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KURSA KODS Valo4A09, Valo4A10

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu lietuviešu valoda: sintakse I,II
Kursa nosaukums angliski Modern Lithuanian: Syntax I,II
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Lietuvių kalbos sintaksė I,II

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

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

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
A.Drukteinis Klaipēdas Universitāte Dr.habil.hum.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160  

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 32 (64 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 valoda I - III

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Sniegt lietuviešu valodas sintakses sistēmiskas un 

padziļinātas teorētiskās zināšanas; analizēt sintaktisko 
vienību klasifikācijas un lietojuma īpatnības; veidot prasmi 
atpazīt valodas sintaktisko vienību īpatnības.

Suteikti sisteminių ir gilesnių teorinių lietuvių kalbos 
sintaksės žinių, išanalizuoti  sintaksinių vienetų 
klasifikacijas bei vartosenos ypatumus, ugdyti gebėjimą 
atpažinti sintaksines kalbos vieneto ypatybes.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt izpratni par sintakses likumiem un sintakses 
parādību sistēmisko dabu.

2. Veidot prasmi noteikt kopīgo un atšķirīgo lietuviešu 
valodas sintakses vienību klasifikācijās.

3. Veidot prasmi noteikt un raksturot lietuviešu valodas 
teikumu uzbūves tipu, vārda vai vārdu savienojuma 
funkciju teikumā, vārdu savienojumu un vārdu sakarus.

4. Veidot prasmi praksē lietot lietuviešu valodas 
interpunkcijas likumus un izskaidrot pieturzīmju 
lietojuma sintaktisko pamatu, balstoties zināšanās par 
teikuma locekļiem un teikuma uzbūvi.

1. Suteikti kalbos sintaksės dėsningumų ir sisteminio 
sintaksės reiškinių pobūdžio sampratą.

2. Ugdyti gebėjimą nustatyti lietuvių kalbos sintaksės 
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vienetų klasifikacijų bendrybes ir skirtybes.  
3. Ugdyti gebėjimą nustatyti ir apibūdinti lietuvių kalbos 

sakinio sandaros tipą, žodžio ar junginio funkciją 
sakinyje (sakinio dalį), žodžių junginį bei žodžių ryšius. 

4.  Ugdyti gebėjimą pritaikyti lietuvių kalbos skyrybos 
taisykles konkrečiais atvejais ir paaiškinti sintaksinį 
skyrybos ženklų vartojimo pagrindą, remiantis 
žiniomis apie sakinio sandarą ir sakinio dalis.

Kursa valoda lietuvių

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Students  prot  noteikt  lietuviešu  valodas  teikumu  uzbūves

tipu  un  teikuma  locekļus;  pazīst  un  izskaidro  vārdu
savienojumus  un  sintaktiskos  sakarus;  prot  praktiski
izmantot  lietuviešu  valodas  interpunkcijas  likumus  un
pamatot pieturzīmju lietojumu.

angliski Students  can  determine  the  type  of  Lithuanian  sentence
structure and parts of sentence; they know and explain word
collocations  and  syntactic  links;  they  can  make  use  of
Lithuanian punctuation rules in practice and they can prove
the usage of punctuation.

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

Išklausęs šį kursą, studentas turi sugebėti nustatyti  lietuvių
kalbos  sakinio  sandaros  tipą,  sakinio  dalis,  atpažinti  ir
paaiškinti  žodžių junginius bei žodžių ryšius;  turi  sugebėti
pritaikyti  lietuvių  kalbos  skyrybos  taisykles  konkrečiais
atvejais  ir  paaiškinti  sintaksinį  skyrybos  ženklų  vartojimo
pagrindą.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz sistēmiskas un padziļinātas lietuviešu valodas 

sintakses teorētiskās zināšanas. Tie aplūkotas sintaktisko 
vienību klasifikācijas un lietojuma īpatnības. Tiek veidota 
prasme atpazīt valodas sintaktisko vienību īpatnības.
Kursā ietilpst vārdu savienojumu un sakaru, teikuma 
uzbūves un teikuma locekļu analīze. 

angliski The course provides systemic and deep theoretical 
knowledge of Lithuanian syntax. Peculiarities of 
classification and application of syntactic units are revealed. 
The skill to determine peculiarities of language syntactic 
units is developed. The course involves analysis of word 
connotations and links, sentence structure and parts of 
sentence.

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

Sintaksės programa skirta suteikti sisteminių ir gilesnių 
teorinės sintaksės žinių, išanalizuoti lietuvių kalbos 
sintaksinių vienetų klasifikacijas bei vartosenos ypatumus, 
ugdyti gebėjimą atpažinti sintaksines kalbos vieneto 
ypatybes. 
Programą sudaro žodžių ryšių ir junginių, sakinio sandaros ir
sakinio dalių analizė.

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
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Žodžių ir jų formų ryšiai, ryšių reiškimo būdai 2 lekcijas
Žodžių ryšių nustatymo ir apibūdinimo pratybos 2 praktiskās nodarbības
Žodžių junginio požymiai, struktūra, klasifikacijos 4 lekcijas
Žodžių junginio analizės pratybos 4 praktiskās nodarbības
Žodžių ryšių ir žodžių junginių kontrolinis darbas 2
Sakinio požymiai, sakinių rūšys; vientisinių bei sudėtinių 
sakinių charakteristika; sudėtinio sakinio skyryba 6

lekcijas

Sakinio rūšies nustatymo ir sakinio apibūdinimo pratybos 6 praktiskās nodarbības
Sakinių rūšių kontrolinis darbas 2
Sakinio dalies sąvoka, sakinio dalių nustatymo kriterijai 
bei būdai, sakinio dalies sandara 2

lekcijas

II daļa
Veiksnys ir tarinys; požymiai, nustatymo būdai, raiška 4 lekcijas
Veiksnio ir tarinio nustatymo ir apibūdinimo pratybos 4 praktiskās nodarbības
Veiksnio ir tarinio kontrolinis darbas 2
Pažyminys, priedėlis, predikatinio pažyminio klausimas; 
šių sakinio dalių skyryba 4

lekcijas

Pažyminio, priedėlio bei predikatinio pažyminio 
nustatymo ir apibūdinimo pratybos 4

praktiskās nodarbības

Papildinys, aplinkybės: požymiai, nustatymo būdai, 
raiška; aplinkybių skyrimas 4

lekcijas

Papildinio ir aplinkybių nustatymo ir apibūdinimo 
pratybos 4

praktiskās nodarbības

Vienarūšės sakinio dalys, įterpiniai ir jų skyrimas 2 lekcijas
Tiesioginės kalbos sintaksinė sandara; netiesioginės 
kalbos perteikimo būdai 2

lekcijas

Ištisinės sakinio analizės pratybos 4 praktiskās nodarbības

64

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Sudėtinių sakinių skyryba Vientiso teksto 10 sakinių 
skyrybos analizė

20

Įgyja sudėtinio
sakinio skyrybos

įgūdžių.
Sakinio dalių skyryba Vientiso teksto 10 sakinių 

skyrybos analizė
20

Įgyja sakinio
dalių skyrybos

įgūdžių.
Kontroliniai darbai Pasirengti 3 kontroliniams 

darbams

34

Geba analizuoti
žodžių junginius,
nustatyti sakinio
rūšis, apibūdinti

sakinio dalis.
Egzaminas Pasirengti egzaminui

32

Geba sintaksiškai
analizuoti ir
komentuoti

sakinius ir žodžių
junginius.

96
Prasības KRP iegūšanai 1. Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās.

2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos.
3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumos –        

ieskaitē, eksāmenā.
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Mācību pamatliteratūra 1. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1994, 
1996, 1997, 2005. 
2. Labutis V. Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius, 1998, 
2002. 
3. Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1976. T.3. 
4. Sirtautas V., Grenda Č. Lietuvių kalbos sintaksė. 
Vilnius, 1988. 
5. Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos 
gretinamasis variantas (pdf); 
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba/ 

Mācību papildliteratūra 1. Ambrazas, V. Lietuvių kalbos sakinio sintaksinės ir 
semantinės struktūros vienetai. Lietuvių kalbos sintaksės
tyrinėjimai. Lietuvių kalbotyros klausimai 25: 4–44. 
Vilnius: Mokslas, 1986 
2. Sintaksinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos 
gramatikos darbai 1. Red. A. Judžentis. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2003. 
3. Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos 
gramatikos darbai 3. Red. R. Mikulskas. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 2005. 
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