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Rakstā aplūkota apstākļa vārdu maz, tad, vēl un vispār desemantizēšanās un pāreja par-
tikulās. Tā kā apstākļa vārdu un partikulu funkcijas teikumā nereti ir līdzīgas, apstākļa 
vārdu un partikulu nošķiršanai izvirzīti divi kritēriji: vieta teikumā un slēptais saturs. Piem., 
apstākļa vārds blakus citam apstākļa vārdam zaudē savu nozīmi un var desemantizēties, 
kļūstot par partikulu, piem., izteikumos Viņi runās tad, kad būs tam gatavi .. un Kad Buda 
vēl nebija Buda vārdi tad un vēl blakus apstākļa vārdam kad ir desemantizējušies.
Savukārt ar partikulām parasti tiek izteikts slēptais saturs, kas izriet tieši no viena vārda 
nozīmes. Tā vārdi maz, tad un vispār jautājuma teikumos norāda saistību ar iepriekšēju 
runātāja pieņēmumu. Piem., partikula tad teikumā Vai tad Kanāda nav zem Amerikas? 
norāda uz pieņēmumu: Kanāda ir zem Amerikas. Bieži jautājumos vārdus maz un vispār var 
aizstāt vienu ar otru, piem., Vai maz iespējams nomest lieko svaru? var pārveidot Vai vispār 
iespējams nomest lieko svaru?, saglabājot pieņēmumu lieko svaru nomest nav iespējams. 

Atslēgvārdi: partikulas, apstākļa vārdi, desemantizēšanās, slēptais saturs, konvencionālā 
implikatūra, homonīmija.

Ievads
Par partikulām sauc palīgvārdus, „kas izsaka teksta autora attieksmi pret 

izteikuma saturu, piešķirot atsevišķam teikuma loceklim vai visam izteikumam 
kopumā modālas, emocionālas vai jēdzieniskas nozīmes niansi” (VPSV 2007, 288). 
Partikulas ir viens no palīgvārdu veidiem, un tās mēdz būt homonīmiskas ar citu 
nelokāmo vārdšķiru vārdiem – apstākļa vārdiem, izsauksmes vārdiem, saikļiem un 
prievārdiem. Tipisks partikulu un citu vārdšķiru homonīmijas gadījums ir vārds 
jau, kas teikumā sastopams dažādu vārdšķiru funkcijās. Izteikumā Jau pavasaris! 
vārds jau tradicionāli uzskatīts par apstākļa vārdu, savukārt izteikumā Es jau 
nesaku, ka man nepatīk vārds jau lietots partikulas funkcijā (sk., piem., Kalme 
2001, Paegle 2003). Kā skaidrots VPSV, apstākļa vārdi ir „nelokāma vārdšķira, 
kas izsaka darbības, īpašības, apstākļa vai, retāk, priekšmeta pazīmi un ko teikumā 
lieto apstākļa funkcijā, piem., skaisti dziedāt, koši sarkans, ļoti ātri iet, kāpt 
ārā” (VPSV 2007, 40). Arī citu apstākļa vārdu un partikulu homonīmija ir bieži 
sastopama latviešu valodā, piem., maz vai tad:
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Viņš ēd ļoti maz (maz – apstākļa vārds ar nozīmi ‘nedaudz’) vai Vai tu maz 
saproti, ko es saku? (maz – partikula) (par to plašāk sk. nod. Apstākļa vārdi maz un 
vispār un partikulas maz un vispār).

Tad es ieraudzīju mājas (tad – apstākļa vārds ar nozīmi ‘tajā brīdī’) vai Vai 
tad tu nezināji? (tad – partikula) (par to plašāk sk. nodaļu Apstākļa vārds tad un 
partikula tad).

Lai noteiktu vārda piederību pie kādas vārdšķiras, vārds tiek izvērtēts dažādos 
aspektos:

1) semantiskais aspekts – tiek noteikta vārda leksiskā nozīme;
2) morfoloģiskais aspekts – tiek noteikta vārda morfoloģiskā struktūra, 

formveidošana, gramatiskās kategorijas, vārddarināšanas īpatnības;
3) sintaktiskais aspekts – tiek noteiktas vārda sintaktiskās funkcijas teikumā 

(Kalnača 2001, 52).
Tā kā palīgvārdiem nav gramatisko kategoriju un to semantika nosakāma tikai 

kontekstā, vienīgais kritērijs nelokāmo vārdu dalīšanai vārdšķirās ir to sintaktiskais 
lietojums jeb funkcijas teikumā.

Raksta mērķis ir aplūkot partikulas gramatizēšanās aspektā – kā apstākļa 
vārdi desemantizējas un tiek lietoti partikulu funkcijā. Raksta uzdevumi ir apskatīt 
vārdu maz, tad, vēl un vispār tradicionālo izpratni latviešu valodas vārdnīcās un 
gramatikās un salīdzināt to lietojumu ar Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas 
tekstu korpusa miljons-2.0 (turpmāk tekstā – K) un interneta piemēriem. Tiek 
izvirzīta hipotēze, ka šie vārdi lielākoties ir desemantizējušies un arī vairākumā 
gadījumu, kuros tradicionāli uzskatīti par apstākļa vārdiem, kļuvuši par partikulām. 
Partikulu nozīmi noteikt ir daudz grūtāk nekā apstākļa vārdu nozīmi, tā ir atkarīga 
no vietas teikumā un konteksta (Nau, Ostrowski 2010, 9). Lai noteiktu šo vārdu 
piederību pie apstākļa vārdiem vai partikulām, atrastie piemēri tiek pārveidoti, 
izmantojot aizstāšanas vai izlaišanas paņēmienu.

Partikulas tradicionāli dalītas divās grupās:
1) modālajās partikulās (laikam, varbūt);
2) nozīmju niansētājās vai pastiprinātājās partikulās (ierobežojuma partikulas 

tikai, vien, pastiprinājuma partikulas arī, pat, jau, vis, nenoteiktās partikulas 
kaut, lai, vai u. c.) (MLLVG 1959, 778–801; Kalme 2001, 56–63; Paegle 
2003, 210–212). 

Šis dalījums neparāda partikulu semantiku vai to funkcijas izteikumā, tāpēc 
autore izvirzījusi šādus partikulu un apstākļa vārdu nošķiršanas kritērijus: 

1) slēptais saturs;
2) apkaime – vieta teikumā.

1. Desemantizēšanās un gramatizēšanās izpratne
Gramatizēšanās procesa iemeslus skaidrojusi Andra Kalnača: „Gramatizācijas 

procesu izraisa semantiskas pārmaiņas valodā, jo tieši saziņas process, tā obligātā 
aktualitāte rada nepieciešamību arvien no jauna valodas sistēmā atspoguļot un 
precizēt dažādas runātāju, kā arī cilvēka un apkārtējās pasaules attieksmes. Tādēļ 
valoda, tās elementi nav nemainīgi. Attīstoties vai zūdot kādām semantiskajām 
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funkcijām, attiecīgi transformējas arī gramatiskās un leksiskās funkcijas – 
patstāvīgi vārdi nonāk palīgvārdu statusā vai kļūst par afiksiem, atmirušas vai 
atmirstošas gramatiskās formas pārtop par patstāvīgām leksēmām.” (Kalnača 2005, 
126–127) Par galveno gramatizēšanās sākšanās iemeslu būtu uzskatāmas pār mai-
ņas semantikā, to funkcionālā aspektā var uzskatīt arī par būtiskāko gramatizēšanās 
procesa daļu (Croft 1996, 230).

Tātad gramatizēšanās ir „valodas leksiskās sistēmas elementu pāreja gra-
matiskajā sistēmā. Piem., afiksu morfēmas gramatizācijas procesā ir cēlušās no 
patstāvīgiem vārdiem vai palīgvārdiem, visi palīgdarbības vārdi ir gramatizējušies 
patstāvīgas nozīmes un funkciju darbības vārdi u. tml.” (VPSV 2007, 133).

Gramatizēšanās procesu veido vairāki posmi:
1) desemantizēšanās – vārda leksiskās nozīmes zušana,
2) ekstensija – vārda lietošana citā kontekstā,
3) dekategorizācija – vārda sastingšana vienā gramatiskajā formā un locīšanas 

paradigmas zaudēšana,
4) fonētiskā redukcija – vārda fonētiska saīsināšanās (Heine, Kuteva 2002, 2; 

VPSV 2007, 133–134).
Apstākļa vārdam noteiktā kontekstā kļūstot par partikulu, sākotnējā apstākļa 

vārda nozīme daļēji zūd. Notiek desemantizēšanās – „valodas vienības (parasti 
vārda vai morfēmas) sākotnējās nozīmes pilnīgs vai daļējs zudums” (VPSV 2007, 
85–86). Desemantizēšanās izriet no vienā nozīmē lietotu formu izmantojuma 
abstraktākās, gramatiskākās nozīmēs kādā citā noteiktā kontekstā (Heine, Kuteva 
2002, 3). Noteiktā kontekstā apstākļa vārds desemantizējies, piem., jau minētajā 
izteikumā Vai tu maz saproti, ko es saku? vārds maz lietots palīgvārda, nevis 
patstāvīga vārda funkcijā, apstākļa vārds maz ir desemantizējies un kļuvis par 
partikulu (par vārdu maz plašāk sk. nodaļā Apstākļa vārdi maz un vispār un 
partikulas maz un vispār).

2. Slēptā satura veidi un partikulu nozīme slēptā satura 
izteikšanā

Slēptais saturs ir svarīgs kritērijs partikulu un citu vārdšķiru nošķiršanai. 
Izteikuma slēptais saturs ir informācija, kas tiešos vārdos netiek izteikta, taču 
nojaušama no konteksta, uzskatāma par pašsaprotamu (sk., piem., Yule 1996, 
25; Mey 2001, 45–52). Izteikuma slēpto saturu aplūko pragmatikā, kur tiek šķirti 
vairāki slēptā satura veidi: presupozīcijas, implikācijas un implikatūras (sk., piem., 
Grice 1991; Levinson 2000; Mey 2001; Plaude 2004). Ir lietderīgi aplūkot visus 
slēptā satura veidus, lai skaidrotu slēptā satura un partikulu saistību.

Presupozīcija ir „Izteikuma slēptais saturs, resp., fona informācija, kas netiek 
tieši apgalvota un saglabājas noliegumā ..” (VPSV 2007, 309). Presupozīcija 
uzskatāma par priekšnoteikumu, lai izteikums būtu patiess, un tā saglabājas 
noliegumā, piem.:

Jāņa dzīvoklis ir liels.
>> Jānim ir dzīvoklis.
Izteikuma Jāņa dzīvoklis ir liels presupozīcija ir Jānim ir dzīvoklis.
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Noliegumā presupozīcija saglabājas:
Jāņa dzīvoklis nav liels.
>> Jānim ir dzīvoklis.
Implikācija ir „izteikuma slēptais saturs, kas netiek tieši apgalvots, bet 

loģiski izriet un izteikuma satura” (VPSV 2007, 153). Implikācija ir izteiktā satura 
rezultāts, sekas, kas nesaglabājas noliegumā, piem.:

Kalniņa kungs iegādājās jaunu automašīnu.
>> Kalniņa kungam ir jauna automašīna.
Noliegumā implikācija nesaglabājas:
Kalniņa kungs neiegādājās jaunu automašīnu.
>> Kalniņa kungam nav jaunas automašīnas.
Implikatūra (jeb saziņas implikatūra) ir slēptais saturs, kas izriet nevis no 

paša izteikuma, bet gan no sarunas dalībnieku kopējām zināšanām, zināšanām par 
pasauli vai plašāka konteksta, piem.:

– Cik ir pulkstenis?
– Tikko sākās ziņas.
Formāli uz jautājumu Cik ir pulkstenis? nav atbildēts, tomēr atbilde šajā dialogā 

ir loģiska un saprotama. Sarunas dalībniekiem ir kopējas zināšanas, proti, abiem 
zināms, cikos parasti sākas ziņas, tāpēc sniegtā atbilde tālākus paskaidrojumus 
neprasa. Latviešu valodniecībā implikatūra dēvēta par kontekstuāli semantisko 
implikāciju (Rozenbergs 1986; Ceplītis, Rozenbergs, Valdmanis 1989, 197). Par 
implikatūrām un citiem slēptā satura veidiem latviešu valodniecībā rakstījusi Ilze 
Plaude (Plaude, 2004).

Vairāki valodnieki un valodas filozofi, piem., Pols Graiss (Paul Grice), 
Stīvens K. Levinsons (Stephen C. Levinson), Kents Bahs (Kent Bach), 
Džeikobs L. Mejs (Jacob L. Mey) u. c., šķir vēl vienu slēptā satura veidu – 
konvencionālo implikatūru. Konvencionālā implikatūra izriet tieši no viena vārda 
nozīmes, un parasti par konvencionālās implikatūras rādītājiem uzskatīti saikļi 
bet, tomēr, reizēm minēti arī tādi verbi kā turpināt vai izdoties, kā arī partikulas 
arī, pat, tikai (sk., piem., Bach 1999, 327; Levinson 2000, 127–131; Plaude 2004, 
100–101).

Aplūkosim šādu piemēru:
Tikai Jānis vakar atnāca pie Kārļa.
Bez partikulas tikai izteikuma slēptais saturs ir šāds:
Jānis vakar atnāca pie Kārļa.
>> Eksistē Jānis un Kārlis. (Presupozīcija)
>> Jānis bija pie Kārļa. (Implikācija)
Ievietojot izteikumā partikulu tikai, izteikums iegūst papildu slēpto saturu, kas 

izriet tieši no partikulas nozīmes:
>> Bija gaidīts vēl kāds.
>> Citi neatnāca pie Kārļa.
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Šis papildu slēptais saturs, kas izriet tieši no partikulas tikai nozīmes, tiek 
saukts par konvencionālo implikatūru. Kā skaidrots iepriekš, implikatūra izriet 
no plašāka konteksta vai zināšanām par pasauli, nevis no kāda vārda nozīmes, 
tāpēc implikatūras saistīšana ar konkrēta vārda nozīmi ir pretrunā ar implikatūras 
jēdzienu. Pārveidojot izteikumu nolieguma formā, slēptais saturs, kas izriet no 
partikulas, var saglabāties, piem.:

Tikai Jānis vakar neatnāca pie Kārļa.
>> Bija gaidīts vēl kāds.
Ar partikulu izteiktais slēptais saturs var arī nesaglabāties:
>> Citi atnāca pie Kārļa.
Būtiska presupozīcijas pazīme ir saglabāšanās noliegumā, savukārt nesa-

gla bāšanās noliegumā – implikācijas pazīme. Tas liek domāt, ka ar partikulām 
izteiktais slēptais saturs varētu tikt uzskatīts par presupozīciju vai implikāciju 
veidu. Papildu saturs, ko partikula piešķir izteikumam, ir viens no kritērijiem, lai 
noteiktu vārda piederību pie partikulām nelokāmo vārdu homonīmijas gadījumos.

Tālāk rakstā sniegta atsevišķu apstākļa vārdu un tiem homonīmisko partikulu 
semantiskā un distributīvā analīze1.

3. Apstākļa vārdi maz un vispār un partikulas maz un vispār
Vārdi maz un vispār aplūkoti vienā nodaļā, jo tie noteiktā kontekstā lietoti 

līdzīgā nozīmē (sk. tālāk). Aplūkosim vārda maz skaidrojumu vārdnīcā2. Latviešu 
valodas vārdnīcā (turpmāk tekstā LVV) maz aplūkots divos šķirkļos:

maz apst. un skait.
1. Nedaudz, nepietiekami. apst.
Viņš runāja maz. Tas nav maz, ko viņi paveikuši. No teiktā es gan maz saprotu.
2. Neliels skaits, daudzums. nenoteiktais skait.
Viņam ir maz grāmatu. Sanāca maz ļaužu. Viņam pienāca mazāk naudas.
maz partikula
1. Pastiprina ar darbības vārdu izteikto nozīmi teikumā.
Vai tu maz vari to izdarīt? Nez, vai viņš maz atnāks. Vai tā maz bija viņa? 
(tezaurs.lv/lvv)
Tātad LVV maz uzskatīts par vārdu, kas piederīgs pie trim vārdšķirām: 

apstākļa vārdiem, skaitļa vārdiem un partikulām. Latviešu literārās valodas 
vārdnīcā (turpmāk tekstā LLVV) skaitļa vārds maz aplūkots atsevišķā šķirklī, maz 
lietojums partikulas nozīmē aplūkots apstākļa vārda maz šķirklī. Skaitļa vārdu 
dalījums noteiktajos un nenoteiktajos skaitļa vārdos lietots Mūsdienu latviešu 
valodas literārās gramatikas I daļā (MLLVG 1959, 478), taču, tā kā nenoteiktajos 
skaitļa vārdos „iekļauti vārdi, kas pēc gramatiskajām pazīmēm tuvāki citām 

1  Izpētes metode, kas balstās uz valodas vienību apkaimi, neizmantojot ziņas par šo vienību 
leksisko vai gramatisko nozīmi ārpus konkrētā lietojuma (VPSV 2007, 94).

2  Šeit un turpmāk raksta autore saglabājusi vārdnīcās lietotās atsauces uz piemēriem; nav 
tikuši izmantoti visi vārdnīcās sniegtie piemēri.
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vārdšķirām” (Paegle 2003, 66), jaunākos pētījumos nenoteikto skaitļa vārdu grupa 
netiek šķirta, tāpēc arī nenoteiktais skaitļa vārds maz uzskatāms par apstākļa vārdu 
ar mēra nozīmi (par apstākļa vārdu dalījumu pēc nozīmes sk., piem., Kalme 2001, 
18–21; Paegle 2003, 162–179).

Aplūkosim vārda vispār šķirkli LLVV:
vispār apst.
1. Vispārināti, apvienojoši aplūkojot. Kopumā. Visumā.
Nerunāt par konkrēto gadījumu, bet vispār. Vispār viņi ir ļoti nopietni cilvēki.
Vispār (arī kopā) ņemot, arī (visu) kopā ņemot. – Aplūkojot vienā veselumā, 
kopumā.
Ar to vien, ka tu vispār man biji, mūžs ir attaisnots .. Vācietis 11, 146.
Paviršība valodā liecina par zemo kultūras līmeni vispār. Lit M 90, 48, 7.
2. savienojumā ar noliegtu verbu. Nekādā ziņā, nekādos apstākļos. Arī 
nemaz [2].
Magones šogad vispār nav sētas. Viņš mani vispār nav redzējis. Nerunāsim 
vispār par to.
.. laimīgie vispār stundas neskaitot. Dorbe 6, 22.
3. Lieto, lai norādītu uz vispārinātu secinājumu, kas izriet no zināmā, iepriekš 
minētā.
Argods: Man liekas, ka man ir tikpat daudz morāles kā manai apkārtnei. Un 
vispār – ko es varu iesākt ar morāli? Es esmu mākslinieks! A Eglītis 1, 388.
Manā četristabu sirdī nāc iekšā un noauj kājas. Un vispār – jūties kā mājās. 
Zālīte 1, 36. (tezaurs.lv/llvv)
Tātad vispār ar nozīmi ‘kopumā’, ‘visumā’ lietots, piem., šādos izteikumos: 

Neturiet orhidejas svaigu ābolu (un vispār augļu) tuvumā. (K); Preses izdevumiem 
vispār ir tieksme publicēt par sēnēm iespējami sensacionālāku informāciju. (K) 
u. tml.

Lai konstatētu partikulu nozīmē lietoto vārdu maz un vispār nozīmju līdzību, 
aplūkosim 1. tabulu. Pirmajā kolonnā sniegti tekstu korpusa vai interneta piemēri, 
kuros lietots maz partikulas nozīmē (sal. maz nozīmi ar iepriekš norādīto vārdnīcas 
šķirkli), otrajā kolonnā autore piemēru pārveidojusi, maz aizstājot ar vispār:

(1) Bet jautājums, vai tas maz ir iespējams, 
paliek. (K)

(1a) Bet jautājums, vai tas vispār ir 
iespējams, paliek.

(2) Kāda ir izeja un vai maz no šīm 
situācijām ir izeja – ir tas, ko režisoram 
F. Deičam ir interesanti meklēt un 
ieraudzīt. (K)

(2a) Kāda ir izeja un vai vispār no šīm 
situācijām ir izeja – ir tas, ko režisoram 
F. Deičam ir interesanti meklēt un 
ieraudzīt.

(3) Vai maz iespējams nomest lieko svaru? 
(mammamuntetiem.lv)

(3a) Vai vispār iespējams nomest lieko 
svaru?

1. tabula
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Salīdzinot piemērus pirmajā un otrajā kolonnā, redzams, ka maz un vispār 
ir aizstājami viens ar otru, tātad lietojami kā sinonīmi. Vienas vārdšķiras vārdu 
kontekstā var aizstāt ar tās pašas vārdšķiras vārdu, tāpēc uzskatāms, ka vispār 
šādos jautājumos desemantizējies un kļuvis par partikulu. Tabulā redzams, ka maz 
un vispār ir savstarpēji aizstājami vispārīgos jautājumos ((3), (3a) Vai maz/vispār 
iespējams nomest lieko svaru?) vai saliktos teikumos, kur pirms maz vai vispār 
lietots saiklis vai ((1), (1a) Bet jautājums, vai tas maz/vispār ir iespējams, paliek; 
(2), (2a) Kāda ir izeja un vai maz/vispār no šīm situācijām ir izeja ..). Speciālajos 
jautājumos tiek lietots vārds vispār, bet maz šādās funkcijās internetā un tekstu 
korpusā nav sastopams (sk. 2. tab.).

(4) Ko mēs vispār zinām par pasauli un 
sevi? (K)

(4a) Ko mēs maz zinām par pasauli un 
sevi?

(5) Kurš vispār gribētu man no rīta 
pamosties blakus? (twitter.com)

(5a) Kurš maz gribētu man no rīta 
pamosties blakus?

(6) Kas vispār ir liela ticība? (ebaznica.lv) (6a) Kas maz ir liela ticība?

2. tabula

Vārda maz lietojums speciālajos jautājumos interneta vai tekstu korpusa 
piemēros nav atrasts. Vispār šajos jautājumos, pēc raksta autores domām, daļēji 
saglabā nozīmi ‘visumā’, ‘kopumā’, taču, kā redzams pārveidotajos piemēros, 
vismaz daļā speciālo jautājumu vispār vietā lietot maz ir iespējams, piem., 
jautājumos (5a) Kurš maz gribētu man no rīta pamosties blakus? un (5) Kurš vispār 
gribētu man no rīta pamosties blakus? gan maz, gan vispār izsaka iepriekšēju 
runātāja pieņēmumu ‘neviens man negribētu no rīta pamosties blakus’.

Vārdi maz un vispār partikulas funkcijā sastopami jautājuma teikumos tieši 
aiz jautājamā vārda ((3) Vai maz iespējams nomest lieko svaru?) vai aiz teikuma 
priekšmeta ((4) Ko mēs vispār zinām par pasauli un sevi?). Gan maz, gan vispār 
jautājumos norāda uz kādu iepriekšēju runātāja pieņēmumu, atbilde jau ir iepriekš 
zināma, piem., maz jautājumā (3) Vai maz iespējams nomest lieko svaru? norāda 
uz runātāja pieņēmumu, ka lieko svaru nomest nav iespējams. Vispār jautājumā 
(4) Ko mēs vispār zinām par pasauli un sevi? norāda uz runātāja pieņēmumu, ka 
kopumā par pasauli un sevi mēs neko nezinām vai zinām ļoti maz. Līdzīgā funkcijā 
jautājumos lietots vārds tad (sk. nodaļu Apstākļa vārds tad un partikula tad).

4. Apstākļa vārds tad un partikula tad
Šajā nodaļā aplūkots tad lietojums, tiek pārskatīti piemēri, kuros tradicionāli 

tad uzskatīts par apstākļa vārdu, kā arī analizētas tad funkcijas slēptā satura 
aspektā. Aplūkosim apstākļa vārda tad šķirkli LVV: 

tad apst.
1. Tai laikā, toreiz. Mēs tad dzīvojām Liepājā.
2. Pēc tam. Vispirms bija jautājumi, tad sākās debates.
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3. Tādā gadījumā, ja tā notiks. Ja tu neej šodien, tad tev jāiet rīt. (tezaurs.lv/
lvv)
Bieži tad lietots virsteikumā saliktos teikumos ar laika apstākļa un nosacī-
ju ma palīgteikumu. Šādos gadījumos tad tradicionāli uzskatīts par apstākļa 
vārdu. LLVV norādīts: 
tad1 apst.
4. Virsteikumā norāda uz laikposmu, laika momentu, kas ir saistīts ar palīg-
teikumā minētās darbības, norises, stāvokļa laikposmu, laika momentu vai ko 
konkretizē laika apstākļa palīgteikums.
Kad man atļaus atvērt veikalu, tad es zināšu, ka viņi drīz izputēs. Birze 3, 86. 
(tezaurs.lv/llvv)
Laika apstākļa palīgteikumu ievada saikļa nozīmē lietots apstākļa vārds kad, 

kam jau piemīt laika nozīme, tāpēc tad šādos izteikumos var izlaist (sk. 3. tab.).

(7) Viņi runās tad, kad būs tam gatavi un 
jutīs vajadzību runāt. (K)

(7a) Viņi runās, kad būs tam gatavi un 
jutīs vajadzību runāt.

(8) Bet, kad viņš bargi paceļ savu 
drausmīgo trijzari, tad jūrā ceļas viļņi kā 
kalni ar baltām putu galotnēm un trako 
vētra. (K)

(8a) Bet, kad viņš bargi paceļ savu 
drausmīgo trijzari, jūrā ceļas viļņi kā 
kalni ar baltām putu galotnēm un trako 
vētra.

(9) Šis vārds pielipa, un tika lietots arī tad, 
kad viņš jau bija Francijas imperators. 
(K)

(9a) Šis vārds pielipa, un tika lietots arī, 
kad viņš jau bija Francijas imperators.

3. tabula

Laika apstākļa palīgteikums precizē laikposmu, par kuru runāts virsteikumā. 
Pārveidotajos piemēros redzams, ka izteikuma nozīme bez tad nemainās. Apstākļa 
vārds tad ir desemantizējies blakus citam apstākļa vārdam – saikļa nozīmē 
lietotajam kad.

LLVV par tad lietojumu saliktā teikumā ar nosacījuma palīgteikumu norādīts 
šādi:

tad1 apst. 
5. Virsteikumā norāda uz darbības, norises realizēšanās, stāvokļa eksistēšanas 
nosacījumiem un laiku, ko paskaidro nosacījuma palīgteikums.
Ja gaidu tevi, tad tevi, – Būs citi cilvēki lieki .. Brīdaka 1, 40. (tezaurs.lv/llvv)
Nosacījuma palīgteikuma saturs „izsaka nosacījumu, kas ir nepieciešams, 

lai realizētos tas, par ko ir runa virsteikumā” (MLLVG 1962, 762). Tā kā 
nosacījums palīgteikumā jau izteikts, tad no virsteikuma var izņemt, un izteikuma 
saturs nemainās. 4. tabulā pirmajā kolonnā sniegti piemēri no K ar nosacījuma 
palīgteikumu un tad virsteikumā, otrajā kolonnā piemēri pārveidoti, tad izteikumā 
ir izlaists.
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(10) Ja Mēness diska centrs nesakrīt ar 
Saules diska centru, tad redzams daļējs 
aptumsums. (K)

(10a) Ja Mēness diska centrs nesakrīt 
ar Saules diska centru, redzams daļējs 
aptumsums.

(11) Jaunā laikmeta – it īpaši kristāliskās 
vibrācijas – bērni nespēj izlikties, ka viss 
ir kārtībā tad, ja tā nav. (K)

(11a) Jaunā laikmeta – it īpaši 
kristāliskās vibrācijas – bērni nespēj 
izlikties, ka viss ir kārtībā, ja tā nav.

(12) Zinātnisks aprēķins vēsta – ja 
visi pasaules iedzīvotāji uzturā lietotu 
tikai veģetāro pārtiku, tad teorētiski 
būtu iespējams pabarot 10 miljonus 
cilvēku .. (K)

(12a) Zinātnisks aprēķins vēsta – ja 
visi pasaules iedzīvotāji uzturā lietotu 
tikai veģetāro pārtiku, teorētiski būtu 
iespējams pabarot 10 miljonus cilvēku ..

4. tabula

Izteikuma saturs nemainās, ja netiek minēts tad. Tāpat kā iepriekš aplūkota-
jos teikumos ar laika apstākļa palīgteikumiem nosacījuma nozīme izteikta palīg-
teikumā, uz to norāda saiklis ja, tāpēc tad šādos izteikumos nav nepieciešams.

Autore bieži sastapusies arī ar tad lietojumu virsteikumā saliktos teikumos ar 
cēloņa apstākļa palīgteikumu. Arī šādos gadījumos tad ir izlaižams.

(13) Tā kā Saules aptumsums notiek 
konkrētā Zodiaka zīmē, bet katrai zīmei 
atbilst konkrēta valsts, tad šī valsts arī 
visspēcīgāk izjūt Saules aptumsumu. (K)

(13a) Tā kā Saules aptumsums notiek 
konkrētā Zodiaka zīmē, bet katrai zīmei 
atbilst konkrēta valsts, šī valsts arī vis-
spēcīgāk izjūt Saules aptumsumu.

(14) Tā kā nauda man ir ļoti jātaupa, tad 
jācenšas savākt visus materiālus tā, lai to 
dēļ nerastos meistariem dīkstāve. (K)

(14a) Tā kā nauda man ir ļoti jātaupa, 
jācenšas savākt visus materiālus tā, lai to 
dēļ nerastos meistariem dīkstāve.

(15) Tā kā prom neviens nedzina, tad 
turpinājām savus jokus tepat un ie sais-
tījām sarunā arī svešos. (K)

(15a) Tā kā prom neviens nedzina, tur-
pinājām savus jokus tepat un ie saistījām 
sarunā arī svešos.

5. tabula

Šādos izteikumos tad lietots līdzīgi kā saliktos teikumos ar nosacījuma 
palīgteikumu, kur ja un tad veido vārdu pāri ja – tad (vai otrādi). Pēc tāda paša 
parauga veidots arī vārdu pāris tā kā – tad, tomēr cēloņa nozīmi izsaka cēloņa 
apstākļa palīgteikums, tāpēc tad ir lieks.

Saliktos teikumos ar cēloņa apstākļa vai nosacījuma palīgteikumu tad 
atrodas virsteikuma sākumā, ja palīgteikums ir pirms virsteikuma ((10) Ja Mēness 
diska centrs nesakrīt ar Saules diska centru, tad redzams daļējs aptumsums), un 
virsteikuma beigās, ja palīgteikums atrodas aiz virsteikuma ((7) Viņi runās tad, 
kad būs tam gatavi un jutīs vajadzību runāt). Tā kā cēloņa apstākļa palīgteikums 
vienmēr ir pirms virsteikuma, tad šādos teikumos atrodas virsteikuma sākumā 
((15) Tā kā prom neviens nedzina, tad turpinājām savus jokus tepat ..).
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Tas, ka tad saliktos teikumos ar laika apstākļa, nosacījuma un cēloņa apstākļa 
palīgteikumu izteikumā nav nepieciešams, liek domāt par tad pilnnozīmes vārda 
funkciju mazināšanos. Tad desemantizējas, jo tā funkcijas šādos saliktos teikumos 
piemīt palīgteikumam, kurā izteikta nosacījuma, laika vai cēloņa nozīme, tāpēc 
autore uzskata, ka tad šādos saliktos teikumos uzskatāms par partikulu. 

Aplūkosim partikulas tad šķirkli LVV:
tad partikula.
1. Pastiprina teikuma saturu, visbiežāk jautājuma teikumos, piešķir teikumam 
ekspresīvi emocionālu nokrāsu.
Kas tad tev vainas? Vai tad tu to darīji? Kur tad tu iesi? Tad tik tu redzēsi! 
(tezaurs.lv/lvv)
Vārdu tad bieži mēdz lietot jautājuma teikumos, un tā funkcijas ir līdzīgas kā 

iepriekš aplūkotajiem maz un vispār (sk. nodaļu Apstākļa vārdi maz un vispār un 
partikulas maz un vispār), proti, arī tad jautājumos norāda, ka runātājam ir kāds 
iepriekšējs pieņēmums. „Uzsvērdama jautājamo vārdu, partikula tad jautājumam 
piešķir secinājuma nokrāsu ..” (Porīte 1954, 107) Piem.:

(16) Vai tad Kanāda nav zem Amerikas? (twitter.com) Pieņēmums: Kanāda ir 
zem Amerikas.
(17) Cik tad bērnu piedzimuši abpusējā mīlestībā? (attiecibas.jautajums.lv) 
Pieņēmums: abpusējā mīlestībā daudz bērnu nedzimst.
Iepriekšējs pieņēmums, iepriekš zināma informācija ir būtiski tad lietojuma 

nosacījumi. Nākamajā piemērā vārdos nosaukti priekšnoteikumi, pēc kuriem, 
uzdodot jautājumu, lietots tad:

(18) Darbs ir. Sekss ir. Tad kāpēc es neesmu laimīga? (kasjauns.lv)
Tātad pirms tad iepriekšējos izteikumos nosaukti laimes priekšnoteikumi: 

Darbs ir. Sekss ir. Nākamajos piemēros tad rāda, ka par kādu tēmu jau iepriekš 
ticis runāts, un nu ir nepieciešams rezumēt, secināt, sniegt galīgo atbildi. Nereti 
šādos gadījumos jautājumos lietots tad partikulas funkcijā un blakus tam vārds īsti 
vai vispār:

(19) Par ko tad bija referendums? (la.lv)
(20) Kas tad īsti notiek Baltkrievijā? (ir.lv)
(21) Nu, bet tad ko viņi īsti grib?! (politika.lv)
(22) „Ko tad tu vispār ēd?” un citas pērles. (vegan.lv)
Savienojumi lai tad un tad lai, izsakot vēlējumu, pavēli, norāda attieksmi pret 

iepriekš sniegto informāciju, pret kādu nosacījumu. Tad šādos izteikumos lietots ar 
nozīmi ‘tādā gadījumā’, norādot uz saikni ar iepriekš runāto:

(23) Šajā stāstā kādai (vārdā nenosauktai) dižai princesei esot pastāstīts, ka 
lauciniekiem neesot maizes. „Tad lai viņi ēd kūkas,” princese atbildējusi. (K)
(24) Kolāts: lai tad prātvēderi taisa jaunu kanālu. (apollo.lv)
Jautājuma teikumos tad partikulas funkcijā sastopams gan pirms jautājamā 

vārda ((18) Tad kāpēc es neesmu laimīga?), gan aiz tā ((20) Kas tad īsti notiek 
Baltkrievijā?), tāpat arī vēlējumos vai pavēlēs, ko ievada partikula lai, tad var 
nostāties gan pirms, gan pēc lai.
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Tātad jautājumos tad norāda uz iepriekšēju runātāja pieņēmumu ((16) Vai 
tad Kanāda nav zem Amerikas?), vēlēšanos rezumēt, izdarīt secinājumus ((22) Ko 
tad tu vispār ēd?), vēlējumos vai pavēlēs, kuras ievada partikula lai, tad lietots 
ar nozīmi ‘tādā gadījumā’, norādot uz saistību ar iepriekš sniegto informāciju 
((23) .. „Tad lai viņi ēd kūkas,” princese atbildējusi.).

5. Apstākļa vārds vēl un partikula vēl
Pēdējais rakstā aplūkotais apstākļa vārda un partikulas homonīmijas gadījums 

ir vārds vēl. Lai veiktu vēl semantisko un distributīvo analīzi, aplūkosim tā šķirkli 
LVV:

vēl apst. un partikula.
1. Atkal; papildus. apst.
Nogriezt vēl kādu šķēlīti. Mēģināt vēl. Cik ilgi vēl būs jāgaida? Palikt vēl 
kādu brīdi. Atkārtot vēl un vēlreiz to pašu.
2. Līdz šim laikam, joprojām. apst.
Viņš vēl nav pārnācis. Vēl dienas ir garas. Vēl nekas nav zināms.
3. Lieto, lai izteiktu iespējamību, norādītu, ka (kas) ir diezgan pietiekami. apst.
To mēs vēl paspēsim. Vēl diezgan laika. Te vēl pietiek vietas trim cilvēkiem.
4. Lieto, lai pastiprinātu īpašības un apstākļa vārdu pārākās pakāpes nozīmi. 
apst.
Šis priekšlikums ir labs, bet tas ir vēl labāks. Jāstrādā vēl labāk. Censties vēl 
vairāk.
5. Lieto, lai pastiprinātu izteikto domu, piešķirtu teikumam emocionāli 
ekspresīvu nokrāsu. partikula.
Ko tad nu vēl! Ko vēl ne! Un kā vēl! To mēs vēl redzēsim. Tas vēl nav nekas. 
(tezaurs.lv/lvv)
LVV līdzīgi veidots arī vārda maz šķirklis (sk. nodaļu Apstākļa vārdi maz un 

vispār un partikulas maz un vispār) un minēta tā piederība pie trim vārdšķirām – 
apstākļa vārdiem, skaitļa vārdiem un partikulām. Kā teikts iepriekš, maz vairs 
netiek uzskatīts par skaitļa vārdu, tāpēc jādomā, ka arī vēl piederība pie kādas no 
pašreiz vārdnīcā norādītajām vārdšķirām varētu tikt pārskatīta. LLVV vēl apstākļa 
vārda un partikulas nozīme aplūkota atsevišķos šķirkļos, LVV minētā apstākļa 
vārda vēl 4. nozīme aplūkota kā partikulas vēl 2. nozīme:

vēl2 part.
2. parasti savienojumā ar adj. vai apst. pārāko pakāpi. Lieto, lai norādītu uz kā 
īpašības, pazīmes augstāku pakāpi.
Bet vēl skaistāks, manuprāt, ir cilvēks pavasarī, Zemi graudiem Aplaimo-
dams .. Ziedonis 18, 9. 
Būtu aizpeldējuši vēl tālāk no saliņas, arī viņš nespētu nekā palīdzēt. Dripe 2, 
105. (tezaurs.lv/lvv)
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Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas I daļā minēts, ka „pa stip-
rinājuma partikulas funkciju dažreiz veic arī apstākļa vārds vēl. Bez pastiprinājuma 
nozīmes vēl piešķir niansējamam vārdam arī it kā laika nozīmes nokrāsu.

Labi vēl, ka bibliotekāre neatlocīja visus apvākus.
Laime vēl, ka uzauti garie ūdenszābaki. (MLLVG 1959, 790)
Minētajos piemēros gan par laika nozīmi jāšaubās. Tātad par vēl piederību pie 

vārdšķirām un vēl semantiku latviešu valodniecībā nav vienota viedokļa.
Lai veiktu vēl semantisko un distributīvo analīzi, aplūkosim vairākus vēl 

lietojuma gadījumus. 6. tabulā apskatīti piemēri, kuros vēl lietots blakus darbības 
vārdam vai divdabim.

(24) Bet par to domāšu vēlāk, jo man vēl 
jānoskaidro, kā īsti jāpiebūvē otra ēka, 
lai tā skaitītos atsevišķa būve. (K)

(24a) Bet par to domāšu vēlāk, jo man 
jānoskaidro, kā īsti jāpiebūvē otra ēka, 
lai tā skaitītos atsevišķa būve.

(25) .. kad visapkārt valda steiga gan 
ikdienā – darbs, mājas, ģimene, bērni, 
gan darbā – padarītie un vēl darāmie 
darbi, projektu realizēšanā nosprausto 
termiņu ievērošana .. (K)

(25a) .. kad visapkārt valda steiga gan 
ikdienā – darbs, mājas, ģimene, bērni, 
gan darbā – padarītie un darāmie darbi, 
projektu realizēšanā nosprausto termiņu 
ievērošana ..

6. tabula

6. tabulā sniegtajos tekstu korpusa piemēros vēl piemīt nozīme ‘papildus’, 
‘arī’. Pastāv kāda pamata informācija, pamata darbība vai notikums, un vēl rāda 
pievienojumu pie šī pamata, piem., (25) piemērā vārdu savienojumā padarītie un 
vēl darāmie darbi vārds vēl rāda saistību starp to, kas ir izdarīts, pabeigts, un starp 
to, kas ir jādara papildus izdarītajam. 6. tabulas piemēros vēl piemīt pievienojuma 
nozīme laikā. Līdzīgi piemēri ir 7. tabulā.

(26) Ā, mēs vēl tik tālu neesam tikuši, es 
vēl īsti nezinu. (K)

(26a) Ā, mēs tik tālu neesam tikuši, es 
īsti nezinu.

(27) Es gan vēl neesmu ķēries tam klāt, 
bet ceru, ka izdosies. (K)

(27a) Es gan neesmu ķēries tam klāt, bet 
ceru, ka izdosies.

7. tabula

7. tabulas piemēros vēl piemīt nozīme ‘pagaidām’, ‘līdz šim (tam) laikam’. 
(27) piemērā vārds vēl norāda, ka darbība notiks, tikai pagaidām nav sākta, par 
to savukārt liecina otrā teikuma daļa ceru, ka izdosies. Tā kā šajos piemēros vēl 
var aizstāt ar apstākļa vārdu pagaidām vai vārdu savienojumu līdz šim (Es gan 
pagaidām neesmu ķēries tam klāt, bet ceru, ka izdosies; Ā, mēs līdz šim tik tālu 
neesam tikuši, es pagaidām īsti nezinu), vēl var uzskatīt par apstākļa vārdu, tomēr 
izteikumos, kuros vēl lietots blakus citiem apstākļa vārdiem, tas desemantizējas, jo 
ar šiem apstākļa vārdiem izteikta tāda pati vai līdzīga nozīme. (26) piemērā vārdi tik 
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tālu neesam tikuši norāda, ka kaut kas ir uzsākts, bet darbība pagaidām nav veikta 
līdz kādam konkrētam posmam, par kuru runāts izteikumā. Kā iepriekš minēts, vēl 
šajā piemērā arī lietots ar nozīmi ‘pagaidām’ un blakus tik tālu desemantizējas.

8. tabulā piemēros arī vēl lietots blakus kad, kas kopā ar darbības vārdu 
pagātnē norāda uz laiku pirms runas brīža.

(28) .. kad par līnijas pievilkšanu vēl 
nebija jāmaksā tik traka nauda kā 
tagad. (K)

(28a) .. kad par līnijas pievilkšanu nebija 
jāmaksā tik traka nauda kā tagad.

(29) Kad Buda vēl nebija Buda. (K) (29a) Kad Buda nebija Buda.

(30) Kad man vēl nebija Pavasara 
studijas. (K)

(30a) Kad man nebija Pavasara studijas.

8. tabula

Pārveidotajos piemēros kad norāda, ka runas brīdī situācija ir pretēja, proti, 
(28) piemērā kad norāda, ka runas brīdī par līnijas pievilkšanu ir jāmaksā traka 
nauda, (29) piemērā kad norāda, ka runas brīdī Buda ir Buda, savukārt (30) piemērā 
kad norāda, ka runas brīdī Man ir Pavasara studija. Vārds vēl arī norāda saistību ar 
runas brīdi, vēl tāpat kā kad norāda, ka runas brīdī situācija ir pretēja. Pārveidosim 
tekstu korpusa piemērus, neminot kad:

(28b) .. par līnijas pievilkšanu vēl nebija jāmaksā tik traka nauda kā tagad.
(29b) Buda vēl nebija Buda.
(30b) Man vēl nebija Pavasara studijas.
(28b), (29b), (30b) piemēros vēl norāda, ka runas brīdī par līnijas pievilkšanu 

jāmaksā traka nauda, Buda ir Buda un Man ir Pavasara studija. Vārds vēl šādos 
gadījumos izsaka to pašu nozīmi, kādu izsaka kad, tāpēc autore uzskata, ka vēl 
blakus kad desemantizējies un uzskatāms par partikulu.

9. tabulā redzama vēl saistība ar runas brīdi.

(31) Stokholmā vēl līdz februāra vidum 
redzams Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi” 
iestudējums. (K)

(31a) Stokholmā līdz februāra vidum 
redzams Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi” 
iestudējums.

9. tabula

(31) piemērā vārdkopa vēl līdz februāra vidum norāda, ka iestudējums jau ir 
skatāms un iestudējuma rādīšanas laiks nebūs ilgs, proti, februāra vidus nav tālu. 
Pamatā ir runas brīdis, kuram tiek pievienots laiks līdz februāra vidum. Piemērs 
bez vēl nenorāda, ka iestudējums ir skatāms šobrīd, līdz viens pats nenorāda, vai 
februāra vidus ir tālu vai ne. 

Aplūkosim vēl pievienojuma nozīmi telpā 10. tabulā.
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(33) Bet olu industrija izjauc šo dabisko 
kārtību, iespundējot to šaurā stiepļu būrī 
kopā ar vēl 4–8 dējējvistām. (K)

(33a) Bet olu industrija izjauc šo dabisko 
kārtību, iespundējot to šaurā stiepļu būrī 
kopā ar 4–8 dējējvistām.

(34) Vēlāk Sidi atzinās, ka šīs slepenās 
takas tuksnesī bez viņa zinot tikai vēl divi 
turienieši. (K)

(34a) Vēlāk Sidi atzinās, ka šīs slepenās 
takas tuksnesī bez viņa zinot tikai divi 
turienieši.

10. tabula

(33), (34) piemērā vēl lietots ar nozīmi ‘papildus’, vēl norāda pievienojumu 
telpā. Līdzīgi kā iepriekšējos piemēros, kur vēl paskaidro darbības vārdus ((24) Bet 
par to domāšu vēlāk, jo man vēl jānoskaidro, kā īsti jāpiebūvē otra ēka; (27) Es 
gan vēl neesmu ķēries tam klāt ..), (33), (34) piemērā vēl paskaidro skaitļa vārdus. 
Vēl norāda, ka kādam pamata skaitam tiek pievienots kāds vienību skaits. (33) 
piemērā iespundējot to [dējējvistu – aut.] .. ar vēl 4–8 dējējvistām pamata skaits 
ir viena dējējvista, un vēl norāda, ka šim pamata skaitam tiek pievienotas 4 līdz 8 
vienības – dējējvistas. (34) piemērā savukārt pamata skaits ir viens (Sidi) un vēl 
norāda, ka šim pamata skaitam tiek pievienotas divas vienības – divi turienieši. 
Reizēm pamats, pie kura vēl rāda pievienojumu, netiek nosaukts, piem.:

(35) Man, lūdzu, vēl vienu kafiju!
No vārda vēl izriet, ka iepriekš tikusi lūgta vismaz viena kafija. Kā minēts 

iepriekš, slēptais saturs, kas izriet no viena vārda, ir uzskatīts par konvencionālo 
implikatūru, un šo slēptā satura veidu izsaka partikulas (sk. nod. Slēptā satura 
veidi un partikulu nozīme slēptā satura izteikšanā). Tātad vēl blakus skaitļa vārdam 
uzskatāms par partikulu.

Vārda vēl funkcijas ir ļoti daudzveidīgas. Vēl nozīmē būtiski, ka ir kāds 
pamats telpā vai laikā, un vēl rāda pievienojumu – arī telpā vai laikā. Blakus 
darbības vārdiem vēl lietots laika nozīmē ((24) Bet par to domāšu vēlāk, jo man 
vēl jānoskaidro, kā īsti jāpiebūvē otra ēka ..; (27) Es gan vēl neesmu ķēries tam 
klāt ..; (29) Kad Buda vēl nebija Buda), norādot runas brīža saistību ar laiku pirms 
vai pēc tā.

Secinājumi

1. Vieta teikumā

Vārdi maz, tad un vispār bieži atrodas aiz jautājamā vārda vai teikuma 
priekšmeta, piem., Vai tad Kanāda nav zem Amerikas?; Ko mēs vispār zinām par 
pasauli un par sevi? u. c. Maz un vispār jautājumos bieži var aizstāt vienu ar otru, 
piem., Vai maz/vispār iespējams nomest lieko svaru? Maz šādos jautājumos lietots 
partikulas nozīmē, tāpēc jautājumos vispār tāpat kā maz un tad uzskatāms par 
partikulu.

Gadījumos, kuros vārdi tad un vēl tradicionāli uzskatīti par apstākļa vārdiem, 
blakus citiem apstākļa vārdiem tie desemantizējas. Šādos izteikumos tad un vēl 
blakus kad var neminēt, nemainot izteikuma nozīmi, piem., Kad Buda (vēl) nebija 
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Buda vai Viņi runās (tad), kad būs tam gatavi .. Tāpēc blakus apstākļa vārdiem tad 
un vēl uzskatāmi par partikulām.

2. Slēptais saturs

Jautājumi, kuros maz, tad un vispār norāda uz kādu iepriekšēju runātāja 
pieņēmumu, piem., Vai tad Kanāda nav zem Amerikas? norāda uz pieņēmumu 
Kanāda ir zem Amerikas; Vai maz/vispār iespējams nomest lieko svaru? norāda 
uz pieņēmumu lieko svaru nomest nav iespējams. Tā kā šāds saturs var izrietēt ne 
tikai no maz un tad, bet arī vispār nozīmes, šie vārdi uzskatāmi par partikulām. 

Vārdam vēl būtiska ir saistība ar pamata informāciju telpā vai laikā, kurai 
tiek pievienota jauna informācija, piem., Man, lūdzu, vēl vienu kafiju! norāda uz 
pievienojumu telpā, proti, pamata skaitam tiek pievienots kāds skaits, savukārt 
Ā, mēs vēl tik tālu neesam tikuši .. rāda pievienojumu laikā – pamata vienība ir 
darbība runas brīdī, pievienojamā informācija – pirms vai pēc runas brīža. Tātad 
vēl nozīmē ietilpst gan pamata skaits vai runas brīdis, gan pievienojamā informācija 
telpā vai laikā. Arī vēl bagātā satura dēļ aplūkotajos gadījumos būtu uzskatāms par 
partikulu.

Saturs, kas izriet no partikulas nozīmes, tradicionāli tiek saukts par kon ven-
cionālo implikatūru, taču implikatūra neizriet no viena vārda nozīmes, bet gan 
no plašāka konteksta, turklāt ne vienmēr ar partikulām izteiktais slēptais saturs 
saglabājas noliegumā. Raksta autore uzskata, ka ar partikulām izteikto slēpto 
saturu var uzskatīt arī par presupozīciju vai implikāciju veidu.

Saīsinājumi
K  Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss; miljons-2.0
LLVV Latviešu literārās valodas vārdnīca
LVV  Latviešu valodas vārdnīca
MLLVG Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika
VPSV Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca
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Summary
There is the desemanticization and transition into particles of the words maz, tad, vēl and 
vispār analyzed in this article. Since the functions of adverbs and particles in the sentence 
are similar, there are two criteria set for separation of adverbs and particles: locality of the 
word in the sentence and the implicit content.
Locality in the utterance is an important criterion in the aspect of grammaticalization: an 
adverb next to another adverb loses its meaning becoming a particle – it is desemanticized. 
For example, in the utterances Viņi runās tad, kad būs tam gatavi (..). ‘They will speak 
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(then), when they are ready for that (..)’; Kad Buda vēl nebija Buda ‘When Buda was not 
Buda yet’ the words tad and vēl next to the adverb kad are desemanticized.
It is considered that particles utter conventional implicatures – implicit content that is uttered 
by the meaning of one word. The words maz, tad and vispār in interrogative sentences show 
the relation with a prior speaker’s assumption, e. g. Vai tad Kanāda nav zem Amerikas? 
‘Canada is under America, isn’t it?’ shows the assumption: Canada is under America. The 
words maz and vispār can be switched in interrogative sentences, without changing its 
meaning, e. g. Vai maz/vispār iespējams nomest lieko svaru? ‘Is it possible to lose weight at 
all?’ have the same assumption lieko svaru nomest nav iespējams ‘it is not possible to lose 
weight’. The word vispār should be considered as an adverb which has been desemanticized 
in interrogative questions.
There is not one common opinion on the meaning of the word vēl and which part of the 
words it belongs to. A point of reference and the added information both are important in 
the meaning of vēl. For example, the utterance Ā, mēs vēl tik tālu neesam tikuši (..). ‘Oh, 
we are not that far yet (..)’ shows an addition in time – the action is happening during the 
speech moment but one has not reached the particular point of action that the speaker is 
talking about. Whereas the utterance Man, lūdzu, vēl vienu kafiju! ‘One more coffee for me, 
please!’ shows the addition in space. There has been at least one coffee requested before 
this request.


