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Lietuviešu valodas kursi

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība: lietišķā valodniecība.
Kursa mērķi Mācīties sagatavot lietuviski dažādu mūsdienu mediju un 

dokumentu tekstus, ievērojot funkcionālo stilu atšķirības un 
juridiski apstiprinātus normatīvus. 

Atsivelgiant į funkcinio stiliaus savitumą bei teisės aktais 
patvirtintas taisykles mokyti rengti šiuolaikinius skirtingų 
rūšių medijų žanrus bei dokumentus lietuvių kalba.

Kursa uzdevumi 1. Aplūkot mediju, funkcionālo stilu un paveidu 
izpratni un klasifikācijas īpatnības.

2. Mācīt sagatavot dažādu veidu mediju dažādu žanru 
tekstus.

3. Iepazīstināt ar dokumentu sagatavošanas 
juridiskajiem pamatiem Lietuvā.

4. Mācīt sagatavot dažādu veidu dokumentus 
lietuviešu valodā.

1. aptarti medijų, funkcinio stiliaus ir žanro sampratą 
ir klasifikacijos ypatymus;

2. mokyti parengti skirtingų medijų rūšių žanrų 
tekstus;

3. supažindinti su dokumentų rengimo Lietuvoje 



teisiniais pagrindais;
4. mokyti rengti skirtingų rūšių dokumentus lietuvių 

kalba.

Kursa valoda lietuviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

latviski Pēc lekciju  noklausīšanās  un praktisko uzdevumu izpildes
studenti:

1) atpazīst un prot vispārināt dažādus mediju veidus;
2) var  novērtēt  publicistikas  žanru  informatīvās

struktūras  mērķtiecīguma un valodiskās  izteiksmes
īpatnības;

3) var  sagatavot  dažādu  informācijas  nesēju  (rakstu,
skaņas, audiovizuālie) tekstus;

4) izprot  normatīvus  dokumentu  sagatavošanai
lietuviešu valodā;

5) prot sagatavot dažādu veidu dokumentus;
6) izprot administratīvās valodas īpatnības.

angliski After participation in the lectures and having done practical
tasks, students

1) recognize and are able to generalize different kinds
of media,

2) can evaluate peculiarities of the purposefulness of
informative  structure  and  language  expression  of
journalism genres,

3)  can prepare texts of different information carriers
(written, audio, audiovisual)

4) understand  regulations  for  writing  documents  in
Lithuanian

5) can write documents of different kinds,
6) understand peculiarties of administrative language.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Išklausę paskaitas ir atlikę praktines užduotis, studentai:
1) atpažįsta ir gali apibūdinti skirtingų medijų rūšis; 
2) gali  įvertinti  publicistinio  stiliaus  žanrų

informacinės  struktūros  tikslingumą  bei  kalbinės
raiškos ypatumus; 

3) gali  parengti  skirtingos  (rašto,  garso,
audiovizualinės) raiškos žanrų tekstus;

4)  išmano  dokumentų  rengimo  lietuvių  kalba
taisykles; 

5) geba rengti skirtingų rūšių dokumentus;
6) išmano kanceliarinės kalbos ypatumus.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursu  veido  divas  daļas,  kas  paredzētas  mūsdienu

lietuviešu valodas publicistikas un administratīvā stila
dažādu žanru tekstu sagatavošanas iemaņu pilnveidei.
Pirmajā  daļā  tiek  analizēti  un  sacerēti  dažādu  žanru
jauno  mediju  teksti.  Otrajā  daļā  pēc  iepazīšanās  ar
dokumentu sagatavošanas juridiskajiem pamatiem tiek
sagatavoti dažādu veidu dokumenti.



angliski The course consists of two parts that aim at the development
of skills appropriate for preparing texts of different genres in
journalism and  administrative style in Modern Lithuanian.
In the first part texts of different genres of new media are 
analised and written. In the second part after getting 
acquainted with the judicial basis of writing documents, 
different kinds of documents are prepared. 

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Kursą  sudaro  dvi  dalys,  skirtos  šiuolaikinio  lietuvių
publicistinio ir  administracinio stiliaus žanrų rengimo
įgūdžiams  tobulinti.  Pirmojoje  dalyje  analizuojami  ir
kuriami  įvairūs  naujųjų  medijų  žanrai,  o  antrojoje
dalyje  susipažinus  su  dokumentų  rengimo  teisiniais
pagrindais rengiami skirtingų rūšių dokumentai. 

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.  Medijos lietuvių kalba
1. Įvadinė paskaita. Medijų, žiniasklaidos ir 

komunikacijos samprata. Komunikacijos akto 
struktūra. Medijų rūšys. Naujųjų medijų reikšmė 
kasdieniame gyvenime.

2 Paskaita

2. Bendrieji publicistinio stiliaus požymiai ir 
funkcinė diferenciacija.  Žanro sampratos ir 
klasifikacijos problema. Publicistinių žanrų 
konvergencija.

4 Paskaita, seminaras

3. Rašto raiškos  (spaudos) žanrai: skirstymas ir 
kaita. Informacinės struktūros, tikslo ir kalbinės 
raiškos savitumas.

6 Paskaita, seminaras

4. Garso raiškos žanrai. Skirstymo problema. 
Informacinės struktūros, tikslo ir kalbinės raiškos
savitumas.

6 Paskaita, seminaras

5. Audiovizualinės raiškos žanrai. Informacinės 
struktūros, tikslo ir kalbinės raiškos savitumas.

6 Paskaita, seminaras

6. Interneto žiniasklaidos (kaip abėcėlės ženklų, 
vaizdo ir garso raiškos sintezės) žanrai. 
Informacinės struktūros, tikslo ir kalbinės raiškos
savitumas.

6 Paskaita, seminaras

7. Įskaita. Teksto analizė medijų rūšių ir žanrų 
aspektais.

2

II daļa Dokumentų rengimas lietuvių kalba
1. Dokumento samprata. Dokumentų rengimo 

teisiniai pagrindai. Dokumentų rengimo 
taisyklės.

2 Paskaita

2. Dokumentų rekvizitų spausdinimas. 8 Paskaita, pratybos
3. Dokumentų tekstų komponavimo ypatumai. 

Administracinio stiliaus ypatumai.
6 Paskaita, pratybos

4. Dokumentų rūšys. Teisės aktų ir teisės aktais 
tvirtinamų dokumentų rengimas.

6 Paskaita, pratybos

5. Įmonės rengiamų dokumentų rengimas. 8 Paskaita, pratybos
6. Fizinių asmenų  rengiamų dokumentų 2 Paskaita, pratybos



spausdinimas.
64

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS

Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

I daļa
1.  Individualus  darbas  Rašto
raiškos žanrai.

Parengti pasirinkto žanro tekstą 9 Geba rengti rašto
raiškos  žanrų
tekstus 

2.  Žodinis  parengto  garso
raiškos žanro pristatymas.

Pritaikyti  garso  raiškos  žanrą
pasirinktai temai ir ją pristatyti 

9 Geba  rengti  ir
pateikti  garso
raiškos  žanrų
tekstus 

3.  Žodinis  audiovizualinės
raiškos žanro pristatymas

Pritaikyti  audiovizualinės
raiškos žanrą pasirinktai temai ir
ją pristatyti

9 Geba  rengti  ir
pateikti
audiovizualinės
raiškos  žanrų
tekstus.

4. Individualus darbas  Interneto
žiniasklaidos žanrai

Parengti pasirinkto žanro tekstą. 9 Geba  rengti
interneto
žiniasklaidos
žanrų tekstus

5. Įskaita Išanalizuoti  pateiktą  tekstą
medijų rūšių ir žanrų aspektais.

12 Išmano  skirtingų
medijų  rūšių  ir
žanrų
informacinės
struktūros,  tikslo
ir  kalbinės
raiškos ypatumus.

48
II daļa
1.  Kontrolinis  darbas
Dokumentų  rekvizitai  –
pagrindinės  dokumentų
sudedamosios dalys

Ištaisyti  rekvizitų  spausdinimo
klaidas  pateiktuose
dokumentuose

10 Išmano
dokumentų
rekvizitų
struktūrą  ir
moka  juos
išspausdinti.

2.  Kontrolinis  darbas
Dokumentų  rengimas  lietuvių
kalba

 Pagal pateiktą situaciją parengti
reikiamus dokumentus.

10 Moka
komponuoti
skirtingų  rūšių
dokumentus.

3.  Kontrolinis  darbas.
Administracinių tekstų kalbos ir
stiliaus ypatumai. 

Suredaguoti pateiktų dokumentų
tekstus.

8 Geba
suformuluoti
administracinio
stiliaus tekstus

4. Egzaminas. 20
48

Prasības 
KRP 
iegūšanai

1. Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās.
2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos.



3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumos –  ieskaitē, eksāmenā.

Mācību 
pamatliterat
ūra

1. Baltrūnienė V. Dokumentai įmonių veikloje: rengimas, tvarkymas ir apskaita. 
Vilnius: RDI grupė, 2010.

2. Bitinienė A. Publicistinis stilius. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 2007.

3. Čiužaitė G., Gudauskas A., Jastramskis D., Aurelija Juodytė A., Martišius M., 
Mažylė J., Žygintas Pečiulis Ž. , Sakadolskis R. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika 
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. Vilnius, 2012. 

4. Dokumentų rengimo taisyklės [interaktyvios]. Prieiga internete 
http://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/aktualiosredakcijos.html

5. Engebretsen, M. Writing for the Web: An introduction to Online Journalism/ 
Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2006. Media transformations 2006/3. ISBN
9955-12-097-5. Prieiga internete: http://www.mediatransformations.eu/Issues

6. Janavičienė D. E-žiniasklaida. Mokomoji metodinė knyga žurnalistikos studijų 
studentams. Klaipėda, 2013. Prieiga internete: 
http://www.ku.lt/smf/files/2012/06/E_ziniasklaida.pdf

7. Kniūkšta P. Kanceliarinės kalbos patarimai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
institutas, 2002.

8. Marcinkevičienė R. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys.

9. Župerka K. Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba. Šiaulių universiteto 
leidykla, 2008.

Mācību 
papildliterat
ūra

1. Aktualūs administracinių teisių pažeidimų kodekso straipsniai [interaktyvūs]. Prieiga 
internete http://www.vlkk.lt

2. Balčytienė A.  Žiniasklaidos sistemos transformacijos procesai demokratinėje 
Lietuvoje [interaktyvus]. Prieiga internete  
http://www.mediastudies.lt/old/sites/default/files/AB_habitacijos
%20apzvalga090505.pdf

3. Pečiulis Ž. Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės 
komunikacijos fenomeną. Vilnius: Versus aureus, 2006.3. 

4. Nevinskaitė L. Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos priemonės 
[interaktyvus] Prieiga internete: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_Nevinskaite_siuol
aikines_medijos.pdf

5. Sirtautienė D. Kalbinis bendravimas: kalbu, klausausi, stebiu. Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2010.

6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai [interaktyvūs]. Prieiga internete 
http://www.vlkk.lt

7. 6. Župerka K. Stilistika. Šiaulių universiteto leidykla, 2012.
Periodika, 
interneta 
resursi un 
citi avoti

1. Balčytienė,  A.,  Vinciūnienė,  A.  (2012).  Baltic  Media  in  Times  of  Change.  Media
 Transformations,  Vol.  6.,  4–10. 
2. Konsultacijų bankas [interaktyvus]. Prieiga internete http://www.vlkk.lt
3. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas [interaktyvus]. Prieiga 
internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=207019&b=
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