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Raksts apskata ciešamās kārtas lietojumu latviešu un angļu zinātniskajā rakstu valodā, 
sākumā pievēršoties diahroniskiem pētījumiem un vēsturiskiem avotiem, pēc tam ciešamās 
kārtas biežuma rādītājiem un, visbeidzot, metodiskajiem materiāliem. Datu analīze liek 
secināt, ka ciešamās kārtas forma un lietojums pagātnē ir salīdzināmi, bet, ja skatāmies 
ciešamās kārtas pašreizējo statusu latviski un angliski sarakstītajos rediģētajos pētījumos 
un metodiskajos ieteikumos, tendences ir radikāli pretējas: no kategoriskas prasības pēc 
ciešamās kārtas lietojuma latviski rakstošajiem akadēmisko pētījumu autoriem līdz tikpat 
kategoriskiem ieteikumiem izvairīties angļu valodā. 

Atslēgvārdi: ciešamā kārta, darbības vārds, ciešamās kārtas divdabis, zinātniskā rakstu 
valoda.

Ievads
Ciešamās kārtas nozīme, formas un funkcijas latviešu un angļu valodā ir 

salīdzināmas, jo abās valodās ciešamās kārtas formas ir analītiskas un parasti 
sastāv no palīgdarbības vārda un ciešamās kārtas pagātnes divdabja; abās valodās 
ciešamā kārta tiek izmantota, lai uzsvērtu darbību, nevis tās veicēju. Šī ciešamās 
kārtas funkcija arī nosaka ciešamās kārtas lietojuma popularitāti zinātniskajā 
valodā, kas tiecas uz objektīvu faktu skaidrojumu. 

Katrai zinātnes jomai ir sava valodas lietojuma specifika, dabaszinātnēs, so-
ciālajās un humanitārajās zinātnēs atšķiras izpētes objekti un tādējādi arī mērķi, un 
tas ietekmē attiecīgās nozares valodas specifiku gan leksiskajā, gan sintaktiskajā lī-
menī. Tomēr, neraugoties uz atšķirīgajiem izpētes objektiem un mērķiem, pētījumu 
autori dažādās zinātnes nozarēs latviešu valodā dod priekšroku izteikumiem cieša-
majā kārtā, kamēr angļu valodā ciešamās kārtas lietojums zinātniskajā rakstu valo-
dā tiek mērķtiecīgi samazināts. Pēdējos 50 gados ciešamās kārtas lietojums zināt-
niskajā rakstu valodā ir plaši apspriesta tēma angļu valodniecībā, kam par iemeslu 
kalpo valodnieku un rakstnieku atšķirīgās pieejas gramatikās (formālā un funkcio-
nālā), pretrunīgie ieteikumi dažādu valodu metodikā (censties lietot ciešamo kārtu 
vai izvairīties no tās), atšķirīgi ciešamās kārtas biežuma rādītāji  zinātniskās valodas 
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korpusos. Lai salīdzinātu ciešamās kārtas lietojumu latviešu un angļu zinātniskajā 
rakstu valodā, šinī rakstā izmantoti trīs dažādi avoti: ciešamās kārtas sinhroniski 
un diahroniski gramatikas apraksti, augstskolu metodiskie materiāli un biežuma 
rādītāji zinātniskās rakstu valodas lietojumā, mēģinot noteikt iemeslu atšķirīgajām 
ciešamās kārtas pozīcijām latviski un angliski rakstošo zinātnieku praksē. 

1. Ciešamā kārta valodniecības un zinātnes vēsturē
Pirms apskatīt valodas lietojumu, pievērsīsimies ciešamās kārtas formu 

salīdzinājumam latviešu un angļu valodā. Jānis Endzelīns un Kārlis Mīlenbahs 
(1993, 111 [pirmizdevums 1907]) izsakās kritiski par ciešamās kārtas lietojumu 
latviešu valodā:

„Ciešamā kārta latviešu valodā ne visai iecienīta; sevišķi ciešamās kārtas 
nepabeigtie laiki reti lietājami: es tieku, tiku, tikšu mīlēts; parastāki un veiklāki 
to pašu izsaka darāmā kārta: mani mīlē, mīlēja, mīlēs. Daudz biežāki sastopami 
ciešamās kārtas pabeigtie laiki: Kas darīts, padarīts.”

Ruta Veidemane (2002, 415), apskatot ciešamās kārtas lietojuma izmaiņas 
latviešu valodā no 17. gs. līdz mūsdienām, atzīmē formu maiņu un lietojuma 
biežuma maiņu:

„Morfoloģiskā opozīcija aktīvs-pasīvs latviešu valodas verbu sistēmā ir aktuāla 
visos valodas attīstības posmos, tomēr ciešamās kārtas konstrukciju veidošanā un 
lietojumā pārmaiņas ir notikušas. Ir vērojami divi svarīgākie pārmaiņu virzieni: 
1) samazinās pasīva konstrukciju lietojuma biežums, 2) mainās pasīva konstrukcijās 
izmantotie palīgvārdi.”

Arī angļu valodas vēstures pētnieki, piem., Hanss Lindkvists, Kristiāna Meira 
un Marianne Hunta (Hans Lindquist, Christian Mair, Marianne Hundt 2004), 
izmantojot vēsturiskās angļu valodas korpusu (ARCHER), analizē ciešamās kārtas 
formu lietojumu angļu valodā no 17. līdz 20. gs. un secina, ka ciešamās kārtas 
formas nav stabilas, tās mainās, pasīvam pamazām kļūstot arvien dinamiskākam.

Juniči Tojotas (Junichi Toyota 2008) pētījumi rāda, ka pasīva forma arvien 
biežāk zinātnes diskursā kombinējas nevis ar pagātnes divdabi (past participle), 
bet gan ar tagadnes resp. ilgstošas darbības divdabi (present participle). Šeit daži 
piemēri no medicīnas nozares. 

Avots Piemērs Tulkojums
www.alzheimer-
europe.org

Types of treatments being 
researched 

Ārstēšanas veidi, kas tiek 
pētīti 

www.cancer.net You will read about the scientific 
research being done now to 
learn more about brain tumors 
and how to treat them.

Jūs izlasīsiet par pētījumiem, 
kas tiek veikti, lai uzzinātu 
vairāk par smadzeņu 
audzējiem un to ārstēšanu

www.cancer.org 
New ways to prevent and treat 
cancer of the cervix are being 
researched.

Tiek pētītas jaunas pieejas 
dzemdes kakla vēža 
noteikšanai un ārstēšanai

fox59.com/.../new-
blood-test-being-
researched-in-the-uk

New blood test being researched 
in the UK could detect 
cancer earlier

Jauns asins analīžu tests, 
kuru pēta Lielbritānijā, 
varētu noteikt vēzi agrāk 

1. tabula. Ciešamās kārtas piemēri angļu un latviešu valodā



149

Valodas sistēma un lietojums

Rendijs Mūrs (Randy Moore 1991, 23), analizējot ciešamās kārtas lietojumu 
zinātniskajā rakstu valodā ASV, secina, ka ciešamā kārta šai rakstu valodas paveidā 
nav pastāvējusi vienmēr, tā tikusi ieviesta tikai 20. gs. 20. gados, kad tradicionālo 
pirmās personas vietniekvārda lietojumu aizstāja mūsdienu zinātniskās rakstu 
valodas bezpersoniskais stils. Šeit ieskatam zinātniskās rakstu valodas paraugs 
no 1690. gadā publicētās Džona Loka (John Locke) „Esejas par cilvēka sapratni” 
(Zaigas Ikeres tulkojums 1977, 84):

„Es visiem spēkiem cenšos izvairīties no maldiem, kādos var nonākt, ja uzskata 
vārdus par lietām .. Es vēlētos, lai tie, kuri piešķir tik lielu jēgu trīszilbīgajam 
vārdam substance, pārdomātu, vai tā nozīme būs viena un tā pati, attiecinot to, kā 
viņi to dara, uz bezgalīgo, neizprotamo dievu, mirstīgiem gariem un ķermeni, un 
vai tas apzīmē vienu un to pašu ideju, ja katru no šīm tik daudzveidīgajām būtnēm 
nosauc par substanci.”

Kā varam redzēt, 17. gs. zinātniskā rakstu valoda nebūt nav vienkārša, 
teikumā ir atrodamas gan sakārtojuma, gan pakārtojuma attieksmes, iespraudumi, 
terminoloģija, kas raksturīgi arī mūsdienu zinātniskajai rakstu valodai, taču 
vienlaikus tā ir personiska un skaidri atspoguļo ne tikai zinātnieka argumentus, bet 
arī attieksmes (šaubas un vēlmes). Vārds attieksmes ir daļa no tradicionālās latviešu 
ciešamās kārtas definīcijas (Skujiņa 2007, 179): „Kārta ir leksiski gramatiska 
darbības vārda kategorija, kas izsaka attieksmes starp darbības subjektu, darbību 
un darbības objektu”, taču šeit vārds attieksmes tiek lietots semantisko, nevis 
personisko attieksmju nozīmē, kas ļauj nevis izcelt, bet gan slēpt savu personisko 
attieksmi, sk. arī, piem., Jāņa Rozenberga secinājumu (1983, 199): „Ciešamo kārtu 
parasti izmanto zinātniskajā valodā un dažkārt publicistiskajos tekstos, lai stils 
būtu korektāks, lai uzbāzīgi neizceltu teksta autora nopelnus un personību.” 

Zinātniskās rakstu valodas bezpersoniskumu un tā vēsturiskos iemeslus 
apskata arī Ina Druviete (2010, 33–34): „Visu civilizētu tautu valodās izveidojies 
t. s. zinātniskais stils, kas piemērots informatīvu, analizējošu uzdevumu veikšanai; 
šis zinātniskais stils iedarbojas galvenokārt uz lasītāja intelektu .. Tiek noraidīta 
vārdu daudznozīmība, tēlaini izteicieni un frazeoloģija, visas valodas parādības, 
kam nav precīzu atbilsmju reālajā pasaulē un kas nesaskan ar zinātnisku priekšstatu 
par pasauli .. Radošu attieksmi pret valodu neveicina arī mācību grāmatas .. Mācību 
grāmatās saturs parasti izklāstīts lietišķi un bezpersoniski. Kāpēc neatvieglot to ar 
tēlainās izteiksmes līdzekļu lietošanu, ekspresīviem salīdzinājumiem?”

Ilzes Lokmanes (2009, 6) pētījumā par valodas stiliem uzsvērta zinātniskā stila 
līdzība ar lietišķo stilu; ciešamā kārta valodas pazīmju uzskaitījumā nav minēta: 

„Valodas līdzekļu atlases ziņā zinātniskais stils un lietišķo rakstu stils ir samērā 
tuvi: abos stilos tiek plaši izmantoti svešvārdi terminu funkcijā un citi abstraktas 
nozīmes vārdi, abiem stiliem raksturīga daudznozīmīgu vārdu specializācija jeb 
lietojums tikai vienā nozīmē, nominalizācija jeb pastiprinātas nomenu lietošanas 
tendence, sarežģītas struktūras saliktu pakārtotu un jauktu saliktu teikumu, kā arī 
garu apzīmētāju virkņu izmantojums, samērā stingras un lēni mainīgas normas un 
citas pazīmes.” 

Valodnieku viedokļi par ciešamās kārtas lietojumu zinātniskajā rakstu valodā 
atšķiras, tādēļ būtu nepieciešama sistemātiska latviešu zinātniskās rakstu valodas 
izpēte, kas ļautu noteikt arī ciešamās kārtas lomu tajā. 
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2. Ciešamās kārtas biežuma rādītāji
Tā kā latviešu zinātniskās rakstu valodas korpuss vēl nav izveidots un nav 

iespējams salīdzināt ciešamās kārtas biežuma rādītājus latviešu un angļu valodā, 
šeit izmantosim Google meklētāja datus, lai salīdzinātu zinātniskajam stilam 
raksturīgo darbības vārdu (un darbību) lietojumu darāmā un ciešamā kārtā latviešu 
un angļu tekstos, kas atrodami Google datubāzē. 

Darāmās kārtas 
darbības vārdi

Atrasti Google 
22.02.2015.

Ciešamās kārtas 
darbības vārdi

Atrasti Google	
22.02.2015.

apkopoja 42 500 tika apkopots 286 000
aprēķināja 23 600 tika aprēķināts 403 000
analizēja 33 200 tika analizēts 320 000
secināja 163 000 tika secināts 277 000
noskaidroja 150 000 tika noskaidrots 364 000
pamatoja 152 000 tika pamatots 393 000
sintezēja 1 780 tika sintezēts 10 800
Kopā 566 080 2 053 800
Kopā procenti 22% 78%

2. tabula. Latviešu darbības vārdu biežuma rādītāju salīdzinājums darāmajā un 
ciešamajā kārtā

Kā redzams 2. tabulā, latviešu valodā zinātniskajam tekstam raksturīgie dar-
bības vārdi biežāk tiek lietoti ciešamajā kārtā (78%) nekā darāmajā kārtā (22%); 
visvairāk izceļas vārds sintezēt, kurš darāmās kārtas pagātnes formā ir atrodams 
1780 reizes, bet ciešamajā kārtā 10 800 reizes, tas ir 6 reizes biežāk. Kaut gan 
Google meklētājs izmanto dažādus tekstus, tomēr nenoliedzami parāda ciešamās 
kārtas lietojuma tendences ar zinātni saistīto darbības vārdu lietojumā latviešu 
valodā: kopumā šeit apskatītie darbības vārdi atrodami ciešamajā kārtā 3,5 reizes 
biežāk. Proporcija ir apgriezti pretēja „Latviešu valodas biežuma vārdnīcā” (1968, 
69(1)) norādītajai proporcijai teikumos: 87,7% darāmajā kārtā un 12,3% ciešamajā 
kārtā. 1. attēlā redzams darbības vārdu lietojuma biežums un kārtu lietojuma 
biežums: visretāk tiek lietots darbības vārds sintezēt, visbiežāk pamatot, bet visos 
gadījumos šie vārdi tiek biežāk lietoti ciešamajā kārtā nekā darāmajā kārtā. 
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1. attēls. Darāmās un ciešamās kārtas proporcionāls sadalījums
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Arī angļu valodā zinātniskajam diskursam raksturīgo darbības vārdu lietojums 
ciešamajā kārtā ir populārs, sk. darbības vārda formu biežumu datubāzēs 3. tabulā: 

Atrasts Google  
22.02.2015.

Atrasts Google	Scholar 
22.02.2015.

Calculated 353,000,000 6,890,000
Was calculated 346,000,00 4,130,000 

Were calculated 339,000,000 4,740,000
Analysed 36,600,000 2,430,000
Was analysed 13,000,000 1,150,000
Were analysed 36,500,000 1,320,000
Concluded 131,000,000 2,510,000
Was concluded 131,000,000 2,420,000
Were concluded 131,000,000 2,350,000

3. tabula. Angļu valodas darbības vārda formu biežuma rādītāju salīdzinājums

Ja pārvēršam biežuma rādītājus procentos un aprēķinām darbības vārdu lieto-
juma biežumu darāmajā un ciešamajā kārtā (sk. 2. attēlu), redzam, ka Google 
datubāzē zinātniskiem rakstiem tipiskie darbības vārdi atrodami gandrīz tikpat 
bieži kā ciešamajā kārtā (52% darāmajā kārtā un 48% ciešamajā kārtā), taču, ja 
apskatām tos pašus darbības vārdus rediģēto rakstu datubāzē Google Scholar, tad 
darāmās kārtas īpatsvars ir 61%, kamēr ciešamajā kārtā tikai 39%. 
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2. attēls. Darāmās un ciešamās kārtas lietojuma biežums latviešu un angļu valodā

Šeit jāuzsver, ka apskatīto darbības vārdu mazā skaita dēļ nevar izdarīt 
tālejošus secinājumus, jo angļu valodā raksta dažādu valstu zinātnieki, arī rediģēto 
zinātnisko rakstu valoda nav viendabīga. Eli Hinkelas (1997) pētījums, kurā 
salīdzināta angļu dzimtās valodas un svešvalodas lietotāju zinātniskā rakstu valoda, 
liecina, ka ķīniešu, japāņu, korejiešu un indonēziešu dzimtās valodas lietotāji, 
rakstot zinātniskos rakstus angļu valodā, ciešamo kārtu lieto biežāk nekā tie, kam 
angļu valoda ir dzimtā.
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3. Ciešamā kārta zinātnisko darbu metodiskajos materiālos
Apskatot metodiskos norādījumus pētniecisko darbu izstrādē, redzam daļēju 

izskaidrojumu atšķirīgajam ciešamās kārtas lietojuma biežumam latviešu un angļu 
zinātniskajā rakstu valodā: angļu valodas akadēmiskās rakstības mācību grāmatas 
nereti aicina izvairīties no tās, savukārt latviešu valodā ciešamā kārta tradicionāli 
tiek saistīta ar zinātnisko rakstu valodu. Šeit ieskatam pētniecības rakstu norādījumi 
bakalaura, maģistra un doktora darbu veicējiem dažādās Latvijas universitātēs:

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: „Students ir darba autors. Nav vē-
lama bieža vietniekvārda „es” un darbības vārda pirmajā personā lietoša-
na – informāciju var pasniegt, nenorādot konkrētu darītāju, piemēram, „pēc 
pētījuma rezultātiem var secināt, ka...”. Taču vēl nevēlamāk ir aizstāt vārdu 
„es” ar vārdu „mēs”, jo autora veiktajam pētījumam ir jābūt oriģinālam un 
patstāvīgi veiktam. Var lietot formu „autors uzskata”, „pēc autora domām”. 
Var izmantot ciešamo kārtu, piemēram, „nodaļā tiek pētīts, atklāts”.” 

2. Liepājas Universitāte: „Darbs zinātniskajā stilā rakstāms ciešamajā kārtā 
(„tiek pētīts”, „analīzes rezultātos tiek parādīts” u. tml.) un/vai trešajā per-
sonā („autors” vai „autore”, nevis „es”, „man” u. tml.).” 

3. Latvijas Universitāte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes me-
to diskajos norādījumos): „Ieteicama daudzskaitļa pirmās personas forma, 
piemēram, “secinājām, ka...”, “mūsu viedoklis par...” u. tml. vai vien-
skaitļa trešā persona – “autore secināja...”, vai ciešamā kārta – “darba iz-
strādes gaitā secināts...”.” 

Piemēru skaitu varētu vēl turpināt, taču arī šie trīs piemēri atklāj Latvijas 
pētniecības iestāžu vienprātību: ciešamā kārta ir zinātnes valodas norma, jo teksta 
autors savu viedokli pauž netieši (sk. arī Kalnača, Lokmane 2006).

Apskatot ciešamās kārtas formu biežuma rādītājus angļu darbības vārdiem, 
mēs redzējām, ka nerediģēto tekstu datubāzē ciešamā kārta ir biežāk lietota, bet 
rediģēto zinātnisko rakstu datubāzē vairāk lietota darāmā kārta. Ciešamās kārtas 
lietojuma biežuma samazinājums angļu zinātniskās rakstu valodas lietojuma 
vidē ir ilgstošas un mērķtiecīgas valodas izpētes un valodas politikas veidotāju 
darba rezultāts, jo angliski rakstošo pētnieku rokasgrāmatas sistemātiski norāda 
uz ciešamās kārtas apgrūtinošo lomu teksta uztverē. Brīdinājumi par ciešamās 
kārtas ietekmi uz teksta uztveri atrodami jau 20. gs. rakstnieku izteikumos, piem., 
Džordža Orvela (George Orwell 1946) esejā „Politika un angļu valoda” (Politics 
And The English Language). 

Šeit arī neliels ekskurss angliski rakstošo (Anglijas, Kanādas un ASV) 
pētnieku metodiskajos materiālos (raksta autores tulkojums): 

1. Apvienotā Karaliste (Kembridžas Universitāte): „Kārta: darāmā kārta 
ir parasti precīzāka un īsāka nekā ciešamā kārta, tādēļ dodiet priekšroku 
„The system distinguished six emotions”, nevis „It was found that the 
system could distinguish six emotions”.” 

2. Kanāda (Toronto Universitātes koledža): „Ciešamās kārtas lietojums 
akadēmiskos rakstos var sagādāt nepatikšanas, jo nav skaidrs, kas ir 
veicis attiecīgi darbību, kas izteicis kuru domu (liekot domāt, ka tā ir paša 
raksta autora, nevis cita zinātnieka ideja). Dažkārt studenti lieto ciešamo 
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kārtu, lai noslēptu savu nepaveikto darbu. Visbeidzot, ciešamā kārta rada 
liekvārdību un nevajadzīgi apgrūtina lasītāju.” 

3. ASV (Ziemeļkarolīnas Universitāte): „Ciešamās kārtas lietojums zinātnis-
kā darbā signalizē par slinku un nevērīgu domāšanu. Autori, kuri bieži lie-
to ciešamo kārtu, nav pilnībā izpētījuši apspriežamo objektu, un tas viņu 
argumentus padara neskaidrus, izteikumiem trūkst saistības ar kontekstu. 
Rezultātā lasītājs neuzzina vajadzīgo informāciju par konkrēto sistēmu, ap-
stākļiem, cilvēku lēmumiem un pretrunām tajos un ir spiests apšaubīt rak-
sta autora izpratni par apspriežamo tematu.” (Raksta autores tulkojums.)

Arī šo ciešamās kārtas lietojuma norāžu sarakstu angliski rakstošajiem 
zinātniekiem varētu turpināt gandrīz bezgalīgi, taču secinājums ir skaidrs: ciešamā 
kārta lietojama zinātnes diskursā, lai izvairītos no nevajadzīgas atkārtošanās, nevis 
slēptu autora pašlepnumu vai nepaveikto darbu. Jaunāka tendence, kas pamanāma, 
lasot angliski runājošo zemju universitāšu mājaslapas, ir rūpes par to, lai studenti 
nepārtrauktu lietot ciešamo kārtu pavisam, kas būtu pārspīlēti, jo ciešamai kārtai ir 
sava vieta, lai izteiktu darbību, kuras veicējs tiešām nav zināms.

Secinājumi
Latviešu un angļu valodas ciešamās kārtas formas un to nozīmes ir salī-

dzi nāmas, taču lietojums mūsdienu zinātniskās rakstu valodas vidē ir atšķirīgs. 
Latviešu valodas zinātniskajos tekstos tiek ieteikts lietot ciešamo kārtu, bet angliski 
rakstošās pētniecības iestādes iesaka izvairīties no ciešamās kārtas lietojuma, 
pamatojot to ar ciešamās kārtas neveiklumu, bezpersoniskumu un sarežģītību. 
Tās vietā studentiem un pētniekiem tiek ieteikts lietot darāmo kārtu, lai padarītu 
izteiksmi precīzāku un vieglāk uztveramu. Tomēr starptautiskā angliski rakstošā 
pētniecības vide ievēro 20. gs. sākumā ieviestās tradicionālās zinātniskās rakstu 
valodas normas, tāpēc ciešamā kārta vēl joprojām tiek lietota pietiekoši bieži gan 
angļu, gan arī latviešu valodā. Kopumā jāsecina, ka latviešu zinātniskās rakstu 
valodas pētījumu nav daudz, arī ciešamās kārtas lietojums pagaidām nav izpelnījies 
pietiekamu valodnieku uzmanību.
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Summary
The article compares the use of passive voice in the English and Latvian academic writing, 
firstly examining the diachronic research and the traditions of using the passive voice in 
Latvian and English, then proceeds to view the frequency of the use of some passive voice 
verbs in Latvian and English Google data base and finally, examines the instructions of 
Latvian, British, Canadian and the US University guidelines for the writers of dissertations. 
The findings suggest that the attitude of the English academic writing instructors and 
editors is in striking contrast to Latvian academic writing instructors, which has resulted 
in differences regarding the frequencies of using the verbs in passive voice in the edited 
articles’ data base (Google Scholar). The reasons for the difference would require a further 
research. 


