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Kursa nosaukums latviski Ievads baltu valodniecībā
Kursa nosaukums angliski Introduction to Balt Linguistics
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Humanitāro zinātņu bakalaura studiju programma 
“Baltu filoloģija un kultūra”

Statuss (A, B, C daļa) B1 
Kredītpunktu skaits 2

KURSA AUTORE
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

IEVA  OZOLA Latviešu valodas katedra Asoc. profesore, Dr. philol.
Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 4
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

2

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas Ievads valodniecībā (A daļa bakalaura studiju programmā 

„Baltu filoloģija un kultūra”)
Lietuviešu valoda – 1, 2 (A daļa bakalaura studiju programmā 
„Baltu filoloģija un kultūra”)
Baltu etniskā vēsture (A daļa bakalaura studiju programmā 
„Baltu filoloģija un kultūra”)

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība / baltu valodniecība
Kursa mērķi Veidot zinātniski pamatotu izpratni par baltu valodu cilmi un

vēsturisko  attīstību,  kā  arī  baltistiku  kā  humanitāro  zinātņu
nozari.

Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par baltu valodu cilmi un attīstības gaitu.
2.  Veidot  izpratni  par  valodu  vēsturiskās  attīstības  ārējiem
faktoriem un iekšējiem likumiem, to mijiedarbi.
3. Pilnveidot publiskas zinātniskās uzstāšanās iemaņas.
4.  Pilnveidot  zinātniskās  literatūras  studēšanas  iemaņas
latviešu un lietuviešu valodā.

Kursa rezultāti 1. Apgūtas zināšanas par baltu valodu cilmi un vēsturisko attīstību.
2.  Pilnveidota  prasme  izstrādāt  zinātnisku  referātu  valodniecības
nozarē.
3. Pilnveidotas publiskās zinātniskās uzstāšanās iemaņas.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kurss  raksturo  baltu  valodu  cilmi  un  vēsturisko
attīstību  indoeiropiešu  valodu  saimē,  baltu  un
pārējo  indoeiropiešu,  kā  arī  baltu  un  somugru
attiecības un ietekmes, sniedz zināšanas par mirušo
baltu  valodu  īpatnībām  un  pēdām  dzīvo  valodu
dialektos,  iepazīstina  ar  baltistikas  kā  zinātņu
kopuma attīstību un aktuālajām problēmām.

 Place of the Balt languages in the Indo-European 
language family, links of the Balt languages with 
groups of kindred languages, with Finno-Ugric 
languages. Research of linguists, archeologists and 
anthropologists in the Balt tribes and people, the origin 
and peculiarities of their languages. Baltistics as one of 
the branches of Linguistics.



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēmas
Apjoms
stundās

Veids

Baltu valodniecības priekšmets un uzdevumi 
Baltistika – viena no indoeiropeistikas nozarēm, tās uzdevumi.
Baltu  valodniecība  un  baltu  filoloģija.  Baltu  valodniecības
ievada uzdevumi.

2 Lekcija

Baltu vārds, tā lietošanas vēsture 
Baltu vārds kā termins – cilme un lietošanas vēsture. Citi vārdi, 
kas lietoti baltu valodu grupas nosaukšanai. Baltijas jūras 
vārds – lietošanas vēsture un etimoloģijas. Citi šīs jūras 
nosaukumi, to fiksēšanas avoti, izplatība un etimoloģija.

2 Lekcija

Baltu valodas – viena no IDE valodu grupām
Baltu cilmes un pirmdzimtenes problēmas risinājumi: 
arheoloģijas, antropoloģijas un lingvistiskie dotumi par baltu 
cilmi un senvēsturi. Baltu hidronīmu areāls, tā izpētes vēsture un
nozīme baltu cilmes un apdzīvoto teritoriju noteikšanā.

2 Lekcija

Baltu  –  slāvu  –  ģermāņu  cilmes  un  vēsturisko  sakaru
jautājums 
Dažādās teorijas par baltu un slāvu valodu cilmi un 
ģeolingvistiskajiem kontaktiem. Slāvismi baltu valodās un baltismi 
slāvu valodās. Baltu un ģermāņu valodu ģeolingvistiskie sakari. 
Ģermānismi baltu valodās. Baltu lingvistiskās kopības iezīmes.

2 Seminārs

Baltu valodas un somugru valodas 
Baltu  un  somugru  ģeolingvistiskie  kontakti.  Baltu  valodu
ietekmes Baltijas jūras somu valodās; leksiskie baltismi somu un
igauņu  valodā,  to  izpētes  vēsture.  Somugru  valodu  ietekmes
baltu valodās, to izpētes vēsture.

2 Lekcija

Pirmās  vēstures  avotu  ziņas  par  iespējamām  baltu  ciltīm
Hērodota Vēstures IV grāmatā minētie neuri.  Citi vēstures avoti par
neuriem un viņu dzīves vietām. Vārda etimoloģijas. Tacita Ģermānijā
minētie aisti.  Citu vēsturnieku liecības par aistiem un viņu dzīves
vietām.  Vārda  etimoloģijas.  Aistu  etniskās  piederības  jautājuma
risinājums. Ptolemaja minētie galindi un sūduvi. Ziņas par galindiem
(goļadi)  senkrievu  hronikās.  Vārda  etimoloģija.  Baltiskā  substrāta
pētījumi Maskavas apgabalā.

2 Seminārs

Jātvingi 
Etnonīms  jātvingi, tā etimoloģijas.  Ziņas par jātvingiem krievu
un  poļu  vēstures  avotos.  Jātvingu  teritorijas.  Toponīmu  un
antroponīmu  liecības  par  jātvingu  valodu.  Poļu-jātvingu
vārdnīciņas noraksts, tā lingvistiskais raksturojums.

2 Seminārs

Prūši 
Etnonīms  prūši dažādos  vēstures  avotos,  tā  etimoloģijas.  Prūšu
apdzīvoto zemju robežas 12. – 13.gs. Prūšu zemes hronikā minētie
prūšu  novadi  (zemes),  to  nosaukumi  un  nosaukumu etimoloģijas.
Prūšu ģeolingvistiskie kontakti ar citiem baltiem, slāviem, ģermāņiem.
Prūšu  cīņas  ar  Ordeni  13.gs.;  prūšu  pakļaušana,  asimilēšanās  un
iznīkšana. Senprūšu un jaunprūšu jautājums.Prūšu valodas rokraksta
un drukātie rakstu pieminekļi, to lingvistiskais raksturojums.  Prūšu
valodas lekskas, fonētikas, gramatikas raksturojums.

6 Seminārs

Kurši 
Etnonīms kurši dažādos vēstures avotos; etnonīma varianti un 
etimoloģijas. 13.gs. dokumentos minētie kuršu novadi (zemes), to 
nosaukumi un nosaukumu etimoloģijas. Dažādie viedokļi par kuršu 

2 Seminārs



etnisko piederību un problēmas atrisinājums. Dažādie viedokļi par 
kuršu vietu baltu valodu grupā. Kuršu valodas pēdas Kurzemes un 
Žemaitijas (Lietuva) toponīmos un izloksnēs. Kuršu valodas īpatnības.
Zemgaļi. Sēļi 
Etnonīms zemgaļi vēstures avotos, tā etimoloģijas. Arheologu dotumi 
par zemgaļu dzīves vietām. Vēstures dokumentos minētie zemgaļu 
novadi (zemes), to nosaukumi un nosaukumu etimoloģijas. Zemgaļu 
valodas pēdas toponīmos un vidus dialekta zemgaliskajās izloksnēs. 
Zemgaļu valodas īpatnības. 
Etnonīms sēļi vēstures avotos, tā etimoloģija. Arheologu un 
valodnieku dotumi par sēļu dzīves vietām. 
Sēļu valodas pēdas toponīmos, Latvijas un Lietuvas izloksnēs. Sēļu 
valodas īpatnības.

2 Seminārs

Latgaļi 
Etnonīms  latgaļi un  tā  varianti  10.  –  13.gs.  vācu  un  slāvu
vēstures  avotos.  Problēma  par  etnonīma  saknes  vokālismu,
etnonīma  etimoloģija.  Vēstures  dokumentos  minētie  latgaļu
novadi (zemes), to nosaukumi un nosaukumu etimoloģijas.

2 Seminārs

Leiši jeb lietuvieši 
Lietuvas vārds vēstures avotos, tā etimoloģija un lietošanas vēsture. 
Lietuvas valsts teritorijas ģeolingvistiskā attīstība. Etnonīmu leiši, 
lietuvji, lietuvieši lietošana latviešu valodā.  Lietuviešu (leišu) valodas 
galvenās atšķirības salīdzinājumā ar latviešu valodu. Lietuviešu (leišu) 
literārās valodas veidošanās un attīstība.

4 Seminārs

Latviešu valoda, tās veidošanās 
Etnonīmu latvis, latvietis lietošanas vēsture un etimoloģija. 
Baltu cilšu konsolidēšanās procesi Latvijas teritorijā pēc 13.gs. 
Latviešu valodas veidošanās, latgaļu un zemgaļu valodas loma latviešu
valodas attīstības procesā. Citu valodu ietekmes latviešu valodā.

2 Seminārs

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Referāta izstrāde par vienu no kursa semināru tematiem (referātu
tematu saraksts un pieteikšanās – ievadlekcijā).

24

Darba  uzdevumu  sagatavošana  atbilstoši  semināru  tematikai
(terminu  un  jēdzienu  noskaidrošana,  teorētiskās  literatūras
studijas)

16

Sagatavošanās nobeiguma eksāmenam. 8
Kopā: 48

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros (10 % vērtējuma).
Referāts par vienu no semināra tematiem: referāta lasījums un
pēc  nolasīšanas  atbilstoši  zinātniska  darba  pamatprasībām
noformēts referāta teksts (50% vērtējuma).
Rakstisks eksāmena darbs par kursa pamatjautājumiem (40%
vērtējuma).

Mācību 
pamatliteratūra

 Breidaks, Antons. Ievads baltu valodniecībā. I–II daļa. Daugavpils : Saule, 1998. –
1999. 
Dini, Pjetro, Umberto. Baltu valodas. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000.
Dini,  Pjetro,  Umberto.  Baltų kalbos: Lyginamoji  istorija.  Vilnius :  Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 
Karulis,  Konstantīns.  Latviešu etimoloģijas vārdnīca.  Rīga,  1992.  (1.izd.)  vai
2002. (2.izd.)
Sedovs, Valentīns. Balti senatnē: Otrais papildinātais izdevums. Rīga : Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2004.

Mācību 1. Bušs, Ojārs. Par etnonīmu kurši un zemgaļi cilmi. Onomastica Lettica. Rīga :



papildliteratūra Zinātne, 1990, 86.–91. lpp.
2.  Denisova,  Raisa.  Senbaltu  teritorija Eiropā.  Vārds un tā pētīšanas aspekti,  6.
Liepāja : LiePA, 2002, 8.–17. lpp.
3. Endzelīns, Jānis. Ievads baltu filoloģijā. Darbu izlase: 4.sēj. 2. daļa. Rīga : Zinātne,
1982, 352.–410. lpp.
4. Endzelīns, Jānis. Par  seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu. Darbu izlase:  2.sēj. Rīga :
Zinātne, 1974, 454.–465. lpp.
5. Gimbutiene, M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Rīga : Zinātne, 1994. 
6.  Lietuvių  kalbos  enciklopedija.  Antrasis  patikslintas  ir  papildytas  leidimas.
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 
7. Zinkevičs, Z. Par latviešu valodas cilmi. LZA Vēstis, A daļa. 1996, 50.sēj. 29.–
32. lpp.
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un citi avoti

LU Latviešu valodas institūta žurnāls “Linguistica Lettica”
LU žurnāls “Baltu filoloģija”
LiepU turpinājumizdevums “Vārds un tā pētīšanas aspekti”
Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnāls “Baltistica”
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