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Infinitīvs vienkārša teikuma struktūras shēmas paplašinātāja funkcijā var būt sekundāri 
predikatīvs komponents. Rakstā atspoguļotas Jūlija Kārkliņa un citu sintakses pētnieku 
atziņas par infinitīvu kā sekundāri predikatīvu komponentu, un tās izmantotas analizējamā 
valodas materiāla grupēšanai. Raksta mērķis ir noskaidrot, kādos teikumos mūsdienu 
latviešu valodas rakstveida tekstos tiek izmantota darbības vārda nenoteiksmes forma. 

Atslēgvārdi: infinitīvs, sekundārā predikativitāte, puspredikatīvs komponents, subjekta 
infinitīvs, objekta infinitīvs, verba patstāvīgā nozīme un palīgnozīme.

Tā kā autores pētāmais jautājums ir sekundārā predikativitāte un tieši verbālā 
sekundārā predikativitāte, infinitīvs, kas bijis Jūlija Kārkliņa izpētes objekts un 
ir viens no diviem verbālās sekundārās predikativitātes paudējiem, tad tas šķita 
piemērots temats Jūlijam Kārkliņam veltītā semināra referātam un rakstam. Turklāt 
kopš J. Kārkliņa pētījumiem latviešu valodniecībā infinitīvs, īpaši sekundāri 
predikatīvā funkcijā, nav detalizēti pētīts. Rakstā vispirms apzinātas Jūlija Kārkliņa 
un citu pētnieku (Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika II 1962; Freimane 
1985; Valdmanis 1989; Lagzdiņa 1997; Beitiņa 2009; Holvūts 2012; Lokmane 
2013) atziņas par infinitīvu sekundāri predikatīvā funkcijā, lai pēc tam tās izmantotu 
ekscerpētā valodas materiāla analīzei un klasificēšanai. Ekscerpēšanai izmantota 
pēdējo piecu gadu latviešu daiļliteratūra un preses valodas piemēri. J. Kārkliņa 
atziņas tekstā vietām paskaidrotas ar piemēriem no raksta autores kartotēkas.

Kā atzīts „Latviešu valodas gramatikā”: „Vienkāršu teikumu var paplašināt 
tādi teikuma locekļi, kas veido slēptu, papildu gramatisko centru teikumā, citiem 
vārdiem, izsaka papildu jeb sekundāro predikativitāti.” (Lokmane 2013, 742) 
Latviešu valodniecībā šādi teikuma locekļi dēvēti gan par sekundāri predikatīviem 
komponentiem (I. Freimane, I. Lokmane), gan puspredikatīviem komponentiem 
(J. Kārkliņš). Raksta autore izvēlējusies lietot terminu „sekundāri predikatīvs 
komponents” un „sekundārā predikativitāte”, jo piekrīt Ilzes Lokmanes atzinumam, 
ka šis termins atklāj divas būtiskas pazīmes – gan sekundārās predikativitātes 
līdzību primārajai, gan atkarību no tās (Lokmane 2002, 48). Turklāt kopš 
„Valodniecības pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas” (Skujiņa 2007, 346) un 
„Latviešu valodas gramatikas” iznākšanas šo terminu latviešu valodniecībā var 
uzskatīt par nostabilizējušos.
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Infinitīvs vienkārša teikuma struktūras shēmas paplašinātāja funkcijā var 
būt puspredikatīvs komponents vai tā daļa. Atkarībā no tā, vai lietots subjekta 
vai objekta infinitīvs, verbālā sakarā izšķirami divi galvenie konstrukciju tipi – 
konstrukcijas ar subjekta infinitīvu puspredikatīvā funkcijā ((1) piemērs) un 
konstrukcijas ar objekta infinitīvu puspredikatīvā funkcijā (Kārkliņš 1976, 71–72) 
((2) piemērs):

(1) Cilvēka prāts esot par vāju to iespēt. (N. Ikstena 2014)
(2) Nav svarīgi – virs mākoņiem vai pa zemes ceļiem, bet galvenais ir piespiest 

sevi kustēties. (E. Ruka)

Subjekta infinitīvs nosauc otru darbību, kas paralēli tā verba darbībai, ar ko 
subjekta infinitīvs saistīts, arī attiecināma uz teikuma priekšmetu. Tieši šī iemesla 
dēļ subjekta infinitīvs saistījumā ar absolūtas un relatīvas nozīmes verbiem iegūst 
otra, sekundāra izteicēja nozīmi un vērtējams kā puspredikatīvs komponents. 
Puspredikatīvs jeb sekundāri predikatīvs tas ir tādēļ, ka uz teikuma priekšmetu 
attiecas ne tieši, bet ar cita verba starpniecību (Kārkliņš 1976, 73).

Subjekta infinitīvs kā puspredikatīvs komponents saistās, pirmkārt, ar verbiem, 
kas izsaka virzīšanos, pārvietošanos – atgriezties, braukt, iet, jāt, lēkt, nākt, skriet 
u. c. Subjekta infinitīvs pie minētajiem verbiem ietver arī mērķa, nolūka nozīmi. 
Šādas konstrukcijas viegli pārveidojamas par saliktiem pakārtojuma teikumiem ar 
nolūka apstākļa palīgteikumu (Kārkliņš 1976, 73), piem.: 

(3) Paukšķēdamas krita zīles, ar kurām sanāca  mieloties meža zvēri. (N. Ikstena 
2014)

Subjekta infinitīvs kā puspredikatīvs komponents, otrkārt, saistās ar verbiem, 
kas izsaka vienošanos, veicināšanu – norunāt, nospriest, veicināt, vienoties u. c. 

(4) Francis cieši apņēmās iemācīties lasīt. (I. Ābele)

Transformāciju iespēja liecina par labu pieņēmumam, ka subjekta infinitīvā 
saistījumā ar minētajiem verbiem ietverta arī potenciāla predikāta funkcija 
(Kārkliņš 1976, 74).

Objekta infinitīvs no subjekta infinitīva atšķiras vispirms ar to, ka ar objekta 
infinitīvu izteiktās darbības veicējs ir nevis tas subjekts, kas nosaukts teikuma 
priekšmetā, bet gan kāds cits. Otra atšķirība no subjekta infinitīva – subjekta 
infinitīvs vienkārša teikuma struktūrā kā tās paplašinātājs iesaistās tieši – uz 
teikuma sintaktiskā sakara (puspredikatīvā sakara) pamata. Turpretim objekta 
infinitīvs vienkārša teikuma struktūrā iesaistās ar vārda sintaktiskā sakara – 
pakārtojuma – starpniecību (Kārkliņš 1976, 75). Jau minētajā (2) piemērā objekta 
infinitīvs kustēties kā papildinātājs pakārtots izteicējam piespiest. 

Kā puspredikatīvs komponents infinitīvs var būt saistīts gan ar absolūtas 
nozīmes, gan relatīvas nozīmes substantīviem teikuma priekšmeta, izteicēja vai 
vārdkopas atkarīgā komponenta funkcijā (Kārkliņš 1976, 78). Nominālais saistījums 
infinitīva puspredikatīvo funkciju daļēji neitralizē, īpaši tad, ja substantīvs ir 
teikuma priekšmeta pozīcijā, tomēr infinitīvs visos gadījumos saglabā spēju, 
konstrukciju transformējot, kļūt par patstāvīgu primāru izteicēju. Verba finītās un 
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infinītās formas funkcionālā sakarība minētajās konstrukcijās ir pierādījums tam, 
ka nominālā saistījumā esošo infinitīvu sintaktisko funkciju sistēmas apzināšanā 
lietderīgāk ir kvalificēt par puspredikatīvu komponentu nekā par atribūtu, kā tas līdz 
šim darīts latviešu valodas sintaksē. Infinitīva puspredikatīvā potence aktualizējas, 
ja infinitīvu resp. tā grupu savrupina (Kārkliņš 1976, 78–79).

„Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikas” sintakses daļā, raksturojot 
piekļautu, ar verba nenoteiksmi izteiktu apzīmētāju, atzīts, ka dažkārt ar verba 
nenoteiksmi izteiktais apzīmētājs ir ar adverbiālas attieksmes niansi (Ahero et 
al. 1962, 269), turpretim kā papildinātājs infinitīvs raksturots: „Nenoteiksme 
uzskatāma par papildinātāju vai nolūka apstākli, ja verbam, no kura tā atkarīga, ir 
patstāvīga nozīme.” (Ahero et al. 1962, 301)

Maigone Beitiņa (2009) darbības vārda nenoteiksmes formu atzinusi par visai 
parastu piekļautu postpozitīvu apzīmētāju, kas raksturo, konkretizē lietvārdu, kurš 
izsaka attieksmi pret darbību – griba, nodoms, uzdevums, cenšanās, mēģinājums, 
iespēja, piem.: 

(5) Kopš sabrucis Bābeles tornis, mums ir laupīta iespēja  saprasties. (KDi, 
15.05.2014.)

M. Beitiņa gan rakstījusi, ka atributīvā nenoteiksme teikumā var tikt 
papildināta ar apstākļiem, papildinātājiem, tādējādi it kā uzņemoties darbības 
vārda personas formas funkciju un veidojot visai plaša apjoma teikumu (Beitiņa 
2009, 221).

Pie puspredikatīviem komponentiem nominālā sakarā pieder arī ar adjektīvu 
saistīts infinitīvs tajos gadījumos, kad savrupinājuma rezultātā šāds adjektīvs 
kļuvis par puspredikatīvu komponentu, piem., Tie tūlīt saslējās, gatavi aizstāvēt 
sava ciema godu. (Kārkliņš 1976, 81)

Fāzes verbi var būt lietoti ne tikai personas (finītā), bet arī participa formā. Ja 
fāzes verbu participi veido savrupinātas divdabja konstrukcijas ar puspredikatīvu 
nozīmi, subjekta infinitīvs kļūst par šādu puspredikatīvu komponentu sastāvdaļu. 
Retumis fāzes verba particips ar tam piekļautu subjekta infinitīvu veido vārdkopas 
analogu, kas ir saskaņota vārdkopas atkarīgā komponenta pozīcijā. Šādam 
vārdkopas analogam ir ne tikai atributīva, bet arī potenciāla puspredikatīva 
komponenta nozīme, piem., Viegls vējiņš zuzināja dzeltēt sākušās liepu lapās (sal. 
Viegls vējiņš zuzināja liepu lapās, kas bija sākušas dzeltēt). (Kārkliņš 1976, 65)

Subjekta infinitīvs kā puspredikatīvs komponents var būt atkarīgs ne tikai 
no iepriekš minēto verbu [virzības un vienošanās, veicināšanas – A. K.] finītās 
formas, bet arī no šo pašu verbu participu formas savrupinātu divdabja konstrukciju 
(divdabja teicienu) sastāvā. Verba participa forma šādās konstrukcijās pati ir (pirmās 
pakāpes) puspredikatīvs komponents, bet subjekta infinitīvs iegūst sekundāra (otrās 
pakāpes) predikatīva komponenta funkciju. Tātad vienkārša teikuma (dziļajā) 
struktūrā var būt ietverta arī vairākpakāpeniska sekundārā predikācija (Kārkliņš 
1976, 74), piem.:

(6) Anta Priedīte veidojusi kostīmus un ir arī izrādes horeogrāfe, palīdzot 
režisoram ārdīt robežu starp reālo un nosacīto. (KDi 19.09.2013.)
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Līdzīgi subjekta infinitīvam arī objekta infinitīvs var būt atkarīgs no savrupināta 
patstāvīgas nozīmes verba participa kā pirmās pakāpes (primārs) puspredikatīvs 
komponents. Tāpat kā subjekta infinitīvs, arī objekta infinitīvs šādās konstrukcijās 
ir sekundārs (otrās pakāpes) puspredikatīvs komponents (Kārkliņš 1976, 76–77).

Izmantojot teorētiskās literatūras izpētē gūtās atziņas, analizētie ekscerpti 
apkopoti septiņās grupās. 

1. Subjekta infinitīvs un virzības verbs: 
(7) Tipiski rīcības sievietei eiropietei es pati devos  meklēt, saprast, atstiept, 

panest un noturēt savu jaunveidojamo pasauli. (L. Kota)
(8) Pasitis padusē Aleksandra Čaka dzejas grāmatu, Kaspars Zāle devās uz 

Kundziņsalu mācīties dzejoļus. (Ir, Nr. 41 (183))
(9) Ejam ar tēvu staigāt. Saelpoties svaigu gaisu. (G. Repše 2013)

2. Subjekta infinitīvs un verbs, kas izsaka vienošanos, veicināšanu: 
(10) Pēc šī notikuma nolēmu vairāk ar likteņa stāstu stāstīšanu nekaitēties. Un 

neskriet dzīves stāstam pa priekšu. (N. Ikstena 2013)
(11) Tas notiks brīdī, kad katrs beidzot pratīsies savu laiku nemērot nogriežņos. 

(KDi (Kultūras Diena un Izklaide) 07.03.2013.)
(12) Bet šajā koškrāsainajā septembrī tā vien prasās  paklejot pa ieliņu adījumiem 

un izirumiem… (J. Rokpelnis)

3. Objekta infinitīvi sekundāri predikatīvā funkcijā un verbs, kas 
izsaka procesu vai stāvokli, arī modālu nozīmi:
(13) Man ir bail nokaitināt savu sargeņģeli, ka es viņam lieku sevi tik daudz 

glābt. (E. Ruka) 
(14) Arī šīs grāmatas tapšanas laikā es lūdzu rakstniekus savaldīties ar sēnēm, 

pretējā gadījumā izveidosies sēņu recepšu krājums. (G. Repše 2012)
(15) Kaimiņu prezidents aicināja tautu sakopot spēkus un atlikušajos gados līdz 

valsts simtgadei „salabot Igauniju”. (Ir, Nr. 9 (151))
 (13) piemēra virsteikumā Man ir bail nokaitināt savu sargeņģeli infinitīvs 

nokaitināt saistīts ar adverbu bail.

„Latviešu valodas gramatikas” vienkārša teikuma sintakses daļas autore Ilze 
Lokmane atzinusi: „Infinitīvs latviešu valodā tiek lietots aiz modālas nozīmes 
lietvārdiem, retāk īpašības vārdiem (vēlēšanās, iespēja, spēja, alkas, griba, 
apņēmība, nepieciešamība, pienākums, pamudinājums, aicinājums, cerība, lūgums, 
nodoms, paraša, paradums, spējīgs u. tml.).” (Lokmane 2013, 753–754)

Pēc I. Lokmanes domām, fakts, ka šie lietvārdi ietilpst gramatiskajā centrā, 
apliecina, ka infinitīvs aiz tiem nevis raksturo lietvārdu, bet ietilpst predikatīvajā 
kompleksā, tātad uzskatāms par sekundāri predikatīvu komponentu, nevis 
apzīmētāju.

Otrs iemesls, kāpēc šāds infinitīvs būtu kvalificējams par sekundāri pre-
dikatīvu komponentu, – no lietvārda leksiskās nozīmes neizriet nepieciešamība pēc 
paplašinātāja nenoteiksmē (Lokmane 2013, 753–754). 
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Raksta autore piekrīt J. Kārkliņa un I. Lokmanes uzskatiem un infinitīvu aiz 
lietvārda (reti – īpašības vārda) uzskatījusi par sekundāri predikatīvu komponentu, 
kā pārliecinošu argumentu jau minētajiem uztverot arī šo komponentu vietu aiz 
nomena, kas latviešu valodā apzīmētājam nav tipiska. Salīdzinājumam minēts 
piemērs ar nenoteiksmi pirms apzīmējamā vārda:

(16) Saule bagātīgi šķiež staru šļakatas pār atdzimt kāro pilsētu. (I. Ābele)

4. Lietvārds un darbības vārda nenoteiksme sekundāri predikatīvā 
funkcijā

Šeit šķiramas divas apakšgrupas.
Pirmā apakšgrupa – infinitīvs aiz lietvārda teikuma priekšmeta vai izteicēja 
funkcijā:
(17) Inteliģence ir arī spēja  pielāgoties; ne tikai, bet arī. (KDi 28.02.2013.)
(18) Esmu priecīga un pateicīga, ka man bijusi laime dzīvē satikties ar saviem 

bērniem… (Ir, Nr. 9 (203))
(19) Saruna ar Dailes teātra aktieri Intaru Rešetinu (33) ir mēģinājums portretēt 

jaunu režisoru. (Ir, Nr. 16 (210))
(20) Superjaudīgu skaļruņu laikmetā silta vaniļas mērce ir gandrīz vienīgā 

iespēja aprunāties par vienkāršām lietām. (G. Repše 2012)

Otrā apakšgrupā iekļauti infinitīvi kopā ar lietvārdu vārdkopas atkarīgā 
komponenta – papildinātāja – funkcijā:
(21) Akmentiņš pasmaida par dzīves ironiju: kad Nora Ikstena stāstījusi par 

plānu  izveidot šo Rakstnieku un tulkotāju māju, viņš bijis skeptisks. (Ir, 
Nr. 42 (132))

(22) Pirms trim nedēļām paziņodams, ka JRT atceļ dalību Krievijas festivālos 
gada garumā, Alvis Hermanis izdarīja izvēli  nešķērsot robežu ar Krieviju. 
(Ir, Nr. 13 (207))

(23) Dzejolis dod iespēju vienlaikus just un domāt. (Ir, Nr. 14 (208))
(24) Vienlaikus, protams, jūtu sevī cīņassparu, vēlēšanos caur valodu stiprināt 

mūsu identitāti. (Ir, Nr. 14 (208))

Jūlijs Kārkliņš rakstījis, ka šādā pozīcijā – infinitīvs kā puspredikatīvs 
komponents kopā ar absolūtas vai relatīvas nozīmes substantīviem teikuma 
priekšmeta, izteicēja vai vārdkopas atkarīgā komponenta funkcijā – lielākoties ir 
substantīvi, kas derivatīvi saistīti ar attiecīgās grupas verbiem, piem., aicinājums, 
atgādinājums, aizliegums, brīdinājums, mājiens, (pa)skubinājums, pavēle, 
rīkojums, solījums, traucējums u. c. (Kārkliņš 1976, 78).

Ekscerpētajā materiālā kopā ar infinitīvu sekundāri predikatīvā funkcijā 
konstatēti lietvārdi (ie)spēja, laime, mēģinājums, nedarīšana, negribēšana, prasme, 
spēks, vēlēšanās, vajadzība, ambīcijas, plāns, izvēle, brīvība. Visi pieminētie ir 
abstraktas nozīmes lietvārdi, kas apzīmē domu priekšmetus (Smiltniece 2013, 325).

Īpašības vārdi šādā pozīcijā sastopami retāk – tā atzīts arī „Latviešu valodas 
gramatikā” (Lokmane 2013, 753), un eskcerpētie piemēri šo apgalvojumu 
apstiprina.
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5. Īpašības vārds un infinitīvs sekundāri predikatīvā funkcijā:
(25) Cilvēki bieži ir kārdināti domāt, ka citā vietā un citos apstākļos mana dzīve 

izdotos labāk. (Juris Rubenis, diena.lv, 26.09.2014.)
(26) Par divām lietām dzīvē nav vērts  uztraukties – par tām, kuras var labot, un 

par tām, kuras nevar. (Ir, Nr. 50 (140))
(27) Viņi [aizbraucēji] ir gatavi  atdot brīvu iespēju  dzīvot savā zemē un 

attīstīties tikai tāpēc, ka grib dzīvot labāk, nekā patlaban tas šeit ir iespējams. 
(KDi 21.03.2013.)

(27) piemērā atrodams gan nomināls sastata izteicējs (ir gatavi) un infinitīvs 
atdot, gan arī lietvārds vārdkopas atkarīgā komponenta funkcijā un infinitīvs 
(iespēju dzīvot un attīstīties) un modālais verbs un infinitīvs (grib dzīvot).

6. Subjekta infinitīvs un objekta infinitīvs otrās pakāpes sekundāri 
predikatīvā funkcijā – infinitīvs ir atkarīgs no divdabja sekundāri predikatīvā 
funkcijā:
(28) Tās [Rīgas grāmatas] veidošanas process bija sava veida psihoterapija, 

ļaujot man ieraudzīt savu pilsētu pilnīgi no citas puses. (Ir, Nr. 43 (133)) 
(29) Atšķirībā no cilvēka, kurš var iztaisīties par nez cik svarīgu, intelektuālu un 

dzidru dvēsli, l iekot pat citiem tam noticēt, ēdiens vienmēr ir patiess, lai cik 
dekorējumos nosmacēts. (G. Repše 2012)

(30) Varbūt es neapzināti cīnījos ar lepnības grēku un augstprātību, spiežot 
iemīlēt it kā nicināmus cilvēkus – gan sev, gan skatītājiem… (E. Ruka)

Kā atzīts „Latviešu valodas gramatikā”, sekundāri predikatīva komponenta 
sakarā rodas jautājums par verba patstāvīgo nozīmi un palīgnozīmi (Lokmane 
2013, 744). 

Arī Jānis Valdmanis (1989, 84) akcentē problēmu par to, kādus darbības 
vārdus finītajā formā saistījumā ar darbības vārdu infinitīvā un kādās konstrukcijās 
var atzīt par vienu teikuma komponentu.

Viens stāvoklis vai process nevar paplašināt otru, tas iespējams tikai tad, ja 
vienam darbības vārdam nav pilnvērtīgas leksiskās nozīmes – darbības vārds finītajā 
formā raksturo modalitāti un laiku, bet infinitīvā – izsaka stāvokli vai procesu, 
un tie abi kopā veido vienu teikuma komponentu – predikatīvo komponentu. Tādi 
savienojumi veidojas ar fāzes un voluntatīvajiem darbības vārdiem.

Par vienu teikuma komponentu nav uzskatāms infinitīva savienojums ar 
darbības vārdu finītajā formā, kurš izsaka, piem., virzības nojēgumu. Šie darbības 
vārdi analizējami kā divi patstāvīgi teikuma komponenti (Valdmanis 1989, 84).

Nenoteiksmi var piesaistīt dažādas semantikas verbu finītās formas. Tomēr ne 
jebkurš finītās formas savienojums ar nenoteiksmi veido saliktu izteicēju. Pirmkārt, 
salikta izteicēja sastāvā var iekļauties tikai subjekta infinitīvs, proti, finītās formas 
un infinitīva nosauktās darbības darītājs ir viens un tas pats – teikuma priekšmets. 
Otrkārt, jāņem vērā finītās formas semantika un jēdzieniskās attieksmes starp 
finīto formu un infinitīvu. Salikts izteicējs veidojas tikai tad, ja finītā forma nav 
leksiski patstāvīga, bet izsaka gramatiskas nozīmes, piem., modālu nozīmi: Mēs 
varam iet, fāzes (aspektuālu) nozīmi: Viņi sāka dziedāt, nejaušības nozīmi: Mums 
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laimējās satikties. Nenoteiksme saistījumā ar leksiski patstāvīga verba finīto formu 
uzlūkojama par patstāvīgu teikuma locekli (Lokmane 2013, 718–719).

Modālā nozīme pastiprinās saistījumā ar infinitīvu (Lokmane 2013, 719).

7. Diskutējami gadījumi:
(31) Es pārcēlos mācīties dzīvot tālāk, kā man piedāvāja liktenis. (L. Kota)
(32) Latvijā joprojām ir daudz iespēju, vajag tikai gribēt darīt. (Ir, Nr. 43 (133))

Par galveno kritēriju sekundāri predikatīva komponenta nošķiršanai izmantojot 
transformēšanu palīgteikumā, (31) piemērā iespējams pārveidojums nolūka ap-
stākļa palīgteikumā Es pārcēlos, lai mācītos dzīvot tālāk; tālāka transformācija, 
iespējams, varētu būt [..] lai mācītos, kā dzīvot tālāk.

(32) teikumā, iespējams, varētu pārveidot – vajag tikai gribēt, lai darītu.

Lai gan, kā iepriekš teikts, autore infinitīvu aiz nomena atzīst par sekundāri 
predikatīvu komponentu, tā kā uzskati par infinitīva funkciju kopā ar lietvārdu 
ir bijuši atšķirīgi – tas uzskatīts gan par apzīmētāju, gan sekundāri predikatīvu 
komponentu, diskutējamu gadījumu grupā iekļauts arī viens šāds piemērs.

(33) Nav punkta atspērienam, vai varbūt punkts ir, bet vairs nav gribēšanas 
atsperties. (O. Zebris)

Nobeigumā var secināt, ka infinitīvs ir plaši izmantots līdzeklis papildu 
darbības, resp., sekundārās predikativitātes, nosaukšanai teikumā. Turklāt tas 
ir lakoniskāks nekā, piem., divdabja teiciens vai citi savrupinājumu veidi, ar ko 
iespējams paust papildu darbību. Kā redzams pēc rakstā minētajiem piemēriem, 
subjekta infinitīvi sekundāri predikatīvā funkcijā (nosauc darbību, ko veic teikuma 
priekšmets) sastopami biežāk nekā objekta infinitīvi (nosauc darbību, ko veic ar 
papildinātāju nosauktais darītājs). Turpmāk vēl būtu pētāms jautājums par infinitīvu 
aiz nomena sekundāri predikatīva komponenta funkcijā.
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Summary
The infinitive may be analysed as a semi-predicative component in sentences where 
its function is to expand the underlying structural pattern of a simple sentence. It is 
possible to distinguish between two principal types of such constructions in modern 
Latvian – constructions with semi-predicative subject infinitives and constructions with 
semi-predicative object infinitives.
The study provides a summary of the treatment that the infinitive has received in the past 
in the work of Jūlijs Kārkliņš and other syntacticians as a semi-predicative component. The 
resulting synthesis of approaches is then used as a basis for analysing and classifying the 
collected language material. The overall (more general) objective of the study has been to 
catalogue the types of sentences that incorporate the infinitive in their structure in one way 
or another in the modern written Latvian.
The infinitive is, clearly, a widespread means of expressing additional, viz. secondary or 
subordinate, predication in Latvian, and it is arguably more laconic, economical in form 
than, for example, participial clauses and some other types of constructions used to express 
additional action. The status of the infinitive following a noun as a semi-predicative 
component, however, remains controversial in Latvian linguistics and requires further 
research.


