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Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas 
 
Morfologinės pažymos (morfologinės pažymos pagal Leipcigo formatą) 
Nr. Požymių grupės pavadinimas Požymis Pažymos  
1 Kalbos dalis daiktavardis NOUN 

būdvardis  ADJ 
skaitvardis NUM 
įvardis PRON 
veiksmažodis VERB 
prieveiksmis ADV 
jaustukas INTJ 
ištiktukas INTJ.~O1 
dalelytė PART 
prielinksnis ADP 
jungtukas CONJ 
akronimas ~AKRO 
sutrumpinimas ~SANTR 
kita (užsienio kalbos žodis,  
nebaigtas žodis ir pan.) 

X 

2 Daiktavardžių rūšys tikrinis NOUN.~PROP 
bendrinis NOUN 

3 Skaitvardžių rūšys kiekinis pagrindinis ~CARD 
kelintinis ~ORD 
kiekinis dauginis ~MULT 
kiekinis kuopinis ~COLL 

4 
Veiksmažodžių formos 
 

bendratis INF 
dalyvis PTCP 
padalyvis ~PAD 
pusdalyvis ~PSD 
būdinys ~BDN 
asmenuojama forma FIN 

5 Poliariškumas (tik veiksmažodžiams) neigiamas NEG 
teigiamas NNEG 

6 Sangrąžiškumas sangrąžinis REFL 
nesangrąžinis (niekaip nežymima) 

7 Nuosaka tiesioginė nuosaka IND 
liepiamoji nuosaka IMP 
tariamoji nuosaka COND 

8 
 

Rūšis veikiamoji rūšis ~ACT 
neveikiamoji rūšis PASS 
reikiamybės  ~NEC 

9 Laikas  esamasis laikas PRS 
būtasis kartinis laikas PST.DFN 
būtasis dažninis laikas PST.ITER 
būsimasis laikas FUT 
būtasis laikas PST 

10 Laipsnis nelyginamasis laipsnis ~POS 
aukštesnysis laipsnis ~COMP 
aukščiausiasis laipsnis ~SUP 
aukštėlesnysis laipsnis ~DEM 

11 Apibrėžtumas įvardžiuotinis ~DEF 
neįvardžiuotinis NDEF 

12 Giminė moteriškoji giminė F 
vyriškoji giminė M 

 
1 Pažymos, kuriose yra ženklas „~“, yra papildomai pridėtos lietuvių kalbai būdingoms kategorijoms žymėti. 
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bevardė giminė N 
bendroji giminė ~CMN 

13 Skaičius vienaskaita SP 
daugiskaita PL 
dviskaita DU 

14 
Linksnis vardininkas NOM 

kilmininkas GEN 
naudininkas DAT 
galininkas ACC 
įnagininkas INS 
vietininkas  LOC 
šauksmininkas  VOC 
iliatyvas ~ILL 

15 
Asmuo pirmasis asmuo 1 

antrasis asmuo 2 
trečiasis asmuo 3 

16 
Kita skyrybos ženklas PUNCT 

 

Pastaba. Mokomojo tekstyno išplėstinėje paieškoje https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-
priemones/mokomasis-tekstynas/ galima matyti, kokios kategorijos būdingos kuriai kalbos 
daliai. Pavyzdžiui, jei atliktumėte paiešką pagal gramatines pažymas (arba pagal konkretų žodį 
/ jo lemą ir gramatines pažymas) ir ieškotumėte daiktavardžio, aktualios (t. y. baltos) būtų šios 
gramatinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis ir sangrąžiškumas, o kitų kategorijų, kurios 
daiktavardžiams neaktualios (jos yra pilkos), pvz., veiksmažodžių formos, skaitvardžio tipo, 
nuosakos, laiko ir kt., negalėtumėte pasirinkti. 
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