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KURSA KODS ValoPA12, Valo4A12

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu  lietuviešu  valoda:  morfoloģija,  vārddarināšana  un
ortoortogrāfija I,II

Kursa nosaukums angliski Morphology, word building and orthogaphy of the Lithuanian 
language I,II

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

Lietuvių kalbos morfologija, žodžių daryba ir rašyba

Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

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

4 KRP ( 7.sem.); 2 KRP ( 8.sem.)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dalia Kiseliūnaitė Klaipēdas universitāte Profesore, Dr.habil.hum.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

240

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

48 nodarbības (96 stundas)

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

1-4

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

lietuviešu valodas fonētikas un gramatikas pamatkurss

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Sniegt vispārīgas ziņas par mūsdienu lietuviešu valodas

morfoloģijas sistēmu un tās līmeņiem: morfēmiku, 
formveidi un darināšanu, vārdšķirām un to 
gramatiskajām kategorijām, izskaidrojot to sakarības.
Tiek doti vārddarināšanas teorijas un prakses pamati.
Tiek apgūta prasme teorētiski un praktiski analizēt 
morfoloģijas un vārddarināšanas faktus, izprast 
semantikas un morfoloģijas saikni.

Suteikti bendriausių žinių apie dabartinės lietuvių 
kalbos morfologinę sistemą ir jos lygmenis: 
morfemiką, formų kaitybą ir darybą, kalbos dalis ir jų 
gramatines kategorijas, išryškinant jų sąsajas. 
Suteikiami žodžių darybos teoriniai ir praktiniai 
pagrindai. Siekiama išmokyti teoriškai ir praktiškai 
analizuoti morfologijos ir žodžių darybos faktus, 
suvokti semantikos ir morfologijos ryšius. 

Kursa uzdevumi Teorētiskajās lekcijās iepazīstināt ar pamatjēdzieniem, 
morfoloģiskās struktūras un vārddarināšanas 
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terminiem, analīzes metodēm.
Semināros un nodarbībās patstāvīgi veikt uzdevumus, 
ar docētāja palīdzību izmantot un nostiprināt 
teorētiskajās lekcijās iegūtās zināšanas, pilnveidot 
analīzes prasmi.
Svarīgs uzdevums – to pareizrakstības iemaņu 
veidošana, kas balstās morfoloģiskajā analīzē.

Teorinėse paskaitose supažindinti su pagrindinėmis 
sąvokomis, morfologinės struktūros ir žodžių darybos 
terminais ir analizės metodais. Seminaruose ir 
pratybose studentai turi savarankiškai atlikti užduotis, 
padedami dėstytojo pritaikyti ir įtvirtinti paskaitose 
įgytas žinias, lavinti analizės įgūdžius. Svarbus 
uždavinys– rašybos įgūdžių, grindžiamų morfologine 
analize, suformavimas.

Kursa valoda lietuviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studentiem  jāapgūst  morfoloģijas  un  vārddarināšanas

pamattermini,  jāprot  tie  lietot  praktiskā  vārdu  struktūras
analīzē,  jāpazīst  un  jānošķir  vārddarināšanas  veidi  un  to
dažādība.  Jāprot  morfoloģiski  pamatot  pareizrakstības
principi, jāveido pareizrakstības iemaņas.

angliski Students have to acquire the basic terms in morphology and
word building, they have to be able to use them in practical
analysis  of  word  structure,  students  have  to  be  able  to
recognize and sort types of word building and their variety.
They have to be able to explain spelling principles based on
morphology, have to develop spelling skills. 

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

Studentai  turi  įsisavinti  pagrindinius  morfologijos  ir
žodžių darybos terminus, mokėti juos taikyti praktinei
žodžio struktūros analizei,  turi pažinti  ir skirti  žodžių
darybos  būdus  ir  jų  įvairovę,  ypatingas  dėmesys
skiriamas  gebėjimui  morfologiškai  pagrįsti  rašybos
principus ir rašybos įgūdžiams. 

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz zināšanas par lietuviešu valodas morfoloģijas 

un vārddarināšanas sistēmu. Tiek attīstīta prasme praktiski 
analizēt morfoloģijas un vārddarināšanas faktus, izprast 
semantikas un morfoloģijas saikni, vārdšķiru funkcijas, 
salīdzināt lietuviešu un latviešu morfoloģijas sistēmu. Tiek 
nostiprinātas iemaņas izmantot morfoloģijas zināšanas 
pareizrakstībā.

angliski The course provides knowledge about the system of 
morphology and word building of the Lithuanian language. 
Students develop the skill to analyse facts of morphology 
and word building in practice, understand the link between 
semantics and morphology, functions of the parts of speech, 
compare Lithuanian and Latvian system of morphology. 
Students develop skills of applying knowledge about 
morphology in spelling words. 

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

Kursas suteikia žinių apie lietuvių kalbos morfologinę
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ir žodžių darybos sistemą. Siekiama išmokyti praktiškai
analizuoti  morfologijos  ir  žodžių  darybos  faktus,
suvokti semantikos ir morfologijos ryšius, kalbos dalių
funkcijas,  lyginti  lietuvių  ir  latvių  morfologijos
sistemas. Lavinami įgūdžiai taikyti morfologijos žinias
rašyboje. 

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)

1. Įvadas. Terminai, sudėtinės dalys, objektas. 2 Lekc., sem.
2. Morfeminė žodžio struktūra. Galūnė. Kamienas. 
Leksinis ir gramatinis kamienas

4 Lekc., sem.

 3. Šaknis. Giminiški žodžiai. 
Šaknies balsių ir priebalsių kaita, jos vaidmuo 
rašybai

6 Lekc., sem.

4. Priesaga. Leksinės ir gramatinės priesagos. 
Priesaginių žodžių rašyba. Priešdėlis. Priešdėlių 
kilmė ir funkcijos, rašyba.

4 Lekc., sem.

5. Formų kaityba ir daryba. Pagrindiniai terminai, 
formų darybos analizės būdai. Vientisinių formų 
daryba ir rašyba. Sudurtinių formų daryba, 
vartosena.

6 Lekc., sem.

6. Žodžių  daryba. Terminai bei sąvokos. Pamatinio 
žodžio ir vedinio ypatumai. Darybos afiksų 
reikšmės. Žodžių darybos analizės metodai.

6 Lekc., sem.

7. Priesagų vediniai. 6 Lekc., sem.
8. Galūnių bei priešdėlių vediniai. 6 Lekc., sem.
9. Sudurtiniai žodžiai, sudurtinių žodžių rašyba. 4 Lekc., sem.
10. Kalbos dalys ir jų gramatinės kategorijos. 
Sąvokos. 

4 Lekc., sem.

11. Daiktavardžio gramatinės kategorijos. Linksnių 
vartojimas ir jų formų rašyba.

4 Lekc., sem.

12. Būdvardžio gramatinės kategorijos. 
Įvardžiuotiniai būdvardžiai: vartosena, rašyba.

4 Lekc., sem.

13. Skaitvardžio gramatinės kategorijos. Vartosena, 
rašyba.

6 Lekc., sem.

14. Įvardžio gramatinės kategorijos. Įvardžių 
semantiniai skyriai, vartosena, rašyba.

4 Lekc., sem.

15. Veiksmažodžių struktūriniai tipai, jų semantinės 
ypatybės, tarpusavio darybiniai ryšiai.

6 Lekc., sem.

16. Veiksmažodžių gramatinės kategorijos. 6 Lekc., sem.
17. Prieveiksmis, skyriai, daryba, vartosena. 6 Lekc., sem.
18. Tarnybinės kalbos dalys. Prielinksnių vartojimas. 6 Lekc., sem.
19. Emocinės-ekspresinės kalbos dalys. 4 Sem. 

96

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms Sagaidāmais
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stundās rezultāts
I daļa

Morfeminė žodžio analizė pratimai, pavyzdžių analizė,
schemų taikymas

20 kontrolinis darbas

Seminaras (teorinių pagrindų
patikrinimas)

literatūros studijavimas,
lentelių sudarymas

14 seminaras

Formų darybos analizė lentelių sudarymas, pavyzdžių
analizė

10 įskaitinis
pažymys
pratybose

Žodžių darybos analizė darybinės struktūros analizė,
darybos analizės taikymas
rašybos taisyklėms pagrįsti

10 įskaitinis
pažymys
pratybose

vardažodžio gramatinės
kategorijos, vartosenos

ypatumai

pavyzdžių analizė, pratimai,
literatūros analizė

20 seminaras

veiksmažodžių struktūriniai
tipai, darybiniai ir semantiniai

jų tarpusavio ryšiai

lentelių sudarymas,
lyginamųjų pavyzdžių analizė

10 seminaras

veiksmažodžio gramatinės
kategorijos

literatūros studijavimas,
pratimai, pavyzdžių analizė

20 pratybos

prielinksnių vartojimas pratimai, pavyzdžių analizė,
lyginamoji latvių ir lietuvių k.
prielinksnių junginių analizė

20 pratybos

apibendrinamoji tema visų kalbos dalių morfeminė,
darybinė, funkcijų analizė

20 įskaitinis
pažymys
pratybose

144

Prasības KRP iegūšanai 1. Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās.
2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos 

darbos.
3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumos –      

ieskaitē, eksāmenā.

Jāapgūst visu morfoloģijas līmeņu teorijas pamati, 
jāpārvalda terminoloģija, jāspēj analizēt visu vārdšķiru 
piemērus, noteikt vārddarināšanas veidus, parādīt labas 
pareizrakstības iemaņas, noteikt un raksturot vārdšķiru 
gramatisko kategoriju funkcijas, novērtēt lietojuma 
īpatnības.

Studentai turi įsisavinti teorinius visų morfologijos 
lygmenų pagrindus, įvaldyti terminologiją, gebėti 
analizuoti visų kalbos dalių pavyzdžius, skirti žodžių 
darybos būdus, pademonstruoti gerus rašybos įgūdžius, 
skirti ir apibrėžti kalbos dalių gramatinių kategorijų 
funkcijas, įvertinti vartosenos ypatumus. 

Mācību pamatliteratūra 1. Ambrazas S. Lietuvių daiktavardžių darybos raida. T. 
I, II. – Vilnius, 1993, 2000.
2. Jakaitienė E., Laigonaitė A. Lietuvių kalbos 
leksikologijos ir morfologijos pratybos. – Vilnius, 1980.
3. Paulauskienė A. Lietuvių kalbos morfologija. – 
Vilnius, 1994.
4. Lietuvių kalbos gramatika. T. I, II, – Vilnius, 1965, 
1971.
5. Urbutis V. Žodžių darybos teorija. – Vilnius, 1978.
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6. Akelaitienė G. Morfologinės balsių kaitos žodžių 
daryboje. – Vilnius, 1996.
7. Judžentis A. Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos, 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Mācību papildliteratūra 1. Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos 
veiksmažodžio kategorijos. – Vilnius, 1979.
2. Rosinas A. Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai: 
funkcijos ir semantika. – Vilnius, 1996.  
3. Šukys J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: 
vartosena ir normos. – Vilnius, 1998.
4. Ulvydas K. Lietuvių kalbos prieveiksmiai. – Vilnius, 
2000.
5. Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema. 
Giminės kategorija. – Vilnius, 1984.
6. Daiktavardinio junginio tyrimai. / Red. A. Holvoet, R.
Mikulskas. – Vilnius, 2006.
7. Gramatinių kategorijų tyrimai. / Red. A. Holvoet. – 
Vilnius, 2004.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Lietuvių kalbos žodžių darybos
pratybos_Akelaitienė G. 
http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/29963.pdf

Kursa izstrādātājs:
D.Kiseļunaite 01.12.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Z.Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.

http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/29963.pdf

