
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Lietuviešu valoda - 2
Kursa nosaukums angliski Lithuanian – 2 
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 0
Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

24

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

2

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas Lietuviešu valoda – 1 (bakalaura programmas “Baltu filoloģija un 

kultūra” A daļa)
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ baltu valodniecība
Kursa mērķi Lietuviešu  valodas  pamatu  apguve  padziļinātām  baltu  filoloģijas

studijām.
Kursa uzdevumi Apgūt deklinējamo vārdšķiru formu sistēmas pamatus.

Apgūt pārskatu par nelokāmajām vārdšķirām.
Nostiprināt zināšanas par latviešu un lietuviešu valodā līdzīgām un
atšķirīgām sintaktiskajām konstrukcijām.
Attīstīt sarunvalodas iemaņas.
Attīstīt  lietuviešu  valodas  tekstu  lasīšanas  un  tulkošanas  prasmi,
izmantojot tulkojošās vārdnīcas.
Vingrināties  filoloģisku  tekstu  lasīšanā  un  izpratnē  (dzeja,  proza,
zinātniski teksti, folkloras teksti u.c.).

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

Kursa valoda Latviešu/ lietuviešu
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Lietuviešu  valodas  deklinājamo  vārdšķiru  gramatisko
formu  sistēma,  tās  salīdzinājums  ar  latviešu  valodu.
Sintakstisko konstrukciju līdzība un atšķirības. Leksikas
tematisko  grupu un  sarunvalodas  apguve,  izmantojot
sarunvalodas  vārdnīcu,  interneta  resursus,  adaptētus
tekstus. Patstāvīga filoloģiska satura tekstu lasīšana un
tulkošana.

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

Lietvārdu galotnes un iedalījums deklinācijās 2 Praktiskās



Kritēriji lietvārdu deklināciju piederības noteikšanai. Deklināciju izņēmumi, to 
lietošanas biežums mūsdienu lietuviešu valodā.

nodarbības

Pārskats par 1. deklināciju 
1. deklinācijas -as un -is galotnes. Deklinācija, uzdevumi, teksts. 
Lietuviešu  klasiskās  dzejas  (Maironis,  Antanas  Baranauskas,  Salomėja
Nėris vai cits) dzejoļu lasīšana un tulkošana.

4 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par 2. deklināciju 
2. deklinācijas -a un -ė  galotnes. Lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošana 
sieviešu dzimtē: teksti, uzdevumi.
Cilvēka raksturs: Koks, kokia aš esu?

4 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par 3. deklināciju 
3. deklinācijas locījumu galotnes, vīriešu dzimtes izņēmumi.
Krāsu nosaukumi (leksikas apkopojums un apkārtējās vides raksturojums ar
krāsām).

2 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par 4. deklināciju 
4. deklinācijas locījumu galotnes. 
Tēma “Apģērbs”: Mano drabužiai.

2 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par 5. deklināciju 
5. deklinācijas locījumu galotnes, biežāk lietojamie lietvārdi, to formu 
īpatnības.
Teksts par lietuviešu folkloru (bērnu folklora, gadskārtu ieražas vai cits).

4 Praktiskās
nodarbības

Prievārdu pārvaldījums lietuviešu valodā 
Pārskats  par  biežāk  lietoto  prievārdu  sistēmu.  Vietas  un  laika  nozīmes
prievārdu konstrukcijas.

4 Praktiskās
nodarbības

Īpašības vārdu gramatiskais  raksturojums 
Izskaņas -inis īpašības vārdu darināšana un lietošana. Īpašības vārdu salīdzināmās 
pakāpes. Vīriešu dz. īpašības vārdu locīšana.
Īpašības vārdu noteiktās galotnes. Salīdzinājuma konstrukcijas.
Tēma “Ēdieni”:  mano pusryčiai,  pietūs,  vakarienė (leksika,  stāstījums,  ēdienu
īpašības).

6 Praktiskās
nodarbības

Pārskats  par lietuviešu  valodas  lietvārdu un īpašības  vārdu  Ieskaites
darbs (rakstiski).

2 Praktiskās
nodarbības

Lietuviešu valodas divdabju sistēma: formas un to lietojums Lokāmie 
dar. k. divdabji. Salikto laiku analītiskās formas darāmajā kārtā. Lokāmo 
darāmās kārtas divdabju lietošana darbību atstāstīšanai.
Lokāmie cieš. k. divdabji. Ciešamās kārtas formu veidošana un 
salīdzinājums ar ciešamās kārtas formām latviešu valodā.
Daļēji lokāmie un nelokāmie divdabji, to lietošana.
Lietuviešu  mūsdienu  dzejas  lasīšana  un  tulkošana  (J.Marcinkevičius,
M.Martinaitis, J.Vaičiūnaitė vai cits).

6 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par vietniekvārdu grupām un to formām 
Biežāk lietoto vietniekvārdu grupu un to formu atkārtojums.
Tēma “Dzīvoklis, istabas iekārtojums”:  Koks mano butas, kambarys? (leksikas
apkopojums, stāstījums) Teksts par Lietuvas etnogrāfisko brīvdabas muzeju (vai
citu objektu, kas saistīts ar ēku un telpu aprakstu)

4 Praktiskās
nodarbības

Pārskats par  nelokāmajām vārdšķirām  
Pārskata uzdevumi par adverbu, saikļu, partikulu lietojumu un nozīmēm. 
Teksti un uzdevumi par Lietuvas kultūras personībām, notikumiem.

6 Praktiskās
nodarbības

Lietuviešu īpašvārdu atveide latviešu valodā: teorija un prakse 
Lietuviešu īpašvārdu atveides problēmgadījumi un to risinājumi.

2 Praktiskās
nodarbības

Kopā: 48
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Gramatikas uzdevumu izpilde praktiskajām nodarbībām. 10
Leksikas apguves un sarunvalodas uzdevumu izpilde praktiskajām 20



nodarbībām.
Dažāda satura tekstu lasīšanas un tulkošanas uzdevumu izpilde praktiskajām
nodarbībām.

20

Sagatavošanās ieskaites darbam par lietuviešu valodas deklinējamām 
vārdšķirām.

8

Sarunvalodas temata – stāstījuma sagatavošana kursa nobeigumā. 2
Lietuviešu dzejoļa (pēc izvēles) sagatavošana. 2
Filoloģiska satura teksta patstāvīgs tulkojums. 10

Kopā: 72
Prasības KRP 
iegūšanai

Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20% no vērtējuma).
Ieskaites  darbs  par  lietuviešu  valodas  deklinējamām  vārdšķirām  (30%  no
vērtējuma).
Viens lietuviešu dzejolis (pēc izvēles) no galvas (5 % no vērtējuma).
Stāstījums (pēc izvēles) par vienu no sarunvalodas tematiem. (5 % no vērtējuma).
Filoloģiska satura teksta patstāvīgs tulkojums latviski (40% no 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.
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.

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 
www.lki.lt (Lietuviešu valodas institūta mājaslapa)
www.lkz.lt (“Lietuvių kalbos žodynas” elektroniskā versija)
internetā pieejamie lietuviešu laikraksti (piem., “Lietuvos Rytas”)
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