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Statuss (A, B, C daļa) B1
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

6: 4.semestris – 2 KRP, 5.semestris – 2 KRP, 6.semestris – 2 
KRP.

KURSA AUTORE
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
DAĻA KISEĻŪNAITE 
(Dalia Kiseliūnaitė)

Latviešu valodas katedra Doc., Dr.human.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 240
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 
un laboratorijas darbi = 2 st.)

24

Semināru vai praktisko nodarbību skaits 24
Laboratorijas darbu skaits 0
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais)

2,3

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, 2 eksāmeni
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Lietuviešu valoda, programmas A daļa
Mūsdienu latviešu valoda, programmas A daļa

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība / baltu valodniecība 
Kursa mērķi Leksikoloģijas  teorijas  problēmu  un  lietuviešu  valodas  leksikas

iepazīšana semantikas, cilmes, darināšanas, lietojuma un attīstības
aspektā,  akcentējot  kopīgo  un  atšķirīgo  baltu  valodu  leksikas
attīstībā. 
Lietuviešu valodas morfoloģijas un sintakses teorētisko pamatu,
morfoloģiskās  un  sintaktiskās  uzbūves  īpatnību  iepazīšana.
Vārddarināšanas,  formveides,  vārdu  savienojumu,  teikuma
locekļu  un  teikuma  uzbūves  tipu  apguve  lietuviešu-latviešu
valodas salīdzinājuma aspektā. 
Lietuviešu  valodas  vārdu  krājuma  un  gramatisko  izteiksmes
līdzekļu bagātināšana.

Kursa uzdevumi Studēt nozīmīgāko literatūru par baltu valodu leksikas attīstību,
akcentējot lietuviešu valodas dotumus. 
Lietojot  dažādus  leksikogrāfijas  avotus,  analizēt  un  novērtēt
leksikoloģijas faktus, salīdzinot ar latviešu valodas dotumiem.
Iepazīties  ar  lietuviešu  valodas  gramatikas  (morfoloģijas
un sintakses) teorijas pamatiem un terminoloģiju.

Veidot  lietuviešu  valodas  tekstu  gramatiskās  analīzes
(vārddarināšana,  formveide,  vārdšķiras,  vārdu  savienojumi,
teikuma locekļi, vienkārši un salikti teikumi) iemaņas.
Nostiprināt  ortogrāfijas  un  interpunkcijas  zināšanas  un
praktiskās iemaņas.
Attīstīt prasmi izvēlēties saziņas situācijai un stilam atbilstošas
gramatiskās formas un konstrukcijas.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prasme izvēlēties, analizēt, klasificēt (no dažādiem viedokļiem)
leksikas faktus; atpazīt, novērtēt un labot nenormētās leksikas



vienības. 
Prasme  lietot  dažādus  leksikas  avotus,  veidot  tematisku
bibliogrāfiju  par  lituānistikas  un  salīdzināmās  baltistikas
jautājumiem.

Orientēšanās svarīgākajos lietuviešu valodas leksikas attīstības
posmos, prasme salīdzināt leksikas attīstības īpatnības Lietuvas
un Latvijas kultūrvēsturiskajā kontekstā.
Apgūti  lietuviešu  valodas  morfoloģijas  pamati,  izpratne  par
vārdu  radniecības  un  darināšanas  saikni,  orientēšanās
gramatiskajā sistēmā, prasme morfoloģiski analizēt, sistematizēt
pareizrakstības likumus, pareizi lietot vārdu formas un leksikas
vienības.
Prasme noteikt vārdu savienojumu veidus, raksturot to izveides
atšķirības, lietuviešu valodas teikumu uzbūvi, teikuma locekļus
un to izteikšanas iespējas. 
Prasme salīdzināt lietuviešu un latviešu  valodas sintakses
atšķirības.

Izveidojušās  interpunkcijas  iemaņas,  prasme  saskatīt  sintakses
kļūdas.

Kursa valoda Lietuviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Baltu leksikas iepazīšana, lietojot vispārīgās
leksikoloģijas un semasioloģijas metodes, 
salīdzināmo analīzi. Lietuviešu leksikas 
attīstība sociolingvistiskā aspektā. 
Onomastika, frazeoloģija, leksikogrāfija. 
    Morfēmika, formveide, vārdšķiras un to 
gramatiskās kategorijas, vārddarināšana. 
Vārda sastāvs, morfoloģisko formu 
funkcijas, pareizrakstības iemaņu 
nostiprināšana. 
    Sintakses teorijas pamati: vārdu 
savienojumi un vārdu saistīšanas līdzekļi, 
teikuma locekļi un to izteikšana, teikumu 
klasifikācija, dažādu teikumu tipu pazīmes. 
Sintaktiskās analīzes pamati. 
    Vārdu krājuma un gramatisko izteiksmes 
līdzekļu bagātināšana un lietojuma 
nostiprināšana.

The course intoduce with lexic of Balts, development of 
Modern Lithuanian in aspect of sociolingvistic. Basic issues of
onomastic, lexicography and phraseology, morphemics, 
techniques and means of word building; system and 
morphological categories, graphemics, orthography, 
principles of orthography. Basic units of syntax: word 
combinations, their classification and varieties. Sentence, 
its treatment, classification.
Development of practical speaking and writing skills. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa. Mūsdienu lietuviešu valodas leksikoloģija.
1. Leksikoloģijas un semasioloģijas jēdziens. Leksikoloģijas objekts un 
uzdevumi. Leksikoloģijas pamatjēdzieni. Vārds kā zīme. Vārda nozīme. 
Nozīme un jēdziens. Nozīme un motivācija.

2 2 L

2. Semantiskās struktūras izpratne. Leksiskā un gramatiskā nozīme. Vārda 
semantiskā struktūra. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Homonīmi. 
Daudznozīmīgu vārdu un  homonīmu nošķiršanas kritēriji. Tiešā un 

4 2 L, 2 P



pārnestā nozīme. Nozīmju rašanās veidi. Metafora un metonīmija. Nozīmes 
struktūra un tās pētīšanas metodes. Semantiskās grupas un to pētīšanas 
metodes. Sinonīmi un antonīmi.
3. Lietuviešu valodas leksikas cilme. Mantotā leksika. Indoeiropiešu, baltu 
un slāvu, baltu, lietuviešu leksika, tās noteikšanas kritēriji.
Senie aizguvumi no slāvu, ģermāņu, somu valodām. Latvismi lietuviešu 
valodā. Lituānismi somu, slāvu un latviešu valodā. 
Etimoloģijas vārdnīcas. Internacionālismi, to fonētiska un morfoloģiska 
adaptēšana lietuviešu valodā, lietošana. Barbarismi. Raksturīgākās leksikas 
kļūdas.

4 2 L, 2 P

4. Lietuviešu valodas leksikas attīstība. Vārdu krājuma vēsturiskais 
mainīgums. Arhaismi. Jaunvārdi, to rašanās veidi. Darināti vārdi. 
Vārddarināšanas  pamattermini. Darinātu vārdu daudzveidība, lietošanas 
īpatnības.

6 2 L, 4 P

5. Leksika sociolingvistiskā aspektā. Etiķetes leksika: cilme un lietošana. 
Vispārlietojamā leksika. Dialektālā leksika: veidi un lietošana. Profesionālā 
leksika. Termini un terminoloģija. Žargonleksika.

6 2 L, 4 P

6. Lietuviešu valodas onomastika. Īpašvārdu klasifikācija. Lietuviešu 
onomastikas īpatnības.

2 2 L

7. Lietuviešu frazeoloģija. Frazeoloģijas objekts. Vispārīgie frazeoloģismu 
klasifikācijas un analīzes principi. Frazeoloģismu avoti. Frazeoloģismi 
lietuviešu un latviešu valodā. Frazeoloģijas atbilsmes tulkošanas praksē.

4 2 L, 2 P

8. Lietuviešu leksikogrāfija. Galveno lietuviešu valodas vārdnīcu apskats, 
vārdnīcu izmantošanas praktisko iemaņu veidošana. 

4 4 P

II daļa. Mūsdienu lietuviešu valodas morfoloģija un vārddarināšana.
1. Ievads. Morfoloģiskā struktūra. Vārda morfoloģiskā struktūra. Galotne. 
Celms. Leksiskais un gramatiskais celms. Sakne. Saknes vokāļu un 
līdzskaņu mija. Priedēkļi, to cilme un funkcijas. Piedēkļi. Leksiskie un 
gramatiskie piedēkļi.

6 4 L, 2 P

2. Formveide. Pamattermini, analīzes veidi. Vienkāršo formu veidošana. 
Salikto formu veidošana, lietošana.

4 2 L, 2 P

3. Vārddarināšana. Darināšanas veidi, to nošķiršanas kritēriji. 
Vārddarināšanas  analīzes pamati.

6 2 L, 4 P

4. Vārdšķiras un to gramatiskās kategorijas. Lietvārda gramatiskās 
kategorijas. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas. Īpašības vārdi ar 
noteikto galotni. Skaitļa vārda gramatiskās kategorijas un lietošana. 
Vietniekvārda gramatiskās kategorijas un semantiskās grupas, to lietojuma 
īpatnības. Darbības vārdu strukturālie tipi, to semantiskās īpatnības, 
darināšanas sakari. Darbības vārdu gramatiskās kategorijas. Apstākļa vārdu
darināšana un lietojums. Palīgvārdi: prievārdi, to lietojums, emocionāli 
ekspresīvās semantikas palīgvārdi. 

16 8 L, 8 P

III daļa. Mūsdienu lietuviešu valodas sintakse.
1. Sintakses jēdziens. Sintakses daļas, vieta pārējo valodniecības nozaru un 
citu zinātņu starpā. Sintakses pētīšanas aspekti. Aktuālais dalījums.

2 2 L

2. Sintaktisko sakaru veidi. Sintaktisko sakaru izveides pamati, sintaktisko 
sakaru veidi, sintaktisko sakaru izteikšanas līdzekļi.

4 2 L, 2 P

3. Vārdu savienojumu klasifikācija. 4 2 L, 2 P
4. Teikums. Teikuma pazīmes, teikumu klasifikācija. 2 2 L
5. Teikuma locekļi, to klasifikācija, pazīmes. 2 2 L
6. Teikuma gramatiskais centrs, tā komponenti un izteikšanas iespējas. 4 2 L, 2 P
7. Teikuma palīglocekļi. Papildinātājs, apzīmētājs, apstākļi, to izteikšana. 4 2 L, 2 P
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi, to klasifikācija un interpunkcija. 
Iespraudumi un iestarpinājumi, to lietošana un interpunkcija. 

4 2 L, 2 P

9. Tiešā un netiešā runa, tās izteikšana un interpunkcija. 2 2 P



10. Salikts teikums, tā veidi, daļu saistīšanas līdzekļi un interpunkcija. 4 2 L, 2 P
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

I daļa.
Gatavošanās praktiskajām nodarbībām (darbs ar dažādām vārdnīcām u.c. leksikoloģijas avotiem). 
Kontroldarbs par semasioloģijas jautājumiem.

38
10

II daļa.
Gatavošanās praktiskajām nodarbībām.
Kontroldarbs: formveide un vārddarināšana.
Kontroldarbs: vārdšķiras, to noteikšana un gramatiskā analīze.

24
12
12

III daļa.
Gatavošanās praktiskajām nodarbībām.
Kontroldarbs: vārdu savienojumu tipi.
Kontroldarbs: locījumu un prievārdu lietošana.
Kontroldarbs: sintaktiskā analīze un interpunkcija.

24
8
8
8

Prasības KRP iegūšanai I daļa. 
Praktiska teksta analīze (dažādu leksikas vienību atpazīšana tekstā, to raksturošana).
Tests, kas apliecina studenta apgūtās leksikas apjomu un lietošanas iemaņas. 
II daļa.
Praktiskajās nodarbībās veicamo uzdevumu pozitīvs vērtējums.
Pozitīvs visu kontroldarbu vērtējums.
Eksāmena darbs.
III daļa.
Vārdu savienojumu un teikumu sintaktiskā analīze praktiskajās nodarbībās.
Pozitīvs visu kontroldarbu vērtējums.
Eksāmena darbs.

Mācību pamatliteratūra 1. Balkevičius, J. Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė /  
Kalbos ugdymo programa. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 1998.
2. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1997. (vai jaunāks izd.) 
3. Drotvinas, V. Leksikologijos užduotys. Studento knyga. Vilnius, 2002.
4. Jakaitienė, E. Lietuvių kalbos leksikologija. Vilnius,1980.
5. Jakaitienė, E. Laigonaitė, A. Lietuvių kalbos leksikologijos ir morfologijos 
pratybos : mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų filologijos 
specialybių studentams. Vilnius, 1980.
6. Keinys, S. Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryba. Šiauliai, 1999. 
7. Labutis, V. Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius, 1998, 2002.
8. Lietuvių kalbos sintaksės pratybos : (įvadas, žodžių ryšiai, žodžių 
junginiai) / V. Labutis. Vilnius : VPU l-kla, 1998.
9. Lietuvių kalbos sintaksės pratybos : (funkciniai sakinių tipai) / G. Akelaitis. 
Vilnius : VPU l-kla, 1998.
10. Sabaliauskas, A. Iš kur jie?: pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius: 
Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1994. 
11. Sabaliauskas, A. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.
12. Sirtautas, V., Grenda, Č. Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius, 1988.
13. Urbutis, V. Žodžių darybos teorija. Vilnius,  1978.

Mācību papildliteratūra 1. Endzelīns, J. Darbu izlase. 1. – 4., Rīga, 1971 – 1982.
2. Ermanytė, I. Antonimų žodynas. Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių 
kalbos instituto leidykla, 2003. 
3. Frazeologijos žodynas. Lietuvių kalbos institutas; redaktorių kolegija: Jonas 
Paulauskas (red.)… [et. al.] 1-asis leid. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001.
4. Frenkel, E. Lietuvių kalbos etimologijos žodynas. Heidelberg, 1955–1965.
5. Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Rīga,1999.
6. Lietuvių kalbos atlasas. 1. Leksika. Vilnius, 1977. 
7. Lyberis, A. Sinonimų žodynas. 2-asis patais. leid. Vilnius: Lietuvių kalbos inst., 2002. 



Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai : mokomoji 
knyga / Virginija Vasiliauskienė Vilnius : Homo liber, 2002.
8. Sintaksė : įvairūs dalykai (dalyvio, pusdalyvio, padalyvio vartojimas; sakinių 
ir sakinio dalių jungimas ir kt.) / [sudarė Rita Miliūnaitė D. 3 Kalbos ugdymo 
programa, 2003.
9. Sintaksė: linksnių vartojimas (S1) / [teksto autoriai Vitas Labutis, Aldonas 
Pupkis ir Jonas Šukys [D]. 2 Kalbos ugdymo programa 2005.
10. Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas / [teksto autoriai: Jonas Šukys 
ir Aldonas Pupkis [Kn.] 2 d. 2 Kalbos ugdymo programa, 2003.
11. Veidemane, R. Latviešu valodas leksiska: sinonīmija. Rīga,1970.
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Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (DLKŽ) internetinė versija. 
Lietuvių kalbos žodynas (T. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas / redaktorių 
kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė,
Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. 
www.lkz.lt ISBN 9986-668-98-0
Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīca http://www.ailab.lv/mev/ 
www.liis.lv/latval/sintakse
www.vlkk.lt/lit
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