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Rakstā analizētas lietišķo rakstu stilā bieži sastopamas standartizētas konstrukcijas, tās 
grupējot divās pamatgrupās: literāras konstrukcijas un neliterāras konstrukcijas. Ar piemēru 
palīdzību ilustrēts standartizētu konstrukciju lietojums arī citos valodas funkcionālajos stilos 
jeb paveidos, kas dažos gadījumos ļauj runāt par lietišķo rakstu stila nevēlamu ietekmi. 
Īpaša uzmanība veltīta konstrukcijām ar ievadītājvārdiem neraugoties uz, neskatoties uz, 
pateicoties, jo tās, kā liecina dažādas vārdnīcas, atzītas par literārām, bet daļa valodnieku 
un valodas lietotāju tās uzskata par nevēlamām. Attiecīgo vienību analīzē skarta arī 
desemantizēšanās un konversijas problemātika. 
Atslēgvārdi: valodas funkcionālie stili jeb paveidi, standartizētas konstrukcijas, ievadītāj-
vārdi, desemantizēti kalki.

Valodas demokratizācijas tendences ir dažādas, viena no tām – valodas 
funkcionālo stilu jeb paveidu sajaukšanās, kas mūsdienās jo spilgti izpaužas 
sarunvalodas stila elementu4 izmantojumā arī citos funkcionālajos stilos, īpaši 
publicistikas stilā. Tomēr stilu sajaukšanās nebūtu absolutizējama, jo katra valodas 
funkcionālā stila mainīgums un spēja uzņemt cita stila elementus ir atšķirīga. 
Piemēram, publicistikas stilā ietilpst vairāku stilu elementi (tas saistāms ar 
publicistikas stila daudzfunkcionalitāti [Rozenbergs 1984, 78]), līdz ar to jaunu 
citam stilam raksturīgu elementu ieplūšana var notikt straujāk, savukārt lietišķo 
rakstu stila būtiska pazīme ir tā nemainīgums, noturīgums (Rozenbergs 1995, 85), 
kas norāda uz to, ka jaunu elementu ieplūšana ir mazāk iespējama. Vienu un to pašu 
valodas vienību funkcionēšana dažādos stilos ļauj runāt par stilu daļēju līdzību vai 
savstarpēju ietekmi, taču nav pamata runāt par stilu pilnīgu sajaukšanos, jo stilu 
būtiskās pazīmes lietojumā konstatējamas un vairums valodas lietotāju tās, šķiet, 
vēl joprojām apzinās.  

Viena no lietišķo rakstu stila pazīmēm ir standartizētu valodas līdzekļu jeb 
vienību, tostarp standartizētu konstrukciju5, lietojums (Rozenbergs 1995, 86; 

4 Lai gan valodniecības teorijā atzīts, ka elements ir valodas vienības sastāvdaļa (VPTSV 
2007, 418), rakstā termins elements (vārdkopterminā stila elementi) lietots plašākā nozīmē.
5 Standartizēšana/standartizācija vispārlietojamās valodas un terminu vārdnīcās skaidrota 
kā paraugu, standartu izstrādāšana un vienādošana pēc konkrētiem paraugiem (sk., piemēram, 
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Urbanoviča 2001, 29). Tā ir ļoti būtiska pazīme lietišķo rakstu stila identificēšanā 
un nošķiršanā no citiem stiliem, tādēļ izmantojama, analizējot lietišķo rakstu stila 
elementu lietojumu arī citos stilos un šī stila iespējamo ietekmi. 

No valodas kultūras viedokļa lietišķo rakstu stilam raksturīgas standartizētas 
konstrukcijas var iedalīt divās pamatgrupās:

1) neliterāras konstrukcijas,
2) literāras konstrukcijas.
Literāro konstrukciju grupā ietilpst arī tādas konstrukcijas, kuras daļa valodnieku 

un valodas lietotāju uzskata par nevēlamām. Šī apakšgrupa ir problemātiska, tādēļ 
tai rakstā pievērsta īpaša uzmanība, bet kopskatam nepieciešams arī īss konstrukciju 
pamatgrupu raksturojums.

neliterāras konstrukcijas 
Neliterāras konstrukcijas visbiežāk ir nevēlamas kalkotas konstrukcijas, 

piemēram, konstrukcijas ar prievārdu pie, kurās norādīts uz apstākļiem (piemēram, 
pie šāda cenu līmeņa u. tml.6).

Lai noteiktu, kurā stilā konstrukcijas ar prievārdu pie (norādot uz apstākļiem) 
lietotas visbiežāk, nepieciešami plaši pētījumi, bet, kā liecina prakse, lietišķo rakstu 
stilā tās sastopamas itin bieži. Piemēram: 

.. atļaut jaunu vai papildus7 tranzītu, izmantojot esošās energotransporta 
iekārtas, pie nosacījuma8, ja tā [Līgumslēdzējpuse] pierāda citām 
Līgumslēdzējpusēm, ka tas apdraudētu šīs Līgumslēdzējpuses energosistēmu 
drošību vai efektivitāti .. (Likums Par Eiropas enerģētikas hartas nolīgumu).

Attiecīgu konstrukciju izplatība dažādos stilos, arī publicistikas stilā, 
piemēram: Pie lielākas vēdera uzpūšanās jūrascūciņa elpo tā, it kā viņai trūktu 
gaisa .. (Astes 12, 46), rada bažas, vai valodas lietotāji tās izjūt kā nevēlamas. 

literāras konstrukcijas
Pie šīs grupas pieder, piemēram, konstrukcijas ar ievadītājvārdiem saskaņā ar, 

sakarā ar. Šādu konstrukciju izmantošana nodrošina vienveidību, kas nepieciešama 
lietišķajos rakstos. Piemēram, Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē noteikts, ka 
preambulā angļu valodas konstrukcijas ar ievadītājvārdiem in accordance with 
latviešu valodā jātulko, izmantojot ievadītājvārdus saskaņā ar: in accordance 

LLVV 72 1991, 169; LVV 2006, 1039; VPTSV 2007, 371–372; ESV 2000, 468). Tātad 
var secināt, ka standartizēts ir tāds, kas vienādots pēc parauga, standarta un atbilst tam, 
tomēr valodniecībā ar vārdkopterminu standartizētas konstrukcijas tiek apzīmētas arī tādas 
konstrukcijas, kuras neatbilst valodas normām (standartam), bet kuras valodas lietotāji bieži 
lieto un uzskata par pareizām (sk. arī Rozenbergs 1995, 87).
6 Vērtējot cita veida konstrukcijas ar prievārdu pie, kurās, piemēram, minēts slimību 
uzskaitījums vai institucionāla piederība, daži valodnieki atzinuši: lai gan tās veidojušās pēc 
citas valodas parauga, dažkārt tās latviešu valodā ir vajadzīgas un pieņemamas (sk., piemēram, 
Endzelīna 1966, 135; Nītiņa 1978, 141).
7 Vajadzētu būt: papildu. 
8 Te un turpmāk rakstā pasvītrojumi citātos – raksta autores.
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with the procedure laid down in Article 189c of the Treaty – saskaņā ar Līguma 
189c. pantā noteikto procedūru (TATRG 2006, 122). 

Attiecīgu konstrukciju izmantojums citā stilā ne vienmēr ir attaisnojams un 
mērķtiecīgs, un tas bieži vien tekstu liek maldīgi uztvert kā oficiālu paziņojumu 
vai citu lietišķu dokumentu. Apgalvotā pamatošanai – teikums ar ievadītājvārdiem 
sakarā ar, kas publicēts žurnālā Astes:

 Sakarā ar jauno iemītnieču – žirafu – iemitināšanu Rīgas Nacionālajā 
zooloģiskajā dārzā (RNZD) apmeklētāju plūsma ir krietni vien pieaugusi .. 
(Astes 11, 2). 
Šādu konstrukciju lietošana dažādos stilos, piemēram, publicistikas stilā, 

nenoliedzami saistāma ar lietišķo rakstu stila ietekmi. 

literāras konstrukcijas, kuras daļa valodnieku un valodas lietotāju 
uzskata par nevēlamām

Pie šīs apakšgrupas pieder konstrukcijas ar ievadītājvārdiem neraugoties 
uz, neskatoties uz, pateicoties. Inta Freimane šīs valodas vienības analizējusi kā 
desemantizētus kalkus, kas radušies pēc krievu valodas несмотря, благодаря 
parauga (Freimane 1993, 392–393). 

Desemantizēšanās saistāma ar sākotnējās nozīmes daļēju vai pilnīgu zudumu 
(VPTSV 2007, 85–86). Minēto latviešu valodas vienību analīzē šķirami divi gadījumi: 
1) valodas vienības tiek lietotas sākotnējā nozīmē (kas izriet no verbu raudzīties, 
skatīties, pateikties nozīmēm); 2) valodas vienības tiek lietotas citā nozīmē. 

Abu lietojumu šķīrums fiksēts Jāņa Kušķa grāmatā Mūsu valoda, kur analizētas 
konstrukcijas ar ievadītājvārdiem neskatoties uz, pateicoties (Kušķis 2006, 107–
108, 118). Ilustrācijai divi piemēri ar vārdu pateicoties: 

1) “Atzinību saņēma arī Rīgas pilsētas galvenā māksliniece Maija Galdiņa, 
pateicoties viņai par to, ka festivāla Baltica ‘94 laikā Rīgā nerēgojās 
Snikeri un citas reklāmas” (Kušķis 2006, 118);

2) “Pateicoties vairāku valstu pretdarbībai, uz nākamo gadsimtu atlikta iecere 
ieviest Eiropas Savienības valstīs vienotu naudu ..” (Kušķis 2006, 118). 

Pirmajā teikumā vārds pateicoties lietots ar nozīmi ‘izsakot pateicību’, 
bet otrajā teikumā, norādot uz cēloni, – ar nozīmi ‘dēļ’ (resp., vairāku valstu 
pretdarbības dēļ attiecīgā iecere atlikta).

Vēloties plašāk ilustrēt pirmo lietojumu, kur vārdi neraugoties, neskatoties, 
pateicoties lietoti sākotnējā nozīmē, kas izriet no verbu nozīmēm, piemērus atrast 
nav viegli. Viens piemērs: Pateicoties par ieguldījumu .., Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga 1. martā .. pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu .. 
(www.president.lv). Tas, ka šāds lietojums sastopams reti, iespējams, saistāms ar cita 
divdabja, resp., divdabja ar izskaņām -damies, -damās plašāku lietojumu attiecīgajā 
nozīmē (par to sk., piemēram, Paegle 2003, 150). Divi piemēri no daiļliteratūras: 

Kaspars, toreiz atnākdams, bij mazs un bezrūpīgs puisēns, bet tagad īstā 
jaunības spēkā un, kaut gan vēl tik dzīves iesākumā, tomēr viņas rūgtumus 
baudījis jau pilnā mērā un tomēr spējis panest visu, nekurnēdams ne ar vienu 
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vārdu un neraudzīdamies ļauni nevienu acumirkli. (Brāļi Kaudzītes Mērnieku 
laiki [Kaudzītes 1980, 220])
Akmentiņš pateikdamies palocīja galvu, pie tam kā skuķis notvīkdams. 
(R. Blaumanis Purva bridējs [Blaumanis 1956, 340]) 

Šajos teikumos divdabju neraudzīdamies, pateikdamies vietā, saglabājot to 
pašu nozīmi, varētu būt izvēlēti arī divdabji neraugoties, pateicoties. 

Piemēri, kuros vārdi neraugoties, neskatoties, pateicoties lietoti sākotnējā 
nozīmē, valodas praksē iebildumus nav radījuši un nerada. (Iebildumi vienīgi 
varētu rasties saistībā ar nosacījumu par vienu darītāju, piemēram, J. Kušķa 
grāmatā minēto teikumu atzinību saņēma .. māksliniece .., pateicoties viņai par .. 
varētu labot šādi: atzinību izteica .. māksliniecei .., pateicoties viņai par ..)  

Otrs lietojums saistāms ar piemēriem, kuros vārdi neraugoties, neska toties, 
pateicoties lietoti citā, ne sākotnējā nozīmē, un šādi piemēri dažādos funkcionālajos 
stilos (dažādu laikposmu tekstos) atrodami plašā klāstā.

Piemēri no daiļliteratūras stila:
Velniņiem no lielas nešanas un stīvēšanās, neskatoties uz nakts saltumu, 
bija tapis karsti, un tādēļ tie atpūzdamies gribēja pavizināties uz dīķa, kura 
ūdens netālu no akas mēnesnīcā vizēja. (R. Blaumanis Velniņi [Blaumanis 
1981, 129])
Lausks pa šo laiku, pateicoties rūpīgai kopšanai un mierīgai dzīvei, spēkā 
neko nebij palicis vājāks, drīzāk varbūt vēl atspirdzis. (R. Blaumanis Laimes 
klēpī [Blaumanis 1981, 231])

Piemēri no lietišķo rakstu stila: 
Laulības šķiršana un tās atzīšana par neesošu, ja to izdara Latvijas tiesā, 
apspriežama pēc Latvijas likuma, neraugoties uz laulāto valsts piederību. 
(Civillikums. Ievads)
Viena no pašreizējās valsts pārvaldes problēmām ir tā, ka bieži, neskatoties 
uz labo politisko gribu un nodomiem, daudzi no konkrētajiem dažādu līmeņu 
valsts pārvaldes lēmumiem un to īstenošanas pasākumiem izrādās nepilnīgi 
vai pat pretrunā ar to sākotnējo mērķi. (Ministru kabineta rīkojums Nr. 496 
Par Latvijas e-pārvaldes koncepciju)
Pateicoties straujai ekonomiskai izaugsmei, nodarbinātības līmenis Latvijā ik 
gadu palielinās un 2004. gadā sasniedza 62,3 procentus. (Ministru kabineta 
rīkojums Nr. 772 Par Konverģences programmu)

Piemēri no publicistikas stila:
Neraugoties uz pretrunīgajiem viedokļiem, starptautiskie grāmatu gada tirgi ir 
visnotaļ sarežģīts kultūru apmaiņas un biznesa mehānisms. (Neatkarīgā Rīta 
Avīze, 25.09.2008., 15)
Tomēr, neskatoties uz saviem pūliņiem, vilki ziemā gandrīz vienmēr cieš badu. 
(Astes 12, 56)
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Pateicoties šai viņu īpašībai, notika dabiskā atlase: vājākie kucēni gāja bojā, 
bet stiprākie izauga un kļuva saviem saimniekiem par uzticamiem palīgiem. 
(Astes 12, 23)

Piemēri no zinātniskā stila:
Viena no Eiropā pieņemtajām definīcijām: disleksija ir specifisks attīstības 
traucējums, kas izpaužas grūtībās apgūt lasītprasmi, neraugoties uz normālu 
mācību procesu, normālu intelektu un labiem sociokulturāliem apstākļiem. 
(Tūbele 2008, 214)
Pateicoties šī vienotā standarta izmantošanai, projekta gaitā bija iespē-
jams aprakstīt un izvērtēt ap 500 identificēto terminoloģijas krājumu, no 
kuriem datubāzē tika iekļauti 96 resursi. (Vasiļjevs, Rirdance 2008, 114)
(Šajā rakstā nav analizēti sarunvalodas stila piemēri, tomēr tas nenozīmē, ka 

sarunvalodā attiecīgās konstrukcijas netiek lietotas.)

Kā rāda minētie dažādu stilu piemēri, vārdi neraugoties, neskatoties, 
pateicoties nav lietoti sākotnējā nozīmē. Citas nozīmes iegūšana mēdz būt saistīta 
ar pāreju citā vārdšķirā, taču rakstā aplūkotie vārdi nezaudē divdabja statusu, bet, 
iegūstot jaunu nozīmi, pretendē arī uz citu vārdšķirisko piederību. To uzrāda arī 
vispārlietojamās latviešu valodas vārdnīcas. 2006. gadā izdotajā Latviešu valodas 
vārdnīcā (LVV) vārdiem neraugoties, neskatoties dota norāde apst. (LVV 2006, 
685, 687), proti, tie atzīti par apstākļa vārdiem (pārsteidzoši, ka norādes divdabis 
šajos šķirkļos nemaz nav). Vārdam pateicoties LVV pirmajā nozīmē dota norāde 
divdabis, bet otrajā nozīmē pievienota norāde prievārda ar dat. nozīmē (LVV 2006, 
808), tātad norādīts, ka tas lietojams prievārda nozīmē.

Kā minēts jau iepriekš, atzīts, ka aizgūtā nozīme nākusi no krievu valodas, 
tādēļ der noskaidrot, pie kuras vārdšķiras vārdi несмотря, благодаря pieder 
krievu valodā. 1959. gadā izdotajā Krievu-latviešu vārdnīcā pie vārda несмотря 
pievienota gramatiskā norāde предлог (KLV 1959, 917), tātad – prievārds, savukārt 
vārdam благодаря dotas divas nozīmes un arī divas gramatiskās norādes, pie 
pirmās nozīmes dota norāde деепр., tātad – divdabis, pie otrās – предлог с дат. 
(KLV 1959, 82), tātad – prievārds (no minētā var secināt, ka благодаря gadījumā 
desemantizēšanās notikusi jau krievu valodā, jo attiecīgais vārds lietojams arī 
sākotnējā nozīmē). Jaunākā vārdnīcā, t. i., 2004. gadā izdotajā Krievu-latviešu 
vārdnīcā pie vārda несмотря gramatiskās norādes nav (KLV 2004, 376), savukārt 
pie благодаря atrodama norāde предлог с дат. (KLV 2004, 43). 

Var secināt, ka krievu valodas gramatiskajā sistēmā vārds несмотря ietilpst 
citā vārdšķirā, salīdzinot ar latviešu neraugoties, neskatoties attiecīgajā nozīmē. 
Savukārt krievu благодаря un latviešu pateicoties gadījumā vārdnīcās atrodamās 
norādes ir līdzīgas, proti, krievu valodā tas attiecīgajā nozīmē atzīts par prievārdu 
un latviešu valodā norādīts, ka vārds lietojams prievārda nozīmē (atšķirīga norāde 
gan atrodama LLVV 61. sējumā: part. nozīmē, resp., partikulas nozīmē [LLVV 
1986, 510]). 

Šķirkļu apskats liecina par nevienprātību vārdšķiriskās piederības noteikšanā 
un uzrādīšanā, tomēr vienprātība vērojama tai ziņā, ka aizgūtā nozīme latviešu 
valodā tiek uzskatīta par literāru. Un tas nozīmē, ka iepriekš minētie dažādu stilu 
piemēri, kuros attiecīgās valodas vienības lietotas aizgūtā nozīmē, atzīstami par 
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latviešu literārās valodas normām atbilstošiem. Tomēr dažādos laikposmos latviešu 
valodniecībā aizgūtā nozīme uzskatīta arī par nevēlamu. Aplūkosim citātus no 
dažām 20. gs. 30.–40. gadu publikācijām.

Par pateicoties
“Kopš latvieši mācīdamies krieviski iepazinušies ar kr. благодаря, arī latviešu 

pateicoties lietā it kā prēpozīciju, bez jebkādas vajadzības, piem., pateicoties 
šādai provokācijai (latviski: šādas provokācijas dēļ) daudzi nokļuvuši aiz restēm; 
pateicoties polītiskām kombinācijām (latviski: polītisku kombināciju dēļ) tas nebija 
iespējams; stirnas atkal saaugušas agrākajā daudzumā pateicoties aizliegumam tās 
medīt (latviski: tā kā aizliegts tās medīt).” (Endzelīns 1932, 24)

Par neraugoties uz .., neskatoties uz ..
“Šis savienojums, piemēram, teikumā neskatoties (neraugoties) uz saviem 60 

gadiem, viņš vēl bija diezgan vingrs darināts pēc krievu valodas parauga (sal. не 
смотря на ..). Latviski pareizi tas būtu: lai gan (kaut gan) viņam bija 60 gadu, 
viņš jutās vēl diezgan vingrs. Izteiciens par spīti vai spītēdams ir ar citu nokrāsu, 
tāpēc šai gadījumā neder ..” (Ozoliņš, Endzelīns 1935, 61)

“Tādās frāzēs kā: neskatoties uz lielo aukstumu, ielas bija gājēju pilnas 
“neskatoties uz ..” darināts pēc krievu несмотря на .. parauga. Pareizi jāsaka: lai 
gan (kaut gan) aukstums bija liels, tomēr ielas bija gājēju pilnas.” (Rūķe, Endzelīns, 
1940, 26)

Arī vēlāk attiecīgās konstrukcijas dažkārt vērtētas noraidoši. Par neskatoties 
uz, pateicoties lietošanu aizgūtajā nozīmē, kā norādīts jau iepriekš, iebildis 
J. Kušķis. Vārda pateicoties neiederība īpaši uzsvērta gadījumos, kad tiek minēta 
kāda negatīva parādība, piemēram, pretdarbība, atpalicība, izšķērdība utt., kam 
pateikties ir absurdi (Kušķis 2006, 118–119). (LLVV 61. sējumā gan nav norādīts, 
ka pateikšanās iemeslam obligāti jābūt pozitīvam: “Lieto, lai norādītu uz (parasti kā 
pozitīva) cēloni, iemeslu.” [LLVV 61 1986, 510]) Valentīnas Skujiņas un Regīnas 
Kvašītes Lietišķo teicienu vārdnīcā atrodamas šādas teicienu atbilsmes: благодаря 
случайности – gadījuma dēļ, несмотря на – kaut gan (Skujiņa, Kvašīte 1991, 11, 
46). Tātad vārdi pateicoties, neraugoties, neskatoties aizgūtajā nozīmē nav minēti. 
Arī I. Freimane tiešos tulkojumus ar aizgūto nozīmi vērtējusi kā neiederīgus latviešu 
valodā un norādījusi uz ieteicamo lietojumu (Freimane 1993, 393). Izvairīties no 
attiecīgajām konstrukcijām ieteikts arī tulkotājiem, norādot, ka valodas vienības 
ar aizgūto nozīmi “iznīdē” citas latviešu valodā iepriekš lietotas vienības (TATRG 
2006, 55).

Var secināt, ka desemantizēto kalku neraugoties uz, neskatoties uz, pateicoties 
lietojums valodas praksē (rokasgrāmatās, valodas kultūrai veltītos izdevumos, 
pētījumos) vērtēts dažādi. Tomēr tekstu redaktoriem, tāpat kā jebkuram valodas 
lietotājam, jāizvēlas, kuram viedoklim pievienoties. 

Raksta beigu daļā – nelielas aptaujas rezultāti. Raksta autores rīkotajā 
aptaujā, kurā piedalījās apgāda Zvaigzne ABC redaktori, tika ietverti 3 jautājumi: 

1. Vai, rediģējot tekstus, Jūs labojat konstrukcijas neskatoties uz .., neraugoties 
uz .., pateicoties .., piem., šādos teikumos: neskatoties uz (neraugoties uz) 
nogurumu, es turpināju strādāt; pateicoties linu eļļai, mati iegūst īpašu 
spīdumu?
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2. Kāds ir Jūsu pamatojums šādu konstrukciju labošanai vai – pretējā 
gadījumā – nelabošanai?

3. Pie kādas vecumgrupas Jūs piederat? (Jāatzīmē viena no norādītajām 
vecumgrupām.)

Pavisam aptaujā tika iesaistīti 24 redaktori. Apkopojot saņemtās atbildes, var 
secināt, ka parasti redaktori attiecīgās konstrukcijas neraugoties uz .., neskatoties 
uz .., pateicoties .. labo. Atbilde “Jā, laboju” saņemta no 12 respondentiem. Astoņās 
atbildēs norādīts, ka šādas konstrukcijas redaktors labo, bet ne vienmēr (atbildes: 
“Viss atkarīgs no tā, kura veida tekstos ir šīs konstrukcijas. Jā, bet laikam laboju 
gan”; “Visbiežāk jā”; “Atkarīgs no konteksta”; “Laboju, bet ne vienmēr”; “Jā, bet ne 
visos gadījumos”; “Reizēm”; “Mēdzu labot”; “Parasti – jā”). Vienā atbildē norādīts, 
ka konstrukcijas ar ievadītājvārdiem neraugoties uz, neskatoties uz redaktors labo, 
bet konstrukcijas ar pateicoties – ne. Citā atbildē norādīts pretēji, resp., ka pirmās 
konstrukcijas redaktors nelabo, pēdējo – labo. Tikai divos gadījumos respondenti 
atbildējuši, ka attiecīgās konstrukcijas nelabo nekad.

Aplūkosim, kāds ir redaktoru pamatojums attiecīgo konstrukciju labošanai 
vai – pretējā gadījumā – nelabošanai. Konstrukciju labošana pamatota šādi: jo 
“tās ir pārņemtas no krievu valodas”; “burtisks pārcēlums no krievu valodas”; “tā 
man mācīja LU Filoloģijas fakultātē un pieredzējuši redaktori”; “ja nelabošu es, 
korektors tāpat labos”; “šo vārdu vietā var rakstīt arī citus, piemēram, tādēļ, tāpēc, 
dēļ utt., un tie lasot izklausās labāk”; “teikumi ir labskanīgāki, ja šo konstrukciju 
nav. Pateikties var cilvēkam, nevis lietām”; “-ot; -oties prasa vienu darītāju, tā 
kā eļļai nepasakās mani mati, kad kļūst spīdīgi, tā kā uz nogurumu es neskatos, 
kad turpinu strādāt, šīs konstrukcijas šķiet nekorektas, un es tās laboju”; “mans 
manuskripts pēc rediģēšanas nonāk korektūrā, kur to lasa filologs. Pakļaujos 
filologa prasībai šādas konstrukcijas pārveidot. Ja var iztikt bez vārdu lietošanas 
pārnestā nozīmē, tad arī jāiztiek”; “it kā nav nepareizi, bet nelabskanīgi”; “ir 
labāki izteiksmes veidi”; “jārunā pareizā literārā latviešu valodā”; “neskan labi”; 
“labojums nepieciešams, lai mūsu valoda nebūtu tik piesārņota ar burtiskajiem 
tulkojumiem no citām valodām” utt.

Savukārt konstrukciju nelabošana pamatota šādi: jo “uzskatu, ka šie izteicieni 
ir “ieņēmuši” savu vietu latviešu valodā”; “neesmu tām pievērsis nekādu 
uzmanību”.

Vecuma ziņā respondenti pārstāv plašu intervālu – sākot ar vecumgrupu  
“20–30 gadu” līdz vecumgrupai “pāri 50 gadiem”. Lielākā daļa, resp., 11 respon-
denti, pieder pie pēdējās vecumgrupas, tomēr nevar teikt, ka attiecīgās konstrukcijas 
labo tikai vecāki redaktori, jo atbilde “Jā, laboju” bieži sastopama arī jaunāku 
respondentu anketās. 

Tātad kopumā pēc aptaujā iegūtajiem datiem var secināt: lai gan latviešu 
valodas vārdnīcās šīs konstrukcijas minētas bez norādes uz to neiederību latviešu 
valodā, resp., tās atzītas par literārām, redaktori tās parasti labo, un vairākas aptaujā 
saņemtās atbildes par attiecīgo konstrukciju labošanu (piemēram, “Viss atkarīgs no 
tā, kura veida tekstos ir šīs konstrukcijas ..”; “Atkarīgs no konteksta”; “Jā, bet ne 
visos gadījumos”) liek domāt, ka attiecīgo konstrukciju iederība latviešu valodā 
tiek vērtēta atkarībā no tā, kurā valodas funkcionālajā stilā jeb paveidā tās lietotas.
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Secinājumi
Valodas funkcionālo stilu jeb paveidu savstarpēja ietekme izpaužas kā attiecīgu 

vienam stilam raksturīgu elementu izmantojums arī citos stilos. Analizējot lietišķo 
rakstu stila ietekmi, uzmanība pievēršama standartizētu konstrukciju lietojumam 
citos stilos. Pie standartizētām konstrukcijām pieder gan literāras, gan neliterāras 
konstrukcijas. Valodas praksē problemātiskas ir konstrukcijas, kuras atzītas par 
literārām, bet kuras daļa valodnieku un valodas lietotāju uzskata par nevēlamām.

Standartizētās konstrukcijas neraugoties uz .., neskatoties uz .., pateicoties .., 
kurās vārdi neraugoties, neskatoties, pateicoties lietoti aizgūtā nozīmē, ļauj veidot 
lakonisku standartveida izteiksmi, un to atzīšanu par literārām, šķiet, var pamatot 
ar plašo lietojumu kā rakstu, tā sarunvalodā. Tomēr verba pateikties nozīme ‘izteikt 
pateicību’ dažkārt neļauj attiecīgos teikumus, kuros tiek minēts kas negatīvs, atzīt 
par veiksmīgi veidotiem. 

Rakstā aplūkoto konstrukciju analīze rāda, ka valodas praksē vērojamas divas 
dažādas tendences: 1) daudzi valodas lietotāji neņem vērā normētāju ieteikumus 
un lieto konstrukcijas, kas atzītas par neliterārām; 2) daži valodas lietotāji (šajā 
gadījumā – redaktori) konstrukcijas, kas atzītas par literārām, uzskata par 
nevēlamām un labo tās. 
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Summary
The article analyses constructions that are typical of the official business style by dividing 
them into two groups: literary constructions and non-literary constructions. Examples have 
been given to show the use of standardized constructions in other functional styles or 
varieties of language, which in same cases lets the author speak about undesirable influence 
of the official business style. 
The study particularly focuses on constructions with an introductory word, e. g. neraugoties 
uz (except for), neskatoties uz (regardless of), pateicoties (thanks to), as these have 
been variously assessed in language practice. By analysing these units, the problem of 
desemantisation and conversion has been touched upon. 
Keywords: functional styles or varieties of language, standardised constructions, 
introductory words, desemantised calques.


