrāmata, Rīgā,
1958.

17
— Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1961.

81.
— R. Blaumanis:

1 — Spijēnos, laikr. Balss, 1888.

2 — Pie skala uguns, Jelgavā, 1893.

3 — Trīnes grēki, Rīgā, 1897.

4
— Salna pavasarī, Mājas Viesa Mē-

nešraksts, 1898.

5 — Kopoti raksti, V, Rīgā, 1923.

6 — Kopoti raksti, IX, Rīgā, 1926.
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7
— Kopoti raksti, I, Rīgā, 1930.

8 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1930.
9 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1930.

10 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1930.

11 — Kopoti raksti, VII, Rīgā, 1930.
12 — Nāves ēnā, Rīgā, 1944.
13 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1946.

14 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1946.

15 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1947.

16 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1949.

17 — Kopoti raksti, V, Rīgā, 1949.

18 — Noveles, Rīgā, 1950.

19 — Stāsti un noveles, Izlase, Rīgā,
1955.

20 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1958.

21 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1958.

22 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1958.

23 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1958.

24 — Kopoti raksti, V, Rīgā, 1959.

25 — Kopoti raksti, VI, Rīgā, 1959.

• 26 — Kopoti raksti, VII, Rīgā, 1959.

Brig. — A. Brigadere:
1 — Raksti, VI, Rīgā, 1923.

2 — Raksti, I, Rīgā (b. g.).
3 — Dievs, daba, darbs, Rīgā, 1927.

4 — Pasaku lugas, Rīgā, 1956.

5 — Triloģija, Rīgā, 1957.

6 — Stāsti un noveles, Rīgā, 1958.

Brod. — A. Brodele:

1 — Stiprie cilvēki, Rīgā, 1946.

2. — Zelta druva, Rīgā, 1949.

3 — Skolotājs Straume, Rīgā, 1949.

4 — Marta, Rīgā, 1950.

5 — Marta, Rīgā, 1955.

6 — Ar sirdi un asinīm, Karogs, 1955.

7
— Ar sirdi un asinīm, Rīgā, 1956.

8 — Dace meklē laimi, Rīgā, 1956.

9 — Upesciema pavasaris, Rīgā, 1948.

Brut. — V. Brutāne:

1 — Šalciet, mani baltie bērzi, Rīga,
1956.

2 — Slāpes, Rīgā, 1960.

A. C. — A. Caks:

1 — Izlase, I, Rīgā, 1961.

2 — Izlase, 11, Rīgā, 1961.

A. D. — A. Deglavs:
1 — Rīga, Rīgā, 1957.

D. A. — Doku Atis:
1 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1928.

2 — Mans dzīves rīts, Rīgā, 1950.

3 — Mans dzīves rīts, Rīgā, 1958.

V. E. — V. Eglons:
1 — Ceļš pa dzīvi, Zvaigzne, 1954.,

22.

2 — Ceļš pa dzīvi, Rīgā, 1956.
Ā. E. — Ā.Elksne:

1 — Vārpu valoda, Rīgā, 1960.
J. Ez. — J. Ezeriņš:

1 — Noveļu izlase, Rīgā, 1955.

K. F. — K. Fimbers:

1 — Pelēkā zeme, Rīgā, 1956.

J. Gr. — J. Grants:

1 — Kalna sādžas aizstāvēšana, Rīgā

1947.
S

2 — Vēja pusē, Rīgā, 1949.

3 — Aiz mums Maskava, Rīgā, 1954.
4

— Vēja pusē, Rīgā, 1958.

5 —
Šalc zilais lauks, Rīgā, 1959.

6 — Frontes stāsti, Rīgā, 1948.

A. Grig. — A. Grigulis:
1 — Caur uguni un ūdeni, Rīgā, 1945.

2 — Caur uguni un ūdeni, Rīgā, 1947.

3 — Lugas, Rīgā, 1947.

4 — Mals un porcelāns, Rīgā, 1948.

5 — Robežsargi, divi puikas un suns,

Rīgā, 1952.

6 — Ļeņina ielā deg spuldze, Rīgā,
1953.

7 — Profesors iekārtojas, Rīgā, 1954.

8 — Karavīra šinelis, Rīgā, 1956.

9 — Dzejoļi, stāsti, lugas, Rīgā, 1956.

10 — Cilvēki dārzā, Rīgā, 1957.

11 — Ceriņzars, Rīgā, 1959.

12 — Udenskliņģeris, Rīgā, 1961.

K. Grig. — K. Grigulis:
1 — Spārnotie meistari, Rīgā, 1955.

2 — Zīlītes pirmā dziesma, Rīgā, 1957.

2. Gr. — 2. Grīva:

1 — Viņpus Pirenejiem, Rīgā, 1948.

2 — Zem albatrosa spārniem, Rīgā,
1956.

3 — Dzīvības ceļš, Rīgā, 1958.

4
— Vai tu esi cilvēks, Rīgā, 1958.

5 — Izlase, I, Rīgā, 1960.

6 — Izlase, 11, Rīgā, 1960.

7 — Izlase, 111, Rīgā, 1960.

8 — Ugunskuģis, Rīga, 1961.

J. Grīz. — J. Grīziņš:
1 — Vārnu ielas republika, Rīgā, 1947.

2 — Vārnu ielas republika, Rīgā, 1957.

Grots — J. Grots:

1 — Nākamība, Rīgā, 1948.

H. H. — H. Heislers:

1 — Priekos un bēdas, Rīga, 1957.

2 — Gadi steidzas tālāk, Rīgā, 1959.
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Indr — I. Indrāne:

1 — Dzirkstis, Rīgā, 1959.

A. J. — A. Jansons:

1 — Epikūra pravietis, Rīgā, 1960.

Janš. — J. Janševskis:

1 — Dzimtene, I, Rīgā, 1924.

2 — Mežvidus ļaudis, I, Rīgā, 1929.

J. Jauns. — J. Jaunsudrabiņš:
1

— Baltā grāmata, I, Rīgā, 1914.

2 — Raksti, 11, Rīgā, 1927.

3 — Raksti, V, Rīgā, 1929.

4 — Ūdeņi, Rīgā, 1935.

5 — Balta grāmata, Rīgā, 1957.

5a — Baltā grāmata, Rīgā, 1944.

6 — Aija, Rīgā, 1957.

7 — Ar makšķeri, Rīgā, 1958.

8 — Vēja ziedi, Rīgā, 1959.

9 — Zaļā grāmata, Rīgā, 1959.

Kald.— S. Kaldupe:
1 — Grieze sauc, Rīga, 1961.

Kaudz. — R. un M. Kaudzītes:
1

— Mērnieku laiki, Rīgā, 1949.

2 — Mērnieku laiki, Rīgā, 1954.

Kis. — A. Kiseļevs:
1

— Algebra, Rīgā, 1955.

V. Kl. — V. Klīvers:
1— Bīstamie sēkļi, Rīgā, 1956.

2 — Cilvēki un garāmgājēji, Rīgā,
1961.

A. Kron. — A. Kronenbergs:
1 — Jērādina, Rīgā, 1957.

A. Kr. — A. Krūklis:
1 — Putni, kas nepagurst, Rīgā, 1958.

M. Ķ. — M. Ķempe:
1 — Drauga vārdi, Rīgā, 1950.
2 — Mīlestība, Rīgā, 1957. vai 1958.

3 — Es nevaru klusēt, Rīga, 1959.

Laic. — L. Laicens:
1 — Kliedzošie korpusi, Rīgā, 1955.

2 — Akmens logā, Rīgā, 1956.

3 — Raksti, I, Rīgā, 1958.

4 — Raksti, 11, Rīgā, 1958.

V. L. - V. Lācis:

1 — Nākotnes kalēji, Maskava, 1943.

2 — Zvejnieka dēls, Rīgā, 1945.

3 — Stāsti, Rīgā, 1945.

4 — Noveles un stāsti, Rīga, 1946.

5 — Vētra, I, Rīgā, 1946. vai 1947.

6 — Vētra, 11, Rīgā, 1947.
7

— Vētra, 111, Rīgā, 1949.

8 — Zvejnieka dels, Rīga, 1947.

9 — Putni bez spārniem, Rīgā, 1949.

10 — Uz jauno krastu, Rīgā, 1952. vai

1953.

11 — Pazudusī dzimtene, Rīgā, 1953
12

— Ciems pie jūras, Zvaigzne, 1953

un 1954.

13 — Ciems pie jūras, Rīgā, 1954.

14 — Zītaru dzimta, Rīgā, 1955.

14a — Uz jauno krastu, Rīgā, 1955.

15 — Zvejnieka dēls, Rīgā, 1956.

16 — Kopoti raksti, VI, Rīgā, 1960.

L.-P. — Lerhis-Puškaitis:
1 — Latviešu tautas pasakas, I, Jel-

gavā, 1891.

2 — Latviešu tautas teikas un pasa-
kas, Vili, Cēsīs, 1903.

I. Lem. — I. Lemanis:

1 — Cietās rokas, Rīgā, 1941.

la — Pa dzīves ceļiem, I, Rīgā, 1948

2 — Pa dzīves ceļiem, 11, Rīgā, 1950

3 — Pa dzīves ceļiem, 111, Rīgā, 1953

4 — Stāstu izlase, Rīgā, 1954.

P. Liep. — P. Liepiņš:
1

— Zemes garozas uzbūve Latvijā,
Rīgā, 1956.

0. L. — O. Lisovska:

1 — Priede kalnā, Rīgā, 1959.

1. L.
— I. Lubējs:
1 — Satikšanās, Rīgā, 1959.

Lukss — V. Lukss:

1 — Izlase, Rīgā, 1955.

2 — Pirmklasnieki, Rīgā, 1956.

3 — Slava, Rīgā, 1958.

4 — Kara krūze, Rīgā, 1945.

I. M — I. Meldere:

1 — Stāsti, Rīgā, 1959.

Mcd. — J. Medenis:

1 — Dienu krāšņums, Rīgā, 1958.

I. M.
—

I. Muižnieks:

1 — Fabulas, stāsti, Rīgā, 1959.

J. N. — J. Niedre:

1 — Latviešu tautas pasakas, I, Rīga.
1946.

la — Latviešu tautas pasakas, 11, Rī-

gā, 1948.

lb — Latviešu tautas pasakas, 111,

Rīgā, 1948.

2 — Sirdsapziņa, Rīga, 1955.

3 — Rūdījuma gadi, Rīgā, 1957.

4 — Trīsdesmit trīs stāsti, Rīgā, 1959,

L. P. — L. Paegle:
1 — Jaunatnei, Rīgā, 1947.

2 — Proza, Rīgā, 1949.

3 — Stāsti, Rīgā, 1950.

4 — Stāsti jaunatnei, Rīgā, 1954.

5 — Kopoti raksti, I, Rīgā. 1956.

6 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1956.
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7 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1956.

8 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1957.

9 — Kopoti raksti, V, Rīgā, 1958.

L. Pēl. — L. Pēlmanis:

1 — Cērtam saulei ceļu, Rīgā, 1960.

V. Pl. — V. Plūdonis:

1 — Uz saulaino tāli, Rīga, 1950.

2 — Poēmas, Rīgā, 1954.

3 — Dzejoļi bērniem, Rīgā, 1955.

4 — Dzeja un proza, Izlase, Rīgā,
1955.

5 — Maza Anduļa pirmās bērnības at-

miņas, Rīgā, 1957.

J. Por. — J. Poruks:

1 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1929.

2 —- Reālistiski stāsti, Rīgā, 1953.

3 — Stāsti, Rīgā, 1959.

4 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1929.

J. Pur. — J. Purapuķe:
1 — Spieķis un divi suņi, Rīgā, 1959.

Purs. — L. Purs:

1 — Ēnas gaist, Rīgā, 1956.

Rainis — J. Rainis:
1 — Rakstu izlase, 11, Rīgā, 1946.

2 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1947.

3 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1948.

4 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1948.

5 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1949.

6 — Kopoti raksti, V, Rīgā, 1949.

7 — Kopoti raksti, VI, Rīgā, 1949.

8 — Kopoti raksti, VII, Rīgā, 1950.

9 — Kopoti raksti, VIII, Rīgā, 1950.

10 — Kopoti raksti, IX, Rīgā, 1950.

11 — Kopoti raksti, X, Rīgā, 1951.

12 — Kopoti raksti, XI, Rīgā, 1951.

13 — Kopoti raksti, XII, Rīgā, 1951.

14 — Kopoti raksti, XIII, Rīgā, 1951.

15 — Kopoti raksti, XIV, Rīgā, 1951.

16 — Uguns un nakts, Rīga, 1953.

17 — Izlase, Rīgā, 1955.

Dz. R. — Dz. Rinkule:
1 — Mazā pelēna piedzīvojumi, Rīgā,

1956.

2 — Pagrieziens, Rīga, 1956.

Fr. R. — Fr. Rokpelnis:
1 — Raiņa jaunība, Rīgā, 1948.

P. R. — P. Rozītis:
1 — Ceplis, Rīgā, 1955.

2 — Izlase, Rīgā, 1957.

3 — Valmieras puikas, Rīgā, 1957. vai

1958.

M. R. — M. Rudzītis:
1 — Nāves vilciens, Rīgā, 1947.

2 — Rīgas piefrontē, Rīgā, 1959.
V. R. — V. Rūja:

1 — Lāstekas krīt, Rīgā, 1955.

2 — Viršu vainags, Rīgā, 1958.

A. S. — A. Sakse:

1 — Darba cilts, Rīgā, 1941.

2 — Skarbais piesitiens, Rīgā, 1946.

3 — Jaunā maiņa, Rīgā, 1947.

4 — Darba cilts, Rīgā, 1948.

5 — Pret kalnu, Rīgā, 1948.

5a — Pret kalnu, Rīgā, 1950.

6 — Pret kalnu, I, Rīgā, 1948.

7 — Pret kalnu, 11, Rīgā, 1948.

8 — Dzirksteles naktī, I, Rīgā, 1951.

9 — Trīs šķūnīši, Rīgā, 1951.

10 — Pret kalnu, Rīgā, 1955.

10a — Lido, mans putns, Rīgā, 1957.

11 — Laimes kalējs, Rīgā, 1960.

11a — Pasakas mazajiem, Rīgā, 1960.

12 — Pret kalnu, Rīgā, 1961.

Saul. — A. Saulietis:

1 — Raksti, I, Rīgā, 1924.

2 — Raksti, 11, Rīgā, 1923.

3 — Raksti, 111, Rīgā, 1923.

4 — Aiz sniega un tumsas, Stāstu iz-

lase, Rīgā, 1958.

Br. S. — Br. Saulītis:

1 — Neaizmirstamie, Rīgā, 1953.

2 — Jaunības gadi, Rīgā, 1956.

3 — Cīruļu putenis, Rīgā, 1956.

4 — Profesora Vecapiff& dēli, Rīgā,

1957.

5 — Āķis lūpā, Rīgā, 1958.

6 — Strēlnieka dēls, Rīgā, 1960.

R. S. — R. Sēlis:

1 — Silaines muiža, Rīgā, 1948.

2 — Gaiss viļņo, Rīgā, 1954.

P. S. — P. Sils:

1 — Dziļi ūdeņi, Rīgā, 1948.

2 — Pavasara rītā, Rīgā, 1955.

A. Sk. — A. Skalbe:

1 — Aizlido dzērves, Rīgā, 1956.

2 — Sūrābele, Rīgā, 1959.

K. Sk. — K. Skalbe:

1 — Ziemas pasakas, Pēterburga

(b. g.)-
-2 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1938.

3 — Dzeja, Rīgā, 1957.

4 — Pasakas, Rīga, 1957.

5 — Pasaka par vērdiņu, Rīgā, 1958.

Z. Sk. — Z. Skujiņš;
1 — Esmu dzimis bagāts, Rīgā, 19ao.

2 — Kolumba mazdēli, Rīgā, 1961.



923

V. Sp. — V. Spāre:
1 — Pienenīte, Rīga, 1959.

J. St. — J. Stulpāns:
1 — Vējš pār ezeru, Rīgā, 1958.

Sudr. — J. Sudrabkalns:

1 — Dzejas, Rīgā, 1948.

2 — Brāļu saimē, Rīgā, 1948.

3 — Karogi sasaucas, Rīgā, 1950.

4 — Bezdelīgas atgriežas, Rīgā, 1951.

5 — Izlase, Rīgā, 1954.

6 — Kopoti raksti, I, Rīgā, 1958.
7

— Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1958.

8 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1959.

9 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1960.

10 — Izlase, Rīgā, 1960.

S. E.
— Sudrabu Edžus:

1 — Dullais Dauka, Rīgā, 1948.

2 — Izlase, Rīgā, 1952.

3 — Stāsti jaunatnei, Rīgā, 1960.

P. S. — P. Smits:

1 — Latviešu pasakas un teikas, I,

Rīgā, 1925.

2 — Latviešu pasakas un teikas, 11,

Rīgā, 1926.

3 — Latviešu pasakas un teikas, 111,

Rīgā, 1927.

4 — Latviešu pasakas un teikas, IV,

Rīgā, 1927.

K. S.
- K. Strāls:

1 — Karš, Rīgā, 1957.
A. U. — A. Upīts:

1 — Mazas komēdijas, Rīgā, 1910.

2 — Nemiers, Pēterburgā, 1912. '

3 — Smaidoša lapa, Rīgā, 1941.
4

— Zaļā zeme, Rīgā, 1945.

5 — Tāli ceļi, Rīgā, 1946.

6 — Sūnu ciema zeni, Rīga, 1946.

7
— Kopoti raksti, I, Rīgā, 1946.

8 — Kopoti raksti, 11, Rīgā, 1948.

9 — Kopoti raksti, 111, Rīgā, 1948.

10 — Kopoti raksti, IV, Rīgā, 1947.

11 — Kopoti raksti, V, Rīgā,l94B.
12 — Kopoti raksti, VI, Rīgā, 1949.

13 — Kopoti raksti, VII, Rīgā, 1949.

14
— Kopoti raksti, VIII, Rīgā, 1950.

15 — Kopoti raksti, IX, Rīgā, 1950.

16
— Kopoti raksti, X, Rīgā, 1950.

17 — Kopoti raksti, XI, Rīgā, 1951.

18 — Kopoti raksti, XII, Rīgā, 1952.

19 — Kopoti raksti, XIII, Rīgā, 1951.

20 — Kopoti raksti, XIV, Rīgā, 1951.

21 — Kopoti raksti, XV, Rīgā, 1951.

22
— Kopoti raksti, XVI, Rīgā, 1951.

23 — Kopoti raksti, XVII, Rīgā, 1951.

24 — Kopoti raksti, XVIII, Rīgā, 1952.

25 — Kopoti raksti, XIX, Rīgā, 1952.

26 — Kopoti raksti, XX, Rīgā, 1952.

27 — Kopoti raksti, XXI, Rīgā, 1952.

28 — Kopoti raksti, XXII, Rīgā, 1954.

29 — Zaļā zeme, Rīgā, 1947.

30
— Vecas ēnas, Rīgā, 1947.

31 — Jauni avoti, Rīgā, 1948.

32 — Zīda tīklā, Rīgā, 1948.

33 — Ziemeļa vējš, Rīgā, 1948.

34 — Noveļu izlase, Rīgā, 1949.

35 — Ceļā uz sociālistisko reālismu,

Rīgā, 1951.
_

36 — Latviešu literatūra, Rīgā, 1951.

37 — Reālisms literatūrā, Rīgā, 1951.

38 — Plaisa mākoņos, Rīgā, 1951.

39 — Sūnu ciema zēni, Rīgā, 1956.

J. V. — J. Vanags:
1 — Dziļais arums, Rīgā, 1950.

2 — Izlase, Rīgā, 1953.

3 — Stāsti par Daugavu un Lielupi,
Rīgā, 1954.

4 — Maza Mikiņa lielie darbi, Rīgā,
1955.

Valdis — Valdis:

1 — Staburaga bērni, Rīgā, 1949.

2 — Staburaga bērni, Rīgā, 1955.

O. V. — O. Vācietis:

1 — Ugunīs, Rīgā, 1958.

2 — Tās dienas acīm, Rīgā, 1959.

L. V. — L. Vāczemnieks:

1 — Pūpolītis, Rīgā, 1959.

2 — Siltās rokas, Rīgā, 1961.

E. Veid. — E. Veidenbaums:

1 — Dzeja, Rīgā, 1945.

2 — Izlase, Rīgā, 1952.

A. V. — A. Vējāns:
1 — Sakliedzas kaijas, Rīgā, 1959.

P. V. — P. Vīlips:
1 — Lapas ugunskura, Rīgā, 1960.

E. V. —
E. Vilks:

1 — Rudens dienas, Rīgā, 1955.

2 — Zaļais koks, Rīgā, 1960.

3 — Piecas minūtes par vēlu, Rīgā,
1961.

Zāl. — E. Zālīte:

1 — Atgūta dzimtene, Rīga, 1948.

2 — Agrā rūsa, Rīgā, 1956.

Zeib. J. — Zeiboltu Jēkabs:

1 — Raksti, I, Rīgā, 1956.

2 — Raksti, 11, Rīgā, 1956.

3 — Raksti, 111, Rīgā, 1956.

4 — Raksti, IV, Rīgā, 1956.

5 — Raksti, V, Rīgā, 1956.



924

J. Z. — J. Ziemeļnieks:
1 — Dzeja, Rīgā, 1960.

D. Zigm. — D. Zigmonte:
1 — Jūras vārti, Rīgā, 1960.

A. — Austrums:

1 — 1890. gads.
2 — 1894. gads.

Balt. V. — Baltijas Vēstnesis:

1
— 1890. gads

Bērn. — Bērnība:

1 — 1954. gads.
2 — 1955. gads.
3 — 1956. gads.
4 — 1957. gads.
5 — 1958. gads.
6 — 1959. gads.
7 — 1960. gads.
8 — 1961. gads.

C. — Cīņa:
1 — 1952. gads.
2 — 1953. gads.
3 — 1954. gads.
4 — 1955. gads.
5 — 1956. gads.
6 — 1957. gads.
7

— 1958. gads.
8 — 1959. gads.
9 — 1960. gads.

10 — 1961. gads.
J. gr. — Jaunas grāmatas:

1 — 1959. gads.
2 — 1960. gads.
3 — 1961. gads.

Kar. — Karogs:
la — 1951. gads.
1 — 1953. gads.
2 — 1954. gads.
3 — 1955. gads.
4 — 1956. gads.
5 — 1957. gads.
6 — 1958. gads.
7 — 1959. gads.
8 — 1960. gads.
9 — 1961. gads.

Latv. Z. — Latvijas Zinātnieks:

1 — 1960. gads.
2 — 1961. gads.

L. — Liesma:

1 — 1958. gads.
2 — 1959. gads.

2 — Bērni un koki aug pret sauli

Rīgā, 1959.

Zutis — J. Zutis:

1 — Latvijas aizvēstures problēmas,
Rīgā, 1948.

*

3 — 1960. gads.
4

— 1961. gads.
LM — Literatūra un Māksla:

1 — 1953. gads.
2 — 1954. gads.
3 — 1955. gads.
4 — 1956. gads.
5 — 1957. gads.
6 — 1958. gads.
7 — 1959. gads.
8 — 1960. gads.
9 — 1961. gads.

M. — Māksla:

1 — 1959. gads.
2 — 1960. gads.
3 — 1961. gads.

Pad. J.
— Padomju Jaunatne:

1 — 1952. gads.
2 — 1953. gads.
3 — 1954. gads.
4 — 1955. gads.
5 — 1956. gads.
6 — 1957. gads.
7 — 1958. gads.
8 — 1959. gads.
9 — 1960. gads.

10 — 1961. gads.
PLSiev. — Padomju Latvijas Sieviete:

1 — 1953. gads.
2 — 1954. gads.
3 — 1955. gads.
4 — 1956. gads.
5 — 1957. gads.
6 — 1958. gads.
7 — 1959. gads.
8 — 1960. gads.
9 — 1961. gads.

PLSk. — Padomju Latvijas Skola:

1 — 1952. gads.
2 — 1957. gads.
3 — 1958. gads.

Pion. — Pionieris:

1 — 1957. gads.
R. B. — Rīgas Balss:

1 — 1958. gads.
2 — 1959. gads.
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3 — 1960. gads.
4 — 1961. gads.

T. un dz. — Teātris un dzīve (almanahs):
1 — IV, Rīgā, 1960.

TK — ZA Latviešu valodas terminoloģijas

komisijas biļeteni
no 1.—26. numuram.

ZAV — LPSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis:

1 — 1959. gads.
Zv. — Zvaigzne:

1 — 1953. gads.
2 — 1954. gads.
3 — 1955. gads.
4 — 1956. gads.
5 — 1957. gads.
6 —

1958. gads.
7

—
1959. gads.

8 — 1960. gads.
9 — 1961. gads.

Aiz ez. — Aiz ezera balti bērzi, Rīgā, 1958.

A. U. 75 gadi — Tautas rakstnieka Andreja
Upīša 75 gadi. Literāri kritisku rakstu

krājums, Rīgā, 1952.

J. a. a. — Jauno autoru almanahs, Rīgā,
1954.

J. v. — Jauno vārds, Almanahs, Rīgā, 1956.

Latv. lit. 111 — Latviešu literatūras vēs-

ture, 111, Rīgā, 1956.

Lit. a. — Literatūras almanahs, Rīgā, 1948,
R. d. — J. Raiņa daiļrade, Rīgā, 1954.

Rītd. cēl. — Rītdienas cēlāji, Rīgā, 1953.

LD — Kr. Barons un H. Visendorfs, Latvju
dainas, I—VI, Jelgavā un Pēterburgā,
1894.—1915.

Ltdz. 1 — Latviešu tautasdziesmas. Izlase,
I, ZAI, Rīgā, 1955.

Ltdz. 2 — Latviešu tautasdziesmas, Izlase,

11, ZAI, Rīgā, 1957.
Ltdz. 3 — Latviešu tautasdziesmas. Izlase,

111, ZAI, Rīgā, 1957.

Lsk. 1 —
Latviešu sakāmvārdi un parunas,

Rīgā, 1955.

Lsk. 2 — Latviešu sakāmvārdi un parunas,

Izlase, Rīgā, 1957.

Ltp. — Latviešu tautas pasakas, Izlase,
Rīgā, 1956.

Ltm. — Latviešu tautas mīklas, Rīgā, 1954.

Zt. — Zelta tīnīte, Pasaku izlase, Rīgā,
1955.

Latv. vest. — Latvijas PSR vēsture, I,

Rīgā, 1953.

K. M. — Mīlenbahs, Teikums, Rīgā, 1898.

E—M L. g. 1 — J. Endzelīna un K. Mīlen-

baha latviešu valodas gramatika,
Rīgā, 1928.

La. Gr. — J. Endzelīna Latviešu valodas

gramatika, Rīgā, 1951.

ME — K. Mīlenbaha Latviešu valodas

vārdnīca (Rediģējis, papildinājis un

turpinājis J. Endzēlīns):
I, Rīgā, 1923.—1925.

11, Rīgā, 1925.—1927.

111, Rīgā, 1927.—1929.

IV, Rīgā, 1929.—1932.

EH — J. Endzelīna un E. Hauzenbergas
Papildinājumi K. Mīlenbaha Latviešu

valodas vārdnīcai:

I, Rīgā, 1934.—1938.

11, Rīgā, 1946.

MVM — Mājas Viesa Mēnešraksts.

Art. O. —
Arturs Ozols:

1 — Bonpocbi cuHTaKCHca jiaTbiuicKHx

KJiaccHMecKH.x neceH.

ABTopedpepaT AuccepT. Ha cohck.

yqeKofl deneHH aokt. (pHJioji.

HayK. MocKBa—Pūra 1959.

2 —
Latviešu tautasdziesmu valoda,

Rīgā, 1961.

Citi saīsinājumi:

tdz.
— tautasdziesma

t. i.
— tas ir

vsk. — vienskaitlis,, vienskaitļa
dsk.

— daudzskaitlis, daudzskaitļa
v. c. — un citi

v. tml. —un tamlīdzīgi
pers. — persona, personas

utt. — un tā tālāk

sk. — skaties!

sal. —
salīdzini!

lpp. — lappuse
t. s. — tā saucamais

resp. — respektīvi

piem. — piemēram.
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SATURS

Priekšvārds II]

Ievads VII

VĀRDU SAVIENOJUMI 1-109

Vārdu savienošanas veidi (3).

Vārdu savienojumi ar sakārtojuma attieksmi starp komponentiem jeb vārdvirk-

nes (3).

Vārdu savienojumi ar pakārtojuma attieksmi starp komponentiem jeb vārdko-

pas (5). Sintaktiskā saistījuma veidi vārdkopā (6). Jēdzieniskās attieksmes starp

vārdkopas komponentiem un to izteikšanas līdzekļi (9). Vārdkopu struktūra un

un to iedalījums pēc struktūras (11). Vārdu darināšanas sakara un vārdu lek-

siski semantisko īpašību nozīme vārdkopu tipu izveidē (12). Vārdkopu iedalījums
pēc komponentu leksiski semantiskā un jēdzieniskā saistījuma (15). Galvenie

vārdkopu tipi (17). Verbālās vārdkopas (18). Verbālās vārdkopas, ku-

rās atkarīgais komponents ir verbs (18). Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais
komponents ir nenoteiksme (18). Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais kompo-
nents ir lokāms divdabis vai daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams, -datna

(22). Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir lokāms divdabis (22).
Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir daļēji lokāmais divdabis ar

izskaņām -dams, -dama (24). Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

nelokāms divdabis, kas beidzas ar -ot(ies), un nelokāmais divdabis, kas beidzas

ar -am(ies), -ām(ies) (25). Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lietvārds (27). Verbālās vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārvaldījumā (28). Ver-

bālās vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījumā (43). Verbālās vārdkopas,
kurās atkarīgais komponents ir adjektīvs, skaitļa vārds vai vietniekvārds (63).
Verbālās vārdkopas, kurās atkarīgais kompnents ir apstākļa vārds (65). No-

minālās vārdkopas (66). Nominālās vārdkopas, kurās neatkarīgais kom-

ponents ir lietvārds, jeb lietvārda vārdkopas (66). Lietvārda vārdkopas, kurās at-

karīgais komponents ir nenoteiksme (67). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais

komponents ir lietvārds (68). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents
ir saskaņots lietvārds (68). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents
ir pārvaldīts lietvārds (69). Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārval-
dījumā (69). Lietvārda vārdkopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījumā (78). Liet-

vārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir adjektīvs, lokāms divdabis,

skaitļa vārds vai vietniekvārds (89). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais kom-

ponents ir adjektīvs (89). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

lokāms divdabis (90). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

skaitļa vārds (94). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir vietniek-

vārds (96). Lietvārda vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir apstākļa vārds
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(98) . Nominālās vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents ir adjektīvs, jeb
adjektīva vārdkopas (98). Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir

nenoteiksme (99). Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais komponents ir lietvārds

(99). Adjektīva vārdkopas ar lietvārdu tiešajā pārvaldījumā (100). Adjektīva vārd-

kopas ar lietvārdu netiešajā pārvaldījumā (102). Adjektīva vārdkopas, kurās at-

karīgais komponents ir adjektīvs (104). Adjektīva vārdkopas, kurās atkarīgais
komponents ir apstākļa vārds (104). Vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents
ir skaitļa vārds (106). Vārdkopas, kurās neatkarīgais komponents ir vietniekvārds

(106). Adverbiālās vārdkopas (107). Adverbiālās vārdkopas, kurās at-

karīgais komponents ir lietvārds (107). Adverbiālās vārdkopas, kurās atkarīgais

komponents ir apstākļa vārds (108).

Vārdu savienojumi ar predikatīvu attieksmi starp komponentiem (108).

Vārdu savienojumi ar salīdzinājuma attieksmi starp komponentiem (109).

TEIKUMS 111—198

Runas intonācijas nozīme teikumā (113).
Teikuma modalitāte (121). Stāstījuma teikumi (127). Jautājuma teikumi (133).
Jautājuma teikumu nozīme (133). īstie jautājuma teikumi (133). Retoriskie jau-
tājuma teikumi (135). Jautājuma teikumu formālā izveide (138). Intonatīvi

partikulārie jautājuma teikumi (139). Pronomināli adverbiālie jautājuma teikumi

(148). Pamudinājuma teikumi (156). Pamudinājuma teikumu nozīmes (156). īstie

pamudinājuma teikumi (157). Retoriskie pamudinājuma teikumi (162). Pamudinā-

juma teikumu formālā izveide (166). Verbālie pamudinājuma teikumi (166). Ne-

verbālie pamudinājuma teikumi (174). Vēlējuma teikumi (180). Verbālie vēlējuma
teikumi (182). Neverbālie vēlējuma teikumi (188). Izsaukuma teikumi (189). Tīri

intonatīvie izsaukuma teikumi (191). Pronomināli adverbiālie izsaukuma teikumi

(197). Noliegums teikumā (203). Teikumi ar pilnīgu noliegumu (204). Teikumi

ar daļēju (parciālu) noliegumu (207). Noliegts teikums ar divkāršu resp. atkār-

totu noliegumu (208).

TEIKUMA UZBŪVE

Vienkāršs teikums 212—586

Di-vkopu teikums. Teikuma virslocekļi (212). Teikuma priekšmeta
veidi (213). Ar lietvārdu izteikts teikuma priekšmets (214). Ar vietniekvārdu iz-

teikts teikuma priekšmets (216). Ar adjektīvu izteikts teikuma priekšmets (222).
Ar divdabi izteikts teikuma priekšmets (223). Ar skaitļa vārdu izteikts teikuma

priekšmets (223). Ar vārdu savienojumiem izteikts teikuma priekšmets (225).
Izteicēja veidi (227). Verbālais izteicējs (228). Ar īstenības izteiksmes for-

mām izteikts izteicējs (228). Verba vienkāršās tagadnes formas izteicēja funk-

cijā (228). Verba pagātnes formas izteicēja funkcijā (230). Verba nākotnes for-

mas izteicēja funkcijā (231). Ar pavēles izteiksmes formām izteikts izteicējs (232).
Ar vēlējuma izteiksmes formām izteikts izteicējs (232). Ar vajadzības izteiksmes

formām izteikts izteicējs (233). Ar atstāstījuma izteiksmes formām izteikts iz-

teicējs (234). Ar verba ciešamās kārtas formām izteikts izteicējs (234). Nominā-

lais izteicējs (235). Ar lietvārdu izteikts izteicējs (236). Lietvārda nominatīvs

izteicēja funkcijā (236). Vienkāršais izteicējs (236). Sastata izteicējs (236).
Lietvārda ģenitīvs izteicēja funkcijā (237). Lietvārda lokatīvs izteicēja funkcijā
(237) . Citi lietvārda locījumi izteicēja funkcijā (238). Ar adjektīvu izteikts iz-

teicējs (238). Adjektīva nominatīvs izteicēja funkcijā (238). Vienkāršais izteicējs
(238) . Sastata izteicējs (239). Adjektīva locījuma forma kopā ar prievārdu iztei-

cēja funkcijā (240). Ar vietniekvārdu izteikts izteicējs (240). Ar skaitļa vārdu

izteikts izteicējs (241). Ar lokāmu divdabi izteikts izteicējs (241). Adverbiālais

izteicējs (242). Paplašinātais izteicējs (242). Teikuma priekšmeta un izteicēja sa-
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skaņojums (243). Teikuma palīglocekļi (246). Apzīmētājs (247). Saskaņotais
apzīmētājs (251). Saskaņotā apzīmētāja struktūra (251). Saskaņotā apzīmētāja
nozīmes (253). Ar adjektīvu izteikts apzīmētājs (253). Ar divdabi izteikts apzīmē-
tājs (255). Ar vietniekvārdu izteikts apzīmētājs (256). Ar skaitļa vārdu izteikts ap-
zīmētājs (258). Nesaskaņotais apzīmētājs (258). Nesaskaņotā apzīmētāja struk-

tūra (258). Pārvaldītā apzīmētāja nozīmes (260). Ar lietvārdu vai vietniekvārdu
izteikts apzīmētājs (260). Ar lietvārda instrumentāli izteikts apzīmētājs (264).
Ar lietvārda datīvu izteikts apzīmētājs (265). Ar lietvārda lokatīvu izteikts apzī-
mētājs (265). Ar lietvārda locījuma un prievārda savienojumu izteikts apzīmētājs
(266). Piekļautā apzīmētāja nozīmes (268). Ar apstākļa vārdu izteikts apzīmētājs
(268). Ar nelokāmu skaitļa vārdu izteikts apzīmētājs (268). Ar verba nenoteiksmi

izteikts apzīmētājs (269). Ar salīdzinājumu izteikts apzīmētājs, tā struktūra un

nozīmes (269). Apzīmētāja saskaņojums ar apzīmējamo vārdu (271). Pieli-

kums (273). Papildinātājs (275). Adverbālais papildinātājs (279). Tie-

šais adverbālais papildinātājs (279). Nominālais papildinātājs (279). Ar lietvārda

vai vietniekvārda akuzatīvu izteikts papildinātājs (279). Ar lietvārda vai viet-

niekvārda ģenitīvu izteikts papildināātjs (282). Ar lietvārda vai vietniekvārda ģeni-
tīvu vai akuzatīvu izteikts papildinātājs saistījumā ar noliegtu pārejošu verbu (285).
Ar lietvārda vai vietniekvārda datīvu izteikts papildinātājs (289). Ar lietvārda

vai vietniekvārda instrumentāli izteikts papildinātājs (294). Ar lietvārda vai

vietniekvārda lokatīvu izteikts papildinātājs (298). Verbālais papildinātājs (300).
Ar verba nenoteiksmi izteikts papildinātājs (301). Ar nelokāmu divdabi izteikts

papildinātājs (304). Netiešais adverbālais papildinātājs (304). Ar lietvārda vai

vietniekvārda un prievārda bez savienojumu izteikts papildinātājs (305). Ar liet-

vārda vai vietniekvārda un prievārda no savienojumu izteikts papildinātājs (305).

Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pa savienojumu izteikts papildinātājs
(309). Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda par savienojumu izteikts papil-
dinātājs (309). Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda pār savienojumu iz-

teikts papildinātājs (312). Ar lietvārda vai vietniekvārda un prievārda priekš
savienojumu izteikts papildinātājs (312). Ar lietvārda vai vietniekvārda un prie-
vārda pie savienojumu izteikts papildinātājs (313). Ar lietvārda vai vietniekvārda

un prievārda pēc savienojumu izteikts papildinātājs (314). Ar lietvārda vai viet-

niekvārda un prievārda pret savienojumu izteikts papildinātājs (315). Ar liet-

vārda vai vietniekvārda un prievārda uz savienojumu izteikts papildinātājs (316).
Adnominālais papildinātājs (317). Papildinātājs saistījumā ar lietvārdu (318).
Tiešais papildinātājs saistījumā ar lietvārdu (318). Netiešais papildinātājs saistī-

jumā ar lietvārdu (320). Papildinātājs saistījumā ar adjektīvu (323). Tiešais

papildinātājs saistījumā ar adjektīvu (323). Netiešais papildinātājs saistījumā ar

adjektīvu (325). Papildinātājs saistījumā ar citām vārdu šķirām (327). Paplaši-
nātais papildinātājs (328). Papildinātāja robežošanās ar citiem teikuma locek-

ļiem (330). lerobežotājs (333). Apstākļi (337). Vietas apstāklis (338).
Vietas apstākļi, kas ir saistījuma ar izteicēju vai verbālo papildinātāju (339).
Vietas apstākļi, kas ir saistījumā ar vietas apstākli vai apzīmētāju (342). Laika

apstāklis (344). Laika apstākļi, kas ir saistījumā ar izteicēju vai verbālo papildi-
nātāju (345). Laika apstākļi, kas ir saistījumā ar laika apstākli vai1 apzīmētāju
(349). Veida apstāklis (350). Veida apstākļi, kas ir saistījumā ar izteicēju vai

verbālo papildinātāju (351). Veida apstākļi, kas ir saistījumā ar veida apstākli
vai apzīmētāju (358). Mēra apstāklis (360). Mēra apstākļi, kas izsaka laika

mēru (360). Mēra apstākļi, kas norāda vietas mēru (363). Mēra apstākļi, kas rak-

sturo darbību kvantitatīvā zīņā (364). Mēra apstākļi, kas norāda pazīmes pakāpi
vai intensitāti (366). Cēloņa apstāklis (367). Nolūka apstāklis (370). Pavadapstāk-
lis (372). Dubultloceklis (373). Salīdzinājuma konstrukcija

(377). Vienlīdzīgi teikuma locekļi (381). Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti (388).

Vienlīdzīgi izteicēji (391). Vienlīdzīgi apzīmētāji (395). Vienlīdzīgi papildinātāji
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(400). Vienlīdzīgi ierobežotāji (404). Vienlīdzīgi apstākļi (404). Vienlīdzīgi du-

bultlocekļi (409). Vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo un preci-
zējamo vārdu (411). Savrupinājumi (413). Savrupināts teikuma priekšmets un

savrupināts papildinātājs (419). Savrupināts apzīmētājs (420). Savrupināts
pielikums (423). Savrupināti apstākļi (428). Savrupināts vietas apstāklis (429).
Savrupināts laika apstāklis (430). Savrupināts veida apstāklis (431). Savrupināts
dubultloceklis (431). Divdabja teiciens (432). Fakultatīvais savrupinājums (438).
Vārdu kārta vienkāršajā teikumā (439). Teikuma priekšmeta un izteicēja novie-

tojums teikumā (442). Teikuma priekšmeta novietojums teikumā (442). Izteicēja
novietojums teikumā (444). Verbālā izteicēja novietojums teikumā (444). Nomi-

nālā un adverbiālā izteicēja novietojums teikumā (447). Apzīmētāja novietojums
teikumā (448). Apzīmētājs apzīmējamā vārda priekšā (448). Vairāku ar vienas

vārdu šķiras vārdiem izteiktu apzīmētāju novietojums (449). Ar dažādu vārdu

šķiru vārdiem izteiktu apzīmētāju novietojums (452). Apzīmētājs aiz apzīmējamā
vārda (457). Papildinātāja novietojums teikumā (459). Tiešā papildinātāja vieta

(459). Netiešā papildinātāja novietojums teikumā (463). Ar dažādām lietvārdu

vai vietniekvārdu locījumu formām izteiktu papildinātāju un tiešā un netiešā

papildinātāja savstarpējā novietojuma īpatnības (464). Apstākļu novietojums tei-

kumā (466). Vietas apstākļa novietojums teikumā (466). Laika apstākļa novieto-

jums teikumā (467). Veida apstākļa novietojums teikumā (468). Mēra apstākļa
novietojums teikumā (469). Cēloņa apstākļa novietojums teikumā (469). Nolūka

apstākļa novietojums teikumā (470). Pavadapstākļa novietojums teikumā (470).
Vairāku dažādas nozīmes apstākļu novietojums teikumā (471). Dubultlocekļa no-

vietojums teikumā (471). Savrupināto teikuma locekļu novietojums teikumā (472).
Uzrunas un iespraudumu novietojums teikumā (473). Palīgvārdu novietojums tei-

kumā (473). Izsauksmes vārdu novietojums teikumā (475). Pusprievārdiski vārdi,
kas piedalās teikuma locekļu veidošanā (475).
Vienkopas teikums (478). Nominālie vienkopas teikumi (485). Vienkopas
nominatīvteikumi (488). Nominatīvteikumu uzbūve (488). Nominatīvteikumu izlie-

tojums kontekstā (490). Vienkopas ģenitīvteikumi (494). Vienkopas akuzatīvtei-

kumi (496). Verbālie vienkopas teikumi (502). Noteiktas personas verbālie

vienkopas teikumi (504). Noteiktas personas vienkopas teikumi, kuru galvenais
loceklis izteikts ar verba 1. personas formu (504). Noteiktas personas vienkopas
teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar verba 2. personas formu (506). Noteik-

tas personas vienkopas teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar verba 3. per-
sonas formu (507). Nenoteiktas personas verbālie vienkopas teikumi (512).

Bezpersonas verbālie vienkopas teikumi (523). Bezpersonas verbālie vienko-

pas teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar finītu verba formu (523). Bezper-
sonas verbālie vienkopas teikumi, kuru galvenais loceklis izteikts ar infinītu verba

formu (530). Adverba vienkopas teikumi (534). Adjektīva vienkopas teikumi (536).
Bezkopas teikums (538). Pirmās pamatgrupās bezkopas teikumi (538).
Vienattieksmes bezkopas teikumi (538). Objekta bezkopas teikumi (551). Adver-

biālie bezkopas teikumi (553). Atributīvie bezkopas teikumi (555). Divattieksmju
bezkopas teikumi (556). Otrās pamatgrupās bezkopas teikumi (557). Partikulu

bezkopas teikumi (557). Modālo vārdu bezkopas teikumi (561). Interjekciju bez-

kopas teikumi (562). Prievārdu bezkopas teikumi (564). Saikļu bezkopas teikumi

(564). Vokatīva bezkopas teikumi (564).
lespraudumi (566). lesprausti vārdi un vārdu savienojumi (566). lespraustu vardu

un vārdu savienojumu nozīmes (569). lesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar

modālu nozīmi (570). lesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar emocionāli ekspre-
sīvu nozīmi (572). lesprausti vārdi un vārdu savienojumi ar paskaidrojuma ieva-

dītajā, norādītāja, precizētāja nozīmi (573). lesprausti teikumi (575Ļ lespraustu
teikumu nozīmes (576). lestarpināti vārdi, vārdu savienojumi un teikumi (579).
Uzruna (581).

59 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika 11.
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Salikts teikums 587—884

Salikts sakārtojuma teikums (601). Salikti sakārtojuma teikumi ar vienoja-
miem saikļiem un sakārtojuma vārdiem (605). Salikts sakārtojuma teikums
ar saikli un (605). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp kompo-
nentiem ir laika attieksmes (606). Salikti sakārtojuma teikumi, kuros starp kom-

ponentiem ir vienlaicīguma attieksme (606). Salikti sakārtojuma teikumi, kuros

starp komponentiem ir secīguma attieksme (610). Salikti sakārtojuma teikumi,
kuros ir laika attieksmju precizētāji vārdi (613). Salikti sakārtojuma teikumi ar

saikli un, kuros starp komponentiem ir seku attieksme (616). Salikti sakārtojuma
teikumi ar saikli un, kuros starp komponentiem ir pievienojuma attieksme (620).
Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp komponentiem ir pretstata
attieksme (628). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros starp kompo-
nentiem ir sastata attieksme (628). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli un, kuros

starp komponentiem ir salīdzinājuma attieksme (629). Salikti sakārtojuma teikumi

ar sakārtojuma vārdu arī (629). Salikti sakārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdu

pat (629). Salikti sakārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdu ir (630). Salikti sa-

kārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdiem tāpēc, tādēļ, tālab (630). Salikti sa-

kārtojuma teikumi ar pretstata saikļiem vai sakārtojuma vārdiem (632). Sa-

likti sakārtojuma teikumi ar saikli bet (632). Salikti sakārtojuma teikumi ar

saikli bet, kuros starp komponentiem ir sastata attieksme (632). Salikti sakār-

tojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp komponentiem ir pretstata attieksme

(635). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp komponentiem if

neatbilsmes attieksme (641). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli bet, kuros starp
komponentiem ir pievienojuma attieksme (645). Salikti sakārtojuma teikumi ar

saikli tomēr (647). Salikti sakārtojuma teikumi ar saikli taču (648). Salikti sa-

kārtojuma teikumi ar saikļiem turpretī, turpretim (648). Salikti sakārtojuma tei-

kumi ar sakārtojuma vārdiem tikai, tik (649). Salikti sakārtojuma teikumi ar sa-

kārtojuma vārdu toties (650). Salikti sakārtojuma teikumi ar sakārtojuma vārdu

citādi (651). Paplašināti salikti sakārtojuma teikumi (651). Paplašināti salikti sa-

kārtojuma teikumi ar atkārtotu saikli un (656).

Salikts pakārtojuma teikums (656). Palīgteikumu tipi (660). Palīgteikuma vieta

saliktā pakārtojuma teikumā (662). Salikts pakārtojuma teikums ar teikuma

priekšmeta palīgteikumu (663). Salikts pakārtojuma teikums_ ar izteicēja

palīgteikumu (668). Salikts pakārtojuma teikums ar apzīmētāja palīgtei-
kumu (670). Salikts pakārtojuma teikums ar papildinātāja palīgteikumu
(680). Ar saikļiem ievadīti papildinātāja palīgteikumi (683). Ar attieksmes viet-

niekvārdiem un apstākļa vārdiem ievadīti papildinātāja palīgteikumi (685). Pa-

pildinātāja palīgteikumi, kuri precizē virsteikumā esošo norādāmo vietniekvārdu

(687). Salikts pakārtojuma teikums ar vietas apstākļa palīgteikumu (688).
Salikts teikums ar laika apstākļa palīgeikumu (695). Laika attieksme

starp virsteikumu un laika apstākļa palīgeikumu (702). Salikti teikumi ar vienlai-

cīguma attieksmi starp komponentiem Salikti teikumi ar laika secīguma

attieksmi starp komponentiem (709). Salikts pakārtojuma teikums ar veida

apstākļa palīgteikumu (722). Salikts pakārtojuma teikums ar salīdzi-

nājuma palīgteikumu (728). Salikts pakārtojuma teikums ar seku palīgtei-
kumu (734). Saliks pakārtojuma teikums ar mēra apstākļa palīgteikumu

(739). Salikts pakārtojuma teikums ar cēloņa apstākļa palīgteikumu
(742). Salikts teikums ar pamatojuma palīgteikumu (746). Salikts pakārto-

juma teikums ar nolūka apstākļa palīgteikumu (751). Salikts pakārtojuma
teikums ar pieļāvuma palīgteikumu (754). Salikts pakārtojuma teikums ar

nosacījuma palīgteikumu (762). Paplašināts salikts pakārtojuma teikums

(773). Paplašināts salikts pakārtojuma teikums ar tiešo pakārtojumu (774). Pa-

plašināts salikts pakārtojuma teikums ar pakāpenisko pakārtojumu (782).
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Salikts piekārtojuma teikums jeb salikts bezsaikļa teikums (791). Saliktu piekār-
tojuma teikumu veidi (799). Salikts piekārtojuma teikums ar laika attieksmi starp
komponentiem (799). Salikts piekārtojuma teikums ar sastata attieksmi starp

komponentiem (800). Salikts piekārtojuma teikums ar pretstata attieksmi starp
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Lpp. Rinda Iespiests Jābūt

IX

4.

25.

94.

99.

17. no apakšas
3. no

21. no augšas
12. no apakšas
15. no

„

sva- va-

prieku. Kas nu prieku, Kas nu

bij visvairāk b i j visvairāk

vai priekšmetus vai vai priekšmetus, vai

āboļ[\]iem āboļiem [āboliem]

116. apakša zem attēla b ikstam un cipariem jābūt:

|| Es 'zina

0 1 0 (

u, || ka būšu 'spēcīga, || līdzko parādīsies 'saule. ||
0102 00 1010 00 30

140.

151.

192.

21. no apakšas
1. no augšas

zem 2. attēla pa

kreisi

14. no augšas
17. no

22. no

16. no apakšas
17. no

4. no

9. no augšas

jautājumā partikula jautājuma partikula
puksien[i]s pulksten[\]s
Ceļš ir brivs! Ceļš ir brivs.

209.

214.

215.
221.

223.

248.

265.

274.

278.

300.

301.

304.

304.

305.

307.

308.

311.

331.

333.

333.

350.

400.

436.

441.

445.

461.

465.

473.

499.

530.

530.
532.

10. no

1. no
„

17. no

1. no
„

15. no apakšas
16. no

15. no
„

1. no
„

1. no augšas
16. no apakšas
16. no augšas
4. no

14. no apakšas
12. no augšas
18. no

16. no

13. no apakšas
5. no

4. no augšas
17. no

5. no
„

9. no apakšas
18. no augšas
9. no apakšas
2. no

neviens nenieka neviens, nenieka

Mirgo niedres, Mirgo niedres,
putnu. putnu.
fukcionēt funkcionēt

Miljoni b ija Miljoni bija
1,7, 1,7.

orderis preču saņemšanai orderis preču saņem-
šanai

dunduri sakoduši dunduri sakoduši

bērim krūtis asi- bērim krūtis asi-

iesaukuši par iesaukuši par

kas derīgas ka derīgas
nenoteiksmi, nenoteiksmi

adverbiālais adverbālais

adverbiālais adverbālais

ēdienu ēdienu

Viņa Viņas
viņas viņa

jus jūs
atribūta atributivu

sal.; sal.:

māka māsa

V. L. 12, V. L. 10,

opaļā, vai lielā apaļā v a i lielā

uzcēla uzcēla

sākumā vai sākuma, vai

vērtam vērtam

Teikumā Teikuma

ar\\] ar[i\

A IJ. 29, A. U. 39,

teikuma' teikumu

zināmas zināms

komanda komanda,

māte ne
mate, ne

pārsteigumu. pārsteigumu,
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554.

554.

562.

564.

566.

574.

578.

589.

605.

606.

622.

646.

677.

714.

723.

731.

783.

821.

826.

887.

14. no apakšas
13. no

„

14. no
„

23. no augšas
4. no apakšas
5. no augšas
5. no

„

11. no apakšas
12. no augšas
10. no

21. no

19. no apakšas
9. no

5. no
„

8. no

9. no

3. no augšas
1. no apakšas

13. no

darbā-

paziņoja.»
Nudie!»

sola? —

saulainās,

A. Gr.

iespraustu
varbūt

komponentus
laikā;
leksikās

gājām
nezvērien
tāda ka

pospozitīvā
ir citāda ir arī

attieksme

dabības

•kada jēdzieniskā

darbā,»—

paziņoja.
Nudie!

sola?» —

saulainās

A. Grig.

iesprausta
var būt

komponentus,
laikā

leksiskās

gājām
nezvēriem
tāda kā

postpozitīvā
ir citāda arī

attieksmē

darbības

kāda cita jēdzieniskā
7. rindas vietā jābūt 8. rindai,
8.

„ „ „
7. rindai,

skaitlis

papildinātājs
Salikts

(717).

(720).
(729).
(734).
(737).
(741).
(746).

7. un 8. no augšas

919.

928.

930.

930.

930.

930.

930.

930.

930.

930.

4. no augšas
17. no

8. no apakšas
10. no

9. no

8. no

7. no

6. no
„

6. no
„

5. no
„

skatļis
papildināātjs
Saliks

(722).
(728).
(734).
(739).
(742).
(746).
(751).
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