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Teikumi ar verbālu sastata izteicēju latviešu sintaksē atrodas teikuma tipu perifērijā. Verbālu 
sastata izteicēju latviešu valodā veido saitiņa – palīgnozīmē lietots verbs finītajā formā – 
un darbības vārda nenoteiksmes forma. Sastata izteicējā (gan verbālā, gan nominālā) 
ir iespējams saitiņas izlaidums jeb nullforma. Tomēr vairumā verbālu teikumu, kuros 
konstatēta saitiņas nullforma, pilnā forma nav iespējama, tāpēc rodas šaubas par nullformas 
postulēšanas pamatotību. 
Raksta mērķis ir noskaidrot, pie kādiem verbāla izteicēja tipiem latviešu valodā pieder 
nenoteiksmes forma ar saitiņu un bez tās, kuri teikumi ir savā starpā paradigmatiski saistīti 
un tāpēc aplūkojami kā viena modeļa dažādas realizācijas un kuri veido atsevišķu teikuma 
modeli.

Atslēgvārdi: nenoteiksme, saitiņa, sintaktiskā paradigma, modalitāte, polaritāte.

Ievads
Sastata izteicējs ir izteicējs, kas sastāv no saitiņas un pilnnozīmes vārda 

(predikatīva), piem., Darbs ir grūts (VPSV 2007, 343). Latviešu valodā 
visizplatītākais ir nomināls sastata izteicējs, ko veido saitiņa kopā ar kādu nomena 
formu, visbiežāk lietvārdu vai īpašības vārdu, piem.: 

(1) Laiks ir nauda, Latvietis ir gudrs, darbīgs, līksms un taisnīgs. 

Verbālu sastata izteicēju veido saitiņa finītajā formā ar nenoteiksmi. 
Pirmais teikumu tips, kuros šāds izteicējs ir sastopams, ir teikumi, kuru 

gramatisko centru veido divas nenoteiksmes formas: 

(2) Dzīvot ir mīlēt. Latvietim dzīvot ir strādāt. 

Saturiski šiem teikumiem ir aforisma raksturs, tāpēc tiem parasti nav visu 
paradigmas laika formu un saitiņverbs ir tagadnes formā:

(3) Dzīvot ir ciest, pārdzīvot ir atrast jēgu ciešanām. (G) 
 Taisnīgā cīņā krist ir tomēr uzvarēt. (K)
 Slavēt nav mīlēt. (G)
 Degt ir spīdēt! (Rainis)  
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Saitiņas funkcijā var būt arī verbs nozīmēt: 

(4) Dzimto zemi mīlēt nozīmē arī to apstrādāt. (G) 
 Audzināt nozīmē sistemātiski iedarboties. (G) 
 Meitu apprecināt nozīmē izliet ūdeni smiltīs. (G)

Šādos teikumos arī teikuma priekšmeta funkcijā ir darbības vārda neno-
teiksme, tāpēc sintaktiskā funkcija ir atkarīga no vārdu secības – izteicējs atrodas 
aiz teikuma priekšmeta, tādējādi teikumiem Dzīvot ir mīlēt un Mīlēt ir dzīvot ir 
dažādas nozīmes. Šis ir viens no tiem nedaudzajiem gadījumiem latviešu valodā, 
kad vārdformu sintaktiskā funkcija ir atkarīga no vārdu secības (plašāk sk. LVG 
2013, 699).

Šī tipa teikumos ir iespējama saitiņas nullforma: 

(5) Ķildīgu cilvēku aizkustināt – pielikt uguni paeglim; tas nesvilst nekad bez 
trokšņa. (R. Kaudzīte) 

Kaut gan specifiskās semantikas dēļ šāda tipa teikumu latviešu valodā nav 
daudz, tie veido atsevišķu teikuma modeli, ko formāli var attēlot šādi:

Vinf – Vfin, cop Vinf

Atsevišķu tipu veido teikumi ar verbālu sastata izteicēju, kuros darītāja 
nosaukums (ja tāds teikumā vispār ir) ir datīvā: 

(6) Tev būs mīlēt Komiksu! (G) 
 Ko citu man bija darīt? (G)

Šāda tipa teikumus latviešu tautasdziesmās analizējis Arturs Ozols, verbu 
būt uzskatīdams par palīgverbu, kas kopā ar nenoteiksmi veido analītisku latviešu 
valodas vajadzības izteiksmes jeb debitīva formu: „Infinitīvs pie palīgverba būt 
vajadzības nozīmē .. sastopams blakus substantīva un pronomenu datīva formām 
kā darbības subjektiem stāstījuma un jautājuma teikumos. Pie tam palīgverbs būt 
lietojams pagātnes un nākotnes [izcēlums mans – I. L.] trešās personas formā.” 
(Ozols 1961, 91) Autors min šādus tautasdziesmu piemērus: Tev bij man pūru 
kalt, Tev aizvest tautiņās. Būs dažām tautiņām Kumeliņus svīdināt. Tā kā finītā 
verba būt tagadnes forma nav iespējama, tad t. s. analītiskajam debitīvam nav ne 
tagadnes formas, ne tagadnes nozīmes. 

Mūsdienu latviešu morfoloģijā šāda tipa konstrukcijas parasti aplūkotas 
saistībā ar dažādiem vajadzības nozīmes izteikšanas līdzekļiem vai nenoteiksmes 
sintaktiskajām funkcijām, bet par analītiskām debitīva formām netiek uzskatītas 
(sk. Kalme, Smiltniece 2001, 256–257; Nītiņa 2001, 64; Paegle 2003, 119; LVG 
2013, 461–462). Par A. Ozola proponēto analītisko debitīvu rakstījusi Andra 
Kalnača un secinājusi, ka latviešu valodā nav pietiekama pamata postulēt īpašu 
analītisko debitīvu, taču ir iespējams runāt par nenoteiksmes kā verbāla izteicēja 
modālu lietojumu (Kalnača 2013, 42).

Tātad jāatzīst, ka teikumos ar verba formām būs, bija saistījumā ar nenoteiksmi 
ir sastata izteicējs, bet, ja teikumā nav darītāja nosaukuma datīvā – sastata 
galvenais loceklis. Kā iepriekš norādīts, šādiem teikumiem nav pilnas paradigmas, 
proti, saitiņa tagadnes formā nav iespējama.
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A. Ozols, atsaukdamies uz Jāņa Endzelīna pētījumiem, norāda arī, ka latviešu 
valodā iespējami teikumi ar datīvu un infinitīvu, kuros būt netiek lietots, piem., 
Lustīgam man dzīvot. Rodas jautājums, vai teikumi ar būt tagadnes un nākotnes 
formā un teikumi bez būt pieder pie viena un tā paša sintaktiskā modeļa, vai arī tie 
ir divi (vai pat trīs?) dažādi teikumu tipi. 

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāaplūko minēto teikumu semantika, sistēmiskās, 
resp., paradigmatiskās, saiknes un stilistiskais lietojums.

1. Semantiskais aspekts
Teikumi ar saitiņu un bez tās nav semantiski vienveidīgi. A. Ozols norāda: 

„Nav tomēr noliedzama datīva + infinitīva konstrukciju semantiska atšķirība no 
konstrukcijām datīvs + bija + infinitīvs un datīvs + būs + infinitīvs. Jautājums 
tikai, kāda ir šī atšķirība, kāda ir tās kvalitāte un vai ir pamats modalitātes ziņā 
pirmo konstrukciju nošķirt no pārējām, kuras esam atzinuši par analītiskā debitīva 
formām.” (Ozols 1961, 95) Ozols secina, ka nākotnes formām stāstījuma teikumos 
ir zināma imperatīva nokrāsa, jautājuma teikumi izsaka samērā grūti realizējamu 
iespēju. Pagātnes formām papildu modālās nokrāsas ir daudzveidīgākas un īpaši 
pētījamas. Tagadnes formām stāstījuma teikumos piemīt vēlējuma nozīmes 
nokrāsa. Jautājuma teikumi izsaka šaubas par vienas vai otras veicamās darbības 
mērķtiecību vai nepieciešamību (Ozols 1961, 97–98). Neraugoties uz semantiskām 
atšķirībām, pētnieks visas minētās konstrukcijas resp. formas apvienojis vienā 
paradigmā.

Savukārt Jūlijs Kārkliņš analizējis teikumus bez būt un norādījis, ka mūsdienu 
valodā tie ir semantiski daudzveidīgi un tiem ir dažādas modālas nozīmes (Kārkliņš 
1976, 59). Visiem teikumiem raksturīga ireāla modāla nozīme, kas izriet no 
sintaktiskās konstrukcijas kā veseluma, nevis kādas atsevišķas gramatiskas formas.

Teikumos ar nenoteiksmi izteicēja resp. galvenā locekļa funkcijā modālo 
nozīmju realizāciju ietekmē izteikuma komunikatīvais tips un polaritāte. 

Izteikuma komunikatīvo tipu nosaka saziņas mērķis – tas var būt stāstījums, 
jautājums, pamudinājums, vēlējums, izsaukums (VPSV 2007, 389). Savukārt 
polaritāte ir semantiska kategorija, ko veido apgalvojuma un nolieguma pretstats 
(VPSV 2007, 303).

Vispirms aplūkosim teikumus, kuros izteicēja polaritāte ir pozitīva.
Jautājuma teikumiem, kuros izteicēja resp. galvenā locekļa funkcijā ir 

nenoteiksme bez saitiņas, atkarībā no jautājamā vārda un leksiskā sastāva piemīt 
nepieciešamības vai iespējamības nozīme. Kaut gan A. Ozols tādos jautājuma 
teikumos kā Ko man darīt? saskata vajadzības nozīmi ar šaubu nokrāsu (proti, ‘ko 
man vajag darīt’), noteiktā kontekstā tiem var piemist iespējamības nozīme (‘ko lai 
es tagad daru’, ‘ko man ir iespējams darīt’).

Teikumi ar darītāja nosaukumu datīvā: 

(7) Ko man jautās darba intervijā un ko man atbildēt? (G) 
 Kā mums tagad būt? (G) 
 Vai man slēgt ciet auditoriju? 
 Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
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Teikumi ar darītāja vispārinājumu: 
(8) Kā vislabāk uzglabāt ķiplokus? (G) 
 Kā tikt galā ar stresu? (G) 
 Kāpēc nest, ja var vest! (pārvadājumu firmas reklāma)

Pozitīvas polaritātes jautājuma teikumiem ar saitiņu pagātnes vai nākotnes 
formā ir līdzīga semantika. Ja saitiņa ir nākotnes formā, dominē nepieciešamības 
nozīme:

(9) Vai man būs tevi aizlaist? (I. Šķipsna) 
 Kā tev būs darīt? (G) 
 Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību? (K) 

Ja saitiņa ir pagātnes formā, iespējama gan nepieciešamības, gan iespējamības 
nozīme:

(10) Un ko viņam ar to roku bija darīt? (K) 
 Laikam mums ļaunais piesities, ka mums to bija darīt. (K) 
 Un kā gan mums to bija zināt? (K) 
 Bet ko mums bija darīt? Bija jādzīvo, bet izvēles nebija. (K) 
 Ko citu man bija teikt? (K) 

Pamudinājuma jeb rosinājuma teikumiem bez saitiņas ar darītāja nosau-
kumu datīvā piemīt kategoriskas pavēles nozīme: 

(11) Visiem gulēt! (G) 
 Domāt, visiem domāt! 

Biežāk darītājs ir vispārināts, un tādā gadījumā iespējama gan pavēles, gan ne 
tik kategoriska pamudinājuma nozīme: 

(12) Ievērot klusumu! 
 Stāt! 
 Dokumentus iesniegt dekanātā. 
 Zvanīt pēc plkst. 19.00. 

Kā norāda Valentīna Skujiņa, darbības vārda nenoteiksme ir plaši lietota 
lietišķajā sfērā. „Tā ir visbiežāk lietotā forma lēmumā, kā arī rīkojumā, norādījumā, 
instrukcijā, pavēlē u. tml.: noteikt, ka..., atzīt par spēku zaudējušu..., nepieļaut 
līdzekļu izsaimniekošanu [..] Nenoteiksme pietiekami stingri uzsver nepieciešamību 
katrā ziņā, noteikti izpildīt attiecīgo darbību [..].” (Skujiņa 1999, 63) 

Savukārt teikumos ar saitiņu nākotnes formā parasti ir dzīva darītāja (pavēles 
adresāta) nosaukums datīvā: 

(13) Jums būs darīt tā un ne citādi. (K) 
 Tev būs zināt to, kas bijis slaidos. (G) 
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Pavēles vai pamudinājuma adresāts var būt ne tikai uzrunātais (kā iepriekšējos 
piemēros), bet arī pats adresants vai kāda trešā persona: 

(14) Te tad nu arī mums būs palikt. (P. Bankovskis)
 Tiem būs sargāt pavardiņu. (G) 
 Bet neviens nevar pavēlēt rakstniekiem, ko viņiem būs darīt. (K) 
 Turklāt par tradīcijas saglabāšanu gādā pilsētiņas vadība, kas katram mājas  

īpašniekam nosaka, kādā krāsā savu māju viņam būs krāsot. (Sestdiena) 
 Kā cilvēkam būs darīt, to Dievs noteicis. (K)

Interesanti, ka teikumos ar saitiņu nākotnes formā iespējams arī nedzīva 
objekta nosaukums datīvā. Tādā gadījumā teikumi izsaka nevis kādam adresētu 
pavēli vai pamudinājumu, bet gan spilgti izteiktu nepieciešamību: 

(15) Tam sarakstam būs augt. (DEKO) 
 Dāvanai būs būt! (Mans Mazais) 
 Tā tam būs būt. (G) 

Teikumi ar nedzīva objekta nosaukumu datīvā bez saitiņas nav konstatēti. 
Nav fiksēti arī pamudinājuma teikumi ar saitiņu pagātnes formā, jo pavēli vai 
pamudinājumu nevar attiecināt uz pagātni. 

Negatīvas polaritātes jautājuma teikumi konstatēti tikai bez saitiņas, parasti 
ar jautājamo vārdu kāpēc. Būtībā tie ir nevis nolieguma teikumi, bet gan retoriski 
jautājuma teikumi, kas īpaši uzsver nepieciešamību:

(16) Kāpēc neiepriecināt vēl kādu cilvēku? (‘vajag iepriecināt’) 
 Kāpēc nedarīt, ja var izdarīt? (‘vajag darīt’)

Negatīvas polaritātes teikumi bez saitiņas izsaka neiespējamību. Sastopami 
teikumi gan ar darītāja nosaukumu datīvā, gan darītāja vispārinājumu: 

(17) Man uz atpūtu necerēt ... (G) 
 To man nekad nesaprast. 
 No lata zaudēšanas un nodokļiem neizbēgt. (G) 
 Jāņu naktī bez lietus neiztikt. (Delfi)

Teikumi bez saitiņas un darītāja vispārinājumu var izteikt arī kategorisku 
aizliegumu:
(18) Virsdrēbēs neienākt! 
 Pa sliežu ceļiem nestaigāt! 
 Nesmēķēt 10 metrus no ieejas!

Savukārt teikumiem ar saitiņu ir galvenokārt aizlieguma nozīme: 
(19) Dieva baušļi pasaka skaidri, tev to būs darīt un tev to nebūs darīt. (K) 
 Tev nebūs par mani visu zināt! (Apollo) 
 Tev nebūs filmēt to, kurš uz ielas rada sastrēgumu! (G) 
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Saitiņa ir tikai nākotnes formā, jo aizliegumu nav iespējams attiecināt uz 
pagātni. Retāk sastopams nepieciešamības noliegums: 

(20) Manis dēļ tev nebūs salt. (K)

2. Paradigmatiskais jeb sistēmiskais aspekts 
Lai noteiktu teikumu piederību pie viena sintaktiska modeļa vai dažādiem, 

jāaplūko to savstarpējās sistēmiskās attieksmes.
Pirmkārt, dažiem teikumiem iespējams paralēls lietojums visos trīs laikos bez 

būtiskām pārmaiņām semantikā: 

(21) Ko man darīt? 
 Ko man bija darīt? 
 Ko man būs darīt? 

Dažkārt tekstā nenoteiksme ar būt un bez būt lietota vienā teikumā 
sakārtojumā, kas arī varētu liecināt par konstrukciju semantisku līdzību:

(22) Savās domās es cītīgi pārlapoju visas iespējas, ko man būs darīt pēc sarunas, 
kur man iet, lai es varētu atkal saņemties un sasparoties. (K)

Tomēr vairumā gadījumu semantisko atšķirību dēļ visas laika formas nav 
iespējamas: 

(23) Tev būs no tā mācīties. 
 Tev bija no tā mācīties. 
 *Tev no tā mācīties.

Otrkārt, formāli realizēta saitiņa tagadnes formā nav iespējama: *Ko man 
tagad ir darīt? Saitiņas nullforma būtu iespējama tikai tad, ja paralēli varētu lietot 
arī pilno formu. Lai atzītu teikumus ar saitiņu un bez tās par vienas sintaktiskas 
paradigmas locekļiem, vajadzētu postulēt teikumus ar obligātu nullformu tagadnē, 
kas neatbilstu sintakses sistēmai. Līdzīgu viedokli paudusi A. Kalnača: „Artura 
Ozola idejai par palīgdarbības vārda ir nullformu tagadnē ir grūti pievienoties, jo 
latviešu valodā nav atrodami piemēri, kuros ir tik tiešām būtu lietots – atšķirībā no 
palīgdarbības vārdiem bija, būs [..]” (Kalnača 2013, 38)

Treškārt, pēc iepriekš aplūkotajiem piemēriem redzams, ka darītāja vispā-
rinājums ir visai parasts teikumos bez saitiņas: 

(24) Kā tikt galā ar stresu? (G) 
 Jāņu naktī bez lietus neiztikt. (Delfi) 
 Dokumentus iesniegt dekanātā. 
 Nesmēķēt 10 metrus no ieejas! 

Teikumos ar saitiņu tas daudz retāk sastopams: 

(25) Tad ko būs darīt? (K) 
 Ko bija darīt ar televīzijas abonentmaksu? (Ir)
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Vēl viena iespēja būtu no sistēmiskā viedokļa visus infinitīvteikumus uzskatīt 
par finīto teikumu paradigmas formām, nevis atsevišķu sintaktisku modeli. Šādu 
uzskatu latviešu sintaksē izteicis Jūlijs Kārkliņš, atzīdams, ka, piem., teikumi Visiem 
piecelties un Ko mums tagad darīt? ir teikumu Visi pieceļas un Ko mēs tagad darām 
atkarīgās formas (Kārkliņš 1985, 178). Teikumu pārveidojumos mainās modālās 
nozīmes, mainoties izteicēja gramatiskajai formai. Tomēr infinitīvteikumi latviešu 
valodā ir perifēriska parādība, un minētie pārveidojumi nav pietiekami regulāri, lai 
te varētu saskatīt paradigmatiskas attieksmes. Tāpēc teikumi ar infinitīvu izteicēja 
vai galvenā locekļa funkcijā uzskatāmi par atsevišķu strukturālu tipu. 

Kā norāda J. Valdmanis, infinitīvteikumu modālā nozīme izriet no pašas sin-
tak  tiskās konstrukcijas – tātad tā izteikta ar gramatiskiem, nevis leksiskiem līdzek-
ļiem. Infinitīvteikumus nevieno viena kopēja nozīme – iespējamas vajadzības, 
iepriekš  paredzējuma, iespējamības u. c. nozīmes. Arī no funkcionālā viedokļa in-
fi  ni   tīv konstrukcijas ir ierobežotas ar jautājuma un izsaukuma teikumiem. Tāpēc 
infinitīv tei kumus var uzskatīt par atšķirīga modeļa teikumiem (plašāk sk. Vald-
manis 1988, 87). Turklāt vienkomponenta infinitīvteikumiem (Piecelties!) nav 
iespējama paradigmas pamatforma Pieceļas, ir vienīgi divkomponentu forma Visi 
pieceļas. (Tiesa, šo problēmu gan varētu atrisināt, ja teikumus ar darītāja vispāri-
nājumu uzskatītu par divkomponentu shēmu nepilnas realizācijas formām.)

3. Stilistiskā ekspresija
Teikumus bez saitiņas varam atzīt par stilistiski neitrāliem, savukārt teikumi 

ar saitiņu (īpaši nākotnes formā) ir stilistiski paaugstināti:

(26) Kā tam būs būt? (G)
 Tev būs godāt savu atvērtā koda softu. (K)
 Tev nebūs dzert, tev nebūs smēķēt, tev nebūs vēlu mājās nākt. (K)
 Tev nebūs ticēt, tev būs zināt. (K)
 Ko Lāčam bija darīt? (K)
 Šo jums bija darīt un to neatstāt. (K)

Visi minētie apsvērumi liek secināt, ka teikumi ar saitiņu un bez tās veido 
dažādus modeļus, ko formāli var attēlot šādi:

Nd – Vinf

Nd – Vfin, cop Vinf

Iespējams, ka ir pamats postulēt pat trīs atsevišķus modeļus atkarībā no 
saitiņas laika formas, bet tam nepieciešami turpmāki pētījumi.

Secinājumi
Latviešu valodā ir divi teikumu tipi ar verbālu sastata izteicēju: 
Vinf – Vfin, cop Vinf

Nd – Vfin, cop Vinf

Otrā tipa teikumos saitiņas nullforma nav iespējama.
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Teikumi bez saitiņas veido atsevišķu modeli: 
Nd – Vinf

Šī tipa teikumos ir iespējams darītāja vispārinājums, tātad tos var veidot arī 
pēc vienkomponenta modeļa: 

Vinf

Infinitīvteikumi (bez saitiņas) nav uzskatāmi par finīto teikumu paradigmas 
formām.

Apzīmējumi
G www.google.lv
K www.korpuss.lv
Nd nomens datīvā
Vinf  darbības vārds infinitīvā
Vfin, cop saitiņverbs finītajā formā
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Summary
Verbal compound predicate in Latvian consists of the copular verb and the infinitive. In the 
position of the subject there can either be another infinitive or the dative form of a noun. 
The first type of sentences is comparatively rare due to its specific semantics, namely, these 
sentences are mostly proverbs. 
The most striking peculiarity of the second type of infinitive sentences is that the copular 
verb may only be used in the past and the future, while the present indefinite form of copula 
būt ‘to be’ is not possible. This has raised the question whether infinitive sentences with 
and without copula belong to the same syntactic model or there exist (at least) two separate 
syntactic patterns.
The analysis of semantics, paradigmatic relations and stylistic properties of given sentences 
suggests that at least two different types of infinitive sentences with dative subject should 
be postulated.


