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Pētījuma avots
“Skolēnu pārspriedumu korpuss” (SPK) (2018. gads) 
(www.korpuss.lv)

● 468 pārspriedumi no 12. klases latviešu valodas eksāmenu 

darbiem.
○  Apm. 185 000 tūkstoši vārdlietojumu

● Latviešu mācībvalodas vidusskolu, mazākumtautību skolu un 

valsts ģimnāziju audzēkņu darbi no Kurzemes, Latgales un Rīgas.

● Teksti ir iekļauti tādi, kādi tie ir, proti, nelaboti, paturot visas 

skolēnu pieļautās drukas, interpunkcijas u.c. kļūdas. 



Pētījuma mērķis
Latviešu valodas ciešamās kārtas dinamisko un statisko formu lietojums



Dinamiskais pasīvs
tikt + -ts(-a)

Statiskais pasīvs
būt + -ts(-a)

Īstenības 
izteiksme

Grāmata tiek lasīta. Grāmata ir lasīta.

Grāmata tika lasīta. Grāmata bija lasīta.

Grāmata tiks lasīta. Grāmata būs lasīta.

Atstāstījuma 
izteiksme

Grāmata tiekot lasīta. Grāmata esot lasīta.

Vēlējuma 
izteiksme

Grāmata tiktu lasīta. Grāmata būtu lasīta.

Vajadzības 
izteiksme

Grāmatai ir jātiek lasītai. Grāmatai ir jābūt lasītai.



Dinamiskais pasīvs (398) / Statiskais pasīvs (502)
Mēs tiekam audzināti pēc viena 
principa, pēc noteiktiem standartiem, 
ja mēģināsi atšķirties, uz tevi 
atskatīsies. 

Mūsdienās pateicoties likumiem un 
tehnoloģijām paliek arvien grūtāk 
pārkāpt likumu, jeb kurā gadijumā 
tiksi noķerts un sodīts. 

Sniedziņš ātri vien tiek padzīts no 
fermas.

Lielāko daļu savas dzīves esmu 
pavadījis 21. gadsimtā, bet esmu 
audzināts kā 20. gadsimta bērns. 

Romāna viens no galvenajiem 
varoņiem atrodoties būrī saprata, ka 
mēs visi esam ieslodzīti sava prāta 
būrī. 

Arī Latvija iekļauta Eiropas savienība 
(2001 gadā). 



Dinamiskais pasīvs / Statiskais pasīvs 
Bet, tā vietā, lai sapņotu par to, autori 
ir izvēlējušies mudināt lasītāju rīkoties 
un domāt tā, lai šī ideja arī tiktu 
realizēta.

Vērtības, kuras pastāv mūžīgi var tikt 
apspriestas gan pagātnē, gan 
mūsdienās.

Kad galveno varoni Edmundu Bērzu 
nolaupa un iesloga būrī, tev ir sajūta 
it kā tu pats būtu ieslodzīts. 

Ar to varētu būt domāts tāds 
dziļums, kas nosaka to, cik dziļi mēs 
slēpjam savas patiesās emocijas un 
cik ļoti mēs esam gatavi tās atklāt. 

Sapņiem nav jābūt aizmirstiem, bet 
tajos nevajag dzīvot. 



Evidenciāla nozīme
Traumas dēļ Matīss nespēj runāt un tā kā bērnībā ir ticis apgraizīts, viņš nodots 
geto un nošauts, jo domāts, ka ir ebrejs.

Kā arī es izbaudīju to kā attīstās mana iztēle, jo es pievērsos arī romānu lasīšanai, 
no kuriem mans mīļākais romāns ir “Grāfs Monte Kristo”, kura tikusi uzrakstīta 
jau 18. gadsimtā.





Tiešā objekta pasīvs (1)
Kārtas formu opozīcija latviešu un citās valodās tradicionāli balstās uz 

pārejošiem neatgriezeniskiem darbības vārdiem, kas spēj piesaistīt tiešo 
objektu akuzatīvā, jo tiem piemīt spēja pilnībā nodrošināt kārtas formu 
opozīciju un ar to saistītu teikumu sintaktiskās struktūras maiņu darītāja jeb 
agensa statusa pazemināšanai un cietēja jeb paciensa statusa 
paaugstināšanai. Latviešu valodniecībā šādas pasīva konstrukcijas tiek dēvētas 
par tiešā objekta pasīvu (Kalnača 2013, 503). Šādās konstrukcijās izteicējā 
ietilpstošais divdabis saskaņojas ar teikuma priekšmetu nominatīvā. 

Es lasu grāmatu. 
AGENSSNom V3 PACIENSSAcc

Grāmata tiek lasīta.
AGENSSNom PACIENSSNom Vaux Vpass



Dinamiskais pasīvs (372) / Statiskais pasīvs (451)
Bērza kungs tika iespundēts būrī, 
kurš atradās mežā. 

Kad tiku iepazīstināts ar internetu, 
kas manu gadsimtu nošķir no 
pārējiem vairāk, kā jebkas cits, mana 
prāta darbības principi lielā mērā 
bija nostiprinājušies.

Rūdolfs Blaumanis arī ir ievietots 
Latvijas Kultūras kanonā, literatūras 
nozarē.
Kā jau minēju, esmu audzināts 
savādāk nekā kāds mans vienaudzis.

Pie šādiem pasīviem tiek pieskaitīti arī izteikumi, kur teikuma priekšmets 
minēts nav, bet izteicējā iekļautais palīgdarbības vārds tikt / būt norāda uz 
personu. 



Tiešā objekta pasīvs (2)
Indrāņu māte mīlēja bērnus arī pēc tā, ka tika izdzīta no savas mājas un dzīvoja 

vecajā pirtī. 

Tiek pieskaitīti arī tādi izteikumi, kur teikuma priekšmets ir minēts kontekstā 

un ciešamās kārtas forma veidota no pārejoša verba.



Netiešā objekta pasīvs
Latviešu valodā ciešamās kārtas formas iespējamas arī tādiem darbības 

vārdiem, kam piesaistīts netiešais objekts parasti datīvā vai ar prievārdisku 
konstrukciju. Tas tiek dēvēts par netiešā objekta pasīvu  (Kalnača 2003, 503). 

Par tiem [pasākumiem] tiek stāstīts gan televīzijā, gan radio, gan internetā.

Sabiedrībā un arī skolā daudz tiek runāts par grāmatas vērtību cilvēka dzīvē. (15)

Pēdēja bija latviešu un literatūras stundā Regīnas Ezeras “Aka”, kur ir runāts par 
mīlestību, nabadzību un nelaimi. 
Savā dzīvē es biju teātrī tikai trīs reizes un mana vismīļākā izrāde ir veidota pēc 
Māra Bērziņa romāna “ Svina garša”, kur ir stāstīts par jaunieti Otrā pasaules 
kara gaitā. (19)



Bezobjekta pasīvs
Tāpat arī ciešamās kārtas formas tiek veidotas arī no neatgriezeniskiem, 

nepārejošiem darbības vārdiem. Tas ir uzskatāms par bezobjekta pasīvu  

(Kalnača 2013, 503).  

Algas paceltas, ir domāts uz priekšu, jo lielākas algas, jo lielāka pensija. 



Vārdu secība / Dinamiskais pasīvs  
 SV (230)

Vēlāk baušļi tika pakārtoti pēc 
augstāk stāvošo ( ūku bara) iegribām. 

Filmas tiek uzņemtas ļoti daudz un 
dažādas.

VS (142)
Mūziķu radītajā mākslā tiek ielikta 
dvēsele un emocijas, kas bieži vien 
ietver aktuālus notikumus.
Lasītājam tiek parādīta dzīve 13. 
gadsimta Latvijā – tēlu konflikti, idejas 
attēlo reizē Raini un sižeta laika 
ideoloģiju.

Nereti izteikumos ar VS vārdu secību pirms izteicēja ir atrodams adverbiālas 

nozīmes paplašinātājs, reizēm arī  netiešais objekts datīvā. 



Statiskais pasīvs  
 SV (314)

Vissenākais teksts latviešu valodā bija 
uzrakstīts 1507. gadā. 

Autors ļoti spilgti atteloja Bērzu, kurš 
bija ieslodzīts iedomātajā būrī. 

VS (137)
Romānā ir parādīta dzīve Padomju 
laikos bērna skatījumā.

Šajā darbā ir attēlots viena cilvēka 
dzīves stāsts.



Vārdu secība
Dinamiskais pasīvs (13) / Statiskais pasīvs (60)

Cilvēka dzīve ir cieši saistīta ar 
apkārtējo sabiedrību.

Cilvēkiem šis posms dzīvē, paliks ilgi 
atmiņā, jo ir daudz kas piedzīvots.

Šijās grāmatās ir arī atspoguļota 
sevis uzupurēšanās.

Grāmatā šī robeža tiek pārtraukta 
un sekas ir karš.

Šajā darbā tika plaši aprakstītas 
Latvijas ainas, kuras vienmēr zaļo un 
zied.  (11)
Jauniešiem atšķiras vērtību sistēmas 
un kritēriji, pēc kuriem vērtības tiek 
sev nostādītas. (1)



Darītājs
Statiskais pasīvs

Mēs šeit esam lielāku mērķu vadīti – 
kādam tā ir mūzikas veidošana, 
dzejas sacerēšana, palīdzēšana 
citiem.

Mūsdienās daudzi jaunieši jūtas 
ģimenes neuzklausīti.

Dinamiskais pasīvs

Šādā veidā kultūra ne tikai tiek 
cilvēku veidota, bet arī virza cilvēkus 
kādā kopējā domu virzienā, jo tā tiek 
nodota no cilvēka uz cilvēku. (1)



● Gan dinamiskais, gan statiskais pasīvs ir lietots gandrīz tikpat bieži.
● Pārsvarā pasīvs ir fiksēts īstenības izteiksmes 3. personā.
● Tiešā objekta pasīvs ir lietots visbiežāk, mazāk ir lietots netiešā objekta 

pasīvs, bet bezobjekta pasīvs ir fiksēts tikai vienu reizi.
● Pasīva konstrukcijās SV un VS vārdu secība ir vienlīdz bieži sastopama, 

kamēr paplašinātājs starp pasīva konstrukcijas salikta izteicēja daļām nav 
bieži novērots. 

● Darītājs fiksēts arī dinamiskā pasīva konstrukcijās.

Secinājumi
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Paldies par uzmanību!


