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Galvenā redaktore – Agita Baltgalve 

Sastādītāji – Agita Baltgalve, Jekaterina Loginova, Grigorijs Zakurajevs 
P.S.Šeit iekļautas pirmās nodarbības. Ja ir tālāka interese par tibetiešu valodu, lūdzu sazināties ar galveno 

redaktori! 

2.daļa – sarunvaloda 
 

1.Lhasas klosteri 
 
 

1. Jaunie vārdi un gramatika 
 

������� šajā apkaimē, šajā reģionā (��� tiek izmantots kā vietas 

apstākļa palīgvārs, ko pie vietas norādes pievieno ar ģenitīvu) 

����	� liels, apjomīgs, ar vairākām daļām 

��	� atļaut, atļauts (pievieno kā modālo darbības vārdu aiz galvenā 

darbības vārda tagadnes celma) 
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1. Lhasas klosteri 
 

1. Kā sauc šo vietu? 
2. Šī ir Lhasa. 
3. Vai šajā apkaimē ir lieli klosteri?  
4. Ir gan. Ir Sera, Dzepungs un  Gandens. 
5. Vai es drīkstu apmeklēt šos klosterus? 
6. Jā. 

 
 



2. Autobuss uz Delhi 
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2. Autobuss uz Deli 

 
1. Kur atrodas autobusa pietura? 
2. Pietura atrodas tās viesnīcas priekšā. 
3. Kad autobuss  brauks uz Deli? 
4. Autobus aties septiņos no rīta. 
5. Kāda ir maksa? 
6. 75 rupijas (gormo). 
7. Tā nu nu gan ir pārāk liela cena!  

 
3. Autobuss uz Lhasu 

 
Gramatikas skaidrojumi 
 
� darbības vārdi 	�	� un ���� pievieno pirms sevis vietas apstākļa vārdu ar 

partikulu  �� 
� vārdu �� (burtiski: vieta) var pievienot darbības vārda saknei, lai noradītu vietu, kur 

notiek kāda darbība 
� vietas nosaukums + ����� (turpat, kur ...) 
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3. Autobuss uz Lhasu 
 

1. Vai šis autobuss brauc uz Lhasu? 
2. Ja. Tas brauc uz Lhasu.  
3. Vai apstāsies pa ceļam? 
4. Ja. Apstāsies uz pusdienām. 
5. Es kāpšu ārā Lhasā. 
6. Kur ir biļešu kase?  
7. Tieši autobusa pieturā.  
 

4. Taksometrs 
 
Gramatikas skaidrojumi 

 

� pirms darbības vārda �	�  teikuma priekšmetam pievieno partikulu  ��   
� partikula ��� pēc vietas apstākļa vārdiem apzīmē vietu, no kuras izejot tiek veikta 

kāda darbība 
4. Jaunie vārdi 

 

8	����� tālu 

���� cik? (jautājamais vārds, ko pievienot 

pēc īpašības vārdiem) 

9�����/4��������:�� kilometrs 
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4. Taksometrs 
 

1. Kur es varu dabūt taksi? 
2. To var dabūt autobusa pieturas tuvumā. 
3. Lūdzu, aizviediet mūs uz slimnīcu. 
4. Man ļoti sap zobs.  
5. Cik tālu no šejienes ir slimnīca? 
6. No šejienes apm. 5km. 
 


