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Pranešimo planas

• Leksikono rengimo tikslas ir sudarymo principai.

• Leksikono vartotojo sąsaja.

• Baigiamosios pastabos ir tobulinimo galimybės.



Leksikono 
rengimo tikslas ir 
sudarymo 
principai



Leksikono rengimo priežastys

Turimų leksikografinių išteklių negana, nes:

- aiškinamieji žodynai (tiek kompiuterizuoti kaip DLKŽ, LKŽ, tiek 
elektroniniai kaip kuriamas BLKŽ) ne visai tinka pagal tipą;

- juose stinga informacijos apie (dabartinę) vartoseną;

- Mokomasis lietuvių kalbos žodynas nėra elektroninis, o ir jame prie 
daugumos žodžių pasigendama daugiau pavyzdžių.



Nors per anksti vadinti žodynu, bet

• Leksikono duomenys naudingi mokant lietuvių kalbos ir rengiant mokymo 
priemones (taip pat ir žodynus).

• Leksikonas naudingas mokytojams, norintiems savo praktikoje dažniau 
taikyti duomenimis grįstus kalbos mokymo metodus, ypač produkciniams 
gebėjimams ugdyti. 

• Kaip leksikono medžiagą galima panaudoti: 

Kovalevskaitė, J., Rimkutė, E., Ruzaitė, J. 2022b (rengiama leidybai): 
TEKSTYNAI IR JŲ IŠVESTINIAI PRODUKTAI LIETUVIŲ KALBOS MOKYMUI(SI) 
BEI TYRIMAMS. Mokomoji priemonė. El. leidinys.



Svarbiausias leksikono pavadinimo žodis - vartosena

• Tikslas - sukaupti duomenų apie leksinių vienetų (žodžių ir pastoviųjų 
žodžių junginių) vartoseną.

• Šaltinis: Mokomasis tekstynas: https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-
priemones/mokomasis-tekstynas/

https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/mokomasis-tekstynas/


Trumpai apie Mokomąjį tekstyną



Naudojome tekstyno 
rašytinę dalį 
(apie 620 tūkst. žodžių iš 
669 000 žodžių)

Tekstų klasifikacija pagal 
komunikacinius tikslus:

• Informaciniai (dialogai; laiškai, 
žinutės; pasakojimai; skelbimai; 
viešieji užrašai).

• Pažintiniai: patarimai; pažintiniai 
tekstai; testai, užduotys.

• Apeliaciniai: reklamos; šūkiai.

• Meniniai: anekdotai; dainos; 
eilėraščiai; linkėjimai, sveikinimai; 
pasakos, legendos; proza; 
sentencijos; subtitrai; tautosaka.
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Tekstų tipas

Žodžių 

skaičius Procentai

vadovėliniai 106423 17,2

nevadovėliniai 512214 82,8

Iš viso 618637 100



Tekstyno sandara pagal
kalbos lygius

Nevadovėliniai tekstai buvo
automatiškai suklasifikuoti, 
tikslumas 60 proc. 

(plačiau Boizou et al. 2020)
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Kalbos 

lygis

Žodžių 

skaičius Procentai

A1 42876 6,93

A2 52686 8,52

B1 67995 10,99

B2 455080 73,56

Iš viso 618637 100



Kokią vartosenos informaciją pateikti?

Iš tekstyno gavome: 

• informaciją apie žodžių dažnį, kitus jo darinius ir pastoviuosius 
junginius;

• kaitybines formas;

• vartosenos pavyzdžius.

Pridėjome vartosenos informaciją apie:

- žodžio tarimą, kirčiavimą.



Kaip pateikti informaciją apie reikšmes?

• Vadovavomės tekstynų lingvistikos požiūriu į reikšmę: reikšmę 
perteikia ne pavieniai žodžiai, o žodžiai su artimiausiu 
kontekstu.

• Nutarėme aprašinėti reikšmes ne apibrėžtimis, o nurodyti 
reikšmei būdingą vartoseną (leksinės ir gramatinės aplinkos 
dėsningumus).

• Pasirinkome metodą – vartosenos modelių analizę, jį 
adaptavome (Kovalevskaitė, Jancaitė 2019; apie kitoms 
kalboms tuo pačiu metodu kuriamus mokomuosius žodynus 
žr. Renau, Battaner 2012; DiMuccio-Failla, Giacomini 2017).



Žodžio vartoseną 
automatizuotai ištyrėme 
tekstyne ir aprašėme 
vartosenos modelių 
pavidalu

Vartosenos modelių analizė susidarė iš 
kelių etapų (plačiau Kovalevskaitė et al. 
2020a; 2022a):

1) adaptavus SketchGrammar lietuvių 
kalbai automatiškai sudaromas 
analizuojamo žodžio junglumo 
paveikslas WordSketch tekstyne (įranga 
SketchEngine);

2) Nustatomi gramatinio junglumo 
modeliai, o pagal automatiškai 
pateikiamus kolokatus surenkama 
leksinė ir semantinė informacija;

3) modeliai susiejami su reikšmėmis;

4) modeliams atrenkami pavyzdžiai iš 
tekstyno.



WordSketch: LANKYTI



MODELIŲ NUSTATYMAS
Gramatika

[Sub] [LANKYTI] [Obj_acc]

MODELIŲ NUSTATYMAS
Leksika ir semantika

[ASMUO] [LANKO]

[ASMENĮ: artimuosius, pažįstamus] 

arba [VIETĄ: parką, rūmus]

[ASMUO] [LANKO]

[ĮSTAIGĄ: mokyklą, kursus, bažnyčią, 
darželį]

MODELIŲ SUSIEJIMAS SU 
REIKŠMĖMIS

pirmoji reikšmė

antroji reikšmė



Modeliais fiksuojama tipinė vartosena

• Tai, kas vartosenoje tipiška, dažniausiai padeda nustatyti dažnumas, todėl, sudarant modelius,
remtasi modelio ir modelio komponento (kalbos dalies, gramatinės kategorijos, leksinės
semantinės grupės, kolokato ir pan.) dažnumu (minimali riba – 3 pavartojimo atvejai).

• Mokomasis tekstynas nėra didelis, bet pagrindiniai dažnų žodžių vartosenos dėsningumai
atsiskleidžia ir tokiame mažame tekstyne.

• Rečiau vartojamų žodžių galima užčiuopti tik dėsningumų tendencijas: pvz., veiksmažodžiui
įsivaizduoti modelis galėti + įsivaizduoti nebuvo suformuotas (dažnis tekstyne mažiau nei 3
pavartojimo atvejai). DLKT tekstyne matyti, kad galima / gali / galite / galiu / galėjau įsivaizduoti
yra dažnas vartosenos modelis, ir, pridėjus trūkstamus komponentus (greičiausia – šalutinio
papildinio dėmens jungtuką kad), galima turėti dar vieną žodžio įsivaizduoti modelį galima / gali /
galite / galiu / galėjau įsivaizduoti, kad.

Daugiau apie šį aspektą rašoma Kovalevskaitė, Rimkutė 2022a (priimta spausdinti)



Leksikono vartotojo sąsaja







Leksikono antraštyno sudarymas

Nustatyta A1–B2, A2–B2, 
B1–B2 lygiams bendra 
leksika > 7700 lemų;

Iš bendros leksikos atrinkti: 

- baziniai žodžiai, kurių 
dažnumas tekstyne yra 100 
ar daugiau kartų > apie 700 

žodžių;

- su baziniais žodžiais susiję 
pamatiniai žodžiai, dariniai 
ir pastovieji žodžių junginiai 

> 2400 žodžių ir 600 PJ.
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Kokios kalbos dalys aprašytos leksikone?

• Leksikone iš esmės aprašyti keturių kalbos dalių žodžiai: 

veiksmažodžiai, 

daiktavardžiai, 

būdvardžiai, 

prieveiksmiai.

• Nekaitomųjų kalbos dalių – dalelyčių, jungtukų ir prielinksnių (pvz., tik, dar, turbūt, beje, 
aplink) leksikono antraštyne yra labai mažai: aprašyta, jeigu tam tikras žodis savo forma 
gali būti ir kaitoma, ir nekaitoma kalbos dalis, pvz., kadangi viena iš veiksmažodžio 
vadintis formų vadinasi vartojama ir dalelytės funkcija, leksikone parengti du įrašai –
veiksmažodžio vadintis ir dalelytės vadinasi. 

• Tarp bazinių žodžių buvo keli kelintiniai ir daiktavardiškai vartojami kiekiniai skaitvardžiai, 
jie įtraukti į antraštyną: pirmas, antras, trečias, šimtas, tūkstantis, milijonas.



• Iš dažniausių bazinių žodžių neaprašinėti kai kurie pagalbiniai ir pusiau pagalbiniai 
(modaliniai) veiksmažodžiai, pavyzdžiui, būti, galėti, turėti, norėti, reikėti. Šių 
veiksmažodžių vartosena atsispindi kitų žodžių modeliuose, kuriuose parodomi 
sudėtiniai tariniai. 

• Dalis pagalbinių ir pusiau pagalbinių veiksmažodžių (pvz., faziniai veiksmažodžiai) 
veikia ir kaip savarankiški, todėl yra aprašyti leksikone, pvz., darytis, likti, tapti ir
pradėti, imti, baigti, liautis. Jų modeliuose aiškiai atsiskiria reikšmės ir nuo jų 
priklausantys skirtingi modeliai, kurie rodo, kokia leksinė ir gramatinė aplinka 
būdinga savarankiškai vartojamam veiksmažodžiui.



Leksikono antraštinių žodžiai pagal dažnumą

Apie 55 proc. 
vienažodžių 
antraštyno
vienetų 
atspindi 
visiems lygiams 
bendrą leksiką, 
apie 45 proc. –
aukštesnių 
lygių leksiką 
(A2–B2, B1–B2 
leksiką).



Pavyzdžiai

BŪDAS - 319

apibūdinti - 23

būdingas - 55

pobūdis - 31

REIKŠTI - 187

reikšmė - 39

išreikšti - 19



Pasirinkus Antraštyno
vienetų paiešką
galima ieškoti
konkretaus žodžio, 
junginio arba įvesti
žodžio dalį. 



Didžiosiomis raidėmis 
užrašyti baziniai žodžiai 
(100 ir daugiau kartų 
tekstyne), jiems 
parengtas ilgasis 
aprašas, mažosios 
raidės žymi žodžius ir 
junginius, kuriems 
parengti trumpieji 
aprašai. 



Ilgieji ir trumpieji aprašai

Baziniams žodžiams parengti ilgieji aprašai su informacija apie:

• žodžio fonetines ypatybes (kaip tariamas, kaip kirčiuojamas);

• žodžio kaitybą (kokios tekstyne pavartotos morfologinės formos);

• žodžio reikšmę(-es) (reikšmė parodoma vartosenos modeliais);

• vartosenos pavyzdžius (jie atspindi modelių komponentus);

• darybinius ryšius (su kokiais dariniais susijusios konkrečios reikšmės).

Su baziniais žodžiais susijusiems vediniams ir pastoviesiems
junginiams parengti trumpieji aprašai, kuriuose nėra vartosenos
modelių.
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Aprašai su vartosenos modeliais parengti 

• 207 veiksmažodžiams, 

• 386 daiktavardžiams, 

• 87 būdvardžiams ir 

• 41 prieveiksmiui –

tai daugiau nei 700 žodžių (20 proc. antraštyno).









Darybiniai 
ryšiai





Darybiškai panašūs, bet semantiškai su antraštiniu žodžiu nesusiję žodžiai pažymimi 
specialiu ženklu # (gali būti ir pamatiniai žodžiai, ir vediniai).



Reikšmių
aprašymas

Leksikone žodžio reikšmes
siekiama parodyti:

- vartosenos modeliais ir

- pavyzdžiais.



Trumpuose 
aprašuose 
pateikiami 
pavyzdžiai yra 
susieti su 
konkrečiomis 
reikšmėmis.



Ilgasis aprašas

Pasirinkus kortelę 
Reikšmės, matyti 
reikšmės ir su jomis 
susieti vartosenos 
modeliai.

Kol modelis 
neišskleistas, prie jo 
matyti po vieną 
pavyzdį. Paspaudus 
pliuso ženklą, 
galima peržiūrėti 
modelį ir rasti 
daugiau pavyzdžių.



Išskleidus konkretų 
modelį, pateikiama 
trijų spalvų lentelė, 
kurioje atskiri 
stulpeliai žymi:

gramatinį (melsva),

semantinį (rausva), 

leksinį (violetinė) 
lygmenį.

Modelis skaitomas iš 
viršaus į apačią.



• Pavyzdžiui, būdvardžio SVEIKAS 1.1 modelyje gramatiniame lygmenyje 
užfiksuota, kad sveikas vartojamas kaip derinamasis pažyminys žodžių 
junginiuose su modifikatoriumi (Mod), kuris dažnai reiškia abstraktą 
arba asmenį (semantinis lygmuo), o dažniausiai parenkami abstraktų 
grupės žodžiai yra sveika + gyvensena, sveikas + protas, sveikas + 
gyvenimo būdas (jie nurodyti leksiniame modelio lygmenyje). 



Vartosenos 
modelių 
aprašymas

• Modeliai rodo, kaip 
konstruojama reikšmė.



Informacija apie žodžių gramatinį junglumą pateikiama modelio 
gramatiniame lygmenyje nurodant:

• sintaksines funkcijas: Sub – subjektas, Obj – objektas, Pred –
vientisinis predikatas, Adv – aplinkybės ir kt.;

• morfologines ypatybes: linksnis, skaičius, tam tikra veiksmažodžio 
forma, pvz., liepiamoji nuosaka, trečiasis asmuo, dalyvio forma.









Semantiniame lygmenyje: leksinės semantinės 
grupės
Būdvardžiai skirstyti į tris grupes: 

• fizinius (pvz.: aukštas, mažas, stiprus), 

• vertinamuosius (pvz.: geras, gražus, malonus) ir 

• rūšinius (pvz.: medinis, fizinis). 

Veiksmažodžiai klasifikuoti į žyminčius:

• aktyvų veiksmą (pvz.: bėgti, skaityti, daryti), 

• savaiminį procesą (pvz.: lyti, snigti, temti) arba 

• būseną (pvz.: mylėti, gulėti, tikėtis). 

Daiktavardžiai semantiškai klasifikuoti smulkiau, išskirtos tokios grupės kaip asmuo, kūno dalis, 
tapatybė, vardas, daiktas, vieta, matmuo, veiksmas ir kt. (plačiau apie grupių sudarymo principą 
Kovalevskaitė, Rimkutė 2022a (spausdinama))



Kaip vartosenos 
modeliai 
padeda atskirti 
reikšmes?

• Vartosenos modelių analizė 
pagrįsta mintimi, kad skirtingos 
reikšmės susijusios su skirtingais 
vartosenos modeliais. 







1-oji BĖGTI reikšmė



2-oji BĖGTI reikšmė



Kalbos dalių aprašymas modeliais skiriasi 
(plačiau Bielinskienė et al. 2021)

• Aprašant žodžių vartosenos dėsningumus modeliais, junglumas 
suvokiamas plačiau už valentingumą: valentingumui turi būti 
nurodomi tik būtinieji junglumo partneriai, o sintaksinis junglumas (žr. 
Labutis 2002) aprėpia ir būtinuosius, ir nebūtinuosius partnerius.

• Todėl kai kurie leksikone aprašyti veiksmažodžių modeliai gali būti su 
daugiau elementų nei to veiksmažodžio modeliai, parodyti, 
pavyzdžiui, valentingumo žodynuose. 





Kadangi modeliuose žymimi ir nebūtinieji partneriai, todėl ne visi tokiame modelyje 
kaip bendrauti modelis nurodomi komponentai yra pavartoti visuose pavyzdžiuose: 

• pavyzdys su būdo aplinkybe (Adv_ins): Galiu bendrauti ir anglų kalba; 

• pavyzdys su būdo aplinkybe (per Adv_acc) ir prielinksnine konstrukcija išreikštu 
objektu (su Obj_ins): Ji kasdien bendrauja su draugais per „Skype“ ar 
„Facebook“...; 

• pavyzdys su tuo pačiu objektu ir būdo aplinkybe, kurią žymi prielinksnis mielai:
Mėgstu muziką, mielai bendrauju su įdomiais žmonėmis.



• Aprašant daiktavardžius, būdvardžius ir prieveiksmius, parodomi tik minimalieji 
modeliai: šių kalbos dalių modeliuose fiksuojami tik artimiausi sintaksiniai 
partneriai, susiję su tuo aprašomu daiktavardžiu, būdvardžiu ar prieveiksmiu. 

• Pavyzdžiui, daiktavardžiai turi daug vienodų modelių (¾ visų modelių):

modeliai su derinamuoju pažyminiu, 

vartosenos modeliai su nederinamuoju pažyminiu, 

vartosenos modeliai su modifikatoriumi. 

• Vis dėlto modeliuose prie sintaksinių funkcijų yra užfiksuota ir papildomų 
gramatinių ypatybių, todėl vienas modelis turi nemažai variantų (būdvardžių ir 
daiktavardžių gramatinių modelių įvairovė ir variantai aprašyti Bielinskienė et al. 
2021).



Daiktavardžio BŪDAS aprašymas leksikone: 1-oji reikšmė



Daiktavardžio BŪDAS aprašymas leksikone: 2-oji reikšmė









Grįžkime prie daiktavardžio BŪDAS 1-osios reikšmės aprašo





Vartosenos modelių analizė 
(Corpus Pattern Analysis, Hanks 2012)

• Pagrindinis vartosenos modelių analizės taikymo tikslas leksikone –
pateikti daugiau informacijos apie reikšmei būdingą kontekstą, nes tai 
gali padėti geriau atskirti (vadinasi, suprasti ir vartoti) reikšmes. 

• Reikšmė ir nustatoma, ir aprašoma pagal jai būdingą leksinę bei 
gramatinę aplinką, todėl vartosenos modelis atspindi ir gramatinį, ir, 
kas ne mažiau svarbu, leksinį junglumą.

• Taip galima apimti dvi svarbiausias sudedamąsias kalbos dalis – leksiką 
ir gramatiką (lexical grammar, žr. Sinclair (2000).



Kolokatų
paieška

Kolokatų paieškoje 
galima susirasti 
informacijos apie tuos 
žodžius, kurie neįtraukti 
į leksikono antraštyną.





Pavyzdžių samprata ir atrankos principai

Iš viso leksikone pateikta 28550 vartosenos pavyzdžių. 

Leksikone pateikiami dviejų tipų pavyzdžiai (Humble 2001): 
a) produkavimui skirti pavyzdžiai (angl. encoding examples);
b) supratimui skirti pavyzdžiai (angl. decoding examples). 

Daugiausia sukaupta produkavimui skirtų pavyzdžių, tačiau iliustruojant 
perkeltinės reikšmės pastoviuosius junginius pirmenybė teikta supratimo 
pavyzdžiams.
Dažniausių, bazinių žodžių modeliams iliustruoti pateikta 10–163 pavyzdžių 
(apie 700 žodžių), su baziniais susietiems žodžiams iliustruoti pateikta 1–9 
pavyzdžių (apie 3000 žodžių).



• Supratimui skirti pavyzdžiai. Kad suprastų, ką reiškia nežinomas žodis ar 
frazė, besimokančiajam reikia pakankamo ir informatyvaus konteksto, 
kuriame yra, pvz., semantiniai ryšiai, paaiškinimas kitais žodžiais:

Tėvai jau nusipirko naujus baldus: sofą, stalą ir kėdes.

Daug perskaitytų knygų išugdo šeštą jausmą – nuojautą, padedančią atskleisti žodžių prasmę. 

Supratimui skirtų pavyzdžių nauda prilygsta geroms apibrėžtims 
(Frankenberg-Garcia 2015: 295).

• Produkavimui skirti pavyzdžiai. Kad gebėtų žodį ar frazę pavartoti, 
besimokančiajam reikia žinoti, su kokiais kitais žodžiais dažniausiai 
vartojamas (kolokacijos), kokiomis formomis ir kokiose gramatinėse 
konstrukcijose, t. y. koks tam žodžiui būdingas leksinis ir gramatinis 
junglumas.



Pavyzdžių atrankai taikyti kriterijai

• tipiškumas, 

• informatyvumas, 

• aiškumas

(plačiau žr. Kovalevskaitė, Rimkutė 2022a 

(spausdinama)).



Baigiamosios 
pastabos ir 
tobulinimo 
galimybės



Baigiamosios pastabos apie resursą

• Leksikonas – pirma tokio pobūdžio lietuvių kalbos leksinė bazė, 
kurios antraštynas ir žodžių vartosenos aprašas pagrįstas 
konkrečiu tekstynu.

• Atviros prieigos leksinė bazė, gali būti atnaujinama, pildoma.



Tobulinimo galimybės

• Leksika iš Mokomojo tekstyno sakytinės dalies.

• Atitikmenys kitomis kalbomis.

• Vartosenos modeliai – tarpinis variantas tarp tekstyno ir žodyno.

• Reikšmių išdėstymas. 

• Prie pavyzdžių pažymėti kalbos atmainų, pragmatikos informaciją:

Susirenkam tai pas vieną, tai pas kitą, tai pabaliavoji, tai pašoki.

Taip, normaliomis aplinkybėmis, kai nereikia žiauriai daug mokytis, kasdien po valandą 
kankinuosi.

• Papildomos paieškos galimybės.
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