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Rakstā aplūkotas vārda tad semantiskās funkcijas vārdu pārī ja – tad. Šis vārdu pāris bieži 
lietots teikumos ar nosacījuma palīgteikumu, piem., Ja strādā ar prieku, tad nekas nav 
grūti. Gramatikās nav noteikts, kādos gadījumos lietojams tad aiz nosacījuma palīgteikuma. 
Autore uzskata, ka tad aiz nosacījuma palīgteikuma precizē izteiksmi, kā tas darīts, piem., 
eksaktajās zinātnēs. Runas plūsmā tad precīzāk iezīmē teikuma daļas, tomēr rakstos 
publicistikā, daiļliteratūrā u. tml. tad aiz nosacījuma palīgteikuma nav nepieciešams.
Līdzīgi kā vārdu pārim kad – tad, arī ja – tad piemīt secīguma nozīme. Var apgalvot, ka 
visiem nosacījuma teikumiem, kuros lietots ja – tad, piemīt laika nozīme, taču teikumos, 
kuros lietots kad – tad, var būt nosacījuma nozīme, piem., Kad debess bieži nozvaigžņojusies, 
tad sagaidāms slikts laiks, un tās var arī nebūt, piem., Kad vajadzēja stāvēt barikādēs, tad 
zināja, kur laukos atrodas cilvēki.
Ja – tad nereti lietots, lai izteiktu salīdzinājumu. Ar to var izteikt salīdzinājumu laikā, piem., 
Ja vakar twitteris bija pilns ar gruzīgiem twītiem par skolu, tad šodien viss ir pretēji, vai 
salīdzinājumu uz kopīgo īpašību pamata kā metaforā, piem., Ja krieviem ir Puškins, tad 
latviešiem ir Rainis. 
Ja – tad lietojams kā diskursa iezīmētājs, veidojot konstrukcijas, ko mēdz uzskatīt par 
liekvārdību, piem., Ja runājam par logiem, tad .. Šādas formulas atvieglo teksta uztveri, jo 
tiek pieteikts temats, nosaukts runas priekšmets.

Atslēgvārdi: desemantizēšanās, diskursa iezīmētāji, nosacījums, salīdzinājums, secīgums.

Ievads
Latviešu gramatikā vārds tad ir laika apstākļa vārds, kas mēdz tikt lietots 

arī partikulas funkcijā (sk., piem., MLLVG I 1959; Kalme, 2001; Paegle 2003). 
Apstākļa vārds tad mēdz būt homonīmisks ar partikulu tad:

Tad atnāca Jānis (tad – apstākļa vārds ar nozīmi ‘tajā brīdī’).
Kāpēc tad tu atnāci (tad – partikula)?

Latviešu gramatikā morfoloģijas aspektā tad ir pronomenu cilmes laika 
apstākļa vārds vai pastiprinājuma partikula (sk., piem., MLLVG I 1959; Kalme 
2001; Paegle 2003), sintakses aspektā tad veic teikuma palīglocekļa laika apstākļa 
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funkcijas (sk., piem., MLLVG II 1962; LVS 1989). Semantikas, pragmatikas vai 
gramatizēšanās aspektā latviešu valodniecībā tad funkcijas nav analizētas, tāpēc 
raksta mērķis ir sniegt vispārīgu pārskatu par tad semantiskajām funkcijām vārdu 
pārī ja – tad.

Uzdevums ir analizēt Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusā 
(turpmāk tekstā – K), televīzijā un internetā atrastos piemērus (www.pietiek.com, 
www.twitter.com u. c.), kuros lietots vārdu pāris ja – tad.

1. Teikumi ar nosacījuma palīgteikumu
No vairāk nekā tūkstoš aplūkotajiem K piemēriem aptuveni 250 jeb vismaz 

25% ir izteikumi, kuros sastopams vārdu pāris ja – tad. Tātad, tā kā K ir rakstīta 
teksta piemēri, jāsecina, ka rakstos izteikumi ar ja – tad tiek lietoti ļoti bieži. Tie 
ir salikti pakārtoti teikumi ar nosacījuma palīgteikumu, ko ievada saiklis ja, piem.:

(1) Ja strādā ar prieku, tad nekas nav grūti. (K)
(2) Ja Ivetai nebūtu līdzekļu, ja es nebūtu līdzi iedevis „Visa” karti, tad viņa 

mājās netiktu. (K)

Kā raksta Laimdots Ceplītis, „nosacījuma apstākļa palīgteikums1 raksturo 
nosacījumu (t. i., pamatu, priekšnoteikumu, situāciju u. tml.), kas nepieciešams, lai 
īstenotos darbība, norise, rastos stāvoklis, kas minēts virsteikumā:

Iesim pastaigāties, ja laiks būs labs.
Ja laiks būs labs, iesim pastaigāties.
Ja laiks būs labs, tad iesim pastaigāties.” (LVS 1989, 130)

Tātad nosacījuma palīgteikumā tiek izteikts kāds nosacījums, lai tiktu 
realizēts virsteikumā nosauktais. MLLVG II pēc attieksmes pret īstenību minēti 
divi iespējamie nosacījuma veidi:

1. „Salikts teikums ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem raksturo 
tādu darbību, stāvokli, pazīmi, tādu parādību, kas no runātāja viedokļa zināmos 
reālos nosacījumos tagadnē vai nākotnē ir realizējama vai realizējusies pagātnē, 
piem.,

Ja atvaļinājuma laikā iznāks braukt uz to pusi, es tevi apciemošu.

Teikumā ietverts arī pretstats: ja neiznāks – neapciemošu. Nosacījuma nozīme 
ir reāla kā pozitīvā, tā negatīvā nozīmē.” (MLLVG II 1962, 765)

Šādos saliktos teikumos gan palīgteikumā, gan virsteikumā darbības vārds ir 
īstenības izteiksmes formā:

(3) Tomass Timermanis @Timijss: ja neskaties uz tv, tad skaties tv3 play.  
(twitter.com)

1 Šo palīgteikumu veidu uzskata gan par nosacījuma palīgteikumu (sk., piem., MLLVG II 
1962, 762–773; Romane 2000, 112; Lokmane 2006, 100), gan nosacījuma apstākļa 
palīgteikumu (sk., piem., LVS 1989, 130–131; Veckāgana 1997, 74). Raksta autore 
lietojusi jēdzienu nosacījuma palīgteikums, kāds tas atrodams VPSV (2007, 259–260).
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(4) Ja nav literārā prese, tad tautai īstenībā tiek izskalotas smadzenes. (100 g 
kultūras, 05.06.2012.)

2. „Salikts teikums ar nosacījuma attieksmi starp komponentiem raksturo 
tādu darbību, stāvokli, pazīmi, tādu parādību, kas no runātāja viedokļa vajadzīgos, 
vēlamos iedomājamos, bieži vien nereālos nosacījumos varētu būt iedomājama vai 
iespējama, piem., Ja iznāktu braukt uz to pusi, es tevi apciemotu. Izteikta tikai 
varbūtība; kā nosacījums, tā realizējamā darbība ir tikai iedomājami. Nosacījuma 
izpilde nav reāla, bet tikai iespējama vai neiespējama.” (MLLVG II 1962, 765) 
Šādos gadījumos gan palīgteikumā, gan virsteikumā darbības vārds ir vēlējuma 
izteiksmē:

(5) Labvakar jums abiem, droši vien ja Ludmila būtu šeit, viņa teiktu: „Tikai 
nefilmējiet mani, tikai nerādiet mani.” (100 g kultūras, 05.06.2012.)

(6) Kaspars Foigts @laacz: Ja es varētu uzlauzt jūtūbi, pirmā lieta, ko izdarītu, 
būtu visu video izdzēšana, kuros Bērziņš runā angliski. (twitter.com)

Kā redzams gan MLLVG II, gan www.twitter.com un televīzijā dzirdētajos 
piemēros, tad aiz nosacījuma palīgteikuma var būt un var nebūt minēts. Latviešu 
valodas skaidrojošajā vārdnīcā (turpmāk tekstā – SV) tad šķirklī norādīts:

tad apst.

3. Virsteikumā norāda uz darbības, norises realizēšanās, stāvokļa eksistēšanas 
nosacījumiem un laiku, ko paskaidro nosacījuma palīgteikums (SV).

Nosacījuma palīgteikums paskaidro nosacījumus, laiku, lai tiktu realizēts 
tas, kas nosaukts virsteikumā, tādēļ, pēc autores domām, tad aiz nosacījuma 
palīgteikuma var neminēt, jo tā funkcijā jau lietots palīgteikums. Varētu uzskatīt, 
ka blakus šim palīgteikumam ir notikusi tad desemantizēšanās – „valodas vienības 
(parasti vārda vai morfēmas) sākotnējās nozīmes pilnīgs vai daļējs zudums” 
(VPSV 2007, 85–86). Kā raksta Andra Kalnača, „attīstoties vai zūdot kādām 
semantiskajām 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). Tā, piem., jautājumā Vai tad Kanāda nav zem Amerikas? 
vārds tad aiz jautājamās partikulas vai zaudējis apstākļa vārda semantiku un kļuvis 
par partikulu (par citiem apstākļa vārdu desemantizēšanās gadījumiem sk. Zilgalve 
2013, 142–158).

Viljams Krofts (William Croft) min, ka pārmaiņas semantikā funkcionālā 
aspektā var uzskatīt arī par būtiskāko gramatizēšanās procesa daļu (Croft 1996, 
230). Ar desemantizēšanos sākas gramatizēšanās process, ko 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 saīsināšana (Heine, Kuteva 2002, 2; 

VPSV 2007, 133–134).
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Gramatizēšanās ir „valodas leksiskās sistēmas elementu pāreja gramatiskajā 
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).

Desemantizēšanās izriet no vienā nozīmē lietotu formu izmantojuma abstrak-
tākās, gramatiskākās nozīmēs kādā citā noteiktā kontekstā (Heine, Kuteva 2002, 3). 
Varētu uzskatīt, ka aiz nosacījuma palīgteikuma vārds tad ir desemantizējies, tāpēc 
iepriekš minētos piemērus, kuros ir savienojums ja – tad, var pārveidot šādi:

(1a) Ja strādā ar prieku, nekas nav grūti.
(2a) Ja Ivetai nebūtu līdzekļu, ja es nebūtu līdzi iedevis „Visa” karti, viņa  mājās 

netiktu.
(3a) Tomass Timermanis @Timijss: ja neskaties uz tv, skaties tv3 play.
(4a) Ja nav literārā prese, tautai īstenībā tiek izskalotas smadzenes.

Tas, ka vārdu pāris ja – tad sastopams tik bieži gan rakstos, gan runā, neap-
stiprina autores hipotēzi par tad desemantizēšanos aiz nosacījuma palīgteikuma. 
Tad šādos izteikumos tiek lietots ļoti bieži. Viena no autores sākotnējām hipotēzēm 
ir – tad aiz nosacījuma palīgteikuma lietots, lai izteiksmi padarītu precīzāku un 
nepārprotamu. Šāda izteiksme raksturīga, piem., eksaktajām zinātnēm:

(5) Ja divi taisnes punkti pieder plaknei, tad visi šīs taisnes punkti pieder plaknei. 
(Āboltiņa, Čepuls 2002, 43)

(6) Ja mēra daudzumu (masu, tilpumu) gan šķīdināmajai vielai, gan arī  
šķīdinātājam, tad šķīduma sastāvu ir izdevīgi raksturot ar izšķīdušās vielas 
daļu. (Jansons 1994, 80)

Šāda izteiksme sastopama arī loģikā:

(7) Ja visas iespējamās daļas ir patiesas, tad starp šīm daļām varam, piem., 
izveidot konjukcijas attiecības un tā rezultātā iegūt vispārīgu teikumu, kas būs 
nepieciešami patiess. (Apsalons 2011, 206)

(8) Ja ir mušmire [A], tad ir indīga [B]. (Apsalons 2011, 195)

Raksta autore uzskatījusi, ka šāda izteiksme raksturīga arī juridiskajām 
zinātnēm, proti, likumos, kuros arī nepieciešams izteikties tā, lai nebūtu iespējamas 
dažādas interpretācijas, lai skaidri tiktu iezīmēta robeža starp nosacījumu un 
sekām, piem.:

(9) Ja personai ir vairāk dzīves vietu un viena no tām Latvijā, tad viņas tiesību un 
rīcības spēja, kā arī tiesiskās darbības sekas jāapspriež pēc Latvijas likuma. 
(likumi.lv)

Pretēji gaidītajam likumu pantus bieži ievada nosacījuma palīgteikums, taču 
tad aiz tā minēts nav:

(10) Ja adresāts ir pilngadīga rīcībnespējīga persona, dokumentu paziņo tās 
aizgādnim. (likumi.lv)
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(11) Ja kopā ar Latvijas valsts karogu pie ēkas fasādes lieto citu karogu, Latvijas 
valsts karogu novieto kreisajā pusē, bet citu karogu – labajā pusē, skatoties uz 
ēkas fasādi. (likumi.lv)

Angļu valodā arī sastopami nosacījuma teikumi (conditionals), kur pirmo 
teikuma daļu ievada saiklis if ‘ja’. Internetā vienlīdz bieži sastopami gan tādi 
nosacījuma teikumi, kuros lietots vārdu pāris if – then (sk. (12), (13) piemēru), gan 
tādi, kuros lietots tikai if (sk. (14), (15) piemēru):

(12) Jokes @roflup: If A Couple in Love are called Love Birds, then a  couple 
who`ve fought with each other should be called Angry Birds. (twitter.com) 

 ‘Ja iemīlējies pāris tiek saukts par mīlas putniem, tad pāris, kas ķildojas, būtu 
jāsauc par niknajiem putniem.’

(13) Love Does @lovedoes: Are YOU a world changer? If you answered  yes, then 
you MUST attend #LoveDoesAustin. http://lovedoes.com (twitter.com)

 ‘Vai TU esi pasaules mainītājs? Ja tu atbildēji jā, tad tev IR jāapmeklē ..’
(14) KEI @KeiSavourie: If you think that your partner will stay forever no matter 

what, that’s exactly the reason why he/she will leave you .. (twitter.com)
 ‘Ja tu domā, ka tavs partneris paliks ar tevi vienmēr, lai kas notiktu, tieši tas 

būs iemesls, kāpēc viņš/viņa tevi pametīs ..’
(15) It’s A Teen Thing! @ohteenquotes: If they don’t appreciate you, they don’t 

deserve you. (twitter.com)
 ‘Ja viņi tevi nenovērtē, viņi tevi nav pelnījuši.’

Anna Vežbicka (Anna Wierzbicka) saikli if ‘ja’ minējusi kā vienu no valodas 
universālijām (Wierzbicka 2004, 189–191). Universālija pēc, ko tekstā var realizēt 
kā vārdu tad, ir laika universālija, kas izsaka nozīmi ‘pēc tam’ vai ‘tajā laikā’, taču 
šī nozīme neatbilst nozīmei, kādā tad lieto aiz nosacījuma, proti, ‘tādā gadījumā’. 

Jānis Kušķis par ja – tad rakstījis, ka „latviešu valodā šo saikļu pāri lieto ar 
nosacījuma nozīmi, piem.: „Ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā, (tad) 
es nopirktu Rīgas pili.” Tātad – nauda ir nosacījums, lai varētu pirkt” (Kušķis 
2006, 23). Minētajā piemērā tad nemaz nav minēts, tātad piemēri, kuros izteikts 
nosacījums, aiz nosacījuma palīgteikuma neminot tad, sastopami arī latviešu 
folklorā. Latviešu tautas ticējumos (turpmāk tekstā – LTT) bieži sastopams vārdu 
pāris ja – tad:

(16) Ja cūku kaujot galva pagriezta pret ziemeļiem, tad gaļa būs sīksta. (LTT I 
1992, 310)

(17) Ja pirmo reizi velk jaunas drēbes mugurā, tad vajaga aiziet baznīcā, tad ilgi 
stāv jaunas. (LTT I 1992, 366)

Tomēr nereti atrodami ticējumi arī bez tad aiz nosacījuma palīgteikuma. Šādos 
gadījumos postpozicionālajā virsteikumā mēdz lietot darbības vārdu gaidīt lokāmā 
ciešamās kārtas tagadnes divdabja formā:

(18) Ja dzērves aizlido augstu, gaidāma agra ziema. (LTT I 1992, 420)
(19) Ja eglēm daudz ziedu, sagaidāma laba rudzu raža. (LTT I 1992, 436)



165

Kategoriju robežas gramatikā

Lai izteiktu nosacījumu, tiek lietoti arī salikti sakārtoti teikumi bez saikļa 
ja. Tajos pirmajā daļā lietots darbības vārds, piem., atstāstījuma, īstenības vai 
vajadzības izteiksmē, bet otrās teikuma daļas sākumā ir tad:

(20) Vistas olas jālaiž caur bikšu staru, tad gailīši būs ar biksēm. (LTT II 1992, 
1337)

(21) Pusdienā nedrīkst iet peldēt, tad ļauni gari rauj dibenā. (LTT II 1992, 1385)

Arī šajos piemēros ir izteikti nosacījumi un tas, kas notiks šādu nosacījumu 
gadījumā. Piemērus var pārveidot par saliktiem teikumiem ar nosacījuma palīg-
teikumu, piem.:

(20a) Ja vistas olas laiž caur bikšu staru, (tad) gailīši būs ar biksēm.
(21a) Ja pusdienā iet peldēt, (tad) ļauni gari rauj dibenā.

Pēc aplūkotajiem piemēriem var secināt, ka:
1) tad aiz nosacījuma palīgteikuma var tikt lietots, lai izteiksme būtu precīzāka 

un nepārprotama, būtu stingrāk noteiktas robežas starp nosacījumu un 
sekām. Ja – tad lietojums raksturīgs eksaktajām zinātnēm, savukārt pretēji 
gaidītajam likumos tad aiz nosacījuma palīgteikuma sastopams retāk;

2) nosacījumu var izteikt ar vajadzības izteiksmi vai noliegumu pirmajā 
teikuma daļā, bez saikļa ja, otro teikuma daļu sākot ar tad;

3) latviešu valodā nav stingri definēts, kad ir un kad nav jālieto tad aiz 
nosacījuma palīgteikuma. Autore uzskata, ka tad aiz nosacījuma palīg-
teikuma lietojams, lai precizētu izteiksmi, kā tas darīts, piem., eksaktajās 
zinātnēs. Runas plūsmā tad precīzāk iezīmē teikuma daļas, tomēr rakstos 
publicistikā, daiļliteratūrā u. tml. tad aiz nosacījuma palīgteikuma nav 
nepieciešams.

Nākamajā nodaļā apskatīta tad nozīme vārdu pārī kad – tad.

2. Teikumi ar laika palīgteikumu
Vladimirs Saņņikovs (Vladimir Sannikov) uzskata, ka ja ir nevis atsevišķa 

valodas universālija, bet gan divu citu A. Vežbickas nosaukto valodas universāliju 
kombinācija – varbūt un kad (Sannikov 2008, 412). Šajā nodaļā apskatīsim, kāda 
ir kad – tad un ja – tad nozīmju saistība.

Ticējumos vienmēr izteikts kāds nosacījums, apstākļi vai nepieciešamā rīcība, 
lai piepildītos, notiktu vai arī nepiepildītos, nenotiktu vēlamais vai nevēlamais. Šādi 
nosacījumi var tikt izteikti gan ar nosacījuma palīgteikumu, kuru ievada saiklis ja, 
gan arī, piem., laika apstākļa palīgteikumu, kuru ievada apstākļa vārds kad. 
(22) Kad apava auklas attaisās vaļā, tad tas tiek aprunāts. (LTT I 1992, 54)
(23) Kad bērns piedzimis, tad to vajaga apsviest uz muti, lai nav liels pļāpa. (LTT I 

1992, 161)
(24) Kad debess bieži nozvaigžņojusies, tad sagaidāms slikts laiks. (LTT I 1992, 

346)
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Arī nosacījumam piemīt zināma laika nozīme ‘tas notiks tad, kad būs šādi 
nosacījumi’. Šos ticējumus var pārveidot par saliktiem teikumiem ar nosacījuma 
palīgteikumu:

(22a) Ja apava auklas attaisās vaļā, (tad) tas tiek aprunāts.
(23a) Ja bērns piedzimis, (tad) to vajaga apsviest uz muti, lai nav liels pļāpa.
(24a) Ja debess bieži nozvaigžņojusies, (tad) sagaidāms slikts laiks.

Izteikumos ar nosacījuma palīgteikumu tad lietots ar nozīmi ‘tādā gadījumā’. 
Izteikumos, kuros lietots vārdu pāris kad – tad, vārds tad lietots laika nozīmē, 
proti, ‘tajā brīdī’. Lietojot kad – tad, ar kad tiek norādīts konkrēts brīdis vai laika 
periods, kurā notiek tas, kas nosaukts aiz tad. 

Ne vienmēr izteikumus, kuros lietots kad – tad, var pārveidot par izteikumiem 
ar ja – tad, jo nereti tiem piemīt tikai laika, nevis nosacījuma nozīme. Var teikt, 
ka nosacījuma nozīmē allaž ir ietverta laika nozīme, taču laika nozīmē ne vienmēr 
ietverta nosacījuma nozīme. Apskatīsim vēl dažus piemērus ar kad – tad:

(25) Linda Rrrrr @ECOLINDA: Kad vajadzēja stāvēt barikādēs, tad zināja, kur 
laukos atrodas cilvēki. Tagad Rīga lauku cilvēkus pazemo (twitter.com).

(26) ŠokolādesKlubiņš @Kardinatajs: Kad lietus un vēji sitas logā, tad gribas kaut 
ko tādu UHH-UHH .. Karstu, šokolādīgu, ar putukrējumu (twitter.com)

(27) Kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, tad 
tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem. 
(likumi.lv)

Pievērsīsim uzmanību (22)–(27) piemēram. Tajos lietots laika apstākļa 
palīgteikums, ko ievada saiklis kad. Aiz šāda palīgteikuma lietotajam tad var piemist 
kā laika, tā nosacījuma nozīme (sal. (22a)–(24a) piemēru). Kā minēts iepriekš, šādi 
izteikumi attiecas uz konkrētu brīdi, noteiktu laika posmu. Nosacījuma teikumi 
savukārt ir vispārīgi, tie vispārina, nevis konkretizē aiz nosacījuma palīgteikuma 
nosauktās darbības, notikuma laiku. Pārveidosim (22)–(27) piemēru, pirms kad 
pievienojot vārdu laikā un izņemot vārdu tad:

(22b) Laikā, kad apava auklas attaisās vaļā, tas tiek aprunāts.
(23b) Laikā, kad bērns piedzimis, to vajaga apsviest uz muti, lai nav liels pļāpa.
(24b) Laikā, kad debess bieži nozvaigžņojusies, sagaidāms slikts laiks.
(25a) Linda Rrrrr @ECOLINDA: Laikā, kad vajadzēja stāvēt barikādēs, zināja, 

kur laukos atrodas cilvēki. Tagad Rīga lauku cilvēkus pazemo.
(26a) ŠokolādesKlubiņš @Kardinatajs: Laikā, kad lietus un vēji sitas logā, gribas 

kaut ko tādu UHH-UHH .. Karstu, šokolādīgu, ar putukrējumu.
(27a) Laikā, kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem 

iemesliem, tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību 
principiem.



167

Kategoriju robežas gramatikā

Pēc pārveidotajiem izteikumiem var secināt, ka sākotnējos piemērus iespējams 
dalīt trijās grupās:

I. Izteikumi, kuros tad lietots, lai norādītu uz neilgu brīdi, pabeigtu darbību. 

(22) Kad apava auklas attaisās vaļā, tad tas tiek aprunāts. (LTT I 1992, 54)
(23) Kad bērns piedzimis, tad to vajaga apsviest uz muti, lai nav liels pļāpa. 

(LTT I 1992, 161)

Uz to, ka šeit runāts par konkrētu brīdi, nevis ilgāku laika posmu, norāda 
darbības vārdi ar pabeigtības nozīmi palīgteikumā. Darbības vārds attaisās, kurā 
uz pabeigtu darbību norāda priedēklis at-, un (ir) piedzimis, jo pabeigtu darbību 
izsaka ne tikai saliktā laika forma, bet arī priedēklis. (22a) un (23a) piemērā vārdu 
laikā var aizstāt ar brīdī.

II. Izteikumi, kuros tad lietots, lai norādītu uz ilgstošu, nepabeigtu darbību:

(25) Linda Rrrrr @ECOLINDA: Kad vajadzēja stāvēt barikādēs, tad zināja, kur 
laukos atrodas cilvēki. Tagad Rīga lauku cilvēkus pazemo. (twitter.com)

(26) ŠokolādesKlubiņš @Kardinatajs: Kad lietus un vēji sitas logā, tad gribas 
kaut ko tādu UHH-UHH .. Karstu, šokolādīgu, ar putukrējumu. (twitter.com)

Uz ilgāku darbības laiku norāda darbības vārdi, kuri izsaka ilgstošu vai 
vairākkārtēju darbību vajadzēja stāvēt un sitas. (25) piemērā palīgteikumam 
nav nosacījuma nozīmes, runa ir par konkrētu notikumu pagātnē, nevis kaut ko 
vispārinātu. (26) piemērā savukārt tagadnes lietojums norāda, ka šim izteikumam 
piemīt arī nosacījuma nozīme, proti, iespējams arī vispārinājums, sal.:
(26b) Ja lietus un vēji sitas logā, (tad) gribas kaut ko tādu UHH-UHH .. Karstu, 

šokolādīgu, ar putukrējumu.
(26) piemēru var uzskatīt par II un III grupas robežgadījumu.

III. Izteikumi, kuros laika palīgteikums lietots ar nosacījuma nozīmi:

(24) Kad debess bieži nozvaigžņojusies, tad sagaidāms slikts laiks. (LTT I 1992, 
346)

(27) Kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, tad 
tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem. 
(likumi.lv)

A. Vežbicka raksta, ka „vācu valodā ir vārds wenn ‘ja’ un, lai gan 
palīgteikumos, kuros ir runa par nākotnes notikumiem, wenn nozīme var būt gan 
ja, gan kad, tas nenorāda, ka wenn ir kaut kā izplūdis un tam vienmēr piemīt abas 
nozīmes vienlaikus” (Wierzbicka 2004, 191). Viņa min arī piemēru, kurā vienā un 
tajā pašā izteikumā vārds wenn tiek lietots gan ja, gan kad nozīmē:

Wenn du kommst – wenn du kommst – wirst du es sehen. 
‘Kad tu atnāksi – ja tu atnāksi – tu to redzēsi.’ (Wierzbicka 2004, 191).
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A. Vežbickas piemērs rosina domāt, ka ticējumi, kuros lietots laika palīg-
teikums, kam patiesībā ir nosacījuma nozīme, veidoti vācu valodas ietekmē. 
Vēsturiskās situācijas dēļ latviešu valodā ir liela vācu valodas ietekme, un tas, 
ka vārds wenn lietots gan ja, gan kad nozīmē, ir ietekmējis arī latviešu valodas 
teikumu veidošanu, proti, ne vienmēr ja un kad lietoti atšķirīgās nozīmēs. (24) un 
(27) piemērā ir minēts vispārinājums, nevis kāds konkrēts laika brīdis, tāpēc šajos 
izteikumos lietojams nosacījuma, nevis laika apstākļa palīgteikums:

(24a) Ja debess bieži nozvaigžņojusies, (tad) sagaidāms slikts laiks. 
(27b) Ja lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, (tad) 

tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem.

Loģikā saliktus teikumus, kuros lietots vārdu pāris ja – tad [loģikā to sauc par 
junktoru – E. Z.], dēvē par implikācijas teikumiem: „ikdienas valodā implikācijas 
teikumus sauc arī par nosacījuma teikumiem, jo ar tiem tiek izteikti nosacījumi 
kādas situācijas pastāvēšanai vai nepastāvēšanai. Nosacījuma teikuma pirmo daļu 
[a] sauc par antecedentu (iepriekšējo), bet saliktā teikuma otro daļu [b] – par 
konsekventu (sekojošo)” (Apsalons 2011, 173). Antecedents jeb iepriekšējais ir 
nosacījums, savukārt konsekvents jeb sekojošais ir darbība, situācija, ko var vai 
nevar realizēt, pastāvot šādiem nosacījumiem. Ir skaidrs, ka nosacījuma teikumos 
ja un tad norāda secīgumu: vispirms ir nosacījumi, pēc tam – nosacījumu noteiktā 
situācija, līdz ar to nosacījuma teikumos ir ietverta laika nozīme.

Tātad visiem nosacījuma teikumiem, kuros lietots ja – tad, piemīt laika 
nozīme, tātad ietverts kad, taču teikumos, kuros lietots kad – tad, var būt un var 
arī nebūt nosacījuma nozīmes, proti, var būt un var nebūt ietverts ja. Nosacījuma 
teikumos ir lielāks vispārinājums, laika apstākļa palīgteikums norāda uz kādu 
konkrētu īsāku vai garāku laika posmu.

3. Teikumi ar salīdzinājuma nozīmi
Vārdu pāris ja – tad tiek lietots arī teikumos, kuros nav izteikts nosacījums, 

bet gan pretstats vai vienojums. „Starp komponentiem, ko saista ja – tad, var būt 
pretstata, arī vienojuma nozīme: Ja pērn tika iegūta laba raža, tad šogad tā ir vēl 
labāka.

Šāda konstrukcija nav sevišķi izdevīga, jo saikļa ja pamatnozīme var dažkārt 
radīt pārpratumus: nosacījuma un vispār pakārtojuma nozīmes šādiem teikumiem 
nav, bet pakārtojuma forma ir pretrunā ar sakārtojuma semantiku.” (LVS 1989, 
131) Līdzīgi piemēri sastopami bieži:

(28) Māris @32kg: Kolhoza statistika... Ja toreiz Gudļevskim ieskaitīja uzvaru, 
tad šoreiz Telkvista mēslus pierakstīja Jučeram... Murgs kaut kāds... :D 
(twitter.com)

(29) Ja agrāk burtus grieza un sniegpārsliņas pie stikla līmēja pašrocīgi, tad 
tagad var manīt, ka skatlogu noformējums ir profesionālāks un izmantoti 
modernāki materiāli. (K)

(30) Mārīte @MBortnikova: Ja vakar twitteris bija pilns ar gruzīgiem twītiem 
par skolu, tad šodien viss ir pretēji. Labi ka tā! :D (twitter.com)
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Minētajiem piemēriem patiešām nav nedz nosacījuma, nedz pakārtojuma 
nozīmes. Pret tādu izteikumu lietojumu ir arī J. Kušķis. Viņš šādas konstrukcijas 
saista ar krievu valodas ietekmi: „krievu valodas ietekmē bieži tagad dzirdam un 
lasām laikrakstos pavisam citādus teikumus ar ja, kur nekāda nosacījuma nav:

1) Ja Dostojevskis jaunībā bija aizrāvies ar ūtopiskā sociālisma idejām, tad 
vecuma gados viņš samierinājās ar ticību labiem cariem2. 

2) Ja 1984. gadā starp simt tūkstoš iedzīvotājiem venerologi bija konstatējuši 
sešus slimniekus, tad tagad slimnieku ir desmit reizes vairāk.

Šais teikumos nekāda nosacījuma nav, bet ir norādīts uz kādu pretstatu, uz ko 
diemžēl norādīts, veidojot palīgteikumu ar nosacījumam raksturīgo saikli ja ..

Žurnāls „Padomju Latvijas Komunists” 1974. gada augusta numurā rakstīja, 
ka arī latviešu valodā esot manāma šī svētīgā [krievu valodas – E. Z.] ietekme 
no valodas skaņām līdz pat teikuma izveidei. Žurnālā rakstīts, ka pēc krievu 
valodas parauga arī latviešu valodā ieviešoties ja – tad (kā krievu если – то) bez 
nosacījuma nozīmes. Ne vārda nav teikts, ka tas nebūtu vēlams ..

Šādas krievu valodas atdarināšanas dēļ latviešu valoda kļūst mazāk skaidra. 
Tas nav vēlams. Tāpēc arī iepriekš minētie teikumi jāveido bez saikļa ja:

1) Dostojevskis jaunībā bija aizrāvies ar ūtopiskā sociālisma idejām, bet 
vecuma gados viņš samierinājās ar ticību labiem cariem.

2) 1984. gadā starp simt tūkstoš iedzīvotājiem venerologi bija konstatējuši 
sešus slimniekus, bet tagad slimnieku ir desmit reizes vairāk.” (Kušķis 
2009, 140–141) 

Tātad piemēri (28)–(30) pēc J. Kušķa sniegtā parauga būtu pārveidojami šādi:

(28a) Māris @32kg: Kolhoza statistika... toreiz Gudļevskim ieskaitīja uzvaru,  
bet šoreiz Telkvista mēslus pierakstīja Jučeram... Murgs kaut kāds... :D  
(twitter.com)

(29a) Agrāk burtus grieza un sniegpārsliņas pie stikla līmēja pašrocīgi, bet tagad 
var manīt, ka skatlogu noformējums ir profesionālāks un izmantoti modernāki 
materiāli. (K)

(30a) Mārīte @MBortnikova: Vakar twitteris bija pilns ar gruzīgiem twītiem par 
skolu, bet šodien viss ir pretēji. Labi ka tā! :D (twitter.com)

Šajos piemēros ir izteikts pretstats laikā bez nosacījuma nozīmes, taču ja – 
tad šajā gadījumā arī tiek lietots, lai izteiktu secīgumu, proti, salīdzinātas divas 
parādības divos dažādos laikposmos, pirmajā teikuma daļā nosaukts, kāda bijusi 
konkrētā parādība, situācija vispirms, kādā iepriekšējā laikposmā, savukārt otrajā 
teikuma daļā nosauktā parādība, situācija salīdzināta kādā vēlākā laika posmā. 
(28)–(30) piemērā nosaukti pretstati:

toreiz – šoreiz,
agrāk – tagad,
vakar – šodien.

2 Piemēros slīpinājums un izcēlums mans – E. Z.
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Kā minēts iepriekš, valodas kultūrā šādi piemēri allaž minēti kā nevēlami 
latviešu valodā, taču, domājams, šādu konstrukciju lietojums nav tikai krievu 
valodas ietekme, bet tās radušās no ja – tad izteiktās secīguma nozīmes, uz kuras 
pamata veidots salīdzinājums. Pārveidojot šos izteikumus, lietojot pretstata saikli 
bet, zūd būtiskā salīdzinājuma nozīme laikā, ko rāda ja – tad.

Aplūkosim otru salīdzinājumu tipu, ko izsaka ar ja – tad:

(31) Ja no Gogoļa Šineļa esot iznākusi visa krievu literatūra, tad no Līduma 
dūmiem ir iznākušās kādas trīs ceturtdaļas Andreja Upīša. (K)

Šeit ja – tad lietots, lai izteiktu salīdzinājumu līdzīgi kā metaforā, proti, pir ma-
jā teikuma daļā tiek nosaukta kāda pazīstama, zināma parādība, kurai pielīdzināta 
otrajā teikuma daļā nosauktā, balstoties uz kopīgajām pazīmēm. Tādējādi (31) 
piemēru shematiski var attēlot šādi:

Gogoļa Šinelis  visa krievu literatūra,
Līduma dūmos  ¾ Andreja Upīša darbu.

(31) piemērā teksta uztvērējam ir skaidrs, ka Gogoļa Šinelis ir darbs, kurā 
ietvertas būtiskākās krievu literatūras īpašības (nevis tas ir vienīgais darbs krievu 
literatūrā), tāpēc top skaidrs, ka Līduma dūmos ir ietvertas būtiskākās Andreja 
Upīša darbu īpašības (nevis Līduma dūmos veido ¾ Andreja Upīša darbu apjoma)

Raksta autore dzirdējusi līdzīgu piemēru:

(32) Ja krieviem ir Puškins, tad latviešiem ir Rainis.

Tiek veidots salīdzinājums, balstoties uz klausītājam vai lasītājam zināmo: 
piem., to, ka Puškins ir rakstnieks un dzejnieks, pazīstams visiem krieviem un 
tulkots citās valodās, uzskatāms par atpazīstamāko krievu literātu u. c. Tādējādi 
ir skaidrs, ka šīs īpašības var attiecināt arī uz Raini, proti, viņš ir rakstnieks un 
dzejnieks, pazīstams visiem latviešiem un tulkots citās valodās, uzskatāms par 
atpazīstamāko latviešu literātu u. c. Šo salīdzinājumu var izteikt arī ar metaforu: 
Rainis ir latviešu Puškins. Metafora veidota, balstoties uz kopīgajām pazīmēm, 
salīdzinot Raini, Raiņa nozīmi un ietekmi latviešu literatūrā ar Puškina nozīmi 
krievu literatūrā. 

Lai gan valodas kultūrā uzskatītas par nevēlamām, ar ja – tad tiek veidotas 
salīdzinājuma konstrukcijas:

1) vienas parādības salīdzinājums dažādos laikposmos,
2) divu dažādu parādību salīdzinājums uz kopīgo īpašību pamata līdzīgi kā 

metaforā. 

4. Diskursa iezīmētājs ja – tad
Vārdu pāris ja – tad tiek lietots diskursa iezīmētāja funkcijā kopā ar darbības 

vārdiem runāt vai domāt īstenības izteiksmē:

(33) Ja runā par logiem, tad tiem ir iespēja veikt ekspertīzi un noteikt kvali tāti. (K)
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(34) Ja domā par teritoriālo reformu, tad Velēna varētu būt izcils kompromisa 
variants starp vairākām pašvaldībām,” saka U. Pūcītis. (K)

(35) Ja runājam par Blaumani, tad viņš ir tik mūsdienīgs, kā nekad. (K)

Aplūkosim vārda runāt skaidrojumu SV:

runāt 
1. Paust ar valodas skaniskajiem līdzekļiem. (SV)
Nerunājot paust kādu domu nav iespējams, savukārt bez domāšanas nav 

iespējams runāt, tāpēc šajos piemēros darbības vārdi runāt un domāt ir lieki. 
Izteikuma domu var izteikt šādi, nosacījuma palīgteikuma vietā nosaucot tikai 
runas priekšmetu:

(33a) Logiem ir iespēja veikt ekspertīzi un noteikt kvalitāti. 
(34a) Teritoriālajā reformā Velēna varētu būt izcils kompromisa variants starp 

vairākām pašvaldībām,” saka U. Pūcītis. 
(35a) Blaumanis ir tik mūsdienīgs, kā nekad. 

Piemēros (33), (34) un (35) lietotie ja runā, ja domā, ja runājam lietoti 
diskursa iezīmētāju funkcijā, proti, tie ievada nākamo teksta vienību, pasakot, 
par ko tajā būs runa. Šie savienojumi lietoti kā nākamās diskursa daļas virsraksts, 
tēmas pieteikums, kas pārveidotajos (33a), (34a) un (35a) piemēros lietots par 
teikuma priekšmetu, proti: logi, teritoriālā reforma, Blaumanis.

Dirka Zīpmana (Dirk Siepmann) diskursa iezīmētāju klasifikācijā šādas 
konstrukcijas var iekļaut t. s. paziņotājos (announcers) – tie ir dažāda veida 
līdzekļi, kas sagatavo lasītāju teksta autora nākamajam solim iztirzājumā (piem., 
I will now briefly describe ‘Tagad es īsi aprakstīšu’) vai norāda uz temata maiņu 
(piem., Consideration of... must be lft until... ‘...apspriešana jāatliek līdz...’) vai 
temata aizsācējos (topic initiators), kas aizsāk jaunu (apakš)tematu (piem., Turning 
to ‘Pievēršoties’, Now consider ‘Tagad apsvērsim’) (sk. Siepmann 2005, 87–98; 
Lietiņa 2009, 45–48). 

Autore uzskata, ka konstrukcijas ar ja runā, ja domā, it sevišķi sarunvalodā, 
tiek lietotas kā diskursa iezīmētājas. No valodas kultūras viedokļa nosacījuma 
palīgteikums šādos izteikumos nav vēlams, jo rada liekvārdību. Interesanti, ka 
portālā twitter.com vienam tvītam atvēlētas tikai 140 rakstu zīmes, tātad apjoms ir 
krietni ierobežots, taču tur arī tiek lietotas šādas formulas:

(36) Pēteris Krišjānis @pecisk: Ja runājam par aprunāšanu un emocionālo var-
dar bību internetā, kāpēc neviens neboikotē Facebook? Ask.fm nelietoju, bet 
tomēr – principi. (twitter.com)

(37) Kristīne Zamurajeva @Kirsitne: ja runājam par kaķiem – mans vakar pacēla 
telefonu un māva klausulē + nosvilināja spalvas pie plīts. Visu kontrolējam! 
(twitter.com)

(38) Arturs Mednis @arturs: @VoureGr Ja runājam „klients-aģentūra” kontekstā, 
tad jāpieņem, ka klients bieži zina par savu biznesu tomēr labāk. Un otrādi, 
loģiski. (twitter.com)
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Lielākoties šādos izteikumos aiz runas formulas tiek lietots tad, taču, 
kā redzams (36) piemērā, tā var arī nebūt, bet (37) piemērā tad vietā teksta 
strukturēšanai lietota domuzīme. Šīs formulas ja runājam, ja runā, ja domājam, 
ja domā norāda uz pievēršanos kādam runas priekšmetam, arī šeit ja – tad norāda 
uz secīgumu, proti, vispirms tiek nosaukts runas priekšmets kā tēmas pieteikums, 
virsraksts, un pēc tam tiek turpināta informācija par to.

Par krievu valodas ietekmi līdzīgā vārdu pāra ja – tad lietojumā raksta 
Ilze Lokmane: „krievu valodas iespaidā arvien biežāk parādās nosacījuma un 
laika palīgteikumi ar izteicēju nenoteiksmē: Ja ticēt Einara Repšes jaunākajai 
amatpersonas deklarācijai, tad rodas iespaids, ka E. Repše pilnīgi pretrunīgu 
informāciju par saviem darījumiem ar ASV vērtspapīriem ir sniedzis jau 
amatpersonas deklarācijās par 2001. gadu un arī vēlākajos gados. (NRA)

Šādas nenoteiksmes vietā latviešu valodā lietojama darbības vārda personas 
forma: Ja ticam Einara Repšes jaunākajai amatpersonas deklarācijai .. ” 
(Lokmane 2006, 100)

Šādi izteikumi vietnē twitter.com ir sastopami bieži:

(38) HOMĒRS SIMPSONS @HomeersSimpsons: Vakar klausījos dzeguzi. Ja viņai 
ticēt, tad es nodzīvošu līdz 53 gadiem, nedaudz nomiršu, pēc tam atkal dzīvošu 
līdz 97 gadiem. :D (twitter.com)

(39) Ja ticēt deklarācijai, deputāts Zaķis mēnesī spēj iztikt ar 75 latiem. (pietiek.
com)

Šie piemēri būtu pārveidojami pēc I. Lokmanes sniegtā parauga, aizstājot 
nenoteiksmes formu ar personas formu:

(38a) HOMĒRS SIMPSONS @HomeersSimpsons: Vakar klausījos dzeguzi. Ja 
viņai tic/ticam, (tad) es nodzīvošu līdz 53 gadiem, nedaudz nomiršu, pēc tam 
atkal dzīvošu līdz 97 gadiem. :D

(39a) Ja ticam deklarācijai, deputāts Zaķis mēnesī spēj iztikt ar 75 latiem.

Nereti sastopams arī ticēt nenoteiksmē kopā ar modālo darbības vārdu varēt 
3. personā:

(40) Rinalds Ruja @Rinaldinho: Ja var ticēt prognozēm, vakarpusē būšot neslikts 
laiks alum. Anyone? (twitter.com)

(41) Ja var ticēt, ko citi tvīto tviterī, tad rīt officiāli var uz skolu neiet. (exs.lv)

Palīgteikumā lietotos ticēt (38) un (39) piemērā un var ticēt (40) un (41) 
piemērā labāk būtu aizstāt ar ja ticam vai ja var ticēt.

Līdzīgi kā ticēt, nosacījuma palīgteikumos tiek lietots arī darbības vārds runāt: 

(42) Diāna Rižakova @Dinaxa: @danunaa ja runāt par šodienas pirti, tad tu 
neko nepazaudēji ;-) vnk Buša nemāk taisīt, to jau es sapratu sen, gribu Siņas 
pirti :-) GN mīļā (twitter.com)

Ja – tad lietojams kā diskursa iezīmētājs, veidojot konstrukcijas, ko varētu 
uzskatīt par liekvārdību, piem., Ja runājam par logiem, tad .. Tomēr runā šādas 
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konstrukcijas, formulas atvieglo teksta uztveri, jo pirmajā teikuma daļā vārdos tiek 
nosaukts runas priekšmets, par ko tiek stāstīts tālāk, proti, var uzskatīt, ka šajā 
runas formulā tiek pieteikts temats.

Secinājumi
Vārdu pāris ja – tad tiek lietots nosacījuma teikumos, un šādos izteikumos 

būtiska ir ja – tad izteiktā secīguma nozīme, proti, vispirms ir nosacījums, pēc tam 
ir sekas jeb realizētā darbība.

Nosacījuma palīgteikums paskaidro nosacījumus, laiku, lai tiktu realizēts 
tas, kas nosaukts virsteikumā, tādēļ, pēc autores domām, tad aiz nosacījuma 
palīgteikuma var neminēt, jo tā funkcijā jau lietots palīgteikums. Varētu uzskatīt, 
ka blakus šim palīgteikumam ir notikusi tad desemantizēšanās, tomēr tad 
aiz nosacījuma palīgteikuma var tikt lietots, lai izteiksme būtu precīzāka un 
nepārprotama, būtu stingrāk noteiktas robežas starp nosacījumu un sekām. Ja – tad 
lietojums raksturīgs eksaktajām zinātnēm, savukārt pretēji gaidītajam likumos tad 
aiz nosacījuma palīgteikuma sastopams retāk.

Nosacījumu var izteikt ar vajadzības izteiksmi vai noliegumu pirmajā teikuma 
daļā, bez saikļa ja, otro teikuma daļu sākot ar tad, piem., Pusdienā nedrīkst iet 
peldēt, tad ļauni gari rauj dibenā.

Ne latviešu, ne angļu valodā nav stingri definēts, kad ir un kad nav jālieto tad 
aiz nosacījuma palīgteikuma. Autore uzskata, ka tad aiz nosacījuma palīgteikuma 
lietojams, lai precizētu izteiksmi, kā tas darīts, piem., eksaktajās zinātnēs. Runas 
plūsmā tad precīzāk iezīmē teikuma daļas, tomēr rakstos publicistikā, daiļliteratūrā 
u. tml. tad aiz nosacījuma palīgteikuma nav nepieciešams.

Nosacījuma teikumos vārdu pāris ja – tad vienmēr izsaka laika, secīguma 
nozīmi, taču vārdu pāris kad – tad var izteikt un var neizteikt nosacījuma 
nozīmi. Nosacījuma nozīmi vārdu pāris kad – tad izsaka, ja izteikumā ir lielāks 
vispārinājums, nevis konkrēts laika brīdis, piem., Kad debess bieži nozvaigžņojusies, 
tad sagaidāms slikts laiks.

Ja – tad lietots, lai izteiktu salīdzinājumu. Ja – tad var izteikt vienas parā-
dības salīdzinājumu dažādos laikposmos, piem., Ja vakar twitteris bija pilns ar 
gruzīgiem twītiem par skolu, tad šodien viss ir pretēji, un divu dažādu parādību 
salīdzinājumu, balstoties uz to kopīgajām īpašībām līdzīgi kā metaforā, piem., Ja 
krieviem ir Puškins, tad latviešiem ir Rainis. Var uzskatīt, ka no ja – tad izteiktās 
secīguma nozīmes ir izveidojies nosacījums un laika formu salīdzinājums, no kura 
tālāk izveidojies nosacījums uz kopīgo īpašību pamata. To shematiski var attēlot 
šādi:
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Secīgums 

Nosacījums 

Salīdzinājums 
dažādos laikposmos 

Salīdzinājums uz kopīgo 
īpašību pamata 

Ja – tad lietojams kā diskursa iezīmētājs, veidojot konstrukcijas, kur aiz ja 
tiek lietots runāt, domāt, ticēt un nosaukts runas priekšmets. Šādas konstrukcijas 
varētu uzskatīt par liekvārdību, piem., Ja runājam par logiem, tad .. Tomēr runā 
šādas konstrukcijas, formulas atvieglo teksta uztveri, jo pirmajā teikuma daļā 
vārdos tiek nosaukts runas priekšmets, par ko tiek stāstīts tālāk, proti, var uzskatīt, 
ka šajā runas formulā tiek pieteikts temats.

Saīsinājumi
K Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 
LTT Latviešu tautas ticējumi
LVS Latviešu valodas sintakse
MLLVG I Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I daļa
MLLVG II Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II daļa
SV Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
VPSV Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca

Avoti
1. Apsalons, Edmunds. 2011. Valodas lietojuma loģika. Rīga: Zvaigzne ABC.
2. Āboltiņa, Baiba, Čepuls, Pēteris. 2000. Ģeometrija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne 

ABC.
3. Jansons, Edgars. 1994. Ķīmija. Rokasgrāmata skolēniem. Rīga: Zvaigzne.
4. Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. Pieejams: www.tezaurs.lv.
5. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. Pieejams: www.korpuss.lv.
 6. Līdzsvarotais sabalansētais latviešu valodas runas korpuss. Pieejams: http://runa.

korpuss.lv.
 7. Latviešu tautas ticējumi I. 1992. Rīga: Neatkarīgā teātra Kabata grāmatu apgāds.
 8. Latviešu tautas ticējumi II. 1992. Rīga: Neatkarīgā teātra Kabata grāmatu apgāds.
 9. www.exs.lv
10. www.likumi.lv
11. www.tezaurs.lv
12. www.pietiek.com
13. www.twitter.com
14. Raidījums 100 g kultūras



175

Kategoriju robežas gramatikā

Literatūra
 1. Apsalons, Edmunds. 2011. Valodas lietojuma loģika. Rīga: Zvaigzne ABC.
 2. Ceplītis, Laimdots, Rozenbergs, Jānis, Valdmanis, Jānis. 1989. Latviešu valodas 

sintakse. Rīga: Zvaigzne.
 3. Croft, William. 1996. Typology and universals. Cambridge: Cambridge University 

Press.
 4. Heine, Bernd, Kuteva, Tania. 2002. World lexicon of grammaticalization. 

Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Kalme, Vilma. 2001. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā. Liepāja: 

LiePA.
 6. Kalnača, Andra. 2005. Gramatizēšanās latviešu valodas sistēmā. Vārds un tā 

pētīšanas aspekti 9, Liepāja: LiePa, 126–131.
 7. Kušķis, Jānis. 2006. Mūsu valoda. Rīga: Antava.
 8. Kušķis, Jānis. 2009. Mūsu valoda II. Padomi latviskas valodas cienītājiem. Rīga: 

biedrība Latvietis.
 9. Lietiņa, Aija. 2009. Interjekcijas kā diskursa iezīmētājas. Maģistra darbs. Rīga: 

LU.
10. Lokmane, Ilze. 2006. Sintaktisko struktūru veidojuma kļūdas publicistikā. Valodas 

prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 2. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 93–104.
11. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I daļa. 1959. Rīga: LPSR ZA 

izdevniecība.
12. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II daļa. 1962. Rīga: LPSR ZA 

izdevniecība.
13. Paegle, Dzintra. 2003. Latviešu literārās valodas morfoloģija. Rīga: Zinātne.
14. Romane, Anita. 2000. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas un shēmas. Rīga: 

Zvaigzne ABC.
15. Sannikov, Vladimir. 2008. Russij sintaksis v semantiko-pragmaticheskom 

prostranstve. Maskava: Jazyki slavjanskih kultur.
16. Siepmann, Dirk. 2005. Discourse Markers Across Languages. London, New York: 

Routledge.
17. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 2007. Rīga: LU Latviešu 

valodas institūts.
18. Veckāgana, Vēsma. 1997. Latviešu valoda 8. un 9. klasei. Lielvārde: Lielvārds.
19. Wierzbicka, Anna. 2004. Semantics: Primes and Universals. Oxford University 

Press.
20. Zilgalve, Evelīna. 2013. Partikulas gramatizēšanās aspektā. Valoda: nozīme un 

forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 142–158.

Summary
There are the semantic functions of the word tad in the word pair ja – tad ‘if – then’ analyzed 
in this paper. This word pair is often used in conditionals, for example, Ja strādā ar prieku, 
tad nekas nav grūti ‘If you are working with joy, then nothing is difficult’. The grammars 
do not specify cases in which the word tad must be used after conditional subordinate 
clause. The author considers that tad after the conditional subordinate clause makes the text 
more precise, as it is done in the exact sciences. In spoken language tad clarifies the parts 
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of utterances; however, in written text, journalism, fiction etc., tad after the conditional 
subordinate clause is not necessary.
Like the word pair kad – tad ‘when – then’, ja – tad also possess implication of continuity. 
We can say that all the conditionals with ja – tad possess the implication of time but the 
utterances with kad – tad can possess implication of condition, e. g. Kad debess bieži 
nozvaigžņojusies, tad sagaidāms slikts laiks ‘When there are often stars in the sky, then the 
weather will be bad’, and there can also be utterances without this implication, e. g. Kad 
vajadzēja stāvēt barikādēs, tad zināja, kur laukos atrodas cilvēki ‘When we had to stand in 
barricades, then they knew where there are people in the country’.
Ja – tad is often used to express the comparison. It can be used to express comparison in 
time, e. g. Ja vakar twitteris bija pilns ar gruzīgiem twītiem par skolu, tad šodien viss ir 
pretēji ‘If yesterday the twitter was full of depressive tweets about the school, then today 
everything is completely different’, or, the comparison based on common features like in 
the metaphor, e. g. Ja krieviem ir Puškins, tad latviešiem ir Rainis ‘If the Russians have 
Pushkin, then the Latvians have Rainis’. The transformation of implication of continuity of 
ja – tad into conditional and comparison can be showed as follows:

Continuity 

Conditional 

Comparison in 
different periods 

Comparison based on the 
common features 

Ja – tad can be used as a discourse marker, making constructions that are considered as 
verbosity, e. g. Ja runājam par logiem, tad.. ‘If we are talking about the windows, then..’ 
These constructions facilitate the perception of text because there is the subject, main issue 
introduced in this formula.


