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Pētījums ir veltīts latviešu kopienās ārpus Latvijas runātajai valodai jeb „trimdas” valodai.1 
Pieņemu, ka trimdas kopienās runātā latviešu valoda zināmā mērā atkāpjas no Latvijā 
pieņemtās standartnormas. Daudzskaitļa 2. personas indikātīva un imperātīva formu jauk-
šanu uzskatu par piemēru trimdas valodas nosliecei uz nestandartu. Ņemot vērā trimdas 
bilingvālos dzīves apstākļus, var sagaidīt gan standarta parauga trūkumu, gan vienkāršotu 
valodas sistēmu. Pieņemu, ka imperātīva un indikātīva formālā atšķiršana tiek atmesta, 
atstājot abas daudzskaitļa 2. personas galotnes (-at(ies)/-āt(ies) un -iet(ies)) runātāja rīcībā 
abu funkciju apzīmēšanai. Lai izdibinātu, cik brīvi šīs galotnes tiek lietotas, šis pētījums 
izmanto vairāku korpusu datus: visupirms trimdas valodas paraugus – sarunu ierakstus, 
intervijas –, salīdzinājumam latviešu valodas tekstu korpusus „Tīmeklis-1.0”, „Saeima-1.0” 
un „Miljons-2.0”. Trimdas korpusu mazā apjoma dēļ galīgus rezultātus šeit vēl nevar sniegt, 
taču lielāks nestandarta gadījumu biežums ir manāms gan trimdas valodā, gan spontānajā 
valodā Latvijā, kuru šai pētījumā atspoguļo „Tīmekļa” dati. Novirze no standarta skar 
-at(ies)/-āt(ies) galotnes lietošanu un – mazliet mazākā izmērā – arī -iet(ies) galotnes 
lietošanu. Iespējami izskaidrojumi galotņu izvēlei varētu būt dažādi. Lai tos pārbaudītu, 
būtu nepieciešama kvalitatīva izpēte, kas pagaidam vēl ir nākotnes uzdevums. Kvantitatīvi 
jau tagad izdevies pārbaudīt refleksīvā formanta ietekmi galotņu lietošanā: var pieņemt, ka 
refleksīvus verbus drīzāk saista ar -at(ies)/-āt(ies) galotni.

Atslēgvārdi: nestandarta valoda, morfēmu variācija, gramatisko likumu maiņa.

1. Pētījuma priekšmets
Aplūkojamo parādību vēlētos saukt par variācijām indikātīva un imperātīva 

2. personas daudzskaitļa formu veidošanā. Skatoties no valodas standartnormas 
viedokļa, šādas „variācijas” nav pieļaujamas un tiek uzskatītas par kļūdainām 
formām. Tātad, kaut gan gadās sastapt izteikumus kā, piem., a) Nāciet iekšā! b) Jūs 
nākat vēlu. c) Lūdzu nākat! d) Vai jūs jau nāciet?, tikai a) un b) tiek uzskatīti 

* Rakstā saglabāta Jāņa Endzelīna ieteiktā latīņu un grieķu cilmes vārdu atveide.
1 Lietošu turpmāk jēdzienu „trimda”, lai apzīmētu ilgāku laiku – vismaz 50 gadus – 

eksistējošās latviešu kopienas ārpus Latvijas, tātad ne tikai kopienas, kas sastāv no 
bijušajiem kaŗa bēgļiem un to pēctečiem, bet arī citu iemeslu dēļ emigrējušo personu 
sabiedrības.
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par gramatiski pareiziem; c) un d) gadījumos tur, kur konteksts pieprasa pavēles 
izteiksmi, lietota indikātīva forma un otrādi. Šādi kļūdainas lietošanas gadījumi 
latviešu standarta valodā nedz senāk, nedz šodien nav retums: šim tematam ir 
pieskāries Jānis Endzelīns (Endzelīns 1951, 844 skk., 887 skk.), to apraksta un 
uz to norāda jaunāka datuma pētījumi un rokasgrāmatas (Muižniece 1997, 30 sk.; 
Lauze 2004, 68 sk.; Kalnača 2011, 30–35). Protams, no atsevišķiem ārpus konteksta 
citētiem gadījumiem nevar secināt, vai iemesls ir nepareiza izteiksmes izvēle, 
juceklīga formu lietošana, vai arī kļūdainās formas lietotājam varbūt šī forma 
ir kā vienīgā viņa rīcībā. Pirmais minētais izskaidrojums gan nešķiet ticams, jo 
komunikācijas akta nolūks runātājam parasti mēdz būt skaidrs. Linda Lauze piemin 
drīzāk otro situāciju, aprakstot indikātīva formu lietošanu pavēles funkcijā: „Lai 
gan gramatiskās formas izvēle predikāta noformējumā nav precīza, komunikācijas 
akta dalībnieki cits citu saprot un pēc lūguma vai pavēles izpilda arī tādas darbības, 
kas izteiktas ar darbības vārdu īstenības izteiksmē. No gramatiskās pareizības 
viedokļa tās ir valodas kļūdas, bet, vērtējot pēc komunikatīvā kritērija, minētās 
indikatīva formas īsteno tām izvirzīto uzdevumu sazināšanās situācijā, un verba 
galotnes neatbilstība gramatiskās izteiksmes semantikai daudzskaitļa 2. personā ir 
formāla.” (Lauze 2004, 69) Andra Kalnača pievērš uzmanību īstenības izteiksmes 
polisēmijai, kas atļauj lietot indikātīvu, it īpaši tagadnes un nākotnes laiku formas, 
arī citā modālā veidā. Formāli imperātīvs – izņemot šeit aplūkojamo daudzskaitļa 
2. personu – sakrīt ar indikātīva formām; dažkārt arī semantika nav nepārprotami 
interpretējama (Kalnača 2011, 30 skk.).2 Spriežot pēc L. Lauzes citētajā darbā un 
citās pareizai valodai veltītās grāmatās dotiem piemēriem, galvenokārt sastopama 
-at(ies)/-āt(ies) galotnes kļūdainā lietošana. Taču vienkāršs meklējums ar Google 
palīdzību rāda, ka arī -iet(ies) galotni lieto nepareizi – sk. atrasto gadījumu skaitu 
(1) tabulā:

frāze atrastie gadījumi atbilstība gramatiskam standartam
„sakiet ko gribat” 108 000 atbilst
„sakat ko gribat” 37 600 neatbilst
„sakāt ko gribat” 2690 neatbilst
„sakiet ko gribiet” 42 800 neatbilst

Tabula (1): Google meklējums 2012. g. 8. jūnijā.

Aizdomas, ka -at(ies)/-āt(ies) un -iet(ies) galotņu lietošanas veidi vēl nav galīgi 
noskaidroti, dod ierosmi šo lietu tuvāk aplūkot. Bez tam nodomāju pievērst īpašu 
uzmanību trimdā runātajai valodai – tā tas bija iecerēts jau pašā pētījuma projekta 
sākumā. Pētot tādu valodas varietāti, kas nav pakļauta noteiktai regulācijai, ceru 
atrast vairāk nestandarta lietošanas gadījumu. Tai pašā laikā pieņemu, ka trimdas 
aprindās daži indivīdi, savām latviešu valodas zināšanām sarūkot, vispār vairs nav 
skaidrībā par šo formu atšķiršanas nozīmi. Arī šādu runātāju vārdformu lietošanas 
prakse man liekas interesanta, jo šeit varbūt ir novērojama valodas sistēmas maiņa.

2 Kā īstenības izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formu pavēles funkcijā A. Kalnača gan 
min nākotnes laika formu, ko viņa – atšķirībā no akadēmijas gramatikas – neuzskata par 
neliterāru (Kalnača 2011, 34).
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2. Valodas situācija trimdā
Trimdinieku valodas situāciju raksturo gan pastāvīga saskarsme ar citu valodu, 

gan dzimtās valodas samazināta lietošana. Latviešu valodas lietošana trimdas 
kopienās ir stipri ierobežota, salīdzinot ar dzīvi Latvijā. Jo ciešāka ir iesaistīšanās 
mītnes valsts sabiedrībā, jo dažādākās jomās un tātad biežāk iznāk sazināties mītnes 
valsts valodā (vai arī valodās). Daudzos gadījumos vienīgā atlikusī latviešu valodas 
lietošanas joma aptver privāto dzīvi ģimenes un draugu lokā, kur izmanto tikai 
vienkāršu sarunvalodu. Ar citiem latviešu valodas stiliem gadās saskarties jau tikai 
paplašinātā latviešu sabiedrības lokā (piem., draudzes dzīvē, svinīgos sarīkojumos, 
kora mēģinājumos u. tml.) vai arī lasot daiļliteratūru. Komunikācija darbā, skolā 
vai augstskolā un visa pārējā publiskā dzīve noris mītnes valsts valodā.

Tātad ir skaidrs, ka trimdinieki visi ir (vismaz) bilingvāli. Var droši pieņemt, 
ka jaunākās paaudzes, kas iepazinušas latviešu valodu tikai nupat minētajās 
ļoti sašaurinātās lietošanas jomās, šo valodu nepārvalda tik pilnīgi kā apkārtējo 
dominējošo mītnes valsts valodu. Ir zināms, ka valodas kompetences izveidošanai 
un saglabāšanai vecums, kādā zināšanas iegūst, ir ļoti svarīgs. Silvina Montrula 
(Silvina Montrul), pētot divvalodību agrā bērnu vecumā, konstatējusi, ka ne tikai 
vienlaicīga bilingvalisma, bet arī secīga bilingvalisma3 apstākļos pirmās valodas 
ietekmes daļa sarūk, ieplūstot otrajai – apkārtnē dominējošai – valodai. Tādā veidā 
bērns, tālāk pilnībā apgūstot otro valodu, to dara uz pirmās valodas rēķina (Montrul 
2008, 99–107). Vecākajā paaudzē, kas intensīvā valodu kontakta situācijā nonākusi 
tikai pēc pirmās valodas nostiprināšanās, trimdas divvalodība izpaužas citā veidā. 
Šeit ierobežotā dzimtās valodas lietošana un samazinātā saskarsme gan neskar 
valodas kompetenci pašos pamatos, taču ir novērojama zināma „ierūsēšana” – 
šādējādi vēlētos iztulkot angļu terminu language attrition (Montrul 2008, 93). 
Varētu apgalvot, ka visas trimdas paaudzes ir nomainījušas latviešu valodu kā 
primāro valodu pret atbilstošās mītnes valsts valodu. 

Vai, balstoties uz ieskicēto sociolingvistisko situāciju, būtu iespējams spriest 
par trimdā runātās latviešu valodas strukturālajām īpašībām? Patiešām, ņemot 
vērā citus pētījumus par nelīdzsvarotu divvalodību, kā arī par apdraudētu valodu 
pārmaiņām, var pieņemt, ka arī bilingvālo trimdinieku latviešu valodai piemīt 
zināmas „vājākās valodas” pazīmes. Par šādām īpatnībām var uzskatīt blakus 
parastajiem kontaktu fenomēniem kā, piem., koda maiņai, aizguvumiem utt. 
dažādus valodas vienkāršošanas veidus4. Kēss de Bots (Kees de Bot) valodas 
praksē ir novērojis izvairīšanos no grūtākiem elementiem, jo tādi retākas lietošanās 
dēļ gludas komunikācijas vajadzībām nav pietiekoši ātri pieejami. Tai vietā 
lieto vienkāršākas formas, sintaktiskas konstrukcijas: „With nonuse, language 
knowledge becomes less accessible. The language needs to be used regularly 
in order to meet the time constraints of language production and perception. In 
communication, speakers will try to meet those constraints as much as possible, 

3 Par vienlaicīgu bilingvalismu (simultaneous bilingualism) S. Montrula sauc divu valodu 
ietekmi, sākot no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam, secīgs bilingvalisms (sequential 
bilingualism) apzīmē otrās valodas ieplūšanu, sākot no četru gadu vecuma (Montrul 2008, 
93–99).

4 Daži valodnieki pat uzskata, ka kontakti starp valodām vienmēr samazina valodas 
sistēmas kompleksitāti. 
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and elements (words, syntactical procedures) that are difficult to access will be 
avoided when other elements are more readily available. In terms of language use, 
this means that individuals losing their language will increasingly have access 
problems and accordingly tend to avoid difficult elements of that language as much 
as possible. This will have an effect on the range of language used and ultimately 
in the choice of languages used in situations in which there is such a choice.” (Bot 
2001, 68–69) Roberts M. Vago (Robert M. Vago), pētot ungāru emigrantu valodas 
paradigmas, atklājis gan gramatisku likumu samazināšanos, gan regularizēšanu, 
kas iznākumā noved pie vienkāršākas valodas sistēmas, jo tā ir mazāk kompleksa 
un caurskatāma (Vago 1991, 241). Par trimdas valodas ierobežotām stilistiskām 
funkcijām tika iepriekš jau runāts. 

Jāpatur prātā, ka trimdas latviešu valodas runātājiem ir atšķirīgs kompetences 
līmenis: no vienas puses, tie, kas bērna vecumā pirmo valodu varējuši apgūt 
bez ierobežoju miem un tikai vēlāk nonākuši divvalodības situācijā, no otras 
puses, ie priekš minētie no bērnības divvalodīgie runātāji, kuru pirmās valodas 
zinā ša nas nav varējušas pilnīgi nostiprināties un kas varbūt vispār piedzīvojuši 
tikai „vienkāršotas” latviešu valodas lietojumu. Pēdējā minētā tipa runātāji ir 
tie, kas, iespējams, veido pamatu atsevišķas trimdas latviešu valodas tapšanai. 
Igauņu valodnieki Kristīna Prākli (Kristiina Praakli) un Juris Vīkbergs (Jüri 
Viikberg) piemin, ka ār zemēs runātos igauņu valodas variantus var uzskatīt tikai 
par reģiolektiem, ja tie ir izplatījušies jau ceturtajā paaudzē (Praakli, Viikberg 
2010b, 29). Šo kritēriju igauņu – un tāpat arī latviešu – ārzemes kopienas 
daudzviet jau spēj izpildīt. Latviešu ārzemēs runātie varianti gan nav vēl pamatīgi 
izpētīti, turklāt trūkst arī tāda aptveroša zinātnisku darbu pārskata kā K. Prākli un 
J. Vīkberga darbs (Praakli, Viikberg 2010a), tomēr ir arī daži latviešu autori, kas 
ar šo tematu ir nodarbojušies. Jāzeps Lelis jau pirms piecdesmit gadiem pievērsis 
uzmanību atšķirtai trimdas valodas attīstībai, nosaucot to par „dialektizēšanos”: 
„Techniski mēs, tā tad, dzīvojam lingvistiskā robežjoslā un visas svešās ietekmes 
mūsu valodā rada dialektizēšanos salīdzinājumā ar Latvijas latviešiem. Tā kā 
arī tur valoda nestāv sastingusi uz vietas, attālināšanās notiek diezgan straujā 
tempā. Minot tikai dažus paviršus piemērus, mēs te runājam par televīziju un 
atomieročiem, Latvijā tie ir televizors un kodolieroči, u.t.t. Mēs turpinām rakstīt 
ch; tur šī rakstība atmesta. Dzirdot mūsu izrunu, Latvijas latviešiem arī jau būtu 
šis un tas, par ko pabrīnīties – par mūsu leksiku un sintaksi nemaz nepieminē-
sim!” (Lelis 1965, 61) Baiba Metuzāle-Kangere tāpat konstatē mītnes zemes 
valodas ieplūdumu un latviešu valodas funkcionālo sašaurināšanos, viņas vārdiem, 
„valodas deģenerāciju”. No otras puses, trimdinieku centieni valodu saglabāt 
izpaužas valodas pūrismā un noraidošā nostājā iepretim maiņām, tādā veidā 
noliedzot valodas normālo attīstību (Metuzāle-Kangere 2004, 191–192). Abi 
autori piemin standarta valodas parauga trūkumu – J. Lelis ierosina sekot valodas 
attīstībai Latvijā, bet arī pārbaudīt un pielāgot standartnormu „dzīvās valodas 
likumībai” (Lelis 1965, 62). B. Metuzāle-Kangere, atskatoties uz valodas attīstību 
trimdā, nonāk pie secinājuma – „lai gan arī sabiedrības līmenī par latviešu valodas 
pareizu lietošanu tika daudz runāts un rakstīts, tas viss notika lokāli un bez likuma 
spēka” (Metuzāle-Kangere 2004, 191). 
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3. Pētījuma motivācija 
Var droši pieņemt, ka šeit aprakstītie sociolingvistiskie faktori atspoguļojas 

arī trimdas valodas strūktūrā. Var sagaidīt gan noslieci uz nestandarta formām 
un tai pašā laikā lielāku variāciju iespēju, gan vienkāršotas valodas sistēmas 
pazīmes. Mītnes valsts valodas kontakta iespaidā varbūt, runājot latviski, tiek 
atmestas kategorijas vai gramatiski likumi, kādu tur nav. Pavēles izteiksmes 
formālā atzīmēšana angļu valodā nenotiek, vācu un zviedru valodā tā ir redzama 
2. personas vienskaitlī, taču tikai reducētā izskatā – vienskaitļa 2. personas pavēles 
formai nav galotņu, tā atbilst tagadnes celmam. Imperātīva daudzskaitļa formas 
neatsķiras no indikātīva. Ja dominējošās valodas sistēmā pavēles izteiksmei nav 
formāli (pārāk) izcelta vieta, iespējams, ka arī vājākajā valodā drīzāk var iztikt bez 
formālas šo izteiksmju diferencēšanas. Kompleksitātes zudums nav vienādojams 
ar valodas kā funkcionējošas sistēmas sabrukumu – kaut gan dažkārt ir grūti šķirt 
vienkāršošanu no redukcijas, kas rada būtiskus trūkumus un beidzot noved līdz 
valodas nāvei (Sasse 1990, 13). Protams, trimdā runāto latviešu valodu noteikti var 
uzskatīt par apdraudētu valodu, kuras izdzīvošanas izredzes sarūk, sašaurinoties 
lietošanas sfērām un samazinoties runātāju skaitam. Droši vien trimdas jaunākās 
paaudzēs sastop arvien vairāk cilvēku, kam ir tikai fragmentāras latviešu valodas 
zināšanas.5 Šiem fragmentiem noteikti varētu veltīt atsevišķus pētījumus. Taču 
mani interesē atklāt nevis „pusvalodu” bet gan sistēmu, kāda ir izveidojusies 
nelabvēlīgos bilingvālos apstākļos. Bez šaubām, trimdā lietoto latviešu valodu vēl 
var uzskatīt par sistēmu ar savu leksiku un gramatiskajiem likumiem, kas atļauj 
brīvi komunicēt. (Iepriekš minētie stilistiskie ierobežojumi saistāmi galvenokārt 
ar leksikas trūkumiem.) Vēlētos izdibināt, kā šī sistēma izveidojusies attiecīgās 
mītnes valstīs, cik daudz tā atšķiras no latviešu valodas standartnormas. Tālāk 
aprakstītā analīze varētu būt iesākums šim apjomīgajam projektam.

4. Pētīšanas metode un jautājumi
Tā kā mērķis ir atklāt un aprakstīt trimdā runātās valodas sistēmu (vai, 

precīzāk, atšķirīgas sistēmas), jāsavāc visas daudzskaitļa 2. personas imperātīva un 
indikātīva izteikšanai lietotās vārdformas, nevis tikai „kļūdainos” jeb nestandarta 
gadījumus. Protams, apjomīgai analīzei jāapskata vairākas latviešu kopienas 
dažās vietās ārzemēs, taču tas prasa labi sagatavotu un plašu datu vākšanu, tātad 
iesākumam izmantošu pašas Vācijā iegūtus datus un citiem nolūkiem sastādītus 
korpusus (par izmantotajiem korpusiem tiks sīkāk rakstīts 5. nodaļā). Balstoties 
uz savāktajiem datiem, var izskaitīt gadījumus, kad katra izteiksme – imperātīvs 

5 Redukcijas procesi novērojami nevis jau iepriekš aprakstītos bilingvālos apstākļos, kad 
valoda zaudē primārās valodas funkciju un tiek retāk lietota, bet gan tādos gadījumos, 
kad valoda vairs netiek apzināti nodota tālāk nākamajai paaudzei. Indivīdus, kas valodu 
kā veselu, funkcionējošu sistēmu nekad nav varējuši apgūt un kam tādēļ ir tikai daļējas 
zināšanas, Hanss-Jirgens Sase (Hans-Jürgen Sasse) sauc par semi-speakers jeb „semi-
runātājiem”, defektīvo stāvokli jeb dilšanas procesu, kādā atrodas šo semi-runātāju 
valoda, par obsolescence jeb „obsolescenci” (Sasse 1990, 14–15). Dace Strelēvica-Ošiņa 
liek priekšā tulkot šo terminu latviski ar „valodas izzušanu” (Strelēvica-Ošiņa 2011, 182); 
viņa izprot šo jēdzienu pamatā sociolingvistiski.
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jeb indikātīvs – parādās ar galotni -at(ies)/-āt(ies) vai -iet(ies). Analizēdama datus, 
vēlos noskaidrot sekojošos jautājumus: 

1. Cik bieži runātāju nolūks ir lietot imperātīvu, cik bieži indikātīvu?
2. Cik bieži imperātīvs respektīvi indikātīvs tiek apzīmēts ar standarta, cik 

bieži ar nestandarta formu?
3. Vai viena vai otra galotne (-at(ies)/-āt(ies) vai -iet(ies)) tiek izmantota 

biežāk nestandarta veidā?
4. Ja datubāze atļauj šos parametrus noteikt atsevišķa indivīda lietošanā – vai 

vienas kopienas indivīdi apzīmē izteiksmes līdzīgā veidā?
5. Vai gadās arī tādi indivīdi, kas izmanto tikai vienu formu (vai nu galotni 

-at(ies)/-āt(ies) vai -iet(ies)) gan imperātīvā, gan indikātīvā?
Balstoties uz šiem jautājumiem, var skaitliski izdibināt, cik stipri funkcionāli 

atšķirīgās izteiksmes vēl ir saistītas ar formāli atšķirīgu pazīmi. Grūti gan ir 
novilkt robežu, cik liela novirzīšanās no standarta pieļaujama, iekams var uzskatīt 
imperātīva un indikātīva formālo atšķiršanu par spēkā neesošu. Ja katra otrā forma 
ir „nepareiza”, tad laikam gan valodas likums nav derīgs? Bet kā lai novērtē 
divdesmit vai desmit procentu kļūdu? Lai gūtu mazliet orientācijas, būtu noderīgi 
salīdzināt novirzīšanos ar Latvijā sastopamo „kļūdu” biežumu. Savā pētījumā esmu 
mēģinājusi šādu salīdzinājumu veikt ar dažādu korpusu palīdzību. Droši vien var 
pieņemt – jo lielāka kļūdu daļa, jo mazāk darbojas sākotnējais (vai arī vēlāk iegūtais) 
valodas likums. Piecdesmit procentu nepareizu formu vienas vai otras izteiksmes 
apzīmēšanai patiesībā jau līdzinās pilnīgai (= „simtprocentīgai”) formu jaukšanai: 
ja runātāja rīcībā ir divi galotņu varianti un viņam trūkst gramatiskās instrukcijas 
saistīt tās ar imperātīva vai indikātīva izteiksmi, tad varbūtība izvēlēties vienu 
no divām galotnēm būtu piecdesmitprocentīga. Taču ir jautājums, vai šo formu 
izmantošanas varbūtība patiešām atbilst monētas mešanas varbūtībai? Ja runātājs 
vairs formāli neatšķir pavēles un īstenības izteiksmi, vai galotnes -at(ies)/-āt(ies) 
un -iet(ies) pāriet viņa rīcībā kā daudzskaitļa 2. personas savstarpēji aizstājami 
varianti, kurus runātājs izmanto vienādi bieži? Vārdformu varianti latviešu valodā 
atrodami arī citur, piem., daudzskaitļa 2. personas nākotnes galotnes -it(ies) un 
-iet(ies) vai norādāmā vietniekvārda lokatīvs šai, šinī un šajā; tomēr šo variantu 
biežuma sadale nav vienlīdzīga. Iespējams, ka arī „brīvo variantu” -at(ies)/-āt(ies) 
un -iet(ies) gadījumā pastāv vai nu kaut kādi lietošanas ierobežojumi, vai tendences 
dot vienai galotnei priekšroku. Lai izdibinātu varbūtējos lietošanas kritērijus, 
ir nepieciešami aplūkot katra lietošanas gadījuma apstākļus – gan fonoloģiskus, 
morfonoloģiskus utt. Vismaz būtu jāaplūko visu konstatēto lietošanas gadījumu 
atsevišķie verbi, kā arī, iespējams, sintaktiskie sakari. Savā pētījumā sekoju šādiem 
soļiem:

1) sakopoju respektīvi meklēju spontānās valodas paraugus Vācijas latviešu 
valodai (sarunu transkripcijas) un Latvijas latviešu valodai (interneta 
teksti);

2) salīdzinājumam iekļāvu arī drīzāk standartam atbilstošus tekstus;
3) atzīmēju visus imperātīva un indikātīva daudzskaitļa 2. personas lie to-

jumus – pareizos un nestandarta gadījumus;
4) pierakstīju attiecīgā formā lietoto konkrēto verbu.
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5. Izmantotie valodas korpusi
Ja cer atklāt trimdas latviešu valodas variantus, tie visticamāk ir sastopami 

runātā, t. i. spontānā valodā, nevis rakstiskā veidā, jo trimdinieku radītie spontānie 
teksti internetā grūti identificējami. Tā kā trimdas valodas paraugi līdz šim nav ne 
vākti, ne sakopoti pieejamos korpusos, šim pētījuma nolūkam vispirms jānodrošina 
pietiekoši plaša datubāze. Iesākumam izmantoju vairāku sarunu ierakstus apmēram 
četru stundu garumā, ko pati ieskaņoju 2011. gada vasarā. Šajās sarunās piedalījās 
3–8 personas 42–85 gadu vecumā, kas mūža lielāko daļu nodzīvojuši vai pat 
dzimuši Vācijā. Papildus aplūkoju septiņus Nacionālās Mutvārdu Vēstures arhīvā 
atrodamus tā saucamos „dzīvesstāstus” apmēram 87 700 vārdu apjomā – interviju 
pierakstus ar trimdiniekiem 43–83 gadu vecumā, kas mūža lielāko daļu nodzīvojuši 
vai pat dzimuši Amerikā (ASV un Kanādā). „Dzīvesstāstu” korpusa teksti ir tikai 
vienkāršā veidā transkribēti, iespējams, pat daļēji rediģēti. Tomēr arī šajos tekstos 
gadījās atrast nestandarta formas.

Kā datubāzi Latvijā runātajai valodai izmantoju dažādus latviešu valodas 
teksta korpusus. Sarunvalodas korpuss gan vēl nav izveidots; cerēju tādu aizstāt 
ar korpusiem „Tīmeklis-1.0” (teksti no interneta lapām) un „Saeima-1.0” (Saeimas 
sēžu stenogrammas), taču „Saeimas” korpuss diemžēl izrādās rediģēts. Salīdzi-
nājumam vācu datus arī no „Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa”, 
precīzāk, no apakškorpusa „Miljons-2.0”, kurā ietilpst lielākoties nespontāni radītu 
tekstu (periodika, daiļliteratūra u. tml.). No šiem trīs apjomīgajiem korpusiem 
izskatīju tik lielu daļu, lai savāktu ik pa korpusam vismaz 1000 verbu ar daudz-
skaitļa 2. personas indikātīva vai imperātīva galotnēm. 

Kopumā šim pētījumam tika izmantoti korpusi šādā apjomā:
Trimda:
a) korpuss „Sarunas” – 52 verbu formas
b) korpuss „Dzīvesstāsts” – 29 verbu formas
Latvija:
c) korpuss „Tīmeklis” – 1144 verbu formas
d) korpuss „Saiema” – 1728 verbu formas
e) korpuss „Miljons” – 1370 verbu formas
Skaidri redzams, ka datubāze trimdas valodas pētīšanai ir ļoti neliela, 

salīdzinot ar iespējam gūt informāciju par Latvijā lietoto valodu. Šī problēma 
noteikti vēl jārisina, vācot vairāk trimdas valodas datu. 

6. Rezultāti
Šaurā datu apjoma dēļ diagramma (1) uzticami nespēj atspoguļot galotņu 

-at(ies)/-āt(ies) un -iet(ies) lietošanu trimdas valodā, tomēr uzdrīkstos datus šeit 
rādīt un apspriest.

Nestandarta formu lietošana „Dzīvesstāstos” pierakstītās intervijās svārstās 
starp apmēram 5 un 45 procentiem, noklausītās „Sarunās” starp apmēram 12 un 
42 procentiem. Tomēr nestandarta formu lietošanas gadījumi nav vienādi: vienā 
korpusā uzkrītoši daudz kļūdu parādās indikātīva lietošanā (t. i. ar galotni -iet(ies) 
locītie verbi īstenības izteiksmē), citā tieši otrādi – samērā bieži imperātīva formas 
tiek veidotas ar galotnes -at(ies) /-āt(ies) palīdzību. 
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Diagramma (1): daudzskaitļa 2. personas pareizi un nepareizi veidotās formas imperātīva 
un indikātīva izteiksmēs trimdas latviešu valodu reprezentējošos korpusos 
(absolūti skaitļi).

Turpretim korpusos „Saeima” un „Tīmeklis”, kas reprezentē spontāni lietoto 
latviešu valodu Latvijā6, nestandarta lietojumi sastopami ievērojami retāk – sk. 
diagrammu (2):

Diagramma (2): daudzskaitļa 2. personas pareizi un nepareizi veidotās formas imperātīva 
un indikātīva izteiksmēs Latvijas latviešu valodu reprezentējošos korpusos 
(absolūti skaitļi).

„Saeimas” korpusa izlasē atrodamie gadījumi, kur pavēles izteiksme saistīta 
ar nestandarta galotni -at(ies)/-āt(ies), saistāmi tikai ar diviem verbiem: 12 reižu 
parādās zināt, 74 reizes redzat. Pēc teikuma konteksta slēdzot uztvēru šos 
verbus kā īsas pavēles; taču iespējams, ka šādus iestarpinājumus var uzskatīt par 
izsauksmes frāzēm. Šāda interpretācija samazinātu nestandarta imperātīva formu 
skaitu līdz pat nullei. „Tīmekļa” pārbaudītās verbu formas jau pa mazliet lielākai 
daļai ir nepareizas: apmēram 7% indikātīva un 6% imperātīva formu neatbilst 
standartnormai. Nestandarta gadījumu sadalīšanās uz atsevišķiem verbiem ir drīzāk 

6 „Saeimas” korpuss gan, kā jau pieminēju, izgājis cauri rediģēšanai un vairs neatbilst 
pirmatnējai runātai valodai. Tāpēc šī korpusa datus attiecībā uz nestandarta galotnēm 
vajadzētu novērtēt ļoti uzmanīgi.
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līdzsvarota nekā „Saeimas” korpusā – nepareizi lietotā galotne -iet(ies) „Tīmeklī” 
ir sastopama 11 verbu gadījumā, nepareizi lietotā galotne -at(ies)/-āt(ies) pat ar 
37 verbiem. Arī korpusā „Miljons” atrodami nestandarta lietošanas piemēri, bet 
gan salīdzinoši reti (apmēram 1% nepareizu indikātīvu, 2% nepareizu imperātīvu 
formu). Vadoties pēc „Miljonā” izskatītiem datiem, gan īstenības, gan pavēles 
izteiksme tiek lietota apmēram tikpat bieži. Acīmredzot „Tīmeklī” pārstāvētiem 
tekstiem raksturīga augstāka pavēles izteiksmes lietošanas frekvence; jāiedomājas, 
ka interneta teksti veido īpatnēju teksta kopumu.

Kā jau varēja sagaidīt spriežot pēc ievadā minētām rokasgrāmatām un citiem 
pētījumiem, nestandarta formu lietošana arī Latvijā runātajā valodā ir pazīstams 
fenomēns. Kamēr nav paplašināta trimdas valodas datubāze, nevar izdarīt 
statistiskus secinājumus, piem., secināt, cik daudz biežāk nestandarta formas šeit ir 
sastopamas salīdzinājumā ar Latviju. Tomēr trimdas valodas pētīšanai izmantotie 
korpusi atļauj vēl citu pieeju, kas ar korpusiem „Tīmeklis” un „Miljons” nav 
iespējama – datu kvalitatīvu raksturojumu. Tā kā katru „Sarunās” un „Dzīvesstāstā” 
atrasto gadījumu var saistīt ar konkrētu runātāju, var izdibināt, vai šim runātājam 
abas šeit apskatītās galotnes ir viņa rīcībā. Protams, arī ja runātāja izteikumos 
neizdodas atrast zināmu formu, no tā nevar secināt vispārējo šīs formas trūkumu 
indivīda gramatikā. Šo problēmu nevar ignorēt, jo pētījums balstās tikai uz 
„producēto” valodu, tātad aktīvām valodas zināšanas izpausmēm.7 Tāpēc vienīgi 
var noteikt pozitīvo gadījumu – atklājot abu galotņu lietošanu, var pierādīt, ka 
runātājam abas formas ir zināmas. Tabulā (2) ir redzams, ka no visiem korpusos 
„Sarunas” un „Dzīvesstāsts” aplūkotajiem runātājiem desmit personām šādā veidā 
var pierādīt abu galotņu zināšanu.

Korpuss „Sarunas”
Iniciāli imperātīvs 

-iet(ies)
imperātīvs 

-at(ies)/-āt(ies)
indikātīvs 

-at(ies)/-āt(ies)
indikātīvs 
-iet(ies)

AB - - 2 -
AM 3 1 5 -
AU 2 1 3 1
LB - 2 1 -
KA 2 4 3 1
LU 5 1 12 1
MH - - 2 1

Korpuss „Dzīvesstāsts”
AZ 1 - - -
BS 2 - 2 -
IS 3 - 2 -
JG - 2 1 -
JŠ 2 - 1 -
MJ - 2 1 1
PE 7 1 2 -

Tabula (2): Atsevišķu runātāju imperātīva respektīvi indikātīva pareizās un nepareizās 
galotnes lietošanas gadījumi (absolūti skaitļi; ar pelēko krāsu izceltas nestandarta 
formas).

7 Uz šo problemātiku norāda Sandra Kipa (Sandra Kipp) pētot valodas „ierūsēšanu” 
(attrition) (Kipp 2004, 62).
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Četras personas lietoja tikai vienu galotni, kaut gan no šiem divi runātāji (ar 
iniciāļiem LB un JG) vienīgo viņu izteikumos dokumentēto galotni -at(ies)/-āt(ies) 
lieto, gan apzīmējot ar to īstenības izteiksmi, gan arī pavēles izteiksmi – pēdējā 
gadījumā tātad nestandarta veidā. No desmit indivīdiem, pie kuriem gadījās atrast 
abu galotņu lietošanu, septiņiem var pierādīt gan standarta, gan nestandarta formas. 
Atrasto verbu formu kopskaits, kā jau pieminēju, gan pārāk mazs, lai saskatītu 
vispārējas lietošanas tendences, tomēr pārsteidz, ka viena un tā pati persona 
sarunas vai intervijas gaitā zināmas izteiksmes norādīšanai šķietami „izvēlas” vai 
nu vienu, vai arī otru galotni. Turpmāk vēlētos apspriest, kādi citi faktori – blakus 
izteiksmes apzīmēšanai, kas acīmredzot (vairs?) nespēlē izšķirošu lomu – varētu 
ietekmēt runātāju galotņu izvēli.

7. Refleksīvās galotnes ietekme
Kā vienkāršāko faktoru, kas varbūt ietekmē galotņu -aties/-āties un 

-ieties lietošanu, varētu iedomāties morfonoloģisku: verbu refleksīvās galotnes 
parādīšanos. Doma ir tāda, ka refleksīvā formanta pievienošana pavēles izteiksmē 
rada galotni -ieties, kas – iespējams – atkārtota diftonga /ie/ dēļ liekas neveikla8, 
jeb arī refleksīvās galotnes diftongs liek runātājam domāt, ka pavēles izteiksmei 
vajadzīgā forma jau ir „realizēta”. Vai refleksīvā galotne patiešām spēj iespaidot 
galotņu izvēli, to var salīdzināmi viegli izdibināt, vēlreiz izskaitot visas standarta 
un nestandarta abu galotņu lietošanas gadījumus, šoreiz atzīmējot refleksīvos un 
nerefleksīvos verbus. Rezultāti redzami tabulā (3).

imperātīvs  
-iet(ies)

imperātīvs  
-at(ies)/-āt(ies)

indikātīvs 
-at(ies)/-āt(ies)

indikātīvs 
-iet(ies)

„Sarunas” ¬refl 75,00% 25,00% 85,19% 14,81%
„Sarunas” +refl 0% 100,00% 100,00% 0%
„Dzīvesstāsts” ¬refl 100,00% 0% 54,55% 45,45%
„Dzīvesstāsts” +refl 75,00% 25,00% 0% 0%
„Tīmeklis” ¬refl 99,29% 0,71% 85,90% 14,10%
„Tīmeklis” +refl 66,89% 33,11% 100,00% 0%
„Saeima” ¬refl 82,75% 17,25% 99,75% 0,25%
„Saeima” +refl 99,21% 0,79% 100,00% 0%
„Miljons” ¬refl 97,57% 2,43% 99,06% 0,94%
„Miljons” +refl 97,93% 2,07% 98,00% 2,00%

Tabula (3): Korpusos atrodama standarta un nestandarta imperātīva respektīvi indikātīva 
galotņu lietošana ar refleksīviem (+refl) un nerefleksīviem (¬refl) verbiem. 
Procentos attēlotas standarta un nestandarta lietošanas attiecības ik pa izteiksmei.

8 Skaņu sekvence -ieties var parādīties vēl citā paradigmā: daudzskaitļa 2. personas 
indikātīva nākotnes laika galotnē -sieties. Kaut gan standartnorma atļauj arī alternatīvu 
formu -sities, šķiet, ka runātāji lielākoties dod priekšroku formai ar atkārtotu diftongu 
/ie/ – to rāda vienkāršs meklējums ar Google palīdzību, piem., pēc formām „satiksities” ~ 
„satiksieties”, „atvainosities” ~ „atvainosieties” u. tml.
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Absolūto skaitļu vietā tabula (3) rāda procentuālu attiecību starp standarta 
un nestandarta formām gan pavēles, gan īstenības izteiksmes apzīmēšanai. Tas 
nozīmē, piem., simts procentiem atbilst ar galotnēm -iet un -āt/-at pavēles funkcijā 
apzīmēto nerefleksīvo verbu kopums, kas atrodams korpusā „Sarunas”. Tabulā (3) 
redzams, ka šis kopums sadalās sekojoši: trīs ceturtdaļas (75%) nerefleksīvo verbu 
imperātīva nozīmē tiek lietoti ar galotni -iet, viena ceturtdaļa (25%) ar nestandarta 
galotni -at/-āt. Ja atceras diagrammā (1) uzrādītos absolūtos skaitļus, ir skaidrs, ka 
korpusu „Sarunas” un „Dzīvesstāsts” procentuālās vērtības balstās uz samērā maza 
atrasto verbu skaita. Tomēr šajā tabulā (3) sniedzu visas izrēķinātās procentuālās 
daļas, lai varētu vieglāk salīdzināt refleksīvo un nerefleksīvo verbu saistību ar 
atsevišķām galotnēm – vienmēr paturot prātā, ka „Sarunas” un „Dzīvesstāsta” 
korpusu dati vēl nav pietiekoši apjomīgi, lai nonāktu pie galīgiem secinājumiem. 
Patiešām procentu skaitļi rāda, ka abos trimdas valodas korpusos refleksīvajiem 
verbiem parādās uzkrītoši bieži – tas nozīmē: biežāk nekā nerefleksīvajiem 
verbiem – nestandarta imperātīva galotne -aties/-āties. To pašu var konstatēt 
aplūkojot korpusa „Tīmeklis” refleksīvos verbus. Visos trīs korpusos nestandarta 
-ieties galotnes lietošana indikātīva apzīmēšanai vispār nav dokumentēta, kaut gan 
ar vismaz katru desmito nerefleksīvo verbu tas mēdz atgadīties. 

Šie rezultāti atbalsta hipotēzi, ka refleksīvais formants ietekmē galotnes 
izvēli – proti, ka ir manāma tendence izvairīties no galotnes -ieties, tai vietā 
biežāk lietojot nestandarta galotni -aties/-āties imperātīva funkcijā. (Attiecīgie 
procenta skaitļi tabulā (3) izcelti treknu rakstu.) Šī tendence izpaužas arī otrādā 
virzienā: nestandarta -iet galotnes lietošana indikātīva funkcijā ir atrodama pie 
dažiem nerefleksīviem verbiem, taču refleksīvus verbus ar galotni -ieties indikātīva 
nozīmē šajos korpusos pagaidām nevarēja atklāt. Turpretim drīzāk standarta 
valodu reprezentējošos korpusos „Saeima” un „Miljons” tādu tendenci nevar 
pierādīt. Pieņemu, ka šīs tendences trūkumu, kā jau arī vispār zemo nestandartu 
formu kopskaitu, var izskaidrot ar pārsvarā nespontānu tekstu izcelšanos, vai arī 
„Saeimas” korpusa gadījumā var vainot redakcijas veikto kļūdu labošanu. Tātad 
kopsavilkumā var teikt, ka noteikti vēl ir jāvāc un jāanalizē vairāk datu, pirms 
pašlaik saskatāmo tendenci var droši pieņemt par svarīgu faktoru. Vēl ir iespējami 
citi iemesli, kas varētu iespaidot galotņu izvēli. Tā kā pārējās interpretācijas nav 
vienkārši statistiskā veidā pārbaudāmas, bet gan drīzāk vajadzētu veikt kvalitatīvu 
analīzi, pašreiz nevaru novērtēt viņu ticamību. Tāpēc šī raksta nobeigumā gribētu 
tikai pieskarties dažādām citām hipotēzēm.

8. Citas iespējamas interpretācijas – nākotnes uzdevumi
Hipotēzes radušās gan novērojot trimdas latviešu valodas praksi, gan 

diskusijās ar kolēģiem. Tā kā hipotēzēs minētie galvenie faktori ir samērā dažādi – 
stilistiski, morfonoloģiski, gramatiski – ir grūti iedomājami, ka visi šie faktori 
vienlaikus spēlē izšķirošu lomu -at(ies)/-āt(ies) vai -iet(ies) galotņu izvēlē. Tāpat 
daža hipotēze varētu izskaidrot novirzīšanos no – citādi vēl derīga – standarta, citas 
hipotēzes jau prasa vecās izteiksmju apzīmējošās sistēmas sairšanu jeb nezināšanu, 
jo tai vietā stājas jaunas kategorijas. Visas hipotēzes vēl gaida pārbaudi.

a) „Pieklājības hipotēze”
Vienu no abām galotnēm – iespējams -iet(ies)? – runātājs izprot kā tādu, kas 

apzīmē augstāku stilu. Tāpēc šo galotni drīzāk lieto pieklājīgā runā ar sarunas 
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biedriem, kurus uzrunā ar „Jūs”. Piem., Vai Jūs variet man palīdzēt? vai To es 
uzskatu, kā Jūs sakiet!9, bet arī Lūdzu, nāciet iekšā! Turpretim ar tuvākiem sarunas 
biedriem, piem., Pastāstat bišķ par savu darbību! vai – atkal standartnormai 
atbilstoši – Ko jūs gribat ēst?

b) „Laika kategorijas hipotēze”
Runātājs lieto galotnes -at(ies)/-āt(ies) un -iet(ies), lai atšķirtu tagadnes un 

pagātnes laiku. Šāda vajadzība varētu rasties otrās konjugācijas verbu paradigmā, 
ja personas galotnes garais patskanis pagātnes paradigmā tiek saīsināts un vienīgais 
diferencējošais elements daudzskaitļa 2. personā (tāpat arī 1. personā) pazūd. Tātad 
standarta domājat (2. dsk. tagadne) : domājāt (2. dsk. pagātne) vietā izveidojušās 
paradigmas ar identiskām formām: domājat (2. dsk. tagadne) : domājat (2. dsk. 
pagātne). Iespējams, ka galotni -iet(ies) lieto, lai apzīmētu tagadnes laiku.10 Tādā 
gadījumā būtu iedomājami izteikumi kā, piem., Vakardien jūs strādājat lēnāk, nekā 
jūs tagad strādājiet.

c) „Dzimtes kategorijas hipotēze”
Runātājs saista galotni -at(ies)/-āt(ies) ar sieviešu dzimti, bet galotni -iet(ies) 

ar vīriešu dzimti. Dzimtes kategorijas ievērošana verbu paradigmā ir vajadzīga 
tad, kad tiek veidotas saliktās laika formas, kurās divdabis saskaņots ar teikuma 
subjektu. Tādēļ varbūt visa predikāta pakļaušana dzimtes kategorijas ietekmei 
neliekas tik sveša. Dzimtes ziņā saskaņoti predikāti izskatītos, piem., tā: Vai jūs to 
jau esat pamanījušas? Esat uzmanīgas! vai Vai jūs to jau esiet pamanījuši? Esiet 
uzmanīgi! Tā kā sarunas situācijā adresātu skaits un dzimums parasti ir zināms, 
divdabim vai adjektīvam nav obligāti jābūt predikāta sastāvdaļai, taču iespējams, 
ka nominālo formu klātbūtne veicina šo formu raksturīgā patskaņa (respektīvi 
diftonga) „pārlēkšanu” uz verbu.

d) „Infinitīva atšķiršanas hipotēze”
Trešās konjugācijas ar piedēkli -in- atvasināto verbu infinitīvs līdzinās 

daudzskaitļa 2. personas tagadnes formai, piem., Vai jūs darbināt (kaut ko)? un Vai 
jūs gribat darbināt (kaut ko)? Šeit galotnes -iet(ies) ieviešana tagadnes paradigmā 
palīdzētu atšķirt šo no infinitīva. Šāds paņēmiens taču nav vajadzīgs, ja personas 
galotnes garais patskanis tiek saīsināts, rezultātā novedot pie izteikumiem Vai jūs 
darbinat? un Vai jūs gribat darbināt? Vispār trimdinieku valodas praksē reizēm 
manāma zināma nedrošība šo verbu locīšanā, kā arī tendence paplašināt tagadnes 
celmu pēc otrās konjugācijas parauga, veidojot tādas formas kā, piem., darbinājot, 
veicinājot, atrisinājot utt. Šādu maiņu dēļ hipotēzei d), protams, zūd pamats. 

Šīs hipotēzes vēl būs jāpārbauda ar kvalitatīvu metožu palīdzību, piem., 
pamatojoties uz speciāli šim nolūkam sagatavotām aptaujām. Taču arī datubāzu 
apjoms ir jāpaplašina, lai iegūtu drošākas ziņas par abu galotņu lietošanas 
biežumu. Varbūt arī trimdas latviešu valodā pārsvarā lieto -at(ies)/-āt(ies) abu 
izteiksmju (indikātīva un imperātīva) apzīmēšanai, bet nestandarta -iet(ies) 
galotnes lietošanu indikātīva funkcijā gadās sastapt retāk? Tādā gadījumā tomēr 

 
 
9 Pēdējais piemērs ir dokumentēts sarunā Vācijā, taču runātājs ir viesis no Latvijas.

10 Kolēģu atsauksmes kongresa laikā atbalstīja aizdomas, ka dažu latviešu valodas dialektu 
iespaidā personas galotnes laika kategorijas apzīmēšanai var novirzīties no standartnormas. 
Šajā sakarā būtu tuvāk jāizpēta ne tikai tagadnes un pagātnes, bet arī nākotnes formas.
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ir aizdomas, ka notiek pavēles izteiksmes „neitralizēšana” un īstenības izteiksmes 
galotnes -at(ies)/-āt(ies) vispārināšana. Šajā rakstā izsekotā refleksīvās galotnes 
ietekme izpaužas galvenokārt tendencē izvairīties no galotnes -ieties un tās 
vietā dot priekšroku -aties/-āties formām. Hipotēzes a), b) un d), kas izskaidrotu 
galotnes -iet(ies) izvēli, vēl ir pārbaudāmas. Ja hipotēze c) izrādītos patiesa, tas 
tāpat nozīmētu -iet(ies) galotnes lietošanas pārsvaru, jo latviešu valodas praksē 
vīriešu dzimte dominē. Turklāt minētās hipotēzes a) – d) var atrasties savstarpējā 
nesaskaņā – grūti pateikt, kurai piederētu izšķirošā ietekme. Ceru, ka varēšu 
turpmākos pētījumos šos jautājumus tuvāk aplūkot, tāpat arī sistemātiski vākt 
valodas datus no vairākām trimdas kopienām.
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Summary
This study is dedicated to the research of the Latvian language spoken in exile communities. 
Assuming that the Latvian language used by Latvians abroad is deviating to some 
extent from the common language standard in Latvia, I consider the mixing-up or non-
standard use of the endings for 2nd person plural indicative or imperative, respectively, an 
instance of this tendency towards non-standardness. If one takes into account the bilingual 
circumstances of exile community speakers, a lack of standard language examples and a 
certain simplification of the exile language variety can be expected. I suspect that exile 
speakers abandon the formal distinction of the imperative and indicative mood, resulting in 
both 2nd person plural endings (-at(ies)/-āt(ies) and -iet(ies)) being available as markers for 
both functions. In order to identify the frequency of both endings, several Latvian language 
corpora have been used: samples of exile Latvian collected in fieldwork recordings and 
interviews and Latvian text corpora representing spontaneous and literary language 
production in Latvia. Unfortunately, the exile variety corpora are still quite narrow, failing 
to provide a sufficiently reliable database. Nevertheless, a somewhat larger distribution of 
non-standard forms can be proven both in the exile samples and in spontaneous language in 
Latvia. The deviation occurs in both directions – mistaking the ending -at(ies)/-āt(ies) for 
imperative and the ending -iet(ies) for indicative. The presence of the reflexive marker can 
be identified as one factor influencing the choice of endings.


