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Rakstā aplūkots opozīciju aspektā interesants un latviešu valodniecībā maz aplūkots 
jautājums: analizētas jā un nē, ne un nē, ja un ne atšķirīgās un kopīgās funkcijas. Apgalvo-
juma partikula jā un nolieguma partikula nē bieži lietotas vienādās diskursa iezīmētāju 
funkcijās. Konstatētas četras jā un nē kopīgās funkcijas: apgalvojums, konkretizējums, vis-
pārinājums un predikatīvā kodola aizstāšana.
Ne un nē ir saistīti ar noliegumu, un nē bieži sastopams no valodas normas viedokļa nevēlamā 
lietojumā ne vietā, aizstājot iepriekš nosaukta izteicēja nolieguma formu. Tas skaidrojams 
ar polaritāti – nē tiek pretstatīts visai iepriekš nosauktajai situācijai, piem., Ja tas otrs to 
ievēros, saskatīs, saklausīs, sapratīs – tad jūtas ir abpusējas. Ja nē – tad šis cilvēks nav 
uz viena viļņa ar jums, kur nē aizstāj visu iepriekšējo izteikumu. Savukārt savienojums 
vai nē aiz darbības vārda apgalvojuma formā lietots kā disjunkcija pēc analoģijas ar jā vai 
nē, piem., Ar laiku bērns apzinās, vai vecāki viņu mīl vai nē, vai viņš ir saviem vecākiem 
vajadzīgs, nozīmīgs. Tātad ir jāizvēlas starp divām iespējām a vai b.
Vārdi ja un ne tiek lietoti jautājumos, kad teksta autors vēlas sagaidīt adresāta piekrišanu. 
Šādos gadījumos ja un ne lietoti kā runātāja maiņas beigu diskursa iezīmētāji. Šādā 
lietojumā ja uzskatāms par partikulu tāpat kā ne.
Kopumā konstatētas septiņas funkcijas, katrā no tām sastopami vismaz divi no vārdiem ja, 
jā, ne un nē. 

Atslēgvārdi: diskursa iezīmētāji, apgalvojums, noliegums, polaritāte, disjunkcija, runātāja 
maiņa.

Ievads
Rakstā aplūkota latviešu valodniecībā līdz šim maz pētīta tēma – vārdu ja un 

jā, ne un nē semantiskā un funkcionālā saistība un diskursa iezīmētāju funkcijas. 
Šis ir interesants jautājums semantisko opozīciju aspektā, jo liek pārskatīt gan jā 
un nē, gan ne un nē, gan ja un ne atšķirīgās un kopīgās funkcijas.

Latviešu valodā jā ir apgalvojuma partikula. To lieto, lai apstiprinātu jautājumā 
izteikto pieņēmumu (SV), piem.:

– Vai tu nāksi vakariņās?
– Jā, tūdaļ.
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Vārds nē ir nolieguma partikula, kuru lieto, lai noliegtu iepriekš izteikto 
pieņēmumu (SV):

– Vai Jānis ir atbraucis?
– Nē, viņš vēl ir ceļā.
Vārds ne ir nolieguma partikula, kuru lieto, lai noliegtu kādu vārdu vai 

izteikumu (SV), piem.:
Jānis ne mirkli negribēja palikt viens.
Baiba Valkovska un Ilze Lokmane norādījušas, ka gan ne, gan partikulu 

savienojums vai ne nereti tiek lietots stāstījuma teikuma beigās, ja runātājs vēlas 
pārliecināties par savu domu pareizumu un gaida adresāta apstiprinājumu, piem.: 
Dzīve taču ir skaista, vai ne? Labi deg, ne? (K) Līdzīga funkcija ir partikulai ja 
vispārējā jautājuma izteikuma beigās, piem.: Ak, tad mēnesi sagribēji, ja? Tu sevi 
māni, ja? (K) (Valkovska, Lokmane 2013, 779). Kā redzams, šādā funkcijā ja tiek 
arī dēvēts par partikulu, jo tas lietots līdzīgi kā ne vai vai ne. Pēc autores domām, 
šādā novietojumā ja uzskatāms par partikulu, kas lietota diskursa iezīmētāja 
funkcijā. Ja un ne diskursa iezīmētāju funkcija plašāk analizēta raksta 4. nodaļā.

Raksta mērķis ir noteikt ja, jā, ne un nē funkcijas un to funkciju savstarpējo 
saistību. 

Lai sasniegtu raksta mērķi, tiek īstenoti vairāki uzdevumi: 
1) aplūkots ja, jā, ne un nē skaidrojums vārdnīcā, lai konstatētu atšķirīgo un 

kopīgo šo vārdu semantikā;
2) analizēti Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa (turpmāk 

tekstā K), kā arī interneta (tvnet.lv, twitter.com, valmieraszinas.lv) piemēri 
ar partikulām ja, jā, ne un nē, lai noskaidrotu to funkcijas.

Nikole Naua (Nicole Nau) un Norberts Ostrovskis (Norbert Ostrowski) 
snieguši šādu partikulu raksturojumu: „partikulu nozīmi noteikt ir daudz grūtāk 
nekā apstākļa vārdu nozīmi, un tā bieži ir atkarīga no to pozīcijas un lingvistiskā 
konteksta” (Nau, Ostrowski 2010, 9). Valodnieks Brūss Freizers (Bruce Fraser) 
savukārt līdzīgi raksturojis diskursa iezīmētājus kā „pragmatisku leksisku vienību 
klasi, kas norāda saistību starp segmentu, kuru tie ievada, S2, un iepriekšējo 
segmentu, S1. Tiem ir pamatnozīme, kas ir procesuāla, nevis konceptuāla, un par 
to konkrēto interpretāciju ‘vienojas’ kontekstā – lingvistiskajā un konceptuālajā” 
(Fraser 1999, 950). Arī Debora Šifrina (Deborah Schiffrin) minējusi, ka „diskursa 
iezīmētājiem ir pamatfunkcijas, taču to lietojums diskursa iezīmētāju funkcijā 
ir daudzfunkcionāls” (Schiffrin 2003, 58). Tātad būtiska diskursa iezīmētāju 
pazīme – tiem ir pamatnozīme, taču konkrētā nozīme ir atkarīga no valodiskā un 
situatīvā konteksta (konsituācijas), kā arī novietojuma. Tas iezīmēts arī N. Nauas 
un N. Ostrovska sniegtajā partikulu raksturojumā. Vārdi, kas palīdz strukturēt 
diskursu, valodnieciskajā literatūrā tiek dēvēti dažādi – pragmatiskie iezīmētāji 
(pragmatic markers) (Fraser 2006), konektīvi (connectives) (Nau, Ostrowski 
2010), diskursa iezīmētāji (discourse markers) (Schiffrin 2003), diskursa partikulas 
(discourse particles) (Goddard 1998) u. c. Raksta autore uzskata, ka ja, jā, ne un nē 
pieder pie partikulu vārdšķiras un nereti tiek lietotas diskursa iezīmētāju funkcijā. 
Autore lieto terminu diskursa iezīmētāji, apzīmējot šos vārdus kopumā neatkarīgi 
no to piederības pie vārdšķirām vai sintaktiskajām funkcijām.
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1.  Vārdu ja un jā, ne un nē pamatnozīme
Vispirms aplūkosim vārdu ja un jā skaidrojumu „Latviešu literārās valodas 

vārdnīcā” (turpmāk tekstā LLVV) vietnē tezaurs.lv, lai konstatētu, kāda ir to 
semantiskā saistība.1 Šķirkļi sastatīti tabulā, lai ērtāk būtu pārskatāmas vārdnīcā 
sniegtās nozīmes. Autore izmantojusi LLVV, jo tajā minēts visvairāk nozīmju un 
piemēru. 

ja pakārtojuma saiklis jā part.

1. Saista salikta teikuma komponentu ar 
palīgteikumu, norādot uz nosacījuma at-
tieksmi starp tiem.

„Es palīdzēšu arī taviem draugiem, ja tu 
man uzticēsies.” Birze 3, 42.

Ja eglēm ļauj pāraugt, no serdes sāk 
trunēt .. Upīts 4, 159.

// Saista salikta teikuma komponentu ar 
palīgteikumu, norādot uz nosacījuma at-
tieksmi starp tiem, kā arī uz laika jēdzie-
nisko attieksmi starp tiem.

Šo purva galu varēja nosusināt vienīgi tad, 
ja upurētu veco Raudupes dzirnavu dambi .. 
Lācis 12, 374.

2. Saista salikta teikuma komponentu ar 
palīgteikumu, norādot uz subjekta attiek-
smi starp tiem, kā arī uz nosacījuma jē-
dzienisko attieksmi starp tiem.

Cik labi, ja cilvēks cauri gadu desmitiem 
spēj saglabāt možumu un veselīgu humoru! 
Rīgas B 58, 57, 4.

3. Saista salikta teikuma komponentu ar 
palīgteikumu, norādot uz objekta attiek-
smi starp tiem, kā arī uz nosacījuma jē-
dzienisko attieksmi starp tiem.

Es neņemu ļaunā, ja ikviens palīdz ar pa-
domu pēc savām spējām un saprašanas. Va-
nags 8, 112.

1. Lieto, lai apstiprinātu jautā-
jumā izteikto pieņēmumu.

„Vai jūs esat no Rīgas?” – „Jā, 
no Rīgas.” Skujiņš 5, 66.

„Vai tev ir drusku laika?” viņš 
jautāja. „Jā,” Mirdza atbildēja. 
Sakse 7, 133.

„Ieva ļoti jauka...” – „Jā,” Jo-
rens piekrīt. Zigmonte 2, 40.

„Cik stipri smaržo šīs puķes.” – 
„Jā, smaržo...” Brodele 17, 92.

Ira apmierināta klausās. Jā, tā ir 
īsta pasaka .. Zigmonte 2, 53.

Jā, te kalnos bija sava dzīve, 
savas paražas, sava morāle. Birz-
nieks-Upītis 6, 208.

// Lieto, lai reizē ar jautājumu 
apstiprinātu iespējamo atbildi.

„Te jūs dzīvojat, bet otrā pusē 
Kaspartēvs, jā?” Ieva jautā. „Un 
Kas parmāte,” zēns precizē. Zig-
monte 2, 187.

„Nu viss pagalam, Birkenbaum? 
Jā?” – „Laikam,” puisis atbildēja. 
Blaumanis III, 27.

// Lieto, lai atsauktos (kādam).
„Joren,” Ieva pasauc. – „Jā?” – 

„Nekas. Es tikai gribēju paskatī-
ties uz tevi.” Zigmonte 2, 261.

1 Šeit un turpmāk saglabāts vārdnīcā lietotais atsauču noformējums, lietoti vārdnīcā 
atrodamie piemēri un saīsinājumi.
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ja pakārtojuma saiklis jā part.

4. Saista salikta teikuma komponentu ar 
palīgteikumu, kas konkretizē šajā teiku-
ma komponentā minēto vietniekvārdu, un 
vienlaikus norāda uz atributīvo attieksmi 
starp tiem, kā arī uz nosacījuma jēdzienis-
ko attieksmi starp tiem.

Tā viņš arvien izdomāja visus darbus, arī 
tādam gadījumam, ja diena būs lietaina. Bir-
ze 4, 86.

5. Savienojumā „ja arī”: saista salikta tei-
kuma komponentu ar palīgteikumu, norā-
dot uz pieļāvuma attieksmi starp tiem un 
pastiprinot nojēgumu par šo attieksmi.

Bet, ja arī barons būtu bijis gatavs pie-
dot, – viņš [Andriksons] tak nevarēja iet lūg-
ties! Blaumanis II, 318.

6. Saista patstāvīgu teikumu ar iepriekšējo 
kontekstu.

Ā, šis Zaļga! Ja tas viņam nebūtu uzmā-
cies! Blaumanis III, 20.

„Tad jau tu esi no mūsu gājuma, kauls no 
mūsu kaula. Ja tik nesamaitās tevi tajā kungu 
maizē...” Lācis 12, 74.

2. lietv. nozīmē. Pozitīva atbilde 
(piem., uz kādu priekšlikumu). 
Pozi tīva atbilde uz bildinājumu.

„Zini, ja tā lieta, par kuru tu 
vienmēr sapņo un stāsti, iznāktu 
tāda, tad es teiktu – jā.” Zigmonte 
2, 282.

„Jūsu mamma bija tik laipna 
un apsolīja man, ka jūs abas mani 
nākamā svētdienā apmeklēsiet,” 
Akmentiņš runāja. „Nesakiet nu 
jūs „nē”, kad viņa jau laipni „jā” 
sacījusi.” Blaumanis II, 252.

„Skaties, kas par jaukumu vis-
apkārt, un šitādā laikā tu par pre-
cēšanos vari domāt!” .. – „Mīļo 
Lienīt, saki nu „jā”. Saki nu „jā”.” 
Blaumanis 6, 258.

1. tabula

Kā redzams, vārds ja vārdnīcā tiek uzskatīts tikai par saikli, kuram ar jā 
funkcionālas saistības nav, partikulas ja lietojums jautājumos netiek pieminēts. 
Lai gan vārda ja saikļa lietojums rakstā analizēts netiek, autore sniegusi ieskatu 
šķirklī dotajās ja nozīmēs, lai parādītu, ka būtisks un plaši izplatīts ja lietojums 
jautājumos vārdnīcā vispār nav fiksēts (par to plašāk sk. 4. nodaļā). 

Aplūkosim ne un nē skaidrojumu LLVV. Arī ne un nē šķirkļi sastatīti tabulā, 
lai to skaidrojums būtu pārskatāmāks.
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ne2 part; niansējamā vārda 
priekšā

nē part.

1. Lieto, lai noliegtu vārdu 
vai izteikumu.

Ne visi rūpējās tikai par sa-
vām interesēm. Dripe 2, 96.

Kārlēnu nevarēja vairs ne 
pazīt: tukls, brūns iededzis .. 
Birznieks-Upītis 1, 39.

// Lieto iepriekš minēta 
verba noliegtās formas vie-
tā.

„Bez maizes cilvēks var dzī-
vot, bet bez ūdens ne,” Māls 
atbubināja. Kalndruva 5, 97.

„Vai mēs brauksim?” Ira 
pienākusi jautā. „Laikam ne,” 
māte domīgi atbild. Zigmonte 
2, 268.

2. Savienojumā „vai ne”: lie-
to, lai piešķirtu jautājumam 
apstiprinājuma nokrāsu.

„Jūs no Cirka skolas, vai 
ne?” – „Jā,” atbildu. Bels 1, 
126.

„Tu strādāsi, vai ne?” viņa 
jautāja. Janelis pamāja .. Birze 
5, 211.

1. Lieto, lai noliegtu iepriekš izteikto pieņēmu-
mu.

Ja viss sils izdegtu! .. Nē, nē, to Andriksons ne-
bij gribējis. Blaumanis II, 321.

Atskan telefona zvans. Tai vajag būt viņai! Nē, 
nav. Bērce 5, 91.

// Lieto, lai apstiprinātu ar noliegumu izteik-
tā jautājuma saturu.

„Tu esi klāt!” viņa sacīja. – „Jā, esmu klāt.” – 
„Nenomaldījies?” – „Nē, nenomaldījos.” Bels 1, 
96.

„Avīzi neatvedi?” – „Nē!” es iesaucos. „Avīzes 
mums nav.” Saulītis 13, 76.

Reiz vakarā pie manis ienāca kāda sieva un 
jautāja, vai es neesot redzējis Juhanesu. „Nē,” es 
atbildēju. „Šodien viņš jūrā.” Skujiņš 5, 65.

2. Lieto, lai precizētu un pastiprinātu kādu 
pieņēmumu, piešķirot izteikuma saturam ap-
stiprinājuma nokrāsu.

Ieva reizēm palūkojās – zēns soļoja, rokas šū-
podams, šaurajā sejā apņēmīga izteiksme. Nē, 
Aivars atradīs sev vietu dzīvē .. Zigmonte 2, 152.

.. [sportiste] tomēr ieņēma trešo vietu. Un tre-
neris bija sajūsmināts. Nē, braša meitene! Zv 58, 
18, 12.

3. lietv. nozīmē. Noliedzoša atbilde, piem., uz 
kādu priekšlikumu. Noliedzoša atbilde uz bil-
dinājumu.

Kā tu, cilvēks, atsacīsi? .. Un vispārīgi – Selde-
riņš nespēj pasacīt nē, kad viņu lūdz. Kalndruva 
5, 152.

Kristaps gribēja apprecēties... Bet te nu Līvija 
pateica – nē. Zigmonte 2, 201.

// Noliegums.
„Mans nē arvienu smagāks ir.” Varbūt patiesi 

viņai [dzejniecei] spēcīgākie dzejoļi dzimst no 
nolieguma, nevis no labestības... Lit M 73, 50, 5.

4. nevēl. Lieto iepriekš minēta verba noliegtās 
formas vielā. Ne [2].

Vienam ieteicams sauļoties, otrs turpretī ne-
drīkst; viens var peldēties, cits nē. Zv 52, 11, 7.

2. tabula
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Interesanti, ka vārdu ne tāpat kā ja mēdz lietot arī saikļa funkcijā, saiklis ne 
un partikula ne ir gramatiskie homonīmi, sal.:

Ne viens, ne otrs nebija ieradies (ne – ne – vienojuma saiklis).
Par to viņš negribēja ne dzirdēt (ne – partikula).
Vārdnīcā saiklim ne ir atsevišķs šķirklis, tāpēc, atšķirībā no ja, autore to nav 

sniegusi. Saikļa nozīmē lietotajiem ja un ne nav funkcionālas saistības, un tie šajā 
rakstā aplūkoti netiek.

Pēc LLVV sniegtā ja, jā, ne un nē skaidrojuma var secināt, ka ne un nē kopīgā 
funkcija ir nolieguma izteikšana, savukārt jā un nē – apstiprinājuma izteikšana. Pēc 
sniegtā skaidrojuma ja ar pārējiem vārdiem semantiskas un funkcionālas saistības 
nav, tomēr savāktie valodas piemēri liecina par pretējo.

Balstoties uz ja, jā, ne un nē nozīmes, kā arī lietojuma ekscerpētajos piemēros, 
autore šos vārdus apskatījusi pāros: 2. nodaļā aplūkotas jā un nē, 3. nodaļā – ne un 
nē un 4. nodaļā – ja un ne atšķirīgās un kopīgās funkcijas.

2. Jā un nē kopīgās funkcijas
Jau pēc vārdnīcā sniegtā skaidrojuma un piemēriem redzams, ka jā un nē ne 

vienmēr lietojami pretējās nozīmēs – nereti to funkcijas pārklājas. Tā kā iepriekš 
aplūkots jā un nē skaidrojums salīdzinājumā ar ja un ne, aplūkosim tieši kopīgās jā 
un nē funkcijas. Tās sastatītas tabulā.

nē part. jā part.

// Lieto, lai apstiprinātu ar noliegumu izteiktā 
jautājuma saturu.

„Tu esi klāt!” viņa sacīja. – „Jā, esmu klāt.” – 
„Nenomaldījies?” – „Nē, nenomaldījos.” Bels 1, 
96.

„Avīzi neatvedi?” – „Nē!” es iesaucos. „Avīzes 
mums nav.” Saulītis 13, 76.

2. Lieto, lai precizētu un pastiprinātu kādu 
pieņēmumu, piešķirot izteikuma saturam ap-
stiprinājuma nokrāsu.

Ieva reizēm palūkojās – zēns soļoja, rokas šū-
podams, šaurajā sejā apņēmīga izteiksme. Nē, 
Aivars atradīs sev vietu dzīvē .. Zigmonte 2, 152.

.. [sportiste] tomēr ieņēma trešo vietu. Un tre-
neris bija sajūsmināts. Nē, braša meitene! Zv 58, 
18, 12.

1. Lieto, lai apstiprinātu jau-
tājumā izteikto pieņēmumu.

„Vai jūs esat no Rīgas?” – 
„Jā, no Rīgas.” Skujiņš 5, 66.

„Vai tev ir drusku laika?” 
viņš jautāja. „Jā,” Mirdza at-
bildēja. Sakse 7, 133.

Ira apmierināta klausās. Jā, 
tā ir īsta pasaka .. Zigmonte 2, 
53.

3. tabula

Vārdus jā un nē mēdz lietot, lai izteiktu apstiprinājumu, taču tā nav vienīgā 
šo vārdu kopīgā funkcija. Jā un nē bieži tiek lietoti diskursa iezīmētāju funkcijā. 
Raksta autore jau iepriekš pievērsusies dažām jā un nē kā diskursa iezīmētāju 
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kopīgajām funkcijām un konstatējusi trīs funkcijas – konkretizējums, vispārinājums 
un predikatīvā kodola aizstāšana. Konkretizējuma un vispārinājuma funkcijas šajā 
rakstā apskatītas minimāli, par tām autore rakstījusi jau iepriekš (sk. Zilgalve 
2012, 315–322; Zilgalve 2013, 123–131), savukārt predikatīvā kodola aizstāšanas 
funkcija aplūkota plašāk, jo ir interesanta jā un nē, ne un nē kopīgo funkciju 
aspektā. 

2.1. Konkretizējums
Jā un nē nereti lietoti pēc vispārīga jēdziena, uzskaitījuma, konkretizējuma 

sākumā (piemēros pasvītrots vispārīgais jēdziens un tā paskaidrojums sniegts 
treknrakstā):

(1) Pārsteidzoši, ka mūsdienās ar lamāšanos vairs nesastopamies vienīgi vārtu 
rūmēs, celtniecības objektos, pie dzērienu veikala u. tml. Tā sen vairs nav 
„gruzčiku”, bomžu un dzērāju ikdienas valoda. Jā, tieši valoda, jo atsevišķa 
kategorija cilvēku rupjus vārdus nelieto, lai kādu aizskartu, – viņi 
nelamājas, viņi vienkārši tā sarunājas. (K)

(2) Kristīne @onlyy_kikaaa: Dodos gulēt. Nē, pareizāk sakot – Mūzika, domas, 
sega. (twitter.com)

Vispirms tekstā tiek sniegta kāda vispārīga informācija, kam seko precizējums, 
tiek sniegta sīkāka informācija par iepriekš nosaukto. (1) piemērā lamuvārdi 
nosaukti vispārīgi par „gruzčiku”, bomžu un dzērāju ikdienas valodu, savukārt pēc 
tam precizēts, kāpēc tā darīts, tiek pateikts, ka tā nav lamāšanās, bet vienkārša 
sarunāšanās. (2) piemērā tiek nosaukta darbība dodos gulēt, bet aiz pareizāk 
sakot – precizēts, kas ar to patiesībā domāts.

2.2. Vispārinājums
Pretēji konkretizējumam vispārinājumā jā un nē lietoti, pirms tiek nosaukts 

kāds vispārināts jēdziens aiz uzskaitījuma, plašāka raksturojuma (piemēros 
pasvītrots paskaidrojums un vispārīgais jēdziens sniegts treknrakstā):

(3) Tā visa ir laimīga sagadīšanās, ka tā grāmata iznāca. Tur bija viena 
neparasta amerikāniete, kas Ulisu izdeva, bija neparasti draugi un paziņas, 
kas deva dažādu vielu. Jā, pieredze, sava un citu pieredze, ja ir, tad var iet 
literatūras klajā. (K)

(4) .. šodien subjektīvi mani patiešām neiespaidoja nedz Milberga kunga 
absolūtisms, nedz Inkēna kunga lietotā klibās govs alegorija, nedz arī 
klusējošo deputātu it kā neizteiktais jeb tādā veidā izteiktais arguments. Nē, 
tas viss mani neiespaidoja! (K)

Šajos piemēros atšķirībā no konkretizējuma vispirms tiek nosaukts konkrētais 
un pēc tam vispārināts, nosaukts kāds virsjēdziens, kopējs nosaukums iepriekšējam 
uzskaitījumam vai raksturojumam. (3) piemērā nosaukti elementi – neparasta 
amerikāniete, neparasti draugi un paziņas –, pēc kuriem nosaukts virsjēdziens 
pieredze. (4) piemērā savukārt minēts deputātu nosauktais – absolūtisms, klibās 
govs alegorija un neizteiktais jeb izteiktais arguments –, kas pēcāk apkopots ar 
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vārdu savienojumu tas viss (par šīm funkcijām plašāk sk. Zilgalve 2012, 315–322; 
Zilgalve 2013, 123–131).

2.3. Predikatīvā kodola aizstāšana
Jā un nē nereti lietoti, lai aizstātu iepriekš nosaukto izteicēju, piem.:

(5) Vai mīlestību var iemācīties? Es teiktu, ka jā. (tvnet.lv)
(6) Kādam bija pārsteigums, kādam droši vien nē. (valmieraszinas.lv)

(5) piemērā ar jā aizstāts iepriekš nosauktais izteicējs var iemācīties, savukārt 
(6) piemērā ar nē – (ne)bija. Kā jau pēc vārdnīcas šķirkļiem konstatēts, ne un nē ir 
saistīti ar noliegumu, tā ir kopīga nozīmes daļa. Viena no ne funkcijām ir iepriekš 
nosaukta darbības vārda noliegtās formas aizstāšana. Šādi mēdz lietot arī nē, tomēr 
tas, kā redzams iepriekš aplūkotajā ne šķirklī LLVV (sk. 2. tabulu), uzskatīts par 
nevēlamu lietojumu. Arī Vilma Kalme norāda, ka „ar partikulu ne mēdz aizstāt 
darbības vārdu, kurš teikumā ir izteicējs” (Kalme 2001, 62; sk. arī Breņķe 2013, 
677). Tātad (6) piemērā nē lietojums tiek uzskatīts par nepareizu, jo tādā funkcijā 
būtu jālieto ne: „Dažkārt literārajā valodā partikulas ne vietā sastop partikulu nē. 
Dārzā neziedēja ābeles, arī ķirši nē. Šāda partikulas nē lietošana nav atzīstama par 
literārās valodas normu.” (Ahero et al. 1959, 795)

Lai gan jā un nē pamatnozīmes ir pretējas, tie bieži lietoti vienādās diskursa 
iezīmētāju funkcijās. Autore konstatējusi trīs – konkretizējums, vispārinājums un 
predikatīvā kodola aizstāšana. Pēdējā nē lietojums uzskatāms par kļūdainu no 
valodas normas viedokļa, un tā vietā būtu lietojams ne.

Turpmākajā nodaļā apskatīti piemēri, kuros predikatīvā kodola aizstāšanas 
funkcijā sastopams gan ne, gan nē, un pamatots, kādēļ, pēc autores domām, 
vairākos gadījumos būtu pieļaujami abi varianti.

3. Ne un nē kopīgās funkcijas
Vārdi ne un nē ir saistīti ar nolieguma izteikšanu, un nē ļoti bieži sastopams 

no valodas normas viedokļa nevēlamā lietojumā ne vietā. Autore gan uzskata, ka 
bieži šādos gadījumos ir pieļaujams gan ne, gan nē lietojums. Ja vispirms nosaukts 
vispārējais jautājums, nākamajā izteikumā izteicēja nolieguma formas vietā var 
būt gan ne kā noliegtā darbības vārda priedēklis, gan nē kā atbilde uz iepriekš 
nosaukto vispārējo jautājumu: 

(7) Haris @akmens: @IngaSnore Jūsu teksts būtu PRECĪZI adresējams Viņķele‑
Kārļu‑Karlīņu epizodei. Vai toreiz klupāt virsū Viņķelei un Ķīlim? Varu derēt, 
ka ne. (twitter.com)

(8) Dāvis Circenis @Auzu_Davis: Vai esi kaut kad piedzīvojis kaut ko jautrāku 
par sēdēšanu mājās brīvdienās? Es arī nē. :) (twitter.com)

(9) Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputātus balsot par 
13. – deputātes Šleseres priekšlikumu. (K)

(10) Patverums Drosa Maja @PatverumsDM: Vai Tu zini kā jauniešus izglītot par 
#cilvēktirdzniecība? Ja nē, tad piedalies seminārā! (twitter.com)
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Pēc raksta autores domām, apskatītajos piemēros ne vai nē lietojums atkarīgs 
no interpretācijas: var lietot nē kā atbildi uz vispārējo jautājumu, kā tas darīts (8) 
un (10) piemērā, vai ne kā noliegtā darbības vārda aizstājēju, proti, (7) piemērā – 
Varu derēt, ka neklupāt, bet (9) – Ja nav, lūdzu .. 

Ne bieži lietots kopā ar kādu citu vārdu, piem., ar ja, vai. Ar ja ne tiek veidots 
nosacījuma teikums, kur pirmajā teikuma daļā gramatiskais centrs ir izlaists, t. i., 
darbības vārds netiek nosaukts atkārtoti nolieguma formā:

(11) Ja cilvēks maina darbavietu, slēdzot jaunu līgumu, viņš interesējas, vai darba 
devējs piedāvā PPF: ja ne, atliek noslēgt individuālo līgumu un iemaksāt 
pašam. (K)

(12) Nemuldi! Skaiti vēlreiz! Ja ne – dabūsi pa purnu! (K)

Vārds ne (11) piemērā aizstāj iepriekš nosaukto izteicēju (ne)piedāvā, 
savukārt (12) piemērā atbilstoši darbības vārda nākotnes formai teikuma otrajā 
daļā dabūsi – (ne)skaitīsi.

Arī savienojums ja nē nereti lietots pēc nosacījuma teikuma. Šādos gadījumos 
var uzskatīt, ka noliegts nav tikai izteicējs, bet gan visā nosacījuma teikumā vai tā 
daļā (vai daļās) minētā situācija: 

(13) Ja kārtīs redzu, ka šim pārim ir nākotne, es rīkojos, ja nē, esmu skarba un 
atsaku. (K)

(14) Ja tas otrs to ievēros, saskatīs, saklausīs, sapratīs – tad jūtas ir abpusējas. Ja 
nē – tad šis cilvēks nav uz viena viļņa ar jums. (K)

(15) Ja projekts būs izdevīgs, „Latvenergo” lems par investīcijām tā īstenošanā, ja 
nē – piedodiet kolēģi un kaimiņi, bet Latvija tādā projektā nepiedalīsies! (K)

Šajos piemēros līdz vārdu savienojumam ja nē ir vairāki izteicēji, turklāt nē 
attiecas nevis uz pēdējo, bet gan uz pirmo nosaukto izteicēju. Pārveidosim (13), 
(14) un (15) piemēru, nē vietā ievietojot atbilstošo izteicēju:

(13a) Ja kārtīs redzu, ka šim pārim ir nākotne, es rīkojos, ja neredzu, esmu skarba 
un atsaku. 

(14a) Ja tas otrs to ievēros, saskatīs, saklausīs, sapratīs – tad jūtas ir abpusējas. 
Ja neievēros, nesaskatīs, nesaklausīs, nesapratīs – tad šis cilvēks nav uz 
viena viļņa ar jums.

(15a) Ja projekts būs izdevīgs, „Latvenergo” lems par investīcijām tā īstenošanā, 
ja nebūs izdevīgs – piedodiet kolēģi un kaimiņi, bet Latvija tādā projektā 
nepiedalīsies! 

Kā redzams, nē attiecas uz pirmo nosacījuma teikumā nosaukto izteicēju, pēc 
kura var sekot pat vairāki citi izteicēji. Pēc autores domām, arī šādos gadījumos 
iespējamas divas interpretācijas. Var uzskatīt, ka nē aizstāj aiz pirmā nosacījuma 
saikļa ja nosaukto izteicēju (vai izteicējus), tātad iederīgāks no valodas normas 
viedokļa būtu ne. Otrajā interpretācijā nē lietots kā vairākās teikuma daļās vai 
veselā teikumā raksturotās situācijas noliegums, proti, šeit būtiska saistība ar 
polaritāti – semantisku kategoriju, ko veido apgalvojuma un nolieguma pretstats 
(Skujiņa 2007, 303). Tātad nosacījuma teikumā paustā situācija uztverama kā 
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viens apgalvojums, kuram pretstatīts ja nē kā visas iepriekš nosauktās situācijas 
noliegums.

Kā iepriekš minēts, pamatfunkcijā jā un nē tiek pretstatīti kā apgalvojuma 
un nolieguma partikulas. Bieži starp tiem lietots saiklis vai, lai apzīmētu divas 
dažādas izvēles iespējas vai divas pretējas atbildes uz iepriekš nosauktu vispārējo 
jautājumu, piem.:

(16) Morics nevarēja izlemt, jā vai nē, tādēļ Nida izlēma viņa vietā, un abi jau 
bija mašīnā. (K)

(17) Nellija Ločmele @NellijaL: @IndrikisPutnins varu uzrakstīt vēlreiz – vai 
šāds „premjera kandidāts” Lembergs ir pieņemams? jā vai nē? (twitter.com)

Tātad (16) piemērā jā vai nē norāda divas izvēles iespējas – darīt vai nedarīt, 
savukārt (17) piemērā tiek uzdots vispārējais jautājums, pēc kura arī sniegti 
iespējamie (vienīgie) atbilžu varianti: jā vai nē. Domājams, pēc analoģijas ar 
konstrukciju jā vai nē tiek lietota arī konstrukcija ar darbības vārdu, pēc kura 
lietots vai nē, kur nē aizstāj darbības vārdu nolieguma formā: 

(18) Lovestoned ∞ @TheRealDzeina: Krāsot atpakaļ blondus matus vai nē? Kāds 
iesakat :D (twitter.com)

(19) Armands Simsons @armandssimsons: Šodien pirmā darba diena pēc 
atvaļinājuma. Ticiet vai nē, bet es esmu TĀĀĀĀĀ pēc darbiņa un kolēģīšiem 
noilgojies. Visiem to tā novēlu. (twitter.com)

(20) Ar laiku bērns apzinās, vai vecāki viņu mīl vai nē, vai viņš ir saviem vecākiem 
vajadzīgs, nozīmīgs. (K)

Pēc valodas normas prasībām (18), (19) un (20) piemērā nē būtu jāaizstāj ar ne, 
jo tas jālieto darbības vārda nolieguma formas vietā. Minētajos piemēros darbības 
vārds apgalvojuma formā un nolieguma partikula nē atrodas stingrās disjunkcijas 
jeb kontravalences saistībās – „tajā lietotais junktors „vai” norāda, ka abas iespējas 
ir nevis pieļaujamas („gan – gan”), bet stingri izslēdzošas (vai nu viens, vai otrs)” 
(Apsalons 2011, 72). Tātad šeit tiek izteikts apgalvojuma un nolieguma pretstats, 
sniegta izvēle a vai b pēc analoģijas ar jā vai nē.

Kā redzams pēc analizētajiem piemēriem, ne vienmēr ir iespējams noteikt 
stingru robežu, kuros gadījumos lietojams ne, kuros – nē. Tas varētu būt skaidrojams 
ar ne un nē kopīgo nozīmi – noliegumu, kuram var pretstatīt apgalvojumu, kas 
izteikts ar apgalvojuma partikulu jā. Nē nevēlamais lietojums ne vietā skaidrojams 
ar apgalvojuma un nolieguma šķīrumu, proti, nē lietots kā visas iepriekš nosauktās 
situācijas noliegums, kā arī pēc analoģijas ar jā vai nē, proti, divām dažādām 
izvēles iespējām.

Nākamajā nodaļā apskatīts ja un ne lietojums jautājumos, kur tie pilda 
diskursa iezīmētāju funkciju.

4. Ja un ne kopīgās funkcijas
Iepriekš aplūkotajā vārdnīcas šķirklī (sk. 2. tabulu) minēts savienojums vai 

ne, ko lieto, lai jautājumam piešķirtu apstiprinājuma nokrāsu. Par šādu lietojumu 
rakstījusi arī Ieva Breņķe: „Vairākvārdu partikulu vai ne lieto jautājuma teikuma 
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beigās, lai piešķirtu jautājumam apstiprinājuma nokrāsu. Piem.: Jūs laikam ļoti 
mīlat literatūru, vai ne? (L. Muktupāvela)” (Breņķe 2013, 677) Vai ne var tikt 
pievienots ne tikai jautājuma teikumam: „.. ja runātājs vēlas pārliecināties par savu 
nodomu pareizumu un gaida adresāta apstiprinājumu, stāstījuma komunikatīvā 
tipa konstrukcijas beigās var tikt lietots vārdu savienojums vai ne vai partikula ne: 
Dzīve taču ir skaista, vai ne? Iespaidīgi, vai ne? Labi deg, ne? (K)” (Valkovska, 
Lokmane 2013, 779) Gabriela Dīvalde (Gabriele Diewald), piemērā und dann 
kommt der große Balken, gell? (un tad nāk lielais stienis, vai ne?) raksturojot 
vācu valodas modālo partikulu gell, kas lietota tādā pašā pozīcijā kā ne un vai ne, 
norāda, ka šo runātāja maiņas beigu (turn‑final) diskursa iezīmētāju var uzskatīt 
par runātāja maiņas (turn‑taking) apakšgrupas iezīmētāju, kas prasa apstiprinājumu 
un uzsāk pāreju no pašreizējā runātāja uz klausītāju (Diewald 2013, 24–25). Šādā 
pozīcijā arī ja un ne uzskatāmi par runātāja maiņas beigu iezīmētājiem. Piemēri ar 
ne un vai ne sastopami bieži:

(21) Nē, man vajag, lai mums izdotos. Varētu sanākt baigi labā filma, vai ne? (K)
(22) Viktorija Ciuneļa @ViktorijaCiuneL: Referāts un reklāma ekonomikā, eseja 

krievu valodā, homotētija matemātikā... Tā skan mans ceturtdienas vakars. 
Jautri, ne? #aizraujoši (twitter.com)

(23) Dzintars Druska @Dzintarz: Ceru, ka Solvitai ceļš uz prezidentes amatu 
norakts. Tas būtu tā loģiski ne? (twitter.com)

Ar diskursa iezīmētājiem ne un vai ne (21), (22) un (23) piemērā teksta autors 
vēlas saņemt adresāta apstiprinājumu izteiktajam, proti, autors par savu domu 
pareizumu jau ir drošs. Arī vārds ja bieži sastopams tādā pašā novietojumā un 
funkcijā kā ne un vai ne, proti, jautājuma teikuma beigās, runātājam meklējot 
apstiprinājumu, piekrišanu izteiktajam: „līdzīga funkcija ir partikulai ja vispārējā 
jautājuma izteikuma beigās, piem.: Ak, tad mēnesi sagribēji, ja? Parunāsim rīt, ja? 
(K)” (Valkovska, Lokmane 2013, 779) Pēc atrastajiem piemēriem gan jāsecina, ka 
ja tiek lietots, kad runātājam par sacīto ir mazāka pārliecība, nekā lietojot ne vai vai 
ne, proti, teksta autors pieļauj iespēju, ka adresāts teikto varētu arī neapstiprināt:

(24) Nesanāca vai arī nebija iespēju? – Es tā teicu, ja? (K)
(25) Kaspars Foigts @laacz: Es saprotu, ka @CVK_zinas provizoriskos balso‑

šanas rezultātus strukturētā formātā nemaz nepiedāvā, ja? Oh well .. (twitter.
com)

(26) ciniSMS @cinisms: – Tu nu gan esi vēderu izaudzējis!
 – Tas nav vēders, tas ir Slavas kalns!
 – Saki? Un tad jau zem viņa tur tev ir kritušais varonis, ja? (twitter.com)

(24) piemērā runātājs nav drošs par to, ko viņš ir pateicis, tāpēc sarunas 
biedram to pārjautā. (25) piemērā par to, ka teksta autors nav pilnīgi pārliecināts, 
ka strukturētus balsošanas rezultātus nevar aplūkot, liecina vārdi es saprotu, ka .. 
izteikuma sākumā. Tātad teksta autors pieļauj iespēju, ka rezultāti ir pieejami, bet 
viņš nesaprot, kā tos atrast. (26) piemērā jautājums Un tad jau zem viņa tur tev 
ir kritušais varonis, ja? ir ironisks, un runātājam ir skaidrs, ka adresāts viņam 
nepiekritīs.

Salīdzināsim (21)–(26) piemēru, aizstājot ja ar ne un ne ar ja, sk. 4. tabulu: 
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(21a) Nē, man vajag, lai mums 
izdotos. Varētu sanākt baigi 
labā filma, ja?

(24a) Nesanāca vai arī nebija iespēju? – 
Es tā teicu, ne?

(22a) Viktorija Ciuneļa @
ViktorijaCiuneL: Referāts 
un reklāma ekonomikā, eseja 
krievu valodā, homotētija 
matemātikā... Tā skan mans 
ceturtdienas vakars. Jautri, 
ja? #aizraujoši 

(25a) Kaspars Foigts @laacz: Es saprotu, 
ka @CVK zinas provizoriskos balso‑
šanas rezultātus strukturētā formātā 
nemaz nepiedāvā, ne? Oh well ..

(23a) Dzintars Druska @Dzintarz: 
Ceru, ka Solvitai ceļš uz 
prezidentes amatu norakts. 
Tas būtu tā loģiski ja? 

(26a) ciniSMS @cinisms: – Tu nu gan esi 
vēderu izaudzējis!

 – Tas nav vēders, tas ir Slavas kalns!
 – Saki? Un tad jau zem viņa tur tev 

ir kritušais varonis, ne?

4. tabula

Pēc autores domām, (21), (22), (23) piemērā ne ar ja aizstāt nevar, jo 
pārveidotie izteikumi pēc konteksta nav loģiski. Ne nozīmē lielāku teksta autora 
pārliecību par to, ka adresāts viņam piekritīs, bet (21a), (22a) un (23a) piemērā 
lietotais ja pieļauj arī citādu atbildi uz sacīto. (24), (25), (26) piemērā aizstājot ja 
ar ne, mainās izteikumu nozīme, proti, teksta autoram ir lielāka pārliecība par to, 
ka adresāts viņam piekritīs, viņš ir drošs par izteikto. 

Pretēji vai ne savienojumi vai ja šādā funkcijā gan nav sastopami. Retumis 
sastopami piemēri, kur lietots vai jā:

(27) Tu taču zini, kā to var izdarīt, vai jā? (K)
(28) Tu taču esi nopircis šokolādes kūciņas, vai jā? (K)

Šādi savienojumi gan sastopami tikai rakstītā valodā, turklāt ļoti reti. Tas liek 
domāt, ka, iespējams, tekstu speciāli labojis redaktors, lai tas mazāk atgādinātu 
sarunvalodu.

Ja un ne bieži lietoti jautājumos, tie lietoti kā diskursa iezīmētāji, kas norāda 
runātāja maiņas beigas, prasa adresāta piekrišanu sacītajam un veido pāreju no 
šībrīža runātāja uz klausītāju. Ja tiek lietots, ja runātājam ir mazāka pārliecība par 
to, ka klausītājs viņam piekritīs, savukārt ne – kad runātājs ir drošs, ka klausītājs 
viņa teikto apstiprinās. Šādos gadījumos ja tāpat kā ne morfoloģiskā aspektā 
uzskatāms par partikulu.

Secinājumi
Pēc vārdnīcā sniegtā skaidrojuma var secināt, ka jā un nē kopīgā funkcija 

ir apstiprinājuma, savukārt ne un nē – nolieguma izteikšana. Vārds ja uzskatīts 
tikai par pakārtojuma saikli, un netiek pieminēta ja un ne kopīgā runātāja maiņas 
iezīmētāju funkcija jautājumos.



169

Opozīcijas sintaksē un semantikā

Lai gan jā un nē pamatnozīmē ir semantiskās opozīcijas, tie abi tiek lietoti 
līdzīgās diskursa iezīmētāju funkcijās. Autore konstatējusi trīs funkcijas – 
vispārinājums, konkretizējums un predikatīvā kodola aizstāšana. Pēdējā funkcijā nē 
lietojums no valodas normas viedokļa uzskatīts par nevēlamu, un šādos gadījumos 
ieteikts lietot ne.

Ne tiek lietots, lai aizstātu iepriekš nosaukto izteicēju nolieguma formā, taču 
ļoti bieži šādā funkcijā lietots nē. Tas skaidrojams ar polaritāti, proti, nē lietots kā 
pretstats, noliegums visai pirms tā nosauktajai situācijai. Savienojums vai nē aiz 
darbības vārda apgalvojuma formā lietots disjunkcijas saistībās pēc analoģijas ar jā 
vai nē, proti, ir jāizdara izvēle, un iespējama ir tikai viena vai otra.

Vārdi ja un ne, kā arī partikulu kopa vai ne tiek lietoti stāstījuma teikumu 
beigās, ja runātājs vēlas sagaidīt adresāta piekrišanu izteiktajai domai un izsaka 
to jautājuma formā. Šādos gadījumos ja un ne lietoti diskursa iezīmētāju funkcijā 
kā runātāja maiņas beigu iezīmētāji. Ja tiek lietots, ja teksta autoram ir mazāka 
pārliecība, ka adresāts viņam piekritīs, savukārt ne vai vai ne – ja autors ir drošs, 
ka adresāts viņa teikto apstiprinās. Morfoloģiski ja šādā lietojumā uzskatāms par 
partikulu tāpat kā ne.

5. tabulā apkopotas vārdu ja, jā, ne un nē konstatētās funkcijas. Pirmajā 
kolonnā nosaukts rakstā analizētais lietojums, un tam pretī ar „x” norādīts, kurš vai 
kuri no vārdiem šādā lietojumā ir sastopami. 

ja jā ne nē
Apgalvojuma izteikšana x x
Nolieguma izteikšana x x
Konkretizējums x x
Vispārinājums x x
Predikatīvā kodola aizstāšana x x x
Runātāja maiņas beigas x x

5. tabula

Tātad kopumā konstatētas septiņas funkcijas, katrā no tām sastopami vismaz 
divi no vārdiem ja, jā, ne un nē. Vārdiem jā un nē ir visvairāk kopīgo funkciju – 
tie var izteikt apgalvojumu, konkretizējumu, vispārinājumu un aizstāt predikatīvo 
kodolu. Ne un nē izsaka noliegumu un aizstāj predikatīvo kodolu, savukārt ja un 
ne iezīmē runātāja maiņas beigas.

Saīsinājumi
K  Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 
LLVV Latviešu literārās valodas vārdnīca (vietnē tezaurs.lv)
SV  Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca (vietnē tezaurs.lv)
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1. Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. www.korpuss.lv.
2. www.tvnet.lv
3. www.twitter.com
4. www.valmieraszinas.lv
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Summary
The current paper addresses a little-observed issue in Latvian linguistics from the aspect 
of oppositions: the different and common functions of jā and nē, ne and nē, ja and ne are 
analyzed.
Assertion particle jā and negation particle nē are often used as discourse markers in the same 
functions. There are four common functions stated: assertion, concretization, generalization, 
substation of the predicate.
Ne and nē are both related to negation, and nē is often used in the place of ne which is 
considered wrong from the aspect of language norm. However, this use is due to the 
polarity – nē is opposed to the whole situation mentioned before, e. g. Ja tas otrs to ievēros, 
saskatīs, saklausīs, sapratīs – tad jūtas ir abpusējas. Ja nē – tad šis cilvēks nav uz viena 
viļņa ar jums. ’If the other person notices, discerns, hears and understands it – then the 
feelings are mutual. If no – then this person is not on the same wavelength with you.’ The 
word group vai nē used after an affirmative verb is used in disjunction, analogically as in 
the use of jā vai nē, e. g. Ar laiku bērns apzinās, vai vecāki viņu mīl vai nē, vai viņš ir 
saviem vecākiem vajadzīgs, nozīmīgs. ‘By the time the child understands if parents love him 
or no, if he is necessary, important to his parents.’ So a choice from two given possibilities 
a or b has to be made.
Ja and ne are used in questions when the speaker wants the addressee to agree to what 
the speaker has said, e. g. Es saprotu, ka @CVK_zinas provizoriskos balsošanas rezultātus 
strukturētā formātā nemaz nepiedāvā, ja? Oh well.. ‘I understand that @CVK_zinas do not 
offer the preliminary voting results in a structured format, right? Oh well..’ In these cases 
ja and ne are used in the functions of turn-final discourse markers. Ja in this use should be 
considered as a particle like ne.
There are seven functions stated in this paper, there are at least two of the words ja, jā, ne 
and nē used in each of them.


