
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Lietuviešu valoda - 1
Kursa nosaukums angliski Lithuanian – 1 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Humanitāro zinātņu bakalaura studiju programma 
“Baltu filoloģija un kultūra”

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits 3

KURSA AUTORE
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
IEVA OZOLA Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. philol.
Kopējais stundu skaits 120
Lekciju skaits 2
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

22

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)

1-3

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ baltu valodniecība
Kursa mērķi Lietuviešu  valodas  pamatu  apguve  padziļinātām  baltu

filoloģijas studijām. 
Kursa uzdevumi Apgūt  lietuviešu  valodas  fonētisko  sistēmu  un  rakstību,  tās

salīdzinājumu ar latviešu valodu.
Apgūt verba formu sistēmas pamatus.
Veidot  lietuviešu  valodas  tekstu  lasīšanas  un  tulkošanas  prasmi,
izmantojot tulkojošās vārdnīcas.
Veidot iemaņas lietuviešu valodas lietošanai ikdienas situācijās.

Kursa rezultāti Izpratne  par  lietuviešu  valodas  fonētisko  un  gramatisko
sistēmu, tās atšķirībām no latviešu valodas.
Prasme lasīt un ar vārdnīcas palīdzību tulkot lietuviešu valodas
tekstus latviski.
Prasme lietot lietuviešu sarunvalodu ikdienas situācijās.

Kursa valoda Latviešu/ lietuviešu
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Lietuviešu  valodas  fonētiskā  sistēma  un rakstība,  tās
salīdzinājums  ar  latviešu  valodu.  Lietuviešu  valodas
verba gramatisko formu sistēma, tās salīdzinājums ar
latviešu  valodu.  Leksikas  tematisko  grupu  un
sarunvalodas apguve, izmantojot sarunvalodas vārdnīcu,
interneta resursus, adaptētus tekstus.

 Sound system and spelling the Lithuanian 
language. Fundamentals of grammatical structure, 
its comparison with the Latvian language. 
Development of speaking skills, translation and 
perception of texts.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēmas
Apjoms
stundās

Veids

Lietuviešu un latviešu valodas attīstības salīdzinājums
Lietuviešu un latviešu valodas leksikas salīdzinājums 
Lietuviešu un latviešu valodas mantotās leksikas salīdzinājums. 
Atšķirīgas semantikas mantotā leksika. Lituānismi latviešu valodā.

4 Lekcija

Patskaņu, divskaņu rakstība un izruna 2 Praktiskā nodarbība



Garo  un  īso  patskaņu  izruna  un  apzīmēšana  rakstos.  Lietuviešu
valodas divskaņi, to izruna. 
Sasveicināšanās, atvadīšanās frāzes, to lietojums oficiālās un neoficiālās
situācijās.
Līdzskaņu rakstība un izruna 
Līdzskaņu  cieta  un  mīkstināta  izruna,  līdzskaņu  mīkstināšanas
nosacījumi.
Teksti ar iepazīšanās frāzēm oficiālās un neoficiālās situācijās.
Jautājumi  un atbildes  ar apgalvojumu  vai noliegumu.

2 Praktiskā nodarbība

Lietuviešu patskaņu, divskaņu un līdzskaņu atbilsmes 
latviešu valodā 
Fonētisko atbilsmju pārskats.
Dialogi  ar  iepazīšanās  frāzēm,  apgalvojuma  un  nolieguma
jautājumiem.
Lietvārdu lokatīvs, jautājums Kur?
Lietvārdu akuzatīvs. Piederības konstrukcijas. Jautājums Ką aš turiu? 
Tēma “Mano šeima” (leksika, dialogs).

4 Praktiskā nodarbība

Pārskats par lietuviešu valodas skaņu sistēmu 
Zināšanu  apkopojums  par  lietuviešu  valodas  skaņu  sistēmu,
izmantojot vingrinājumus un praktiskus uzdevumus.
Ieskaites darbs (rakstiski).

4 Praktiskā nodarbība

Verbu pamatformas, iedalījums konjugācijās

Tagadnes formas 

Uzdevumi par verbu tagadnes formām.

Profesiju nosaukumi, to galotnes vīr. un siev. dzimtē. Profesijas un 
nodarbošanās augstskolā (leksika).

Tautību, valodu un valstu nosaukumi.

Praktiski uzdevumi par nodarbošanos, tautību, valodu prasmi.

Tēma “Miestas” (leksika, dialogs).

6 Praktiskā nodarbība

Pagātnes formu veidošana un lietošana 
Tagadnes  un  pagātnes  galotņu  salīdzinājums.  Uzdevumi  par  verbu
pagātnes formu lietošanu.

2 Praktiskā nodarbība

Nākotnes formu veidošana un lietošana 
Uzdevumi par nākotnes formu lietošanu.
Verbs  turėti  vajadzības  nozīmes  izteikšanai.  Vajadzības  izteikšana,
izmantojot studentiem nepieciešamās situācijas un darbības.
Datīva formas lietuviešu valodā. Jautājums kam?

4 Praktiskā nodarbība

Iteratīvās pagātnes formu veidošana un lietošana 
Parastās un iteratīvās pagātnes lietojuma salīdzinājums.
Lietvārdu ģenitīvs. Nolieguma ģenitīva lietojums. Objekta ģenitīva un
akuzatīva salīdzinājums.
Tēma “Oras” (leksika, jautājumi, atbildes).

4 Praktiskā nodarbība

Pavēles un vēlējuma izteiksmes formu veidošana un lietošana 
Uzdevumi par pavēles un vēlējuma izteiksmes formu lietošanu.
Vajadzības nozīmes izteikšana ar verbu reikėti.

2 Praktiskā nodarbība

Bezpriedēkļa refleksīvo verbu galotnes 
Tiešo un refleksīvo verbu galotņu salīdzinājums (uzdevumi).
Teksta (lietuviešu tautas pasaka vai tml.) lasīšana, tulkošana, jautājumi.
Tēma “Mano darbo diena” (leksika, verbu personas formu lietojums).

4 Praktiskā nodarbība

Pārskats par verba formām īstenības, pavēles un vēlējuma 2 Praktiskā nodarbība



izteiksmē 
Ieskaites darbs (rakstiski).
Lietvārda instrumentālis 
Pārskats par lietvārda instrumentāli  lietuviešu valodā.  Instrumentāļa
nozīmju salīdzinājums lietuviešu un latviešu valodā.

4 Praktiskā nodarbība

Skaitļa vārdu lietojums gadu un datumu izteikšanai 
Pamata un kārtas skaitļa vārdi. 
Mēnešu nosaukumi lietuviešu valodā.
Atbildes uz jautājumiem Kada? Kelinta šiandien diena? u. tml.
Teksts  “Lietuva”  (apkopojums  par  Lietuvas  ģeogrāfiju,  statistiski
dotumi).

4 Praktiskā nodarbība

Kopā: 48

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Gramatikas uzdevumu izpilde praktiskajām nodarbībām. 16
Leksikas apguves un sarunvalodas uzdevumu izpilde praktiskajām 
nodarbībām.

20

Dažāda satura tekstu lasīšanas un tulkošanas uzdevumu izpilde 
praktiskajām nodarbībām.

20

Sagatavošanās ieskaites darbam par lietuviešu valodas fonētisko 
sistēmu un rakstību.

8

Sagatavošanās ieskaites darbam par lietuviešu valodas verba formu sistēmu. 8
Kopā: 72

Prasības KRP 
iegūšanai

Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20% no semestra ieskaites vērtējuma).
Ieskaites darbs par lietuviešu valodas fonētisko sistēmu un rakstību (40% no semestra
ieskaites vērtējuma).
Ieskaites darbs par lietuviešu valodas verba formu sistēmu (40% no semestra ieskaites
vērtējuma).

Mācību 
pamatliteratūra

1. Balkevičs,  J.,  Balode,  L.,  Bojāte,  A.,  Subatnieks,  V.  Lietuviešu-latviešu
vārdnīca. Rīga : Zinātne, 1995.
2. Latviešu-lietuviešu vārdnīca. Sast. A. Butkus. Kaunas : Aesti, 2003.
3. Butkus,  A.  Lietuvių-latvių  kalbų  vadovas /  Lietuviešu-latviešu  ceļvedis.
Kaunas : VDU, 2002. 

Mācību 
papildliteratūra

1. Dini, P. U. Baltu valodas. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000.
2. Dini, P. U. Baltų kalbos: Lyginamoji istorija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2000.
3.  Lietuvių  kalbos  enciklopedija.  Antrasis  patikslintas  ir  papildytas  leidimas.
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Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti

www.letonika.lv/lvlt/
www.lt-lv-forum.org 
www.lt-lv-forum.org/files/celv_sujungtas.pdf
www.debeselis.net/latvian.php
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