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Rakstā analizēti divu veidu robežgadījumi – sekundāri predikatīva komponenta un 
apzīmētāja, kā arī apzīmētāja un nomināla izteicēja robežgadījumi. Sekundāri predikatīva 
komponenta un apzīmētāja robežgadījumi aplūkoti, ņemot vērā sekundāri predikatīva 
komponenta un apzīmētāja tipiskās pazīmes, kontekstu, atbalsta vārdu un novietojumu. 
Izteicēja un apzīmētāja robežgadījumi analizēti kontekstā ar „būt” patstāvīgo nozīmi un 
papildfunkciju. Kaut gan, šķirot verba patstāvīgo funkciju no palīgfunkcijas, ir jāņem 
vērā sintaktiskās formas apkaime, šāda nošķiršana atsevišķos gadījumos nemaz īsti nav 
iespējama, tādēļ acīmredzot vārdformas novietojums reizēm ietekmē sintaktisko funkciju.
Iespējas mainīt novietojumu rada dažādas nozīmes nianses, kas saistītas gan ar izteikuma 
predikativitāti, gan modalitāti un laiku, gan aktualizāciju, gan komunikatīvo struktūru un 
emocionālo ekspresiju.

Atslēgvārdi: sekundāri predikatīvs komponents, vārdu secība, semantiskais modificētājs, 
saitiņa, patstāvīgā funkcija.

Atsevišķos gadījumos starp predikatīvu, sekundāri predikatīvu un pakārtojuma 
sakaru var rasties robežgadījumi, kuru sintaktiskās funkcijas noteikšanā bieži tiek 
ieteikts aplūkot vārdformas novietojumu. Šajā rakstā aplūkoti daži šādi gadījumi.

Bieži ir vērojamas konstrukcijas, kur arī infinitīva novietojuma maiņas dēļ var 
rasties šaubas par teikuma sintaktisko sastāvu. Piem., Jūlijs Kārkliņš infinitīvu par 
teikuma priekšmetu nosauc teikumā 

(1) Ilgāk te palikt nav iespējams. 

Turpretim līdzīgā teikumā ar atšķirīgu teikuma locekļu novietojumu izteicējs 
tiek uzskatīts par semantiski modificēta izteicēja daļu (Kārkliņš 1976, 54, 69):

(2) Viņam ir iespējams veikt šo uzdevumu. 

Jāatzīst, ka šādas problēmas visbiežāk rodas teikumos, kur infinitīvs saistīts 
ar vārdformām, kas noteiktā lietojumā var iegūt semantiskā modificētāja funkciju 
(iespējams, nepieciešams, spējīgs, tiesīgs u. c.), tomēr šajā rakstā infinitīvs netiks 
aplūkots, jo tas ir plašākas analīzes vērts. Galvenā uzmanība tiks pievērsta nomena 
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nominatīvam kā formai, kam noteiktā kontekstā ir iespējamas dažādas sintaktiskās 
funkcijas interpretācijas.

Nenoteikts adjektīvs vai adjektivējies divdabis, kam izteikumā var veidoties 
formu atbilsme gan ar apzīmētāju, gan sekundāri predikatīvu komponentu, gan 
nominālu izteicēju, reizēm ne tikai rada šaubas par tā sintaktisko funkciju, bet 
arī maina izteikuma nozīmi un komunikatīvo struktūru. Tātad aplūkotā problēma 
saistīta ar teikuma predikativitāti, sekundāro predikativitāti un vārdu savienojumu, 
bet ne tikai ar tiem. Šeit apskatīts tieši nenoteiktais adjektīvs vai adjektivējies 
divdabis nominatīvā un tas, kā pazīmes novietojums ietekmē teikuma nozīmi, 
komunikatīvo struktūru un pazīmes sintaktisko funkciju. 

Šķiet, ka pozīcijas maiņa reti noved pie sintaktisko funkciju maiņas (pretēju 
viedokli sk. Sirotinina 2006, 149), tomēr izteikumos ar verbiem, kas var būt lietoti 
gan patstāvīgā nozīmē, gan palīgfunkcijā, ir iespējams, ka funkcija mainās. Tātad 
viens no galvenajiem uzsvariem likts uz gadījumiem, kuros pazīmes novietojums 
ir pretrunā ar tipisko novietojumu vai liek šaubīties par vārdformas sintaktisko 
funkciju. 

Lai arī patiešām ir situācijas, kad viena un tā pati vārdforma atkarībā no 
interpretācijas un apkaimes var būt gan apzīmētājs, gan sekundāri predikatīvs 
komponents, gan izteicēja daļa, piem., izceltajā tekstā – (3) Nekur nav tik labi 
kā dillēs – zaļa un smaržīga tur dzīve (čipsu reklāma) –, tālāk analizēti divu 
veidu robežgadījumi – sekundāri predikatīva komponenta un apzīmētāja, kā arī 
apzīmētāja un izteicēja robežgadījumi. Sekundāri predikatīva komponenta un 
apzīmētāja robežgadījumi aplūkoti, ņemot vērā sekundāri predikatīva komponenta 
un apzīmētāja tipiskās pazīmes, kontekstu, atbalsta vārdu un novietojumu. 
Izteicēja un apzīmētāja robežgadījumi analizēti kontekstā ar būt patstāvīgo nozīmi 
un papildfunkciju, kas, kā zināms, noskaidrojas tikai noteiktā lietojumā – ar 
eksistenciālu, vietas, piederības (patstāvīgā funkcijā) vai kvalifikācijas nozīmi 
(saitiņas funkcijā) (sk. arī Heusinger, Maienborn, Portner 2011, 1805–1808).

1. Apzīmētājs un sekundāri predikatīvs komponents
Ja sekundāri predikatīvam komponentam – nomenam – veidojas formu 

atbilsme ar teikuma priekšmetu vai papildinātāju (Lokmane 2002, 50), vārdformas 
funkcijas noteikšanā šķietami liela nozīme ir tās pozīcijai teikumā, piem.:
(4) Māti Mia sastapa noraizējušos un neticami nervozu. (K)

1.1. Sekundāri predikatīvs komponents
„Līdzīgi atributīvai attieksmei sekundārā predikativitāte izsaka priekšmeta 

saikni ar tā pazīmi, bet atšķirībā no atributīvās attieksmes pazīme tiek piedēvēta 
priekšmetam saziņas aktā (pašā teikumā), t. i., šo attieksmi konstatē runātājs un tā 
netiek pieņemta kā iepriekš dota. Atributīva attieksme realizējas vārdu savienojumā, 
tā iesaistās teikumā jau kā gatava, iepriekš izveidota, turpretim sekundārā 
predikativitāte realizējas tikai teikumā. Īpašības vārds apzīmētāja funkcijā var būt 
gan noteiktajā, gan nenoteiktajā formā, bet īpašības vārds sekundāri predikatīva 
komponenta funkcijā var būt tikai nenoteiktajā formā, jo sekundāri predikatīvs 
komponents sniedz jauno informāciju.” (Lokmane 2013, 744) Tātad sekundāri 
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predikatīvais sakars, izceļot citā līmenī pazīmi, jau ietver konkrētās vārdformas 
aktualizāciju.

Tomēr sekundāri predikatīva komponenta analīzē būtiski ir vismaz trīs 
aspekti, pirmkārt, tas pauž īslaicīgu pazīmi, otrkārt, tam ir noteikts atbalsta vārds, 
treškārt, tam ir noteikta apkaime un novietojums. Tāpat svarīga ir predikāta nozīme 
un konkrētā izteikuma prosodija.

Sekundāri predikatīvs komponents parasti atrodas tuvu izteicējam, piem., 
pirms izteicēja: 

(5) Pelēks aust ziemas dienas rīts. 
(6) Mintauts nelaimīgs plātīja rokas. 
(7) Viņa kaila izkāpj no gultas. 
(8) viņš itin priecīgs pārdeva Izoldei visu lielo saišķi. (K)

Tomēr tas var būt novietots arī uzreiz aiz izteicēja, piem.: 

(9) Oļa sēdēja tik skumja.
(10) Alise sēž laiska un tējas nomierināta.
(11) Tā nav tiesa, ka reiz rīti ausa pelēki un klusi.
(12) Anete ienāca smaidīga. (K)

Ja sekundāri predikatīva komponenta – īpašības vārda vai divdabja ar 
nenoteikto galotni – atbalsta vārds ir lietvārds, kas vienlaikus ir sugasvārds, 
novietojuma maiņa, saglabājot SPK funkciju, ir ierobežota, piem.:
(13) Atausa miglains rīts – Miglains atausa rīts, Rīts atausa miglains. 

Ja šāds pazīmes izteicējs ir tieši pirms atbalsta vārda, tas visbiežāk iegūst 
apzīmētāja funkciju. Tomēr noteiktā konsituācijā un ar noteiktiem verbiem izteicēja 
funkcijā, arī ar noteiktu prosodiju runā ir iespējams, ka sekundāri predikatīvs 
komponents saglabā savu sekundāri predikatīvo funkciju arī tieši atbalsta vārda 
priekšā, piem., izteikumā ar rezultatīvu:

(14) Netaisos mazgāt tīrus pasta darbiniekus. (copeslietas.lv forums)

Savukārt, ja sekundāri predikatīva komponenta – īpašības vārda ar nenoteikto 
galotni – atbalsta vārds ir vietniekvārds vai īpašvārds, sekundāri predikatīva 
komponenta funkcija parasti saglabājas arī tad, ja šis komponents novietots tieši 
atbalsta vārda priekšā. Piem., piedēvējot īslaicīgu pazīmi teikuma loceklim, kas 
izteikts ar vietniekvārdu, sekundāri predikatīvais komponents bieži novietots tieši 
pirms tā: 

(15) Brūns un plats tas peld kā sens, smagnējs burinieks. 
(16) Aukstas tās ir čerkstošas un nemīlīgas.
(17) Jau nomazgāti un iefasēti tie maksās daudz vairāk.
(18) Pārsteigts un kails tu nometies ceļos [..]
(19) Priecīga viņa gāja pa ielu.
(20) Plāna kā dēlītis viņa guļ slimnīcas gultā. (K)
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Sekundāri predikatīvs komponents var atrasties arī īpašvārda priekšā, piem., 
(21) Saīdzis Ernests aizkrampēja durvis un sēdās pie krāsns. 

Tā kā vietniekvārdi un īpašvārdi attiecas uz konkrētām reālijām, tiem nav 
iespējams pievienot vārda sakaru nosacītu pazīmi, kas izteikta ar nenoteikto 
īpašības vārdu: gadījumos, ja pazīme – īpašības vārds ar nenoteikto galotni – tiek 
pievienota uz vārda sakaru pamata, piem., īpašvārds iegūst sugasvārda nozīmi 
(piem., nekad neesmu redzējusi mierīgu Emīlu) (sk. arī Van Valin, La Polla [1997] 
2004, 59).

Kā redzams, iepriekš minētajos gadījumos sekundāri predikatīvs komponents 
izteikts ar īpašības vārdu vai adjektivējušos divdabi ar nenoteikto galotni. Savukārt, 
ja sekundāri predikatīvs komponents izteikts, piem., ar skaitļa vārdu īpašības vārda 
nozīmē, mainot tā novietojumu, var mainīties arī nozīme:
(22) Meitene sēž istabā viena. ‘vientuļa, viena pati’ 

un 
 *Viena meitene sēž istabā. ‘kāda meitene’ 

Tomēr noteiktā kontekstā un ar noteiktu intonāciju arī izteikumā Viena 
meitene sēž istabā ir iespējams, ka skaitļa vārdam saglabājas sekundāri predikatīva 
komponenta funkcija.

1.2. Apzīmētājs ekspresīvos izteikumos
Sarunvalodā un dzejā eksistē arī izteikumi, kuros pazīmes izteicējs novietojas 

aiz atbalsta vārda, neiegūstot sekundāri predikatīva komponenta funkciju, piem., 
izteikumos – (23) viņas rokās līst asinis zelta; (24) mākoņi melni pa istabu 
šaudās – apzīmētāja funkcija novietojuma dēļ nemainās, jo netiek nosaukta 
īslaicīga, tikai darbības brīdim raksturīga pazīme. Šāda novietojuma maiņa saistīta 
ar atskaņām, emocionālo ekspresiju, protams, arī aktualizāciju u. c. aspektiem. Te 
jāpiemin arī pateicības frāzes, kur acīm redzami uzsvērts novērtējums, kas izteikts 
ar apzīmētāju aiz apzīmējamā vārda:
(25) Paldies liels/milzīgs.

Arī sarunvalodā sastopami izteikumi, kuros pazīmes izteicējs neatrodas 
tā vārda priekšā, uz kuru tas varētu attiekties. Domājams, ka šādos gadījumos 
pazīmes izteicējs tomēr būtu uzskatāms par apzīmētāju, nevis sekundāri predikatīvu 
komponentu, jo izteiktā pazīme nevis norāda uz nosauktās darbības laikā ierobežotu 
pazīmi, bet liecina par pastāvīgu nosauktās reālijas pazīmi: 
(26) runātāja es esmu diža. (K)
(27) Babas pūru es nepaspēju ievākt lielu. (twitter.com)
(28) Seju Pricene prata savilkt tik skumīgu, ka, paskatoties tajā, tūdaļ gribējās 

raudāt. (Hānbergs 2012)
(29) Putras jaunās saimnieces viņiem dod ūdeņainas [..] (K) 

Šāds novietojums, iespējams, izvēlēts tādēļ, lai īpaši izceltu pazīmi – 
apzīmētājs nolikts teikuma vai teikuma daļas beigās, veidojot specifisku aktuālo 
dalījumu – tēma ir lietvārds (piemēros – teikuma priekšmets vai papildinātājs), 
kura apzīmētājs atrodas rēmas centrā – teikuma beigās. 
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Vēl vairāk šāda pazīme aktualizēta, piem., nākamajā iezīmētajā izteikumā. 
Izceltā pazīme viena pati veido rēmu, bet sintaktiskā aspektā pat nav īsti skaidri 
novelkamas robežas, vai izteikums uzskatāms par parcelātu vai par izteikumu ar 
reducētu teikuma priekšmetu un saitiņu: 

(30) Sliedes ir karstas kā tējkanna uz plīts. Gar uzbēruma malām daudz zemenīšu. 
Lielas, tumšas. (Zālīte 2014) 

Par komunikatīvi dalāmiem šādā veidā var pārvērsties arī tipiski komunikatīvi 
nedalāmi izteikumi, piem.: 

(31) troksnis ir sacelts pārāk liels (neitrālā secība būtu *ir sacelts pārāk liels 
troksnis)

(32) Pieteikumi tika saņemti daudzi (neitrālā secība – *tika saņemti daudzi 
pieteikumi). (K)

2. Apzīmētājs un nomināls izteicējs
Ja pazīme ir pastāvīga un nav ierobežota ar izteicēja nosauktās darbības laiku, 

to parasti izsaka ar nominālu izteicēju vai apzīmētāju. 

2.1. Prepozitīvs adjektīvisks izteicējs
Kā zināms, „satura aktualizācijas ziņā sekundāri predikatīvs komponents 

atrodas vidū starp īsto izteicēju un apzīmētāju” (Lokmane 2013, 743). Tomēr, 
lai arī šajā ziņā visaugstākā aktualizācijas pakāpe jau tāpat piemīt pazīmei, kas 
izteikta ar izteicēju, atkarībā no komunikatīvā nodoma, konteksta un aktualizācijas, 
aktualizējot teikuma priekšmetu vai citus teikuma locekļus, teikuma sākumā var 
tikt izvirzīts viss izteicējs vai izteicēja daļa. Visbiežāk sastopami tādi izteikumi, 
kur mainās vietām teikuma priekšmets un izteicējs. Šādu novietojumu, domājams, 
galvenokārt nosaka konteksts, piem.,

(33) Samērā tradicionāli bija arī gleznotāja Ludolfa Liberta dažos rakstos 
sastopamie teorētiskie uzskati.

(34) Netieši diskriminējošs ir tāds darba samaksas kritērijs kā veicamā darba 
fiziskais smagums.

(35) Daudz būtiskāks ir ekonomiskais aspekts.
(36) Līdz ar to pašsaprotama kļūst lugas variatīvā lasījuma iespējamība.
(37) Šeit svarīgs ir vācu darbnīcu prestižs un Latvijas mērogiem lielais vācu 

darbnīcu skaits.
(38) Problemātiska ir situācija ar mācību personālu un tā apmaksas sistēmu.
(39) Vainīga bija pati Florence. (K) 

Tomēr apkaimes un verba palīgfunkcijas dēļ šajos piemēros nav šaubu par 
pazīmes izteicēja funkciju.

Sastopami arī tādi izteikumi, kur teikuma priekšmeta priekšā novietota tikai 
nomināla izteicēja daļa, kas ir īpaši uzsvērta, piem., 

(40) Politkorekta Zālīte ir bijusi tikai pret savu mammmu. (KDiena)



140

VALODA: NOZĪME UN FORMA 5

(41) Sportisks Lauris ir kopš skolas.
(42) Irmgarde bija kliedzoši jutusi savu kāju un to, cik – ak, debesu tēvs! – 

bezdievīgi kaulaina tā ir!
(43) bet priecīgs Aigars ir par to, [..] (K)
(44) Laurai jāmeklē tītariņi. Pavisam dumiņi viņi vēl ir [..] (Zālīte 2014)

Šajā gadījumā izteicēja funkcija ir skaidra, jo teikuma priekšmets izteikts 
ar īpašvārdu vai vietniekvārdu, kam nav iespējams apzīmētājs – īpašības vārds 
ar nenoteikto galotni (citos līdzīgos gadījumos var rasties šaubas par prepozitīva 
īpašības vārda sintaktisko funkciju). Šādās konstrukcijās, lai būtu iespējama šāda 
secība, nepieciešams kāds teikuma struktūras shēmas paplašinātājs.

Valodas materiālā konstatēti arī izteikumi, kur teikuma priekšmeta priekšā ir 
viss izteicējs kopā ar saitiņu. Šāds prepozicionāls nomināls izteicējs var būt gan 
īpaši ekspresīvā izteikumā ar jautājuma un izsaukuma funkciju – (45) [..] vai tad 
nav skaists tāds žests, gan arī vienkāršā stāstījuma teikumā, kur izteicēja prepozitīvo 
novietojumu ietekmē izteikuma komunikatīvā struktūra, resp., nepieciešamība 
teikumu sākt ar netiešo papildinātāju:

(46) par noziegumu ir atbildīgs Staļins.
(47) īpaši piemērots klientiem, kuriem ir svarīga bieža pārvietošanās un mobilitāte.
(48) Man ir svarīga arī estētiskā puse. (K)

Līdzīgi prepozitīvi nomināli izteicēji vērojami izteikumos ar lokāmajiem 
divdabjiem, kuri, šķiet, veic izteicēja funkciju, jo teikuma galveno nozīmi pauž 
tieši divdabis, piem., 
(49) No jaunā piegājiena dizainam izstādē ir redzams Olafura Tordarsona darbs 

Delirium Tremens.
(50) Ziemas periodā ir iecienīti ceļojumi uz siltākām zemēm.
(51) Taču arī citiem nav peļami rezultāti.
(52) Cilvēkam ir apgrūtināta skatīšanās gaismā.
(53) ir pārliecināts A. Voitehs. (K)

Tomēr, domājams, ir arī izteikumi, kur būt nozīme ir tuvāka patstāvīgai 
nozīmei, piem., (54) Ir aizliegti partiju nosaukumi, nosaukumu saīsinājumi un 
simbolika [..] (K), tātad vienlaikus rodas svārstības starp verba patstāvīgo nozīmi, 
resp., verbālu teikumu, un saitiņas funkciju, resp., nominālu teikumu.

2.2. Apzīmētājs vai adjektīvisks izteicējs
Vēl latviešu valodā vērojami tādi izteikumi, kuros teikuma priekšmeta un 

izteicēja novietojums neatšķiras no tipiskā novietojuma, tomēr nav pilnīgas 
pārliecības par būt saitiņas funkciju un trūkst arī kritēriju tās noteikšanai. Šādos 
teikumos, šķiet, mijas kvalifikācijas un eksistences, piederības vai vietas nozīme 
(par to sk. Lagzdiņa 1997, 196, 197).

Arī Ilze Lokmane norādījusi, ka ir gadījumi, kad verbu patstāvīgā funkcija 
un palīgfunkcija var robežoties un var konstatēt pāreju no vienas funkcijas uz otru 
(Lokmane 2012, 38). Latviešu valodas tekstu korpusā konstatēti vairāki izteikumi, 
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kur pazīme, kas izteikta ar kvantitatīvas nozīmes vārdformu, novietota tipiskajā 
nomināla izteicēja pozīcijā, piem.,
(55) Iespējams, [Jargalsaihans dzīvoja] zem tilta – Luksemburgā tie ir vairāki un 

diezgan lieli.
(56) Tie [mitekļi] esot bijuši vairāki.
(57) Sodi vispār bija daudzi un dažādi.
(58) Iemesli vietējās produkcijas neesamībai ir daudzi. (K)

Jau Inta Freimane un Jūlijs Kārkliņš ir norādījuši, ka pastāv struktūras 
shēmas, kur atkarībā no komponenta ar kvantitatīvu pazīmi novietojuma var 
runāt par verbāla divkopu teikuma modeļa (N2 Vfin

intrans ((59) Ir milzums darba)) 
inversu lietojumu vai arī par diviem dažādiem modeļiem – verbālu un nominālu 
(N2 (Vcopula) Nkvant ((60) Darba ir milzums)) – atkarībā no novietojuma. Attiecīgi 
verbālā teikumā tiek paziņots par darba eksistenci, nominālā – ka darba ir daudz 
(Freimane 1984, 58, 59), tomēr nākamajos minētajos piemēros, šķiet, abas šīs 
nozīmes kombinējas un nav īsti nošķiramas: 

(61) Ārpakalpojumu uzņēmumu klientu ieguvumi ir vairāki (varbūt „eksistē vairāki 
ārpakalpojumu uzņēmumu klientu ieguvumi”).

(62) Iemesli iedzīvotāju skaita samazinājumam ir vairāki.
(63) Pēc autora domām iemesli tam ir vairāki.
(64) Galvenie uzlabojumi ir vairāki.
(65) Tātad atslēgas jautājumi ir vairāki. (K)

Līdzīga struktūra vērojama arī izteikumos ar citām iespējamajām verba būt 
nozīmēm, piem., ‘piemist’ – (66) Balss viņam bija varena. (Hānbergs 2012); 
‘piederēt’ – (67) Ģitāras man ir divas. (Intervijas. Santa, 2013); tāpat arī ‘sanākt’ – 
(68) Ieraksts man sanācis dižs. (K)

Konstatēts arī teikums, kur tipisks atribūts – īpašības vārds ar nenoteikto 
galotni – novietots tipiskajā izteicēja vietā, tādējādi no vārdkopas izveidojot 
predikatīvu vienību un īpaši uzsverot pazīmi: 
(69) Kino tātad būs dokumentālais. (K)

Kā redzams, šajos gadījumos mainās sintaktiskā un komunikatīvā struktūra, 
bet ne semantiskā, turklāt bieži nianses ir tik niecīgas, ka nav iespējams runāt par 
kaut kādiem nošķiršanas kritērijiem. 

Kaut gan, šķirot verba patstāvīgo funkciju no palīgfunkcijas, protams, ir 
jāņem vērā sintaktiskās formas apkaime, resp., sintagmātiskie sakari ar citām 
sintaktiskajām formām teikumā (Lokmane 2001, 103), šāda nošķiršana atsevišķos 
gadījumos nemaz īsti nav iespējama, tādēļ acīmredzot novietojums reizēm tomēr 
ietekmē sintaktisko funkciju.

Secinājumi
Šajā rakstā apskatīto robežgadījumu problemātika cieši saistīta ar izteikuma 

aktuālo dalījumu un iespējām dažādot izteikuma informācijas struktūru. Situācijās, 
kad nomens var funkcionēt kā apzīmētājs, sekundāri predikatīvs komponents vai 
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izteicējs, sintaktisko funkciju noteikšanā ir būtiski vairāki aspekti – vārdformu 
nozīme, apkaime, virsējā struktūrā realizētie teikuma locekļi, teikuma nozīme un 
dažos gadījumos arī konkrētās vārdformas novietojums.

Sekundāri predikatīvs komponents, pievienojoties konkrētam izteikumam, 
vienlaikus pievieno arī aktuālu pazīmi, kuras aktualitāte īpaši nemainās novie-
tojuma ietekmē. Jautājums tikai – kā šī vārdforma iekļaujas pārējā izteikuma komu-
nikatīvajā struktūrā. Līdzīgi izteikuma komunikatīvā struktūra mainās, ja kādā 
valodas funkcionālajā stilā, piem., dzejā vai sarunvalodā, vārda sakaru nosacīts 
paplašinātājs novietots tam netipiskā vietā. Šajos gadījumos lielākā nozīme acīm-
redzot ir tam, vai īpašības vārds teikumā pauž kādas reālijas pastāvīgu pazīmi 
(apzīmētājs) vai arī norāda uz īslaicīgu, nosauktās darbības laikam raksturīgu 
pazīmi (sekundāri predikatīvs komponents). 

Būt patstāvīgās funkcijas un palīgfunkcijas, līdz ar to arī apzīmētāja un nomi-
nāla iz teicēja noteikšanā reizēm nepalīdz arī dziļāka gramatiskā centra un pa-
pla šinātāju analīze – iespējams, ka atsevišķos gadījumos, īpaši izteikumos, kur 
predikatīvajā kodolā verbs var veikt gan patstāvīgu, gan palīgfunkciju, vārdu 
secība tomēr ietek mē sintaktisko funkciju. Domājams, ka šādos teikumos varētu 
runāt par izteicēja un apzīmētāja sinkrētismu.

Iespējas mainīt novietojumu rada dažādu pakāpju nozīmes nianses, kas 
saistītas gan ar izteikuma predikativitāti, gan modalitāti un laiku, gan aktualizāciju, 
gan komunikatīvo struktūru un emocionālo ekspresiju, turklāt šīs nozīmes nianses 
bieži vien nemaz nav nošķiramas un konstatējamas.
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Summary
The article deals with two kinds of borderline cases – the borderline between the secondary 
predicate and the attribute, and the borderline between the attribute and the nominal 
predicate. The borderline between the secondary predicate and the attribute is analysed, 
taking into account the typical features of the secondary predicate and the attribute, the 
context and the position in the sentence. The borderline between the predicate and the 
attribute is analysed in the context of the lexical and the copular use of the verb būt ‘to be’. 
Although to distinguish these two functions of būt the environment of the syntactic form 
should be regarded, in the particular cases when this distinction is not possible, therefore it 
seems that the position of the word in the sentence can influence its syntactic function. The 
possible changes of the position in the sentence cause the shades of the meaning connected 
with the predicativity of the utterance, with the modality and tense, with the communicative 
structure, and the emotional connotation. Often all of these shades cannot be distinguished 
and recognized.


