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Saturs  

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Vulgātas, Baznīcas tēvu un citu reliģiska satura darbu 

latīņu valodu, lai varētu patstāvīgi ar vārdnīcas palīdzību lasīt minēto literatūru. Kursa uzdevums ir 

iepazīstināt ar Vulgātas, Baznīcas tēvu un citu reliģiska satura darbos sastopamo latīņu valodas 

gramatiku, proti, morfoloģijas likumībām, kā arī dot ieskatu Vulgātas, Baznīcas tēvu un citu 

reliģiska satura darbu latīņu valodas nozīmīgākajās sintakses likumībās; tāpat arī studenti apgūst 

leksiku.  

Mērķi 

- sniegt ieskatu un zināšanas Vulgātas latīņu valodas gramatikā un leksikā;  

- veidot iemaņas Latīņu baznīcas tekstu lasīšanā. 

 

Sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti zinās: 

Vērtēšana 

- studenti pārzina un orientējas latīņu gramatikā un 

leksikā. 

1-2 pārbaudes darbs 
eksāmens 

Prasmes 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti pratīs:  

- studenti, izmantojot apgūto gramatiku un leksiku, spēj 

lasīt un tulkot latīņu tekstus; 

- studenti spēj skaidrot un analizēt gramatiskās formas. 

1-2 pārbaudes darbs 
eksāmens 

Kompetences 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: 
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- studenti spēj tulkot un saprast latīņu tekstu. eksāmens 

 

 
PILNA LAIKA STUDIJAS 

  

Lekciju un semināru plāns   
 Tēma   

  

Akadēmiskās 
stundas (45 min) 

1 Alfabēts, izruna, akcenti. 2 

2 Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi (I - IV, esse) 2 

3 I deklinācija 2 

4 II deklinācija (lietvārds, īpašības vārds) 4 

5 Indicativus imperfecti activi (I - IV, esse) 2 

6 Indicativus futuri I activi (I - IV, esse); piederības vietniekvārdi 2 

7 Atgriezeniskais, personu, attieksmes un jautājamie vietniekvārdi  4 

8 Prēzenta sistēmas indikatīva laiki III konjugācijas ī grupas verbiem un 

atvasinājumiem no esse (posse, prodesse u.c.) 
2 

9 III deklinācija (lietvārds, īpašības vārds) 4 

10 Pamatformas; indicativus perfecti activi (I - IV, esse) 4 

11 Indicativus plusquamperfecti acti; indicativus futuri II activi (I - IV, esse) 4 

 KOPĀ  32 

 

Patstāvīgā darba plāns  

 Patstāvīgais darbs  Stundu skaits 
izpildei  

1 Tekstu tulkošana 40 

2 1. pārbaudes darbs par I - III deklināciju. 4 

3 2. pārbaudes darbs par darbības vārdu aktīvajā indikatīvā 4 

 KOPĀ    48 

Vērtējums 

 
 

Plānotie studiju rezultāti  % no gala 
vērtējuma  Zināšanas  Prasmes  Kompetences  

1. pārbaudes darbs + +  30 

2. pārbaudes darbs + +  30 

eksāmens + + + 40 

Kopā    100% 
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