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Priedēkļu izmantošana vārddarināšanā ir viens no visproduktīvākajiem vārddarināšanas 
paņēmieniem. Priedēkļu skaits, ko var pievienot dažādiem primārajiem verbiem, ir ļoti 
atšķirīgs. Latviešu valodniecībā visplašāko priedēkļu grupējumu pēc nozīmes ir izveidojusi 
Emīlija Soida. Priedēkļi tiek grupēti pēc tā, kā tie izsaka darbības pabeigtību, kā tie izsaka 
darbības realizācijas pakāpi, kā tie raksturo procesu. Līdz šim nav pētījumu par tādu verbu 
kopīgām pazīmēm, kuriem iespējams pievienot vienus un tos pašus priedēkļus. Lai veiktu 
šādu izpēti, no Eiropas Savienības juridisko tekstu korpusa un „Jaunās latviešu-angļu 
vārdnīcas” automātiskas analīzes rezultātā izgūtie verbi tiek grupēti pēc priedēkļu kopām, 
kurus var piekārtot primārajam verbam. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kas kopīgs 
verbiem, kuriem iespējams pievienot vienus un tos pašus priedēkļus, un izstrādāt verbu 
klasificēšanas sistēmu pēc pētījumā konstatētajām pazīmēm.

Atslēgvārdi: vārddarināšana, verbs, priedēklis, prefiksācija, klasificēšana.

Ievads
Latviešu literārajā valodā ir vienpadsmit vārddarināšanā izmantojamu prie-

dēk ļu, tāpēc to vārddarināšanas iespējas ir ļoti plašas. Latviešu valodniecībā 
priedēkļverbi ir pētīti dažādās valodniecības apakšnozarēs. Morfoloģijā ir pētījumi 
par priedēkļverbiem un veida kategoriju (Kalnača 1998, 247–255; Paegle 2003, 
130–134; Kalnača 2004, 5–34). Verba veids jeb aspekts ir leksiski gramatiska 
kategorija, kura visciešāk saistīta ar verba priedēkļa esamību vai neesamību. Veida 
kategorija raksturo gan pabeigtas/nepabeigtas darbības opozīciju, ko var izteikt ar 
darbības vārda priedēkļiem, gan vienreizējas/daudzkārtējas darbības opozīciju, ko 
var izteikt ar darbības vārda piedēkļiem (Kalnača 2013, 531–533; Kalnača 2014, 
90–91). Vairāku autoru pētnieciskās intereses saistītas ar priedēkļverbu lietojumu 
plašsaziņas tekstos. Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi 2011, 100–108; 2013, 47) 
aplūko ar priedēkli no- un priedēkli pa- darinātu citvalodu izcelsmes verbu lietoša-
nas paradumus plašsaziņas tekstos, Dace Okmane (2007, 208–222) – priedēkļvārdu 

1 Šis pētījums veikts ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta 
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līg. Nr. L-KC-11-0003) 
pētījumā 2.8 „Automātiskās metodes tekstu sintaktiski strukturālajai analīzei”.
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darināšanas īpatnības plašsaziņas tekstos. Valodas praksē priedēkļverbi bieži vien 
tiek lietoti nepareizi. Šos jautājumus apskata Jānis Kušķis (2004, 61–63) un Inta 
Freimane (1993, 154–159). Priedēkļverbu lietojums ir arī leksikogrāfu intereses 
lokā. Imants Šmidebergs (2008, 69–74) no leksikogrāfa viedokļa analizē priedēkļa 
aiz- lietojumu skaidrojošajās vārdnīcās.

Priedēkļu grupējumu pēc nozīmes ir izveidojusi Emīlija Soida (2009, 227–259) 
savā doktora darbā „Vārddarināšanas sistēma mūsdienu latviešu literārajā valodā” 
jau 1970. gadā. E. Soida (2009, 236) norāda, ka priedēkļverbi fiksē darbības 
pabeigtību noteiktā orientācijā attieksmē pret pašu darbības veicēju, attieksmē 
ar objektu, attieksmē ar laiku, attieksmē ar telpu vai citām parādībām. Darbības 
pabeigtību telpiskās orientācijas nozīmē var izteikt visi vienpadsmit verbi. Ikviens 
norāda uz atšķirīgu telpisku orientāciju. Darbības realizācijas pakāpes izteikšanai 
E. Soida (2009, 241–257) piedāvā septiņus blokus: darbības sākums, laika ziņā 
ierobežots process, procesa daļēja realizācija, pilnībā realizēta darbība, lielā mērā 
veikta darbība, ilgstoša darbības realizācija, pāri mēram realizēta darbība. Priedēkļi 
tiek grupēti arī pēc tā, kā tie izsaka darītāja spēju veikt darbību, kā tie norāda uz 
kļūdainu vai atkārtotu darbību.

Latviešu valodā ir verbi, kuriem var pievienot visus vienpadsmit priedēkļus, 
piem., iet, ņemt, siet, krist. Ir verbi, kuriem priedēkļus vispār nevar pievienot, 
piem., personalizēt, krēslot, kapitulēt, imitēt. Ir arī tādi verbi, kuri valodā tiek 
lietoti tikai ar priedēkli, piem., iemūžināt, atkaulot, iemiesot, nosebot. Priedēkļu 
skaits, ko var pievienot dažādiem primāriem verbiem, ir ļoti atšķirīgs. Šī pētījuma 
mērķis bija noskaidrot, vai verbus, kuriem iespējams pievienot vienus un tos pašus 
priedēkļus, saista kādas kopīgas pazīmes, un, balstoties uz šīm zināšanām, izstrādāt 
verbu klasificēšanas sistēmu. 

Lai to paveiktu, ir vajadzīgs liels mūsdienu latviešu valodas tekstu kopums. 
Pētījumā tika izmantoti divi tekstu avoti: Andreja Veisberga sastādītās „Jaunās lat-
viešu-angļu vārdnīcas” elektroniskā versija (JLAV) un „Eiropas Savienības juridis-
ko tekstu korpuss” (DGT-Acquis). „Eiropas Savienības juridisko tekstu korpusā” 
ietverti legāla rakstura dokumentu teksti, kas publicēti „Eiropas Savienības Ofi-
ciālajā Vēstnesī” no 2004. gada līdz 2011. gadam. Šie teksti ir paralēli sastatīti 
un pieejami divdesmit trīs Eiropas Savienības valodās. Latviešu valodā tulkotajos 
korpusa tekstos ir 67 463 945 vārdlietojumi un punktuācijas simboli. DGT-Acquis 
korpusa teksti un JLAV elektroniskās versijas šķirkļa vārdi tika automātiski morfo-
loģiski analizēti ar uzņēmumā „Tilde” izstrādāto teksta morfoloģisko analizatoru, 
atlasot verbus un divdabjus un automātiski atdalot tiem priedēkļus. No priedēkļiem 
atdalītajiem primārajiem verbiem tika automātiski noteiktas tiem sastopamo prie-
dēkļu grupas. Turpmākā analīze veikta ar šādi sagatavotu materiālu.

1. Priedēkļu kopu dalījums
Matemātiski rēķinot, ir iespējamas 4095 dažādas priedēkļu apakškopas, kur 

katrā no tām viens līdz divpadsmit priedēkļi (vienpadsmit verbu priedēkļi un tukšais 
priedēklis, t. i., verbs bez priedēkļa). DGT-Acquis korpusa verbiem konstatētas 
259 dažādas priedēkļu kopas un JLAV – 539 dažādas priedēkļu kopas. Abos datu 
avotos kopā – 553 dažādas priedēkļu kopas. Skaits ir ļoti liels, ja ņem vērā, ka abās 
datu kopās ir 3477 unikāli bezpriedēkļa primārie verbi. Ļoti daudz ir mazu kopu. 
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Mazāk nekā pieci vārdi ir 496 priedēkļu kopās. Populārākajās priedēkļu kopās 
visbiežāk ir viens priedēklis vai viens priedēklis un tukšais priedēklis.

Priedēkļu kopa Verbu 
skaits

Priedēkļu kopa Verbu 
skaits

nav priedēkļu 1462 tikai iz- 44
tukšais priedēklis un no- 145 tikai pa- 37
tukšais priedēklis un sa- 109 tikai no- 36
tukšais priedēklis un iz- 77 tukšais priedēklis un ap- 35
tikai ie- 63 tikai ap- 32
tikai at- 63 tukšais priedēklis un at- 32
tukšais priedēklis un ie- 61 visi priedēkļi 28
tukšais priedēklis un pa- 58 tukšais priedēklis, iz- un no- 21
tikai sa- 49 tikai pie- 19

Tabula. Primāro verbu skaits populārākajās priedēkļu kopās DGT-Acquis un JLAV 
tekstos

Sīkāk analizētas tikai populārākās priedēkļu kopas, jo tādām, kurās tikai viens 
verbs vai pāris verbu, iespējams, tikai gadījuma raksturs – datu nepilnības dēļ ir 
palicis neapzināts vēl kāds konkrētam verbam derīgs priedēklis. 

2. Verbi bez priedēkļiem
Šajā grupā visvairāk verbu, taču, tā kā DGT-Acquis korpuss nav tik vispārīgs, 

lai ietvertu visus valodā sastopamos priedēkļverbus un verbi ar dažādiem 
priedēkļiem nav vienlīdz bieži lietoti, daudz ir tādu verbu, no kuriem var atvasināt 
citus priedēkļverbus. Piem., verbs kāpināt DGT-Acquis korpusā lietots tikai bez 
priedēkļa, turpretim JLAV sniedz pilnīgāku informāciju – jo ietverts arī verbs 
sakāpināt. Ir verbi, kuri abos datu avotos sastopami tikai bez priedēkļa, taču valodā 
tomēr tiek lietoti arī priedēkļverbi. 

Kā jau konstatējis J. Kušķis (2004, 61–63) un D. Horiguči (2011), priedēklis 
no- tiek lieki lietots arī verbiem, kuri jau paši par sevi izsaka perfektivitāti. Piem., 
abos analizētajos datu avotos verbs kompensēt sastopams tikai bez priedēkļa, taču 
interneta tekstos sastopams arī priedēkļverbs nokompensēt: IKP sarukums pagājušā 
gada laikā bija tik straujš, ka šīgada izaugsme to nevar nokompensēt. 

Retā lietojuma dēļ šajā grupā iekļuvuši arī skaņu verbi, kuriem daži priedēkļi 
ir pilnībā pieļaujami, piem., iespējama E. Soidas (2009, 241–257) aprakstītā 
procesa daļēja realizācija, ko var izteikt ar priedēkli pa-, piem., vīterot, žvadzēt, 
žvankstēt, zviegt, trallināt, šņākt2.

Neraugoties uz šīs grupas nepilnībām, daļai verbu ir iespējams saskatīt 
kopīgas pazīmes. Šajā grupā ietverti

1) salikteņi, kuru pirmajā daļā ir apstākļa vārdi, piem., līdzfinansēt, līdzsvarot, 
līdzdarboties, labiekārtot, lejupielādēt, augšupielādēt, caurskatīt, cauraust, 
daudzveidot, tālākpārdot;

2 Šeit un turpmāk visi verbu piemēri no DGT-Acquis korpusa.
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2) salikteņi, kuru pirmajā daļā ir skaitļa vārdi, piem., divkāršot, divkāršoties, 
pieckāršoties, trīskāršot, trīskāršoties;

3) vārdi ar ietvertu citcilmes priedēkli re-, a-, de-, inter-, im-, eks-, piem., 
asignēt, deaktivizēt, decentralizēt, repatriēt, replicēt, refinansēt, 
rekonstruēt, implantēt, impregnēt, importēt, inspirēt, injicēt, inspicēt, 
eksportēt, internacionalizēt;

4) svešvārdi, kas izsaka objekta kvalitātes maiņu, piem., stratificēt, 
kondicionēt, kodificēt, kotēt, titrēt, verificēt, sanēt, modernizēt, absorbēt, 
neitralizēt, cilvēciskot, personalizēt.

Šīs grupas bezpriedēkļa primārajam verbam var attīstīties sava vārddarināšanas 
ligzda ar salikteņiem, kuros šis verbs iekļauts. Salikteņa pirmā daļa līdzīgi 
priedēklim var ietekmēt verba aspektualitāti, piem., centralizēt → decentralizēt; 
finansēt → refinansēt, līdzfinansēt.
(1) Šo shēmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Bankas tirgus 

dalībnieku rīcībā nodod likviditāti, kuru tās savukārt refinansē, saņemot 
līdzīgas summas. Prezidentūras konferences, kuras līdzfinansēs saskaņā ar 
darba plānu 2010. gadam, ir šādas: .. (DGT-Acquis)

3. Verbi ar priedēkli no- un bez priedēkļa
Priedēklis no- raksturo darbību, kas virzās lejup, prom vai gar kaut ko; 

darbības rezultātā kaut kas tiek atņemts; darbība ir īslaicīga vai notiek ilgāku 
laiku, intensīvi; darbība aptver visu attālumu vai laika posmu; ar darbību tiek 
kaut kas pārspēts; ar darbības nobeigšanu ir kaut kas sasniegts vai panāktas kādas 
pārmaiņas; darbības rezultātā kaut kas tiek iznīcināts (Vulāne 2013, 281–282).

Pētījumā aplūkotajiem šīs grupas verbiem ir vairākas no šīm nozīmēm un 
vēl viena iepriekš neminēta – tie var izteikt abstrakti veicamu darbību ar negatīvu 
vērtējumu.

Šīs grupas verbi visbiežāk izsaka konkrētu cilvēka veiktu darbību, un 
priedēklis no- izsaka šīs darbības beigšanu un objekta pāriešanu jaunā kvali tātē, 
ir panāktas kādas pārmaiņas: (no)asfaltēt, (no)bruģēt, (no)darvot, (no)balsināt, 
(no)blietēt, (no)briedināt, (no)gatavināt, (no)krejot, (no)pulēt.
(2) Nīheimas sieru gatavina tikai uz vājpiena baktēriju un rauga kultūru bāzes .. 

Sidra brendiju nogatavina mucās Somersetā muitas noliktavās. (DGT-Acquis)

Pētījumā aplūkotajiem skaņu verbiem priedēklis no- izsaka darbības pēkšņu 
sākšanu un beigšanu, darbība ir īslaicīga: (no)brakšķēt, (no)brīkšķēt, (no)blīkšķēt, 
(no)burkšķēt, (no)dimdēt, (no)džinkstēt, (no)klaudzēt, (no)krakšķēt, (no)plaukšķēt, 
(no)plīkšķēt, (no)sprakšķēt, (no)šķindēt. 

Daļa verbu izsaka abstrakti veicamu darbību ar negatīvu vērtējumu: 
(no)niecināt, (no)nievāt, (no)zākāt, (no)pulgot, (no)strostēt, (no)sodīt. Ir arī dar-
bība, kas beidzas ar fizisku iznīcināšanu: (no)nāvēt, (no)žņaugties, (no)slīcināt, 
(no)slīcināties, (no)bendēt, (no)smacēt, (no)slepkavot.
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4. Verbi ar priedēkli sa- un bez priedēkļa
A. Vulāne (2013, 284–285) norāda, ka priedēkļa sa- pamatnozīme saistīta ar 

apstākļa vārda kopā semantiku. Šis priedēklis norāda arī uz darbības realizācijas 
pakāpi, tās ilgumu, objekta sagatavošanu vai sadalīšanu, iznīcināšanu.

Daļa no pētījumā aplūkotajiem šīs grupas verbiem izsaka konkrētu cilvēka 
veiktu darbību un tās beigas ar gala rezultāta iegūšanu vai objekta kvalitātes maiņu, 
līdzīgi kā iepriekš aplūkotās priedēkļa no- grupas verbi: (sa)īsināt, (sa)smalcināt, 
(sa)putot, (sa)bombardēt, (sa)vērpt, (sa)graut, (sa)plosīt, (sa)grauzdēt, (sa)placināt, 
piem.:
(3) Katru laboratorijas paraugu sasmalcina un rūpīgi sajauc, izmantojot 

pārbaudītu procesu, kas nodrošina pilnīgu homogenizāciju. Ja augļi nav 
atbrīvoti no kauliņiem, tos smalcina uzmanīgi, lai nesasmalcinātu kauliņus. 
(DGT-Acquis)

Ir verbi, kas izsaka faktūras maiņu: (sa)krokot/ties, (sa)grumbot/ties, 
(sa)krunkot/ties, (sa)gumzīt/ties, (sa)ņurcīt.

Ir arī verbi, kas izsaka konkrētu dabā notiekošu procesu un tā beigas ar 
subjekta kvalitātes maiņu: (sa)asnot, (sa)biezēt, (sa)bojāties, (sa)cerot, (sa)recēt, 
(sa)zaļot, (sa)maitāties, piem.:
(4) Produkts ātri bojājas, un tas apdraud tā kvalitāti. Tādējādi tiek novērsta 

iespēja, ka sīpoli pārvadāšanas laikā sabojājas. (DGT-Acquis)

Ir verbi, kas saistīti ar cilvēka veiktām emocionālām, intelektuālām vai fizis-
kām darbībām un to rezultātā sevis vai kādas citas personas emocionālu vai uz-
skatu maiņu: (sa)aģitēt, (sa)bozties, (sa)dumpot/ties, (sa)dusmoties, (sa)fantazēt, 
(sa)fabricēt, (sa)ķildoties, (sa)musināt, (sa)naidot/ties, (sa)niķoties, (sa)niknoties, 
(sa)nīsties, (sa)vervēt, (sa)tracināt, (sa)kompromitēt/ties, (sa)mulsināt, (sa)raudināt.

Priedēkļa sa- pamatnozīme, kas izsaka tuvināšanos, konstatēta šādiem 
vārdiem: (sa)laulāt/ties, (sa)pulcināt, (sa)pulcēt/ties, (sa)tuvināties, (sa)burtot, 
(sa)pārot.

5. Verbi ar priedēkli ie- 
Atvasinājumi ar priedēkli ie- izsaka uz iekšu vērstu darbību, darbība norisinās 

daļēji, darbība tiek pabeigta, darbības rezultātā kaut kas tiek ietverts, apņemts 
(Vulāne 2013, 281).

Starp pētījumā aplūkotajiem šīs grupas verbiem daudz atgriezenisko skaņu 
verbu, kas izsaka pēkšņu, īslaicīgu darbību. Šie verbi darināti no neatgriezeniskiem 
bezpriedēkļa verbiem: iebauroties (baurot), ieblēties (blēt), iebrakšķēties 
(brakšķēt), iedārdēties (dārdēt), iedūkties (dūkt), iekunkstēties (kunkstēt), 
ieklaudzēties (klaudzēt), ieņurdēties (ņurdēt), ieņaudēties (ņaudēt), iepīkstēties 
(pīkstēt), iesvilpties (svilpt), ietikšķēties (tikšķēt), iešņākties (šņākt).

Ir līdzīga veida vizuālie verbi, kuri arī darināti no neatgriezeniskiem bez-
priedēkļa verbiem: iedzirkstīties (dzirkstīt), iegailēties (gailēt), iekvēloties (kvēlot), 
iemirdzēties (mirdzēt), iezibēties (zibēt), iezibsnīties (zibsnīt).
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Daļa šīs grupas verbu izsaka pilnībā pabeigtu darbību, taču bezpriedēkļa 
verbs, kas izteiktu darbību procesā pirms tās pabeigšanas, netiek lietots: iegrožot, 
ieģipsēt, ierāmēt, iemūžināt, iekapsulot, iesakņot, iespeķot, iezārkot.

6. Verbi ar priedēkli at-
Priedēkļa at- pamatnozīme ir saistīta ar virziena nozīmi. Darbība vērsta uz 

adresātu vai atpakaļ, objekts tiek atdalīts vai atgriežas iepriekšējā stāvoklī (Vulāne 
2013, 280).

Pētījumā aplūkotajiem šīs grupas verbiem raksturīgi piedēkļi -inā- un -o-. 
Verbs bez priedēkļa netiek lietots. Tai pašai saknei sastopami verbi ar dažādiem 
piedēkļiem un ar neatgriezenisko un atgriezenisko galotni: atjaunot, atjaunināt, 
atjaunināties; atvieglot, atvieglināt, atvieglināties. 

Bezpriedēkļa verbs var būt atvasināts no lietvārda. Priedēkļverbs izsaka 
atbrīvošanos no objekta, ko nosauc lietvārds. Šādus vārdus izmanto kā dažādu 
nozaru terminus. Dārzkopībā, mežkopībā izmanto terminus atzarot, atsveķot, 
lopkopībā – terminu atkaulot, veterinārijā – atutot, piem.:
(5) Tāpat kā augļu dārzus atzaro ar rokām, visus augļus noņem un šķiro ar 

rokām. Pleca gabalus un fileju atkaulo. (DGT-Acquis)

Bezpriedēkļa verbs var būt atvasināts no īpašības vārda. Priedēkļverbs izsaka 
objektam piemītošas īpašības atjaunošanu. Šādu verbu var izteikt arī ar vārdu 
savienojumu ‘padarīt + īpašības vārds’: atjaunot, atvieglot, atsvabināt, atslābināt, 
atdzīvināt, atbrīvot, atsvaidzināt, piem.:
(6) Saskaņots noteikumu minimums atvieglo arī personāla pārrobežu izvietošanu. 

(DGT-Acquis)

7. Verbi ar priedēkli pa- un bez priedēkļa
E. Soida (2009, 241–257) ar priedēkli pa- saista četras no septiņām procesa 

realizācijas pakāpēm – darbības sākumu, laika ziņā ierobežotu procesu, procesa 
daļēju realizāciju un pilnībā realizētu darbību. Pētījumā aplūkotajiem šīs grupas 
verbiem konstatētas divas realizācijas pakāpes. 

Ir verbi, kas nosauc procesu un tā daļēju realizāciju jeb delimitatīvu aspektu: 
(pa)dejot, (pa)spēkoties, (pa)luncināt, (pa)vēcināt, (pa)tērzēt, (pa)valstīties.

Ir verbi, kas nosauc procesu un tā pilnīgu realizāciju: (pa)brokastot, 
(pa)klanīties, (pa)klupināt, (pa)līdzēt, (pa)sveicināt, (pa)vēstīt, piem.:
(7) Nostāsti arī vēsta, ka Romas impērijas laikos sieru sūtīja uz Romu tā 

raksturīgās garšas un ilgā glabāšanas termiņa dēļ. Ar šāda mācību procesa 
palīdzību iedzīvotāji spēs formulēt to, ko viņi vēlas pavēstīt, .. (DGT-Acquis)

Dažkārt grūti pat izšķirt, vai verbs ar priedēkli izsaka daļēju vai pilnīgu 
procesa realizāciju. Šķiet, ja pirms priedēkļverba var pievienot apstākļa vārdu 
mazliet, tad verbs izsaka daļēju procesa realizāciju. Var mazliet patērzēt, taču ne 
mazliet kādu paklupināt.

Šajā pētījumā analizētajiem verbiem ar priedēkli pa-, kuriem atbilstošs 
bezpriedēkļa verbs nav konstatēts, raksturīgs piedēklis -inā-. Darbības vārdi ar 
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šo piedēkli, kas atvasināti no pirmatnīgiem darbības vārdiem, parasti norāda uz 
atkārtotu darbību (Kalnača 2013, 539; Kalnača 2014, 105). Priedēklis pa- šiem 
vārdiem piešķir pabeigtas darbības veidu. Šie verbi izsaka stāvokļa, izmēru 
vai procesa kvalitātes maiņu vai mainīšanu. Tie darināti no īpašības vārdiem. 
Priedēklis pa- norāda uz šīs īpašības paspilgtināšanos. Lielākā šo verbu daļa lietota 
teksta korpusā gan ar neatgriezenisko, gan ar atgriezenisko galotni: palielināt, 
palielināties, pasliktināt, pazemināt, pazemināties, paaugstināt, paaugstināties, 
paskābināt, palēnināt, palēnināties, paplašināt, paplašināties, papildināt, 
papildināties, pasliktināties, paātrināt, paātrināties, pagarināt, pagarināties, 
padziļināt, paildzināt, piem.:
(8) Komisija pagarina pilnvaru termiņu. (DGT-Acquis)

8. Verbi bez priedēkļa un ar visiem priedēkļiem
Šajā grupā 28 verbi. Visi verbi izsaka konkrētu darbību, kura var tikt vērsta 

dažādos virzienos. Virziens attiecināms uz objektu transitīviem verbiem vai arī 
uz pašu darbības veicēju. Ir transitīvi verbi, kas izsaka uz vietas esoša darbības 
veicēja veiktu darbību, piem., celt, likt, ņemt, mest, raut, spiest, vilkt, šūt, vērt, 
rakstīt. Ir verbi, kas izsaka darbības veicēja pārvietošanos, piem., iet, skriet, lidot, 
braukt, krist, piem.:
(9)	 Pieņemot lēmumu, ņem vērā izmaiņas situācijā, kas var būt notikušas 

kopš pieteikuma iesniegšanas. Ja Interpols saņem informāciju, kas attiecas 
uz jauna veida eiro banknošu viltojumiem, tas nekavējoties informē ECB, 
izmantojot telefonu vai citus līdzekļus .. Tiesību akti, kas jāizņem no acquis, 
ir šādi. Katrs traleris uzņem uz kuģa novērotāju, kuru izraudzījusies par 
zivsaimniecību atbildīgā ministrija. Sīpoliņus apņem plēvaini apvalki jeb 
zvīņas, sīpoliņu ieliektajai pusei jābūt dažāda košuma rozā krāsā, bet 
izliektajai pusei – baltā krāsā. Aprēķinā iegūtajam skaitlim pievieno vai no tā 
atņem šādas vērtības: .. (DGT-Acquis)

9. Praktiskās analīzes rezultātu kopsavilkums un secinājumi
Ir konstatētas 553 dažādas priedēkļu kopas, tostarp ļoti daudz mazu kopu 

ar pieciem un mazāk verbiem. Mazākās kopas netiek sīkāk analizētas. Aplūkojot 
lielākās priedēkļu kopas, var secināt, ka visbiežāk dominē četru veidu verbi:

1) konstatēti 1462 verbi, no kuriem vispār nevar darināt priedēkļverbus, 
piem., augšupielādēt, pašapliecināties, karamelizēt, mēgt;

2) konstatēti verbi, kuriem iespējams priedēkļverbs ar vienu konkrētu 
priedēkli un primārais verbs, piem., (pa)godināt, (uz)plīties, (at)veldzēt, 
(no)blietēt, lielākā šāda veida grupa ir ar priedēkli no- (145 verbi);

3) konstatēti verbi, kuriem iespējams priedēkļverbs ar vienu konkrētu prie-
dēkli, bet primārais verbs bez priedēkļa netiek lietots, piem., atvieglināt, 
iegrožot, ir divas šādas lielākās grupas, ar priedēkli at- un ar priedēkli ie- 
(63 verbi katrā grupā);

4) konstatēti 28 verbi, kuriem iespējami priedēkļverbi ar visiem 11 prie-
dēkļiem, piem., rakstīt, runāt, sist, likt, bērt, celt, augt, mest.
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Identificētie verbu veidi, kuri būtu raksturīgi kādai konkrētai priedēkļu kopai, 
ir ļoti dažādi. Nav vienotu principu verbu klasificēšanai. Verbus vieno gan līdzīgi 
vārddarināšanas paņēmieni, gan līdzīgas semantiskas pazīmes. Aplūkojot iegūtos 
rezultātus, var minēt šādas verbus vienojošas pazīmes:

1) svešvārdi vai salikteņi: parasti verbi, kuriem priedēkļi nav iespējami, 
piem., refinansēt;

2) skaņu verbi: skaņu verbu grupas konstatētas divām priedēkļu kopām:
a) pievienojot priedēkli no-, verbi izsaka skaņas pēkšņu sākšanos un 

beigšanos, piem., (no)burkšķēt;
b) atgriezeniskie skaņu verbi ar priedēkli ie- izsaka darītāja izraisītās 

skaņas pēkšņu sākumu, turklāt primārais verbs ir neatgriezeniskais 
verbs, piem., iedūkties (dūkt);

3) no citām vārdšķirām atvasināti verbi: verbi ar priedēkli at-, piem., 
atvieglot;

4) verbi ar kopēju darbības realizācijas pakāpi: verbi ar priedēkli pa-, ie-, no- 
vai sa-, piem., (pa)brokastot, (pa)klanīties;

5) cilvēka veikta darbība: verbi ar priedēkli no- vai sa-, piem., (sa)putot;
6) abstrakta darbība ar negatīvu nokrāsu: verbi ar priedēkli no-, piem., 

(no)pulgot;
7) dabā notiekošs process un tā nobeigums: verbi ar priedēkli sa-, piem., 

(sa)bojāties;
8) tuvināšanās virziens: verbi ar priedēkli sa-, piem., (sa)pārot;
9) vizuālie verbi: verbi ar priedēkli ie-, piem., iedzirkstīties (dzirkstīt);

10) stāvokļa, izmēra, faktūras, procesa kvalitatīva maiņa: verbi ar priedēkli sa- 
vai pa-, piem., palielināties;

11) transitīvi verbi, kas izsaka uz vietas esoša darbības darītāja veiktu darbību: 
verbi ar visiem priedēkļiem, piem., mest;

12) pārvietošanas verbi: verbi ar visiem priedēkļiem, piem., skriet.

Līdzīgu verbu identificēšana vienā priedēkļu kopā dažkārt rada grūtības, 
piem., priedēklis iz-. Lai gan priedēkļu kopas ar priedēkli iz- un bez priedēkļa, 
kā arī tikai ar priedēkli iz- ir starp desmit populārākajām – to verbi ir ļoti dažādi, 
tiem grūti saskatīt kādas kopīgas pazīmes. To varētu skaidrot ar priedēkļa iz- biežo 
lietojumu, ko apliecina arī DGT-Acquis tekstu materiāli.

Darba gaitā ir izdevies saskatīt dažas likumsakarības verbu raksturošanai, 
taču izstrādāt vispārīgāku verbu klasificēšanas sistēmu nav izdevies gan verbu 
polisēmijas dēļ, gan arī datu nepilnības dēļ. Precīzākai priedēkļa kopu identificēšanai 
būtu nepieciešams analizēt plašāku dažādu tekstu korpusu, kas pilnīgāk raksturotu 
mūsdienu latviešu valodā lietoto leksiku.
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Summary
Prefixation of verbs in Latvian is one of the most productive techniques for the verb 
formation. The number of valid prefixes that can be added to different motivation verbs 
in derivation process varies significantly. The most generic prefix classification system in 
Latvian linguistics is proposed by Emīlija Soida (2009). Prefixes are grouped according to 
the following criteria: how they express the completeness of the action; how they express 
fulfillment level of the action; and how they describe the process. So far there are no studies 
of the common characteristics pertaining to the motivation verbs for which the same set of 
the prefixes can be added. For the purpose of such research, the verbs extracted from the 
European Union legal text corpus and from the New Latvian English dictionary (2007) 
are used. After extraction, prefixes are separated and motivation verbs are grouped by 
prefix sets. The purpose of this study is to determine the common features of motivation 
verbs, in case of which the same set of prefixes can be added and to propose a general verb 
classification system based on this knowledge.


