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Daudzās Eiropas un citās valodās, īpaši ģermāņu valodās, aktuāli ir pētījumi par modali tāti 
un modālajiem darbības vārdiem, kamēr latviešu valodniecībā šajā jomā pētījumu apjoms 
nav tik plašs. Šī iemesla dēļ darbā izvirzīts mērķis izpētīt vienu no latviešu valodas modā-
lajiem darbības vārdiem – darbības vārdu varēt, tā modālo semantiku un funkcijas latviešu 
valodā. Lai sasniegtu šo mērķi, aplūkota teorētiskā literatūra par modalitāti un modālajiem 
darbības vārdiem, to izpratni latviešu, angļu un citās valodās; ekscerpēti un analizēti pie-
mēri ar darbības vārda varēt lietojumu, nosakot darbības vārda varēt morfoloģiskās pa-
zīmes un modālās nozīmes. Pētījuma gaitā noskaidrots, ka darbības vārds varēt latviešu 
 valodā var tikt lietots visās gramatiskajās formās, ar infinitīvu vai bez tā, kā arī epistē-
miskajā un deontiskajā modalitātē, izsakot šādas modālās nozīmes: pieņēmums, ironija, 
objektīva nepieciešamība, ieteikums, atļauja, norādījums, pamudinājums, prasība. Modālās 
nozīmes iespaido konteksts un darbības vārda izteiksme.

Atslēgvārdi: modalitāte, modālais darbības vārds, modālā nozīme, gramatiskā kategorija, 
funkcija.

Modalitāte valodniecībā aprakstīta dažādi, taču galvenā atziņa ir tā, ka 
modalitāte parāda teksta autora attieksmi pret izteikuma saturu vai situācijas norisi. 
Modalitāti var izteikt daudzveidīgi – ar runas intonācijas palīdzību, partikulām, 
iespraudumiem, darbības vārda izteiksmēm, modāliem darbības vārdiem u. c. 
(Skujiņa 2007, 236).

Latviešu valodā tradicionāli tiek runāts par epistēmisko modalitāti un deontis-
ko modalitāti, taču citās valodās izšķir vēl citus modalitātes paveidus, kā, piem., 
dinamisko modalitāti, bulētisko modalitāti, teleoloģisko modalitāti u. c. (Palmer 
2001, 8–9; von Fintel 2006, 2). Epistēmiskā modalitāte norāda uz teksta autora 
attieksmi pret izteikuma saturu, izsakot nepieciešamību, iespējamību, varbūtību 
(Skujiņa 2007, 107), savukārt deontiskā – uz teksta autora attieksmi pret situ-
ācijas norisi, izsakot pavēli, aizliegumu, ieteikumu (Skujiņa 2007, 84). Atšķirība 
starp abiem modalitātes veidiem vērojama arī no personas iesaistīšanās aspekta, 
resp., epistēmiskās modalitātes gadījumā teksta autors tikai izsaka viedokli par 
kādu  iespējamu notikumu, bet nespēj to kontrolēt vai ietekmēt, kamēr deontiskās 
 modalitātes gadījumā tam ir kontrole pār veicamo darbību (Quirk, Greenbaum 
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1972, 219). Deontiskās modalitātes galvenā pazīme ir teksta adresāta ietekmēšana. 
Izmantojot deontisko modalitāti, teksta autors ne tik daudz izvērtē konkrēto situ-
āciju un apstākļus, bet vairāk akcentē tieši pašu veicamo darbību, kas tiek izteikta 
ar darbības vārda izteiksmēm vai modālajiem darbības vārdiem (Kalviša 2008, 7).

Runājot par modalitāti, jāaplūko arī konteksts, jo tas lielā mērā nosaka, kāda 
modalitāte konkrētajai vienībai konkrētā situācijā piemīt. Uz to norāda arī Andra 
Kalnača (2001, 176–186) – „konteksta iespaidā gramatiskajām formām var atšķir-
ties formālais un jēdzieniskais saturs, respektīvi, gramatiskās nozīmes, kas ietver-
tas formā, norāda uz vienu semantiku, bet reālais konteksts – uz citu”. Turklāt 
vienai gramatiskajai formai atkarībā no konteksta var piemist gan epistēmiskā, gan 
deontiskā modalitāte (Swanson 2008, 4), kas novērojams arī latviešu valodā mo-
dālo darbības vārdu lietojumā.

Par darbības vārda modalitāti var spriest pēc darbības vārda izteiksmes un pēc 
modāliem darbības vārdiem, kas teikumā tiek lietoti modificētāja funkcijā. Modifi-
cētāji ir palīgnozīmē lietoti darbības vārdi, kas piesaistās darbības vārda nenoteik-
smei, veidojot saliktu izteicēju vai galveno locekli un piešķirot tam modālu (piem., 
nekādas automātiskas darbības nevar būt pieņemamas (www.delfi.lv)), fāzes (piem., 
Marija beidza skatīties filmu tikai plkst. 2.00) vai izpausmes veida, konkrētāk – ne-
jaušības (piem., Viņiem izdevās pagūt laikā uz lekcijas sākumu) nozīmi (Skujiņa 
2007, 237; Ivulāne 2012, 78). Modificētāji radušies, gramatizējoties patstāvīgam 
darbības vārdam, tātad tie uzskatāmi par gramatiskiem vārdiem, tomēr tie var pie-
šķirt patstāvīgam vārdam semantisku niansi (Pick 2009, 80; Ivulāne 2012, 78).

Kā viens no pirmajiem par modālajiem darbības vārdiem latviešu valodā 
rakstījis Jūlijs Kārkliņš darbā „Infinitīva sintaktiskās potences” (1976). Autors 
modālos darbības vārdus daļēji iedala sintaktiski nepatstāvīgu jeb relatīvas 
nozīmes vārdu grupā, resp., tie ir vārdi ar atvērtu semantiku, to jēga ne vienmēr ir 
saprotama bez konteksta (Kārkliņš 1976, 24–25). Taču tālāk J. Kārkliņš raksta, ka 
daļēji tie uzskatāmi arī par „saitiņverbiem”, kuru pamatfunkcija ir veidot analītiskas 
konstrukcijas. Tātad J. Kārkliņa (1976, 32) izpratnē modālie darbības vārdi ir kā 
starpposms starp relatīvas nozīmes darbības vārdiem un „saitiņverbiem”. Tālāk 
J. Kārkliņš (1976, 25) min, ka relatīvas nozīmes vārdi (atšķirībā no absolūtas no-
zīmes vārdiem) vienmēr piesaista noteiktā formā pievienotus locekļus, bez kuriem 
tie konsituatīvi nesaistītās konstrukcijās nemēdz tikt lietoti. Modālo darbības vārdu 
gadījumā tas ir infinitīvs (Skujiņa 2007, 237; Ivulāne 2012, 78).

J. Kārkliņš (1976, 65–66) šķir piecas modālo darbības vārdu grupas: 
1) darbības vārdi, kas izsaka prasmi, paražu, spēju, iespēju vai tām ko pretēju 

(piem., drīkstēt, jaudāt, mēgt, spēt, varēt u. c.); 
2) darbības vārdi, kas izsaka nodomu, gribu, tieksmi, gatavošanos (piem., 

censties, gatavoties, grasīties, gribēt(ies), mēģināt, vēlēties u. c.); 
3) darbības vārdi, kas izsaka nevēlēšanos, nepatiku, vilcināšanos (piem., 

kaunēties, kavēties, liegties, vilcināties, dergties, riebties u. c.); 
4) darbības vārdi, kas izsaka nenovēršamību, vajadzību (piem., (pie)nākties, 

vajadzēt u. c.); 
5) darbības vārdi ar nozīmi ‘vairīties’ (piem., baidīties, kaunēties, vairīties u. c.) 
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„Latviešu valodas gramatikā” (2013) šķirtas četras modālo darbības vārdu 
grupas. Pamatā tās ir tādas pašas kā J. Kārkliņam, izņemot pēdējo grupu (darbības 
vārdi ar nozīmi ‘vairīties’), kas netiek šķirta (Ivulāne 2013, 469).

Kā redzams, gan J. Kārkliņš, gan Baiba Ivulāne „Latviešu valodas gramatikā” 
modālos darbības vārdus iedala vairākās grupās, taču, kā to atzīst J. Kārkliņš, – nav 
iespējams skaidri apgalvot, ka „visi verbi, kas attiecināmi uz pieminētajām verbu 
semantiskajām grupām, vienādā mērā kvalificējami kā modāli verbi” (Kārkliņš 
1976, 66–67). Par to raksta arī Baiba Ivulāne (2010, 32), minot, ka latviešu 
valodniecībā būtu nepieciešams veikt plašākus modālo darbības vārdu pētījumus, 
jo ne vienmēr var skaidri noteikt, vai darbības vārds ir modāls vai nav.

Latviešu valodas modālo darbības vārdu pētniecībai pievērsies arī Aksels 
Holvūts (Axel Holvoet), skaidrojot, cik lielā mērā latviešu valodā var runāt par 
modālajiem darbības vārdiem. Kā svarīgu faktu A. Holvūts (2007, 129) min 
to, ka ne slāvu, ne baltu valodās modālajiem darbības vārdiem nav izteiktu un 
nepārprotamu morfoloģisku un morfosintaktisku pazīmju, kas tos nošķirtu no 
pārējiem darbības vārdiem. Viņš norāda, ka vienīgais nepārprotamais darbības 
vārds, kuru var uzskatīt par modālu, ir varēt (angļu val. can, be able), tomēr 
kopumā skaidri norobežot modālos darbības vārdus latviešu valodā nav iespējams 
(Holvoet 2007, 43, 152). Arī ungāru, franču, itāļu u. c. valodās ir šāda situācija, 
proti, nav nepārprotamas modālo darbības vārdu sistēmas (sk., piem., Pietrandrea 
2005, 12–13; Körtvély 2009, 404).

Tātad modālie darbības vārdi pamatā ir patstāvīgi darbības vārdi, tomēr 
attiecīgā kontekstā tie kļūst par palīgnozīmē lietotiem darbības vārdiem (Ivulāne 
2012, 78). Modālie darbības vārdi radušies, gramatizējoties patstāvīgam darbības 
vārdam, tomēr, tā kā tie ir tikai daļēji desemantizējušies, tie patstāvīgajam vārdam 
(šajā gadījumā infinitīvam) var piešķirt semantisku niansi un modalitāti, tātad to 
palīgnozīme ir ne tikai gramatiska, bet arī semantiska (Ivulāne 2010, 32; 2012, 78). 

No gramatiskās palīgnozīmes aspekta skatoties, modālais darbības vārds ir tas, 
kas norāda uz konstrukcijas personu, laiku, kārtu un izteiksmi, jo nenoteiksme šīs 
funkcijas nespēj veikt. Modālajam darbības vārdam varēt ir pilna personas formu 
paradigma (sk. 1. tabulu).

vsk. 1. pers. Nepērc neko, ko varu tev aizvest. (RL 12.2012., 43)1

vsk. 2. pers. Vai tu vari nolasīt savu dzejoli „Viens putniņš dzied”? (RL 12.2012., 48) 
vsk. 3. pers. Tētis bija partijas vecis, viņš jau varēja daudz ko nokārtot. 

(RL 12.2012., 41) 
dsk. 1. pers. Nu – kaut vai tas, ka mēs nevaram atrast risinājumu, kā bērnus kopā 

uz skolu aizgādāt [..]. (RL 09.2010., 22) 
dsk. 2. pers. Vēl varējāt varbūt kādu mūķeni uzaicināt vadošā amatā, lai ieved 

kārtību valstī, kur „žurkas pa galdu danco”. (www.apollo.lv) 
dsk. 3. pers. Viņi var pieaicināt ekspertus vai speciālistus un ir par tiem atbildīgi. (K) 

1. tabula. Darbības vārda varēt personas formu piemēri1

1 Šeit un turpmāk piemēri sniegti oriģinālrakstībā.
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Tas var tikt lietots gan vienkāršajās laika formās, gan saliktajās laika formās 
(sk. 2. tabulu).

VT Un tiks arī kādā siltā vietiņā, jo tomēr kā nekā savs čoms, ar iztikas 
minimumu taču šis „speciālists” nevar izdzīvot. (www.apollo.lv) 

VP [..] kas, kā jau varēja paredzēt, noveda pie pieprasījuma samazinājuma 
un sekojoša ekonomikas krituma. (RL 12.2012., 11) 

VN Ir ļoti maz ticams, ka Nacionālā bibliotēka saviem spēkiem vien varēs 
izveidot izcilas elektroniskas mācību grāmatas [..]. (RL 09.2010., 17/18) 

ST Ikkatrs kādreiz ir varējis pieķert sevi noskatāmies uz leduspuķēm loga 
rūtīs, bet vien retais ir vēlējies to iemūžināt. (www.google.lv) 

SP Šodien Zane padarīja darbus, ko vakar nebija varējusi padarīt. 

SN Ja šī tipa cilvēks būs varējis sevi realizēt dzīvē, tad tā būs atdeve 
priekš citiem, ja nē, tad atdeve, lai saņemtu par to iekšējo piepildījumu. 
(www.google.lv) 

2. tabula. Darbības vārda varēt laika formu piemēri darāmajā kārtā

Darbības vārds varēt var tikt lietots gan darāmajā kārtā (to var redzēt 
iepriekšējos piemēros), gan ciešamajā kārtā, lai gan lietojums ciešamajā kārtā 
ekscerpētajā materiālā sastopams retāk, turklāt tikai saliktās tagadnes un pagātnes 
laika formās (sk. 3. tabulu).

ST Extremā šos izmērus ir varēts dabūt jau pēdējos desmit gadus. Protams 
ne jau rudenī kad viss ir izpirkts. (www.google.lv) 

SP Un Soņai, kas internetā pazuda pirmājās minūtēs, vēl visas dienas 
garumā bija varēts iegādāties biļetes uz septembra izrādēm. 
(www.google.lv) 

3. tabula Darbības vārda varēt salikto laika formu piemēri ciešamajā kārtā

Darbības vārds varēt var tikt lietots arī īstenības, vēlējuma, atstāstījuma, 
vajadzības un pavēles izteiksmē, kā to varēs redzēt turpmāk rakstā analizētajos 
piemēros.

No semantiskā aspekta raugoties, kā jau tika minēts iepriekš, modālie darbības 
vārdi niansē nenoteiksmes izteikto nozīmi. Nenoteiksme nosauc darbību, ko 
modālais darbības vārds precizē. Piem., teikums es varu lasīt bez modālā darbības 
vārda izskatītos šādi – es lasu (šāds salīdzinājums ir iespējams, jo teikumi ar 
modālu darbības vārdu un bez tā uzskatāmi par viena sintaktiska modeļa dažādām 
semantiskām realizācijām (Lokmane 2002, 172; Ivulāne 2010, 33)), jo nosauc 
darbību, kura norisinās konkrētajā brīdī, savukārt, iesaistoties modālajam verbam 
varēt, tas norāda, ka darbība ir tikai iespējama vai ka teiktā autors ir spējīgs/prot 
lasīt, bet darbība netiek veikta pašreiz.
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Modālais darbības vārds varēt ir vispārinātas nozīmes vārds, kas var būt 
iederīgs gandrīz vai katrā semantisko attieksmju tipā (Kārkliņš 1976, 66). „Latviešu 
valodas vārdnīcā” darbības vārdam varēt ir dotas četras nozīmes: 

1) būt tādam, kas spēj (ko darīt); būt iespējamam; 
2) būt tādam, kam piemīt īpašības, kuras nodrošina kādu norisi, procesu (par 

priekšmetiem, vielām u. tml.). Piem., 
(1) Automobilis var attīstīt lielu ātrumu; 

3) būt tādam, kas ir nekaitīgs, noderīgs kādam nolūkam; pastāvēt apstākļiem, 
kuros (kas) ir pieļaujams, vēlams. Piem., 

(2) Šo ūdeni var dzert; 

4) drīkstēt (Guļevska et al. 2006, 1151). 
Lai gan vārdnīcā minētas četras nozīmes, vairāk tiek runāts par trim – spēju, 

iespējamību (raksta autore iesaka šķirt šīs nozīmes) un varēt lietojumu darbības 
vārda drīkstēt nozīmē (resp., atļaujas izteikšana), jo minētā otrā un trešā nozīme 
būtībā izsaka to pašu spēju/iespējamību, resp., automobilis ir spējīgs / ar automobili 
ir iespējams attīstīt lielu ātrumu un ūdeni ir iespējams dzert.

Galvenā modālā nozīme, ko verbs varēt piešķir darbībai, uz kuru tas attiecas, 
ir iespējamības un spējas nozīme, t. i., vai nu darbība ir iespējama vai ne (piem., 
Kas kārtējo reizi ir safiksēts, var palasīties [A. D. – ir iespējams palasīties] te 
www.mirc.co.uk. (K)) un vai nu persona ir spējīga veikt konkrēto darbību vai nav 
(piem., Žēl, ka man tik pašvaki ar lietuviešu valodu, varu pabļaut [A. D. – esmu 
spējīgs/spēju pabļaut] līdzi tikai East Europe Ska un tamlīdzīgi [..] (K)). Konteksta 
un izteiksmes iespaidā darbības vārds varēt var izteikt arī citas modālās nozīmes, 
taču nezaudējot saikni ar tā leksisko nozīmi. Tālāk rakstā tiks aplūkots modālā 
darbības vārda varēt lietojums epistēmiskajā un deontiskajā modalitātē, novērojot, 
kādas modālās nozīmes tas izsaka un cik lielā mērā to ietekmē izteiksme, kādā 
modālais darbības vārds varēt lietots.

Epistēmiskajā modalitātē īstenības izteiksmē visizplatītākais teksta auto-
ra paustais vērtējums, izmantojot modālo darbības vārdu varēt, ir pieņēmums. 
Šādu varēt lietojumu lielā mērā nosaka šī darbības vārda semantika. Kā tika mi-
nēts  iepriekš, pirmā no darbības vārda varēt nozīmēm „Latviešu valodas vārdnīcā” 
ir iespē jamības nozīme, resp., ‘būt iespējamam’ (Guļevska et al. 2006, 1151), un 
iespējamība ir saistīta arī ar pieņēmuma izteikšanu. Piem., ja kāda darbība tiek uz-
skatīta par iespējamu, tātad tiek pieņemts, ka tā norisināsies, taču pastāv arī iespēja, 
ka tomēr ne. Līdz ar to savā ziņā šeit vēl bez pieņēmuma var runāt arī par autora 
izteiktām šaubām, piem., 
(3) slikti vai labi, tas viss ir salīdzinoši. tikai ļoti žel, ka varēja viss būt daudz 

labāk. (www.tvnet.lv) 
(4) [..] ja mēs pēkšņi pārdomājam iestāties eiro, tas var būt pietiekošs iemesls, lai 

izslēgtu mūš no EU – jo mēs apņemāmies ieviest eiro, kad prasījām atļauju 
iestāties. (www.delfi.lv) 

(5) Var būt, ka mērkaķītis un pāvs kādā svešā simbolu vārdnīcā arī kaut ko 
nozīmē [..] (RL 09.2010., 56) 
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Tā trešajā piemērā izteiktā doma uzskatāma par pieņēmumu, jo autors 
nevar droši spriest par pagātni un skaidri zināt, vai kaut kas būtu tagad labāk, ja 
notikumi būtu norisinājušies citādi. Ceturtajā piemērā tiek spriests par varbūtējiem 
notikumiem – ja piemērā minētās prasības netiks īstenotas, teksta autors izsaka 
iespēju (t. i., pieņem), ka īstenosies tālāk tekstā minētās sekas. Savukārt piektajā 
piemērā tiek izteikts pieņēmums, kas, atšķirībā no trešajā un ceturtajā piemērā 
izteiktā, var būt vai nu pierādāms, vai arī apgāžams. Šajā piemērā teksta autors 
izsaka pieņēmumu, jo viņam nav nepieciešamās informācijas par tēmu, taču 
konteksts rāda, ka to ir iespējams pārbaudīt – var aplūkot dažādas simbolu 
vārdnīcas, lai pārliecinātos par autora pieņēmuma pareizību.

Otra visizplatītākā teksta autora paustā attieksme ir ironija, piem., 
(6) Strupceļš vispirms ir sācies ar nekvalitātīvu likumdošanu. nebija un nav 

uzraudzības banku biznesā, bankas var izlaupīt paši īpašnieki un politiķi, bet 
zaudējumus jāsedz no budžeta. (www.apollo.lv) 

(7) Un tagad varēs vēl krimināllietu ierosināt pret pacientiem kas kā pateicību 
ārstam būs sarūpējuši kaut ko natūrā vai iedevuši aploksnīti ar naudiņu, kuru 
valsts tā arī nevar samaksāt saviem ārstiem par pašaizliedzīgo darbu savas 
valsts cilvēkiem valstij. (www.tvnet.lv) 

Sestajā piemērā var saskatīt ironizēšanu par negodīgu līdzekļu sadali, 
noveļot atbildību uz konkrētām amatpersonām. Septīto piemēru var uzskatīt par 
ironizēšanu, jo tiek norādīts: tā kā valsts nespēj ārstiem samaksāt atbilstošu algu, 
tas liek pacientiem veikt neoficiālus maksājumus, lai gūtu labāku ārsta aprūpi. 
Tāpēc teksta autors ironizē, ka valsts varētu iedomāties pacientiem par to ierosināt 
arī krimināllietu. Turklāt, lai gan galvenā šeit ir ironizēšana, šajos piemēros aizvien 
jūtama ir arī pieņēmuma klātbūtne. Var teikt, ka šie gadījumi ir ironiski pieņēmumi. 
Pēc autores domām, pieņēmums arvien ir aktuāls darbības vārda varēt semantikas 
ietekmē. Kā tika minēts iepriekš, varēt iespējamības nozīme ir tuva pieņēmuma 
izteikšanai.

Līdzīgi kā īstenības izteiksmes gadījumā, arī vēlējuma izteiksmē modālais 
darbības vārds varēt biežāk lietots, lai izteiktu pieņēmumus. Spēju izteikt 
pieņēmumu ar darbības vārdu varēt pastiprina arī vēlējuma izteiksmes semantika – 
darbības vārds vēlējuma izteiksmē nosauc darbību, kura zināmos apstākļos var 
realizēties vai ir vēlama. Vēlamā darbība var būt gan nepiepildāma, gan iespējama 
(Ahero et al. 1959, 610; Paegle 2003, 116), piem., 
(8) Masāžas salonu varbūt viņa vadīt varētu, bet Rīgas domē viņa pat līdz 

slieksnim netiks. (www.apollo.lv) 
(9) Tie, kas atceras komunistu laikus, kad revolūcijas kārtējā gadadienā 

krastmala bija pilna ar furažkām līdz pat horizontam, varētu būt vīlušies. (RL 
12.2012., 9) 

Astotajā piemērā teksta autors uzskata, ka persona, kas tiek apspriesta, būtu 
spējīga vadīt masāžas salonu, taču, tā kā viņš nevar būt par to pārliecināts (to 
neļauj loģiskais spriedums, resp., neviens nevar būt pilnīgi drošs par cita spējām, 
kā arī darbības vārda varēt semantika), izteiktā doma uzskatāma par pieņēmumu. 
Devītais piemērs liecina par pieņēmumu, jo teiktā autors izsaka savas domas par 
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citu cilvēku sajūtām, bet cita sajūtas ir parādība, ko cilvēks no malas nevar droši 
zināt, paredzēt.

Tāpat kā īstenības izteiksmes gadījumā, ar modālo darbības vārdu varēt 
vēlējuma izteiksmē var paust ironiju, taču šāds lietojums ekscerpētajos piemēros 
sastopams retāk nekā īstenības izteiksmē, piem.: 
(10) Pa personālā Mercedes logu un ar solīdu pensiju dzīve tiešām varētu 

neizskatīties kā bēdu ieleja, bet ne jau no labas dzīves pēdējos četros gados 
no Latvijas ir aizbēguši ap 350 tūkstošiem iedzīvotāju. (www.tvnet.lv) 

(11) Kārtējais pasūtijuma raksts lai varētu sevi ik pa laikam paslavēt. (www.delfi.lv) 

Desmitajā piemērā tiek ironizēts par materiāli labāk nodrošinātiem cilvēkiem, 
kas nespēj objektīvi novērtēt pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, bet raugās 
tikai no sava subjektīvā viedokļa – ja pašam nenākas saskarties ar naudas grūtībām, 
tad tiek pieņemts, ka citiem arī ne. Vienpadsmitajā piemērā ironizēts par to, ka 
sabiedrība nevērtē pozitīvi konkrēto personu, uz kuru attiecas teiktais, tāpēc viņš/-a 
pats/-i mākslīgi uztur savu slavu. 

Arī šajos piemēros, līdzīgi kā īstenības izteiksmes gadījumā, manāma pieņē-
muma klātbūtne iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Darbības vārds vajadzības izteiksmē nosauc darbību, kas, pēc runātāju 
domām, ir nenovēršami realizējama vai ko vajag realizēt (Ahero et al. 1959, 615; 
Paegle 2003, 118). Darbības vārds varēt vajadzības izteiksmē pauž epistēmisko 
modalitāti, ja tiek izteikta objektīva nepieciešamība spēt kaut ko veikt vai 
kaut kam būt iespējamam, tātad atkal sasaucas izteiksmes semantika ar darbības 
vārda varēt leksisko nozīmi. Pirmkārt, sastopami piemēri, kuros pausta objektīva 
nepieciešamība kaut ko spēt veikt: 
(12) Jauna, sadzīves samocīta sieviete, kurai jāvar izturēt. (K) 
(13) Mēs lielāko daļu nomodā pavadītā laika ziedojam darbam. Tātad tieši darbā 

mums ir jāvar sasniegt dzīvē izvirzītos mērķus. (K) 

Minētajos piemēros teksta autors izsaka konstatējumu par kādu nepieciešamu 
darbību, balstoties uz objektīviem iemesliem. Tā divpadsmitajā piemērā pausta ob-
jektīva nepieciešamība spēt izturēt, ko nosaka nevis teksta autors, bet gan piemērā 
minētās sievietes dzīves apstākļi. Trīspadsmitajā piemērā izteikta objek tīva nepie-
ciešamība spēt sasniegt dzīvē izvirzītos mērķus darbā, balstoties uz apgal vojumu, 
ka cilvēks lielāko daļu savas dzīves pavada tieši darbā.

Otrkārt, ekscerpētajā materiālā sastopami piemēri, kuros izteikta objektīva 
nepieciešamība kaut kam būt iespējamam:
(14) [..] mācības aizņems aptuveni 120 stundas. Kursi ir jāpabeidz ne vēlāk kā 

līdz 17. oktobrim. Tātad mācībām jāvar veltīt vidēji ne mazāk kā 9 stundas 
nedēļā. (K) 

(15) Tiesas spriedumu, kas stājies spēkā ar tā pasludināšanu, noteikti jāvar arī 
pārsūdzēt gan apelācijas, gan kasācijas kārtībā. (K) 

Četrpadsmitajā piemērā pēc aprēķiniem par mācību aptuveno ilgumu izdarīti 
secinājumi, ka ir jāatrod iespēja mācībām veltīt vismaz 9 stundas nedēļā. Savukārt 
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piecpadsmitajā piemērā izteikta objektīva nepieciešamība, lai būtu iespējams 
pārsūdzēt tiesas spriedumu gan apelācijas, gan kasācijas kārtībā.

Darbības vārda varēt leksiskā nozīme ‘būt tādam, kas spēj; būt iespējamam’ 
(Guļevska et al. 2006, 1151) rāda, ka varēt pārstāv epistēmisko modalitāti, kuras 
uzdevums ir izteikt iespējamību un varbūtību (Skujiņa 2007, 107), taču valodā var 
novērot gadījumus, kad ar darbības vārdu varēt pausta arī deontiskā modalitāte. 
Darbības vārda varēt semantika spilgti parādās arī deontiskā lietojumā, taču tā 
ir mazāk svarīga. Ar darbības vārdu varēt deontiskā lietojumā svarīgāk ir izteikt 
atļauju, ieteikumu vai citu modālo nozīmi nekā norādīt, vai darbība ir iespējama 
vai ne.

Tā kā verba varēt semantikas dēļ nav iespējams runāt par pilnvērtīgu deontisko 
modalitāti, raksta autore piedāvā deontisko modalitāti uztvert kā izteikuma slēpto 
saturu jeb implikatūru. Deontiskā modalitāte darbības vārda varēt lietojumā var 
būt kā implikatūra, jo teksta autors būtu varējis izmantot pavēles izteiksmi, kas 
pārstāv deontisko modalitāti (Palmer 2001, 80), taču ir izvēlējies lietot darbības 
vārdu varēt. A. Holvūts min, ka, iespējams, priekšroka tiek dota darbības vārda 
varēt lietojumam, jo tas nav izteikti deontisks un tāpēc varētu izklausīties mazāk 
ietekmējoši, pavēloši (Holvoet 2007, 159). Arī Pols Portners (Paul Portner) darbā 
„Permission and Choice” (2010) raksta, ka, izmantojot modālo darbības vārdu, 
nevis imperatīvu (pavēles izteiksmi), teksta adresātam tiek dota iespēja izvēlēties – 
tas var rīkoties, kā teicis teksta autors, vai arī ne (Portner 2010, 2–3). Tātad iemesls, 
kāpēc teksta autors izmanto darbības vārdu varēt, lai izteiktu deontisko modalitāti, 
varētu būt centieni mazināt pavēles tiešumu.

Modālais darbības vārds varēt deontiskajā modalitātē īstenības izteiksmē 
lietots, lai paustu ieteikumu un norādījumu, kā arī izteiktu atļauju.

Piemēri, kuros tiek izteikti ieteikumi:
(16) [..] gigabaits atmiņas neskādēs. Īpaši jau tad, ja esat geimeris. Otrkārt, varat 

padomāt arī par lielāku cieto disku. (K) 
(17) [..] bet nu tieshaam questions (tulk. ‘jautājumus’ angļu val.) varat labaak 

uzdot mircaa. (K) 

Sešpadsmitajā piemērā teksta autors iesaka padomāt un varbūt iegādāties 
lielāku cieto disku datoram, savukārt septiņpadsmitajā piemērā ieteikts jautājumus 
labāk uzdot citā vietā, citā portālā. Abos piemēros spilgti parādās arī darbības 
vārda varēt leksiskā nozīme (līdzīgi kā epistēmiskās modalitātes gadījumā varēt 
iespējamības nozīme un teksta autora izteiktais pieņēmums) – autors informē par 
iespējām, iesakot tās.

Nākamajos piemēros, izmantojot modālo darbības vārdu varēt, izteikta 
atļauja: 
(18) Valdība paziņoja – varat iet un rīkot sapulces, kur vien vēlaties, tikai 

nepārtrauciet savu darbību. (K) 
(19) Varat mani labot, ja kļūdos. (K)

Šajos piemēros spilgti parādās darbības vārda varēt ceturtā nozīme ‘drīkstēt’ 
(drīkstēt – ‘būt tādam, kam ir atļauts’ (Bendiks 1973, 394)), taču klātesoša ir 
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arī pirmā nozīme, resp., spēja/iespējamība (Guļevska et al. 2006, 1151). Tā 
astoņpadsmitajā piemērā, izmantojot konstrukciju ar darbības vārdu varēt, tiek 
ziņots, ka valdība atļauj konkrētajām personām rīkot sapulces, kur tās vēlas; 
deviņpadsmitajā piemērā teksta autors atļauj citiem labot viņa teikto, ja tas, pēc 
viņu domām, kļūdās. Lai gan šajos piemēros izteikta atļauja, varēt semantika 
paredz iespējamību teksta adresātam neizpildīt piemēros minētās darbības.

Arī Liene Kalviša rakstā „Deontiskā modalitāte un verba izteiksmes 
kategorija latviešu valodā” (2008, 7) min, ka atļauja latviešu valodā tiek izteikta 
ar modālo darbības vārdu varēt un drīkstēt palīdzību. To, kāpēc valodas lietotāji 
modālo darbības vārdu varēt atļaujas izteikšanai izmanto biežāk nekā modālo 
darbības vārdu drīkstēt, lai gan vārdam drīkstēt šī atļaujas izteikšanas semantika ir 
izteiktāka, analizējis arī A. Holvūts (2007, 158–159). Viņš izsaka pieņēmumu, ka 
priekšroka tiek dota varēt lietojumam gadījumos, kad pats runātājs ir tas, kas dod 
atļauju kaut ko darīt, savukārt drīkstēt izmanto gadījumos, kad to, kas ir atļauts 
un kas ne, nosaka vispārēji noteikumi, principi vai sabiedrības normas. Vēl autors 
min, ka, iespējams, valodas lietotāji izvēlas darbības vārdu varēt, jo tam ir mazāk 
izteikta deontiskā modalitāte nekā drīkstēt, un tāpēc tas varētu izklausīties mazāk 
ietekmējoši, pavēloši.

Retāk sastopami ir gadījumi, kuros ar darbības vārdu varēt izteikti norādījumi, 
piem.:
(20) Nu ar saviem tarifiem LTK var iet bekot. (K) 
(21) Visi, kam nepatīk pelēkās krāsas, var iet purvā perēt, pelēkums rlz. (K) 
(22) Buutu labi grimeca sram, xt Braking varat nepiedavat. Liikus un nibrauktus 

arii nepiedavat. (K) 

Divdesmitajā piemērā izteikts norādījums LTK (Lattelecom), lai tie „iet 
bekot”, jo teksta autoru acīmredzot neapmierina viņu piedāvātie tarifi. Divdesmit 
pirmajā piemērā tiek izteikts norādījums, lai tie, kam nepatīk pelēkā krāsa, „iet 
purvā perēt”, jo, pēc teksta autora domām, pelēkā krāsa ir skaista, par ko liecina 
viņa beigu izteikums „pelēkums rlz” jeb „rullē” (Bušs, Ernstsone 2006, 408). 
Divdesmit otrajā piemērā autors izsaka norādījumu, lai pārējie diskusijas lasītāji 
nepiedāvā „xt Braking”. Lai gan tiek izteikti norādījumi, joprojām aktuāla paliek 
arī modālā darbības vārda varēt primārā nozīme – iespējamība, jo norādījumus var 
ievērot un var arī neievērot, līdz ar to pastāv iespēja rīkoties pretēji norādījumiem.

Modālais darbības vārds varēt vēlējuma izteiksmē deontiskajā modalitātē var 
izteikt ieteikumu, piem., 
(23) Ipriic, tu varētu arī nelamāties tik daudz, un vēl labāk to vispār nedarīt [..] 

(K) 
(24) Arturs Krukovs izteicās – Ilgvar Imša! Tu varētu pastāvēt klusu, kad tiek 

lemts par golfa sportisko pusi, kas tev interesē vismazāk. (K) 

Divdesmit trešajā piemērā uzrunātajai personai Ipriic tiek ieteikts nelamāties 
tik daudz, kā viņš līdz šim to ir darījis, savukārt divdesmit ceturtajā piemērā 
teksta adresātam ieteikts lieki neizteikties, pastāvēt klusu malā, kad tiek lemts par 
minētajiem jautājumiem. 
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Arī šajos piemēros teksta autors patiesībā izteicis pavēli (tātad tā ir implicēta), 
taču izmantojis darbības vārdu varēt vēlējuma izteiksmē, lai mazinātu pavēles 
tiešumu, lai teiktais izklausītos pēc ieteikuma.

Modālais darbības vārds varēt vajadzības izteiksmē var izteikt pamudinājumu 
un prasību. Kā tika minēts nodaļas ievadā, vajadzības izteiksme palīdz izcelt 
darbības vārda varēt deontiskumu, jo arī tā noteiktā konsituācijā var paust 
deontisko modalitāti (Kalnača 2012). Tas ir tādos gadījumos, kad ar vajadzības 
izteiksmi teksta autors cenšas ietekmēt teksta adresātu, resp., pamudināt to uz kādu 
darbību vai izteikt prasību. 

Izsakot pamudinājumu, modālajam darbības vārdam varēt vajadzības 
izteiksmē blakus netiek minēta darbības vārda nenoteiksmes forma, jo galvenais ir 
uzsvērt, ka kaut kas ir jāvar, jāspēj izdarīt. Ekscerpētajos piemēros netika konstatēti 
gadījumi, kad pamudinājums vajadzības izteiksmē tiktu izteikts ar darbības 
vārdu varēt un darbības vārda nenoteiksmi. Arī tie gadījumi, kad teksta autora 
izteiktais vērtējums bija neskaidrs, lietojums ar varēt un infinitīvu vairāk tiecās 
izteikt prasību nekā pamudinājumu. Ja darbības vārda nenoteiksme netiek lietota 
blakus darbības vārdam varēt, konkrēto darbību var noprast no konteksta – vai nu 
potenciāli iespējamais darbības vārds minēts citā konstrukcijā tai pašā izteikumā, 
vai arī tas noprotams no konsituācijas, piem.,
(25) Tāpēc man ir jāvar, ir jāiet un ir jāprasa. Arī tad, ja izmet pa durvīm [..] (K) 
(26) Mums alkoholiķiem, vispirms jāatbrīvojas no šī egoisma. Mums tas jāvar, 

citādi tas mūs nogalinās. (K) 
(27) Ja to var izrēķināt skolotāja, tad arī mums jāvar! (www.google.lv)

Šajos piemēros potenciāli iespējamais darbības vārds minēts tajā pašā 
izteikumā (pasvītrots ar pārtrauktu līniju), resp., Tāpēc man ir jāvar iet un prasīt 
(25), Mums jāvar atbrīvoties [..] (26), [..] mums jāvar izrēķināt! (27). Divdesmit 
piektajā piemērā teksta autors izsaka pamudinājumu pats sev iet un prasīt kaut ko 
kādai personai; divdesmit sestajā piemērā tiek izteikts pamudinājums alkoholiķiem 
atbrīvoties no sava egoisma; divdesmit septītajā piemērā skolēni izsaka pamu di-
nājumu paši sev, ka tie var izrēķināt uzdevumu tikpat labi kā skolotāja. 

Nākamajos piemēros potenciāli iespējamais darbības vārds noprotams no 
konsituācijas:
(28) Latvietēm ir jāvar! Arī Itālijai ir jāvar! (www.google.lv) 
(29) Novēlu visiem FSI pētniekiem sekmes darbā. Jāvar, jāspēj, jādara. (K) 
(30) Bet konservatorija mums deva iesākuma iespējas un pārliecību, ka mums 

jāvar un ka mēs spējam. (K) 

Tā divdesmit astotajā gadījumā konsituācija rāda, ka tiek runāts par Latvijas 
basketbola izlases piedalīšanos Eiropas čempionātā, līdz ar to komandas dalīb-
niecēm tiek izteikts pamudinājums nospēlēt labi un varbūt pat uzvarēt. Divdesmit 
devītajā piemērā izteikts vispārīgs pamudinājums, kas nav īsti attiecināms uz kādu 
konkrētu darbību, bet uz veiksmīgu FSI (Filozofijas un socioloģijas institūta) pētnie-
cisko darbību kopumā. Arī trīsdesmitajā piemērā izteikts vispārīgs pamudinājums, 
ka konservatorijas studenti ir spējīgi sasniegt to, ko vēlas, un viņiem tas arī jādara.
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Kā tika minēts iepriekš, modālais darbības vārds varēt vajadzības izteiksmē 
var izteikt arī prasību, piem., 
(31) Kandidātam jāvar veikt matemātiskas un loģiskas standartoperācijas, 

izmantojot pamatformulas un funkcijas. (K) 
(32) Taksometra vadītājam jāvar nekļūdīgi apkalpot gan pilsētas iedzīvotāji, gan 

viesi. (K) 
(33) Jāvar izpildīt fizisko īpašību testa prasības. (K) 

Minētajos piemēros parādās prasības veikt matemātiskas un loģiskas 
standartoperācijas (31), nekļūdīgi apkalpot klientus (32) un izpildīt testa prasības 
(33), resp., attiecīgajām personām ir jāspēj veikt šīs darbības.

Arī pavēles izteiksme pastiprina darbības vārda varēt deontiskumu, jo tās 
galvenā funkcija ir ietekmēt teksta adresātu, izsakot pavēli, lūgumu, aicinājumu, 
priekšlikumu u. c. (Kalme, Smiltniece 2001, 242; Paegle 2003, 120). Modālais 
darbības vārds varēt pavēles izteiksmē var izteikt atļauju un norādījumus. 

Atļaujas izteikšanas piemēri: 
(34) Nu mēs esam skaidrībā. Nu tu, ja gribi, vari iet. (K) 
(35) [..] tad tevi sauks pie atbildības, un to darīs tiesa! Tagad vari būt brīvs! (K) 
(36) Vari nākt, ja tas tik svarīgi. (K) 

Trīsdesmit ceturtajā un trīsdesmit piektajā piemērā tiek dota teksta autora 
atļauja teksta adresātam doties projām, savukārt trīsdesmit sestajā piemērā tiek 
dota atļauja teksta adresātam ierasties pie teksta autora, ja tas ir svarīgi. 

Norādījumu izteikšanas piemēri: 
(37) Ko vērti valdības ciniskie izteikumi – ja jums šeit nepatīk, variet emigrēt! 

(www.apollo.lv) 
(38) Jaunais cpu modulis jau atrodas testēšanā. Sīkāku informāciju meklējiet šeit. 

Pašu versiju variet novilkt turpat bootmark.lv sadaļā download. (K) 
(39) Bauri tādi! Skaidrs, ka EUR ir vajadzigs! Ja jūs neizbāziet galvu no savas 

aizkrāsnes, tad variet varkšķēt tālāk! Ja cilvēki ir ekonomiski, mobili uc. 
aktīvi, tad redz cik ērts ir EUR! (www.delfi.lv) 

Trīsdesmit septītajā piemērā dots norādījums tiem cilvēkiem, kurus kaut kas 
neapmierina valstī – lai tie emigrē, ja tiem šeit nepatīk. Trīsdesmit astotajā piemērā 
dots norādījums, kur ir iespējams „novilkt” konkrētā moduļa versiju. Trīsdesmit 
devītajā piemērā cilvēkiem, kuri nesaprot eiro ieviešanas priekšrocības, tiek 
norādīts, lai tie „varkšķ tālāk”.

Darbības vārda varēt lietojumā deontiskajā modalitātē novērojams, ka, izsakot 
atļauju, varēt ir galvenā loma. Paužot citas modālās nozīmes, liela nozīme bija kon-
krētajai izteiksmei, bet šajā gadījumā tā ir pašam darbības vārdam varēt. Konstruk-
cijas ar darbības vārdu varēt atļauju var paust īstenības un pavēles izteiksmē, piem., 
(40) [..] jus sito topiku varat slegt un izdzest. tagad esmu nobriedis gaidiit, kad 

bans beigsies. (K) 
(41) Vari nākt, ja tas tik svarīgi. (K) 
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Ja šīs frāzes tiktu izteiktas bez darbības vārda varēt (slēdziet un izdzēsiet!; 
nāc!), tās vairāk asociētos ar pavēli vai norādījumu, tātad varēt ir tas, kas uzsver, 
ka tiek sniegta atļauja. To konstatējusi arī L. Kalviša rakstā „Deontiskā modalitāte 
un verba izteiksmes kategorija latviešu valodā” (2008, 7).

Pētot modālā darbības vārda varēt lietojumu ekscerpētajos piemēros un 
nosakot, kādu modalitāti tas var izteikt, konstatēts, ka neatkarīgi no modalitātes 
konstrukcijā ar varēt spilgti parādās tā leksiskā nozīme, piem., 
(42) Domāju, ka būs nopietna cīņa starp kopvērtējuma līderiem Gronholmu, 

Loebu un Solbergu. Varētu uzvarēt Loebs. (K) (epistēmiskā modalitāte, 
vēlējuma izteiksme, pieņēmums) 

(43) Un tagad varēs vēl krimināllietu ierosināt pret pacientiem kas kā pateicību 
ārstam būs sarūpējuši kaut ko natūrā vai iedevuši aploksnīti ar naudiņu, kuru 
valsts tā arī nevar samaksāt saviem ārstiem par pašaizliedzīgo darbu savas 
valsts cilvēkiem valstij. (www.tvnet.lv) (epistēmiskā modalitāte, īstenības 
izteiksme, ironija) 

(44) Droši varat nākt pie manis un apskatīties savas kļūdas. (K) (deontiskā 
modalitāte, īstenības izteiksme, atļauja) 

(45) Mums jāVAR! Pēc trešās ceturtdaļas –2 (58:56). Izšķirošās desmit minūtes! 
(www.google.lv) (deontiskā modalitāte, vajadzības izteiksme, pamudinājums) 

Visos minētajos piemēros neatkarīgi no modalitātes vērojama darbības vārda 
varēt semantika: būtu spējīgs uzvarēt/iespējams uzvarēs (42), pastāv iespēja 
ierosināt krimināllietu pret pacientiem (43), ir iespēja iet un apskatīt kļūdas (44), 
jābūt spējīgiem/jāspēj (45). Tas pierāda, ka darbības vārds varēt ir tikai daļēji 
gramatizējies.

No aplūkotajiem modālā darbības vārda varēt lietojumiem var secināt, ka tas  
epistēmiskajā modalitātē var izteikt pieņēmumu un ironiju īstenības un vēlējuma 
izteiksmē, nepieciešamību vajadzības izteiksmē, savukārt deontiskajā modalitātē 
var izteikt ieteikumu, atļauju īstenības, vēlējuma un pavēles izteiksmē, norādījumu 
īstenības un pavēles izteiksmē, pamudinājumu un prasību vajadzības izteiksmē. 

Saīsinājumi
dsk. daudzskaitlis 
K Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss
pers. persona 
RL Rīgas Laiks
sk. skatīt
SN saliktā nākotne
SP saliktā pagātne
ST saliktā tagadne
VN vienkāršā nākotne 
VP vienkāršā pagātne 
vsk. vienskaitlis 
VT vienkāršā tagadne 

Andra
Sticky Note
Izņemt: sk. skatīt
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Summary
In many languages of Europe and others there are many studies in modality and modal 
verbs, especially in Germanic languages, while the extent of research in this field in Latvian 
linguistics is not extensive. Consequently, the purpose of this work is to explore one of the 
modal verbs in Latvian – varēt (can), its modal semantics and functions. To accomplish 
the purpose of the work, the author reviewed theoretical literature about modality and 
modal verbs in Latvian, English and other languages, excerpted and analyzed examples of 
the use of modal verb varēt, so as to determine modal verb’s varēt morphological features 
and modal meanings. As a result, it was found that modal verb varēt in Latvian can be 
used in all grammatical categories of verb, with or without infinitive, and in epistemic and 
deontic modality, expressing such modal meanings as assumption, irony, objective necessity, 
suggestion, permission, instruction, encouragement, demand. Modal meanings are affected 
by the context and verb mood.


