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PRATARMĖ

lietuvių kalbos akcentologijos vadovėlių daug. tačiau stokojama trumpai ir labai aiškiai 
suformuluotų taisyklių ir jas atitinkančių praktinių kirčiavimo užduočių rinkinių. tai ir 
buvo viena iš priežasčių, paskatinusių parengti šį leidinį.

Šis vadovėlis teoriniu požiūriu negali pakeisti labai sistemiško Danguolės Mikulėnie-
nės, Antano Pakerio ir Bonifaco stundžios Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno 
(Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008) ar išsamių vadovėlių: Ade-
lės laigonaitės Lietuvių kalbos akcentologijos (Vilnius: Gimtasis žodis, 2002) ir Bonifaco 
stundžios Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos (Vilnius: eugrimas, 2014). Vis dėlto 
autorė tikisi, kad vadovėlis pravers kaip praktinio kirčiavimo taisyklių sąvadas ir pratimai, 
padėsiantys formuoti kirčiavimo įgūdžius. 

nuo kitų akcentologijos vadovėlių šis leidinys skiriasi kiek platesniu įvadiniu sky-
riumi, kuriame ne tik apibrėžiamas kirtis ir priegaidė, bet ir glaustai aptariama lietuvių 
kalbos kirčiavimo raida, bendrinės kalbos ir tarmių kirčiavimo skirtumai. taip pasielgta 
dėl to, kad skaitytojas suprastų, kuo ypatingas lietuvių kalbos kirtis, kokia jo vieta kalbos 
sistemoje ir kaip jis kito, koks santykis su senąja indoeuropiečių kirčiavimo sistema. tai-
gi šio skyriaus tikslas – suteikti skaitytojui šiek tiek argumentų, kuriais jis galėtų pagrįsti 
dažnai kartojamą teiginį, kad mūsų kirtis labai archajiškas ir saugotinas.

Vadovėlis pirmiausia skirtas tiems, kurie mokosi praktinio lietuvių kalbos kirčiavimo. 
todėl čia tik epizodiškai aptariami galūnių, priešdėlių ar priesagų vedinių, dūrinių, pa-
prastųjų (pirminių), mišriųjų ar priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo sisteminiai dės-
ningumai, trumpai užsimenama apie kirčiavimą morfonologiniu aspektu. Šiuos dalykus 
skaitytojas ras jau minėtuose kitų autorių darbuose. Didžiausias dėmesys vadovėlyje 
sutelktas į kirčiavimo taisykles ir praktinį jų taikymą.

Pateiktos užduotys nėra lygiavertės. skaitytojas čia ras pavienių kirčiuotinų žodžių, 
žodžių junginių, visai paprastų tekstų ir eilėraščių. tais atvejais, kai žodžiai šnekamojoje 
kalboje ne visada taisyklingai tariami, o skaitytojas dar nemoka nustatyti kirčio vietos, 
pratimuose kirčiuotas skiemuo paryškintas. Kai kuriuos pratimus skaitytojas galės atlikti 
savarankiškai – jų atsakymai pateikti knygos gale. 

Kad būtų lengviau dirbti auditorijoje (o ir savarankiškai studijuojančiam skaitytojui 
nereikėtų po ranka turėti Dabartinės lietuvių kalbos žodyno), prieduose pateikiami trumpi 
dažniau vartojamų dviskiemenių daiktavardžių ir būdvardžių bei paprastųjų ir mišriųjų 
veiksmažodžių, kurių priegaidę sunku nustatyti iš klausos, sąrašai.

Kai kuriuos pratimus sudarė patys VDu studentai lituanistai, klausę akcentologijos 
kurso. Jie teigė, kad taip buvo gerokai lengviau įsiminti kirčiavimo taisykles ir pasimokyti 
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praktiškai kirčiuoti. Šių pratimų stilistika nevienoda, bet jie žavi jaunatvišku maksimaliz-
mu ir šmaikštumu. Autorė dėkoja savo studentams, ypač Jolantai Vanagaitei, kurios sodrių 
tekstų fragmentai pateikiami ne viename užduočių skyriuje.

Vadovėlio medžiaga derinta su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu „Švie-
sos“ išleista Mokomąja kirčiavimo programa: praktinio kirčiavimo treniruokliu (Kompak-
tinė plokštelė. Parengė A. Kazlauskienė, D. Mikulėnienė, G. Raškinis. Kaunas: „Šviesa“, 
2012). Panašiu principu parengtos internete laisvai prieinamos programos: Mokomoji 
tarties ir kirčiavimo programa (http://tartis.vdu.lt/) ir Lietuvių kalbos kultūra. Kompiute-
rinės mokymo priemonės 9–12 klasėms (http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/) kirčia-
vimo skyrius.

Vadovėliu galės naudotis visi, norintys mokytis bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo 
ar siekiantys tobulinti savo įgūdžius, o, neradę ar pritrūkę praktinių užduočių, maloniai 
kviečiami išbandyti ir minėtas interaktyvias programas.

už vertingas pastabas ir geranoriškus patarimus nuoširdus ačiū recenzentams: 
prof. habil. dr. Bonifacui stundžiai ir doc. dr. Rūtai Kazlauskaitei.

Dėkoju ir kolegoms iš Klaipėdos ir Šiaulių universitetų. Jų pastabos atkreipė dėmesį 
į redaguotinus ir tikslintinus dalykus.

2014-09-01                           Autorė
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1. ĮVADAS

1.1. Kirtis pasaulio kalbų prozodinėse sistemose

Garsinę kalbą sudaro ne tik lengvai identifikuojami, nuoseklias sekas sudarantys seg-
mentai (garsai, skiemenys, žodžiai, intonacinės frazės), bet ir tam tikri diskretūs ele-
mentai ar požymiai, kurie vadinami įvairiai: nesegmentiniais, supersegmentiniais, 
prozodiniais elementais (požymiais). tai kirtis, tonai, priegaidės, intonacija, ritmas, 
tempas. 

Kalbėdami mes ištariame žodžius, frazes su papildomais akustiniais požymiais. Pavyz-
džiui, frazę Jau nuvyto visos gėlės sudaro ne tik žodžių jau, nuvyto, visos, gėlės ar garsų j, a, 
u, n, u, v, y, t, o, v, i, s, o, s, g, ė, l, ė, s junginys, bet ir tam tikri požymiai, kurie tarsi sulydo 
šiuos segmentus į darnią visumą. Psichoakustiniu požiūriu šie elementai suvokiami kaip 
trukmės, garsumo, aukščio kaita. tai fonetiniai minėtų prozodinių, arba supersegmen-
tinių, elementų koreliatai.

Prozodiniai elementai nelygiaverčiai. Vienus lemia kalbos sistema (kirčio rūšį, prie-
gaides, tonus), kitų (intonacijos, tempo) pasirinkimas iš dalies gali būti laisvas, nulemtas 
konteksto, kalbėjimo situacijos ar paties kalbėtojo intencijų. 

Šiame vadovėlyje dėmesį sutelksime į kirtį ir priegaides, tik epizodiškai užsiminsime 
apie ritmą, kuriam daugelyje indoeuropiečių kalbų nemažą įtaką turi kirtis.

Kirtis (ang. stress) yra vieno skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų 
atžvilgiu. tie skiemenys ištariami garsiau, yra aukštesni, ilgesni ir raiškiau artikuliuo-
jami. Be to, kirčiuotas skiemuo beveik visose kalbose yra tono kaitos vieta, vadinamasis 
lokusas (ang. locus), kuri labai svarbi intonaciniam frazės kontūrui nustatyti. 

Kalbų prozodinės sistemos skiriasi, tačiau esama nemažai ir tipologinių panašumų. 
Pagal kirčiavimą kalbos skirstomos į fiksuoto ir laisvojo kirčio kalbas. internetiniame 
kalbų struktūros atlase (The World Atlas of Language Structures Online, interneto adresas: 
http://wals.info/feature) nurodoma, kad kiek daugiau nei pusė (282 iš aptariamų 502) 
pasaulio kalbų turi fiksuotą kirtį. 

Dažniausiai fiksuoto kirčio kalbose kirčiuojamas pirmasis (pvz.: latvių, čekų, slova-
kų, estų, suomių, karelų, vengrų, islandų) arba priešpaskutinis skiemuo (iš žinomesnių 
kalbų tokia yra lenkų kalba). Rečiau kirtis pasitaiko paskutiniame (pvz.: persų, baškirų), 
trečiajame nuo galo (pvz.: makedonų, dabartinė graikų kalba) ir kituose skiemenyse.

Laisvojo kirčio kalbose (pvz.: rusų, bulgarų, serbų-kroatų, italų, ispanų, lietuvių, dau-
gelio germanų kalbų) kirtis nesusijęs su kuriuo nors vienu skiemeniu, gali būti kirčiuotas 
bet kuris skiemuo. laisvojo kirčio kalbose žodžiai gali būti dvejopai kirčiuojami: 
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	pastoviai (to paties žodžio paradigmoje dažniausiai išlaiko pastovią vietą), pvz.: 
vras, vru;

	nepastoviai (žodžio paradigmoje kirtis gali šokinėti), pvz.: rañką, ranks. 
laisvąjį kirtį kai kurie užsienio fonologai dar vadina paradigminiu kirčiu, nes jo vietą 

lemia kaitymo paradigma. toks apibūdinimas tinka, pavyzdžiui, rusų kalbai, bet tik iš 
dalies tokiu galėtume pavadinti lietuvių kalbos kirtį, nes kirčio vietai įtakos turi ne tik 
morfologiniai požymiai, bet ir skiemens trukmė bei priegaidė.

Kai kuriose kalbose (pvz.: lietuvių, latvių, danų, švedų, norvegų, serbų-kroatų) 
su kirčiu yra susijęs ir kitas prozodinis elementas – priegaidė (lietuvių kalbininkai 
angliškai verčia įvairiai: ang. syllable stress, syllable accent, syllable intonation, tone, toneme, 
užsienio fonetikų ir fonologų literatūroje anglų kalba dažniausiai vartojamas terminas 
pitch-accent). tai ilgajam kirčiuotam skiemeniui būdinga skiemens tarimo moduliacija, 
padedanti skirti vienodos garsinės struktūros žodžius ir formas, pvz.: šáuk – šaũk, téisė – 
tesė. Dažniausiai kalbose kontrastuoja dvi priegaidės (lietuvių, slovėnų, danų, švedų, 
norvegų kalbose), rečiau trys (latvių).

Priegaidžių nereikėtų painioti su tonais – skiemens ar morfemos tarimo modulia-
cija (ang. tone). tonai ir priegaidės skiria kitais fonetiniais požymiais vienodus žodžius, 
taigi šių prozodinių vienetų funkcija ta pati. nuo priegaidžių tonai skiriasi tuo, kad jie 
nepriklauso nuo kirčio (šios kalbos kirčio dažniausiai neturi). tonų kiekis kalbose ski-
riasi: vietnamiečių kalboje – šeši tonai, kinų – keturi. tonai būdingi kai kurioms Azijos, 
Afrikos, Amerikos indėnų kalboms. 

 Klausimai 
1. Kodėl kirtis yra vadinamas supersegmentiniu, arba prozodiniu, elementu?
2. Kaip skirstomos kalbos pagal kirčiavimą?
3. Kuo skiriasi priegaidės nuo tonų?
4. Kurioms kalboms būdingos priegaidės?

 

1.2. Akcentologijos objektas, ryšys su kitais kalbos mokslais

Akcentologija (lot. accentus „kirtis“, gr. logos „mokslas“) – tai mokslas apie kalbos 
kirčiavimo sistemą. Fiksuoto kirčio kalbų kirčiavimas nėra atskira kalbotyros šaka, o 
kirčio fonetinė prigimtis ir jo vieta žodyje aptariama fonetikos kurse.

laisvojo kirčio kalbose egzistuoja vienodai kirčiuojamų žodžių tipai, kurie rodo, 
jog kirčio vieta žodžių paradigmose yra dėsninga. Šie dėsningumai aptariami atskiroje 
kalbotyros šakoje – akcentologijoje. 



111. ĮVADAs

Akcentologijos vienetai gali būti ir kai kurių kitų kalbos mokslo sričių tyrimo objektai, 
tik kitokiu aspektu. Visa tai liudija artimą akcentologijos ir tų mokslų sąsają.
	Fonetika tiria kirčio ir priegaidės fonetines ypatbes.
	Morfonologija aiškinasi kirčio ir priegaidės vaidmenį žodžių daryboje (iš dalies ir 

kaityboje).
	Dialektologija aprašo tarmių kirčiavimo sistemas, o be tarmių nebūtų įmanoma 

nustatyti bendrinės kalbos kirčiavimo normų ir tendencijų.
	istorinė gramatika tiria kirčiavimo raidą.
Šio kurso objèktas – sinchroninis dabartinės bendrinės kalbos kirčiavimo sistemos apra-

šas, nors nevengiama pastabų ir dėl istorinių ar tarminių dalykų.

 Klausimai 
1. Kas yra akcentologija?
2. Kokio tipo kalbų kirtis yra akcentologijos objektas?
3. Koks akcentologijos ryšys su kitais kalbos mokslais?

1.3. Kirtis ir jo funkcijos

Kirtis, kaip jau minėta, yra vieno skiemens išryškinimas kitų to žodžio skiemenų atžvilgiu. 
Ryškesnis skiemuo vadinamas kirčiuotu, kiti – nekirčiuotais. Kirčiuotas skiemuo yra 
žodžio akcentinio, prozodinio kontūro viršūnė. Akustinės kirčio ypatybės nėra svarbios 
akcentologijai, svarbiausia pats skiemens išryškinimas. Kruopščiais Antano Pakerio ekspe-
rimentiniais tyrimais nustatyta, kad lietuvių kalbos kirtis yra tam tikrų fonetinių požymių 
kompleksas. Kirčiuotų skiemenų centrai yra tvirčiau, garsiau tariami (t. y. jie intensyvesni), 
aukštesnio tono, ilgesni už atitinkamus nekirčiuotų skiemenų centrus. svarbiausias iš šių 
požymių yra intensyvumas (psichoakustiškai suvokiamas kaip garsumas), vadinasi, dažnas 
lietuvių kalbos kirčio – kaip stipriau ištariamo skiemens – apibūdinimas yra gana taiklus. 

lietuvių bendrinėje kalboje kirčiuotas gali būti bet kuris skiemuo. tačiau akivaizdus 
polinkis kirčiuoti priešpaskutinį skiemenį (beveik pusė rišlaus teksto žodžių kirtį turi 
priešpaskutiniame skiemenyje). Galima pastebėti ir kitą tendenciją: kirtis linkęs koncen-
truotis žodžio viduryje. tarkim, triskiemeniai žodžiai dažniau kirčiuojami viduriniame 
skiemenyje, keturių skiemenų – priešpaskutiniame ir trečiajame nuo galo skiemenyje.

lietuvių kalbos kirtis yra leksinis. Kalbos sraute jis menkai reaguoja į įvairius fonetinius 
procesus, neturi ryškesnės įtakos balsių redukcijai (trumpinimui) ir kt. tačiau ir lietuvių 
kalboje egzistuoja keli rišlios sakytinės kalbos dėsningumai. Vienskiemeniai nekaitomi 
žodžiai kalbos sraute prišlyja prie daugiaskiemenių ir dažniausiai yra nekirčiuoti. Jie 
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vadinami klitikais. Jei prišlyja prie tolesnių žodžių, vadinami proklitikais, pvz.: 
ant‿tãko, su‿mamà, už‿nãmo, prie‿gãtvės. Jei prišlyja prie ankstesnių žodžių – enklitikai, 
pvz.: nam‿link, enam‿gi. tačiau kai kada vienskiemeniai žodžiai gali turėti kirtį, ypač 
tais atvejais, kai sąmoningai žodį norime išryškinti. Vienskiemeniai kaitomieji žodžiai 
dažniausiai turi kirtį, pvz.: gerai skiriame durs ≠ dù rs. Atskirai minėtini vadinamieji 
sudėtiniai prieveiksmiai, kur kirtį turi vienas iš žodžių (apie juos žr. 3.13 poskyryje).

Vienskiemenių žodžių šlijimas susijęs ir su teksto ritmika. Greta kirčiuoto skiemens 
vienskiemenis žodis dažnai tariamas be kirčio, greta nekirčiuoto jis gali gauti kirtį. taigi 
kirtis yra pagrindinis lietuvių kalbos ritmo požymis. Jis, kaip ir rimas, ypač svarbus po-
ezijoje. tačiau eiliuotoje kalboje vadinamasis gramatinis kirtis (t. y. žodžio kirčiavimas 
pagal bendrinės kalbos taisykles) ne visada sutampa su metriniu kirčiu (t. y. žodžio kir-
čiavimu pagal metro poreikius).

Bendrinėje lietuvių kalboje žodžiai paprastai turi vieną kirtį. tačiau labai ilgi sudurti-
niai žodžiai (ypač tarptautiniai) gali būti ištariami su šalutiniu kirčiu, pvz.: ̍kẽturiasˌdẽšimt, 
sepˌtýniasdešimtˈmẽtis (pavyzdžiuose pagrindinį kirtį turintys skiemenys paryškinti, 
tarptautinės fonetikų asociacijos patvirtintu simboliu „ˈ “ žymimas pagrindinis kirtis, 
„ ˌ “ – šalutinis, tokius simbolius lietuvių kalbininkai naudoja jau seniai).

Jau senokai kalbama apie tarmėse egzistuojančius šalutinius kirčius. Kad žemaičiai 
turį tokius kirčius, rodos, niekas neabejoja. tačiau dabar pasirodo naujų darbų, kuriuose 
visai pagrįstai teigiama, kad ir kitos tarmės, net ir pietiniai vakarų aukštaičiai, turi šalu-
tinius kirčius. turbūt tokie kirčiai esti ir bendrinėje kalboje, tik jiems iki šiol skirta per 
mažai dėmesio. tyrimai rodo, kad lietuvių tarmėse yra dvejopų šalutinių kirčių:
	nefonologinis (t. y. neatliekantis skiriamosios funkcijos) ritminis kirtis (pagrin-

dinio kirčio atgarsis), susidarantis antrajame pokirtiniame, rečiau prieškirtiniame 
skiemenyje, pvz.: ˈgýdyˌtójas, ˌpàsaˈklė;

	morfemos kirtį gauna morfemos, kituose žodžiuose galinčios turėti pagrindinį 
kirtį, pvz.: ˈšárˌkà (vns. vard.), plg. galvà; ˈkósˌt (vns. 2 a.), plg. ein.

Kadangi bendrinėje kalboje žodis paprastai turi vieną kirtį (bent jau pagrindinį), tai 
kiek sakinyje yra kirčiuotų skiemenų, tiek turime ir žodžių. todėl kirtis visose kalbose 
atlieka kulminatyvinę funkciją, rodo, kiek yra prozodiškai savarankiškų vienetų (žodžių). 
Fiksuoto kirčio kalbose jis atlieka delimitatyvinę funkciją – rodo žodžių ribas. laisvojo 
kirčio kalbose kirtis atlieka ir distinktyvinę funkciją: skiria žodžius ir jų formas. 

Kirtis gali skirti ne tik du skirtingos reikšmės žodžius, bet ir keletą ar keliolika arti-
mos darybos žodžių, pvz.: sudurtinius daiktavardžius ir būdvardžius su dėmenimis dvi-, 
tri- (pvz.: trkampis – trikapis, -ė); veiksmo ir rezultato pavadinimus (pvz.: pylmas – 
pýlimas); konkrečių giminės ar šeimos narių daugiskaitą ir kuopinę reikšmę žyminčius 
daiktavardžius (pvz.: úošviai [úošvis dgs.] – uošvia [kuopinė reikšmė: uošvis ir uošvė]). 
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Didelis vaidmuo kirčiui tenka morfologijoje: tik iš kirčiuoto skiemens vietos skiriame 
kai kurias formas (pvz.: dviskiemenių veiksmažodžių, kurių šaknis baigiasi š, s, esamojo 
ir būsimojo laiko formas puošiù, puoš – puõšiu, puõši; neš – nèši) ar kalbos dalis (pvz.: 
bendratis ir daiktavardžius su -tis, pvz.: bagtis – baigts; trntis – trints).

Kalbant gali būti išryškinamas ne tik žodžio skiemuo, bet ir vienas kuris nors frazės 
žodis (frazė – mažiausias prasminis intonacinis kalbos vienetas). Konstatuojamąja into-
nacija ištartoje frazėje paprastai frazės kirtį gauna paskutinis žodis, pvz.: Studentai skaito 
knygą frazės kirtį turi žodis knygą. 

Kartais sąmoningai gali būti paryškinamas bet kuris frazės žodis, pvz.: Studentai 
s k a i t o knygą (ne varto, apžiūrinėja); S t u d e n t a i skaito knygą (ne dėstytojai, vaikai); 
Studentai skaito k n y g ą (ne sąsiuvinį). toks sąmoningas žodžio išryškinimas vadinamas 
loginiu kirčiu. loginis kirtis, skirtingai nei frazės, nėra būtinas. Jei jo nėra, visada būna 
neutralus frazės kirtis. Abu šie kirčiai nėra akcentologijos kurso objektas, nors, kaip ir 
kirtis bei priegaidė, jie priklauso prozodijos sferai.

 Klausimai ir užduotys 
1. Kas yra kirtis?
2. Ką vadiname klitikais? Kaip jie skirstomi?
3. Kokius žinote šalutinius kirčius?
4. Kokias funkcijas atlieka kirtis? Kuri funkcija universaliausia?
5. Kas yra frazės ir loginis kirtis?
6. Kirtis gali skirti vienodos garsinės sandaros žodžius. Garsiai perskaitykite pateiktus 

variantus ir pasirinkite tinkamą.
Jau nuvyto visos (glės, gėls). nerado (láimės, laims) ir svetur. ir man (siūl, silė) 

ten važiuoti. Ar (auss, aũsis) kuo užsikimšai, kad nieko negirdi? Kaip rašo spauda, jų 
(kõvos, kovõs) dar nesibaigė. Ambasados atstovai derėjosi dėl (kaito, įkato). Man (ktas, 
kitàs) labiau patiko. Visi (kaba, kalbà) tik apie rūpesčius. už posūkio staiga (iškỹla, 
škyla) įspūdingi bažnyčios bokštai. savo (pranešimè, pranèšime) apie tai nekalbėsiu. Jis 
(tùri, tur) daug draugų. (susirinkimè, susiriñkime) aptars ne (vsas, visàs) bėdas. Visi 
turėjo nenumatytų (išladų, šlaidų). Parašyk (tkslų, tiksl) adresą. Daiktai jai mažai 
(rūp, rpi). Mes (vliau, vėliaũ) ateisime. 

7. Pažymėkite, kurį poros žodį ištarė dėstytojas arba grupės draugas. Sugalvokite žodžių 
junginius su abiem poros žodžiais.

Árti – art, aũsis – auss, bagtis – baigts, dvtomis – dvitòmis, etmės – ertms, 
garsiãkalbis – garsiakabis, glė – gėl, glumą – gilùmą, gminės – gimins, kaito – įkato, 
jùdu – judù, jùngtis – jungts, kãsa – kasà, kdės – kėds, kùriame – kuriamè, láimės – 
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laims, lkime – likme – likimè, lgumą – lygùmą, mùši – muš, nãmo – namõ, pãmato – 
pamãto, pãskui – pasku, pýnė – pyn, rdys – rūdỹs, sẽniai – senia, silė – siūl, šlùbas – 
šlubàs, šlúotoms – šluotóms, tki – tik, vatai – varta, vẽja – vejà, vsos – visõs.

8. Pabraukite kirčiuotus skiemenis. Nustatykite, kurie skiemenys šiame tekste dažniau-
siai kirčiuojami.

Fonetinę žodžio kirčio esmę sudaro požymių komplèksas. Manoma, jog kurio nors 
požymio dominavimas lemia tos kalbos kirčio tipą: dinaminio kirčio svarbiausias požymis – 
intensyvumas, toninio, arb muzikinio, – pagrindinis tonas, kvantitatyvinio, arba kiekybi-
nio, – trukmė, kokybinio – garsų kokybė. skirtingų kalbų kirtis gali būti nevienodas. <…> 
eksperimentai parodė, jog negalima absoliutinti nė vieno požymio – nė vienas jų skyrium 
nepajgia nurungti kitų požymių komplekso. Vadinasi, nėra pagrindo vieną kurį akustinį 
požymį laikyti lietuvių bendrinės kalbos kirčio skiriamuoju požymiu. Galima kalbėti tik 
api šių požymių santykinį galingumą. Galingiausias yra intensyvumas. Pagrindinis tonas, 
būdamas svarbiausias intonacijos rodiklis, tik iš dalies padeda nustatyti kirčio vietą. Kiti 
požymiai – trukmė ir kokybė – maža teturi įtakos kirčio suvokimui. (A. Pakerys)

Galiniame skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)______________ žodis (žodžiai, žodžių).
Priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami) ________ žodis (žodžiai, žodžių).
Trečiajame nuo galo skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)_______ žodis (žodžiai, žodžių).
Ketvirtajame ir tolesniame nuo galo skiemenyje kirčiuojamas (kirčiuojami)____ žodis 

(žodžiai, žodžių).

9. Pabraukite kirčiuotus skiemenis. Atkreipkite dėmesį į skiemenis tarp kirčių. Ar jie gali 
turėti šalutinį kirtį? Atkreipkite dėmesį į vienskiemenius žodžius: nuo ko priklauso, ar 
jie gaus kirtį.

uždarykim ratą tarsi velnio kilpą,
garsiai nusispjaukim tris kartus per petį –
nieko nepraradom, niekas neapviltas, 
niekam nereikėjo nei dviejų, nei trečio.

trečio nebelaukia, jam kėdės pristinga,
pasibagia vynas, ir nutrūksta šokis.
O, be to, tas trečias aiškiai nelaimingas,
nedera prie tostų ir nemoka juoktis.

Kol sustoja rytas, prie langų atėjęs,
kol ryškėja sienos, o ant sienų datos,
dviese ne iš karto pasigenda trečio. (e. Mezginaitė)
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10. Pabraukite kirčiuotus skiemenis ir skiemenis, galinčius turėti šalutinius ritminius kirčius. 
Garsiai perskaitykite tekstą. Pasvarstykite, kurie vienskiemeniai žodžiai gali prišlyti prie 
daugiaskiemenių? Nuo ko tai priklauso? 

Dievadirbiai buvo savotiški tarpininkai, panašiai kaip pãsakojamosios tautosakos veikė-
jai, atliekantys mediatorių funkcijas ir tarsi gyvenantys tarp kasdieniško ir kito, sakralinio, 
pasaulio. Žmonių pasakojimuose, kuriuose jie neretai būna įgiję folklorui būdingų bruožų, 
išskiriami iš minios, nes ir jų gyvnamoji vieta, kaip jau sakiau, dažnai yra už bendruome-
nės ribų, už kurių prasideda mitinių galių veikimas. neretai jie atkreipdavo dėmesį savo 
išvaizda, keistu elgesiu ar net luošumu. Žmones stebindavo pamišimui atimas noras kurti. 
ėmę skaptuoti, rodos, viską užmiršdavo: artimuosius, namus, kiti imdavo gyventi kaip at-
siskyrėliai tarp savo kuriamų, šnekinamų medinių dievų. toks stiprus savo kūrybinių galių 
įtikėjimas ramiame artojų krašte keldavo ir pagarbą, ir baimę. (M. Martinaitis)

1.4. Kirtis ir ritmas

Kaip jau buvo kalbėta ankstesniame skyriuje, kirtis gali būti vienas iš svarbiausių kalbos 
ritmiškumą kuriančių elementų. Pasaulio kalbininkai, analizuojantys prozodines kalbos 
ypatybes, pagal ritmą paprastai skiria tris kalbų rūšis: kirtinio (ang. stress-timed), skie-
meninio (ang. syllable-timed) ir mòrinio (ang. mora-timed) ritmo kalbos. Daugelį ger-
manų ir slavų kalbų jie laiko kirtinio ritmo kalbomis, nes laiko intervalas tarp kirčiuotų 
skiemenų esąs panašus (kirtis išsidėsto apylygiais intervalais), didžiąją dalį romanų kalbų 
priskiria prie skiemeninio ritmo kalbų, nes čia ritmiškumo pagrindas – panaši skieme-
nų trukmė (kirtis nėra toks svarbus). Morinio ritmo kalbose ritmo pagrindas yra mora. 
tokiomis laikomos japonų ir tamilų kalbos. eksperimentiniai tyrimai nei tarpkirtinių in-
tervalų ar pėdų (kalbos atkarpų nuo kirčiuoto skiemens centro imtinai iki kito kirčiuoto 
skiemens centro), nei skiemenų apylygės trukmės nepatvirtino. Dabar linkstama manyti, 
kad kirtis yra gana svarbus formuojant daugelio kalbų (bent jau indoeuropiečių) ritmą, 
tik ne visose kalbose vienodai ryškios jo fonetinės ypatybės. 

lietuvių kalba artimesnė kirtinio ritmo kalboms.
Aptartas kalbų skirstymas remiasi fonetinėmis garsinės kalbos ypatybėmis. Kitokį 

požiūrį į kirtį, kaip kalbos ritmo vienetą, siūlo metrinės fonologijos atstovai. Metrinė 
fonologija bando išsiaiškinti du svarbiausius dalykus: 1) kaip nustatyti pagrindinio ir 
šalutinių kirčių vietą, 2) kokiais būdais siekiama išvengti kalbos ritmo nesklandumų. 
trumpai aptarsime pagrindinius jos principus. 

svarbiausias ritmo vienetas metrinėje fonologijoje yra pėda, kurią sudaro kirčiuoto 
ir nekirčiuotų skiemenų junginys. Kirčiuotu šiuo atveju laikomas ir pagrindinį, ir šalu-
tinį kirtį turintis skiemuo. Pėdos gali būti:  
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	dvinarės (kirčiuoto ir vieno nekirčiuoto skiemens junginys): 
•	 chorėjas (arba trochėjas) – pirmasis skiemuo kirčiuotas, antrasis – nekir-

čiuotas, pvz.:  rãštas, eti; 
•	 jambas – pirmasis skiemuo nekirčiuotas, antrasis – kirčiuotas, pvz.: rašaũ, 

nama;
	neribotos (kirčiuoto ir kelių nekirčiuotų skiemenų junginys), pavyzdžiui, įvai-

rios kirčiuoto ir dviejų nekirčiuotų skiemenų kombinacijos: rãštiškuoju, pérėjimas, 
raštẽliuose.

Kalbose, kurioms būdingos dvinarės pėdos, pavyzdžiui, anglų, labai ryški šalutinių 
ritminių kirčių sistema. tokiose kalbose kirčio atitraukimas į ankstesnį skiemenį ar net 
žodį yra natūralus reiškinys. 

Kalboms, kuriose vyrauja neribotos pėdos, šalutiniai ritminiai kirčiai paprastai nebū-
dingi arba jie yra nelabai ryškūs. lietuvių bendrinėje kalboje šalutiniai ritminiai kirčiai 
nėra labai ryškūs, todėl galima būtų manyti, kad lietuvių kalbai būdingos neribotos 
pėdos ir kirčio atitraukimo neskatina ritminė kalbos sąranga. tačiau tai yra tik prielaida, 
nes patikimų, akustiniais požymiais ir suvokimo eksperimentais paremtų šalutinių kirčių 
tyrimo kol kas nėra.

Jeigu laikysimės nuomonės, kad lietuvių kalboje vyrauja neribotos pėdos, sakinį Balt 
dbesys palengvà plaũkė vãsaros dangum pagal metrinė fonologijos principus galėtume 
užrašyti taip (simboliu „s“ pažymėtas sakinys, „F“ – frazė, „Ž“ – žodis, „O“ – kirčiuotas 
skiemuo, „o“ – nekirčiuotas skiemuo):

    S

          F              F                     F

      Ž  Ž

 o  O  O  o  o

  Ž   Ž

 o  o  O  O  o

Ž                  Ž

O  o  o   o  o  O

Balt  dbesys palengvà  plaũkė vãsaros  dangum

Metrinė fonologija iš principo paremta anglų kalba, kuriai būdingas labai aukštas gar-
sų asimiliacijos ir net redukcijos lygis, žodžių fonologinis ir prozodinis savarankiškumas 
nestabilus, kirčio judėjimas nulemtas ne morfologijos ar leksikos, o teksto prozodijos 
(arba nepoetinės kalbos ritmo). lietuvių bendrinei kalbai nebūdinga nei labai ryški 
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priebalsių asimiliacija, nei balsių redukcija, žodis yra gana savarankiškas vienetas, o tai 
rodo, kad lietuvių kalbos kirtis yra leksinis ir kirčio atitraukimas vargu ar gali būti pa-
teisinamas kalbos ritmo sumetimais. Anksčiau minėtame sakinyje Balt dbesys palengvà 
plaũkė vãsaros dangum turime net dvi kirčio sangrūdas (balt dbesys ir palengvà plaũkė), 
bet bendrinėje kalboje nė viena iš jų negali būti naikinama atitraukiant kirtį.

 Klausimai 
1. Kokie kalbos vienetai ar požymiai lemia ritmą kirtinio ir skiemeninio ritmo kalbose?
2. Ką siekia išsiaiškinti metrinės fonologijos atstovai?
3. Kas yra pėda metrinėje fonologijoje? Kaip jos skirstomos?
4. Ar dėl ritmo gali būti atitraukiamas kirtis lietuvių bendrinėje kalboje?

1.5. Kirčiuotų skiemenų tipai. Priegaidės ir jų funkcija

Kiekybės, arba trukmės, požiūriu lietuvių kalboje kirčiuotas skiemuo (kirčio viršūnė) 
gali būti: 
	trumpasis, jei skiemens centrą sudaro trumpasis balsis, pvz.: ràsti, nèšime, aks, 

gerùtis, atòmas; 
	ilgasis, jei skiemens centrą sudaro ilgasis balsis ar dvigarsis, pvz.: rstas, rstas, 

katas, vikas; ksnis, sprsti, kándo, vérda; tltas, kùlti. 
trumpajame skiemenyje žymimas tik kirtis, o ilgajame pažymime ir kirtį, ir 

priegaidę. 
tyrimai rodo, kad lietuvių kalboje nekirčiuoti ilgieji ir trumpieji skiemenys 

pasiskirsto beveik vienodai, o ilgieji kirčiuoti skiemenys yra beveik 2,5 karto dažnesni 
nei trumpieji.

ilgieji kirčiuoti skiemenys skiriasi tarimo būdu, arba priegaide (termino autorius 
Kazimieras Jaunius). Jie gali būti dvejopi:
	tvirtapradžiai yra tie skiemenys, kurių stipriau ištariama pradžia, pvz.: kóšė, rgti, 

káltas, mérkti, mnti, vrto;
	tvirtagaliai yra tie skiemenys, kurių stipriau ištariama pabaiga, pvz.: kõšė, rkti, 

katas, mekti, miñti, vito.
Kaip matyti iš pavyzdžių, priegaidės atlieka skiriamąją (distinktyvinę) funkciją. 
Fonetiniai priegaidžių skirtumai nėra akcentologijos objektas (tai fonetikos tyrimų 

sritis), čia tik trumpai juos prisiminsime. Bendrinėje kalboje tvirtapradė priegaidė nuo 
tvirtagalės skiriasi: staigiu tono kitimu, didesniu intensyvumu, mažesne trukme. tvir-
tapradžiai skiemenys tariami krintančiu tonu (klausiamuosiuose ir skatinamuosiuose 
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sakiniuose žodis su tvirtaprade priegaide, pakliuvęs į kylančią frazės intonacijos dalį, 
gali ir netekti būdingo krintančio tarimo). Dėl tono kitimo tvirtapradė priegaidė kar-
tais dar vadinama staigine, stumtine, krintančiąja. tvirtagaliams skiemenims būdingas 
kylantis arba apylygis pagrindinis tonas, todėl tvirtagalė priegaidė dar vadinama tęs-
tine, kylančiąja.

Jeigu ilgąjį kirčiuotą skiemenį sudaro balsis, kirčio ženklas rašomas virš jo, jeigu dvi-
garsis, tvirtapradės priegaidės ženklas rašomas virš pirmojo dvigarsio dėmens (balsio), 
tvirtagalės – virš antrojo (priebalsio ar balsio). tvirtapradė priegaidė žymima dešininiù 
(aktu) arba kairiniù (graviù) ženklu virš skiemens centrą sudarančio vienbalsio ar 
dvigarsio pirmojo dėmens. Dešininiu ženklu žymimi tvirtapradžiai skiemenys, kurių 
centrą sudaro ilgieji balsiai, sutaptiniai dvibalsiai ie, uo, sudėtiniai dvibalsiai ai, au, ei ir 
mišrieji dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu a, e (al, am, an, ar, el, em, en, er), pvz.: šokja, 
jra, brsti, ksnis, penas, úostas, láimė, léisti, kálnas, sámtis, ántis, kártis, kélmas, témsta, 
sénti, vérda. 

tvirtapradžių dvigarsių ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er pirmieji dėmenys pailgėja. 
tai yra gera atrama norint iš klausos atpažinti priegaides.

Kairiniu ženklu žymimi tie tvirtapradžiai skiemenys, kurių centrą sudaro dvibalsis ui, 
tarptautinių žodžių dvibalsiai eu, oi, ou, mišrieji dvigarsiai su pirmaisiais dėmenimis i, u 
(il, im, in, ir, ul, um, un, ur) ir tarptautiniuose žodžiuose vartojami mišrieji dvigarsiai su 
o, e (ol, om, on, or, el, em, en, er), jų pirmasis dėmuo bendrinėje kalboje turi būti tariamas 
trumpas, pvz.: zùiti, klòunas, sinusòidė, tltas, kmti, tnti, sprti, sùltys, kùmštis, skùndė, 
kùrti, kòlba, kòmpasas, kònsulas, spòrtas. 

tvirtagaliai skiemenys visada žymimi riestiniù ženklu (cirkumfleksù) virš 
vienbalsio ar dvigarsio antrojo dėmens, pvz.: sõdas, knỹgą, gržą, ksti, sniẽgas, liniuõtė, 
lakas, laũkas, rekia, žvagas, kaštis, skrañdis, vagas, veka, leñtą, señka, skreñda.

trumpieji kirčiuoti skiemenys priegaidžių neturi, rašte jie žymimi kairiniu ženklu – 
graviù.

Kirčio ir priegaidės ženklai (gravis, akūtas, cirkumfleksas) turi senas tradicijas, sie-
kiančias Antikos laikus (jie žinomi iš graikų ir lotynų kalbų raštų). Kai kurie iš šių žen-
klų vartoti jau Mikalojaus Daukšos pirmuosiuose lietuvių kalbos kirčiuotuose tekstuose, 
Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikoje („Grammatica lithvanica“).

 Klausimai ir užduotys 
1. Kokie kiekybės požiūriu gali būti kirčiuoti skiemenys?
2. Kas yra priegaidė?
3. Kokie skiemenys bendrinėje kalboje turi priegaides?
4. Kokiais ženklais žymimi tvirtapradžiai, kokiais tvirtagaliai skiemenys?
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5. Pabraukite trumpuosius kirčiuotus skiemenis.
Per pastaruosius porą dešimtmečių sukurta įvairiausių laiko taupymo technologijų – 

pradedant šiuolaikiniais darbo kalendoriais, baigiant elektroniniu paštu, balso paštu, mo-
biliaisiais telefonais ir minikompiuteriais. tačiau daugumai vargu ar kada nors laiko trūko 
labiau negù būtent dabar. Gali atrodyti, jog pamažu virstame technologijos, turėjusios mus 
išlaisvinti, vergais. Daugeliui iš mūsų, neišskiriant tų, kurie skaito šias eilutes, informacijos 
revoliucija leidžia naudotis žiniomis, kurių ankstesnės kartos būtų galėjusios tik pavydėti. 
tačiau milžiniška informacijos pasiūla nepadėjo sukurti geriau informuotos visuomenės, 
priešingai – visuomenė labiau sutrikusi. (t. H. eriksen)

7. Pauliaus Širvio eilėraštyje „Ugnelė“ pabraukite ilguosius kirčiuotus skiemenis.
Pro klevus mėnesiena žibėjo, 
Skilo šukė balta pilnaties. 
Tau gegužis visai nerūpėjo, 
Ir skubėjai langelį užtiest.

Su manimi tu norėjai pabūti,
Be mėnulio, klevų ir gėlių, 
Tik svirplys, įsitaisęs kamputy, 
Čirpė savo mažu smuikeliu.

Meilė pasakų pasaka skleidės
Niekada neregėtais vaizdais. 
Kad ilgai ji žydėtų, apsvaigęs 
Nenuskyniau aš jos su žiedais.

8. Vienu brūkšniu pabraukite trumpuosius kirčiuotus skiemenis, dviem – ilguosius. 
Paaiškinkite, kaip žymimi ilgieji ir trumpieji kirčiuoti skiemenys. Pasitikrinkite 
1 priede.

tap visókių méilės griuvsių, tap bùvusių vilči i ketnimų stóviu perdiẽn àš priẽ 
lángo. Miẽstas skéndi šviesõj, nórs sáulė jaũ  vãkarus. Šykščias spindulias nušviestà 
nãmo sena, blõškia aštriù jausmù. Gãtvės, áikštės, ùž miẽsto ribõs prasdeda lauka, 
žal pušýnai i bỹrantis geltónas pakriáušės smlis atókaitoj. Js bỹra põ žadžiančių 
vaik kójom, bỹra põ kõpiančių  kálną mẽdžių šakni. Õ šlatą skaláuja vanduõ, sáulės 
atšvaita kriñta añt žvejójančio berniùko véido, j aptãškė druzlinu vándeniu šokinjusi 
žuvs, báltu nesustngstančiu rúožu kỹla i léidžiasi jõ liesà figūrlė. Kójos jaũ merktos 
 vándenį, pirm bas pėd žỹmės pakrántės smly. 
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Õ žuvdros bjo sparnas paliẽsti vándenį. sáulės nùšviestos laimngos ãkys vaik. 
Balañdis – kek daũg js žãda priẽ ùpės susispiẽtusiems vaikáms. Kiekvienà kalvà, pušýnas i 
kaklų pažaliãvusi žiev. neáiškūs i todl tap džiùgina, vilti dvekia saulti tlto turklai, 
šalgatvis i geltónas šiáudas añt tãko. Àš žinaũ, àš prismenu, kap džiùgino pirmàsis žols 
aksómas pievùtėj, kap láukiau kažkadà šiõ mnesio. Kap tolimõs vaikỹstės áidas, kap 
neáiškus prisiminmas, stóvi daba bas vaika añt ùpės smlio, i vanduõ skaláuja j kójas, 
sibteli bangõm  krañto smlį i paliẽka j žvilgti atókaitoj. (Br. Radzevičius)

9. Raskite trumpuosius kirčiuotus skiemenis. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti?
ir auksinis plaktukas ne visas duris pralaužia, ne visas sienas pramuša. ir bitutė maža 

save skriausti neduoda. Gaili rasa akis ėda. skubėdamas nekepk, nes viskas sudegs. su 
dėka neatliksi, su pyragu neužkiši. sukasi kaip apatinė girna. tupi kaip višta ant kiaušinių. 
Vėlai susiprasi – nieko neberasi. Viena apie ratus – kita apie batus. 

10. Paryškintieji žodžiai kirčiuojami tvirtagališkai. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti? Jei-
gu dvigarsis tvirtagalis, virš kurio dėmens rašomas kirčio ženklas? 

Be reikalo nesigirk ir kitų nepeik – papeiksi vieną, tave papeiks dešimtys. 
Blaškosi kaip šuo, blusų apsėstas. Žodžiai giria, darbai peikia. Daug medžių 
girioje, dar daugiau sumanymų žmogaus galvoje. Davei arklį – duok ir balną. 
Diena nakčiai juokiasi.

 
11. Paryškintieji žodžiai kirčiuojami tvirtapradiškai. Kokį kirčio ženklą reikia rašyti? Jei-

gu dvigarsis tvirtapradis, virš kurio dėmens ir koks kirčio ženklas rašomas? 
Abudu iš vieno puodo valgė augdami, o kai užaugo, skyrėsi keikdami. Amžius 

gaišina grožybę, bet stiprina dorybę. Ieško geros duonos iš svetimo aruodo. Senam 
dera patarti, jaunam paklausyti. skanu būtų tinginiui košė, kad nereikėtų maišy-
ti. Gabi snausti, bet negabi austi.

1.6. Metatonija

Metatonija – priegaidžių ar kirčio vietos kaita giminiškuose žodžiuose ar jų formose, 
pvz.: várna – vanas, vérti – ves, kùbilas – kublius.

Daugiaskiemeniame žodyje pasitaiko kirčio vietos slinktis į gretimą (tolesnį arba 
ankstesnį) skiemenį, pvz.: pnigas – pingius, plenus – pelnė, vãkarus – vakãris, žbinti – 
žibiñtas, vándenį – bevandnis, vandénvietė, gėlavandnis.

Prozodinių elementų kaita reiškiasi beveik visuose darybos tipuose, tik, žinoma, ji 
nėra visiškai dėsninga.
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Akcentologijai svarbesnė priegaidžių kaita. tie pakitimai didina pamatinio žodžio ir 
darinio skirtumą, pritaiko darinį prie jam tinkamos kirčiavimo paradigmos.

Metatonijos terminą pirmą kartą pavartojo Ferdinandas de sosiūras (saussure). Jis 
pastebėjo, kad metatonija lietuvių kalboje nėra reguliari, ir aptarė svarbiausias jos rūšis:
	cirkumfleksinę – tvirtapradė virsta tvirtagalè priegaide, pvz.: bgti – bgis, šókti – 

šõkis;
	akūtinę – tvirtagalė virsta tvirtapradè, pvz.: svekas – svéikinti, vikti – válkioti.
lietuvių kalbotyroje metatonija plačiai analizuota Kazimiero Būgos, Danguolės Mi-

kulėnienės darbuose, metatonijos pavyzdžių bei atskirų atvejų galima rasti ir kitų kalbi-
ninkų darbuose (Kazimiero Jauniaus, Antano Baranausko, Adelės laigonaitės, Bonifaco 
stundžios ir kt.).

nors bendrinės kalbos normos kuriamos pietinių vakarų aukštaičių tarmės pagrindu, 
tačiau daugelis atvejų (kur metatonija galėtų vykti) įteisinama remiantis rytų aukštaičių 
kirčiavimo modeliu, t. y. be metatonijos. todėl vakarų aukštaičiai kauniškiai, dažniau-
siai galį pasikliauti savo tarmės kirčiavimu, turėtų būti atidūs kirčiuodami kai kuriuos 
vedinius.

Galūnių vediniuose metatonija reiškiasi gana reguliaria. Dažniausiai tai cirkumf-
leksinė metatonija, pvz.: glė – glą, skùndė – skuñdas, skýrė – skỹrius, pýnė – pỹnę, 
lúošas – luõšį, išléido – išladų, atsérgėti – atsagų, spýrė – spỹris, króvė – krvis, lžo – 
lžis, pjóvė – pjvis, júodas – juõdis, šáltas – šatis, kek – kikis, penas – pinė, gvas – 
gỹvis, lgus – lỹgis, skstas - skỹstis.

Priesagų vediniuose metatonija ne tokia reguliari. Ypač daug kirčiavimo varian-
tų (su metatonija ar be jos) tarmėse. tie variantai vienu atveju gali priklausyti nuo 
priegaidžių kaitos buvimo ar nebuvimo, bet gali būti skirtingai tarmėse kirčiuojami 
ir pamatiniai žodžiai. Vakarų aukštaičiai ir žemaičiai kai kuriuos priesaginius vedinius 
kirčiuoja dėsningai su priegaidžių kaita, rytų aukštaičiai – be jos. todėl šnekamojoje 
kalboje vartojami du variantai, pvz.: tráukinį ir traũkinį, léidinį ir ledinį, o bendrinėje 
kalboje yra tik tráukinį, léidinį.

Metatonija dažniausiai atsiranda tuose priesagos vediniuose, kurie padaryti iš veiksma-
žodžių, rečiau – iš būdvardžių. Dažniausiai tai cirkumfleksinė metatonija, pvz.: bárška – 
baškalas, baškesį, da – dalas, plė – pỹliavą, láukė – lkestį, pjáustė – pjaũstinį, gnti – 
giñklas, grežti – grižlę, gráužti – graũžlį, dti – dmę, sprógti – sprõgsmas, įklóti – įklõtas, 
įmáuti – įmaũtė, jùngti – juñgtį, patráukti – patraũklų, klti – kinų, plšti – plšrų, dúoti – 
dõsnų, júodas – juõsvas, juõzganas. Akūtinė metatonija gali būti priesagų -la, -šna, -ša 
vediniuose, pvz.: vpti – vpla, vekti – vérkšna, pakti – páikša.

Kartais priegaidė pasikeičia vedinių, padarytų iš priesaginių veiksmažodžių, priesago-
je, pvz.: linksniúoti – linksniuõtė, grupúoti – grupuõtė, litúoti – lituõklis.



22 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

Priešdėlių vediniuose metatonija taip pat nereguliari. Dėsningiausia ji vardažo-
džių su be- vediniuose, pvz.: báimė – bebamis, -ė, dárbas – bedabis, -ė, kója – bekõjis, -ė, 
láisvė – belasvis, -ė, pláukas – beplaũkis, -ė, réikšmę – berekšmis, -ė, silę – besilis, -ė, šrdį – 
bešidis, -ė, (išimtys: begdis, -ė, besótis, -ė, befòrmis, -ė). Daiktavardžiuose su pa- metatonija 
gali būti ir cirkumfleksinė, ir akūtinė, pvz.: bti – pabklas, dti – padklas, klóti – paklõdė, 
paklõtas, kálnas – pakanė, lpa – palpis ir dañgų – padángė, kapas – pakámpė, krañtas – 
pakrántė, basų – pabáisa, daũžti – padáuža, trañko – patránka, tasą – patámsis.

Cirkumfleksinė metatonija pasitaiko ir priešdėlių ap-, at-, į-, nuo-, pra- būdvardžių 
vediniuose, pvz.: knas – apknų, šiáurė – atšiaũrų, sáulė – įsaũlų, šrdį – nuošidų, káulas – 
prakaũlų.

Sudurtiniuose žodžiuose cirkumfleksinė metatonija reguliariau reiškiasi antrajame 
dėmenyje, pvz.: kója – aštuonkõjis, basakõjis, -ė, ilgakõjis, -ė, dárbas – bendradabis, -ė, 
náudą – savanaũdis, -ė, kùrsas – antrakusis, -ė, gálvą – baltagavis, -ė, ámžius – 
bendraažis, -ė, réikšmę – daugiarekšmis, -ė, véidas – dvivedis, -ė, šrdį – gerašidis, -ė, 
sprándas – kietasprañdis, -ė, skrúostas – raudonskruõstis , -ė. Vis dėlto yra sudurtinių žo-
džių (ypač tarmėse), išlaikiusių pamatinio žodžio priegaidę, pvz.: veiksmažodinės kilmės 
daiktavardžiai: da – pelda; sjo – rugsjis, pjáuti – rugiapjtė ir kt.

Akūtinė metatonija sudurtiniuose žodžiuose reta, pvz.: taũkšti – niekatáuška.
naujai susidarę antriniai dvigarsiai tarmėse kirčiuojami nevienodai. Bendrinėje kalboje 

jie kirčiuojami tik tvirtapradiškai, pvz.: nugárkaulis, gárlaivis.
Veiksmažodžiuose priegaidžių kaita susijusi su kaityba (būdinga kai kurioms for-

moms) ir daryba (pasitaiko kai kuriuose priesaginiuose veiksmažodžiuose). Kaitybinė 
metatonija dėsninga būsimojo laiko trečiajame asmenyje, pvz.: láukti – laũks (bet láuksiu, 
láuksi), léisti – les (bet léisiu, léisi). Žemaičių tarmėse šios formos kirčiuojamos be prie-
gaidžių kaitos. Be to, kai kuriose tarmėse tariamoji nuosaka sudaroma su metatonija, 
pvz.: laũktų (bendrinėje kalboje láuktų), lestų (bendrinėje kalboje léistų).

Veiksmažodžių priesaginiai vediniai, padaryti iš vardažodžių, dažniausiai išlaiko pa-
matinio žodžio šaknies priegaidę, pvz.: šviẽsų – šviẽsinti. Be to, iš vardažodžių padaryti 
veiksmažodžiai dažniau kirčiuojami priesagoje, o ne šaknyje, pvz.: graũdų – graudnti, 
lgas – ilgti. tačiau yra veiksmažodžių ir su metatonija, pvz.: kabą – kálbinti, drsų – 
drsinti, pakas – páikinti, vagas – várginti, liñksmas – lnksminti. Yra ir cirkumfleksinės 
metatonijos atvejų, pvz.: venas – viẽnyti, báltas – batuoti.

Veiksmažodžių, padarytų su priesagomis -auti, -ėti, -yti, dažnai ir su -oti, šaknies prie-
gaidė tvirtapradė. taigi tokių veiksmažodžių pamatinių žodžių tvirtagalė priegaidė kei-
čiama tvirtapradè (veiksmažodžių daryboje akūtinė metatonija dažnesnė), pvz.: pukšti – 
pùrkštauti, sksti – skéndėti, bibti – brbinti, šliaũžti – šliáužioti, liñkti – lnktelėti, apti – álpėti, 
siaũsti – siáutėti, plaũkti – pláukioti, pỹkti – pkinti, švipti – švlpauti, tati – tárdyti.
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Metatonija gali pasitaikyti ir retame iš kitų kalbos dalių padarytame veiksmažodyje, 
pvz.: daũg – dáuginti.

Kai kurių veiksmažodžių pagrindinės formos turi skirtingas priegaides, pvz.: gyvén-
ti, gyvẽna, gyvẽno; nérti, nẽria (ir nrė). Čia priegaidę lemia fonetinė pozicija (skiemens 
struktūra).

 Klausimai ir užduotys 
1. Kas yra metatonija? Kokios jos rūšys?
2. Kaip skirstomos priegaidžių kaitos?
3. Kokiuose vediniuose metatonija reguliariausia?
4. Kokia metatonija gali būti veiksmažodžiuose?
5. Nustatykite, kokia metatonijos rūšis – akūtinė ar cirkumfleksinė – nurodytose žodžių 

porose (a), trumpame tekste (b) ir Indrės Giedraitienės eilėraštyje (c).
a) kálnas – pakanė, klỹpti – klýptelėti, knas – beknis, pýpkė – pỹpkius, lõšti – 

lóštelėti, bgo – bgis, gróbė – grõbis.
b) Mama supỹko ant savo dukters, kad ji neišsiuntė laiško močiutei. Ją ėmė pýkdyti 

kiekviena smulkmena. Mama pradėjo rkti, o paskui visai prarado savitvardą ir jau ėmė 
rkauti dėl mažmožių. 

c) Kai pilvelis ėmė álkti,
Akis apėmė mane.
Akys nori viską gróbti,
Grõbis juk visai šalia.
Puõdžius púodus susidėjęs
Ant stalelio prieš mane.
Šáltas prakaitas išpylė,
Kai mąsčiau, kas juose.
Šatis nugara nuėjo,
Pilvas gurgė – oi oi oi.

6. Prisiminkite, kokią priegaidę dažniausiai turi priešdėlio be- vediniai ir dūrinių antrieji 
dėmenys. Taisyklingai perskaitykite.

Bebaimis – baimė, bedarbis – darbas, begalvis – galvą, bekaulis – kaulas, bekelnis – 
kelnės, belaisvis – laisvė, belangė – langas, beplunksnis – plunksna, bereikšmis – reikšmę, 
beširdis – širdį, beteisis – teisė, beveidis – veidas;

Pirmakursis – kursas, auksaplaukis – plaukas, žilagalvis – galvą, juodadarbis – darbą, 
kietasprandis – sprandas, lygiateisis – teisė, margaplunksnis – plunksna, plačiagerklis – 
gerklę, ilgaamžis – amžių, baltaveidis, dviveidis – veidas, minkštaširdis – širdį.
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1.7. Kirčiavimo gretybės

Bendrinės kalbos kirčiavimo sistema susiformavo vakarų aukštaičių kauniškių tar-
mės pagrindu, bet konkrečių žodžių kirčiavimas remiasi ne tik šia tarme. Kai kurių 
žodžių kirčiavimas tarmėse įvairuoja, pvz.: raudónas, geltónas vakarų, pietvakarių 
ir pietų lietuvoje yra pirmosios kirčiuotės, pastoviai kirčiuojamas, o šiaurės rytų ir 
rytų lietuvoje trečiosios kirčiuotės (daug linksnių kirtį turi gale). Be to, kalba kinta, 
dėl analogijos ar kitų priežasčių kai kada žodžius imama kirčiuoti kitaip, vartosenoje 
įsigali kitoks kirčiavimas. todėl bendrinėje kalboje yra nemažai žodžių, kurie gali 
būti kirčiuojami dvejopai. tai vadinamosios gretybės (arba variantai). Jos teikia-
mos ir žodynuose, o naujausios ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapy-
je (www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html), pvz.: aistrà 2, 4; ãvalynė 1, 
avalỹnė 2; rinkà 2, rnka 1; atžeti, àtžeria, àtžėrė; atžérti, àtžeria, atžė́rė; dáilinti, 
dáilina, dáilino; dalinti, dalina, dalino; sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, 
są́veikauja, są́veikavo; patogia, patõgiai; ik, ki. Gretybės yra norminės, tad taisyk-
lingi abu variantai.

 Užduotis 
Paryškinti žodžiai bendrinėje kalboje gali būti kirčiuojami dvejopai. Jie surašyti ta tvar-
ka, kuria šiuo metu teikiami norminamuosiuose leidiniuose. Pabraukite variantą, kurį jūs 
vartojate.
erzina tavo bjauri (ýda / ydà), kad (ãvalynė / avalỹnė) visada nešvari, (praustùvė / 

praustuv) prišnerkšta, šiukšlių (kbiras / kibras) nuolat kupinas. Gera (próga / 
progà) susitikti, blogas oras tam ne (klitis / kliūts). neliko nė (trupùčio / trùpučio) 
pyrago, (lėkšt / lkštė) pilna tik sudžiūvusių trupinių. Važiuosiu švęsti, nes (Jonnės / 
Jõninės) – viena iš gražiausių vasaros švenčių, o (egzãminai / egzamina) dar už 
kelių dienų – spėsiu pasiruošti. Visi labai (įdomia / įdõmiai) pasakojo apie kelionę 
į (pùsiasalį / pusiãsalį), kuriame vyko (palydėtùvės / palydtuvės) su įspūdingais 
(fejervèrkais / fèjerverkais). sulaukėme (ankstývų / ankstyv) svečių, kurie 
(malonia / malõniai) nustebino.

1.8. Iš lietuvių akcentologijos istorijos

Rašytinė lietuvių kalba formavosi vėlokai (XVi a.). tačiau jau net patys seniausi raštai 
suteikia informacijos apie lietuvių kalbos kirtį. Atsispiriant nuo jų galima bandyti susi-
daryti vaizdą apie kirčiavimo raidą ir kirčiavimo sistemos aprašymo tradicijas.
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Pirmieji kirčiuoti tekstai yra Mikalojaus Daukšos 1595 m. išleistas „Katekizmas“, 
1599   m. – „Postilė“ (http://postilla.mch.mii.lt/Dauksa/apiedauksa.htm). iš jo varto-
tų ženklų galima nustatyti kirčio vietą, o kai kurių žodžių ir priegaidę. 

svarbus ir 1605 m. anoniminis Katekizmas, reprezentuojantis rytų lietuvos kir-
čiavimą. 

Žinių apie kirtį pateikė Danielius Kleinas 1653 m. išleistoje pirmojoje lietuvių kalbos 
gramatikoje („Grammatica lithvanica“). 

Priegaidės pirmą kartą gerai sužymėtos ir apibūdintos 1737 m. „universitas lingva-
rum litvaniae“. 

Pirmasis išsamiai moksliškai kirtį ir priegaidę aprašė Frydrichas Kuršaitis (Kur-
schat, „lietuvių kalbos tyrinėjimai“, 1849). Jis nustatė linksniuojamųjų žodžių kir-
čiuotes, apibūdino kalbos dalių kirčiavimą. nuo tų laikų beveik iki praeito šimtmečio 
aštuntojo dešimtmečio laikytasi Kuršaičio tradicijos (Kazimieras Būga, Petras Būtėnas, 
Pranas skardžius, Adelė laigonaitė) – aprašomas kirčio ir priegaidės funkcionavimas 
žodžių kaitybos sistemoje, žodis traktuojamas kaip fonologinis vienetas, sudarytas iš 
skiemenų: dviskiemeniai atskiriami nuo daugiaskiemenių, kirčiuotas priešpaskutinis 
skiemuo nuo tolesnių.

Ferdinandas de sosiūras (saussure) 1922 m. pirmasis pastebėjo, kad esama sąsajos 
tarp kirčio ir morfemų. Kirtis ir priegaidė imami traktuoti kaip morfemų savybės. lie-
tuvių kalbos kirčiavimo sistemos esminiùs brúožus šiuo principu išryškino Polis Gardas 
(Paul Garde) (1968). Vėliau ir patys lietuviai pradėjo morfeminio kirčiavimo tyrimùs 
(Aleksas Girdenis, Antanas Pakerys, Bonifacas stundžia, Danguolė Mikulėnienė). 

 Klausimai 
1. Kokius žinote seniausius kirčiuotus lietuvių kalbos tekstus?
2. Kas pirmasis moksliškai aprašė lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę?
3. Kas laikomas tradicinio kirčiavimo sistemos aprašymo pradininku?
4. Koks esminis tradicinio kirčiavimo aiškinimo principas?

1.9. Pastabos dėl lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos raidos

indoeuropiečių kalbos, kaip ir daugelis kitų pasaulio kalbų, pagal kirtį sudaro dvi grupes.
1. Laisvasis ar beveik laisvasis yra lietuvių, sanskrito, graikų, rusų kalbų kirtis. 

Germanų kalbose taip pat buvęs laisvasis kirtis, tą rodo Vernerio dėsnis – priebalsių 
kitimas priklausė nuo pozicijos kirčiuoto skiemens atžvilgiu. lotynų kalboje buvęs irgi 
laisvasis, tai liudija konkrečių žodžių lyginimas su sen. indų kalba (sanskritu).
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2. Fiksuotas kirtis yra: latvių, čekų, slovakų – pirmasis skiemuo kirčiuotas; lenkų – prieš-
paskutinis; makedonų – trečiasis nuo galo; prancūzų – paskutinis.

lietuvių kalbos kirtis laisvasis. Ar tai senas reiškinys? Jo raidą galima nustatyti lygi-
nant su kitomis laisvojo kirčio kalbomis (slavų, sen. graikų, sanskrito). 

laisvąjį kirtį (ar jo reliktų) išlaikė sen. indų ir sen. graikų kalbos. Šiose kalbose 
buvo trys akcentinės paradigmos: 
	baritòninė (kirtis visada pirmajame skiemenyje), 
	oksitòninė (kirtis visada galūnėje, balsiniai kamienai),
	mobilioji (kirtis paradigmoje šokinėja, priebalsiniai kamienai). 
tarp oksitoninės ir mobiliosios akcentinės paradigmos yra vadinamosios papildomo-

sios distribucijos santykis (oksitoniškai kirčiuojami balsinių kamienų, mobiliai – prie-
balsinių kamienų žodžiai).

Slavų prokalbei rekonstruojamos trys kaitomų žodžių (ir vardažodžių, ir veiksmažo-
džių) akcentinės paradigmos, žymimos a, b, c:
	a žodžiai turėjo pastovų kirtį kamiene, kirčiuotas skiemuo visada ilgasis, jam bū-

dingas senasis akūtas, 
	b priklauso žodžiai, kirčiuojami pastoviu galūnės kirčiu,
	c priklauso kilnojamuoju (mobiliuoju) kirčiu kirčiuojami žodžiai.
Baltų prokalbės kirtį nelengva rekonstruoti, nes abi gyvosios kalbos priklauso skir-

tingoms kirčio grupėms (kaip jau ne kartą minėta, lietuvių kalbos kirtis laisvasis, latvių – 
fiksuotas). Vis dėlto galima remtis prūsų kalbos rašytiniais pavyzdžiais. Prūsų kalbos 
kirtis buvęs laisvasis, nes trečiojo katekizmo vertėjas Abelis Vilis brūkšneliais žymėjo 
ilguosius kirčiuotus balsius ir dvigarsius (žr. Prūsų paveldo duomenų bazę, interneto pri-
eiga: http://www.prusistika.flf.vu.lt/tekstai/paieska). 

Gana ilgai buvo diskutuojama dėl buvusių baltų kalbų kirčiavimo tipų.
	Kazimieras Būga tvirtino, kad baltų prokalbėje buvęs dvejopas dviskiemenių 

žodžių kirčiavimas: šakninis (arba baritòninis, visos formos išlaikydavo kirtį 
šaknyje) ir galūninis (arba oksitòninis, visos formos išlaikydavo kirtį galū-
nėje). 

	Kai kurie mokslininkai (Ježis Kurilovičius (Kuryłowicz), Jonas Kazlauskas) teigė, 
kad buvusi pastovioji (baritoninė, visada kirčiuojama šaknis) ir mobilioji (kil-
nojamojo kirčio) paradigmos. Pastarojoje vyravo galūnės kirčiavimas, bet tam tikri 
linksniai (daugiausiai vienaskaitos) turėjo šaknies kirtį. 

Jeigu laikysimės Kazimiero Būgos nuomonės, turėsime pripažinti, kad tam tikru laiku 
oksitoninis kirtis turėjo pereiti į kilnojamąjį (tas perėjimas ir dabar dar iki galo neišaiš-
kintas). Vėliau vyko labai svarbus lietuvių akcentologijos pakitimas, suformavęs dabar-
tinę kirčiavimo sistemą, – tai vadinamasis sosiūro ir Fortunatovo dėsnis. Jį beveik tuo 
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pačiu metu nustatė du kalbininkai: Šveicarijos mokslininkas Ferdinandas de sosiūras 
(saussure) dėsnį paskelbė 1896 m., Rusijos mokslininkas Filipas Fortunatovas paskelbė 
1897 m.

Šio dėsnio esmė tokia: kirtis iš tvirtagalio ir trumpojo skiemens tam tik ru 
laiku kėlėsi į tolesnį gretimą tvirtapradį skiemenį (*'rañká→*rañ'ká). Dėl šio 
pakitimo priežasčių ir laiko kalbininkai ginčijasi. Dėl sosiūro ir Fortunatovo dėsnio iš 
buvusių dviejų kirčiuočių atsirado keturios. 

1 lentelė. Senųjų ir dabartinių lietuvių kalbos kirčiuočių santykis

senoji 
kirčiavimo 
paradigma

Dviskiemenių 
žodžių šaknies 

priegaidė ir 
kiekybė

Dabartinė kirčiuotė Pavyzdžiai

baritoninė 
(imobilioji)

tvirtapradė 
šaknis

1 kirtis tik kamiene výras, sáuja

tvirtagalė 
ar trumpoji 
šaknis

2 kirtis kamiene, išskyrus sosiūro ir 
Fortunatovo dėsnio paliestas galūnes

pištas, rañką

oksitoninė 
(mobilioji)

tvirtapradė 
šaknis

3 daugelis galūnių kirčiuotos, išsky-
rus vienaskaitos naudininką,  vie-
naskaitos ir daugiskaitos galininką, 
kai kurias vienaskaitos įnagininko 
galūnes

kélmas, gálvą

tvirtagalė 
ar trumpoji 
šaknis

4 beveik visos galūnės kirčiuotos, nie-
kada nekirčiuotos tik vienaskaitos 
naudininko ir galininko galūnės

vakas, diẽną

senosios baritoninės paradigmos tiesioginis veldinys yra pirmoji kirčiuotė (antroji 
susiformavo dėl sosiūro ir Fortunatovo dėsnio), senąją mobiliąją paradigmą atitinka 
trečioji kirčiuotė (ketvirtoji taip pat yra pakitusi dėl minėto dėsnio). Oksitoninio kirčia-
vimo žodžių dabartinėje kalboje mažai, nes ketvirtosios kirčiuotės kai kurie vienaskaitos 
linksniai kirčiuojami ne gale. Oksitoninio kirčiavimo yra anàs, -à; katràs, -à; kurs, -; 
kažkurs, -; kažkàs (jų kirčiavimo paradigmą žr. 3.6 poskyryje).  Kai kurios įvardžiuoti-
nės formos taip pat yra oksitoninio kirčiavimo reliktai, pavyzdžiui, gẽras dabar kirčiuo-
jamas šaknyje, bet geràsis kirtį turi galūnėje.

Dėl sosiūro ir Fortunatovo dėsnio lietuvių kalboje atsirado ir nepastovaus kirčiavimo 
veiksmažodžių (apie juos žr. 3.9 poskyryje).
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sosiūro ir Fortunatovo dėsnio veikimas dabartinėje kalboje aprašomas vadinamąja 
priešpaskutinio skiemens taisykle (apie ją plačiau kalbėsime 2.4 po skyryje). 

Problemiška ir lietuvių kalbos priegaidžių raidos analizė. Daugelis kalbininkų linkę 
manyti, kad lietuvių kalbos tvirtapradė priegaidė atsirado ten, kur indoeuropiečių pro-
kalbėje buvo ilgasis balsis arba ilgasis dvibalsis (dvibalsis su ilguoju pirmuoju dėmeniu), 
o tvirtagalė – vietoj prokalbės trumpojo balsio ar trumpojo dvibalsio (dvibalsio su trum-
puoju pirmuoju dėmeniu). 

lietuvių, latvių ir prūsų kalbos priegaidžių lyginimas rodo, kad mūsų priegaidės ne-
sutampa.

Pagal trečiojo katekizmo ilgųjų balsių žymėjimą gali būti rekonstruojamos dvi prūsų 
kalbos priegaidės: akūtinė ir cirkumfleksinė. latvių kalboje yra trys priegaidės: tęstinė 
(pvz.: vĩrs „vyras“), krintančioji (pvz.: pràts „protas“), laužtinė (pvz.: rîts „rytas“). Kuri 
sistema (dviejų ar trijų priegaidžių) gali būti rekonstruota baltų prokalbei? Janis endze-
lynas (endzelīnas) 1899 m. pastebėjo, kad:
	latvių krintančiąją priegaidę atitinka lietuvių cirkumfleksas (kylanti arba tęstinė 

priegaidė akustiniu požiūriu), 
	kitas dvi atitinka lietuvių akūtas (krintanti) ir tai priklauso nuo žodžio kirčiuotės: 

•	 tęstinę priegaidę atitinka akūtas pirmosios kirčiuotės daiktavardžiuose, 
•	 laužtinę priegaidę – lietuvių akūtas trečiosios kirčiuotės daiktavardžiuose.

Vadinasi, ten, kur lietuvių kalboje yra krintančioji priegaidė, latviai turi kylančiąją ir 
atvirkščiai. Palyginkite lietuvių ir latvių kalbų pavyzdžius: 

1 kirčiuotė: lie. výras (akūtas) la. vĩrs (tęstinė)
2 kirčiuotė: lie. prõtas (cirkumfleksas) la. pràts (krintančioji)
3 kirčiuotė: lie. rýtas (akūtas) la. rîts (laužtinė)
4 kirčiuotė: lie. basas (cirkumfleksas) la. bàlss (krintančioji)

Kazimieras Būga manė, kad mūsų priegaidės pakito po Xii a. (tą rodo skoliniai).
Anksčiau priegaidės nuo kirčio nepriklausė. Kiekviena morfema (kirčiuota ir ne-

kirčiuota) išlaikydavo savo priegaidę. Kazimieras Jaunius dar 1897 m. teigė, kad prieš-
kirtinius skiemenis lietuviai tarią tvirtagališkai, o pokirtinius – tvirtapradiškai. Vėliau 
Antanas Pakerys nustatė, kad tai tinka tik žemaičiams, aukštaičiai pokirtinius skieme-
nis tarią dažniausiai panašesnius į tvirtagalius. 

Be priegaidžių opozicijos nekirčiuotuose skiemenyse būtų neįmanomas sosiūro ir 
Fortunatovo dėsnio veikimas (kirtis negali keltis į gretimą akūtinį, jei priegaidę turi 
tik kirčiuotas skiemuo). Vadinasi, seniau lietuvių (ir baltų) nekirčiuoti skiemenys (kai 
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kas linkęs manyti, kad morfemos) taip pat turėjo priegaides. ilgainiui nekirčiuotuo-
se skiemenyse priegaidžių priešprieša nyko, imta niveliuoti (suvienodinti) nekirčiuotų 
skiemenų priegaides. Vis dėlto naujesni tyrimai rodo, kad tarmėse ir dabar dar egzis-
tuoja nekirčiuotų skiemenų skirtumų. tą liudija nevienoda žemaičių atitrauktinio kirčio 
skiemenų priegaidė. 

latvių kalboje nekirčiuotuose skiemenyse priegaidės skiriamos.
Daugelis lietuvių kalbininkų laikosi nuomonės, kad nekirčiuoti skiemenys lietuvių 

bendrinėje kalboje priegaidžių neturi. 
Aptardami lietuvių kalbos kirčiavimo raidą, bent trumpai turime minėti ir dar vie-

ną svarbų dėsnį, turėjusį įtakos dabartinės kalbos kirčiavimo sistemai susiformuoti. tai 
Leskyno dėsnis. Dėsnį pastebėjo ir 1881 m. paskelbė vokiečių kalbininkas Augustas 
leskynas (leskien). Jo esmė tokia: lietuvių kalbos ilgieji balsiai ir uo, ie akūtinė-
se galūnėse sutrumpėjo, o vienskiemenių žodžių akūtas virto cirkumfleksu, 
cirkumfleksu virto ir akūtiniai sudėtiniai dvibalsiai. Dėl šio dėsnio dabartinėje 
kalboje vyrauja tvirtagalės galūnės (apie tai plačiau 2.3 poskyryje).

 Klausimai 
1. Kokie kirčiavimo tipai buvo baltų prokalbėje?
2. Kokia Sosiūro ir Fortunatovo dėsnio esmė?
3. Kurios kirčiuotės atsirado iš buvusios baritoninio kirčiavimo paradigmos?
4. Kurios kirčiuotės atsirado iš buvusios oksitoninio kirčiavimo para digmos?
5. Koks santykis tarp lietuvių ir latvių kalbos priegaidžių?
6. Ar turi priegaides nekirčiuoti lietuvių bendrinės kalbos skiemenys?

1.10. Bendrinės kalbos ir tarmių kirčiavimo skirtumai

Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo sistema susiformavo vakarų aukštaičių kauniškių 
tarmės pagrindu. tačiau bendrinė kalba nėra tos tarmės kopija. Kai kurias žodžių formas 
ar žodžių grupes vakarų aukštaičiai kauniškiai kirčiuoja kitaip, pavyzdžiui, tariamąją 
nuosaką, kai kuriuos priesaginius daiktavardžius vakarų aukštaičiai taria su metatonija, 
priesaginius -inti veiksmažodžius, -aitė daiktavardžius jie taria tvirtagališkai.

Gretinant tarmių ir bendrinės kalbos kirčiavimo ypatybes, dėmesį reikia atkreipti į du 
svarbiausius dalykus: a) kirčio atitraukimą ir b) priegaides. nevienodas pavienių žodžių 
kirčiavimas tarmėse ir bendrinėje kalboje nėra sisteminiai skirtumai.

Kirčio atitraukimas lietuvių tarmėse yra ne vienodo laipsnio. stipriausias šiaurėje, šalia 
kaimynų latvių, turinčių kirtį pirmajame skiemenyje (žr. žemėlapį).
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Žemaičiai pagal kirčio atitraukimą skirstomi į keturis plotus. 
1. Pietinių žemaičių (Šilùtė, taurag, skaudvlė, ežvilkas) kirčiavimo sistema panaši 

kaip ir bendrinės kalbos. 
2. Pietų žemaičiai (Raséiniai, Vidùklė) turi antrojo laipsnio sąlyginį kirčio atitrau-

kimą: kirtis atitraukiamas iš trumposios galūnės į ilgąjį priešpaskutinį skiemenį.

 

3. Apie Kražiùs, Kemę, Váiguvą, Šáukėnus yra pirmojo laipsnio sąlyginis kirčio 
atitraukimas: kirtis atitraukiamas iš trumposios galūnės į bet kokį priešpaskutinį skiemenį.
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4. Kiti žemaičiai (šiaurės, vakarų, likusi dalis pietų žemaičių) turi visuotinį kirčio 
atitraukimą: kirtis atitraukiamas iš trumposios ir tvirtagalės galūnės į bet kokio ilgumo 
pirmąjį skiemenį.

⏓ � ⏑∼
Pagal kirčiavimą aukštaičiai skirstytini į penkias grupes. Vakarų aukštaičių kauniš-

kių, pietų aukštaičių, rytų aukštaičių vilniškių, didžiosios dalies uteniškių kirčiavimo 
sistema mažai skiriasi nuo bendrinės kalbos.

Kiti aukštaičiai atitraukia kirtį ir tas atitraukimas stiprėja einant iš pietų į šiaurę.
1. nedidelė dalis vakarų aukštaičių (Vandžiógala, Jonavà), širvintiškiai, uteniškių pie-

tvakarinis pakraštys (Dubingia, Moltai) turi trečiojo laipsnio (silpniausią, jį skiria ne 
visi kalbininkai) sąlyginį kirčio atitraukimą: kirtis atitraukiamas iš trumposios galūnės 
tik į tokį ilgąjį priešpaskutinį skiemenį, kurį sudaro ilgasis balsis (žinoma, ir ie, uo).

ilg. b.,
ie, uo

2. Vakarų aukštaičių šiauliškių pietinė dalis, pietų panevėžiškiai, anykštėnai, ku-
piškėnai, uteniškių šiaurės vakarų kampas (Rõkiškis) turi antrojo laipsnio sąlyginį 
kirčio atitraukimą: kirtis atitraukiamas iš trumposios galūnės į kiekvieną ilgąjį prieš-
paskutinį skiemenį.

3. Šiauliškių vidurinė dalis (Radvliškis, Šiaulia), panevėžiškių rytinis kampas (Bržai) 
turi pirmojo laipsnio sąlyginį kirčio atitraukimą: kirtis atitraukiamas iš trumposios ga-
lūnės į bet kokio ilgumo priešpaskutinį skiemenį.

4. Šiauriniai šiauliškiai, šiauriniai panevėžiškiai turi visuotinį kirčio atitraukimą: kir-
tis atitraukiamas iš bet kokios galūnės į bet kokio ilgumo priešpaskutinį skiemenį.
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nuo žemaitiškojo atitraukimo aukštaičių visuotinis kirčio atitraukimas skiriasi tuo, kad:
	Aukštaičiai atitraukia ne į pirmąjį, o į priešpaskutinį skiemenį. tačiau trečio-

sios kirčiuotės žodžių kirtis dėl formų analogijos (kiti linksniai kirčiuojami 
tolesniame skiemenyje) gali būti atitraukiamas ir į tolesnį nei priešpaskutinis 
skiemuo. Žemaičiai kirtį atitraukia į proklitikus. todėl jie gali pasiremti prak-
tine taisykle: jei kirtis atitraukiamas į prielinksnį, tai bendrinėje kalboje kir-
čiuojama galūnė. 

	Žemaičiai kirtį atitraukia ir iš pirminių, ir iš antrinių galūnių (jos susidaro išmetus 
paskutinį balsį). Be to, jie turi daugiau tvirtapradžių galūnių nei bendrinė kalba 
ir aukštaičiai (veiksmažodžių pirmasis ir antrasis asmenys; būsimojo laiko trečiasis 
asmuo išlaiko bendraties tvirtapradę priegaidę; išmetus paskutinį balsį tvirtapradė 
priegaidė atsiduria žodžio gale).

Žemaičiai turi ir kirčio nukėlimą: tai šalutinio kirčio atsiradimas skiemenyse po pa-
grindinio senovinio kirčio. Dažniausiai jis būna ilguosiuose pokirtiniuose skiemenyse. 
Šalutinis nukeltinis kirtis gali susidaryti ir keturių skiemenų žodžių priešpaskutiniame 
skiemenyje, jei pagrindinis kirtis yra pirmajame skiemenyje (susidaro šalutinis ritminis 
kirtis). 

ne visiškai sutampa bendrinės kalbos ir tarmių priegaidės. Jau seniai įrodyta, kad 
visos lietuvių tarmės turi dviejų fonologinių priegaidžių sistemą. tačiau tam tikrose po-
zicijose abi priegaidės gali turėti savo variantų (jų akustinės ypatybės skiriasi). 
	Aktinės (tvirtapradės) prigimties priegaidė aukštaičių plote yra tvirtapradė 

priegaidė, o žemaičių (išskyrus pietų ir rytų pakraščius) – laužtnė. Jai būdingas 
gan ryškus balso lūžis. laužtinė priegaidė būna dviem atvejais: a) vietoje bendri-
nės kalbos tvirtapradės priegaidės, b) nukeltinį kirtį turinčiuose ilguosiuose skie-
menyse. 

	Cirkumflèksinės (tvirtagalės) prigimties priegaidė aukštaičių ir daugelio že-
maičių plote yra tvirtagalė priegaidė. tam tikras cirkumfleksinės priegaidės va-
riantas yra tradiciškai vadinamoji vidurinė priegaidė, nuo tvirtagalės priegaidės ji 
skiriasi tik tuo, kad yra trumpesnė. tarmėse ji gali atsirasti: a) pailginus trumpuo-
sius kirčiuotus skiemenis, b) sutrumpėjus galiniam cirkumfleksiniam skiemeniui, 
c) atitrauktinio kirčio skiemenyse.
Rytų aukštaičiai sutrumpėjusiose galūnėse vietoje tvirtagalės priegaidės taria 
kirstnę. nuo tvirtagalės ji skiriasi trumpumu ir staigesniu balso nukirtimu garso 
pabaigoje. 

Aukštaičiai, išskyrus vakarų aukštaičių vakarines šnektas, prasčiau nei žemaičiai skiria 
ilgųjų balsių priegaides.
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 Klausimai 
1. Koks esminis sąlyginio ir visuotinio kirčio atitraukimo skirtumas?
2. Kuo panašus ir kuo skiriasi pirmojo ir antrojo laipsnio sąlyginis kirčio atitraukimas?
3. Kuo skiriasi visuotinis aukštaičių ir žemaičių kirčio atitraukimas?
4. Kurie miestai priklauso visuotinio kirčio atitraukimo plotui?

Druskininkai, Varėna, Alytus, Marijampolė, Šakiai, Prienai, Kaunas, Jurbarkas, Tau-
ragė, Šilutė, Jonava, Molėtai, Raseiniai, Kėdainiai, Ukmergė, Anykščiai, Kupiškis, 
Rokiškis, Kelmė, Šiauliai, Biržai, Kretinga, Telšiai, Skuodas, Mažeikiai, Panevėžys, 
Pakruojis.

5. Kurios iš šių priegaidžių – tvirtapradė, tvirtagalė, vidurinė, laužtinė, kirstinė – yra 
akūtinės prigimties? 

6. Kokius žinote cirkumfleksinės prigimties priegaidžių variantus tarmėse?
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2. PAGRINDINĖS KIRČIAVIMO TAISyKLĖS. KIRČIUOTĖS

2.1. Trumpojo skiemens kirčiavimas

Pažintį su praktinėmis kirčiavimo taisyklėmis pradėsime nuo trumpojo skiemens kir-
čiavimo. Šiuos skiemenis pažymėti kirčio ženklu nesudėtinga (jie neturi priegaidžių), 
bet ne visada lengva atpažinti, kad žodyje būtent trumpasis skiemuo turi kirtį, ypač kai 
gretimi skiemenys yra ilgieji.

Kirčiuoti skiemenys, kurių pagrindą sudaro trumpieji balsiai i, u, visada 
trumpieji ir žymimi kairiniu ženklu virš skiemens centro, pvz.: rsti, knas, 
ltas, štisas, kel, rùdas, bùtas, ratù. Šie skiemenys tariami trumpai (kirčiuoto balsio 
negalima pailginti). Kirčiuojant tokius žodžius, kaip gyvūnją, mergną, gretimi il-
gieji skiemenys klaidina (atrodo, kad jie, o ne trumpasis skiemuo yra kirčiuoti). tad 
reikia įsiklausyti ir nustatyti, kuris skiemuo labiau pabrėžiamas, o ne kuris tariamas 
ilgesnis.

Įsidėmėti: trumpieji balsiai negali būti dvigarsio dėmenys, plg. žodžių porų pla – 
plti, dùria – dùrti pirmasis žodis tariamas su trumpuoju kirčiuotu skiemeniu, antra-
sis – su ilguoju skiemeniu, kurio pagrindą sudaro mišrusis dvigarsis. tokie skiemenys 
žymimi tuo pačiu kairiniu ženklu, bet jis žodžiuose pla, dùria žymi trumpąjį kirčiuotą 
skiemenį, o žodžiuose plti, dùrti – tvirtapradę priegaidę.

Bendrinėje kalboje vienbalsiai a, e, gavę kirtį, dažnai pailgėja, pvz.: tãkas, gẽras, bet 
takù, ger. trumpieji a, e išlieka šiais atvejais: 
	žodžio gale, pvz.: rankà, rankàs, gėlè, gėlès, arbà, benè (išimtys: kasnãkt, pernãkt; 

bendrinėje kalboje galima tarti kasmèt ir kasmẽt);
	vienskiemeniuose žodžiuose, pvz.: bèt, tàs, nèt (išimtis mẽs; bendrinėje kalboje 

galima tarti à, è, àk, èt ir ã, ẽ, ãk, ẽt);
	nepriesaginėse bendratyse ir iš jų padarytose formose, išskyrus neveikiamosios rūšies 

būtojo laiko dalyvį, pvz.: kàsti, kàsdavo, kàs, kàstų, kàsk, kàsdavęs, kàsiąs, kàstinas, 
kàsdamas, kàsdavus, kàsiant, bet kãstas;

	veiksmažodžių priešdėliuose, pvz.: àpkasa, àtkasa, nèkasa, nebèkasa, pàkasa, 
pràkasa, tebèkasa;

	įvardžiuotinių formų vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko galūnėje, pvz.: 
mažàsis, pirmàsis; 

	aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio formų priesagose, pvz.: mažèsnis, mažėlèsnis, 
mažèsnio, mažėlèsnio, mažèsnį, mažėlèsnį;
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	įvardžiuose màno, tàvo, sàvo;
	samplaikiniuose prieveiksmiuose ir prielinksniuose, pvz.: šiàpus, anàpus;
	ištiktukuose ir iš jų padarytuose veiksmažodžiuose bei daiktavardžiuose, pvz.: 

bàkst – bàkstelėti – bàkstelėjimas.
tarptautinių žodžių kamienuose paprastai esti trumpieji o, e, pvz.: čèkas, rèplika, 

prokuròras, mòdelis. išimtys tik kai kurie senesnieji skoliniai, pvz.: admirõlas, aksómas, 
barõnas, cólis, dóleris, fortepijõnas, generõlas, inventõrius, kalendõrius, kapeliõnas, kapitõ-
nas, kardinõlas, kazõkas, majõras, migdõlas, milijõnas, mišiõlas, musulmõnas, salõtos, se-
kretõrius, tirõnas (asmenvardis Abraõmas).

 Užduotys 
1. Šie žodžiai turi trumpąjį kirčiuotą skiemenį su balsiu i arba u. Nustatykite, ku-

ris skiemuo kirčiuotas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gretimi skiemenys taip pat 
trumpieji.

Akimirka, akustika, ašigalis, atidus, atvirukas, betikslis, biskvitas, bristi, cukrus, dis-
kas, eruditas, eskizas, fizika, futbolas, gniužulas, išdavikas, kinas, klimatas, klinika, klu-
bas, krikštas, kukli, likimas, linija, mažiukas, minusas, muzika, patarimas, pati, pilis, 
pinigas, pliusas, produkcija, pusmetis, rištis, skuduras, šaligatvis, tipas.

2. Šie žodžiai turi trumpąjį kirčiuotą skiemenį. Nustatykite, kuris skiemuo kirčiuotas. At-
kreipkite dėmesį į tai, kad gretimi skiemenys ilgieji ir jų trukmė gali klaidinti nustatant 
kirčiuotą skiemenį.

Dėdulė, girą, gyvūniją, gumą, išorė, kiškių, klūpsčiomis, krizė, kubą, liudytoją, lubos, 
merginą, pigų, piktą, pusbrolį, ryški, rūkykla, stovykla, trynukų, vaikinų, visą, žuvys, 
žmogus.

3. Raskite trumpuosius kirčiuotus o.
Abraomas, admirolas, abrikosas, agonija, akropolis, aksomas, anatomija, anijonas, 

antibiotikai, Apolonas, azotas, bankrotas, barokas, baronas, binoklis, blokas, boikotas, 
cikorija, colis, čempionas, diplomas, doleris, donoras, drakonas, egzotika, elektrodas, 
emocija, ešafotas, faraonas, forumas, fosforas, fotelis, garderobas, generolas, gliuko-
zė, gotika, herojus, hipnozė, inkognito, ironija, jodas, kalorija, kardinolas, kartonas, 
kazokas, kokosas, kontrolė, kopija, kronika, kvorumas, lozungas, majoras, migdolas, 
mikrofonas, modelis, monoklis, monologas, monopolija, musulmonas, odė, optika, 
oratorija, panteonas, parodija, pokeris, poliglotas, pomidoras, profilis, prokuroras, ra-
jonas, salotos, žargonas.
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4. Visi šie žodžiai kirčiuojami kairiniu ženklu. Viename poros žodyje jis žymi trumpąjį kir-
čiuotą skiemenį, kitame – tvirtapradę priegaidę. Nustatykite, ką žymi kairinis ženklas.

Ìrti – ria, brti – bro, gnasi – gntis, grti – gria, kmo – kmti, mna – mnti, sklti – 
sklo, skrti – skria, suro – surti, aprmti – aprmo, gadna – gadnti, gamnti – gamna, 
įsklti – įsklo, dùmti – dùmia, dùria – dùrti, kùrti – kùria, bjùrti – bjùro, suglùmo – 
suglùmti, grùmtis – grùmiasi.

5. Raskite trumpuosius kirčiuotus skiemenis ir juos sukirčiuokite.
nesunku pastebėti, kad kalbėjimo akte ne visi žodžiai turi vienodo ryškumo kirčius. 

Kadangi mažiausias prasminis-intonacinis teksto vienetas yra frazė, tai vieno žodžio 
išryškinimas kitų tos pačios frazės žodžių atžvilgiu vadinamas frazės kirčiu. neutralioje, 
konstatúojamąja intonacija ištartoje atkarpoje frazės kirtį linkęs gauti paskutinis frazės 
žodis. <…> Vienas iš būdų padaryti iš neutralios frazės žymėtą, t. y. turinčią papildomų 
kontekstinių reikšmės atspalvių, – prasminis vieno kurio žodžio išryškinimas kitų frazės 
žodžių atžvilgiu, vadinamasis loginis kirtis. <…> Pabrėžti, prasmės atžvilgiu išryškinti 
galima kiekvieną frazės žodį, netgi nesavarankiškus, pavyzdžiui, jungtuką, dalelytę, 
prielinksnį, niekada negalinčius turėti frazės kirčio: išryškintieji frazės elementai yra 
tasi kokie branduoliai, spinduliuojantys aplink save konteksto aureolę. Taigi loginis 
kirtis – būtinas kalbinės komunikacijos palydovas. (B. stundžia)

2.2. Priegaidės nustatymas pagal garsinę kirčiuoto skiemens sandarą

ilgieji kirčiuoti skiemenys tariami dvejopai. tad kirčiuojant šiuos skiemenis reikia 
nustatyti ne tik kirčio vietą, bet ir kirčiuoto skiemens priegaidę. 

ilgųjų skiemenų priegaidė gali būti nustatoma trimis būdais, arba etapais:
	remiantis garsine skiemens sandara,
	pagal taisykles ir kirčiavimo dėsningumus,
	kai kada reikia pasitikrinti žodyne.
norint nustatyti ilgųjų kirčiuotų skiemenų priegaidę, pirmiausia reikia pasižiūrėti, 

kas sudaro kirčiuotą skiemenį. Remdamiesi tik garsine skiemens sandara galime sukir-
čiuoti labai daug teksto. 

nesunkiai iš klausos galime nustatyti dvigarsių, kurių pirmasis dėmuo a, e 
(ai, au, ei ir al, am, an, ar, el, em, en, er), priegaidę. Jeigu tardami pailginame pirmąjį dvigar-
sio dėmenį, tada yra tvirtapradė priegaidė, jeigu pirmojo dėmens nepailginame – tvirtagalė. 
tvirtapradė priegaidė šiuose skiemenyse žymima dešininiù ženklu, o tvirtagalė – riestiniù, 
pvz.: áušti – aũšti, lémpa – lepa (lepti, lepo), láuk – laũk, máudė – maũdė (skaudėjo). 



372. PAGRinDinės 
KiRČiAViMO tAisYKlės. 

KiRČiuOtės

Dvigarsių, kurių pirmieji dėmenys u, i ir tarptautiniuose žodžiuose varto-
jami dvigarsiai su pirmaisiais dėmenimis o, e (ui, eu, oi, ou; u, i, o, e + l, m, n, r), 
priegaidę iš klausos daugelis žmonių (ypač jaunesniosios kartos) sunkiau nustato. tvir-
tapradžiai pirmieji šių dvigarsių dėmenys bendrinėje kalboje tariami trumpi (todėl jie 
žymimi kairiniu ženklu). Dėl to garsiniu požiūriu tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių 
kontrastas nedidelis. 

Daugelis tarmių tvirtapradžius dvigarsius su u, i pailgina (kaip ir dvigarsius su a, e), 
todėl tokiu tarminiù tarimù gali remtis tų tarmių atstovai norėdami nustatyti šių skie-
menų priegaidę. Jeigu dvigarsio pirmasis dėmuo tarmiškai šnekant pailginamas, tada 
turime tvirtapradę priegaidę, plg. skirtingą tarimą plkas vikas. tvirtagalių dvigarsių 
pirmieji dėmenys jokioje tarmėje nepailginami. 

Kai kurie miestiečiai niveliuoja (suvienodina) šių dvigarsių priegaides, juos taria pa-
našesnius į tvirtagalius. Dėl svetimų kalbų įtakos kai kada pailginami visų dvigarsių 
pirmieji dėmenys (jie tariami kaip tvirtapradžiai). Abiem šiais atvejais tarimu pasikliauti 
jau nebegalima, reikia mokytis taisyklių ir naudotis žodynu.

Vienbalsiai a, e, gavę kirtį, dažniausiai pailgėja ir turi tvirtagalę priegaidę (jie va-
dinami padėtinio ilgumo balsiais), pvz.: rãsą, vẽda. Jeigu žodžių daryboje ar kaityboje 
pakinta šių skiemenų sudėtis, pakinta ir priegaidė, pvz.: šãlo – šálti, šáltas; gyvẽno – 
gyvénti. išimtis čia tik įvardžiuotinių formų vienaskaitos naudininkas, pvz.: mažájam, 
brangiájam.

norint nustatyti, ar a, e yra padėtinio ilgumo, reikia atkreipti dėmesį į du dalykus.
	Pirmiausia reikia žiūrėti, kaip žodis skiemenuojamas. Pavyzdžiui, žodžiuose šal-

to ir su-ša-lo kirčiuojame skiemenis su balsiu a. Gerai girdite, kad a panašaus 
ilgumo, bet šal-to turime dvigarsį al (priegaidė tvirtapradė, pabrėžiamas pirma-
sis dėmuo), žodyje su-ša-lo nėra dvigarsio, turime padėtinio ilgumo tvirtagalį 
vienbalsį a.

 Įsidėmėti: į dvigarsio sudėtį įeina tik priebalsiai l, m, n, r. Pavyzdžiui, žodį atramą 
skiemenuojame at-ra-mą ir turime padėtinio ilgumo balsį a, nes su priebalsiu t 
balsis nesudaro dvigarsio. Vadinasi, kirčiuosime ãtramą. 

	Padėtinio ilgumo balsis yra iš prigimties trumpasis, jis pailgėja tik dėl kirčio. Va-
dinasi, rašte jis turi būti užrašomas ne nosinėmis raidėmis (taip rašomi prigimtinio 
ilgumo balsiai).

Kai kada kirčiuotų skiemenų su prigimtinio ilgumo balsiais, rašte žymimais nosinė-
mis raidėmis, priegaidę galima nustatyti sugretinus giminiškus žodžius, kuriuose tie 
balsiai kaitaliojasi su mišriaisiais dvigarsiais. Prigimtinio ilgumo balsius turintys skieme-
nys išlaiko tą pačią priegaidę, kaip ir skiemenys su mišriaisiais dvigarsiais, o dvigarsių 
priegaidę dažnai galima nustatyti iš klausos, pvz.: sprsti, nes spréndė, ksti, nes kándo.
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Ilgųjų balsių (ir sutaptinių dvibalsių) priegaidę iš klausos daugeliui jau sunkoka 
nustatyti. Bonifacas stundžia šiuo atveju siūlo pasiremti liepiamąja nuosaka, kurioje 
ryškūs tvirtapradės priegaidės tarimo požymiai, pvz.: galima gretinti rýtas ir rýk, ddė ir 
dk. Jeigu tariama panašiai, tada kirčiuojamas žodis yra tvirtapradis (kaip ir liepiamoji 
nuosaka), jeigu skirtingai, tada kirčiuojamas žodis tvirtagalis.

Vis dėlto šis gretinimas ne visiems padės. Jei pagal garsinę skiemens sandarą (iš klau-
sos) sunku nustatyti priegaidę, galima remtis keliomis taisyklėmis ir tam tikrų formų ar 
žodžių kirčiavimo dėsningumais.
	Jeigu kirčiuotas paskutinis skiemuo, galima taikyti žodžio gale taisyklę.
	Jeigu kirčiuotas priešpaskutinis skiemuo, galima pasiremti atvirkštine priešpas-

kutinio skiemens taisykle, bendraties, įvardžiuotinių ir sangrąžinių formų, dūrinių 
kirčiavimo dėsningumais.

	Jeigu kirčiuotas tolesnis skiemuo, nustatant priegaidę galima remtis priešdėlių, dū-
rinių, priesagų vedinių ar išvestinių veiksmažodžio formų kirčiavimo dėsningumais.

Yra atvejų, kai priegaidės negalima nustatyti nei iš klausos, nei remiantis taisyklėmis 
ar dėsningumais. tada abejojamą žodį reikia pasitikrinti žodyne. tai žodžiai su ilgaisiais 
balsiais (ir sutaptiniais dvibalsiais), nes tokių skiemenų priegaides daugelis linkę nive-
liuoti (suvienodinti, neskirti), pvz.: mótina, óbelį, vliava.

 Užduotys 
1. Pažymėkite, kurį poros žodį ištarė dėstytojas arba grupės draugas. Sugalvokite žodžių 

junginių su abiem poros žodžiais.
téisė – tesė, lénkė – leñkė, vértas – vetas, mérkti – mekti, áusiu – aũsiu, pláukim – 

plaũkim, pasidžiáuk – pasidžiaũk.

2. Paklausykite, kaip taria dėstytojas, ir pažymėkite žodį, kurio priegaidė kitokia nei kitų 
eilutės žodžių.

al – kalnas, balnas, kalti, šalti, balti;
am – amžius, ramstis, vamzdis, kamštis, skamba;
an – tankas, langas, bankas, gandas, kanda;
ar – kartis, karklas, darbas, margas, bartis;
el – gelsti, velti, kelti, gelti, skelti;
em – semti, temsta, pempė, remti;
en – tipenti, rengti, gyventi, ridenti, senti;
er – gerbti, gerti, verkti, neršti;
ai – laimė, baimė, laikas, kaina, kaimas;
au – augti, staugti, sauja, laukas, kautis;
ei – leisti, keisti, eiti, seifas, geisti.
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3. Pažymėkite žodį, kurio priegaidė kitokia nei kitų eilutės žodžių. Sukirčiuokite. Pasitik-
rinkite 1 priede.

a) baigia, dailiai, gaila, kailiai, vaiką;
b) saugoti, sausas, naują, draugas, braukia;
c) veidas, keistas, sveikas, peilis, teisti;
d) baldai, balsas, paltas, alpti, algą;
e) gamtą, kampą, tampo, dramblį, samtis;
f) bando, lankas, gandras, ankstų, anglas;
g) ardo, nardo, vardas, tarti, barsto;
h) elgtis, velnias, melsvas, delsti, dvelkia;
i) pasiglemžti, tempti, temti, paremti, kremzlę;
j) lengvas, bendras, centai, dengti, senti;
k) erdvų, erkę, erzinti, gerti, beržas.

4. Gretindami žodžius, pabandykite įsidėmėti tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių su 
pirmaisiais dėmenimis i, u skirtumus.

Bùlvė – gubė, dùlkė – dukia, tùlpė – tužį, sùlčių – puko, pùlti – guti, gùndo – 
buñda, jùngia – juñta, skùndžia – smuñka, gùrkšnis – kučias, kùrti – skusti, vlna – 
vikas, klpa – šikas, šlti – švipti, kmti – kišti, mnkštas – giñklas, vngis – žiñgsnis, 
drbti – kipti, grti – pikti, žrnis – kivis, žvrblis – dižas.

5. Paklausykite, kaip taria dėstytojas, ir pažymėkite žodį, kurio priegaidė kitokia nei kitų 
eilutės žodžių.

il – pilkas, tiltas, vilkas, pilti, dilti;
im – gimti, kimšti, imti, klimpti, susikrimsti;
in – linkti, pinti, aplink, šalin;
ir – kirpti, mirkti, kirvis, mirti, virti;
ul – gulti, kulti, pulti, dulkė, smulkmena;
um – stumti, suglumti, trumpas, klumpė, kumštis;
un – unkšti, gundyti, gruntas, kunkulas, aštuntas;
ur – purvas, burtas, durti, čiurna;
ui – uiti, guiti, liguistas, muilas.

6. Pažymėkite žodį, kurio priegaidė kitokia nei kitų eilutės žodžių. Sukirčiuokite. Pasiti-
krinkite 1 priede.

a) dumti, stumti, dumblas, grumtis;
b) smilkti, pildyti, ilginti, smilga;
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c) mirkčioti, mirkti, irti, čirpinti;
d) kurmis, gurkšnis, murkti, burtas;
e) burlaivis, kurčias, murgdyti, smurtas;
f) dirginti, spirgas, sirpti, dirbti;
g) irgi, kirminas, dirsčioti, birgzti;
h) juokingas, ginklas, inkstas, būdingas;
i) zuikis, mieguistas, muitinė, puikiai.

7. Paklausykite, kaip taria dėstytojas, ir nustatykite dvigarsių su u, i priegaidę. Sukir-
čiuokite. Pasitikrinkite 1 priede.

Abejingas – aplink, birgzti – birža, brinkti – žingsnis, suglumti – gumbas, gundyti – 
gruntas, smuikas – liguistas, smurtas – skurdas, mieguistas – zuikis, inkstas – sklindis, 
čiurna – siurbti, kirminas – dirginti, mėšlungis – aštuntas, pirmininkas – kivirčas, 
išgirsti – spirgas, vingis – linksnis, žirnis – birbti, būdingas – beginklis, širšė – širsti, 
dingti – galingas, klumpė – kumpis, brinkti – rinkti, stulbinti – smulkmena, smurtas – 
šiurpas, slinkti – tiltas, žirklės – irgi.

8. Raskite žodžius su kirčiuotais sudėtiniais ir mišriaisiais dvigarsiais ir nustatykite jų 
priegaidę.

Prisidengęs avies kauke
pilkas vilkas miške kaukė.
Visą dieną grobio laukęs
jis išlindo į palaukę.
Jo staugimo pasiklausius
ausys linko ilgaausiui.
Juk nereikia net ir klausti, 
Ko gi baimė zuikį kaustė.
Jis pavirtęs žemės dulke
murkdės upėj lietui dulkiant,
nes užlindęs užu grumsto
jis pamiršo, kad reik dumti.
Šalti lašai kailį merkia
ir akutės kiškiui merkias.
jau mieguistas zuikis snaudžia – 
savo galo nenujaučia. (l. Auksutytė) 
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9. Gretindami nustatykite šių žodžių priegaidę. Atkreipkite dėmesį į kirčiuoto skiemens 
sandarą.

Gerti – geria, kalena – kalenti, šaltas – šalo, balo – balto, pliuškenti – pliuškena, semia – 
semti, velti – velia, temti – temo, stuksenti – stuksena, bara – barti, dukrele – dukrel 
(sutrump. šauksm.), berneli – bernel (sutrump. šauksm.).

10. Sukirčiuokite žodžius su kirčiuotais sudėtiniais ir mišriaisiais dvigarsiais, padėtinio 
ilgumo balsiais.

Įvairios žmonių grupės, kurias sieja gyvenamoji vieta, amžius, profesija, pažiūros ir 
kitokie požymiai, turi ir savo kalbai būdingų bruožų. net ir tas pats žmogus skirtingomis 
aplinkybėmis – viešumoje, namų aplinkoje ir kitur – paprastai vartoja daugiau ar mažiau 
skirtingas tos pačios kalbos atmainas.

skaitant spaudą ar žvilgtelint į televizorių, visada įdomu matyti, kaip žmonės 
atsiskleidžia per kalbą, t. y. kaip jie, pasirinkdami įvairias raiškos priemones (dažnai 
visai nesąmoningai), pasirodo, kas esą arba kas norėtų būti, kokiam sluoksniui priklauso 
ar su kokia visuomenes grupe stengiasi tapatintis. (R. Miliūnaitė)

11. Raskite žodžius su kirčiuotais sudėtiniais ir mišriaisiais dvigarsiais, padėtinio ilgumo 
balsiais, nustatykite jų priegaidę. Sukirčiuokite. Pasitikrinkite 1 priede.

Dirba kaip jautis. Devyni amatai, dešimtas badas. Diržo du galai: vienas man į nagus, 
kitas – tau į ragus. eidamas gult, nežinai, ar kelsies. Gumbą gavo, kol savo atgavo. tušti 
indai ir varpai garsiai skamba. Gyvena kaip inkstas taukuose. iš adatos kirvio nepadirbsi. 
irklu marių neperplauksi. Kas kitam kilpas stato, patsai pirmas į jas pakliūva. Bijo kaip 
kurmis kelio. Žalias linksta, sausas lūžta. Kas šunį karti nori, tas jam ir virvę randa. 
nekilk aukštai – žemai pulsi. nekrimsk česnako, tai nesmirdėsi. Mažo neįveikęs, 
nemėgink didelio tvertis. nuo aukščiau pulsi – labiau susikulsi. Gyvena susikimšę kaip 
silkės statinėje. smirda kaip šeškas. smilga neperdegė – ir vėl kitaip kalba. Reikalingas 
kaip tilte skylė. Kur kirvis, ten ir kotas. 

12. Nustatyti dvigarsių ir padėtinio ilgumo balsių priegaidę. Sukirčiuokite Jurgio Baltru-
šaičio eilėraštį „Mirksnio burtai“.

Gundyk, gundyk, Žemės vliau.
tavo taurę aš pripýliau…
Ženklink kaktą kržium júodu – 
tavo kerui pasidúodu…
Radęs vergą tau palankų,
Veržk saitus ant mano rankų,
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Bet gali neveržti kójų,
Aš sau kelią pats pastójau.
Juk kas mirksniui lenkia širdį,
jau tik savo sapną girdi
Jau nemato, kas jam spindi,
ir per žingsnį ar per sprindį.
ir kai mirksnio žedą skina,
Jau nebója (bendrinėje kalboje nepaiso) ar nežino,
Kad už lašą, už apgaulę
Jis išdúoda amžių saulę…
Bruk man, vliau, vl, jei nóri,
Mirksnio bitės kimštą kõrį,
Bet šird jau graudis viẽši – 
tu jõ karščio neatmiẽši… 

13. Gretindami nustatykite giminiškų žodžių priegaidę.
Bręsdamas – brendo, galąstuvas – galando, gąsdinamas – išsigando, grįsdavo – grindė, 

kąsnis – kando, kęsti – kentė, lįsdavusi – lindo, mįslę – minti, pažįstamas – pažinti, ręsti-
nas – rentė, siųsdavo – siuntė, skęsta – skendo, skųsime – skundė, spręsdavus – sprendė, 
švęskime – šventė. 

14. Remdamiesi bendrašakniais žodžiais, nustatykite žodžių su prigimtinio ilgumo balsiais, 
žymimais nosinėmis raidėmis, priegaidę. Pasitikrinkite 1 priede.

Atrodo, Jonas jau ir subrendęs vyras (pasak jo, bręsti nustojo, sulaukęs šešiolikos 
metų), bet visai neseniai gavo namų arešto. Dabar kenčia dantis sukandęs. Geras jo 
draugas paskundė, matęs Joną, kai šis prie mergiotės lindo. „Įkyriai lindo“, – patikslino 
Petras, perpasakodamas šį nuotykį bičiulio tėvams. Jono tėvai, išsigandę, kad sūnus ne-
nuklystų, nutarė palaikyti jį namie. Kažin kiek galės kęsti Jonas, ar praeis noras lįsti prie 
merginų. tačiau Petrui tikrai vertėtų išsigąsti: nereikėjo draugo skųsti. (l. Valentinaitė)

15. Gretindami žodžius, pabandykite įsidėmėti tvirtapradžių ir tvirtagalių ilgųjų balsių ir 
ie, uo tarimo skirtumus.

Bgti – drbti, sti – grsti, mgti – lkti, plšti – plsti, grnas – grỹbas, vras – vỹnas, 
plšti – pỹkti, vsti – vỹkti, dróbė – rõžė, óras – sõdas, plóti – lõšti, stóti – võgti, lžti – 
žti, sksti – sisti, penas – kimas, prešas – nikšas, žedas – migas, ketas – šinas, 
prekis – kikis, selą – tisą, seną – diną, sekti – listi, júodas – juõkas, šlúotą – puõtą, 
skúosti – čiuõžti, šúolis – guõlis, spstai – rstai, brsti – rsti, sprsti – sksti.
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16. Gretindami žodžius su liepiamosios nuosakos veiksmažodžiu, pabandykite nustatyti 
priegaidę. Pasitikrinkite 1 priede.

stók – brolis, griovį, grožis, klonis, klostė, kotas, krosnis, lobis, lokį, mokslas, molis, 
mostas, noras, nosis, oras, plokštė, plotas, plotis, pokštas, ponas, posmas, protas, rogės, 
ropė, roplį, rožė, skonis, sodas, srovę, svoris, šokis, šonas, vokas, žodis, žolę;

bk – dėdė, dėmę, drėgmę, gėris, glėbį, kėdę, rėksnį, sėkmę, slėgis, tėtė, vėjas, žvėrį;
výk – blynas, grybas, kyšis, klyksmas, kmynas, kryptį, lygis, lygtį, lysvę, nykštį, pyktis, 

pypkė, pynę, plyšį, ryklę, ryšį, rytas, ryžiai, ryžtas, sykis, skydas, skylę, skystis, sklypas, 
skrydis, vynas, žygis, žymę, žnyplės, žvyras;

bk – brūkšnį, būdas, būgnas, būklė, būstas, dūmas, dzūkas, grūdas, gūsis, krūmas, 
krūvis, kūgis, kūnas, lūžis, mūras, mūšis, pjūklas, pjūvis, prūsai, pūkas, rūkas, rūsį, siūlas, 
siūlę, smūgis, sūris, šūkis, ūgis, ūkis, ūsas;

lek – briedis, Dievas, iešmas, ietis, kiekis, kiemas, lietų, miegas, mielės, miestas, pienas, 
pietūs, priekis, priešas, riešas, siekis, sliekas, sniegas, sriegis, sviestas, šienas, žiedas;

dúok – bruožas, duobę, duona, gluosnis, guolis, juokas, luomas, puodas, ruožas, 
sluoksnis, spuogas, suolas, šuolis, uoslę, uostas, uošvis. 

2.3. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių priegaidė

Jeigu negalime nustatyti kirčiuoto skiemens priegaidės iš klausos, tada reikia bandyti 
pritaikyti taisykles. ilgąjį kirčiuotą paskutinį skiemenį ir vienskiemenį žodį galima 
sukirčiuoti remiantis žodžio galo taisykle.

Ilgieji kirčiuoti žodžio galo skiemenys dažniausiai turi tvirtagalę priegaidę, 
pvz.: giesm, vandu, sakinỹs, graži. taip yra dėl to, kad akūtinės galūnės tam tikru laiku 
virto cirkumfleksinėmis (prisiminkite leskyno dėsnį, trumpai aptartą 1.9 poskyryje). 

tvirtapradę priegaidę turi:
	kirčiuotos naudininkų galūnės, pvz.: gerám, mažems, dienóms. 
 Įsidėmėti: moteriškosios giminės vienaskaitos naudininkas niekada nekirčiuoja-

mas gale, pvz.: pãčiai, vsai, gẽrai (išimtys: anái, kuriái); 
	nekaitomi vienskiemeniai ir daugiaskiemeniai žodžiai (kai kurie iš jų yra trumpi-

niai): ái (ir a), dár, gál, jéi (plg. jéigu), jóg, kek, tek, kažkek, lýg (plg. lýgiai), nórs, 
márš, ven (plg. bevardės giminės forma vena), véik, aimán, anót, bevéik, išven, 
pusiáu, rýt (plg. rýtą), porýt, užporýt, rytój (plg. rytójuje), tiesióg (plg. tiesiógiai), 
užúot, visái, galóp, rudenióp, vakaróp, velnióp, galbt (plg. bti), turbt, žūtbt;

	sutrumpėjusios formos:
 a) bendratys, pvz.: láukt (plg. láukti), rašýt (plg. rašýti), bgt (plg. bgti); 
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 b) liepiamosios nuosakos veiksmažodžiai, pvz.: láuk (plg. láuki), rašýk (plg. rašýki), 
bk (plg. bki);

 c) sangrąžiniai veiksmažodžiai, pvz.: prausiúos (plg. prausiúosi), prauses (plg. 
prausesi);

	įvardžiai su baigmeniu -oks: jóks, kóks, tóks, anóks, kažkóks, kitóks, visóks, vienóks;
	ištiktukai su -ai ir -t, pvz.: matarái, keberiókšt, triókšt.
Įsidėmėti: būsimojo laiko trečiojo asmens veiksmažodžiai paklūsta žodžio galo tai-

syklei, pvz.: rašỹs (plg. rašýti), bgs (plg. bgti).
Kaip matome, daugelis žodžio galo kirčiavimo išimčių susijusios su trumpinimu: tvir-

tapradę turi sutrumpėję nekaitomi žodžiai, kai kurios veiksmažodžių formos ir kt. nau-
dininko formos dabartinėje kalboje taip pat yra trumpiniai: gerems atsirado iš senesnės 
formos su dviskiemene galūne geremus. taip tvirtapradė priešpaskutinio skiemens prie-
gaidė atsidūrė žodžio gale.

Dabartinėje kalboje kai kurių linksnių vartojamos ir sutrumpėjusios formos (dviskie-
menių galūnių trumpinimas vyksta ir dabar).
	sutrumpėjęs daugiskaitos naudininkas išlaiko tvirtapradę priegaidę, pvz.: laukáms – 

laukám, širdms – širdm.
	sutrumpėję įnagininkai ir vietininkai kirčiuojami pagal žodžio galo taisyklę, t. y. 

tvirtagališkai, pvz.: širdim – širdi, galvoms – galvõm, šakojè – šakõj, geramè – 
gera, laukuosè – laukuõs.

	tvirtagališkai kirčiuojamos ir sutrumpėjusios vietininko formos su j, pvz.: dangu, 
vidu.

 Užduotys 
1. Remdamiesi žodžio galo priegaidės taisykle, sukirčiuokite žodžių junginius.
Kiek pinigų rytoj reikės; kol vanduo užvirs; vakarop jie pasėdės kieme; ten nėra nė vienos 

gėlės; kur nors reikės jų paieškot (plg. paieškóti); todėl beveik nebuvau namie; dėl to eik 
artyn; anot senų žmonių; kitados ten buvo daug ežių; šmurkšt į tarpelį tarp lentų; užuot par-
davęs svetimiems žmonėms; vos pralindau pro vartus prie klevų; o tu dėl jų nevark; nežiūrėk 
(plg. nežiūrti) vien savų reikalų; nuo aukštų kalnų; lyg visiems draugams parašiau.

2. Sukirčiuokite šių žodžių atitinkamų linksnių sutrumpėjusias formas.
Vienojè šakojè – vienoj šakoj, visems žmonms – visiem žmonėm, sūkuryjè – sūkury, 

įvairiuosè žieduosè – įvairiuos žieduos, visoms gãtvėmis – visom gatvėm, aukštamè 
mẽdyje – aukštam medy, jaunoms avims – jaunom avim, aštuoniuosè kiemuosè – 
aštuoniuos kiemuos, margojè gėlėjè – margoj gėlėj, paskuboms – paskubom, kitoms 
naktims – kitom naktim, liūdnuosè žõdžiuose – liūdnuos žodžiuos, žmonėms – žmonėm, 
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sūnums – sūnum, skubems žiñgsniams – skubiem žingsniam, savoms rañkomis – savom 
rankom, mažojè dėžùtėje – mažoj dėžutėj, septyniuosè suoluosè – septyniuos suoluos, 
praeityjè – praeity, piktems šunms – piktiem šunim, senojè trobojè – senoj troboj.

3. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite tekstą.
tas vidùrnakčių demonas ateina į jaukius, gerai rengtus kambarius, atžagaria ran-

ka išdrasko baldus, visom išgalėm temptus į kambarius, gražiai išdėliótus, nudrasko 
visus kambario papuošalus, nuplšia nuo etažerės visas servetėles, išmto knygas, 
jis nusiaubia ir ištuština kambarį... Jam išjus, tarp buvusios savo laimės griuvsių, 
tarp visókių laiškų, pažadų, pkčio ir neišgirstų meilės póstringavimų sdi žmogus 
ir, nedrsdamas nė akių pakelti, klausia savęs, kodėl ši nelaimė užklupo btent jį. Jis 
ateina, tas vidurnakčio demonas, kai įspūdinga tyla gaubia visus kambario baldus, kai 
tik ką gržęs iš ramaus vakarinio pasivaikščiojimo, iš atokių miẽsto skverų, vyras su 
žmóna sdi venas prešais kitą, įslina, kai jie žiri į televizorių, nužengia iš blyškaus 
ekrano, braunasi į jų tarpą, prikišęs savo veidą kalbasi, ne, šnibždasi su venu iš jų. Jis 
prabla, kai jie tli. Įsiterpia, kai žõdžiai plsta srautu, jis išryškja melancholiško 
móters veido brúožuose, jis visą laiką šmėžúoja tarp jdviejų, įsigauna iš gatvės, atei-
na kino herojų pavidalu – niẽkas nuo jo neapsaugotas, jis týko kiekveną akimirką, jis 
púola negailestingai ir iš pasalų. Jis ateina, kai šeima sdi už švaraus, skaniai parengto 
stalo, kai ant lėkštės krašto padedamas šaukštas, kai žõdžiai pasakomi santūriai, taktiš-
kai skamba balsai, taktiškai kalba žvilgsniai ir gestai, kai, žirint iš šalies, atródo, kad ši 
šeima – idiliškas laimės ir santarvės vaizdelis, tikras pagal visus gýdytojų, sveiko prõto 
ir etikos reikalavimus sukurtos šeimos pavyzdys. (B. Radzevičius)

2.4. Priešpaskutinio skiemens taisyklė

1.9 poskyryje rašyta, kad dabartinė kaitomųjų žodžių kirčiavimo sistema susiformavo dėl 
sosiūro ir Fortunatovo dėsnio, kurio veikimas dabartinėje kalboje aprašomas priešpas-
kutinio skiemens taisykle. taigi priešpaskutinio skiemens taisyklė yra vienas iš svarbiau-
sių lietuvių kalbos kirčiavimo dėsnių.

Jei priešpaskutinis skiemuo trumpasis arba tvirtagalis, tai kirtis tam tikrose 
formose nušoka į galą. tos formos yra:
	veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmasis ir antrasis 

asmuo, pvz.: 
šaũkia – šaukiù, šauk; 
gržta – grįžtù, grįžt; 



46 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

tùpi – tupiù, tup; 
rãdo – radaũ, rada; 
rto – ritaũ, rita 
(plg. veiksmažodžius su tvirtaprade priegaide priešpaskutiniame skiemenyje 
mýli – mýliu, mýli; bgo – bgau, bgai);

	linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos vardininkas su galūne -a, vienaskaitos įnagi-
ninkas su vienskiemene galūne -(i)a, -e, -(i)u, vienaskaitos vietininkas su vienskie-
mene galūne -e ir daugiskaitos galininkas, pvz.: 

rañką – rankà, su rankà, rankàs; 
gẽrą – gerà, su gerà, geràs; 
añtrą – antrà, su antrà, antràs; 
rãštas – raštù, raštè, raštùs; 
gẽras – gerù, gerùs; 
añtras – antrù, antrùs; 
glę – gėlè, gėlès; 
pelis – peiliù, peiliùs; 
gadį – gaidžiù, gaidžiùs; 
šaũnų – šauniù, šauniùs; 
vãgį – vags; 
inžiniẽrius – inžinieriùs 
(plg. vardažodžius su tvirtaprade priegaide: šáukštas – šáukštu, šáukšte, šáukštus; 
pýpkė – pýpke, pýpkes; sáuja – su sáuja, sáujas; prmas – prmu, prmus).

Įsidėmėti: kai kurių vardažodžių, priešpaskutiniame skiemenyje turinčių tvirtapradę 
priegaidę, vienaskaitos vardininkas su galūne -a ir vienaskaitos vietininkas su viens-
kiemene galūne -e taip pat kirčiuojamas gale (dėl daugiskaitos naudininko taisyklės, 
žr. 2.7 poskyrį), pvz.: gálvą – galvà (vns. vard.), béržas – beržè (vns. viet.).

Jeigu iš klausos arba pagal garsinę sandarą sunku nustatyti priešpaskutinio skiemens 
priegaidę, tada kai kurių žodžių priegaidę galima pasitikrinti ir žodyne. tarkim, žo-
dyne parašyta dỹgsnis, skỹdas, glúosnis. Vadinasi, pirmieji du žodžiai (dỹgsnis, skỹdas 
sukirčiuoti tvirtagališkai priešpaskutiniame skiemenyje) paklūsta priešpaskutinio skie-
mens taisyklei ir turime kirčiuoti: dygsniù, skydù, skydè, dygsniùs, skydùs. trečiasis žo-
dis (glúosnis) priešpaskutiniame skiemenyje turi tvirtapradę priegaidę, tad kirčiuosime: 
glúosniu, glúosnius. Kai kurių vardažodžių (su vns. vard. galūne -a, -ė, -ys, -us ir kt.) 
priegaidę rodo kirčiuotė (apie jas kalbėsime 2.8 poskyryje).

Priešpaskutinio skiemens taisykle galima remtis, norint taisyklingai sukirčiuoti tuos 
kaitomuosius – linksniuojamuosius ir asmenuojamuosius – žodžius, kurių priešpaskuti-
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nio skiemens priegaidės negalima nustatyti iš klausos. tada taikome vadinamąją atvirkš-
tinę priešpaskutinio skiemens taisyklę.

2 lentelė. Vardažodžio formos, paklūstančios priešpaskutinio skiemens taisyklei

linksnis Vardininko galūnės
-a -as -ė -is, -ys -(i)us

vns. vard. rankà, gerà, antrà     
vns. įnag. sù rankà, sù gerà,  

sù antrà
raštù, gerù,  
antrù

gėlè peiliù, gaidžiù šauniù

vns. viet.  raštè    
dgs. gal. rankàs, geràs,  

antràs
raštùs, 
gerùs, 
antrùs

gėlès peiliùs, 
gaidžiùs, vags

inžinieriùs, 
šauniùs

Tvirtagalę priegaidę priešpaskutiniame skiemenyje turi tie žodžiai, kurių 
daugiskaitos galininkas, esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirma-
sis ir antrasis asmuo kirčiuojamas gale, pvz.: 

krantùs (krantù) – krañtas; 
sodùs (sodù) – sõdas; 
vilkùs (vilkù) – vikas; 
žodžiùs (žodžiù) – žõdis; 
dgs. gal. altoriùs – vns. vard. altõrius; 
dienàs (vns. vard. dienà, su dienà) – diẽną; 
gėlès (su gėlè) – glę; 
žiūriù, žiūr – žiri; 
grįžaũ, grįža – grįžo.

Jei minėtos formos kirčiuojamos ne gale, tai jų (ir kitų tame skiemenyje 
kirčiuotų formų) priegaidė tvirtapradė, pvz.: 

kálnus (kálnu) – kálnas; 
linus (linu) – linas; 
tltus (tltu) – tltas; 
snus – snų; 
senas (vns. vard. sena, su sena) – seną; 
zýles (su zýle) – zýlę; 
mýliu, mýli – mýli; 
bgau, bgai – bgo.
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 Užduotys 
1. Sukirčiuokite šių žodžių daugiskaitos galininką. Paaiškinkite, kodėl ne visi žodžiai kir-

čiuojami gale. Pirmosios grupės žodžių kirčiuoto skiemens truk mę ir priegaidę nesun-
kiai nustatysite iš klausos. Antrosios grupės priegaidė pažymėta.

1) uždangą – uždangas, išdaigą – išdaigas, suknią – suknias, dvasią – dvasias, pasaką – 
pasakas, girią – girias, ranką – rankas, maniškis – maniškius, gulbė – gulbes, tulpė – tulpes, 
bruknė – bruknes, slidė – slides, prekė – prekes, laumė – laumes, puskojinė – puskojines, 
senelė – seneles, penktas – penktus, butas – butus, ratukas – ratukus, centas – centus, 
litas – litus, šimtas – šimtus, testas – testus, raštas – raštus, lukštas – lukštus, pirštas – 
pirštus, tiltas – tiltus, medelis – medelius, sausainis – sausainius, stiklinis – stiklinius;

2) krslas – krėslus, gralas – gėralus, bdą – bėdas, pdą – pėdas, sklą – sėklas, 
dỹgsnis – dygsnius, klỹksmas – klyksmus, lỹgis – lygius, sỹkis – sykius, skỹdas – skydus, 
strižas – įstrižus, gýslą – gyslas, plỹtą – plytas, slỹvą – slyvas, vỹšnią – vyšnias, dróbė – 
drobes, griõvį – griovius, põpierius – popierius, kótas – kotus, krósnis – krosnis, plótas – 
plotus, vókas – vokus, óžką – ožkas, skõlą – skolas, dmas – dūmus, grdas – grūdus, 
knas – kūnus, rpestis – rūpesčius, lžis – lūžius, pslę – pūsles, smgis – smūgius, 
sris – sūrius, švis – šūvius, rešas – riešus, skiẽpas – skiepus, viẽtą – vietas, lepą – 
liepas, presaga – priesagas, guõlis – guolius, púodas – puodus, rúožas – ruožus, šúolis – 
šuolius, júostą – juostas, puõtą – puotas, úodegą – uodegas.

2. Sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos pirmąjį ir antrąjį asmenis. Paaiškinkite, kodėl 
ne visi žodžiai kirčiuojami gale. Pirmosios grupės žodžių kirčiuoto skiemens trukmę ir 
priegaidę nesunkiai nustatysite iš klausos. Antrosios grupės priegaidė pažymėta.

1) gerbia – gerbiu, gerbi; skuba – skubu, skubi; neigia – neigiu, neigi; rengė – rengiau, 
rengei; lipo – lipau, lipai; klausė – klausiau, klausei; graibsto – graibstau, graibstai; 
kraustė – krausčiau, kraustei; dažo – dažiau, dažei; keikia – keikiau, keikei; veda – vedu, 
vedi; balo – balau, balai; gabena – gabenu, gabeni; garbino – garbinau, garbinai; raugina – 
rauginu, raugini; vaikščiojo – vaikščiojau, vaikščiojai; klaupė – klaupiau, klaupei; tarė – 
tariau, tarei; kalena – kalenu, kaleni; sminga – smingu, smingi; neigė – neigiau, neigei; 
sensta – senstu, sensti; keliavo – keliavau, keliavai;

2) grbia – grėbiu, grėbi; žymjo – žymėjau, žymėjai; skreja – skrieju, skrieji; 
sjo – sėjau, sėjai; spiẽgia – spiegiu, spiegi; mgsta – mėgstu, mėgsti; võgė – vogiau, 
vogei; gỹja – gyju, gyji; tiẽkė – tiekiau, tiekei; rkė – rėkiau, rėkei; naudója – naudoju, 
naudoji; klỹkė – klykiau, klykei; nỹksta – nykstu, nyksti; pỹko – pykau, pykai; vỹksta – 
vykstu, vyksti; klója – kloju, kloji; plójo – plojau, plojai; grójo – grojau, grojai; liẽpia – 
liepiu, liepi; slpė – slėpiau, slėpei; krỹpsta – krypstu, krypsti; trỹpė – trypiau, trypei; 
tpė – tūpiau, tūpei; nuõdijo – nuodijau, nuodijai; liẽčia – liečiu, lieti; tiẽsia – tiesiu, 
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tiesi; kviẽtė – kviečiu, kvieti; šviẽčia – šviečiu, švieti; slýsta – slystu, slysti; drskė – 
drėskiau, drėskei; ptė – pūčiau, pūtei; piẽšė – piešiau, piešei; trókšta – trokštu, trokšti; 
lõšė – lošiau, lošei; puõšia – puošiu, puoši; ruõšė – ruošiau, ruošei; kliva – kliūvu, 
kliūvi; dživo – džiūvau, džiūvai; grežia – griežiu, grieži; bržė – brėžiau, brėžei; 
čiuõžė – čiuožiau, čiuožei; lžo – lūžau, lūžai.

3. Pasakykite a grupės vienaskaitos vardininką, b grupės – vienaskaitos įnagininką.
a) Ãstą, Austją, Aũšrą, Brigtą, Dáivą, Dãlią, Diãną, edtą, elẽną, Gabją, iẽvą, ilòną, 

Ìngą, irèną, Jolántą, Judtą, Jùrgą, Kleopãtrą, Kristną, láimą, láurą, lną, lorètą, Marją, 
Mldą, Palmỹrą, Renãtą, Rmą, Rtą, Ròmą, Rtą, Váivą, Violètą;

b) Adõmas, Ãgnė, Áistė, Agirdas, Avydas, Arnas, Audrõnė, Aũksė, Danguõlė, 
Gabriẽlė, Giẽdrius, Ìndrė, Jzus, Jõnas, Jùrgis, Kstas, láimis, laurỹnas, Mañtas, 
Ramnas, Rõkas, Výtautas.

4. Remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle, sukirčiuokite šių žodžių vie-
naskaitos galininką. Pasitikrinkite 1 priede.

Dėdès – dėdę, dsnius – dėsnį, kėdès – kėdę, žvris – žvėrį, drgnus – drėgną, lėtùs – 
lėtą, psčius – pėsčią;

blynùs – blyną, grybùs – grybą, rýtus – rytą, skylès – skylę, skyriùs – skyrių, sklypùs – 
sklypą, skrydžiùs – skrydį, výrus – vyrą, žygiùs – žygį, žymès – žymę, blyškiùs – blyškų, 
gývus – gyvą, grýnus – gryną, įžymiùs – įžymų, lýgius – lygų, ryškiùs – ryškų, tyliùs – tylų;

brólius – brolį, nósis – nosį, órus – orą, pókštus – pokštą, ponùs – poną, rožès – rožę, 
stógus – stogą, šokiùs – šokį, šónus – šoną, žodžiùs – žodį, žolès – žolę, blogùs – blogą, 
dorùs – dorą, dosniùs – dosnų, įdomiùs – įdomų, plónus – ploną, stórus – storą;

brūkšniùs – brūkšnį, krmus – krūmą, mrus – mūrą, mūšiùs – mūšį, rmus – rūmą, 
silus – siūlą, siūlès – siūlę, šūkiùs – šūkį, kius – ūkį, įžūliùs – įžūlų, liūdnùs – liūdną, 
rgščius – rūgštų, srius – sūrų;

bredžius – briedį, gesmes – giesmę, miegùs – miegą, miestùs – miestą, priedùs – priedą, 
prešus – priešą, riekès – riekę, siekiùs – siekį, grežtus – griežtą, ketus – kietą, lesus – 
liesą, melus – mielą, rebius – riebų, šviesiùs – šviesų, šviežiùs – šviežią, tiesiùs – tiesų;

brúožus – bruožą, duobès – duobę, juokùs – juoką, púokštes – puokštę, skrúostus – 
skruostą, slúoksnius – sluoksnį, júodus – juodą, kruopščiùs – kruopštų, núogus – nuogą, 
puošniùs – puošnų.

5. Sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos įnagininką. Pasitikrinkite 1 priede.
Bdą – su bėda, gdą – su gėda, msą – su mėsa, nščią – su nėščia, pdą – su pėda;
bỹlą – su byla, gýslą – su gysla, knỹgą – su knyga, plỹtą – su plyta, spỹną – su spyna;
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glõbą – su globa, kóją – su koja, pórą – su pora, skõlą – su skola, žmóną – su žmona;
lepą – su liepa, pevą – su pieva, tiẽsą – su tiesa, viẽšnią – su viešnia, viẽtą – su vieta;
jrą – su jūra, lpą – su lūpa, pgą – su pūga, rtą – su rūta;
dúoną – su duona, júostą – su juosta, úogą – su uoga, uõlą – su uola.

6. Remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle, sukirčiuokite veiksmažodžių 
vienaskaitos trečiąjį asmenį. Pasitikrinkite 1 priede.

Griebiù – griebia, gróbiau – grobė, riedù – rieda, sdžiu – sėdi, skrejau – skriejo, 
tyliù – tyli, dėviù – dėvi, mūviù – mūvi, pasigrožiù – pasigroži, bgau – bėgo, mgstu – 
mėgsta, vogiaũ – vogė, ródžiau – rodė, gyjù – gyja, išmókau – išmoko, plšiu – plėšia, 
dsčiau – dėstė, výstau – vystė, riekiaũ – riekė, lėkiaũ – lėkė, rėkiù – rėkia, pykstù – 
pyksta, vykstù – vyksta, kylù – kyla, ėmiaũ – ėmė, išdmiau – išdūmė, slėpiaũ – slėpė.

7. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite Vinco Mykolaičio-Putino eilė-
raščio fragmentą. Nurodykite, kuo remdamiesi sukirčiavote: a) pagal garsinę sandarą, 
b) žodžio galo taisykle, c) priešpaskutinio skiemens taisykle.
Jie (__) negirdi (__) –
tie (__), kurie (__) girdėt (plg. girdti) privalo (__).
Jie nemato (__) –
tie, kurie, matyt (plg. matti) turtų.
Jiems (__) nebėr (__) viršuj (__) dangaus (__) žvaigždėto (__), –
ir (__) nebėr šioj (__) žemėj (__) idealo (__).

tu (__) išeitum (__), kai (__) krūtinę (__) maudžia (__),
tylų (__) vakarą (__) prie (__) kiemo (__) vartų (__).
tu (__) sudtum vieną (plg. dgs. g. venas) maldą (__) graudžią (__),
tą (__), kur (__) lūpos (__) tỹliai nakčiai (__) tartų (__).

8. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite tekstą. Dviskiemenių žodžių, 
šak nyje turinčių ilguosius balsius ar dvibalsius ie, uo, priegaidę galite pasitikrinti 3 ir 
4 priede. Pažymėkite žodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei.

Žiemą miške dažnai kyla rūkas, krinta sniegas ir žemę kausto smarkūs šalčiai. Va-
karais, kai saulė blanksta, žmones apsėda baimė. net kirvis iš rankų krenta, kraujas 
stingsta, kai tolumoj ima staugti vilkas. Ką gali kaltinti? Čia niekas nekaltas, nes kai 
baigiasi ruduo, ateina šaltas metų laikas. Viską jis keičia ir tik savo naują tvarką palieka. 
Kai snaigės dulka ar pūga šėlsta, negali net kelio pažinti: mirga jis baltas kaip pienas. 
tada ir kietas purvas tampa tik smulkmena. Ankstų žiemos rytą vangiai veriasi tvarto 
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vartai, lėtai žengia senas kuinas. Brenda jis per sniegą, vargsta, vos roges tempia. Dabar 
neketina jis muistytis, į šonus pulti ar kaip vaikas su vežiku grumtis, garsiai žvengti, 
spardytis. Jau ir pilkas zuikis jam nebaisus, todėl nereikia arklio barti ar pliekti. Pintas 
rimbas be darbo lieka. Bet kai jaunas žirgas skuodžia, neverta jo ginti. tada nelieka 
laiko rogėms snausti – skrieja jos į aukštą kalną lyg stebuklingos. net kurmis nuo to-
kio bildesio giliau į žemę lenda. (J. Vanagaitė)

2.5. Bendraties priegaidė

Priešpaskutiniame skiemenyje kirtį gali turėti ir bendratis, kuri gali būti priesaginė ir 
nepriesaginė. Kirčiuotos bendraties priesagos visada tvirtapradės, pvz.: šienáuti, 
kūrénti, kentti, maitnti, skaitýti, skrajóti, kirčiúoti.

Jeigu nepriesaginės bendraties šaknyje yra mišrusis dvigarsis ar sudėtinis 
dvibalsis, priegaidę dažniausiai nustatome iš klausos, pvz.: lukti, keñkti.

nepriesaginių (paprastųjų) veiksmažodžių bendraties su ilgaisiais balsiais ir ie, uo 
priegaidę galima nustatyti remiantis kitų dviejų pagrindinių formų priegaide. Jei bent 
vienoje (esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens) formoje yra tvirtapradė 
priegaidė (o jų priegaidę nustatome remdamiesi priešpaskutinio skiemens taisykle), 
tai ir bendratis turi tvirtapradę priegaidę, pvz.: 

riẽkti – riẽkia (nes riekiù, riek), riẽkė (nes riekiaũ, rieke), 
sti – sja (nes sju, sji), sjo (nes sjau, sjai), 
dúoti – dúoda (nes dúodu, dúodi), dãvė (nes daviaũ, dave), 
dti – dẽda (nes dedù, ded), djo (nes djau, djai).

išimtis veiksmažodžiai, kurių būtajame kartiniame laike kirčiuotas skiemuo sutrumpėja, 
jie dažniausiai turi tvirtapradę priegaidę, pvz.: 

bti (yrà [bna, bva, ẽsti], bùvo), 
kliti (kliva, kliùvo), 
griti (griva [grina], griùvo), 
siti (siùva, siùvo), 
pti (pva, pùvo), 
žti (žva [žsta], žùvo), 
gýti (gỹja, gjo), 
lýti (lỹja, ljo), 
šlýti (šlỹja, šljo), 
rýti (rỹja, rjo), 
výti (vẽja, vjo).
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1. Sukirčiuokite: a) priesagines, b) nepriesagines bendratis. Parašykite ir sukirčiuokite 

veiksmažodžių formas, kuriomis remdamiesi nustatėte bendraties priegaidę.
a) Kalbėti, sakyti, banguoti, statyti, keiksnoti, skaičiuoti, vadinti, kapstyti, vaizduoti, 

skubėti, sodinti, giedoti, klausyti, kvatoti, žydėti, vaikyti, kartoti, valgydinti, vaduoti, 
mėginti, sėdėti, žygiuoti; 

b) skrieti___________________________________________________________, 
bėgti_____________________________________________________________, 
spiegti_____________________________________________________________, 
siekti______________________________________________________________, 
lėkti_______________________________________________________________, 
rėkti_______________________________________________________________, 
nykti______________________________________________________________, 
vykti______________________________________________________________, 
trūkti______________________________________________________________, 
kloti______________________________________________________________, 
moti______________________________________________________________, 
šluoti______________________________________________________________, 
krypti_____________________________________________________________, 
ėsti_______________________________________________________________, 
liesti______________________________________________________________, 
tiesti_____________________________________________________________, 
plėsti______________________________________________________________, 
slysti______________________________________________________________, 
pūsti______________________________________________________________, 
piešti______________________________________________________________, 
plyšti______________________________________________________________, 
trykšti_____________________________________________________________,
trokšti_____________________________________________________________, 
ošti_______________________________________________________________, 
lošti_______________________________________________________________, 
ruošti______________________________________________________________, 
griūti______________________________________________________________, 
pūti______________________________________________________________,
brėžti_____________________________________________________________, 
čiuožti____________________________________________________________, 
lūžti______________________________________________________________.
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2. Sukirčiuokite patarlėse ir priežodžiuose pavartotus veiksmažodžius.
Pilvas krutėti išmoko. Veiku pagadinti, bet neveiku pataisyti. ir asilas moka ausim 

karpyti, bet ar gali jis arklą patampyti. Jei tiesos negali pasakyti, geriau nutylėti. Moka 
rašyti, bet nemoka skaityti. Yra ko klausyti, bet nėra ką kitam pasakyti. išėjo šunims 
uodegų mezgioti. Abejojo, kad vilkas kitų avis nešiojo, o kai jo nunešė, tada patikėjo 
ir rėkti pradėjo. Ant arklio jojo, arklio ieškojo, žmonių klausinėjo, o ką sakė, negirdėjo. 
susituokti – ne per kelmą šokti, reikia ir pagalvoti. Geriau klausyti, negu blogai kalbėti. 
ir gyventi, ir mirti reikia mokėti. ieško aklo kelią rodyti. 

 

2.6. Kai kurių darinių ir išvestinių veiksmažodžio formų priegaidė

Remdamiesi priešpaskutinio skiemens taisykle ir bendraties kirčiavimo dėsningumais gali-
me nustatyti ir kai kurių darinių ir išvestinių veiksmažodžio formų šaknies priegai-
dę (žinoma, jei tos priegaidės negalime nustatyti pagal garsinę skiemens sandarą). 

tarkim, daiktavardžio rašýtojas priegaidę galima nustatyti remiantis bendratimi rašýti 
(vedinys išlaiko bendraties priesagos tvirtapradę priegaidę). 

Priesaginis veiksmažodis šóktelėti išlaiko pamatinio veiksmažodžio šókti priegaidę, 
kurią nustatome pagal esamojo ir būtojo kartinio laiko formų kirčiavimą: jei šóku, šóki, 
tai ir šóka; jei šókau, šókai, tai ir šóko (prisiminkite priešpaskutinio skiemens taisyklę, 
2.4 poskyris). trečiasis asmuo ir esamajame, ir būtajame kartiniame laike turi tvirtapradę 
priegaidę, vadinasi, ir bendratis kirčiuojama tvirtapradiškai (nepriesaginės bendraties 
kirčiavimo dėsningumai, 2.5 poskyris).

Palyginkite daugiau pavyzdžių, kurių priegaidę nustatome remdamiesi priešpaskutinio 
skiemens taisykle: mókslininkas – mókslas (nes dgs. gal. mókslus), kójinė – kója (nes dgs. gal. 
kójas), nósinė – nósis (nes dgs. gal. nósis), sóstinė – sóstas (nes dgs. gal. sóstus), rbinė – rbas 
(nes dgs. gal. rūbùs), gvulį – gvas (nes dgs. gal. gvus), lgumą, lginti, lgiai (prieveiksmis) – 
lgus (nes dgs. gal. lgius), pabgėlis – pabgo (nes pabgau, pabgai), mókymas – móko (nes 
mókau, mókai), pišinį – pišė (nes piešiaũ, pieše), prieveiksmiai drsiai – drąsiùs, drõviai – 
droviùs. Reikia nepamiršti, kad čia gali vykti priegaidžių kaita (metatonija), pvz.: rpintis (plg. 
rpi), dáilinti (plg. dalų), drsinti (plg. drsų), rkauti (plg. rkti), škauti (plg. šaũkti).

Remiantis pagrindinės veiksmažodžio formos kirčio vieta ir priegaide, galima nesun-
kiai sukirčiuoti išvestines veiksmažodžio formas: daugelis jų išlaiko pagrindinės formos 
priegaidę (tik neveikiamieji, reikiamybės dalyviai ir pusdalyviai kirčiuojami dvejopai, 
apie juos žr. 3.10 poskyryje).

esamojo laiko dúoda, riẽkia (plg. dúodu, dúodi; riekiù, riek) priegaidę išlaiko:
dúodantis, riẽkiantis (veikiamasis esamojo laiko dalyvis),
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dúodamas, riẽkiamas (neveikiamasis esamojo laiko dalyvis),
dúodant, riẽkiant (esamojo laiko padalyvis).

Būtojo kartinio laiko bgo, kviẽtė (plg. bgau, bgai; kviečiaũ, kviete) priegaidę išlaiko:
bgęs, kviẽtęs (veikiamasis būtojo kartinio laiko dalyvis),
bgus, kviẽtus (būtojo kartinio laiko padalyvis).

Bendraties sprsti (plg. spréndė), skaitýti (priesaga) priegaidę išlaiko:
sprsdavo, skaitýdavo (būtasis dažninis laikas),
sprstų, skaitýtų (tariamoji nuosaka),
sprsk, skaitýk (liepiamoji nuosaka),
sprsdavęs, skaitýdavęs (veikiamasis būtojo dažninio laiko dalyvis),
sprsiantis, skaitýsiantis (veikiamasis būsimojo laiko dalyvis),
sprstas, skaitýtas (neveikiamasis būtojo laiko dalyvis), 
sprsimas, skaitýsimas (neveikiamasis būsimojo laiko dalyvis),
sprstinas, skaitýtinas (reikiamybės dalyvis),
sprsdamas, skaitýdamas (pusdalyvis),
sprsdavus, skaitýdavus (būtojo dažninio laiko padalyvis),
sprsiant, skaitýsiant (būsimojo laiko padalyvis).

Įsidėmėti: būsimojo laiko trečiajame asmenyje vyksta priegaidžių kaita (metatoni-
ja), pvz.: sprsti – sprs, skaitýti – skaitỹs (šios formos kirčiuojamos pagal žodžio galo 
taisyklę), nors kiti asmenys išlaiko bendraties priegaidę, pvz.: sprsti – sprsiu, sprsi; 
skaitýti – skaitýsiu, skaitýsi.

Kirčiuotas ilgasis priešdėlis (jei juos sudaro ne padėtiniai a, e) dažniausiai yra tvir-
tapradis, pvz.: apýgeris, -ė, apýsaka, atókvėpis, núodėmė, pókylis, póprastis, -ė, presaga, 
prešdėlis, sámplaika, sántaika, sžinė, užúomarša. 

išimtys: ant- (pvz.: añtkapis, añtspaudas, añtplūdis, añtraštė, añtklodė), im- (pvz.: 
ipilas), in- (pvz.: iñkilas, iñdėlis, iñkaras, iñtarpas), per- daiktavardžiuose, padarytuose 
iš daiktavardžių (pvz.: pepetė, pekaklis, bet pérvežti, pérskaityti, pértrauka), į- ne daikta-
vardžiuose (pvz.: strižas, neša, bet lanka, vadas).

a, e veiksmažodžiuose paprastai būna trumpieji (pvz.: pàneša, nèneša), o daiktavar-
džiuose ir būdvardžiuose – tvirtagaliai (pvz.: ãpdaras, ãpskritas, ãplankalas, ãtspalvis, 
ãtbulas, pãmatas, prãvardę, pãrašas, nẽrimas, nẽgandą).

Dūrinių pirmasis dėmuo paprastai išlaiko pamatinio žodžio priegaidę, pvz.: žedlapis 
(plg. žedus), žỹgdarbis (plg. žỹgį, nes žygiùs). Jei pirmajame dėmenyje susidaro antrinis 
samplaikinis dvigarsis, jo priegaidė tvirtapradė, pvz.: gárlaivis (plg. ga-ras), šùndaktaris 
(plg. šu-nį), geležnkelis (plg. geleži-nis), káržygį (plg. ka-ras), stáltiesė (plg. sta-las).

Dūrinių kirčiuotas ilgasis jungiamasis balsis, išskyrus -(i)a-, turi tvirtapradę priegaidę, 
pvz.: žemlapis, kalbótyra, dailýraštis, kojgalis, bet gandrãlizdis, šakniãvaisis.
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Antrasis dūrinių dėmuo dažniausiai turi tvirtagalę priegaidę (prisiminkite 1.6 po-
skyryje aptartą dėsningą metatonija, vykstančią šiuose dūriniuose), pvz.: savanaũdis, -ė, 
bendramõkslis, -ė. išimtys: pelda, rugsjis, rugpjtis, rugiapjtė, skruzdda, šienapjtė, 
žuvdra ir kt.

lietuvių kalboje yra tokių daugiaskiemenių žodžių, kurie dabartinės kalbos požiūriu 
laikomi paprastaisiais (ne vediniais). Jeigu jiems sukirčiuoti negalima pritaikyti jokios 
taisyklės, tada reikia pasitikrinti žodyne, pvz.: žuolas, dóbilas, gómurį, kdikis, lemenį, 
mótina, óbelį, óbuolį, pemenį, põpierius, rešutas, skemenį, skrbėlę, vliava, vesulas, 
višpats, vókietis, vóverę.

 Užduotys 
1. Gretindami nustatykite vedinių priegaidę.
Būti – būsena, dėmisi – dėmesį, kūrė – kūrinį, liūdi – liūdesį, švyti – švyturį, mąsto – 

mąstymas, būstas – būstinė, šypsosi – šypsena, vėlų – vėlumą, lieka – liekaną, tėvas – 
tėviškė, vyras – vyriškas, žmogų – žmogiškas, niekas – niekintojas – niekinti, sėdėjo – 
sėdėjimas, juodas – juodinti, lėtas – lėtinti, nuodas – nuodyti.

2. Sukirčiuokite išvestines šių veiksmažodžių formas.

Forma sėdti, 
sdi, 
sėdjo

lsti, leñda, 
liñdo

bti, sti,
bùvo

skaičiúoti, 
skaičiúoja, 
skaičiãvo

būt. d. l. 3 a. sėdėdavo lįsdavo būdavo skaičiuodavo

tar. n. 3 a. sėdėtų lįstų būtų skaičiuotų

liep. n. 2 a. sėdėk lįsk būk skaičiuok

veik. r. būt. d. l. dlv. vns. v. sėdėdavęs lįsdavęs būdavęs skaičiuodavęs

pusd. vns. sėdėdamas lįsdamas būdamas skaičiuodamas

būt. d. l. pad. sėdėdavus lįsdavus būdavus skaičiuodavus

veik. r. es. l. dlv. vns. v. sėdintis lendantis esantis skaičiuojantis

neveik. r. es. l. dlv. vns. v. sėdimas lendamas esamas skaičiuojamas

es. l. pad. sėdint lendant esant skaičiuojant

veik. r. būt. k. l. dlv. vns. v. sėdėjęs lindęs buvęs skaičiavęs

būt. k. l. pad. sėdėjus lindus buvus skaičiavus
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3. Sukirčiuokite išvestines veiksmažodžių formas. Kaip nustatėte priegaidę? Parašykite ir 
sukirčiuokite b grupės žodžių formas, kuriomis remdamiesi nustatėte priegaidę.

a) Girdėdamas, naikintų, miegosiu, sluoksniuotas, linkėk, rakindami, ridendavus, 
žiūrėsim, dalindavo, tingėdavus, ieškotinas, badytų, žvejodamas, skraidysiu, brangink, 
valdydavo, kikendavus, mojuodami, lukštendama, dudentų, augintinas, nešiosime, re-
gėtas, diktuotume, bandytinas;

b) drėbdavo __________________________________________________________,
žnybsiu  _____________________________________________________________,
sėjantis  _____________________________________________________________,
mėgstamas  __________________________________________________________,
dygtų _______________________________________________________________,
vogtų _______________________________________________________________,
gyjantis _____________________________________________________________,
vydavome  ___________________________________________________________,
riekiant _____________________________________________________________,
tiekdavęs ____________________________________________________________,
klykdavus  ___________________________________________________________,
pykęs _______________________________________________________________,
lojus  _______________________________________________________________,
plojantis  ____________________________________________________________,
grojamas ____________________________________________________________,
liepęs _______________________________________________________________,
slėpus  ______________________________________________________________,
trypiamas  ___________________________________________________________,
kviečiantis ___________________________________________________________,
šviesime  ____________________________________________________________,
klystantis ____________________________________________________________,
guosdavo ____________________________________________________________,
plėšiamas ____________________________________________________________,
puošiamas ___________________________________________________________,
kliūdavo_____________________________________________________________,
džiūvęs______________________________________________________________,
griežiant_____________________________________________________________,
rėžk ________________________________________________________________,
drožiamas____________________________________________________________.
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4. Sukirčiuokite eilėraštį. Atkreipkite dėmesį į vedinių ir išvestinių formų kirčiavimą.
...pro saulės patekėjimą,
pro obelų žydėjimą,
pro vandenų siūbavimą,
pro žemės sužaliavimą,
pro žiemą ir pro vasarą,
pro žodį, juoką, ašarą,
pro mėnesienos žvilgesį,
pro viltį, baimę, ilgesį,
pro gimstantį ir dygstantį,
pro mirštantį ir nykstantį,
pro silpną ir pro valdantį,
pro alkaną, pro valgantį,
pro pjaunančius, pro sėjančius,
pro tyliai klausinėjančius:
kodėl kodėl kodėl... (Just. Marcinkevičius)

5. Sukirčiuokite priešdėlinius žodžius.
Antakis, priešnuodis, įkainis, atbrailą, prakeiksmas, sąlyga, antkapis, priestatas, įplaukos, 

nuobodulį, nemiga, atokvėpis, antpilas, pogulis, įgūdis, apdaras, pakelia, apskritas, nuojauta, 
apyaušris, įberia, sąmokslas, apysaka, padugnes, pertaras, atodūsis, polinkis, sąmojis, apka-
sas, atskiras, įdaras, atokaita, atriša, įmonė, antklodė, perversmas, intakas, neganda, apybaltis, 
neneša, nuobauda, pabaigą, atbulas, pakaitalas, užuomina, pergalė, įkalnė, prošvaistė, apy-
tikslis, santaka, perkėla, aplankas, atodanga, inkilas, sankaupa, atneša, antkainis, įdaras, atei-
tį, antpečiai, įmoka, antsvoris, atotrūkis, pobūdis, įpila, popietė, įstrižas, atomazga, antausis, 
apybraiža, potekstė, antkainis, pranašas, prakasu, priedanga, nuolydis, prieglauda, apvelka, 
antstolis, įdegis, antpilas, prieškambaris, proskyna, apylinkė, sąmyšis, atodrėkis, antgalis, 
įdėklas, pokalbis, užjūris, indėlis, užuomarša, priemoka, antplūdis, sąskaita, užraktas.

6. Sukirčiuokite dūrinius. Atkreipkite dėmesį į pirmojo dėmens (a), jungiamojo balsio (b) 
ir antrojo dėmens (c) priegaides (pastaruosius kirčiuodami nepamirškite metatonijos).

a) laumžirgis, arbatžolės, duonmilčiai, šilkvabalis, šonkaulis, liepžiedžiai, viešbutis, 
vasarnamis, šunkelis, senbernis, pilkalnis, rūgpienis, gyvenvietė, kelrodis, šviesmatis,  
pėdsakas;

b) dalgiakotis, kraujažolė, dujokaukė, tautodailė, takažolė, dantiraštis, vidudienis, aši-
galis, keiksmažodis, žemėlapis, šiokiadienis, saulėtekis, galvosūkis, ledonešis, kraujospū-
dis, garbėtroška;
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c) šaltanosis, raudongurklė, dykaduonis, minkštaširdis, juodadarbis, gudragalvis, skel-
tažiedis, savanaudis, savanoris, mažareikšmis, baltavilnė, gražiaveidė, aukštaūgis, lygia-
reikšmis, ilgaamžis, dvimotoris, dvikamienė, šimtalangė, abipusis, abišalis, daugiastygė.

7. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite tekstą.
Akimirka sustingsta į amžinybę ir gamtovaizdis atrodo visagalis, beribis, lyg slap-

tažodis, atsiveriantis mano akiratyje. Kai būnu gamtoje, sugrįžta dvasinė pusiausvyra: 
tampu kilniadvasis, tarytum aiškiaregis, širdyje nebelieka tamsiojo pasaulėvaizdžio. iš-
nyksta laikrodžiai, savaitraščiai, dulkėtas senamiestis, veržiantis kaklaraištis, saldžialiežu-
viai prekybininkai, senos sąskaitos ir nauji įkainiai, baltarankės ir vienadienės moterys, 
antrarūšiai viešbučiai, pabodęs valgiaraštis, keiksmažodžiai, lėkšti pokalbiai, viršvalan-
džiai įmonėje, nuobodūs kainoraščiai, sielos žmogžudystės. Mano naujasis pasaulis – tai 
vienkiemis miško proskynoje, pilnavidurė saulėgrąža ir vaiski vaivorykštė. Vieninteliai 
mano bendrakeleiviai – pramuštgalvis pietvakaris vėjas, drovus saulėlydis ir svajingas 
pusmėnulis. tada įsivaizduoju, kad esu tik juodnugaris malkakirtys ar mažaraštis kailia-
raugys, savamokslis žemdirbys arba purvabridys naktigonis. Į mano dienotvarkę įrašytas 
bulviakasis, linarovis, rugiapjūtė ir mėšlavežis. Galbūt vakarais vietoj laikraščio skaitau 
apynaujį pradžiamokslį ar naujai įrištą maldaknygę. Kartais paimu plunksnakotį ir juo-
draštyje kuriu poprasčius dvieilius. O apylinkės pievose nerūpestingai kvepia žiedadul-
kės, prie vieškelio lyg keliarodis rymo koplytstulpis. sieloje taip giedra, šviesu. Jau nesu 
tik vienišas perkūnsargis, stovintis aklavietėje. esu pilnateisis žmogus. (J. Vanagaitė)

2.7. Daugiskaitos naudininko taisyklė

istoriškai daugiskaitos naudininko galūnė yra sutrumpėjusi (jau minėtas pavyzdys: 
gerems iš geremus), todėl ji vienintelė išlaikiusi tvirtapradę priegaidė. tarmėse ir įvai-
riuose sociolektuose šio linksnio kirčio vieta nepakinta, dėl to tai gera atrama norint 
pasitikrinti kai kurių linksnių ar priesagų vedinių kirčiavimą.

Su daugiskaitos naudininko kirčio vieta sutampa kai kurių kitų linksnių 
kirčio vieta, pvz.: kaip kirčiuojami žodžiai káulams, darbáms, bùtams, gėlms, gerems, 
kamuoliáms, ten pat kirtį turės ir:
	daugiskaitos kilmininkas: káulų, darb, bùtų, gėli, ger, kamuoli;
	daugiskaitos įnagininkas: káulais, darbas, bùtais, gėlėms, geras, kamuolias;
	daugiskaitos vietininkas: káuluose, darbuosè, bùtuose, gėlėsè, geruosè, ka muoliuosè.
Kai kurių linksnių kirčio vieta iš dalies sutampa su daugiskaitos kilmininko kirčio 

vieta, pvz.: vienaskaitos vietininkas káule, darbè, gėlėjè, geramè, kamuolyjè.
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tačiau būtina įsidėmėti, kad žodžių, priešpaskutiniame skiemenyje turinčių trum-
pąjį kirčiuotą balsį arba tvirtagalę priegaidę, dėl priešpaskutinio skiemens taisyklės vie-
naskaitos vietininkas su vienskiemene galūne kirčiuojamas gale, nors jų daugiskaitos 
naudininkas kirtį turi kamiene, todėl žodis butè kirčiuojamas gale (nors plg. bùtams). 

taip pat derėtų įsidėmėti, kad niekada nekirčiuojamas vienaskaitos ir daugiskaitos vie-
tininkų dviskiemenių galūnių pirmasis skiemuo, pvz.: gėlėjè, gėlėsè (bet ne gėlje, gėlse).

3 lentelė. Linksniai, pagal daugiskaitos naudininko taisyklę kirčiuojami gale

skai-
čius

linksnis

-(i)a 
dienóms, 
geróms, 
antróms

-(i)as
darbáms, 
gerems,
antrems

-ė 
dėžms

-is, -ys
rašiniáms, 
avms

-(i)us
sūnùms, 
gražems

-i
gražióms

Vns.

vard., išskyrus 
-(i) as ir kai kuriuos 
žodžius su -(i)a

dienà, gerà, 
antrà

 dėž rašinỹs, avs sūnùs, 
gražùs

graž

kilm. su -s
dienõs, gerõs, 
antrõs

 dėžs aviẽs sūnaũs, 
gražaũs

gražiõs

naud. su -(i)am
 gerám, 

antrám
  gražiám  

įnag. su -imi, -(i)umi    avim sūnum  

viet., išskyrus 
antrosios kirčiuotės 
žodžius su -e 

dienojè, 
gerojè, 
antrojè

darbè, 
geramè, 
antramè

dėžėjè rašinyjè, avyjè sūnujè, 
gražiamè

gražiojè

šauksm. su -y, -ie, 
-(i)au

   rašinỹ, aviẽ sūnaũ  

Dgs.

vard., išskyrus su -s
 darba, ger, 

antr
 rašinia   

kilm.
dien, ger, 
antr

darb, 
ger, antr

dėži rašini, avi sūn, 
graži

graži

įnag.
dienoms, 
geroms, 
antroms

darbas, 
geras, 
antras

dėžėms rašinias, 
avims

sūnums, 
gražias

gražioms

viet.
dienosè, 
gerosè, 
antrosè

darbuosè, 
geruosè, 
antruosè

dėžėsè rašiniuosè, 
avysè

gražiuosè gražiosè

šauksm. su -(i)ai  darba  rašinia   
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Remiantis daugiskaitos naudininko kirčio vieta galima sukirčiuoti ne tik to paties 
žodžio formas. nuo pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko kirčio vietos priklauso: 
daiktavardžių su priesaga -ininkas, -ė, būdvardžių su priesaga -inis, -ė, prieveiksmių 
su -(i)ai kirčiavimas (apie juos plačiau žr. 3.1, 3.13 poskyriuose).

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite šių žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos vietininką.
Parodóms – parodoje, parodose; srúogoms – sruogoje, sruogose; grioms – girioje, 

giriose; olóms – oloje, olose; dróbėms – drobėje, drobėse; kėdms – kėdėje, kėdėse; 
radėms – raidėje, raidėse; sienẽlėms – sienelėje, sienelėse; erdvms – erdvėje, erdvėse; 
padažáms – padaže, padažuose; segtùvams – segtuve, segtuvuose; lizdáms – lizde, liz-
duose; laiškáms – laiške, laiškuose; lobýnams – lobyne, lobynuose; procèsams – procese, 
procesuose; miestẽliams – miestelyje, miesteliuose; sausaniams – sausainyje, sausainiuo-
se; leidiniáms – leidinyje, leidiniuose; ksniams – kąsnyje, kąsniuose; būriáms – būryje, 
būriuose; ausms – ausyje, ausyse; skỹriams – skyriuje, skyriuose.

2. Raskite tekste vardažodžius, kurių daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale. Para-
šykite lentelėje tų vardažodžių formas, paklūstančias daugiskaitos naudininko taisy-
klei. Sukirčiuokite tekstą.

senas erelis kadai buvo nustojęs savo metus skaičiuoti, gyvendamas išdidus ir vienišas 
tarp neprieinamų uolų. Bet jėgos jo ėmė sekti ir jis pajuto, jog artinasi paskutinė valanda. 
Garsiai kleketuodamas, erelis sušaukė savo sūnus, gyvenančius kitų kalnų skardžiuose. 
Kai visi susirinko, jis apžvelgė juos iš eilės ir tarė:

– Aš jus išauginau ir išmaitinau ir nuo mažų dienų išmokiau drąsiai žiūrėti į akis saulei. 
Badu numarinau tuos jūsų brolius, kurie negalėjo tverti akinančios šviesos. Štai kodėl 
jūs teisėtai skrajojate aukščiau už kitus paukščius. ir vargas tam, kas drįs artintis prie jūsų 
lizdų! Visi, kas gyvas, dreba prieš jus. Bet būkite taurūs, neskriauskite menkų ir bejėgių. 
neužmirškite senos geros tiesos: bijoti gali priversti, o gerbti – niekados. 

sūnūs pagarbiai klausė tėvo žodžių.
– Mano dienos suskaičiuotos, – tęsė jis. – Bet savo lizde numirti nenoriu. Paskutinį 

kartą pakilsiu aukščiau debesų, kiek tik beužneš mane sparnai. Aš lėksiu stačiai į saulę, 
kad jos spinduliai sudegintų mano senas plunksnas, ir tada krisiu į gelmę… (leonardas 
da Vinčis)
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skaičius linksnis -(i)a -(i)as -ė -is, -ys -(i)us -i

Vns.

vard., išskyrus 
-(i)as

kilm. su -s

naud. su -(i)am

įnag. su -imi, -(i)umi

viet. 

šauksm. su -y, -ie, 
-(i)au

Dgs.

vard., išskyrus -s

kilm.

įnag.

viet.

šauksm. su -(i)ai

2.8. Kirčiuotės

lietuvių kalbos kirtis laisvasis, bet ne chaotiškas, egzistuoja ne tik dėsniai, su kuriais jau 
susipažinote, bet ir kirčiavimo modeliai, lemiantys kirčio vietą. linksniuojamųjų žodžių 
kirčio vieta priklauso nuo jų kirčiuotės.

Kirčiuotės – tai keturi linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo tipai, nustatomi 
pagal daugiskaitos naudininko ir daugiskaitos galininko kirčio vietą (jei dau-
giskaitos nėra, tada pagal vienaskaitos įnagininką ir vietininką). 

Pirmosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas ir galininkas kirtį turi tame 
pačiame kamieno skiemenyje, pvz.: 

daugiskaitos naudininkas: _ _ _ _ šáukštams, úogoms, pavãsariams, tùlpėms; 

daugiskaitos galininkas: _ _ _ _ šáukštus, úogas, pavãsarius, tùlpes.

tai pastovaus kirčiavimo žodžiai, jie visuose linksniuose išlaiko tą pačią kirčio vietą. 

↓
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Įsidėmėti: jei pirmosios kirčiuotės žodis kirtį turi priešpaskutiniame skiemenyje, jo 
priegaidė visada tik tvirtapradė, tolesniame skiemenyje gali būti bet kuri priegaidė ar 
trumpasis kirčiuotas skiemuo. 

Antrosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas kamiene, o ga-
lininkas – galūnėje, pvz.: 

daugiskaitos naudininkas: _ _ _ _ bãtams, daržẽliams, bùtams, rañkoms, žvãkėms; 

daugiskaitos galininkas: _ _ _ _ batùs, darželiùs, butùs, rankàs, žvakès.

Įsidėmėti:
1. Šios kirčiuotės žodžiai kirtį gali turėti tik paskutiniame arba priešpaskutiniame 

skiemenyje (neskaičiuojant dviskiemenių galūnių). 
2. Galūnėje kirčiuojami tik tie linksniai, kurie paklūsta priešpaskutinio skiemens tai-

syklei, t. y. vienaskaitos vardininkas su galūne -(i)a, vienaskaitos įnagininkas su 
vienskiemene galūne -(i)a, -e, -(i)u, vienaskaitos vietininkas su vienskiemene ga-
lūne -e ir daugiskaitos galininkas. 

3. Čia veikia priešpaskutinio skiemens taisyklė, todėl priešpaskutinis skiemuo gali 
būti tik trumpasis arba tvirtagalis. 

Trečiosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas kirtį turi galūnėje, o gali-
ninkas – kamiene (priešpaskutiniame, trečiajame ar tolesniame nuo galo skiemenyje), 
pvz.: 

daugiskaitos naudininkas: _ _ _ _ darbáms 3, kroviniáms 3a, samdiniáms 3b;

daugiskaitos galininkas: _ _ _ _ dárbus, króvinius, sadinius.

Įsidėmėti:
1. trečiosios kirčiuotės žodžių gali būti kirčiuota galūnė arba kuris nors visada tas 

pats kamieno skiemuo. 
2. Jei kirčiuojama galūnė ir priešpaskutinis skiemuo, žodynuose žymima 3. Prieš-

paskutiniame skiemenyje visada esti tik tvirtapradė priegaidė, nes šios kirčiuotės 
žodžiai nepaklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei, pvz.: dárbus, žmónas.

3. Jei kirtis persikelia į trečiąjį nuo galo skiemenį, žodynuose žymima 3a arba 3b, 
pvz.: króvinius 3a; sadinius 3b. trečiosios kirčiuotės indeksas „a“ rodo tvirtapradę 
kirčiuoto negalinio skiemens priegaidę, „b“ – tvirtagalę priegaidę arba trumpąjį 
kirčiuotą skiemenį.

↘

↙
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4. Jei kirčiuojamas ketvirtasis skiemuo, žodynuose žymima 34a (nuobodulỹs, núobodulį) 
arba 34b (uždarumà, ùždarumą). 

5. tolesni skiemenys kirčiuojami retai: paatogrąžỹs 35b, pageležinkel 36b.

Ketvirtosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas ir galininkas kirtį turi ga-
lūnėje, pvz.: 

daugiskaitos naudininkas: _ _ _ _ daržáms, miškáms, dienóms; 

daugiskaitos galininkas: _ _ _ _ daržùs, miškùs, dienàs.

Įsidėmėti: ketvirtosios kirčiuotės žodžiai gali būti kirčiuojami tik paskutiniame arba 
priešpaskutiniame skiemenyje (neskaičiuojant dviskiemenių galūnių), priešpaskutinio 
skiemens priegaidė visada tik tvirtagalė arba trumpasis kirčiuotas skiemuo, nes ketvirto-
sios kirčiuotės žodžiai paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei.  

Įsidėmėti: antrosios ir ketvirtosios kirčiuočių žodžiai paklūsta priešpasku-
tinio skiemens taisyklei.

Visų kirčiuočių modeliai pateikti 4 lentelėje. 

Kad būtų lengviau perprasti kirčiuotes, sugretinkite tos pačios galūnės visų kirčiuočių 
daiktavardžių ir būdvardžių pavyzdžius 5–11 lentelėse.

Daiktavardžių, turinčių galūnę -as, kirčiuočių pavyzdžiai pateikti 5 lentelėje. iš 
lentelės matyti, kad panašiai kirčiuojami pirmosios ir antrosios bei trečiosios ir ketvirto-
sios kirčiuočių žodžiai. 
	Antrosios kirčiuotės žodžiai nuo pirmosios skiriasi tik tais linksniais, kurie pa-

klūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei (vienaskaitos įnagininku ir vie-
tininku, daugiskaitos galininku): sodù, sodè, sodùs. Daugelis antrosios kirčiuotės 
linksnių kirtį turi kamiene, tad dėl analogijos šnekamojoje kalboje neretai ir links-
niai, paklūstantys priešpaskutinio skiemens taisyklei, kirčiuojami su atitrauktiniu 
kirčiu kamiene. 

	Ketvirtosios kirčiuotės žodžiai nuo trečiosios skiriasi dviem linksniais, ku-
rie paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei (vienaskaitos įnagininku ir 
daugiskaitos galininku): daržù, daržùs. Daugelis ketvirtosios kirčiuotės daugis-
kaitos linksnių kirčiuojami gale, todėl čia kirtis iš galininko rečiau atitraukiamas 
ir taip elgiamasi ne dėl analogijos, o dėl polinkio atitraukti kirtį iš trumposios 
galūnės.

↓
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4 lentelė. Kirčiuotės
Kad būtų patogiau mokytis, lentelėje tvirtagalė priegaidė žymima riestiniu ženklu, tvirtapradė – tik 
dešininiu, o kairinis ženklas žymi trumpąjį skiemenį. Brūkšneliais, kaip ir ankstesnėse schemose, žymimi 
skiemenys. Įnagininke ir vietininke žodžiai gali turėti dviskiemenes galūnes, todėl lentelėje parašytas dar 
vienas brūkšnelis.

Kirčiuotė 1 2 34a/4b 3a/b 3 4

Vns. 
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _ ( _ )
_    ~ ̀ ´  _́     _ ( _ )
_    ~ ̀ ´  _́     _

_      _                                         _ ~  ̀                     _̀   1
_      _                                         _ ~  ̀                     _ 
_      _                                         _ ~  ̀                     _
_      _                                         _ ~  ̀                     _
_      _                                         _ ~  ̀                     _̀                                      2  ( _ )
_      _                                         _ ~  ̀                     _̀                                          3 ( _ )
_      _                                         _ ~  ̀                     _ 

 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ _́                                                                _    ~ ̀    1
 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ _́                                                                 _    ~ _    ~     2
 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ _́                                                                                    _́    3
 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ _́      _
 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ ́ _  _          _ ( _̀ )  4
 _ _ _ _      ̀  ( _̀ )  5  

 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ _́    _    ~     6

 _                                         _ ~  ̀                  _    ~ ̀    1  
 _                                         _ ~  ̀                  _    ~ _    ~     2  
  _                                         _ ~  ̀                  _́    3  
  _                                         _ ~  ̀                  _
 _  _         _      ̀  ( _̀ )  5  
 _  _         _      ̀  ( _̀ )  5  
 _  _    ~ ̀      _    ~     6  

Dgs.
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _
_    ~ ̀ ´  _́     _ ( _ )
_    ~ ̀ ´  _́     _ ( _ )
_    ~ ̀ ´  _́     _

_      _                                         _ ~  ̀                     _ 
_      _                                         _ ~  ̀                     _
_      _                                         _ ~  ̀                     _
_      _  _      _      ̀
_      _                                         _ ~  ̀                     _                                     ( _ ) 
_      _                                         _ ~  ̀                     _                                     ( _ ) 
_      _                                         _ ~  ̀                     _

 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ ´_  _     ~̀_  _          7
 _      _  _         _    ~  

 _      _  _       _́   
 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ ´_  _     _
 _      _  _         _    ~    ( _̀ )  5  

 _      _  _         _      ̀  ( _̀ )  5  

 _    ~ ̀ ´ _    ~ ̀ ´ ´_  _                                              ~̀_  _         7

 _  _    ~ ̀       _    ~ ̀    7
 _  _         _    ~  
 _  _       _́   
 _  _        _      ̀ 
 _  _             ~_  _          ( _̀ )  5  
 _  _         _      ̀  ( _̀ )  5  
 _        _    ~ ̀       _    ~ ̀    7

Pastabos 1 jei galūnė -(i)a
2 jei galū-
nė -(i) a, -e, -(i)u 
3 jei vienskieme-
nė galūnė -e 

1 jei galūnė -(i)as, kirčiuojama kamiene
2 jei galūnė -(i)o, kirčiuojama kamiene
3 jei galūnė -(i)am, kirčiuojama galūnėje
4 jei galūnė -(i)umi, -imi, kirčiuojama galūnėje
5 visada kirčiuojamas tik paskutinis skiemuo
6 jei daikt. galūnė -(i)a, -e, kitų vardažodžių -(i)as, kirčiuojama kamiene
7 jei daikt. galūnė -(i)ai, kitų vardažodžių -i, kirčiuojama galūnėje

Antrosios ir ketvirtosios kirčiuočių žodžiai panašūs tuo, kad jie paklūsta 
priešpaskutinio skiemens taisyklei. tą turite įsidėmėti ir, radę žodyne parašyta an-
troji ar ketvirtoji kirčiuotė, žinosite, kad šių žodžių vienaskaitos įnagininkas ir vietinin-
kas, daugiskaitos galininkas kirtį turi galūnėje.

trečiosios kirčiuotės žodžiai kálnas, áitvaras, ãtvaizdas kirčiuojami gale arba kuriame 
nors negaliniame (būtinai visada tame pačiame) skiemenyje: kálnas 3 – priešpaskutinia-
me skiemenyje, áitvaras 3a – trečiajame nuo galo, indeksas „a“ rodo tvirtapradę kirčiuo-
to skiemens priegaidę, ãtvaizdas 3b – taip pat trečiajame nuo galo, indeksas „b“ rodo 
tvirtagalę.
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5 lentelė. (i)a linksniuotės -as galūnės daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai

skiemenų 
skaičius 

Dviskiemeniai daiktavardžiai Daugiaskiemeniai daiktavardžiai

Kirčiuotė 1 2 3 4 2 3a 3b

Vns. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

káulas
káulo
káului
káulą
káulu
káule
káule

sõdas
sõdo 
sõdui
sõdą
sodù
sodè
sõde

kálnas
kálno
kálnui
kálną
kálnu
kalnè
kálne

dažas
dažo
dažui
dažą
daržù
daržè
daže

sijõnas
sijõno
sijõnui
sijõną
sijonù
sijonè
sijõne

áitvaras
áitvaro
áitvarui
áitvarą
áitvaru
aitvarè
áitvare

ãtvaizdas
ãtvaizdo
ãtvaizdui
ãtvaizdą
ãtvaizdu
atvaizdè
ãtvaizde

Dgs. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

káulai
káulų
káulams
káulus
káulais
káuluose
káulai

sõdai
sõdų
sõdams
sodùs
sõdais
sõduose
sõdai

kalna
kaln
kalnáms
kálnus
kalnas
kalnuosè
kalna

darža
darž
daržáms
daržùs
daržas
daržuosè
darža

sijõnai
sijõnų
sijõnams
sijonùs
sijõnais
sijõnuose
sijõnai

aitvara
aitvar
aitvaráms
áitvarus
aitvaras
aitvaruosè
aitvara

atvaizda
atvaizd
atvaizdáms
ãtvaizdus
atvaizdas
atvaizduosè
atvaizda

Gretindami kitų galūnių pavyzdžius, matysite, jog išlieka tie patys principai: antrosios 
ir ketvirtosios kirčiuotės žodžiai nuo pirmosios ir trečiosios skiriasi tik tais linksniais, 
kurie paklūsta priešpaskutinio skiemens taisyklei. 

Galūnių -is, -ys (6 lentelė) antrosios ir ketvirtosios kirčiuotės žodžiai nuo pirmosios 
ir trečiosios skiriasi tik vienaskaitos įnagininku ir daugiskaitos galininku: sámčiu, sámčius; 
árkliu, árklius ir žodžiù, žodžiùs; glėbiù, glėbiùs. Žodžiai obuolỹs 3a ir paauglỹs 3b skiriasi tik 
negalinio skiemens priegaide. Žodyne teikiamas tik vardininkas, tačiau kirčiuotės nuoro-
da 3a leis tinkamai sukirčiuoti ir kitus linksnius: indeksas „a“ rodo, kad trečiojo nuo galo 
skiemens priegaidė – tvirtapradė (jos iš klausos daugelis negali nustatyti).

Galūnės -a (7 lentelė) antrosios kirčiuotės žodžiai nuo pirmosios skiriasi vienas-
kaitos vardininko, įnagininko ir daugiskaitos galininko kirčio vieta: úoga, úogas ir rankà, 
rankà, rankàs. Ketvirtosios kirčiuotės žodžiai nuo trečiosios skiriasi tik vienaskaitos įna-
gininku ir daugiskaitos galininku: gálva, gálvas ir klaidà, klaidàs.

Įsidėmėti: trečiosios kirčiuotės vienaskaitos vardininko ir įnagininko garsinė struk-
tūra vienoda (galvà ir gálva), šias formas skiria tik kirčio vieta. Šnekamojoje kalboje 
vienaskaitos įnagininkas kai kada pasakomas su nukeltiniu kirčiu galūnėje.



66 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

6 lentelė. (i)a linksniuotės -is, -ys galūnės daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai. 
Pastaba: -is vyriškosios giminės daiktavardžiai yra pirmosios arba antrosios kirčiuotės, -ys – trečiosios ir 
ketvirtosios kirčiuotės. 

Dviskiemeniai daiktavardžiai Daugiaskiemeniai daiktavardžiai

Kirč. 1 2 3 4 2 3a 3b

Vns. 
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

sámtis
sámčio
sámčiui
sámtį
sámčiu
sámtyje
sámti

žõdis
žõdžio
žõdžiui
žõdį
žodžiù
žõdyje
žõdi

arklỹs
árklio
árkliui
árklį
árkliu
arklyjè
arklỹ

glėbỹs
glbio
glbiui
glbį
glėbiù
glėbyjè
glėbỹ

beržẽlis
beržẽlio
beržẽliui
beržẽlį
berželiù
beržẽlyje
beržẽli

obuolỹs
óbuolio
óbuoliui
óbuolį
óbuoliu
obuolyjè
obuolỹ

paauglỹs
pãauglio
pãaugliui
pãauglį
pãaugliu
paauglyjè
paauglỹ

Dgs. 
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

sámčiai
sámčių
sámčiams
sámčius
sámčiais
sámčiuose
sámčiai

žõdžiai
žõdžių
žõdžiams
žodžiùs
žõdžiais
žõdžiuose
žõdžiai

arklia
arkli
arkliáms
árklius
arklias
arkliuosè
arklia

glėbia
glėbi
glėbiáms
glėbiùs
glėbias
glėbiuosè
glėbia

beržẽliai
beržẽlių
beržẽliams
berželiùs
beržẽliais
beržẽliuose
beržẽliai

obuolia
obuoli
obuoliáms
óbuolius
obuolias
obuoliuosè
obuolia

paauglia
paaugli
paaugliáms
pãauglius
paauglias
paaugliuosè
paauglia

7 lentelė. (i)o linksniuotės -a galūnės daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai

Dviskiemeniai daiktavardžiai Daugiaskiemeniai daiktavardžiai

Kirč. 1 2 3 4 2 3a 3b

Vns. 
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

úoga
úogos
úogai
úogą
úoga
úogoje
úoga

rankà
rañkos
rañkai
rañką
rankà
rañkoje
rañka

galvà
galvõs
gálvai
gálvą
gálva
galvojè
gálva

klaidà
klaidõs
kladai
kladą
klaidà
klaidojè
klada

merginà
mergnos
mergnai
mergną
merginà
mergnoje
mergna

glūdumà
glūdumõs
gldumai
gldumą
glduma
glūdumojè
glduma

atramà
atramõs
ãtramai
ãtramą
ãtrama
atramojè
ãtrama

Dgs. 
vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

úogos
úogų
úogoms
úogas
úogomis
úogose
úogos

rañkos
rañkų
rañkoms
rankàs
rañkomis
rañkose
rañkos

gálvos
galv
galvóms
gálvas
galvoms
galvosè
gálvos

klados
klaid
klaidóms
klaidàs
klaidoms
klaidosè
klados

mergnos
mergnų
mergnoms
merginàs
mergnomis
mergnose
mergnos

gldumos
glūdum
glūdumóms
gldumas
glūdumoms
glūdumosè
gldumos

ãtramos
atram
atramóms
ãtramas
atramoms
atramosè
ãtramos
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Galūnės -ė (8 lentelė) antrosios ir ketvirtosios kirčiuotės žodžiai nuo pirmosios ir 
trečiosios skiriasi tik vienaskaitos įnagininku ir daugiskaitos galininku: dróbe, dróbes; 
gérkle, gérkles ir žvakè, žvakès; lėlè, lėlès.

8 lentelė. ė linksniuotės daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai

Dviskiemeniai daiktavardžiai Daugiaskiemeniai daiktavardžiai

Kirč. 1 2 3 4 2 3a 3b

Vns. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

dróbė
dróbės
dróbei
dróbę
dróbe
dróbėje
dróbe

žvãkė
žvãkės
žvãkei
žvãkę
žvakè
žvãkėje
žvãke

gerkl
gerkls
gérklei
gérklę
gérkle
gerklėjè
gérkle

lėl
lėls
llei
llę
lėlè
lėlėjè
lle

suknẽlė
suknẽlės
suknẽlei
suknẽlę
suknelè
suknẽlėje
suknẽle

rietuv
rietuvs
retuvei
retuvę
retuve
rietuvėjè
retuve

kirmėl
kirmėls
kimėlei
kimėlę
kimėle
kirmėlėjè
kimėle

Dgs. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

dróbės
dróbių
dróbėms
dróbes
dróbėmis
dróbėse
dróbės

žvãkės
žvãkių
žvãkėms
žvakès
žvãkėmis
žvãkėse
žvãkės

gérklės
gerkli
gerklms
gérkles
gerklėms
gerklėsè
gérklės

llės
lėli
lėlms
lėlès
lėlėms
lėlėsè
llės

suknẽlės
suknẽlių
suknẽlėms
suknelès
suknẽlėmis
suknẽlėse
suknẽlės

retuvės
rietuvi
rietuvms
retuves
rietuvėms
rietuvėsè
retuvės

kimėlės
kirmėli
kirmėlms
kimėles
kirmėlėms
kirmėlėsè
kimėlės

9 lentelė. (i)u ir i linksniuočių daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai

(i)u linksniuotės daiktavardžiai i linksniuotės daiktavardžiai

Kirč. 1 2 3 3 4

Vns. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

stálčius
stálčiaus 
stálčiui
stálčių
stálčiumi
stálčiuje
stálčiau

sùkčius
sùkčiaus
sùkčiams
sùkčių
sùkčiumi
sùkčiuje
sùkčiau

sūnùs
sūnaũs
snui
snų
sūnum
sūnujè
sūnaũ

žvėrs
žvėriẽs
žvriui
žvrį
žvėrim
žvėryjè
žvėriẽ

nakts
naktiẽs
nãkčiai
nãktį
naktim
naktyjè
naktiẽ

Dgs. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

stálčiai
stálčių
stálčiams
stálčius
stálčiais
stálčiuose
stálčiai

sùkčiai
sùkčių
sùkčiams
sukčiùs
sùkčiais
sùkčiuose
sùkčiai

snūs
sūn
sūnùms
snus
sūnums
sūnuosè
snūs

žvrys
žvėri
žvėrms
žvris
žvėrims
žvėrysè
žvrys

nãktys
nakt
naktms
nakts
naktims
naktysè
nãktys
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tie patys kirčiavimo dėsningumai taikytini ir kirčiuojant kitus linksniuojamuosius 
žodžius.
10 lentelė. Vyriškosios giminės būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

linksniuotė (i)a linksniuotė (i)u linksniuotė

Galūnė -as galūnė -is galūnė -us galūnė

Kirčiuotė 3 4 2 4 3 4

Vns. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

júodas 
júodo
juodám
júodą
júodu
juodamè
júodas

meñkas
meñko
menkám
meñką
menkù
menkamè
meñkas

besakis
besakio
besakiam
besakį
besaikiù
besakiame
besaki

tolèsnis
tolèsnio
tolesniám
tolèsnį
tolesniù
tolesniamè
tolèsni

lýgus
lygaũs
lygiám
lýgų
lýgiu
lygiamè
lýgus

panašùs
panašaũs
panašiám
panãšų
panašiù
panašiamè
panašùs

Dgs. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

juod
juod
juodems
júodus
juodas
juoduosè
juod

menk
menk
menkems
menkùs
menkas
menkuosè
menk

besakiai
besakių
besakiams
besaikiùs
besakiais
besakiuose
besakiai

tolesn
tolesni
tolesnems
tolesniùs
tolesnias
tolesniuosè
tolesn

lýgūs
lygi
lygems
lýgius
lygias
lygiuosè
lýgūs

panãšūs
panaši
panašems
panašiùs
panašias
panašiuosè
panãšūs

11 lentelė. Moteriškosios giminės būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

link. (i)o linksniuotė ė linksniuotė 

Kirč. 3 4 3 4 1 2 4

Vns. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

kietà
kietõs
ketai
ketą
keta
kietojè
kietà

mažà
mažõs
mãžai
mãžą
mažà
mažojè
mažà

gard
gardžiõs
gárdžiai
gárdžią
gárdžia
gardžiojè
gard

dail
dailiõs
daliai
dalią
dailià
dailiojè
dail

apýžalė
apýžalės
apýžalei
apýžalę
apýžale
apýžalėje
apýžale

beglõbė
beglõbės
beglõbei
beglõbę
beglobè
beglõbėje
beglõbe

gerèsnė
geresns
gerèsnei
gerèsnę
geresnè
geresnėjè
gerèsnė

Dgs. vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.
šauksm.

ketos
kiet
kietóms
ketas
kietoms
kietosè
ketos

mãžos
maž
mažóms
mažàs
mažoms
mažosè
mãžos

gárdžios
gardži
gardžióms
gárdžias
gardžioms
gardžiosè
gárdžios

dalios
daili
dailióms
dailiàs
dailioms
dailiosè
dalios

apýžalės
apýžalių
apýžalėms
apýžales
apýžalėmis
apýžalėse
apýžalės

beglõbės
beglõbių
beglõbėms
beglobès
beglõbėmis
beglõbėse
beglõbės

gerèsnės
geresni
geresnms
geresnès
geresnėms
geresnėsè
gerèsnės
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Vyriškosios giminės būdvardžių kirčiavimas nuo atitinkamos galūnės daiktavardžių 
skiriasi tik trečiosios ir ketvirtosios kirčiuotės vienaskaitos naudininko galūne ir kirčio 
vieta: būdvardžiai kirčiuojami gale, pvz.: trečiosios kirčiuotės kálnui, juodám, ketvirto-
sios – dažui, menkám. 

Moteriškosios giminės būdvardžių ir atitinkamos galūnės daiktavardžių kirčiavimas 
sutampa. 

Įsidėmėti: būdvardžių moteriškosios giminės vienaskaitos naudininkas kirčiuojamas 
kaip ir daiktavardžių – ne gale, pvz.: ketai, mãžai. Šnekamojoje kalboje juos dažnai 
linkstama kirčiuoti gale.

 Užduotys 
1. Nustatykite vardažodžių kirčiuotę.
Pélkėms, pélkes (__), aplinkbėms, aplinkbes (__), pregaidėms, pregaides (__), 

lãpėms, lapès (__), stiklnėms, stiklinès (__), stotlėms, stotelès (__), giesmms, gesmes 
(__), pavardms, pãvardes (__), panemunms, pãnemunes (__), volungms, vólunges 
(__), katms, katès (__);

sodboms, sodbas (__), akmirkoms, akmirkas (__), rtoms, rūts (__), gydỹkloms, 
gydyklàs (__), burnóms, bùrnas (__), parodóms, pãrodas (__), uodegóms, úodegas (__), 
žaizdóms, žaizdàs (__), ligóms, ligs (__), gražióms, gražis (__);

krmams, krmus (__), šáutuvams, šáutuvus (__), žiūrõvams, žiūrovùs (__), kòdams, 
kodùs (__), laiškáms, láiškus (__), apvalkaláms, ãpvalkalus (__), angeláms, ángelus (__), 
milžináms, mižinus (__), pulkáms, pulkùs (__);

sriams, srius (__), prebalsiams, prebalsius (__), savškiams, saviškiùs (__), zukiams, 
zuikiùs (__), vėžiáms, vžius (__), taikiniáms, táikinius (__), rėksniáms, rėksniùs (__);

ámžiams, ámžius (__), krỹžiams, kryžiùs (__), juodems, júodus (__), nuoseklems, 
nuosekliùs (__).

2. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite išlinksniuotus vardažodžius.
siūlas (1), siūlo, siūlui, siūlą, siūlu, siūle, siūlai, siūlų, siūlams, siūlus, siūlais, siūluose;
rūbas (2), rūbo, rūbui, rūbą, rūbu, rūbe, rūbai, rūbų, rūbams, rūbus, rūbais, rūbuose;
veidas (3), veido, veidui, veidą, veidu, veide, veidai, veidų, veidams, veidus, veidais, 

veiduose;
ąžuolas (3a), ąžuolo, ąžuolui, ąžuolą, ąžuolu, ąžuole, ąžuolai, ąžuolų, ąžuolams, ąžuolus, 

ąžuolais, ąžuoluose;
pažadas (3b), pažado, pažadui, pažadą, pažadu, pažade, pažadai, pažadų, pažadams, pa-

žadus, pažadais, pažaduose;
žaislas (4), žaislo, žaislui, žaislą, žaislu, žaisle, žaislai, žaislų, žaislams, žaislus, žaislais, 

žaisluose;
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lūpa (1), lūpos, lūpai, lūpą, lūpa, lūpoje, lūpos, lūpų, lūpoms, lūpas, lūpomis, 
lūpose;

skaitykla (2), skaityklos, skaityklai, skaityklą, skaitykla, skaitykloje, skaityklos, skaity-
klų, skaitykloms, skaityklas, skaityklomis, skaityklose;

dovana (3a), dovanos, dovanai, dovaną, dovana, dovanoje, dovanos, dovanų, dova-
noms, dovanas, dovanomis, dovanose;

valanda (3b), valandos, valandai, valandą, valanda, valandoje, valandos, valandų, va-
landoms, valandas, valandomis, valandose;

diena (4), dienos, dienai, dieną, diena, dienoje, dienos, dienų, dienoms, dienas, die-
nomis, dienose;

aukštybė (1), aukštybės, aukštybei, aukštybę, aukštybe, aukštybėje, aukštybės, aukš-
tybių, aukštybėms, aukštybes, aukštybėmis, aukštybėse;

svajonė (2), svajonės, svajonei, svajonę, svajone, svajonėje, svajonės, svajonių, svajo-
nėms, svajones, svajonėmis, svajonėse;

aikštė (3), aikštės, aikštei, aikštę, aikšte, aikštėje, aikštės, aikščių, aikštėms, aikštes, 
aikštėmis, aikštėse;

patarlė (3b), patarlės, patarlei, patarlę, patarle, patarlėje, patarlės, patarlių, patarlėms, 
patarles, patarlėmis, patarlėse;

mįslė (4), mįslės, mįslei, mįslę, mįsle, mįslėje, mįslės, mįslių, mįslėms, mįsles, mįs-
lėmis, mįslėse.

3. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite daiktavardžius. Pasitikrinkite 
1 priede.

Bulves (1), tiltu (1), virvę (2), žingsniu (2), kilmę (4), žvirbliai (1), žirgu (3), viltį (3), 
linksnius (2), kumščius (1), gulbes (2), ginklai (2), spintas (1), žvilgsniu (2), dildes (1), 
kumpis (2), kirviu (2);

moksle (1), šlovę (3), lova (1), svorį (2), brolį (1), protu (2), šonu (1), bokšte (1), 
ponu (2), oru (3), pokštus (1), žoles (4), skolas (4), plotu (1), žodžius (2), skoniu (2), ro-
žes (2), grožiu (2), blogiu (2), žmonas (3), griovius (4), sode (2), stogu (3), morka (2);

rūmus (1), rūta (2), jūra (1), šūvius (2), krūviu (2), krūmai (1), lūžio (2), kūnu (1), 
ūgiu (2), būdu (2), lūpas (1), būklę (1), smūgiu (2), lūšnas (3), būviu (2), pjūvius (2), 
ūkiu (1), būste (1), Kūčias (2);

grėblį (3), tėčiu (2), vėju (1), žvėrį (3), gėrio (2), gėda (1), mėta (2), pėdą (3), mėsą (4), 
vėžiu (3), rėmu (1);

rytus (3), slyvas (2), rykštes (1), vyšnias (2), vyrus (1), žygius (2), skyrių (2), plyta (2), 
skystį (2), sykiu (2), vyno (2), žymę (4), blyną (2), skyles (4), ryžius (2), žvyro (2), skly-
pas (2), styga (2), skrydis (2), dydžius (2), dygsniu (2), knygas (2);
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siela (1), pievą (1), Dievu (4), kiekiu (2), žiemą (4), giesme (3), priekį (1), pietų (4), 
miestas (2), kieme (4), pienu (1), sniegus (4), kiemus (4), žiedus (3), šviesas (4), prie-
šus (1);

duonos (1), suole (3), skruostus (3), uoste (1), šuolius (1), spuogus (3), puode (1).

4. Nustatykite vardažodžių kirčiuotę. Sukirčiuokite Jono Strielkūno eilėraštį „Po tylinčiom 
žvaigždėm“.

Po tylinčiom žvaigždėm (__) užmigo žemė (__).
Klevai (__) tamsoj (__) stipriau šakas (__) supynė.
Atrodo, kad seniai sustojo laikas (__),
seniai toli – istorijoj (__) – tėvynė (__).

užmigo kaimai (__) po lažų (__) ir vyžų (__),
Po degančių dvarų (__), po ilgo (__) vargo (__),
užmigo miestai (__) po karų (__), derybų (__)…
ir niekas (__) nebeturi jokio (__) vardo (__).

sustoji vienas (__) – menkas (__) ir mažytis (__)
Prieš neaprėpiamą pasaulio (__) aukštį (__).
ir kas tau žvaigždės (__)? Kas tau amžinybė (__)? –
tu lauki, kad greičiau pradėtų aušti.

5. Nustatykite būdvardžių kirčiuotę ir sukirčiuokite Elenos Darbutaitės parengtą užduotį. 
Pasitikrinkite 1 priede.

Jei švelnus (__), tai ne šiurkštus (__).
Jei drąsus (__), tai ne bailus (__).
Jeigu didis (__), tai ne mažas (__).
Jeigu aukštas (__), tai ne žemas (__).
Jeigu jaunas (__), tai ne senas (__).
Jeigu ilgas (__), tai ne trumpas (__).
Jeigu šiltas (__), tai ne šaltas (__).
Jeigu tvirtas (__), tai ne silpnas (__).
Jeigu juodas (__), tai ne baltas (__).
Jeigu blogas (__), tai ne geras (__).
Jeigu storas (__), tai ne plonas (__).
Jeigu drėgnas (__), tai ne sausas (__).
Jeigu tirštas (__), tai ne skystas (__).
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Jeigu greitas (__), tai ne lėtas (__).
Jeigu minkštas (__), tai ne kietas (__).
Jei protingas (__), tai ne kvailas (__).

6. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, sukirčiuokite būdvardžius.
trumpu (4), minkštus (3), šiltus (4), pilko (3), pilnus (3), tvirtu (3), ilgus (3);
drėgnu (3), lėtą (4), pėsčią (3), gėlas (4);
griežtus (3), lieknus (4), liesus (3), mielu (3), giedrus (4), riebiu (3), viešu (4);
grynus (3), ryškiu (4), tyro (3), žydru (3);
juodus (3), luošą (3), nuogu (3);
plokščią (3), blogu (4), plonus (3), dorus (4);
rūgščiu (3), rūstų (3), liūdnu (4), sūrų (3), ūmiu (3).

7. Nustatykite vardažodžių kirčiuotę. Sukirčiuokite.
Dienulė (__) dar ne karšta (__), vėsoka (__). O beveik į vasarėlės (__) vidurį (__) jau 

įbridom. tarpais skysti (__) debesiukai (__) viršum galvos (__) keršais (__) luotais (__) 
nuplūkuoja ir trumpam dangų (__) lyg retu (__) audeklu (__) pridengia, o kiti (__) kai 
kur pakraštėly (__) tirščiau sugludę lyg burių (__) balkšvom (__) palom (__) plaikstos. 
Vis ir saulytės (__) šypsulėlis (__) kai kada praslysta pažibinti; jinai lyg tik viena (__) 
akim (__) paerzina mus: kai noriu – šviečiu, o jei ne – už dangiškų (__) dvikarčių (__) 
užlindusi pasnaudžiu, ir ką jūs man! Ag ir mano karštom (__) spangelėm (__) bluostą 
(__) suvert pravartu. O jūs tuo tarpu sau žinokitės. Oras (__) drėgnai minkštas (__) ir 
garsus (__), turbūt lietučio (__) atlašinti žada? Vieni (__) debesų (__) gaureliai (__) 
lėtutėle nugūmuriuoja pašalin, bet įpėdžiu tuoj kiti atpūslina. Drėgmės (__) gaiva (__) 
per vien vilgšnumu (__) kvėpsi, juslina augalus (__). Visa (__) jaunų (__) daigų (__) 
želmenija (__) lyg saldumu (__) dūsuoja. Vėjučio (__) šuorelis (__) plėst papureno pievą 
(__), balsvi (__), melsvi (__) žiedukai (__) suvirpuliavo, rainom (__) vilnim (__) nuvin-
guliavo – visa laukų (__) žaluma (__) suošia drėgnu (__) šnaresiu (__). O čia įvairiausių 
(__) gėlyčių (__) prikaišiota: rausvi (__) raktukai (__) ir balzgani (__) kirbučiai (__) 
baugiai tirta, pūstažandės (__) pumputės (__) net atsilošusios puošniai kėpso, o varpeliai 
(__) atvėrę lūpaites (__) vaiposi ir tyliai ulba. Anakur javo (__) lysvės (__) pakraštėly 
(__) vieniša (__) snaudalė (__), galvutę (__) pamaldžiai palenkusi, šviesiom (__) svajom 
(__) siūbuoja. (P. Orintaitė)

8. Remdamiesi nurodyta kirčiuote, taisyklingai sukirčiuokite žodžių junginius.
Ar jau praėjo didvyrių (1) laikai; jauna moteris (1); keblių klausimų (1); pasitarė su 

žmona (3); gražus apsiaustas (2); ieškau medžiagos (1); už penkių valandų (3b); negir-
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dėta patarlė (3b); dailės (4) kryptis; sužinojau visų žodžių reikšmes (3); neįžiūriu šių 
raidžių (2); labai maža boružė (2); ji viskuo (1) nepatenkinta; sutikau ją aikštėje (3); 
nerandu akinių (3b); nepatinka dargana (1); dabar laisvas (2); pirko menkės (1); no-
riu dar vienos pagalvės (1); norėčiau pamatyti pašvaistę (2); abipusis (2) susitarimas; 
sudegė visa žvakės dagtis (2); važiuoju į dirbtuves (2); lipsiu laiptais (1); pirko šalta-
lankio (1) aliejaus; nemačiau arklo (3); reikia pataisyti batų pakulnes (2); mačiau ir 
senovinių papirusų (1); ateis ir patėvis (1); keistas patiekalas (34b); originalus papuo-
šalas (34b); kalba su tėvu (3); tėvus (4) jis dar turi; pažįstu čia vieną žmogų (4); atvy-
kusius žmones (3) pasitiko vadovas (2); vaikštinėjo pajūriu (1); žinau savo teises (1); 
atsisakiau vaišių (1); šią savaitę (1) išvažiuosiu; džiaukis pavėsiu (1); įveikė pavojus (2); 
dvylika kėdžių (4); neparašei datos (2); radau du baravykus (2); nuravėjau burokus (2); 
išpyliau makaronus (2); papuoštas (3b) ažūru (2); graži alyva (2); kelias aguonas (2); 
sutikom čigonus (2); nepatenkinta sijonu (2); šuns uoslė (4); grąžink visas skolas (4); 
neliko žymių (4); neišsprendė lygčių (4); pritrūko naftos (2).

9. Sukirčiuokite vietovardžius.
Šiláiniai (1) Šilainių Šilainiams Šilainius Šilainiais Šilainiuose

eigùliai (2) eigulių eiguliams eigulius eiguliais eiguliuose

Anykščia (3) Anykščių Anykščiams Anykščius Anykščiais Anykščiuose

Dubingia (3b) Dubingių Dubingiams Dubingius Dubingiais Dubingiuose

Dovila (3a) Dovilų Dovilams Dovilus Dovilais Doviluose

Girulia (4) Girulių Giruliams Girulius Giruliais Giruliuose

Šluva (1) Šiluvos Šiluvai Šiluvą Šiluva Šiluvoje

ignalinà (2) ignalinos ignalinai ignaliną ignalina ignalinoje

Veliuonà (3) Veliuonos Veliuonai Veliuoną Veliuona Veliuonoje

Šatrijà (3b) Šatrijos Šatrijai Šatriją Šatrija Šatrijoje

Krekenavà (34b) Krekenavos Krekenavai Krekenavą Krekenava Krekenavoje

Garliavà (4) Garliavos Garliavai Garliavą Garliava Garliavoje

Aleksótas (1) Aleksoto Aleksotui Aleksotą Aleksotu Aleksote

Alvtas (2) Alvito Alvitui Alvitą Alvitu Alvite

Jùrbarkas (3a) Jurbarko Jurbarkui Jurbarką Jurbarku Jurbarke

Žùvintas (3b) Žuvinto Žuvintui Žuvintą Žuvintu Žuvinte

Kaũnas (4) Kauno Kaunui Kauną Kaunu Kaune

Paplė (2) Papilės Papilei Papilę Papile Papilėje
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Viešvil (3a) Viešvilės Viešvilei Viešvilę Viešvile Viešvilėje

Pabrad (3b) Pabradės Pabradei Pabradę Pabrade Pabradėje

Rimš (4) Rimšės Rimšei Rimšę Rimše Rimšėje

10. Sukirčiuokite vietovardžius. Pasitikrinkite 1 priede.
Veliuonos (3), Kaišiadorių (3), Alvitu (4), Dubingiai (3b), Žuvinte (3b), Papilėje (2), 

Žasliuose (2), Šeštokų (4), telšių (3), į Kamajus (3b), ties Pamede (3b), Vilkyškiai (2), 
Kirsnoje (4), simne (2), Varėnos (3), Kernavės (3b), Veisiejų (3), Alytaus (4), eiguliai (2), 
Fredoje (2), Jurbarke (3a), į Pabradę (3b), į Girulius (4), trakų (2), į Kūgelius (3b), ties 
ukmerge (3b), Vytėnai (1), Krosnoje (4), skuode (2), Freda (2), į Dubingius (3b), Aly-
tų (4), ties Papile (2), Širvintų (3a), eiguliuose (2), Šatrija (3b), Šeštokuose (4), Var-
niai (2), Kaišiadoryse (3), į Garliavą (4), Verkiai (1), ties Šeduva (3b), į Babtus (2), Šilai-
niuose (1), ties Krekenava (34b), Perlojoje (3), į Platelius (1), trakuose (2), telšiams (3), 
ties Plunge (1), Veliuona (3), Dauguose (2), Vilnia (1), labanore (1), į Bačkonis (3), 
Anykščiai (3), į Gargždus (3), Pabradėje (3b), Jiezne (2), seirijus (2).

11. Taisyklingai perskaitykite Alfonso Maldonio eilėraštį „Seni laikai“.
Kur mūsų šnekos atšnekėtos?  Juodos ir Baltos
Kur mūsų dainos išdainuotos?  tėvynės ašaros
Ar prie Alytaus (4)    Per žemės skruostą
Po saulėto lietaus?    Riedėt paleistos?
Ar prie Daugų (2),    Ar ten mūsų dainos
Kur ant kalnų akmenys augo?  tebedainuojamos,
Ar prie Merkinės (2),   Baltos rankos
Kur upės pynės?    tebemyluojamos?
Ar prie liškiavos (3b)   ten aukštai aukštai,
Akmeninės galvos,    ten giliai giliai
nemuno sietuvos?    Kvepia seni laikai
Ar prie Ančios (1)    Kaip antaniniai obuoliai.
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3. SVARBIAUSI KALBOS DALIŲ KIRČIAVIMO DĖSNINGUMAI

Ankstesniame skyriuje išsiaiškinome pagrindinius kirčio vietos ir priegaidės nustatymo 
būdus. Remdamiesi jais ir žodynu galėtume sukirčiuoti beveik visą tekstą. tačiau kalbėda-
mi nespėsime vartyti žodyno. Be to, jame pateikiamos tik pagrindinės (antraštinės) formos, 
ten nerasime kai kurių vedinių ir išvestinių formų. tad reikėtų įsidėmėti vieną kitą siste-
minių žodžių grupių kirčiavimo dėsningumą. Apie juos ir kalbėsime šiame skyriuje.

3.1. Priesaginiai daiktavardžiai ir būdvardžiai

Pirmosios kirčiuotės priesaginiai daiktavardžiai turi pastovų balsinės priesagos kirtį 
(a) arba išlaiko pamatinio žodžio kirčio vietą, dažnai ir priegaidę kamiene (b): 

a) -áila, pvz.: grabáila, strapáila;
-áitis, -ė, pvz.: gimináitis, -ė, karaláitis, -ė, našláitis, -ė, bet aukštatis, -ė, žematis, 

-ė, abu antrosios kirčiuotės; velykáitis ir velýkaitis, abu pirmosios kirčiuotės. taip 
pat kirčiuojami ir tikriniai daiktavardžiai, pvz.: Doneláitis, Juknáičiai. Merginų ir 
moterų pavardės, padarytos iš vyriškųjų pavardžių su priesagomis -ėnas, -ynas, 

-(i)ūnas, išlaiko vyriškosios pavardės kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: Juoznaitė, 
Savukýnaitė, Gailinaitė. Kitos pavardės kirčiuojamos priesagoje, pvz.: Aleksáitė, 
Galvonáitė, Kazlauskáitė, Skučáitė, Stulginskáitė.

-čia, -čios, pvz.: dukterčia, pasakčia, vežčios, bet kópėčios (pirmoji kirčiuotė);
-éiva, pvz.: gudréiva, rašéiva, vadéiva;
-jas, -a, pvz.: rinkjas, -a, šėrjas, -a, šokjas, -a;
-nas, -ė, pvz.: anykštnas, -ė, romnas, -ė, sūnnas, Girnas, Elektrnai;
-enýbė, pvz.: didenýbė, garsenýbė, retenýbė;
-ýba, -ýbos, pvz.: mitýba, puošýba, piršlýbos, vedýbos;
-ýbė, pvz.: gyvýbė, kiekýbė, lygýbė;
-ena, pvz.: kiaulena, naujena, rugena, vėžena, bet jáutiena (pirmoji kirčiuotė);
-ienójas, pvz.: bulvienójas, uogienójas;
-ýnas, pvz.: ąžuolýnas, knygýnas, žodýnas, Jonýnas, Lazdýnai;
-ýna, pvz.: lentýna, šeimýna, Žemýna;
-(i)ónis, -ė, pvz.: ligónis, -ė, miesčiónis, -ė, Balčikónis, Čiurliónis;
-ýtis, -ýtė, pvz.: šunýtis, akýtė, Juozaitýtė, Kastýtis, Vištýtis;
-ikštis, -ė, pvz.: upelikštis, varlikštis, -ė;
-(i)úomenė, pvz.: tamsúomenė, visúomenė, kariúomenė;
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-ójas, pvz.: sienójas, šilójas; 
-ójus, pvz.: rytójus, vasarójus;
-ókšnis, pvz.: krūmókšnis, upókšnis;
-óvė, pvz.: bendróvė, doróvė, geróvė, naujóvė, rankóvė, senóvė, šventóvė, tikróvė, vietóvė;
-umýnas, pvz.: kartumýnas, skanumýnas, tankumýnas;

b) -ana, pvz.: drskana, liẽkana;
-ėlis, -ė: veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai, padaryti iš priešdėli-

nių veiksmažodžių ir išlaiko jų kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: atvỹkėlis, -ė (plg. 
atvỹko), pasiùtėlis, -ė (plg. pasiùto);

-ena, -enos, pvz.: lùpena, sniẽgena, bendrinėje kalboje galima rañkena 1 ir rankenà 3b;
-eta, pvz.: kùpeta, vageta;
-estis, pvz.: galestis, mókestis, rpestis;
-iava, -liava, pvz.: baũdžiava, riñkliava, žãliava, Labnava, bet velniavà 3a ir kai 

kurie vietovardžiai, pvz.: Jonavà 3b, Dainavà 3b;
-ymas, pvz.: rãšymas, tárdymas, bet báltymas 3a;
-(i)uvienė, pvz.: sùkčiuvienė, trèpkuvienė, Šačiuvienė;
-sena, pvz.: esena, tasena;
-tojas, -a, pvz.: tárdytojas, vartótojas, bet artójas (pirmoji kirčiuotė).

Daug priesaginių daiktavardžių yra antrosios kirčiuotės. nemažai jų priešpaskutiniame 
skiemenyje turi trumpąjį kirčiuotą balsį (a), kitų priešpaskutinio skiemens priegaidę galima 
nesunkiai nustatyti iš klausos, nes jų pagrindą sudaro sudėtinis dvigarsis arba padėtinio il-
gumo balsiai a, e (b), trečiųjų – priešpaskutiniame skiemenyje yra ilgasis balsis ar sutaptinis 
dvibalsis, jų priegaidę daugelis sunkiau nustato, tad reikėtų šias priesagas įsidėmėti (c):

a) -dė, pvz.: arkldė, žvakdė;
-ijà, pvz.: gyvūnijà, tironijà, Aukštaitijà, Vokietijà, Prancūzijà; bet perknija;
-kas, -ė, pvz.: grėbkas, -ė, neškas, -ė;
-klis, pvz.: drožklis, jungklis;
-škis, -ė; -iškės, pvz.: palangškis, -ė, vilnškis, -ė, Pakalnškis, Pravienškės; 
-(i)ùkas, -(i)ùkė, -(i)ùkės, pvz.: ledinùkas, kačiùkas, palaidinùkė, apatinùkės;
-tùkas, pvz.: degtùkas, segtùkas;
-tùvas, pvz.: lygintùvas, semtùvas, žadintùvas, bet dùrtuvas, galstuvas, kéltuvas, 

pjáutuvas, šáutuvas, visi pirmosios kirčiuotės; 
-tùvė, pvz.: keptùvė, parduotùvė, virtùvė, bet įrankių pavadinimai grūstuv 3a, semtuv 3a, 

dvejopai spaustùvė 2 ir spáustuvė 1, plaktùvė 2 ir plaktuv 3b, praustùvė 2 ir 
praustuv 3b (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html);

-tùvės, pvz.: įkurtùvės, išleistùvės, vestùvės, bet kártuvės 1, láidotuvės 1, dvejo-
pai galima kirčiuoti tokius dažnesnius vedinius: išlydėtùvės 2 ir išlydtuvės 1, 
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sužadėtùvės 2 ir sužadtuvės 1 (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-
kirciavimas.html);

-ùlis, -ùlė, pvz.: motùlė, storùlis, -ė, Čepùlis, Mačiùlis;
-ùmas, pvz.: didùmas, gerùmas, pranašùmas, šnekùmas, tikrùmas, bet skrtumas, 

šãkumas „išsišakojimo vieta“, trkumas ir vediniai su per-, pvz.: pérmatomumas;
-ùtis, -ùtė, pvz.: langùtis, takùtis, akùtė, Birùtė, Rimkùtė, Kęstùtis, Šilùtė; bet 

várputis 1;
-ùžis, -ùžė, pvz.: brolùžis, meilùžis, -ė, girùžė;

b) -anis, -anė, pvz.: riestanis, saldanis, svetanė;
-ãlis, -ė, -ãlė, pvz.: smirdãlis, -ė, Šilãlė;
-ãlius, -ė, pvz.: čiaudãlius, -ė, snaudãlius, -ė;
-atà, pvz.: lengvatà, sveikatà;
-ãtvė, pvz.: senãtvė, vienãtvė;
-eikà, pvz.: mušeikà, prašeikà, Noreikà, Sodeikà;
-evis, -ė, pvz.: kelevis, -ė, karevis;
-ẽklis, -ẽklė, pvz.: varvẽklis, dedẽklė, žymẽklis;
-ẽlis, -ẽlė, pvz.: bernẽlis, mergẽlė, vaikẽlis;
-ẽnis, -ẽnė, pvz.: tylẽnis, saulẽnė, Šaltẽnis, bet kamenė 1;

c)  -lis, -ė (deminutyvinės reikšmės priesagos vediniai), pvz.: bernužlis, katinlis, 
mergužlė, Jonišklis, Švenčionliai;

-sis, -siai, pvz.: degsis, džiūvsis, pelsis, svilsiai;
-iẽnė (valgių pavadinimai), pvz.: bulviẽnė, uogiẽnė ir vakariẽnė;
-iẽtis, -ė, pvz.: kauniẽtis, -ė, miestiẽtis, -ė, Dauguviẽtis;
-yklà, pvz.: mokyklà, skalbyklà;
-ỹklė, -ỹklės, pvz.: rodỹklė, svarstỹklės, taupỹklė;
-ỹmė, pvz.: tirštỹmė, tuštỹmė, kai kuriuos vedinius galima kirčiuoti dvejopai, pvz.: 

báltymė 1 ir baltỹmė 2, ketymė 1 ir kietỹmė 2, laũkymė 1 ir laukỹmė 2 (daugiau 
žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html);

-ỹnė, -ỹnės, -tỹnės, pvz.: landỹnė, sėdỹnė, žudỹnės, peštỹnės, dvejopai ãvalynė 1 ir 
avalỹnė 2, pãtalynė 1 ir patalỹnė 2;

-ỹstė, pvz.: bičiulỹstė, jaunỹstė, karalỹstė;
-(i)õkas, -ė, pvz.: naujõkas, -ė, pirmõkas, -ė, berniõkas, Rudõkas;
-(i)õklis, -ė, pvz.: klajõklis, -ė, svajõklis, -ė, viliõklis, -ė;
-(i)uõtis, -uõtė, pvz.: kampuõtis, spygliuõtis, asmenuõtė;
-(i)tė, pvz.: Adomavičitė, Marcinkevičitė.
-õnė, pvz.: abejõnė, dvejõnė, svajõnė, Audrõnė;
-õtis, -õtė, pvz.: ąsõtis, gyslõtis, plėtõtė;
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-õvas, -ė, pvz.: valdõvas, -ė, žiūrõvas, -ė;
-uõklis, -ė; -uõklis; -uõklė, pvz.: girtuõklis, -ė, treniruõklis, žibuõklė;
-uõlis, -ė; - uõlė, pvz.: turtuõlis, -ė, vienuõlis, -ė, snieguõlė, Danguõlė, Vienuõlis.

 Pagal antrąją kirčiuotę kirčiuojamas ir vienas kitas nedarių priesagų vedinys, pvz.: 
alùdė, barzdylà, buvenė, gimdỹvė, liežùvis, mažỹlis, melãgis, -ė, merginà, moksliñčius, 
motùšė, pilvzas, piniguõčius, ragašis, senõlis, -ė, skanstas, šunkas, tėtùšis, vaikzas, 
vaiknas, varšktis, žalikas, -ė, žiūrõnas, žmogystà.

Trečiosios kirčiuotės priesaginiai daiktavardžiai turi trumpąjį nekirčiuotą priesagos 
balsį, išskyrus priesagą -ėlė, pvz.: 

-alas, pvz.: pãtiekalas 34b, tipalas 3b, vekalas 3b (daugelis vedinių turi tvirtagalę 
priegaidę, tvirtapradę išlaiko tik retas vedinys, pvz.: áugalas 3a, riebala 3a; dve-
jopai: páistalas 3a ir pastalas 3b); 

-ats, pvz.: gaišats 3b, senats 3b, dvejopai galima kirčiuoti: káršatis 1 ir karšats 3a, 
jáunatis 1 ir jaunats 3a, plnatis 1 ir pilnats 3a;

-ėl, pvz.: graužėl 3b, siurbėl 3b (daugelis vedinių su tvirtagale priegaide);
-enà, pvz.: ožkenà 3a, stirnenà 3a;
-esỹs, pvz.: ilgesỹs 3b, liūdesỹs 3b, šnabždesỹs 3b (daugelis vedinių su tvirtagale prie-

gaide, tik trobesỹs išlaiko tvirtapradę);
-ilas, pvz.: bibilas 3b, sprãgilas 3b;
-inas, pvz.: añtinas 3b, kãtinas 3b;
-inỹs; -inỹs, -ė, pvz.: leidinỹs 3a, traukinỹs 3a (vediniai išlaiko pamatinio žodžio 

šaknies priegaidę, metatonija nevyksta), pasiuntinỹs, - 34b;
-mena, pvz.: laikmenà 3b, staigmenà 3b, bet smùlkmena, trùpmena (abu pirmosios 

kirčiuotė);
-muõ, pvz.: atitikmuõ 3b, dėmuõ 3a;
-ulas, pvz.: gniùžulas 3b, kuñkulas 3b;
-ulỹs, pvz.: graudulỹs 3b, kosulỹs 3a, skaudulỹs 3b;
-umà, pvz.: ankštumà 3b, dykumà 3b, viešumà 3b;
-uras, pvz.: gùmuras 3b, pupuras 3b;
-urỹs, pvz.: sūkurỹs 3b, švyturỹs 3b;
-uvà, pvz.: eiguvà 3b, romuvà 3b, Dotnuvà 3a, Lietuvà 3a, Šeduvà 3b.

 Daug priesagos -uonis, -ė vedinių yra trečiosios kirčiuotės, pvz.: ėduons 3a, gyvuons 
3a, geluons 3b, dvejopai galima kirčiuoti palikuõnis, -ė 2 ir palikuons, - 34b, deguõnis 2 
ir deguons 3b, grobuõnis, -ė 2 ir grobuons, - 3a,  žiniuõnis, -ė 2 ir žiniuons, - 4 (daugiau 
žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).

Pagal trečiąją kirčiuotę kirčiuojamas ir vienas kitas nedarių priesagų vedinys, pvz.: 
áudeklas 3a, bjaurasts 3b, branduolỹs3a, šepetỹs 3b, výstyklas 3a.
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Kai kurių priesaginių vedinių kirčiavimas įvairuoja. tokių vedinių kirčiavimo skirtu-
mus lemia pamatinis žodis.

-ienė:
	Moterų ir moteriškosios lyties gyvūnų pavadinimai, padaryti iš pirmosios kir-

čiuotės pamatinio žodžio (jų kirtis gali būti priešpaskutiniame arba tolesniame 
skiemenyje), išlaiko kirčio vietą ir priegaidę (kirčiuojami ne priesagoje) ir yra 
pirmosios kirčiuotės, pvz.: brólienė (plg. brólis 1), Gailinaitė (plg. Gailinas 1), 
Juoznaitė (plg. Juoznas 1), Marcinkẽvičienė (plg. Marcinkẽvičius 1), Savukýnaitė 
(plg. Savukýnas 1), Vasiliáuskienė (plg. Vasiliáuskas 1).

	Jei padaryti iš kitų kirčiuočių pamatinių žodžių, kirtį turi priesagoje, jie taip 
pat yra pirmosios kirčiuotės, pvz.: dėdenė (plg. ddė 2), kiškenė (plg. kškis 4), 
Dvarionenė (plg. Dvariõnas 2), Ramonenė (plg. Ramõnas 2), Šepetenė (plg. 
Šepetỹs 3b), Žemaitenė (plg. Žematis 2).

Dvejopai galima kirčiuoti: hercogenė ir hèrcogienė, kunigaikštenė ir kunigáikštienė, 
viršininkenė ir višininkienė (visi pirmosios kirčiuotės, tik skiriasi kirčio vieta).

Papildomai aptartinas ir šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su 
galūne -ė kirčiavimas. Šios pavardės daugiausia kirčiuojamos pagal pirmosios ir antro-
sios, rečiau – pagal trečiosios ir ketvirtosios kirčiuotes.
	Pagal pirmąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žo-

džiai yra pastovaus kirčiavimo, pvz.: Adomnė (plg. Adomnas 1), Gérvė (plg. vyr. 
pavardę Gérvė 1); taip kirčiuojamos ir tos pavardės, kurios padarytos iš trečiosios 
kirčiuotės vyrų pavardžių su galūnėmis -as, -a, pvz.: Béržė (plg. Béržas 3), Kãtinė 
(plg. Kãtinas 3b).

	Pagal antrąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 
antrosios arba ketvirtosios kirčiuotės vyrų pavardžių, išskyrus pavardes su kir-
čiuotomis galūnėmis -ỹs, -, -s, pvz.: Kamandùlė (plg. Kamandùlis 2), Kublė (plg. 
Kublius 2), Vikė (plg. Vikas 4). 

	Pagal trečiąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žo-
džiai irgi yra trečiosios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -, -s, pvz.: Šakal 
3b (plg. Šakalỹs 3b), Žvirbl 3 (plg. Žvirblỹs 3). 

	Pagal ketvirtąją kirčiuotę kirčiuojamos tos dviskiemenės moterų pavardės, ku-
rių pamatiniai žodžiai irgi yra ketvirtosios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, 

-, pvz.: Dag (plg. Dagỹs 4), Daukš (plg. Daukšỹs 4). 
-ininkas, -ė: 
	Jei pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas ne gale, tai vedi-

nys išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, t. y. kirčiuojamas ne priesagoje ir yra pirmosios 
kirčiuotės, pvz.: bùrtininkas (bùrtams), vatininkas (vatams).
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	Jei pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale, tai vedi-
nys kirtį turi priesagoje ir yra antrosios kirčiuotės, pvz.: tautiniñkas (tautóms), 
kalbiniñkas (kalbóms). Pastebima tendencija visus vedinius apibendrinti: kirčiuoti 
pagal pirmosios kirčiuotės modelį. todėl šiuo metu yra daug pirmosios kirčiuotės 
žodžių, nors jų pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale.

-imas:
	Vediniai, padaryti iš priesaginių būtojo kartinio laiko veiksmažodžių, išlaiko pa-

matinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: dainãvimas (plg. dainãvo), skaičiãvimas 
(plg. skaičiãvo). sangrąžiniai daiktavardžiai taip pat išlaiko būtojo kartinio lai-
ko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: didžiãvimasis (plg. didžiãvosi), rpinimasis (plg. 
rpinosi). 

	Veiksmo rezultatą, objektą ar vietą žymintys vediniai esti pirmosios kirčiuotės. 
Jie taip pat išlaiko pamatinio žodžio būtojo kartinio laiko kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: grimas (plg. grė, „kas geriama“), kláusimas (plg. kláusė, „kreipimasis, už-
duotis“), pýlimas (plg. pýlė, „sankasa“). 

	Vediniai, padaryti iš nepriesaginių būtojo kartinio laiko veiksmažodžių, kirčiuo-
jami priesagoje, pvz.: nešmas (plg. nẽšė), piešmas (plg. piẽšė). sangrąžiniai daikta-
vardžiai, padaryti iš dviskiemenių veiksmažodžių, visuose linksniuose išlaiko kirtį 
priesagoje, pvz.: elgmasis, elgmosi, elgmuisi, elgmąsi, elgmusi.

	Vediniai su priešdėliu per- visada išlaiko kirtį priešdėlyje, pvz.: pérskaičiavimas 
(plg. pérskaičiavo), pérnešimas (plg. pérnešė).

	Daiktavardžiai jaunmas, senmas yra antrosios kirčiuotės.
-(i)nas, -ė; -nė:
	Pirmosios kirčiuotės yra asmenvardžiai ir vietovardžiai, pvz.: Arnas, Šarnė, 

Karalinas, Gaidžinai. Pirmosios kirčiuotės yra ir keli bendriniai daiktavardžiai: 
pérėjūnas, galnė, viršnė, karinas.

	Kiti daiktvardžiai yra antrosios kirčiuotės, pvz.: galinas, -ė, pirmnas, -ė.
-tinis, -ė; -tinė:
	Pirmosios kirčiuotės esti vediniai, padaryti iš priesaginių (daugiaskiemenių) 

bendračių, pvz.: áuklėtinis, -ė, patiktinis, -ė.
	Antrosios kirčiuotės esti vediniai, padaryti iš nepriesaginių (dviskiemenių ne-

skaičiuojant priešdėlių) bendračių, pvz.: suktnis, sumuštnis.
Pirmosios kirčiuotės būdvardžiai su priesaga -iškas, -a išlaiko pamatinio žodžio 

vienaskaitos galininko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: dañgiškas (plg. dañgų), výriškas 
(plg. výrą), žmõgiškas (plg. žmõgų). Kai kuriuos vedinius galima kirčiuoti dvejopai, 
pvz.: ãsmeniškas, -a 1 ir asmẽniškas, -a 1, smùlkmeniškas, -a 1 ir smulkmẽniškas, -a 1, 
visúomeniškas, -a 1 ir visuomẽniškas, -a 1.
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Kirtį priešpaskutiniame skiemenyje (t. y. priesagoje) turi šių pirmosios kirčiuotės 
priesagų vediniai:

-tas, -a, pvz.: dulktas, -a; duobtas, -a; skrybėltas, -a; dvejopai galima kirčiuoti: 
kaultas, -a ir káulėtas, -a; pelktas, -a ir pélkėtas, -a; saultas, -a ir sáulėtas, -a; 
seiltas, -a ir séilėtas, -a; teistas, -a ir téisėtas, -a (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/
nutarimai/tartis-kirciavimas.html);

-iáusias, -a, pvz.: didžiáusias, -a; geriáusias, -a; laimingiáusias, -a;
-ýkštis, -ė, pvz.: pernýkštis, -ė; vakarýkštis, -ė, bet ùžpernykštis, -ė, ùžvakarykštis, -ė;
-ngas, -a, pvz.: laimngas, -a; protngas, -a, bet yra ir tolesniame skiemenyje kirčiuo-

jamų: dievobáimingas, -a; prešingas, -a; pérgalingas, -a; pérmainingas, -a; dvejopai 
galima kirčiuoti: sąmojngas, -a ir smojingas, -a; sąmonngas, -a ir smoningas, -a; 
sąžinngas, -a ir sžiningas, -a, visi jie pirmosios kirčiuotės, tik skiriasi kirčio vieta 
(daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html);

-(i)ópas, -a, pvz.: dvejópas, -a; ketveriópas, -a;
-(i)ótas, -a, pvz.: kuprótas, -a; skarótas, -a; rasótas, -a;
-ýtas, a, pvz.: akýtas, -a; dantýtas, -a;
-(i)úotas, -a, pvz.: akiniúotas, -a; dygliúotas, -a; miltúotas, -a;
-ókas, -a, pvz.: kvailókas, -a; mažókas, -a; trumpókas, -a;
-ùistas, -a; -stas, -a, pvz.: ligùistas, -a; ligstas, -a.

Pirmosios kirčiuotės yra ir negausūs kitų priesagų vediniai: akýlas, -a; mažýtis, -ė; 
plonýtis, -ė; pustinas, -a; vienódas, -a; vienãtinis, -ė; vieniñtelis, -ė; visúotinis, -ė.

Kai kuriuos vedinius bendrinėje kalboje galima kirčiuoti dvejopai: ankstývas, -a 1 ir 
ankstývas, -à 3; senývas, -a 1 ir senývas, -à 3; valývas, -a 1 ir valývas, -à 3; vėlývas, -a 1 ir 
vėlývas, -à 3; mlynas, -a 1 ir mlynas, -à 3a; geltónas, -a 1 ir geltónas, -à 3; raudónas, -a 1 
ir raudónas, -à 3 (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).

Pagal antrąją kirčiuotę kirčiuojami šių priesagų vediniai:
-anis, -ė, pvz.: dešimtanis, -ė; įstrižanis, -ė;
-lis, -ė, pvz.: jaunlis, -ė; tylutlis, -ė;
-ùtis, -ė, pvz.: gerùtis, -ė; mažùtis, -ė; smulkùtis, -ė;
-utnis, -ė, pvz.: aukštutnis, -ė; pirmutnis, -ė; žemutnis, -ė.

Antrosios kirčiuotės yra keli pavieniai priesagų vediniai: laukùjis, -ė; mažiùkas, -ė; 
didžiùlis, -ė; avižiẽnis, -ė; jaunỹlis, -ė; vilnškis, -ė; vilnõnis, -ė; svyruõklis, -ė.

Pagal trečiąją kirčiuotę kirčiuojami šių priesagų vediniai:
-anas, -à, pvz.: álkanas, -à 3a; vaganas, -à 3b;
-imas, -à, pvz.: svẽtimas, -à 3b; tólimas, -à 3a ;
-inas, -à, pvz.: ámžinas, -à 3a; mulinas, -à 3b; puvinas, -à 3b;
-zganas, -à, pvz.: bazganas, -à 3b; žazganas, -à 3b.
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 trečiosios kirčiuotės yra ir keli pavieniai vediniai: ddelis, -ė 3b; venišas, -à 3a; 
sãvitas, -à 3b. 

Ketvirtosios kirčiuotės yra aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio būdvardžiai 
su priesagomis: -èsnis, -ė (pvz.: baltèsnis, -ė), -ėlèsnis, -ė (pvz.: baltėlèsnis, -ė). nuo 
kitų atitinkamos galūnės ketvirtosios kirčiuotės vardažodžių šios priesagos skiriasi tik 
moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko kirčio vieta: aukštesniojo ir aukštėlesniojo 
laipsnio būdvardžiai, skirtingai nei kiti, kirtį turi ne galūnėje. 

 
12 lentelė. Priesagos -esnis, -ė kirčiavimas

linksniai Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

gerèsnis
gerèsnio
geresniám
gerèsnį
geresniù
geresniamè

geresn
geresni
geresnems
geresniùs
geresnias
geresniuosè

gerèsnė
geresns
gerèsnei
gerèsnę
geresnè
geresnėjè

gerèsnės
geresni
geresnms
geresnès
geresnėms
geresnėsè

 
Būdvardžių su priesaga -inis vediniai kirčiuojami dvejopai.
	Vediniai išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, kai pamatinio žodžio daugiskaitos 

naudininkas kirtį turi priešpaskutiniame skiemenyje (jie yra trečiosios 
ir ketvirtosios kirčiuotės), pvz.: mokỹklinis, -ė (plg. mokỹkloms), teãtrinis, -ė (plg. 
teãtrams), ltrinis, -ė (plg. ltrams). išimtys: girnis, -ė, drabužnis, -ė, kartnis, -ė, 
stebuklnis, -ė, šiaurnis, -ė, centrnis, -ė, elektrnis, -ė ir kt. 

 Įsidėmėti: iš tarptautinių žodžių su -ija, -ika padaryti būdvardžiai taip pat išlaiko 
pamatinio žodžio kirčio vietą, t. y. kirčiuojami šaknyje, pvz.: avãrija – avãrinis, -ė, 
operãcija – operãcinis, -ė.

	Kai pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas ne priešpas-
kutiniame skiemenyje (pirmosios ir antrosios kirčiuotės žodžiai), tai vedinys 
kirtį turi priesagoje ir yra antrosios kirčiuotės, pvz.: žiemnis, -ė (plg. žiemóms), 
išornis, -ė (plg. šorėms). tačiau yra nemažai išimčių: skõlintinis, -ė, pãdalyvinis, -ė, 
pérkeltinis, -ė, lýginis, -ė, pórinis -ė ir kt.

iš prieveiksmių padaryti būdvardžiai dažniausiai kirčiuojami priesagoje, pvz.: atga – 
atgalnis, -ė, šiañdien – šiandiennis, -ė, žūtbt – žūtbūtins, -ė, išimtys: saváiminis, -ė, tie-
sióginis, -ė.

Priesagoje dažniausiai kirčiuojami ir medžiagas žymintys būdvardžiai, pvz.: drobnis, -ė, 
metalnis, -ė, sidabrnis, -ė, žirnnis, -ė.
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nemažai būdvardžių su priesaga -inis, -ė galima kirčiuoti dvejopai: apliñkinis, -ė 1 
ir aplinknis, -ė 2; arbãtinis, -ė 1 ir arbatnis, -ė 2; asmennis, -ė 2 ir asmẽninis, -ė 1;  
buitnis, -ė 2 ir butinis, -ė 1; kasmetnis, -ė 2 ir kasmẽtinis, -ė 1; kelevinis, -ė 1 ir 
keleivnis, -ė 2; keliñtinis, -ė 1 ir kelintnis, -ė 2; lytnis, -ė 2 ir lỹtinis, -ė 1; miltnis, -ė 2 
ir mltinis, -ė 1; pagálbinis, -ė 1 ir pagalbnis, -ė 2; pasáulinis, -ė 1 ir pasaulnis, -ė 2; 
plỹtinis, -ė 1 ir plytnis, -ė 2; procentnis, -ė 2 ir proceñtinis, -ė 1; sąlygnis, -ė 2 ir 
slyginis, -ė 1; samplaiknis, -ė 2 ir sámplaikinis, -ė 1; santyknis, -ė 2 ir sántykinis, -ė 1; 
tarpmiestnis, -ė 2 ir tarpmiẽstinis, -ė 1; tautnis, -ė 2 ir taũtinis, -ė 1  (daugiau žr. www.
vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).  

taip pat kirčiuojami ir būdvardiškos kilmės daiktavardžiai su priesaga -inis, -ė; -inė:
	Jei pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas ne gale (pirmosios 

ir antrosios kirčiuotės žodžiai), tai vedinys išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, t. y. 
kirčiuojamas ne priesagoje -inis, -ė ir yra pirmosios kirčiuotės, pvz.: ligóninė (plg. 
ligóniams), sargýbinis (plg. sargýboms).

	Jei pamatinio žodžio daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale (trečiosios ir 
ketvirtosios kirčiuotės žodžiai), tai vedinys kirtį turi priesagoje ir yra antrosios 
kirčiuotės, pvz.: bangnis (plg. bangóms), ausnės, -ė (plg. ausms). tačiau esama ir 
išimčių, pvz.: kareivnės (nors kareviams).

Daiktavardžio ir būdvardžio priesagų, turinčių ilguosius balsius ar ie, uo, prie-
gaidė iš dalies susijusi su galinio priebalsio minkštumu: tvirtapradės priesagos dažniau-
siai baigiasi kietuoju priebalsiu arba j, tvirtagalės – minkštuoju.

13 lentelė. Priesaginių daiktavardžių ir būdvardžių priegaidė

tvirtapradės priesagos tvirtagalės priesagos

dkt.: -ėjas, -a; -ėnas (ir -ėnė); 
-iena; -yba; -ybos; -ynas, -a; -ojas; 
-ojus; 
bdv.: -ingas, -a; -ėtas, -a; -ylas, -a; 

-ytas, -a; -yvas, -a; -odas, -a; -onas, 
-a; -(i)opas, -a; -otas, -a; -okas, -a; 
-(i)uotas, -a

dkt.: -ainis, -ė; -ėlis, -ė; -ėsis; -ėtis; -ienė 
(valgių pavadinimai); -yklė; -yklės; -ylis, -ė; 
-ystė; -ynė; -ynės; -tynės; -ietis, -ė; -uolis, -ė; 
-ienė; -(i)uotis, -ė; -(i)uoklis, ė; -(i)oklis, -ė; 
-(i)onė; -očius; -otis, -otė; 
bdv.: -ėlis, -ė; -ienis; -ylis, -ė; -onis, -ė; 

-uoklis, -ė

Išimtys: -ykla; -(i)okas, -ė; -ovas, 
-ė; -ūnas, -ė

Išimtys: dkt. -aitis, -ė; -ybė; -enybė; -ytis, 
-ė; -okšnis; -ovė; -ūkštis, -ė; -(i)onis, -ė; 
bdv. -ykštis, -ė; -ytis, -ė 
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 Užduotys 
1. Pažymėkite, kurių priesagų daiktavardžiai yra antrosios kirčiuotės?
-ėjas, -ėklas, -ėnas, -ėsis, -ėstas; -iena, -ienas, -ietis; -yba, -ybė, -ykla, -yklė, -ynas, 

-ynė, -ystė, -ytis; -ojas, -okas, -oklis, -okšnis; -uoklis, -uolis.

2. Visi kiekvienos priesagos vediniai yra tos pačios kirčiuotės. Nustatykite kirčiuotę ir 
šaknies priegaidę.
a) garbana, strazdana, ragana, dargana, liekana, pleiskana, ūkana, samana, aimana;
b) lygiava, žaliava, rinkliava, tvarsliava, rašliava, ganiava, painiava, baudžiava;
c) mokestis, lūkestis, gailestis, rūpestis;
d) elgsena, eisena, laikysena,  gyvensena, vartosena, šukuosena, šypsena, būsena;
e) žiburys, kauburys, duburys, vidurys, sūkurys, vyturys, švyturys;
f) drebulys, spindulys, snaudulys, graudulys, šviesulys, dusulys;
g) kliedesys, spindesys, liūdesys, elgesys, ilgesys, dėmesys, virpesys, žavesys;
h) dirbinys, leidinys, audinys, spaudinys, mėginys, junginys, taikinys, mokinys, 

reiškinys, kūrinys.

3. Nustatykite priesaginių daiktavardžių kirčiuotę.
a) vienatis, senatis, pilnatis, jaunatis, bendratis, gaišatis, maišatis, graužatis;
b) ligonė, kelionė, vilionė, velionė, krikščionė, svajonė, abejonė, dejonė, dvejonė, 

miesčionė, malonė, vakaronė;
c) rankovė, senovė, įvairovė, tikrovė, dorovė, vietovė, šventovė, tvirtovė, daržo-

vė, vadovė, palydovė, užsakovė, bendrovė, gerovė, pašnekovė, žinovė, žiūrovė, 
naujovė, varžovė;

d) grybienė, dėdienė, grafienė, uogienė, karalienė, brolienė, obuolienė, kiaušinie-
nė, baronienė, žirnienė, carienė, vakarienė, kopūstienė, kunigaikštienė, slyvie-
nė, bulvienė, daržovienė, žuvienė;

e) siaubūnė, galūnė, pavydūnė, viršūnė, pareigūnė, seniūnė, lakūnė, pataikūnė, 
pirmūnė, pagyrūnė;

f) rietuvė, parduotuvė, keptuvė, gertuvė, virtuvė, spaustuvė.

4. Nustatykite priesaginių daiktavardžių ir būdvardžių priegaidę. Sukirčiuokite tekstą.
Vienas kaimynas (__) papasakojo naujieną (__), kad jo giminaitis (__) vakar buvo 

išėjęs į medžioklę (__). Prisimenu, kad jo brolėnas (__) Petraitis (__) visada girdavosi 
esąs tikras drąsuolis (__) ir žvėrių žinovas (__). tačiau ši medžioklė jam buvo nesėkmin-
ga (__). tą rytą oras subjuro ir visas beržynas (__) atrodė lyg molynas (__). Greit tokia 
purvynė (__) pavirto tikra kankyne (__). Bet Petraitis buvo tikras žemaitis (__), todėl 
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klampojo tolyn. Kažkur čiurleno upokšnis (__), šlamėjo krūmokšnis (__), tolumoje (__) 
bolavo rugių grožybė (__), žvangėjo žvirblių baidyklė (__). Visą dieną vaikščiojo me-
džioklis (__) po giružę (__), net apėmė jį kosulys (__) ir snaudulys (__). Kai pradėjo 
temti, išblėso ir brolėno svajonė (__) sugauti laimikį (__). tarsi kokia kirmėlė ar siurbėlė 
(__) ėmė smelktis širdin abejonė (__), liūdesys (__) ir ilgesys (__). Didelis lūkestis (__) 
jį slėgė lyg rūpestis (__).

 staiga praskrido paukštelis (__), tankumyne (__) sukrebždėjo zuikelis (__), lyg išdy-
kęs berniūkštis (__) nušokavo varliūkštis (__). (J. Vanagaitė)

5. Gretindami sukirčiuokite daiktavardžius su priesaga -ininkas.
Žvalgýboms – žvalgybininkas, derýboms – derybininkas, kalbóms – kalbininkas, 

farmãcijoms – farmacininkas, pradžióms – pradininkas, sldėms – slidininkas, badams – 
baldininkas, maldóms – maldininkas, sõdams – sodininkas, apžvalgóms – apžvalginin-
kas, talkóms – talkininkas, kiams – ūkininkas, dalms – dalininkas, šalms – šalininkas, 
tárpams – tarpininkas, dvaráms – dvarininkas, dvãsioms – dvasininkas, téisėms – teisi-
ninkas, tautóms – tautininkas.

6. Remdamiesi žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite tekstą.
esu žurnalistas visuomenininkas, iš prigimties savotiškas maištininkas, žvalgybinin-

kas ir naujovių šalininkas, todėl nusprendžiau atlikti įdomų tyrimą. tarsi derybininkas 
išsiruošiau į kelionę. Kartu vyko ir mano pagalbininkas, jaunas mokslininkas. Keliauda-
mi sutikome daugybę žmonių ir visų jų klausėme, kas yra laimė. 

Dailininkas ir gabus menininkas teigia, kad žmogus yra laimingas tada, kai jo širdyje 
spindi visos vaivorykštės spalvos. smuikininkas ir dainininkas sako, jog tikras džiaugs-
mas yra daina – neapčiuopiama ir jaudinanti. Giesmininkas priduria, jog ne kiekvienas ją 
moka išgirsti. Būgnininkas ir skudutininkas spėja, kad laimė yra puikus orkestras, sude-
rintas iš daugybės malonių dalykų. Jūrininkas teigia, kad laimė yra jausmų vandenynas. 
teisininkui tikras džiaugsmas yra teisė gyventi savaip. Finansininkui laimė yra lyg pinigų 
maišas, kurį reikia nuo vagių saugoti seife. Banko indėlininkas, sąskaitininkas ir kasi-
ninkas spėja, kad laimė yra tinkamai investuotas kantrumas ir išmintis. Dviratininkas, 
įžymus sportininkas, teigia, jog laimė priklauso nuo sėkmės. Futbolininkui ir krepšinin-
kui atrodo, kad laimę gali pavyti tik greičiausias žaidėjas. tenisininkui bei tinklininkui 
laimė yra taiklus pasirinkimas. slidininkas laimę tapatina su slidžia sėkme. Gamtininkui 
ir sodininkui laimę teikia gamtos harmonija. Bitininkas prasitaria, jog laimė yra tarsi 
medus – pluši ištisus metus, o suvalgai akimirksniu. Kaimo darbininkas ir daržininkas 
atsakė, kad tikras džiaugsmas yra sunkiai užaugintas derlius. Vyninkas spėja, jog laimė 
yra subrandintas gėris. Malūnininkas ir jo talkininkas teigia, kad laimė yra žmogiška 
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šiluma, kurios nenugali jokie vėjai. Pirtininkas laimę sieja su karšta aistra. Kalbininkas 
spėja, jog laimė yra tik graži legenda. laiškininkas teigia, kad laimė yra ilgai lauktas 
laiškas. Aš esu šios kelionės pradininkas, savotiškas kaltininkas ir liudininkas, tad man 
belieka tik pritarti. (J. Vanagaitė)

7. Nustatykite priesaginių būdvardžių kirčiuotę ir sukirčiuokite.
a) skildinas, tekinas, laikinas, aklinas;
b) svetimas, gretimas, tolimas;
c) vėlesnis, tolesnis, vyresnis, ankstesnis;
d) tylutėlis, pilnutėlis, sausutėlis;
e) darbingas, madingas, klaidingas, naudingas, būdingas, vaizdingas, pavojingas;
f) duobėtas, gėlėtas, smėlėtas, dėmėtas, teisėtas;
g) čionykštis, pernykštis, užpernykštis, vakarykštis;
h) riebokas, didokas, saldokas, pigokas, ilgokas, vėlokas, dažnokas;
i) visokeriopas, keleriopas, šešeriopas, šimteriopas, dvejopas;
j) skubotas, žaizdotas, ligotas, augalotas, miglotas, skarotas, kuprotas, rasotas;
k) snieguotas, banguotas, languotas, akiniuotas, vėjuotas, taškuotas.

8. Nustatykite būdvardžių kirčiuotę ir sukirčiuokite.
smulkmeniškas, -a (__), mažutis, -ė (__), žaizdotas, -a (__), dulkėtas, -a (__), vaka-

rykštis, -ė (__), akmenuotas, -a (__), mieguistas, -a (__), geltonas, -a (__), ankstyvas, -a 
(__), namiškis, -ė (__), nagingas, -a (__), alkanas, -a (__), amžinas, -a (__), apdairus, -i 
(__), vilnonis, -ė (__), artimas, -a (__), įmantrus, -i (__), palankus, -i (__), varganas, -a 
(__), vienišas, -a (__), vienodas, -a (__), vienintelis, -ė (__).

9. Sukirčiuokite parašytas būdvardžių formas.
Alkana, alkanai, su alkana;
artima, artimai, su artima;
atbula, atbulai, su atbula;
balta, baltai, su balta;
geltona, geltonai, su geltona;
geriausia, geriausiai, su geriausia;
ištisa, ištisai, su ištisa;
liguista, liguistai, su liguista;
karšta, karštai, su karšta;
kaulėta, kaulėtai, su kaulėta;
miela, mielai, su miela;
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minkšta, minkštai, su minkšta;
pražūtinga, pražūtingai, su pražūtinga;
raudona, raudonai, su raudona;
senyva, senyvai, su senyva;
aiški, aiškiai, su aiškia;
darni, darniai, su darnia;
efektyvi, efektyviai, su efektyvia;
grubi, grubiai, su grubia;
gudri, gudriai, su gudria;
išdidi, išdidžiai, su išdidžia;
išlaidi, išlaidžiai, su išlaidžia;
lygi, lygiai, su lygia;
padori, padoriai, su padoria;
pastovi, pastoviai, su pastovia;
pavaldi, pavaldžiai, su pavaldžia;
smulki, smulkiai, su smulkia;
visuomeniška, visuomeniškai, su visuomeniška.

10. Sukirčiuokite žodžių junginius.
Ankstyvoje jaunystėje; didingu žygiu; daugiakalbius stilius; vilnoniame audinyje; 

svetimoms moterims; siauručiuku keliuku; darbštuoliu jaunikaičiu; kaulėtai figūrai; žo-
lėtais delnais; vienišu medžiu; pernykščiu paltu; vėlyvas viešnias; barzdotas vyriškis; vie-
nišiems žmonėms; mažutėles dėžutes; akmenuotas krantas; pavasariška nuotaika; senyvai 
moteriai; rasota pieva; dulkėtu keliu; vienodas sukneles; artimai draugei; kreivokas siū-
les; smulkmeniškas darbas; nesavanaudišku poelgiu; daugiareikšmius žodžius; žaizdotas 
rankas; saulėtu vakaru; skubotas sprendimas.

11. Gretindami sukirčiuokite pamatinius žodžius ir būdvardžius su priesaga -inis, -ė.
Kubams – kubinis, administracijoms – administracinis, orientacijoms – orientacinis, 

grindims – grindinis, grūdams – grūdinis, progoms – proginis, Velykoms – velykinis, 
vilkams – vilkinis, kulkoms – kulkinis, lankams – lankinis, mygtukams – mygtukinis, 
gaivalams – gaivalinis, trinkelėms – trinkelinis, ląstelėms – ląstelinis, darželiams – darže-
linis, automobiliams – automobilinis, gamykloms – gamyklinis, varikliams – variklinis, 
paminklams – paminklinis, spyruoklėms – spyruoklinis, žolėms – žolinis, veislėms – veis-
linis, nuliams – nulinis, planams – planinis, dienoms – dieninis, didmenoms – didme-
ninis, visuomenėms – visuomeninis, mažmenoms – mažmeninis, sezonams – sezoninis, 
garams – garinis, gaisrams – gaisrinis, metrams – metrinis, pusėms – pusinis, arbatoms – 
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arbatinis, klimatams – klimatinis, ratams – ratinis, savaitėms – savaitinis, lytims – lytinis, 
buitims – buitinis, gamtoms – gamtinis, dantims – dantinis, procentams – procentinis, 
lakštams – lakštinis, kliūtims – kliūtinis, spalvoms – spalvinis, virtuvėms – virtuvinis, 
liežuviams – liežuvinis.

12. Sukirčiuokite žodžių junginius su būdvardžiais -inis, -ė.
Kalbinis ginčas; rekomendacinis laiškas; okupacinis laikotarpis; kvalifikaciniai reika-

lavimai; informacine sistema; pradiniu kapitalu; vardiniu ginklu; neakivaizdiniu būdu; 
strateginis planas; apžvalginius straipsnius; tiesioginis debetas; klinikinė mirtis; naciona-
linė valiuta; abėcėlinis sąrašas; civilinius ieškinius; akademinius straipsnius; diplominius 
darbus; atominė elektrinė; gelžbetoninis pastatas; milimentrinis skirtumas; vienetinis 
egzempliorius; savaitinis renginys; spiritinis tirpalas; žieminiu paltu; brūkšninis kodas; 
garinė pirtis; lėtinis plaučių uždegimas; vestuvinis žiedas; didmeninė prekyba; olim-
pinis komitetas; milijoninis miestas; žaislinis pistoletas; ūminis susirgimas; rajoniniu 
keliu; daiktinis įrodymas; arbatiniu šaukšteliu; kasdieninius vasarinius drabužius; garsi-
nius signalus; kelioninis krepšys; miltinius blynus; virvelinė keramika; vanilinis cukrus; 
išorinės aplinkybės; šešėlinė ekonomika; informacinė visuomenė; stebuklinė pasaka; da-
bartinis vadovas; dalinis finansavimas; organizacinis komitetas; pradinis įnašas; veidro-
dinis paviršius; kryžminė apklausa; motorine valtimi; medžiokliniai šautuvai; ratukinės 
pačiūžos; plytinis namas; įvadinis straipsnis; naktinius pašnekesius; izoliacinė medžiaga; 
reprezentacinis leidinys; pagalbinis prietaisas; vertybiniai popieriai; operacinis stalas; va-
landinius įkainius; vestuvinė suknelė; spalvines detales; arbatinis šaukštelis; lakštiniai 
makaronai; elektriniu grąžtu; centrinius rūmus.

13. Sukirčiuokite tekstą. Pasitikrinkite 1 priede.
 neseniai buvo atliktas šiuolaikinis, mokslinis, kritinis, kultūrinis bei demokratinis 

tyrimas apie prekybos centrus. Organizacinis ir administracinis personalas bei nuolati-
niai parduotuvių lankytojai tvirtino, kad didžiausias metinis apsipirkimas vyksta prieš 
didžiąsias šventes. tokiu metu centrines vitrinas puošia dekoratyviniai žaislai. ne viena-
me lange spindi informacinis, reprezentacinis ar agitacinis plakatas. tada pakyla valan-
dinis prekybininkų uždarbis, klesti šešėlinė ekonomika, kliba perpildytas visuomeninis 
transportas. sausakimšas būna tiesioginis ar net aplinkinis kelias į centrą. Prieš Kalėdas 
perkami įvairūs niekučiai, pavyzdžiui, drobinė staltiesė, gintarinis papuošalas, metalinis 
ar sidabrinis laikrodis, arbatiniai šaukšteliai ar vienkartinės servetėlės. Paklausios būna 
farmacinės ir asmeninės paskirties prekės. nors namuose drabužinės spintos perpildytos, 
naujas naminis, išeiginis ar balinis drabužis yra neišvengiama būtinybė. Ypač vertinami 
autoriniai menininkų darbai bei kamerinės muzikos įrašai.
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Šiandieninio vaiko nepradžiugintų padovanotas senovinis rašiklis, vienmarškinė lėlė 
ar trigubinės kumštelinės pirštinės. Dabar jaunuolį žavi importinės prekės: ratukinės 
pačiūžos ar minkštas medžiaginis žaislas – pavyzdžiui, nykštukinis pudelis, vilkinis šuo 
arba kitas pūkuotas augintinis. Berniukui paprastai dovanojamas povandeninis laivas, 
kulkinis, lankinis ar mygtukinis šautuvas, koks nors orientacinis žaidimas ar veidrodi-
nė dėlionė. Prieš Velykas paklausus vanilinis pyragas, velykiniai šokoladiniai skanėstai. 
(J. Vanagaitė) 

3.2. Sudurtiniai daiktavardžiai ir būdvardžiai

sudurtiniai daiktavardžiai gali būti pirmosios, antrosios ir trečiosios kirčiuotės, o būd-
vardžiai – pirmosios, antrosios ir ketvirtosios kirčiuotės.

Pirmosios kirčiuotės yra: 
1. Daiktavardžiai ir būdvardžiai, turintys jungiamuosius balsius (ė, y, o, (i)a, ū, i, u), 

pvz.: eilraštis, darbýmetis, galvósūkis, galvgalis, akmirka, alùdaris, garsiãkalbis, 
ugniãkuras, vasaródrungnis, -ė.

2. Daiktavardžiai ir būdvardžiai be jungiamojo balsio ir kirtį turintys pirmajame dė-
menyje, pvz.: rañkraštis, žedlapis, vengubas, -a. Kai pirmajame dėmenyje susidaro 
antrinis dvigarsis, jo priegaidė tvirtapradė, pvz.: gárlaivis (plg. gãras), žémuogė (plg. 
žẽmė), bùrlaivis (plg. bùrė), šùngrybis (plg. šùnį). 

3. Pirmosios kirčiuotės yra dūriniai su dėmeniu pus-, pusiau-, pvz.: pùskepalis, 
pùsnuogis, -ė, pusiáusviras, -a.

Pagal antrąja kirčiuotę kirčiuojami dūriniai, turintys kirtį antrajame dėmenyje, 
pvz.: savamõkslis (plg. mókslas), bendradabis (plg. dárbas), savanaũdis, -ė (plg. náudą), 
daugiarekšmis, -ė (plg. réikšmę). Daugeliui jų būdinga metatonija (prisiminkite 1.6 ir 
2.6 poskyrius), pvz.: pelda, rugsjis, rugpjtis, šienapjtė.

Trečiosios kirčiuotės yra tie daiktavardžiai, kurių vienaskaitos vardininkas turi galūnę -ys, 
-ė, pvz.: rytmetỹs, galvažudỹs, -. Dūriniai su jungiamuoju balsiu -(i)a- gali būti 34a, 34b 
arba 3b kirčiuotės, pvz.: láiškanešio 34a  ir laiškãnešio 3b, añgliakasio 34b  ir angliãkasio 3b.

Ketvirtosios kirčiuotės yra sudurtiniai būdvardžiai, kurių vienaskaitos vardininkas 
turi galūnę -us, -i, yra, pvz.: akivaizdùs, -, lygiagretùs, -.

 Užduotis 
1. Sukirčiuokite dūrinius.
Mūsų apylinkėse gražiausias saulėtekis būna rugpjūtį, kai ankstyvas rytmetys atrodo 

nuostabiai paslaptingas ir daugiaprasmis. tokiu metu aš užlipu ant kalnagūbrio ir visas 
atokvėpiu alsuojantis slėnis, miško proskynos atsiveria lyg margaspalvis žemėlapis ar 
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nežinomas pusiasalis. tolumoje it platus stačiakampis driekiasi pievos, kai kur matyti 
apypilkės atodangos. Jos kažkuo panašios į arbatžolių laukus. netoliese rymo po šiena-
pjūtės suverstos geltonplaukės kupetos. Po mano kojomis šnara žemaūgės sidabražolės ir 
žalialapės kraujãžolės, kvepia žemuogės ir geltonžiedės kiaulpienės, svyruoja žydraakės 
rugiagėlės. Žolėje juoduoja kurmiarausis, birzgia greitakojis karkvabalis, virš ožkarožės 
sukasi lengvabūdis laumžirgis, tauškia garsiakalbis vieversys. Apyašrio lankose tingiai 
vaikštinėja žalmargės poriebės karvės. suglaudę kaklus, lyg jaunavedžiai stoviniuoja du 
grynaveisliai žirgai: juodbėris ir obuolmušis. Šalia lyg gyvsidabris laigo vienturtis kume-
liukas. lyg vilkdalgiai stovi tiesūs juodalksniai, jų šakose lyg svetimkūnis styro gandra-
lizdis, o medžių šešėliuose slapstosi pelėda. Kai ateina vidudienis, prasideda karštymetis, 
sustoja lauko darbų karštligė, visi išsitiesia pogulio. tada žemupy taškosi gėlavandenės 
žuvys, ant liepto skalbia apskritaveidės pusmergės. netoliese švilpauja raudonskruosčiai 
pusberniai, o jų rankose ruduoja dalgiakočiai. Prieš įkalnę smagiai sukasi trisparnis ma-
lūnas. Jo retadančiai  krumpliaračiai nuolat girgžda, o tarp girnapusių kvietrugiai pavirs-
ta į kruopmilčius. tolumoje lyg dangoraižis stūkso piliakalnis: jo viršukalnė apraizgyta 
dygiais erškėtrožių krūmais, virš kurių plasnoja aštriaakis paukštvanagis. (J. Vanagaitė)

3.3. Daiktavardžiai ir būdvardžiai su priešdėliais

Daiktavardžiai su priešdėliais gali būti trijų kirčiuočių. Daugelis jų yra pirmosios kir-
čiuotės ir kirtį turi priešdėlyje: 

añt-, pvz.: añtkapis, añtplūdis, añtraštė;
apý-, pvz.: apýaušris, apýgarda, apýtaka;
ãt-, atã- ató-, pvz.: ãtspalvis, atãskaita, atóslūgis;
 -, pvz.: lanka, rankis, vartis;
š-, pvz.: šorė, štuoka;
núo-, pvz.: núomonė, núorūka, núotaka;
pér-, pe-, pvz.: pérvežimas, pérsėdimas, pértrauka (padaryti iš veiksmažodžių 

išlaiko tvirtapradę priegaidę), pepietė, pekaklis (padaryti iš daiktavardžių turi 
tvirtagalę priegaidę);

pó-, pvz.: póakis, póbūvis, pótvynis;
pre-, pvz.: prebalsis, predainis, presaga;
preš-, pvz.: preškambaris, preprieša;
pró-, pvz.: prókalbė, próskyna;
s-, sám-, sán-, pvz.: srašas, sámbūris, sándauga;
ùž-, užúo-, pvz.: ùžjūris, ùžkanda, užúovėja.
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Pirmosios kirčiuotės yra ir daiktavardžiai su nekirčiuotu priešdėliu ne- (neláimė, 
neteisýbė). 

Antrosios kirčiuotės yra daiktavardžiai su priešdėliu be-, kuriems būdinga metatonija, 
pvz.: bedabis, -ė; belasvis, -ė. išimtys yra begdis, -ė; besótis, -ė (jie pirmosios kirčiuotės).  
Pirmosios kirčiuotės yra bẽgalė, o bekel – 3b kirčiuotės. 

Daiktavardžių su priešdėliu pa- kirčiavimas įvairuoja. Daug jų yra trečiosios kir-
čiuotės, pvz.: paakỹs 3b, pavakar 34b, pãdugnės 3b. Pirmosios kirčiuotės yra: padángė, 
pãkomisė, pãmotė, pãžibintis, pajris, pakámpė, pakrántė, pakrmis, palángė, palóvis, panó-
sė, papevis, pasáulis, pastógė, pašónė, patvis, pasmonė, pavãsaris,  pãpulkininkis. Antro-
sios kirčiuotės: pakanė, pakõjė, pakunės. 

trečiosios kirčiuotės yra daiktavardžiai su priešdėliais pra-, su-, pvz.: prabangà 3b, 
prãmanas 3b, sudėts 3b, sutarts 3b.

Būdvardžiai su priešdėliais taip pat gali būti trijų kirčiuočių.
Pirmosios kirčiuotės yra trijų tvirtapradiškai kirčiuojamų priešdėlių būdvardžiai: 

apý-, pvz.: apýbaltis, -ė, apýgeris, -ė, apýnaujis, -ė;
pó-, pvz.: pógeris, -ė, pónaujis, -ė;
pre-, pvz.: prekurtis, -ė, prekvailis, -ė.

Antrosios kirčiuotės yra tik priešdėlio be- vediniai. Jie, kaip ir šios priesagos daik-
tavardžių vediniai, patiria metatoniją, pvz.: bebamis, -ė (plg. báimė), bekenis, -ė (plg. 
kélnės), beplaũkis, -ė (plg. pláukas), berekšmis, -ė (plg. réikšmę). išimtys: begdis, -ė, 
besótis, -ė, befòrmis, -ė.

Kai kurių priešdėlių vediniai kirčiuojami skirtingai: pagal trečiają ir pagal ketvir-
tąją kirčiuotes. tai priklauso nuo būdvardžio galūnės. Jeigu būdvardžio galūnė -as, -a, 
vedinys yra trečiosios (3a arba 3b) kirčiuotės. Jeigu  galūnė -us, -ė, vedinys ketvirtosios 
kirčiuotės: 

ãp-, pvz.: ãpskritas, -à 3b, ir ap-, pvz.: apkūnùs, - 4; 
ãt-, atã-, pvz.: ãtviras, -à 3b; atãtupstas, -à, 3b, ir  at-, pvz.: atšiaurùs, - 4;
-, pvz.: strižas, -à 3b, ir į-, pvz.: įsaulùs, - 4;
š-, pvz.: štisas, -à 3b;
núo-, pvz.: núosavas, -à 3a, ir  nuo-, pvz.: nuoširdùs, - 4;
pã-, pvz.: pãdrikas, -à 3b, ir pa-, pvz.: parankùs, - 4;
prã-, pvz.: prãviras, -à 3b; ir pra-, pvz.: prakaulùs, - 4;
ùž-, pvz.: ùždaras, -a 3b.

Priešdėlio ne- vediniai išlaiko pamatinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 
negẽras, - à 4 (plg. gẽras, - à 4), nelaimngas, -a 1 (plg. laimngas, -a 1), neskanùs, - 4 
(plg. skanùs, - 4), nestóras, -à 3 (plg. stóras, -à 3).
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 Užduotis 
1. Priešdėliai yra kilę prielinksnių, bet daugelis jų, skirtingai nei prielinksniai, yra išsaugo-

ję tvirtapradę priegaidę. Sukirčiuokite žodžių junginius, atkreipkite dėmesį į prielinks-
nių ir atitinkamų priešdėlių kirčiavimą.

Į įkalnę, prie priestato, nuo nuotekų, po pokalbio, pro proskyną, į įvadą, prie prie-
glaudos, nuo nuolydžio, prieš prieškambarį, apie apylinkę, prie priemokos.

2. Sukirčiuokite vardažodžius su priešdėliais.
Bedarbiai aptarė įkainius ir priemokas; sąlygos netenkina; apsiguliau pogulio; prasti 

įgūdžiai; kamavo bloga nuojauta; antraštė primena sąmokslą; išgirdau tylų atodūsį; 
įsidarbino naujoje įmonėje; pro pravirą langą sklido pobūvio dalyvių balsai; nuosa-
vas butas; apskritas stalas; suglumino bereikšmės pastabos; neįprastos sąlygos sukėlė 
sąmyšį; kankino nemiga; visą popietę šildėsi atokaitoje; nusipirko naują antklodę; ne-
baugino nei  subtilios užuominos, nei nuobaudos; kiekis tik apytikslis; nuspėjo ateitį; 
didelis atotrūkis.

3.4. Tarptautiniai žodžiai

Tarptautinių žodžių kirčiavimas nesudėtingas. Daugelis jų kirčiuojami priešpaskuti-
niame skiemenyje. ne priešpaskutiniame kirčiuojami žodžiai su baigmenimis: -ija, -ika, 
kai kurie su -orius, -eris, -ikas, -umas, -elis, -ingas, pvz.: akãcija, fzika, ãktorius, lýderis, 
akadèmikas, prezdiumas, vkingas. Šie žodžiai visada kirčiuojami pastoviai. 

Pastoviai kirčiuojami ir žodžiai su baigmenimis: -antas, -ėja, -ansas, -ortas, -ursas, 
pvz.: diktántas, idja, balánsas, impòrtas, konkùrsas. 

tarptautiniai žodžiai, turintys kitokius baigmenis, kirčiuojami nepastoviai. taigi jų 
priešpaskutiniame skiemenyje gali būti trumpasis balsis arba tvirtagalė priegaidė.

Pirmosios kirčiuotės yra tarptautiniai žodžiai su jau minėtais baigmenimis:
1) ne priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuojami tarptautiniai žodžiai su baigmenimis: 

-elis, pvz.: mòdelis, artkelis, fòtelis, bet epitèlis 2, vermišèliai 2;
-eris, -erė, pvz.: lýderis, -ė, òrderis, dóleris;
-ija, pvz.: akãcija, chirùrgija, situãcija, organizãcija, bet kalvarijà, lelijà, vyskupijà, 

zakristijà ir Vokietijà, Prancūzijà (visi antrosios kirčiuotės);
-ika, pvz.: pedagògika, statstika, krtika;
-ikas, -ikė, pvz.: cnikas, -ė, chèmikas, -ė, akadèmikas, -ė, bet katalkas, -ė 2, 

fãbrikas 3b;
-ingas, pvz.: mtingas, depingas, vkingas;
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-orius, -orė, pvz.: profèsorius, -ė, izoliãtorius, dirèktorius, -ė, bet kalendõrius, eg-
zempliõrius, sekretõrius, -ė, altõrius, elementõrius, inventõrius, piliõrius, brevijõrius, 
visi jie antrosios kirčiuotės;

-umas, pvz.: akvãriumas, mnimumas, bet kostiùmas 2, albùmas 2;
-usas, pvz.: paprusas, mnusas, kòrpusas, bet troleibùsas 2, autobùsas 2;

2) priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuojama daug tarptautinių žodžių su baigmenis, 
turinčiais šiame skiemenyje dvigarsį:

-ándas, -ė, pvz.: islándas, -ė, olándas, -ė;
-ánsas, pvz.: avánsas, niuánsas, seánsas;
-ántas, -ántė, pvz.: pedántas, -ė, diktántas, variántas, bet demantas pirmosios kir-

čiuotės, kirtį turi ne priešpaskutiniame skiemenyje;
-árdas, pvz.: bilijárdas, lombárdas;
Pirmosios kirčiuotės yra ir:
-ja, pvz.: idja, alja, asamblja;
-òrtas, pvz.: impòrtas, komfòrtas, transpòrtas, bet rãportas yra pirmosios kirčiuotės, 

kirtį turi ne priešpaskutiniame skiemenyje.
Pirmosios kirčiuotės yra ir keli pavieniai dažniau vartojami tarptautiniai daiktavardžiai, 

pvz.: akòrdas, anãlizė, horizòntas, konkùrsas, impùlsas, instnktas, labirntas, pòrtveinas, 
rekòrdas, remòntas.

Pagal pirmąją kirčiuotę kirčiuojama nemažai dviskiemenių tarptautinių žodžių, tu-
rinčių šaknyje dvigarsį ar prigimtinio ilgumo balsį, pvz.: bánkas, bntas, brža, fáuna, 
fja, flmas, frma, fòrma, fròntas, kòlba, kùrsas, lýga, mza, nòrma, páuzė, rámpa, spòrtas, 
tòrtas, ùrna.

Antrosios kirčiuotės yra tarptautiniai žodžiai su šiais baigmenimis:
-ãdas, -adà, pvz.: limonãdas, parãdas, šokolãdas, ambasadà, autostradà, olimpiadà;
-ãfas, -ãfė, pvz.: autogrãfas, fotogrãfas, -ė, paragrãfas;
-ãkas, pvz.: konjãkas, tabãkas, maniãkas;
-ãlas, -ãlė, pvz.: filiãlas, ideãlas, kvartãlas, detãlė, magistrãlė, spirãlė, bet apãštalas 1, 

máršalas 1;
-amà, pvz.: diagramà, programà, reklamà;
-ãnas, pvz.: mangãnas, soprãnas, šampãnas, bet bòcmanas, lòcmanas, òrganas, 

štùrmanas, vãtmanas, dòbermanai, visi pirmosios kirčiuotės;
-ãras, -ãrė, pvz.: cigãras, notãras, vikãras, bet bárbaras, rabárbaras, abu pirmosios 

kirčiuotės, dãktaras 3b;
-ãtas, -ãtė, -atà, pvz.: advokãtas, -ė, aparãtas, šachmãtai, regatà, sonatà, citatà, bet 

klmatas 1, pròstata 1;
-ãžas, pvz.: garãžas, tirãžas, vitrãžas;
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-jus, pvz.: apogjus, licjus, trofjus, bet bòbslėjus 1;
-èktas, -èktė, pvz.: architèktas, -ė, objèktas, projèktas;
-èlė, pvz.: karamèlė, novèlė, paralèlė;
-emà, pvz.: problemà, schemà, teoremà;
-ènas, -enà, pvz.: džentelmènas, fenomènas, gobelènas, antenà, higienà, migrenà, bet 

bármenas, -ė 1, gùldenas 1; 
-eñtas, -eñtė, pvz.: akceñtas, doceñtas, -ė, dokumeñtas, bet kotángentas, pãtentas, 

tángentas, visi pirmosios kirčiuotės; 
-èras, -erà, pvz.: ampèras, interjèras, karjèras, atmosferà, karjerà, sferà, bet chòlera, 

òpera, ltera, kãmera, visi pirmosios kirčiuotės;
-èsas, pvz.: interèsas, procèsas, progrèsas, bet kãriesas 1;
-èstas, pvz.: anapèstas, manifèstas;
-ètas, -ètė, pvz.: biudžètas, kabinètas, kotlètas, etikètė, operètė, tablètė, bet dèbetas 1, 

knèsetas 1;
-ètras, pvz.: kilomètras, termomètras, milimètras, bet hegzãmetras, pentãmetras, 

diãmetras, parãmetras, visi pirmosios kirčiuotės;
-èzė, pvz.: genèzė, hipotèzė, anamnèzė, bet siñtezė 1;
-iẽjus, pvz.: fariziẽjus, jubiliẽjus, muziẽjus;
-iẽrius, -ė, pvz.: inžiniẽrius, -ė, milijardiẽrius, -ė, režisiẽrius, -ė;
-ksas, pvz.: afksas, sufksas, prefksas, bet apeñdiksas, kòmiksas, fèniksas, visi pir-

mosios kirčiuotės;
-lis, pvz.: automoblis, kadrlis, ventlis, bet dãktilis, pròfilis, sfilis, visi pirmosios 

kirčiuotės;
-nas, -inà, pvz.: apelsnas, cepelnas, jazmnas, anginà, balerinà, mašinà, bet 

lùbinas 3b, òrdinas 1, rãbinas 3b;
-ỹras, -yrà, pvz.: juvelỹras, kefỹras, turnỹras, lyrà, satyrà, rapyrà;
-stas, -ė, pvz.: artstas, -ė, idealstas, -ė, žurnalstas, -ė, bet bãtistas 3b;
-tas, -tė, pvz.: eltas, erudtas, -ė, limtas, bet spritas 1;
-ỹvas, -yvà, pvz.: detektỹvas, kolektỹvas, kursỹvas, direktyvà, iniciatyvà, perspektyvà; 
-zas, pvz.: eskzas, devzas, servzas;
-zmas, pvz.: mechanzmas, optimzmas, organzmas;
-ògas, -ògė, pvz.: dialògas, katalògas, pedagògas, -ė;
-òlas, pvz.: benzòlas, mòlas, protokòlas, bet besbolas, fùtbolas, kùpolas, miùzikholas, 

visi pirmosios kirčiuotės;
-õlas, pvz.: generõlas, kardinõlas, krakmõlas, bet krštolas 1;
-òlis, pvz.: alkohòlis, ichtiòlis, monopòlis, bet akròpolis, bròkolis, metròpolis, pañkolis, 

sibolis, visi pirmosios kirčiuotės;
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-òmas, -ė, pvz.: astronòmas, -ė, atòmas, simptòmas, bet aksómas, slãlomas 1;
-ònas, pvz.: cinamònas, telefònas, bet bãdmintonas, čárlstonas, dèmonas, diãkonas, 

pãtronas „globėjas“, visi pirmosios kirčiuotės;
-õnas, -ė, pvz.: fortepijõnas, kapitõnas, -ė, šėtõnas;
-òpas, pvz.: mikroskòpas, spektroskòpas, teleskòpas, bet pitekántropas 1;
-òras, pvz.: motòras, prokuròras, sobòras, teròras, bet dònoras, fòsforas, hùmoras, 

tãboras, tènoras, rùporas, visi pirmosios kirčiuotės;
-òsas, pvz.: abrikòsas, chaòsas, patòsas, bet èrosas, kòkosas, kòsmosas, visi pirmo-

sios kirčiuotės;
-òtas, -ė, pvz.: bankròtas, despòtas, -ė, kompòtas, bet ròbotas, cetnotas 1;
-òzė, pvz.: diagnòzė, celiuliòzė, prognòzė;
-ūnà, pvz.: tribūnà, karūnà, lagūnà;
-ras, -ūrà, pvz.: kalambras, manikiras, veliras, agentūrà, struktūrà, temperatūrà, 

bet kòntūras 1, támbūras 1;
-ùtas, pvz.: institùtas, atribùtas, statùtas, bet skòrbutas, sùrdutas, ãzimutas, dsputas, 

grepfrutas, visi pirmosios kirčiuotės.
Pagal antrąją kirčiuotę kirčiuojamas ir vienas kitas dažniau vartojamas pavienis 

tarptautinis daiktavardis, pvz.: bibliotekà, elektrolzė, kilogrãmas, klavšas, kompòstas, 
kompromsas, konflktas, maniẽros, motocklas, paralỹžius, pretèkstas, prodùktas, recèptas.

Dviskiemeniai tarptautiniai daiktavardžiai, priešpaskutiniame skiemenyje turintys 
trumpąjį balsį arba padėtinio ilgumo balsį a, dažniausiai kirčiuojami pagal antrąją kir-
čiuotę, pvz.: ãktas, bãlas, bãzė, chòras, datà, dramà, dòzė, eũras, fònas, gamà, ltras, mètras, 
naftà, temà, tònas, vskis.

Trečiosios kirčiuotės yra chalvà, taigà, tūbà, dãktaras 3b, fãbrikas 3b, lùbinas 3b, 
výskupas 3a ir kt.

Ketvirtosios kirčiuotės yra gumà, madà, natà, pãsas, plãnas, sierà, strekas, vatà ir kt.
Nekaitomieji daiktavardžiai dažniausiai kirčiuojami gale, pvz.: buržuà, taks, interviù, 

meniù, argò, dominò, šòu, kup, foj, žel. tik vienas kitas turi kirtį ne gale, pvz.: ãlibi, 
esperánto, lèdi, nèto, sòlo, tángo.

Kai kuriuos tarptautinius žodžius galima dvejopai kirčiuoti: ãgentas, -ė „įgaliotinis“ 3b 

ir 1; bùivolas 3a ir 1; egzãminas 1 ir 3b, eptetas 1 ir epitètas 2; fejervèrkas 1 ir fèjerverkas 1; 
permetras 1 ir perimètras 2; pròcentas 1 ir proceñtas 2, pròmilė 1 ir promlė 2; reñtgenas 1 ir 
rentgènas 2, teminas 1 ir 3b (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html).

Dvejopai galima kirčiuoti ir kai kuriuos tarptautinius žodžius, turinčius kirčiuotą dvi-
garsį su pirmuoju dėmeniu trumpuoju e: tvirtapradiškai išlaikant pirmojo dėmens trum-
pumą arba tvirtagališkai, pvz.: ekspèrtas 1 ir ekspetas 2, hèrbas 1 ir hebas 2, hèrcogas 1 
ir hecogas 1, kèltai 1 ir ketai 2, koncèrtas 1 ir koncetas 2, konsèrvai 1 ir konsevai 2, 
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rezèrvas 1 ir rezevas 2, temosas 1 ir tèrmosas 1 (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/nutarimai/
tartis-kirciavimas.html).

Tarptautiniai būdvardžiai dažniausiai yra ketvirtosios kirčiuotės:
-alùs, -, pvz.: genialùs, -, normalùs, -;
-atùs, -, pvz.: adekvatùs, -, privatùs, -;
-arùs, -, pvz.: populiarùs, -, vulgarùs, -;
-ilùs, -, pvz.: mobilùs, -, subtilùs, -;
-yvùs, -, pvz.: efektyvùs, -, primityvùs, -.

Ketvirtosios kirčiuotės yra ir keli pavieniai tarptautiniai būdvardžiai, pvz.: absoliutùs, -, 
intymùs, -, konkretùs, -, solidùs, -, suverenùs, -.

 Užduotys 
1. Gretindami tarptautinius žodžius, nustatykite kirčio vietą. Sukirčiuokite. 
Periferinis – periferija, alerginis – alergija, demokratiškas – demokratija, stichinis – 

stichija, terapinis – terapija, simetriškas – simetrija, psichiatrinis – psichiatrija, epilep-
sinis – epilepsija, kulinarinis – kulinarija, isteriškas – isterija, nostalgiškas – nostalgija, 
diplomatinis – diplomatija, aristokratiškas – aristokratija, anestezinis – anestezija;

pedagoginis – pedagogas, geografinis – geografas, filologinis – filologas, antropolo-
ginis – antropologas, fotografija – fotografas, archeologija – archeologas, bibliografija – 
bibliografas, radiologija – radiologas, technologija – technologas;

tualetas – alfabetas, diabetas, kotletas, magnetas, kabinetas, dekretas, portretas, ko-
mitetas, biudžetas;

studentas – akcentas, argumentas, brezentas, cementas, departamentas, docentas, do-
kumentas, instrumentas, medikamentas, momentas, parlamentas, pergamentas, prezi-
dentas, reglamentas, temperamentas, testamentas,

metras – milimetras, centimetras, spidometras, sekundometras, kilometras, termo-
metras, aritmometras, manometras, chronometras, barometras, taksometras;

diplomas – agronomas, atomas, astronomas;
ekspresas – kompresas, kongresas, interesas, procesas, progresas;
intelektas – architektas, aspektas, defektas, efektas, komplektas, konspektas, objektas, 

projektas, prospektas;
monologas – dialogas, katalogas, nekrologas, pedagogas, technologas;
telegrafas – autografas, biografas, choreografas, fotografas, geografas, paragrafas, poligrafas.

2. Pasakykite šių žodžių vienaskaitos vardininką.
Aksiòmą, alją, alỹvą, alternatỹvą, angną, arèną, árką, ãstmą, atmosfèrą, báržą, brònzą,  

diagrãmą, diẽtą, elèktrą, epòchą, fáuną, fją, figrą, frmą, fletą, flòrą, fòrmą, idją, ikòną, 
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jãchtą, jùrtą, kakãvą, kòbrą, kontòrą, kultrą, lýgą, maniẽrą, medzą, mỹlią, nòtą, nãftą, 
nòrmą, pãstą, perspektỹvą, podãgrą, pòzą, pùdrą, reklãmą, satỹrą, sáuną, schèmą, sirèną, 
sistèmą, sòfą, šãchtą, táigą, tòną, torpèdą, tribną, tùndrą, ùrną, valiùtą, vãzą, vzą, zòną.

3. Sukirčiuokite žodžių junginius. Atkreipkite dėmesį į tarptautinių žodžių kirčiavimą.
susirinko visa aristokratija; didžiuojasi elitu; kalbėjo telefonu; dalyvavo trys direkto-

riai; trumpas ekskursas; kalba su dekanu; įvyko katastrofa; rūpėjo tik karjera; kalba su 
muzikantu; sugadintas inventorius; dėvėjo du sezonus; domėjosi importu ir eksportu; 
šnekėjo su diplomatu; skambina fortepijonu; kankina migrena; pakvietė du sekretorius; 
pasitiki advokatu; vartojo antibiotikus; susidomėjo hipnoze; sugedo spidometras; apta-
rė visus variantus; mačiau albume; sudaužė termometrą; mūsų dialoge; penkis egzem-
pliorius; pametė magnetą; džiaugėsi nauju projektu; gražus smokingas; sergi bronchitu; 
vienu dokumentu; rentgeno aparatu; pasvėrė apelsinus; šiame periode; susižavėjo idė-
ja; pasveikino čempionus; sugedo motoras; atnešė protokolą; senas automobilis; mūsų 
interesai; didelė biblioteka; įdomi hipotezė; aplenkė visus ekipažus; padės kompresas; 
pasisveikino su laureatu; pietavome restorane; pasakė argumentus; laukiu troleibuso; 
sukvietė donorus; skambina pianinu; su nauja etikete; žinomas metodas; nepatenkintas 
kompromisu; grįžo autobusu; mokysimės kitame semestre; plauksime jachta; elektros 
impulsas; Vytauto prospektas; atkirpo penkis centimetrus; pažiūrėk kataloge; piktinosi 
transportu; kava termose; pasenęs produktas; kalbėjo su eruditu; atėjo prodekanas; svars-
tė hipotezes; sergu angina; nesudėtingas remontas; ligos simptomai; pasakė savo idėjas; 
perrašyk paragrafą; pasipiktino advokatu ir notaru; paaiškink motyvus; naujienų agentū-
ra; patvirtino biudžetą; mano šachmatai; suvalgė tris picas; atvežė produktus; nuvažiavo 
du kilometrus; šuns instinktas; grįšime autobusu; atnešėme referatus; pakalbėsime tele-
fonu; dalyvavome konkurse; ėjome alėja; ilgas remontas; važiuos magistrale; aplankėme 
tris muziejus; atvažiavo automobiliu; pakvietė musulmonus; pažeidė reglamentą; didelis 
orkestras; susidomėjo nauju mechanizmu; stiklinė vitrina; įpylė cinamono; paskolink 
konspektus; naujasis kolega; mano konspektai; naudingas katalogas; sukrovė vazonus; 
geras transportas; naudokis šiuo klavišu; įgimtas refleksas; stebina chaosas; moderni 
skulptūra; abejotina diagnozė; nėra preteksto; atnešk termometrą; pirko naują mašiną; 
kalba žargonu; nustebino prognoze; išjuokė manieras.

4. Sukirčiuokite tarptautinius daiktavardžius.
Mano draugas yra didelis idealistas, eruditas, šaunus džentelmenas ir tikrų tikriausias 

fenomenas. Šis vaikinas ne tamsios kavinės barmenas, storablauzdis futbolo komandos 
kapitonas ar koks nors juvelyras pedantas. Jis – garsus technologas, kibernetikos konkur-
so debiutantas. Jam nelabai rūpi motociklai, populiarusis bobslėjus, naktinio kino seansai, 
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dauginimosi instinktas, reklamuojamas portveinas ir vermutas ar ispanijos kurortai. Visų 
svarbiausia mano draugui – informacijos importas ir eksportas. Jo žodyne vyrauja gana 
keisti žodžiai: garso izoliatorius, mokslo apogėjus, analitinė hipotezė, draudimo agentas, 
pajamų balansas, internetinė biblioteka, senovinis papirusas, cheminė elektrolizė, struk-
tūrinė organizacija, geniali idėja, restauruotas soboras, komercinis filialas, kvad rato dia-
metras ir perimetras. taip pat jį domina naujausia literatūra bei jos analizė. Šio vaikino 
kelias platus lyg magistralė, o jo gyvenimas margas tarsi viso pasaulio muziejai. 

tačiau mano pačios galvoje dabar tikras chaosas: kasdien neduoda ramybės sugedęs au-
tomobilis, pervirę vermišeliai, prakiuręs akvariumas, nusilpęs organizmas, pabrangęs šam-
panas ir konjakas, išvykęs fotografas, suplyšęs kostiumas, prisvilę kotletai, nušalęs jazminas, 
autostradoje siaučiantis maniakas, kiauras biudžetas, nevykęs detektyvas, pasibaigęs termi-
nas, persūdyta pankolių ir brokolių sriuba bei sugadintas universiteto inventorius. Vakar 
man prasidėjo ūmi angina ir siaubinga migrena, todėl pakilo aukšta temperatūra. Darbo 
kolektyvas spėja, kad manęs laukia liūdna prognozė. Karjera kabo ant plauko, bet aš juk ne 
koks ekspertas ar robotas, kad visur suspėčiau! Mano gyvenimas yra lyg neišsprendžiama 
problema, nesibaigianti olimpiada ar savotiškas teatras. Galbūt mane apniko demonas ar 
dvasinis paralyžius, nes širdyje jau seniai išblėso ankstesnė iniciatyva. (J. Vanagaitė)

3.5. Skaitvardžiai

skaitvardžiai gali būti kirčiuojami pagal visų keturių kirčiuočių modelius. Jų kirčiuotė 
nustatoma taip pat pagal daugiskaitos naudininko ir galininko kirčio vietą, pvz.: vienems, 
venus 3, šešems, šešs 4.

Įsidėmėti:
	skaitvardžiai dvdešimt, trsdešimt, kẽturiasdešimt, peñkiasdešimt, šẽšiasdešimt, septý-

niasdešimt, aštúoniasdešimt, devýniasdešimt visada turi pastovų kirtį, pvz.: dvdešimties, 
dvdešimčiai, dvdešimtį, dvdešimčia, dvdešimtyje ir t. t. (šnekamojoje kalboje šių 
skaitvardžių kilmininkas dažnai pasakomas netaisyklingai su galūniniu kirčiu);

	milijõnas yra antrosios kirčiuotės, todėl reikia kirčiuoti: milijonù, milijonè, milijonùs;
	septyn, aštuon, devyn daugiskaitos vardininkas kirtį turi galūnėje;
	venas, -à yra trečiosios kirčiuotės (šnekamojoje kalboje vienaskaitos įnagininkas 

ir daugiskaitos galininkas neretai ištariamas su nukeltiniu kirčiu į galūnę, reikia 
kirčiuoti: su venu, su vena, venus, venas); 

	prmas, -à yra trečiosios kirčiuotės (šnekamojoje kalboje vienaskaitos įnagininkas 
ir daugiskaitos galininkas kai kada ištariamas su nukeltiniu kirčiu į galūnę, reikia 
kirčiuoti: su prmu, su prma, prmus, prmas).
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14 lentelė. Skaitvardžių kirčiuotės

Kirčiuotė 1 2 3 4

Kiekiniai 
pagrindiniai

dvdešimt, trsdešimt, 
kẽturiasdešimt, peñkiasdešimt, 
šẽšiasdešimt, septýniasdešimt, 
aštúoniasdešimt, devýniasdešimt;
vienúolika, dvýlika, trýlika, 
keturiólika, penkiólika, šešiólika, 
septyniólika, aštuoniólika, 
devyniólika;
tkstantis, milijárdas

milijõnas,
bilijõnas,
trilijõnas

venas, -à;
ketur, kẽturios 3b;
septyn, septýnios; 
aštuon, aštúonios; 
devyn, devýnios; 
dešimts 3b

penk, peñkios; 
šeš, šẽšios; 
šitas

Kiekiniai 
kuopiniai

dvẽjetas, trẽjetas, kẽtvertas, 
peñketas, šẽšetas, septýnetas, 
aštúonetas

Kiekiniai 
dauginiai

viener, venerios 3a; 
ketver, kẽtverios 3b; 
penker, peñkerios 3b; 
šešer, šẽšerios 3b; 
septyner, septýnerios 3a; 
aštuoner, 
aštúonerios 3a; devyner, 
devýnerios 3a

dvej, dvẽjos; 
trej, trẽjos

Kelintiniai vienúoliktas, -a… 
devynióliktas, -a (išlaiko 
kiekinio skaitv. kirčio vietą ir 
priegaidę); tkstantas,-a

prmas, -à añtras, -à; 
trẽčias, -à; 
ketvitas, -à; 
peñktas, -à; 
šẽštas, -à; 
septiñtas, -à; 
aštuñtas, -à; 
deviñtas, -à; 
dešitas, -à; 
dvidešitas, -à… 
devyniasde-
šitas, -à 
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15 lentelė. Kai kurių skaitvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

venas
veno
vienám
veną
venu
vienamè

vien
vien
vienems
venus
vienas
vienuosè

vienà
vienõs
venai
veną
vena
vienojè

venos
vien
vienóms
venas
vienoms
vienosè

septyn
septyni
septynems
septýnis
septynias
septyniuosè

septýnios
septyni
septynióms
septýnias
septynioms
septyniosè

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

šitas
šito
šitui
šitą
šimtù
šimtè

šimta
šimt
šimtáms
šimtùs
šimtas
šimtuosè

dù
dviej
dvem
dù
dviẽm
dviejuosè

dv
dviej
dvem
dv
dviẽm
dviejosè

trỹs
trij
trms
trs
trims
trijuosè, trijosè

milijõnas
milijõno
milijõnui
milijõną
milijonù
milijonè

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite tekste pavartotus skaitvardžius.
Šiandien lietuvoje numatomi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. 

Vėjas vakarų, 9–14 (devyni–keturiolika) m/sek. Aukščiausia temperatūra dieną 7–12 
(septyni–dvylika) laipsnių šilumos. liepos 15 (penkioliktą) dieną vidutinė temperatūra 
Vilniuje buvo 17,7 (septyniolika, septyni) laipsnio šilumos. Aukščiausiai šią dieną oro 
temperatūra buvo pakilusi 1968 (tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuntais) metais – 
iki 37 (trisdešimt septynių) laipsnių šilumos.

Per kitas dvi paras lietuvoje: liepos 16 (šešioliktą) dieną kai kur truputį palis, temperatūra 
naktį 9–14 (devyni–keturiolika), dieną 10–15 (dešimt–penkiolika) laipsnių šilumos, 
liepos 17 (septynioliktą) dieną pietiniuose rajonuose palis, temperatūra naktį 6–11 (šeši–
vienuolika), dieną 23–29 (dvidešimt trys–dvidešimt devyni) laipsniai šilumos.

2. Sukirčiuokite žodžių junginius su skaitvardžiais.
Kelis milijonus gyventojų; trys šimtai litų; penkių kilogramų; keturiuose kabinetuose; 

vienai sofai; keturi automobiliai; septyniolika valandų; dvidešimčiai vesternų; septintu 
troleibusu; aštuoniolika dokumentų; penkis kolekcionierius; dviem šimtais sąsiuvinių; 
septyniuose projektuose; šimtu procentų; trisdešimtus numerius; penkiasdešimties ar-
gumentų; vienu pyragėliu; devyni klausimai; dviejų laipsnių; šeši šimtai dvidešimt pen-
ki milimetrai; su viena ranka; aštuonis egzempliorius; trejetas arklių; devynias naktis; 
šešis milijardus; keturiasdešimčiai protokolų; šimtus kartų; vieno tūkstančio aštuonių 
šimtų vienetų; devyniasdešimt antrame bute; dvidešimtyje rietimų; trys šimtai pen-
kiasdešimt viena strofa; keturių šimtų kilometrų aukštyje; treji metai; dviem šimtais
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pavyzdžių; penkiasdešimties metų; keturiasdešimt devyniuose rajonuose; dvidešimt pir-
mai porai; dešimties milijonų knyga; septintoje laiptinėje; penkerių rungtynių; vienoje 
stiklinėje.

Gerą žodį vienas nugirsta, šimtas pamiršta. Kur stos du trys, viską padarys.

3. Remdamiesi žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite Jolantos Vanagaitės parašytus tekstus.
Gerbiamas informatikos studente. esu dvidešimties metų mergina, šiuo metu skęstanti 

nevilty. Mano mamai – keturiasdešimt, bet ji jaučiasi lyg jai būtų tik devyniolika. O 
aš, sesijai įsibėgėjus, atrodau taip, tarsi man būtų devyniasdešimt. Dėl nuovargio ir 
įtampos akyse man ima rodytis viena trečioji, sapnuose vaikščioja dvi penktosios, o į 
svečius užsuka trys ketvirtosios. Kai ruošiuosi egzaminams, dvylika valandų per dieną 
dirbu kompiuteriu. tad šešios valandos lieka užrašams skaityti, keturios rašyti ir tik dvi – 
miegoti. Būna apmaudu, kai po sesijos mano studijų knygelėje žėri ne devynetas ar 
aštuonetas, o riogso šešetas, penketas ar net ketvertas. trijų dienų darbas nueina niekais! 
ir tai jau ne pirmas ir ne antras kartas. Gal koks dešimtas ar vienuoliktas… Padovanosiu 
tau šimtą bučinių, jei atsiųsi nors vieną sėkmingo studijavimo programą.

sveika, studente. tai jau ne ketvirtas, ne penktas ir ne šeštas kartas, kai manęs prašo 
tokių patarimų. ne vienam mano draugui ir ne vienai pažįstamai merginai nutiko panašių 
sunkumų. Daug ką jie išbandė! Gėrė atmintį gerinantį antpilą „trejos devynerios“, gal 
dešimt kartų lankėsi pas būrėją. Devynios merginos po pagalvėm dėdavo užrašus, o 
septyni vaikinai taip krimsdavosi, kad negalėdavo net užmigti. O gal jiems trukdydavo 
dviem ar trim aukštais po pagalve sudėtos knygos… Vienu žodžiu, aš tau mielai padėsiu. 
siunčiu tris paprastas taisykles: pirmas patarimas – universitete nepraleisk nė vienos 
paskaitos; antras pasiūlymas – visada miegok mažiausiai septynias valandas; trečias 
svarbus dalykas - užrašus studijuok ne tris, o trisdešimt ar penkiasdešimt dienų.

P. s. Padovanosiu tau milijoną, o gal net milijardą bučinių, jei atsakysi, kaip šias 
taisykles paversti realybe.

3.6. Įvardžiai

Pagal kirčiavimą įvardžius galima skirstyti į kelias grupes: 
	vieni turi pastovų kamieno ar galūnės kirtį, pvz.: anóks, -ia; anàs, -à;
	kiti kirčiuojami pagal kurį nors vardažodžių kilnojamojo kirčio modelį, taigi jie 

yra antrosios, trečiosios, ketvirtosios kirčiuotės, pvz.: manškis, -ė 2; jóks, -ià 3; 
mãnas, -à 4; 

	treti kirčiuojami savitai, pvz.: àš, tù.
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16 lentelė. Įvardžių kirčiavimas

Pastoviai (pirmoji kirčiuotė arba 
galūninis kirtis)

Pagal kirčiuotes savitai

2 3 4

1) tas pats skiemuo ir ta pati 
priegaidė (pirmoji kirčiuotė):
anóks, -ia; kitóks, -ia; štoks, -ia; 
vienóks, -ia; visóks, -ia; kẽletas; 
keliólika; ktkas; vskas; támsta; 
dviskaitos formos mùdu, mùdvi; jùdu, 
jùdvi; jiẽdu, jiẽdvi, juõdu, juõdvi
2) visada žodžio galas (priegaidė 
pagal žodžio galo taisyklę):
anàs, -à; katràs, -à; kurs, -; kažkàs; 
kažkurs, -; js, j; šs, š; tàs, tà; kàs

niẽkas (tik vns. 
viet. niekamè); 
manškis, -ė; 
tavškis, -ė; 
savškis, -ė; 
mūsškis, -ė; 
jūsškis, -ė

jóks, -ià;
kóks, -ià; 
šióks, -ià; 
tóks, -ià;
kažkóks, -ià;
tlas, -à;
kiekvenas, -à;
keler, kẽlerios (3b)

kel, kẽlios; 
ktas, -à; 
pàts, -; 
vsas, -à; 
mãnas, -à; 
tãvas, -à; 
sãvas, -à;
keliñtas, -à

àš, tù, 
mẽs, js, 
savs 

Pastovų kirtį turi pirmosios kirčiuotės įvardžiai: anóks, -ia; kitóks, -ia; štoks, -ia; 
vienóks, -ia; visóks, -ia; kẽletas; keliólika; ktkas; támsta; mùdu, mùdvi; jùdu, jùdvi; jiẽdu, 
jiẽdvi (juõdu, juõdvi). tačiau dėl analogijos su trečiosios kirčiuotės įvardžiais, turinčiais tą 
patį baigmenį -oks, dažnai sukirčiuojami nepastoviai. Jų daugiskaitos kilmininką, naudi-
ninką, įnagininką reikia kirčiuoti taip:
	anókių, kitókių, vienókių, visókių (plg. joki, toki); 
	anókiems, anókioms; kitókiems, kitókioms; vienókiems, vienókioms; visókiems, visó-

kioms (plg. jokems, jokióms; tokems, tokióms);
	anókiais, anókiomis; kitókiais, kitókiomis; vienókiais, vienókiomis; visókiais, visókio-

mis (plg. jokias, jokioms; tokias, tokioms).
Šnekamojoje kalboje neretai su nukeltiniu kirčiu į galūnę sukirčiuojami trečio-

sios kirčiuotės įvardžiai: jóks, -ià; kóks, -ià; šióks, -ià; tóks, -ià; tlas, -à; kažkóks, -ià; 
kiekvenas, -à; keler, kẽlerios (3b). Reikia kirčiuoti: 
	su jókiu, jókia; su kókiu, kókia; su šiókiu, šiókia; su tókiu, tókia; su kažkókiu, kažkó-

kia; su kiekvenu, kiekvena; 
	jókius, jókias; kókius, kókias; šiókius, šiókias; tókius, tókias; kažkókius, kažkókias; 

kiekvenus, kiekvenas. 
Įsidėmėti: įvardis vskas visada kirčiuojamas pastoviai, pvz.: vsko, vskam, vską, 

vskuo.
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17 lentelė. Kai kurių įvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

štoks
štokio
štokiam
štokį
štokiu
štokiame

štokie
štokių
štokiems
štokius
štokiais
štokiuose

štokia
štokios
štokiai
štokią
štokia
štokioje

štokios
štokių
štokioms
štokias
štokiomis
štokiose

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

mūsškis
mūsškio
mūsškiam
mūsškį
mūsiškiù
mūsškiame

mūsškiai
mūsškių
mūsškiams
mūsiškiùs
mūsškiais
mūsškiuose

mūsškė
mūsškės
mūsškei
mūsškę
mūsiškè
mūsškėje

mūsškės
mūsškių
mūsškėms
mūsiškès
mūsškėmis
mūsškėse

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

tóks
tókio
tokiám
tókį
tókiu
tokiamè

tokiẽ
toki
tokems
tókius
tokias
tokiuosè

tokià
tokiõs
tókiai
tókią
tókia
tokiojè

tókios
toki
tokióms
tókias
tokioms
tokiosè

vard.
kilm.
naud.
gal.
įnag.
viet.

keliñtas
keliñto
kelintám
keliñtą
kelintù
kelintamè

kelint
kelint
kelintems
kelintùs
kelintas
kelintuosè

kelintà
kelintõs
keliñtai
keliñtą
kelintà
kelintojè

keliñtos
kelint
kelintóms
kelintàs
kelintoms
kelintosè

savitai kirčiuojamų įvardžių priegaidę (kai kurių formų ir kirčio vietą) reikia 
įsidėmėti:

àš, mans, mán, manè, manim, manyjè;
tù, tavs, táu, tavè, tavim, tavyjè;
savs, sáu, savè, savim, savyjè;
mẽs, msų, mùms, mùs, mums, mumysè;
js, jsų, jùms, jùs, jums, jumysè.

Įvardis šitas, -a gali būti kirčiuojamas ir pagal ketvirtąją kirčiuotę (štas, -à 4), ir pagal 
pirmąją (štas, -a 1).

Nekaitomi įvardžiai kirčiuojami taip: màno, tàvo, sàvo, kienõ, kažkienõ, niẽkieno. 
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Samplaikinių įvardžių paprastai kirčiuojamas antrasis žodis, pvz.: bet kàs, kai kàs, 
kažin kurs (bet daũg kas). samplaikose su dalelyte ne abu įvardžiai kirčiuojami, pvz.: 
kàs ne kàs, kur ne kur.

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite žodžių junginius su įvardžiais.
Mūsiškiu transportu; su kažin kokia maniera; nieku būdu; su šiokia tokia nauda; 

jokia sodyba; tūlu dainininku; su šitokia mišraine; bet kokiu limonadu; tokiu pačiu 
žiūrovu; savu rojaliu; jokioje taisyklėje; kurias nors karūnas; visokius niekus; kažkokius 
papuošalus; kiekvienu adjutantu; jūsiškius instrumentus; šituo drąsuoliu; tu su mumis; 
visokiu šlamštu; vienus žodžius; kitokiomis sūpuoklėmis; vienu kitu koncertu; kitame 
archyve; po kokiu ženklu; kitokiam pasauliui; tokioje tyloje; pačioje širdyje; tomis 
pačiomis natomis; mumyse tūno; kitokioje patarlėje; tokiame danguje; kitokiems 
aukurams; kokiems smėlynams; kelintame kilometre; išmokyk mane; kelintų metų; 
šiomis takažolėmis. Koks žmogus, toks ir protas, kokia širdis, toks ir įprotis.

2. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis sukirčiuokite tekstą.
Šią istoriją išgirdau iš pačios seniausios kaimo moters. Dar niekam jos nepasakojau, 

todėl nieku gyvu neprasitarkite ir jūs. tat klausykitės: prieš kelioliką šimtmečių bekraštėje 
šalyje gyveno kažkoks bebaimis ir išmintingas kunigaikštis. Kiekvienas žinojo, kad jau 
keletą metų jisai ieško sau žmonos. Bet ne kokios prasčiokės, o pačios gražiausios ir 
išmintingiausios merginos: dangiškomis akimis, lygiais, tankiais plaukais ir su aiškiomis 
mintimis. Kitokios jaunikiui nereikėjo. Kelios merginos piršosi, bet jam jos nepatiko, 
nes atrodė vaikiškos, bemokslės, šaltos ir išlepintos, tarsi iš auksinio narvelio trumpam 
išleistos. Joks titulas nepadėjo ir visada budrūs bei apdairūs piršliai pasijuto esą beginkliai. 
toje pilyje visada svečiuodavosi daug žmonių, nes kiekvienas dvarininkas siekė ištekinti 
savo pačias dailiausias dukteris. nors šioks toks susidomėjimas jomis buvo ir išrankiajam 
kunigaikščiui patiko kelios merginos, tačiau jokia jam į žmonas netiko… (J. Vanagaitė)

3.7. Įvardžiuotiniai būdvardžiai, skaitvardžiai ir įvardžiai

Įvardžiuotinės būdvardžių, skaitvardžių ir įvardžių formos kirčiuojamos dvejopai: a) pa-
stoviai ir b) pagal kilnojamojo kirčiavimo modelį, pastarasis nesutampa su kuria nors 
kirčiuote, tad įvardžiuotinių formų kirčiuotės nežymimos.

Šių formų kirčiavimo būdas labai priklauso nuo paprastosios formos kirčiuotės.
1. Jei paprastoji forma yra pirmosios kirčiuotės, įvardžiuotinės formos kirčiuo-

jamos pastoviai (t. y. išlaiko paprastosios formos kirčio vietą ir priegaidę), pvz.: 
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duobtasis, -oji (plg. duobtas, -a 1), sniegúotasis, -oji (plg. sniegúotas, -a 1). tačiau 
nemažai iš tokių būdvardžių ar skaitvardžių padarytų įvardžiuotinių formų galima 
kirčiuoti dvejopai:
	Būdvardžiai su priesagomis -ingas, -a ir -iškas, -a, pvz.: laimngasis, -oji (plg. 

laimngas, -a 1) arba laimingàsis, -óji; draũgiškasis, -oji (plg. draũgiškas, -a 1) 
arba draugiškàsis, -óji.

	Kelintiniai skaitvardžiai: tkstantasis, -oji (plg. tkstantas, -a 1) arba 
tūkstantàsis, -óji; vienúoliktasis, -oji (plg. vienúoliktas, -a 1) arba vienuoliktàsis, -óji 
... devynióliktasis, -oji (plg. devynióliktas, -a 1) arba devynioliktàsis, -óji.

	taip pat dvejopai gali būti kirčiuojamas ir įvardis kelióliktasis, -oji (plg. 
kelióliktas, -a 1) arba kelioliktàsis, -óji.

Įsidėmėti, kad kilnojamąjį kirtį turi: ankstyvàsis, -óji; vėlyvàsis, -óji; geltonàsis, -óji; 
mėlynàsis, -óji; raudonàsis, -óji, nes jų paprastosios formos gali būti kirčiuojamos 
dvejopai.

2. Jei paprastoji forma yra nepastovaus kirčiavimo (trečiosios ar ketvirtosios 
kirčiuotės), įvardžiuotinės formos turi kilnojamąjį kirtį, pvz.: gražùsis, -óji (plg. 
gražùs, - 4); aukštàsis, -óji (plg. áukštas, - 3); manàsis, -óji (plg. mãnas, - 4); 
penktàsis, -óji (plg. peñktas, - 4).

18 lentelė. Kilnojamojo kirčio įvardžiuotinių formų kirčiavimas

Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė

Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskaita

aukštàsis
áukštojo
aukštájam
áukštąjį
aukštúoju
aukštãjame

aukšteji 
aukštjų
aukštesiems
aukštúosius
aukštasiais
aukštuõsiuose

aukštóji
aukštõsios
áukštajai
áukštąją
aukštja
aukštõjoje

áukštosios
aukštjų
aukštósioms
aukštsias
aukštõsiomis
aukštõsiose

Įvardžiuotinės formos atsirado prie paprastosios formos priaugus įvardžiui jis, ji (pvz.: 
gero+jo=gerojo, gerų+jų=gerųjų). Priaugęs įvardis neleido sutrumpėti galūnei (prisimin-
kite leskyno dėsnį, aprašytą 1.9 poskyryje), tad įvardžiuotinės formos išlaikė senąsias 
galūnes, kurių priegaidės negalima nustatyti pagal anksčiau aprašytas taisykles (čia ne-
veikia priešpaskutinio skiemens taisyklė, netinka ir vardažodžių kirčiuočių modeliai). Jų 
priegaidę reikia arba įsidėmėti, arba nustatyti gretinant su paprastosiomis formomis. 
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	Jei atitinkamos paprastõsios formos galūnė trumpoji ir kirčiuota, senoji įvardžiuo-
tinės formos galūnė yra tvirtapradė, pvz.: sunkiúoju – sunkiù, aukšteji – aukšt, 
sunkiúosius – sunkiùs, sunkióji – sunk, sunkija – sunkià, sunkisias – sunkiàs.

	Jei paprastõsios formos galūnės balsis ar dvigarsis nesutrumpėjęs ar nekirčiuo-
tas, tai įvardžiuotinės formos galūnė kirčiuotina tvirtagališkai, pvz.: didỹsis – ddis, 
aukštjų – aukšt, aukštuõsiuose – aukštuosè, aukštõsios – aukštõs, aukštõjoje – 
aukštojè, aukštõsiomis – aukštoms, aukštõsiose – aukštosè.

19 lentelė. Kirčiuotų įvardžiuotinių galūnių priegaidė

linksnis
Vienaskaita Daugiskaita
Vyr. g. Mot. g. Vyr. g. Mot. g.

vard., šauksm. -àsis, -ỹsis, -ùsis -(i)óji -eji
kilm. -(i)õsios -(i)jų -(i)jų
naud. -(i)ájam -esiems -(i)ósioms
gal. -(i)úosius -(i)sias
įnag. -(i)úoju -(i)ja -(i)asiais -(i)õsiomis
viet. -(i)ãjame -(i)õjoje -(i)uõsiuose -(i)õsiose

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite.

Gražusis, gražioji;   gražieji, gražiosios;
gražiojo, gražiosios;   gražiųjų;
gražiajam, gražiajai;   gražiesiems, gražiosioms;
gražųjį, gražiąją;   gražiuosius, gražiąsias;
gražiuoju, gražiąja;   gražiaisiais, gražiosiomis;
gražiajame, gražiojoje;   gražiuosiuose, gražiosiose.

2. Nustatykite įvardžiuotinių formų kirčiavimo modelį – pastovus ar kilnojamasis.
Devynioliktasis, devynioliktoji; manasis, manoji; šnekusis, šnekioji; rudasis, rudoji; 

garbingasis, garbingoji; švediškasis, švediškoji; šimtasis, šimtoji; žemiškasis, žemiškoji; 
akylasis, akyloji; didingasis, didingoji; fiktyvusis, fiktyvioji; gretimasis, gretimoji; pas-
tabusis, pastabioji; septintasis, septintoji; alkanasis, alkanoji; devyniasdešimtasis, devy-
niasdešimtoji; drėgnasis, drėgnoji; laidusis, laidžioji; bendrasis, bendroji; mandagusis, 
mandagioji; dorasis, doroji; lėtasis, lėtoji; gėlėtasis, gėlėtoji; šventasis, šventoji; tvirtasis, 
tvirtoji; kalbusis, kalbioji; dangiškasis, dangiškoji; solidusis, solidžioji; vienuoliktasis, 
vienuoliktoji; skurdusis, skurdžioji; būdingasis, būdingoji; pirmasis, pirmoji; grakštusis, 
grakščioji; dėkingasis, dėkingoji; liūdnasis, liūdnoji; sąžiningasis, sąžiningoji.
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3. Sukirčiuokite įvardžiuotines formas. Atkreipkite dėmesį į kirčiuotų galūnių priegaidę.
Žioplajam, svetimuoju, linksmajame, alkanoji, liūdnąja, drėgnojoje, laikinieji, gry-

nųjų, liekniesiems, plonuosius, jaunuosiuose, giedrųjų, atvirosioms, dorąsias, siaurosio-
mis, sausosiose, kietajam, apskrituoju, piktąja, šventajame, slaptojoje, tvirtieji, skystųjų, 
lengviesiems, gyvosioms, laisvuosius, išdidžiąsias, tolydžiosiomis, saldžiuosiuose, lygio-
siose, brangiajam, aiškiuoju, dailiajame, gilieji, reikliųjų, tiksliesiems, žymiuosius, kil-
niuosiuose, malonioji, rupiąja, aštriojoje, sūriųjų, drąsiosioms, rūsčiąsias, droviosiomis.

4. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite tekstą.
Šiais laikais tokių sunkumų nekiltų, nes dabar kitokie yra vyrai ir kitokios moterys. 

liūdniausia, kad ankstyvasis ir pasakiškasis draugystės laikotarpis tampa vis banalesnis, 
o pirmutinė meilė – liguista ir mažytė. Žmonės pamiršta, kad darniai draugystei, kaip ir 
gražiai gėlei reikia kantrybės ir šviesos. Kai begėdžiai ir besočiai jaunuoliai nuolat keičia 
partnerius ir žaidžia dvigubus žaidimus, jų meilė atrodo ne kaip rasota, vaiski pieva, bet 
kaip skurdus, dulkėtas ir kalnuotas kelias ar belapis medis. išrinktoji nebeatrodo pati gra-
žiausioji, išrinktasis nebėra tasai išmintingasis karžygys, o tik apygeris, bevardis, bebalsis 
ar priekurtis pakeleivis. Kitoniškas jaunimas vadovaujasi kitokiomis taisyklėmis ir kito-
kiais vertinimo kriterijais. Mes skoliname purvinus, bet prabangius automobilius, dažnai 
į atžagarias rankas spraudžiame dvigubus ir brangius auksinius žiedus, pilame sklidinas 
taures šampano, tačiau nepadovanojame nieko tikro. Patogiam gyvenimui galbūt to ir už-
tektų, bet tikram draugui reikia žmogiškumo. Mumyse nebeliko tokio kilnaus išdidumo 
bei nuoširdumo. Daugelis iš mūsų pačias iškilmingiausias akimirkas paverčia pačiomis pa-
prasčiausiomis. tad nenuostabu, kad net mėlynas dangus mums atrodo svetimas, vienodas 
ir balzganas lyg pernykštis sniegas… turbūt jums iškilo amžinas klausimas, kuo baigėsi 
išrankiojo kunigaikščio istorija? nuostabu, bet jis dar nesurado savosios laimingosios ir 
vienintelės deivės, ant kurios baltosios rankos užmautų auksinį žiedą. (J. Vanagaitė)

3.8. Bevardė giminė

Būdvardžių, skaitvardžių ir įvardžių bevardės giminės formos išlaiko vyriškosios gimi-
nės vienaskaitos vardininko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: báltas – bálta, puikùs – puikù, 
prmas – prma, vsas – vsa.

 Užduotis 
1. Sukirčiuokite bevardės giminės formas.
niekas nemalonu; čia gilu; šiandien šalta; man per sunku; tikrai puiku; labai brangu; 

viskas aišku; tikrai miela; tau baisu; nelabai patogu; šitai kvaila; taip giedra ir linksma; skaudu 
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dėl to; ten tanku; pernelyg lygu; kur gražu; jam pikta; visa nuostabu; ar ne smulkmeniška; 
taip nemandagu; turėtų būti nuoseklu; kaip gera; kam įdomu; iš tikrųjų nepadoru.

3.9. Pagrindinės veiksmažodžio formos

Veiksmažodžių kirčiavimą lemia trijų pagrindinių formų (bendraties, esamojo laiko tre-
čiojo asmens ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens) kirtis. Kai kurių veiksmažodžių 
šios formos kirčiuojamos vienodai, kitų gali skirtis. trumpai apžvelgsime veiksmažodžių 
pagrindinių formų kirčiavimo dėsningumus. tokia apžvalga parankesnė suskirsčius vi-
sus veiksmažodžius į grupes pagal jų darybą: paprastuosius (pirminius), mišriuosius ir 
priesaginius.

Vieni paprastieji (dviskiemeniai) veiksmažodžiai išlaiko tą pačią priegaidę ar trum-
pąjį kirčiuotą skiemenį (žr. toliau 1, 2, 3 grupes), kitų – pagrindinių formų kirčiavimas 
skiriasi (4, 5 grupės):

1) tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai, pvz.: áugti, áuga, áugo; bgti, bga, bgo; drbti, 
drba, drbo; gróti, grója, grójo;

2) tvirtagalės šaknies veiksmažodžiai, pvz.: bagti, bagia, bagė; eti, ena, jo; pỹkti, 
pỹksta, pỹko;

3) trumposios šaknies veiksmažodžiai, pvz.: lpti, lpa, lpo; ršti, rša, ršo; sùkti, sùka, 
sùko;

4) veiksmažodžiai, kurių tvirtagalė priegaidė kaitaliojasi su trumpuoju kirčiuotu 
skiemeniu, pvz.: iti, ma, mė; guti, gùla, gùlė; lkti, liẽka, lko; nèšti, nẽša, nẽšė; 

5) veiksmažodžiai, kurių tvirtapradė priegaidė kaitaliojasi su tvirtagale ar trumpuoju 
kirčiuotu skiemeniu, pvz.: dúoti, dúoda, dãvė; gýti, gỹja, gjo; kùlti, kùlia, klė; vrti, 
vérda, vrė.
Šios grupės toliau skirstomos į pogrupius pagal pagrindinių formų šaknies struktūrą, 

balsių kaita ir kt. tai labai smulki klasifikacija ir mokantis praktinio kirčiavimo nelabai 
naudinga. 

Mišriųjų veiksmažodžių (jų bendratis, kai kurių ir būtasis kartinis laikas turi priesa-
gą) pagrindinių formų kirčiavimas taip pat nevienodas. Vieni tos pačios priesagos veiks-
mažodžiai kirčiuojami šaknyje, kiti priesagoje, pvz.: gáudyti, gáudo, gáudė ir kasýti, kãso, 
kãsė; sáugoti, sáugo, sáugojo ir ieškóti, eško, ieškójo. 

Paprastai skiriamos dvi mišriųjų veiksmažodžių grupės:
1) šaknyje kirčiuojami veiksmažodžiai (visi jie tvirtapradžiai), pvz.: dstyti, dsto, dstė; 

gýdyti, gýdo, gýdė; mókyti, móko, mókė; válgyti, válgo, válgė; sáugoti, sáugo, sáugojo;
2) veiksmažodžiai, kurių bendratis kirtį turi priesagoje (ji visada tvirtapradė), o kitos 

formos kirčiuojamos dvejopai: 
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a) kirtį turi šaknyje (jos tvirtagalės arba trumposios); tokie veiksmažodžiai 
priesagą turi tik bendratyje, pvz.: bandýti, bañdo, bañdė; darýti, dãro, dãrė; 
kliudýti, kliùdo, kliùdė;

b) esamasis laikas kirčiuojamas šaknyje, kuri gali būti tvirtagalė, tvirtapradė 
arba trumpoji, būtasis kartinis – tvirtapradiškai priesagoje (šie veiksmažo-
džiai priesagą turi bendratyje ir būtajame kartiniame laike), pvz.: galti, gãli, 
galjo; girdti, gidi, girdjo; miegóti, miẽga, miegójo; norti, nóri,  norjo; žinóti, 
žì̀no, žinójo.

Galima įsidėmėti vieną mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumą. Priesagos -yti 
esamojo ir būtojo kartinio laiko priegaidė susijusi su bendraties kirčio vieta: 
	jei bendratis kirčiuojama šaknyje, tai esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknis tvir-

tapradė, pvz.: mókyti – móko, mókė;
	jei bendratis kirčiuojama priesagoje, tai esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknis 

tvirtagalė, pvz.: laikýti – lako, lakė.
Priesaginių veiksmažodžių ir veiksmažodžių, turinčių į priesagas panašius baigme-

nis, kirtis gali būti šaknyje arba priesagoje. tik keturių priesagų vediniai yra kirčiuojami 
vienodai, kitų priesagų vieni vediniai turi šaknies, kiti – priesagos kirtį. 

niekada kirčio negauna veiksmažodžių priesaga -telėti. Jų šaknis dažnai trumpoji 
arba tvirtapradė, pvz.: áiktelėti, áiktelėja, áiktelėjo; lnktelėti, lnktelėja, lnktelėjo; rktelėti, 
rktelėja, rktelėjo. Daugelis šios priesagos veiksmažodžių padaryti iš ištiktukų. todėl ne-
mažai veiksmažodžių turi variantus su skirtingos trukmės šaknies balsiais: veiksmažodis 
su trumpuoju balsiu reiškia silpnesnį veiksmą, o turintis ilgąjį balsį – intensyvesnį veiks-
mą, pvz.: blkstelėti, blkstelėja, blkstelėjo ir blýkstelėti, blýkstelėja, blýkstelėjo. tvirtagalę 
šaknį turi vos vienas kitas veiksmažodis, pvz.: skabtelėti, skabtelėja, skabtelėjo. 

Veiksmažodžiai su priesagomis -enti, -inėti, -uoti (ir variantais, pvz.: -uriuoti, 
-anduoti, -uliuoti ir kt.) visada kirčiuojami priesagoje, pvz.:  barbénti, barbẽna, barbẽno; 
ridénti, ridẽna, ridẽno; sėdinti, sėdinja, sėdinjo; slidinti, slidinja, slidinjo; melúoti, 
melúoja, melãvo; skaičiúoti, skaičiúoja, skaičiãvo.

Veiksmažodžiai su kitomis priesagomis gali būti kirčiuojami ir šaknyje, ir priesagoje:
-inti (dažnesni šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai), pvz.: a) gẽrinti, gẽrina, gẽrino; 

glinti, glina, glino; skabinti, skabina, skabino; b) vadnti, vadna, vadno; 
sodnti, sodna, sodno; gamnti, gamna, gamno;

-(i)oti, pvz.: a) núomoti, núomoja, núomojo; páinioti, páinioja, páiniojo; pláukioti, pláukioja, 
pláukiojo; b) bėgióti, bėgiója, bėgiójo; galvóti, galvója, galvójo; sukióti, sukiója, sukiójo;

-ėti (gerokai dažnesni priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai), pvz.: a) ilgti, ilgja, 
ilgjo; daugti, daugja, daugjo; storti, storja, storjo; b) áuklėti, áuklėja, áuklėjo; 
griáudėti, griáudėja, griáudėjo; skéldėti, skéldėja, skéldėjo;
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-auti (gerokai dažnesni priesaginio kirčiavimo veiksmažodžiai), pvz.: a) grybáuti, 
grybáuja, grybãvo; tarnáuti, tarnáuja, tarnãvo; vadováuti, vadováuja, vadovãvo; 
b) rkauti, rkauja, rkavo; švlpauti, švlpauja, švlpavo; žióvauti, žióvauja, žióvavo;

-yti (gerokai dažnesni šakninio kirčiavimo veiksmažodžiai), pvz.: a) gdyti, gdija, 
gdijo; giñčyti, giñčija, giñčijo; liùdyti, liùdija, liùdijo; b) dalýti, dalja, daljo; pelýti, 
pelja, peljo; rūdýti, rūdja, rūdjo.

iš trumpos veiksmažodžių pagrindinių formų kirčiavimo apžvalgos matome, kad nėra 
paprastų, lengvai įsimenamų taisyklių, kuriomis remdamiesi galėtume nustatyti šių for-
mų kirčio vietą ir priegaidę. todėl veiksmažodžių pagrindinių formų kirčiavimas dažnai 
nustatomas remiantis klausa (žr. 2.1–2.2 poskyrius), priešpaskutinio skiemens taisykle 
(žr. 2.4–2.5 poskyrius) ar atsivertus žodyną. trumpai prisiminsime, kaip nustatoma pa-
grindinių formų priegaidė ir kirčiavimo tipai, kaip kirčiuojami esamojo ir būtojo karti-
nio laiko veiksmažodžiai. 

Bendratis yra nekaitoma, todėl visada kirčiuojama taip, kaip nurodyta žodyne. Čia 
dar kartą prisiminsime, kaip nustatyti bendraties priegaidę, kai dėl kirčio vietos neabe-
jojama.

Kirčiuotos bendraties priesagos visada tvirtapradės, pvz.: šienáuti, kūrénti, kentti, 
skaitýti, skrajóti, kirčiúoti. Vakarų aukštaičiai kauniškiai turėtų įsidėmėti, kad bendratis 
ir iš jos padarytos formos su priesaga -inti tariamos tvirtapradiškai, pvz.: augnti, bet ne 
augiñti.

Paprastųjų veiksmažodžių bendraties su ilgaisiais balsiais ar sutaptiniais dvibalsiais 
priegaidę galima nustatyti remiantis kitų dviejų pagrindinių formų priegaide. Jei bent 
vienoje (esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens) formoje yra tvirtapradė (o jų 
priegaidę nustatome remdamiesi atvirkštine priešpaskutinio skiemens taisykle), tai ir 
bendratis turi tvirtapradę priegaidę, pvz.:

riẽkti – riẽkia (nes riekiù, riek), riẽkė (nes riekiaũ, rieke),
sti – sja (nes sju, sji), sjo (nes sjau, sjai),
dúoti – dúoda (nes dúodu, dúodi), dãvė (nes daviaũ, dave),
dti – dẽda (nes dedù, ded), djo (nes djau, djai).

išimtis: veiksmažodžiai, kurių būtajame kartiniame laike kirčiuotas skiemuo sutrum-
pėja, jie dažniausiai turi tvirtapradę priegaidę, pvz.: bti (yrà [bna, bva, ẽsti], bùvo); 
siti (siùva, siùvo); gýti (gỹja, gjo), lýti (lỹja, ljo); výti (vẽja, vjo).

Visų veiksmažodžių – paprastųjų, mišriųjų, priesaginių – esamojo ir būtojo kartinio 
laiko formų kirčiavimas gali būti dvejopas: pastovus ir kilnojamasis.

Esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens priešpaskutinio skiemens priegai-
dę galima pasitikrinti žodyne arba nustatyti remiantis atvirkštine priešpaskutinio skie-
mens taisykle. 
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	tvirtagalę priegaidę priešpaskutiniame skiemenyje turi tie veiksmažodžiai, kurių 
esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmasis ir antrasis asmenys kirčiuo-
jami gale, pvz.: žiūriù, žiūr – žiri; grįžaũ, grįža – gržo.	

	Jei minėtos formos kirčiuojamos ne gale, tai jų priegaidė tvirtapradė, pvz.: mýliu, 
mýli – mýli; bgau, bgai – bgo.

esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo ir antrojo asmens kirčiavimas 
priklauso nuo trečiojo asmens kirčio vietos ir priegaidės. 
	Jei priešpaskutinis skiemuo trumpasis arba tvirtagalis (žodyne pažymėtas kairiniu, 

išskyrus dvigarsių pirmuosius dėmenis, arba riestiniu ženklu), tai kirtis veiksma-
žodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmajame ir antrajame asme-
nyje nušoka į galą (kilnojamojo kirčio veiksmažodžiai), pvz.: veka – velkù, velk, 
viko – vilkaũ, vilka. 

	Jeigu priešpaskutinis skiemuo tvirtapradis, tada kirtis ir priegaidė nesikeičia (pasto-
vaus kirčio veiksmažodžiai), pvz.: sdi – sdžiu, sdi. tokį kirčiavimą lemia prieš-
paskutinio skiemens taisyklė. 

esamojo ir būtojo kartinio laiko daugiskaitos formos išlaiko vienaskaitos trečiojo 
asmens kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: veka – vekame, vekate, viko – vikome, vikote, 
sdi – sdime, sdite.

Pastovaus kirčio esamojo laiko pavyzdžiai:

aš kláusiu jùngiu mýliu skaičiúoju bùdina

tu kláusi jùngi mýli skaičiúoji bùdini

jis, ji kláusia jùngia mýli skaičiúoja bùdina

mes kláusiame jùngiame mýlime skaičiúojame bùdiname

jūs kláusiate jùngiate mýlite skaičiúojate bùdinate

jie, jos kláusia jùngia mýli skaičiúoja bùdina

Kilnojamojo kirčio esamojo laiko pavyzdžiai:

aš lenkiù skaitaũ rišù grąžinù gyvenù

tu lenk skaita riš grąžin gyven

jis, ji leñkia skato rša grąžna gyvẽna

mes leñkiame skatome ršame grąžname gyvẽname

jūs leñkiate skatote ršate grąžnate gyvẽnate

jie, jos leñkia skato rša grąžna gyvẽna
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Pastovaus kirčio būtojo kartinio laiko pavyzdžiai:

aš kláusiau jùngiau myljau bùdinau

tu kláusei jùngei myljai bùdinai

jis, ji kláusė jùngė myljo bùdino

mes kláusėme jùngėme myljome bùdinome

jūs kláusėte jùngėte myljote bùdinote

jie, jos kláusė jùngė myljo bùdino

Kilnojamojo kirčio būtojo kartinio laiko pavyzdžiai:

aš lenkiaũ skaičiaũ rišaũ grąžinaũ gyvenaũ

tu lenke skaite riša grąžina gyvena

jis, ji leñkė skatė ršo grąžno gyvẽno

mes leñkėme skatėme ršome grąžnome gyvẽnome

jūs leñkėte skatėte ršote grąžnote gyvẽnote

jie, jos leñkė skatė ršo grąžno gyvẽno

Sangrąžiniai veiksmažodžiai kirčiuojami kaip atitinkami nesangrąžiniai, pvz.: mó-
kyti, móko, mókė – mókytis, mókosi, mókėsi. Kilnojamojo kirčio esamojo laiko veiks-
mažodžių galūnės visada tvirtapradės, pvz.: prausiúosi, prausesi (plg. trečiąjį asmenį 
praũsiasi), o būtojo kartinio laiko – tvirtagalės, pvz.: prausiaũsi, prausesi (plg. trečiąjį 
asmenį praũsėsi).

Esamojo laiko sangrąžinių veiksmažodžių kirčiavimo pavyzdžiai:

aš jùngiuosi bùdinuosi lenkiúosi rišúosi

tu jùngiesi bùdiniesi lenkesi rišesi

jis, ji jùngiasi bùdinasi leñkiasi ršasi

mes jùngiamės bùdinamės leñkiamės ršamės

jūs jùngiatės bùdinatės leñkiatės ršatės

jie, jos jùngiasi bùdinasi leñkiasi ršasi
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Būtojo kartinio laiko sangrąžinių veiksmažodžių kirčiavimo pavyzdžiai:

aš jùngiausi bùdinausi lenkiaũsi rišaũsi

tu jùngeisi bùdinaisi lenkesi rišasi

jis, ji jùngėsi bùdinosi leñkėsi ršosi

mes jùngėmės bùdinomės leñkėmės ršomės

jūs jùngėtės bùdinotės leñkėtės ršotės

jie, jos jùngėsi bùdinosi leñkėsi ršosi

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite veiksmažodžius.

Per visą kaimą ėjo ėjo (plg. ėjaũ),
iš amžinųjų šaltinių gėrė (plg. griau).
Kaimas drebėjo (plg. drebjau), kaimas tylėjo (plg. tyljau),
Kaime nieks durų jam neatvėrė (plg. neatvriau)
Per visą naktį, per visą naktį
nemunas šniokštė (plg. šniokščiaũ), nemunas dūko (plg. dūkaũ).
Per visą naktį mes nemiegojom (plg. nemiegójau),
Per visą naktį laukėm stebuklo. (Just. Marcinkevičius)

2. Sukirčiuokite A. Miškinio eilėraštį. Atkreipkite dėmesį į veiksmažodžio kirčiavimą.
Ji nei sudega, nei skęsta vandenuose,
tai atėjus čia laukuose vaidinuosi.

Čia milžinkapiai, berželiuose gegulės,
Čia tėvelis ir motulė mano guli.

–Žvaigždės dideles klajones pranašauja,
Atėjau paimt gimtosios žemės saujos...

Žvelgiu – tolsti neaprėpiamam kelyje,
stambios ašaros po kojų lyja lyja...

Džiaugsmą žydintį nuo veido jos nutrynė,
tai ne žvaigždės andai krito sidabrinės.
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ir ne topoliai šlamėjo pakelėje,
ne žvaigždes dangun Dievulis pakylėjo.

tai ten tavo drąsios mintys susipynė
ir atklydo šviest per sutemas tėvynėj.

ir svyruodama nuėjo, paskubėjo,
tik ant kelio akmenėliai suskambėjo.

tik milžinkapiuos berželiai gaust pradėjo,
tiktai ašara per smėlį nuriedėjo.

O kur pėdos, ten lelijos baltos žydi...
ten kryžiuojas mūsų nuodėmės ir žygiai.

3. Kiekvienoje eilutėje yra po tris tvirtagalius ir tiek pat tvirtapradžių veiksmažodžių. Nu-
statykite jų priegaidę. Jeigu sunku nustatyti priegaidę, pasitikrinkite ją 4 priede.

griebti, stiebtis, pliekti, siekti, liesti, skiesti,a) 
lėkti, plėsti, glėbti, grėbti, rėkti, bėgti,b) 
blogti, vogti, šokti, smogti, groti, išmokti,c) 
dūkti, rūkti, slūgti, tūpti, rūgti, trūkti,d) 
pykti, vykti, dygti, žnybti, krypti, vysti,e) 
išjuokti, tuokti, apčiuopti, šluoti, suokti, apčiuopti.f) 

4. Sukirčiuokite žodžių junginius. Jeigu sunku nustatyti priegaidę, pasitikrinkite ją 
4 priede.

sušylu ir vėl dūstu; kosčiu ir pavargęs griūvu į lovą; aš pasilieku namie; ilgai miegi; 
liečiu šaltą akmenį; greitai griebiu pieštuką ir piešiu; liepiau vengti; rieti tu čia pasakas; 
riekiu duoną ir duodu vaikams; tiesiu ranką; puoši savo dukrą; ilgai šąlu lauke; blogai 
gręži; tęsiu mokslus; tręši laukus; susigėstu ir greitai nykstu; dėviu net trejus metus; aš 
jau nepajėgiu; kylu liftu; nedrįstu paklausti, už ką pyksti; grįžtu namo; pažiūriu ir vėl 
nutylu; dažnai tau įgrystu; kodėl taip blogsti; ir vėl tu dūksti; tai išgirdęs nuliūstu; vi-
siems tu kliūvi; ko taip liūdi ir žiūri į mane; gal išsigandai, kad taip rėki; dažnai tu mus 
pajuoki; nuryju kąsnį ir prabylu; nesisielok, aš jau gyju; kloju lovą; bėgu namo; grūdu 
į spintą; ko gi tu nejoji; dažnai tu savo žaislus išmėtai; čia negreit pralobsti; ir šito tu 
nemoki; visą dieną lovoj drybsau; aš to nenorėjau, bėgau tolyn. 
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5. Sukirčiuokite sangrąžines formas. 
Rengiuosi, rengiesi – rengiasi, skalbiuosi, skalbiesi – skalbiasi,  seguosi, segiesi – 

segasi, piluosi, piliesi – pilasi, remiuosi, remiesi – remiasi, stumiuosi, stumiesi – stumiasi, 
ginuosi, giniesi – ginasi, tariuosi, tariesi – tariasi, rausiuosi, rausiesi – rausiasi, džiaugiuosi, 
džiaugiesi – džiaugiasi. 

6. Remdamiesi jau žinomomis taisyklėmis, sukirčiuokite patarles ir priežodžius. 
nė vienam kepti karveliai patys į burną neatlekia. Jaunai mergaitei rūtų vainikėlis 

tinka. ir aklai vištai grūdas pasitaiko. Pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydi. Geram visi 
geri, blogam visi blogi. Paukštį plunksnos gražina, o žmogų protas. Geriausi dantys yra 
tie, kurie moka liežuvį prikąsti. Visi barščiai vienu vardu, tik ne visi gardu. Gyvatė gelia 
skaudžiai, o pikto žmogaus liežuvis dar skaudžiau. Žuvis ieško gilumos, o žmogus geru-
mos. Geram visada sunkiau gyventi. Dalgiui geriau lietus, o grėbliui – giedra. nereikia 
sirgti svetima liga – užteks savo. Arklio saugokis iš užpakalio, karvės – iš priekio, o pikto 
žmogaus – iš visų pusių. Darbas gėdos nedaro, tinginiavimas šunų lodyti išvaro. Ateina 
diena ir atsineša savo darbą. Kas lengvai žada, tas sunkiai duoda. nauja šluota gražiai 
šluoja. tušti puodai garsiai skamba. Visi džiaugiasi vienodai, verkia – kiekvienas kitaip. 
Bėga vilkas – tunka vilkas, guli vilkas – džiūsta vilkas. Pilvas krutėti išmoko. Gyvena 
kaip žirnis prie kelio: kas eina, tas skina, kas nori, tas mina.

3.10. Išvestinės veiksmažodžio formos

išvestinės veiksmažodžio formos padaromos iš trijų pagrindinių formų ir jų kirčiavimas 
priklauso nuo tų formų kirčio vietos, priegaidės, kai kada skiemenų skaičiaus ir asme-
nuotės (arba nuo esamojo laiko trečiojo asmens galūnės). Didžioji dalis išvestinių formų 
išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę. Kai kurios formos kirčiuojamos 
dvejopai. Prie pastarosios grupės priklauso visi neveikiamosios rūšies ir reikiamybės 
dalyviai, pusdalyviai – jie kirčiuojami dvejopai.

Daugelio išvestinių formų kirčiavimas problemų nekelia, bet reikia atkreipti dėmesį į 
vieną kitą formą, kuri šnekamojoje kalboje dažnai netaisyklingai sukirčiuojama.
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Pagrindinė 
forma 

išvestinė forma Kirčiavimas ir pavyzdžiai

bendratis:
tráukti, 
vikti, 
sėdti

būtasis dažninis 
laikas

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukdavau, tráukdavai, 
tráuk davo, tráukdavome, tráukdavote (t. p. vikdavo, sėddavo);

būsimasis laikas išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, išskyrus trečiojo asmens gali-
nius skiemenis, kurie turi tvirtagalę priegaidę, pvz.: tráuksiu, tráuksi, traũks, 
tráuksime, tráuksite (t. p. viks, sėds);

tariamoji 
nuosaka

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukčiau, tráuktum, tráuktų, 
tráuktume, tráuktute (t. p. viktų, sėdtų); įsidėmėti: tvirtapradė priegaidė ne-
gali būti keičiama tvirtagale, pvz.: tráuktų, bet ne traũktų;

liepiamoji 
nuosaka

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráuk, tráukime, tráukite (t. p. 
vik, sėdk);

veikiamosios 
rūšies dalyvio 
būtasis dažninis 
laikas 

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukdavęs, tráukdavusio, 
tráuk davusiam, tráukdavusį, tráukdavusiu, tráukdavusiame ir t. t. (t. p. vik-
davęs, sėddavęs);

veikiamosios 
rūšies dalyvio 
būsimasis laikas 

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráuksiąs, tráuksiančio, 
tráuksiančiam, tráuksiantį, tráuksiančiu, tráuksiančiame ir t. t. (t. p. viksiąs, 
sėdsiąs); įsidėmėti: tvirtapradė priegaidė negali būti keičiama tvirtagale, 
pvz.: tráuksiąs, bet ne traũksiąs;

neveikiamosios 
rūšies dalyvio 
būtasis laikas 

a) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 
sėdtas (pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš nepriesaginės bendraties, yra trečiosios (jei šaknis tvirtapradė) 
arba ketvirtosios (jei šaknis tvirtagalė) kirčiuotės, pvz.: tráuktas 3, viktas 4; 
įsidėmėti: dalyviai, padaryti iš veiksmažodžių, bendratyje turinčių trumpąjį 
balsį a, e, tariami su ilguoju balsiu, pvz.: rãstas, bet ne ràstas;

neveikiamosios 
rūšies dalyvio 
būsimasis laikas

a) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 
sėdsimas (pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš nepriesaginės bendraties, yra trečiosios kirčiuotės, pvz.: 
tráuksimas 3a, viksimas 3b;

reikiamybės 
dalyvis

a) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 
sėdtinas (pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš nepriesaginės bendraties, yra trečiosios kirčiuotės, pvz.: 
tráuktinas 3a, viktinas 3b;

pusdalyvis a) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 
sėddamas, sėddama, sėddami, sėddamos;
b) padaryti iš nepriesaginės bendraties, turi kilnojamąjį kirtį, pvz.: tráukdamas, 
traukdamà, traukdam, tráukdamos; įsidėmėti: šiose formose negalima ati-
traukti kirčio iš galūnės į kamieną, pvz.: traukdamà, traukdam, bet ne 
tráukdama, tráukdami;

būtojo dažninio 
laiko padalyvis

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukdavus, vikdavus, 
sėddavus;

būsimojo laiko 
padalyvis

išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráuksiant, viksiant, sėdsiant; 
įsidėmėti: tvirtapradė priegaidė negali būti pakeičiama tvirtagale, pvz.: 
tráuksiant, bet ne traũksiant;

būdinys a) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą, pvz.: sėdte, 
sėdtinai;
b) padaryti iš nepriesaginės bendraties, kirčiuojami gale, pvz.: trauktè, trauk-
tina, vilktè, vilktina;
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Pagrindinė 
forma 

išvestinė forma Kirčiavimas ir pavyzdžiai

esamasis 
laikas:
tráukia, 
veka, sdi

veikiamosios 
rūšies dalyvio 
esamasis laikas

išlaiko esamojo laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukiantis, tráukiančio, 
tráukiančiam, tráukiantį, tráukiančiu, tráukiančiame ir t. t. (t. p. vekantis, 
sdintis); apie trumpąsias formas žr. toliau;

neveikiamosios 
rūšies dalyvio 
esamasis laikas

a) padaryti iš priesaginių ir paprastųjų bei mišriųjų veiksmažodžių, esamojo 
laiko trečiajame asmenyje turinčių galūnę -o, išlaiko esamojo laiko kirčio 
vietą, pvz.: dainúojamas, -a, mãtomas, -a;
b) padaryti iš paprastųjų bei mišriųjų veiksmažodžių, esamojo laiko trečia-
jame asmenyje turinčių galūnes -a, -i, kirčiuojami pagal trečiąją kirčiuotę, 
pvz.: tráukia – tráukiamas, -à 3a; kaba – kabamas, -à 3b; įsidėmėti: šių da-
lyvių formos turi būti kirčiuojamos pagal trečiosios kirčiuotės modelį, pvz.: 
traukiam, bet ne tráukiami;

esamojo laiko 
padalyvis

išlaiko esamojo laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukiant, vekant, 
sdint;

būtasis 
kartinis 
laikas: 
tráukė, 
viko, 
sėdjo

veikiamosios 
rūšies dalyvio 
būtasis kartinis 
laikas

išlaiko būtojo kartinio laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukęs, tráukusio, 
tráukusiam, tráukusį, tráukusiu, tráukusiame ir t. t. (t. p. vikęs, sėdjęs);

būtojo kartinio 
laiko padalyvis

išlaiko būtojo kartinio laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: tráukus, vikus, 
sėdjus

Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugis-
kaitos vardininko trumposios formos:
	padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, atitraukiančių kirtį į 

priešdėlius (išskyrus per-), kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje, pvz.: 
kalbs, kalb (plg. àpkalba), tiks, tik (plg. pàtiki);

	padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, neatitraukiančių kirčio į 
priešdėlį, gali būti kirčiuojamos dvejopai – galiniame skiemenyje tvirtagališkai arba 
šaknyje (išlaikant pamatinės formos priegaidę), pvz.: augs, aug arba áugąs, áugą 
(plg. išáuga); tyls, tyl arba tỹlįs, tỹlį (plg. patỹli); dvejopai kirčiuojami ess, es ir ẽsąs, 
ẽsą; 

	padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių (išskyrus turinčius kirčiuotas prie-
sagas -ẽna, -ja, -na), išlaiko pamatinės formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.: 
dainúojąs, dainúoją (plg. dainúoja);

	padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių su kirčiuotomis priesagomis -ẽna, -ja, 
-na, gali būti kirčiuojamos dvejopai – priesagoje (išlaikant pamatinės formos kamie-
no kirtį ir priegaidę) arba galiniame skiemenyje tvirtagališkai, pvz.: gyvẽnąs, gyvẽną 
(plg. gyvẽna) arba gyvens, gyven; daljąs, dalją (plg. dalja) arba dalijs, dalij.

20 lentelės tęsinys
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21 lentelė. Išvestinių asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimo pavyzdžiai

Būtasis dažninis laikas

aš kláusdavau leñkdavau ršdavau skaičiúodavau bėgiódavau

tu kláusdavai leñkdavai ršdavai skaičiúodavai bėgiódavai

jis, ji kláusdavo leñkdavo ršdavo skaičiúodavo bėgiódavo

mes kláusdavome leñkdavome ršdavome skaičiúodavome bėgiódavome

jūs kláusdavote leñkdavote ršdavote skaičiúodavote bėgiódavote

jie, jos kláusdavo leñkdavo ršdavo skaičiúodavo bėgiódavo 

Būsimasis laikas

aš kláusiu leñksiu ršiu skaičiúosiu bėgiósiu

tu kláusi leñksi rši skaičiúosi bėgiósi

jis, ji klaũs leñks rš skaičiuõs bėgiõs

mes kláusime leñksime ršime skaičiúosime bėgiósime

jūs kláusite leñksite ršite skaičiúosite bėgiósite

jie, jos klaũs leñks rš skaičiuõs bėgiõs

Tariamoji nuosaka

aš kláusčiau leñkčiau rščiau skaičiúočiau bėgióčiau

tu kláustum leñktum rštum skaičiúotum bėgiótum

jis, ji kláustų leñktų rštų skaičiúotų bėgiótų

mes kláustume leñktume rštume skaičiúotume bėgiótume

jūs kláustute leñktute rštute skaičiúotute bėgiótute

jie, jos kláustų leñktų rštų skaičiúotų bėgiótų

Liepiamoji nuosaka

tu kláusk leñk ršk skaičiúok bėgiók

jis, ji (tekláusia) (teleñkia) (tèriša) (teskaičiúoja) (tebėgiója)

mes kláuskime leñkime rškime skaičiúokime bėgiókime

jūs kláuskite leñkite rškite skaičiúokite bėgiókite

jie, jos (tekláusia) (teleñkia) (tèriša) (teskaičiúoja) (tebėgiója)
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22 lentelė. Išvestinių linksniuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimo pavyzdžiai

Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai
vns. 
vard. 

kláusiantis, 
kláusiąs‖ klausis; 
kláusianti

leñkiantis, leñkiąs 
‖lenkis; 
leñkianti

ršantis, rišs; 
ršanti

skaičiúojantis, 
skaičiúojąs; 
skaičiúojanti 

kilm. kláusiančio, -ios leñkiančio, -ios ršančio, -ios skaičiúojančio, -ios
naud. kláusiančiam, -iai leñkiančiam, -iai ršančiam, -iai skaičiúojančiam, -iai
gal. kláusiantį, -čią leñkiantį, -čią ršantį, -čią skaičiúojantį, -čią
įnag. kláusiančiu, -ia leñkiančiu, -ia ršančiu, -ia skaičiúojančiu, -ia
viet. kláusiančiame, 

-ioje
leñkiančiame, 
-ioje

ršančiame, -ioje skaičiúojančiame, -ioje

dgs. 
vard. 

kláusiantys, 
kláusią‖ klausi;
kláusiančios

leñkiantys, leñkią 
‖lenki; 
leñkiančios

ršantys, riš; 
ršančios

skaičiúojantys, 
skaičiúoją; 
skaičiúojančios

kilm. kláusiančių leñkiančių ršančių skaičiúojančių
naud. kláusiantiems, 

-ioms
leñkiantiems, 
-ioms

ršantiems, -ioms
skaičiúojantiems, 

-ioms
gal. kláusiančius, -ias leñkiančius, -ias ršančius, -ias skaičiúojančius, -ias
įnag. kláusiančiais, 

-iomis
leñkiančiais, 
-iomis

ršančiais, -iomis skaičiúojančiais, -iomis

viet. kláusiančiuose, 
-iose

leñkiančiuose, 
-iose

ršančiuose, -iose
skaičiúojančiuose, 

-iose
Veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviai

vns. 
vard. kláusęs, -usi leñkęs, -usi ršęs, -usi skaičiãvęs, -usi
kilm. kláususio, -ios leñkusio, -ios ršusio, -ios skaičiãvusio, -ios
naud. kláususiam, -iai leñkusiam, -iai ršusiam, -iai skaičiãvusiam, -iai
gal. kláususį, -ią leñkusį, -ią ršusį, -ią skaičiãvusį, -ią
įnag. kláususiu, -ia leñkusiu, -ia ršusiu, -ia skaičiãvusiu, -ia
viet. kláususiame, -ioje leñkusiame, -ioje ršusiame, -ioje skaičiãvusiame, -ioje
dgs. 
vard. kláusę, -usios leñkę, -usios ršę, -usios skaičiãvę, -usios
kilm. kláususių leñkusių ršusių skaičiãvusių
naud. kláususiems, -ioms leñkusiems, -ioms ršusiems, -ioms skaičiãvusiems, -ioms
gal. kláususius, -ias leñkusius, -ias ršusius, -ias skaičiãvusius, -ias
įnag. kláususiais, -iomis leñkusiais, -iomis ršusiais, -iomis skaičiãvusiais, -iomis
viet. kláususiuose, -iose leñkusiuose, -iose ršusiuose, -iose skaičiãvusiuose, -iose
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Veikiamosios rūšies būtojo dažninio laiko dalyviai
vns. 
vard. kláusdavęs, -usi leñkdavęs, -usi ršdavęs, -usi skaičiúodavęs, -usi
kilm. kláusdavusio, -ios leñkdavusio, -ios ršdavusio, -ios skaičiúodavusio, -ios
naud. kláusdavusiam, -iai leñkdavusiam, -iai ršdavusiam, -iai skaičiúodavusiam, -iai
gal. kláusdavusį, -ią leñkdavusį, -ią ršdavusį, -ią skaičiúodavusį, -ią
įnag. kláusdavusiu, -ia leñkdavusiu, -ia ršdavusiu, -ia skaičiúodavusiu, -ia
viet. kláusdavusiame, 

-ioje
leñkdavusiame, 
-ioje

ršdavusiame, 
-ioje

skaičiúodavusiame, 
-ioje

dgs. 
vard. kláusdavę, -usios leñkdavę, -usios ršdavę, -usios skaičiúodavę, -usios
kilm. kláusdavusių leñkdavusių ršdavusių skaičiúodavusių
naud. kláusdavusiems, 

-ioms
leñkdavusiems, 
-ioms

ršdavusiems, 
-ioms

skaičiúodavusiems, 
-ioms

gal. kláusdavusius, -ias leñkdavusius, -ias ršdavusius, -ias skaičiúodavusius, -ias
įnag. kláusdavusiais, 

-iomis
leñkdavusiais, 
-iomis

ršdavusiais, 
-iomis

skaičiúodavusiais, 
-iomis

viet. kláusdavusiuose, 
-iose

leñkdavusiuose, 
-iose

ršdavusiuose, 
-iose

skaičiúodavusiuose, 
-iose

Veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyviai
vns. 
vard. 

kláusiąs, -ianti leñksiąs, -ianti ršiąs, -ianti skaičiúosiąs, -ianti

kilm. kláusiančio, -ios leñksiančio, -ios ršiančio, -ios skaičiúosiančio, -ios
naud. kláusiančiam, -iai leñksiančiam, -iai ršiančiam, -iai skaičiúosiančiam, -iai
gal. kláusiantį, -čią leñksiantį, -čią ršiantį, -čią skaičiúosiantį, -čią
įnag. kláusiančiu, -ia leñksiančiu, -ia ršiančiu, -ia skaičiúosiančiu, -ia
viet. kláusiančiame, 

-ioje
leñksančiame, 
-ioje

ršančiame, -ioje skaičiúosančiame, -ioje

dgs. 
vard. 

kláusiantys, -čios leñksiantys, -čios ršiantys, -čios skaičiúosiantys, -čios

kilm. kláusiančių leñksiančių ršiančių skaičiúosiančių
naud. kláusiantiems, 

-ioms
leñksiantiems, 
-ioms

ršiantiems, -ioms
skaičiúosiantiems, 

-ioms
gal. kláusiančius, -ias leñksiančius, -ias ršiančiusius, -ias skaičiúosiančius, -ias
įnag. kláusiančiais, 

-iomis
leñksiančiais, 
-iomis

ršiančiais, -iomis
skaičiúosiančiais, 

-iomis
viet. kláusiančiuose, 

-iose
leñksiančiuose, 
-iose

ršiančiuose, -iose
skaičiúosiančiuose, 

-iose

22 lentelės tęsinys
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Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai
vns. 
vard. kláusiamas, -à leñkiamas, -à ršamas, -à skaičiúojamas, -a
kilm. kláusiamo, -õs leñkiamo, -õs ršamo, -õs skaičiúojamo, -os
naud. klausiamám, 

kláusiamai
lenkiamám, 
leñkiamai

rišamám, ršamai skaičiúojamam, -ai

gal. kláusiamą leñkiamą ršamą skaičiúojamą
įnag. kláusiamu, -a leñkiamu, -a ršamu, -a skaičiúojamu, -a
viet. klausiamamè, -ojè lenkiamamè, -ojè rišamamè, -ojè skaičiúojamame, -oje
dgs. 
vard. klausiam, 

kláusiamos
lenkiam, 
leñkiamos

rišam, ršamos skaičiúojami, -os

kilm. klausiam lenkiam rišam skaičiúojamų
naud. klausiamems, 

-óms
lenkiamems, 
-óms

rišamems, -óms skaičiúojamiems, -oms

gal. kláusiamus, -as leñkiamus, -as ršamus, -as skaičiúojamus, -as
įnag. klausiamas, -oms lenkiamas, -oms rišamas, -oms skaičiúojamais, -omis
viet. klausiamuosè, -osè lenkiamuosè, -osè rišamuosè, -osè skaičiúojamuose, -ose

Neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai
vns. 
vard. kláustas, -à leñktas, -à rštas, -à skaičiúotas, -a
kilm. kláusto, -õs leñkto, -õs ršto, -õs skaičiúoto, -os
naud. klaustám, -ai lenktám, -ai rištám, -ai skaičiúotam, -ai
gal. kláustą leñktą rštą skaičiúotą
įnag. kláustu, -a lenktù, -à rištù, -à skaičiúotu, -a
viet. klaustamè, -ojè lenktamè, -ojè rištamè, -ojè skaičiúotame, -oje
dgs. 
vard. klaust, -os lenkt, -os rišt, -os skaičiúoti, -os
kilm. klaust lenkt rišt skaičiúotų
naud. klaustems, -óms lenktems, -óms rištems, -óms skaičiúotiems, -oms
gal. kláustus, -as lenktùs, -às rištùs, -às skaičiúotus, -as
įnag. klaustas, -oms lenktas, -oms rištas, -oms skaičiúotais, -omis
viet. klaustuosè, -osè lenktuosè, -osè rištuosè, -osè skaičiúotuose, -ose

Sangrąžinių nepriešdėlinių veiksmažodžių išvestinių formų kirčiavimas beveik 
nesiskiria nuo atitinkamų nesangrąžinių veiksmažodžių. Kai kurios sangrąžinių veiks-
mažodžių formos bendrinėje kalboje nevartojamos: nepriešdėliniai veikiamųjų dalyvių 
pasitaiko tik vardininko linksniai, o neveikiamųjų sangrąžinių dalyvių vyriškosios ir mo-
teriškosios giminės formos daromos tik iš priešdėlinių veiksmažodžių (vartojama tik 
bevardė giminė tráukiamasi, tráuktasi).

22 lentelės tęsinys
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23 lentelė. Išvestinės nepriešdėlinių sangrąžinių veiksmažodžių formos ir jų 
kirčiavimas

Pagrindinė 
forma 

išvestinė forma Pavyzdžiai

bendratis:
tráuktis, 
viktis

būtasis dažninis laikas tráukdavosi, vikdavosi

būsimasis laikas tráuksis (įsidėmėti: sangrąžinių veiksmažodžių 
trečiasis asmuo metatonijos nepatiria), viksis

tariamoji nuosaka tráuktųsi, viktųsi

liepiamoji nuosaka tráukis, vikis

veikiamosios rūšies dalyvio bū-
tasis dažninis laikas 

tráukdavęsis, vikdavęsis

veikiamosios rūšies dalyvio bū-
simasis laikas

tráuksiąsis, viksiąsis

pusdalyvis tráukdamasis, vikdamasis (įsidėmėti: kirtis į ga-
lūnę nenukeliamas, plg. mot. g. tráukdamasi)

būtojo dažninio laiko padalyvis tráukdavusis, vikdavusis

būsimojo laiko padalyvis tráuksiantis, viksiantis

esamasis 
laikas:
tráukiasi, 
vekasi

veikiamosios rūšies dalyvio esa-
masis laikas

tráukiąsis, vekąsis (įsidėmėti: kirtis į galūnę ne-
nukeliamas)

esamojo laiko padalyvis tráukiantis, vekantis

būtasis 
kartinis 
laikas:
tráukėsi, 
vikosi

veikiamosios rūšies dalyvio bū-
tasis kartinis laikas

tráukęsis, vikęsis

būtojo kartinio laiko padalyvis tráukusis, vikusis

Užduotys
1. Sukirčiuokite būsimojo laiko veiksmažodžius (a) ir dalyvius bei padalyvius (b).
a) arti – arsiu, arsi, ars, arsime, arsite; raminti – raminsiu, raminsi, ramins, ramin-

sime, raminsite; gauti – gausiu, gausi, gaus, gausime, gausite; bausti – bausiu, bausi, 
baus, bausime, bausite; griauti – griausiu, griausi, griaus, griausime, griausite; gyven-
ti – gyvensiu, gyvensi, gyvens, gyvensime, gyvensite; leisti – leisiu, leisi, leis, leisime, 
leisite; sėdėti – sėdėsiu, sėdėsi, sėdės, sėdėsime, sėdėsite; vengti – vengsiu, vengsi, 
vengs, vengsime, vengsite;
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b) arti – arsiąs, arsianti; arsiant; raminti – raminsiąs, raminsianti; raminsiant; gauti – 
gausiąs, gausianti; gausiant; bausti – bausiąs, bausianti; bausiant; griauti – griausiąs, griau-
sianti; griausiant; gyventi – gyvensiąs, gyvensianti; gyvensiant; leisti – leisiąs, leisianti, 
leisiant; sėdėti – sėdėsiąs, sėdėsianti; sėdėsiant; vengti – vengsiąs, vengsianti; vengsiant.

2. Gretindami sukirčiuokite veiksmažodžius. 
Arti – artum, artų; raminti – ramintum, ramintų; gauti – gautum, gautų; bausti – 

baustum, baustų; griauti – griautum, griautų; gyventi – gyventum, gyventų; leisti – leis-
tum, leistų; sėdėti – sėdėtum, sėdėtų; vengti – vengtum, vengtų.

3. Sukirčiuokite veiksmažodžių liepiamosios nuosakos formas.
Arti – ark, arkime; raminti – ramink, raminkime; gauti – gauk, gaukime; bausti – 

bausk, bauskime; griauti – griauk, griaukime; gyventi – gyvenk, gyvenkime; leisti – 
leisk, leiskime; sėdėti – sėdėk, sėdėkime; vengti – venk, venkime.

4. Parašykite ir sukirčiuokite šių veiksmažodžių išvestines formas: arti, raminti, gauti, 
bausti, gyventi, leisti, gerinti.

neveik. r. dlv. būt. l. vns. vard.: ártas, -à___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Pusd. vns. vard.: árdamas, -à ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Sukirčiuokite veiksmažodžių neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvius ir nustaty-
kite jų kirčiuotes. 

Gerbiamas, gerbiama (__); rašomas, rašoma (__); šnekamas, šnekama (__); gabenamas, 
gabenama (__); skiriamas, skiriama (__); vaizduojamas, vaizduojama (__); regimas, 
regima (__); spausdinamas, spausdinama (__); žymimas, žymima (__); užkrečiamas, 
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užkrečiama (__); pakenčiamas, pakenčiama (__); vykdomas, vykdoma (__); neigiamas, 
neigiama (__); naikinamas, naikinama (__); parodomas, parodoma (__); teigiamas, 
teigiama (__); tvirtinamas, tvirtinama (__); tariamas, tariama (__); vadinamas, vadinama 
(__); leidžiamas, leidžiama (__); dalijamas, dalijama (__); nekilnojamas, nekilnojama 
(__); pildomas, pildoma (__); dažomas, dažoma (__); sukamas, sukama (__); lemiamas, 
lemiama (__); aukojamas, aukojama (__).

6. Sukirčiuokite patarles ir priežodžius. 
eidamas darban kojų nepavelka, o iš darbo arklį pralenkia. Per slenkstį neperžengęs, 

lauku džiaugias. Žarijos besisaugodamas liepsnon įkrito. Dirbančiam padėk, prašančiam 
žadėk. namai ne blynais dengti: varnos nesules, katės nesuės. Glauskis bėdoje prie iš-
mintingo, bet ne turtingo. Gražumu glostomam ragai dygsta. Geriau mokytam varga-
nam, nekaip turtingam kvailam. nespjauk į vandenį, kad nereikėtų atsigerti. ir geležiniai 
užraktai nuo naminio vagies neapsaugos. nesigirk tėvo turtais, pasigirk savo darbais. 
Geriau kojom apeik, negu liežuviu aplok. Rūkytų ir kiaulė pypkę, tik apatinė lūpa ma-
žesnė. Blogų kalbų nedidink, jos pačios auga. Pigiai pirksi – brangiai mokėsi. Duodamas 
imk, mušamas bėk. Ką išsivirsi, tą ir valgysi. Šiandien negulsi, rytoj nekelsi. Dieve, duok 
vienam gimti, bet ne vienam dirbti. Byra dirvoj, birs ir jaujoj. Aukštai šoksi – žemai 
pulsi. nėra tos pirkios, kurios nereikėtų šluoti.

3.11. Priešdėliniai veiksmažodžiai

Daugelio priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas nekelia problemų, vis dėlto kai kurių 
veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumus reikėtų įsidėmėti.

Veiksmažodžių su priešdėliu per- visos formos kirčiuojamos tvirtapradiškai priešdėly-
je, pvz.: pérnešti, pérneša, pérnešė.

niekada nekirčiuojamas priešdėlis, išskyrus priešdėlį per-:
a) priesaginių veiksmažodžių,
b) bendračių,
c) tvirtapradžių veiksmažodžių,
d) o asmenuotės veiksmažodžių (jų esamojo laiko trečiasis asmuo turi galūnę -o).

Priešdėliai kirtį atitraukia esamojo ir (ar) būtojo kartinio laiko formose iš 
gretimo netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens:
	(i)a asmenuotės veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formose, pvz.: nùpeikė, 

nèplaukė;
	esamojo laiko formose, turinčiose šaknyje:
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a) trumpąjį ar padėtinio ilgumo balsį, pvz.: sùveda, nèskuta, pàkasa (išskyrus netùri, 
negãli, nebetùri, nebegãli, betùri, begãli, bet su kitais priešdėliais atitraukia kirtį, pvz.: 
pturi, šgali);

b) dvigarsius el, em, en, er, besikaitaliojančius su il, im, in, ir bei balsiu i, pvz.: àtvelka 
(plg. atvikti), nùkerpa (plg. nukipti), šskrenda (plg. išskrsti);

	keli mišrieji a asmenuotės veiksmažodžiai, turintys dvigarsius al, am, an, ar, pvz.: 
nùgarma, nèkalba, sùskamba.

Įsidėmėti: esamojo laiko veiksmažodžiai su galūne -(i)a, turintys tvirtagalę 
šaknį be balsių kaitos, kirčio į priešdėlį neatitraukia, pvz.: neplaũkia (neplaũkti, 
nèplaukė). Šie veiksmažodžiai šnekamojoje kalboje dažnai kirčiuojami priešdėlyje.

Priešdėliniai sangrąžiniai veiksmažodžiai kirčiuojami kaip ir nesangrąžiniai prieš-
dėliniai veiksmažodžiai. Jeigu nesangrąžinis veiksmažodis kirtį turi priešdėlyje, tai san-
grąžinis veiksmažodis bus kirčiuojamas sangrąžos dalelytėje, pvz.: susveda (plg. sùveda), 
nesskuta (plg. nèskuta), paskasa (plg. pàkasa), atsvelka (plg. àtvelka), neskerpa (plg. 
nèkerpa), suskalba (plg. sùkalba). tik priešdėlis per- kirtį visada išlaiko, pvz.: pérsiveda 
(plg. pérveda), pérsikasa (plg. pérkasa).

Kai kada problemų gali kilti kirčiuojant išvestines priešdėlinių veiksmažodžių 
formas. Jos žodynuose nenurodomos, reikia atsiminti šių formų kirčiavimo dėsnin-
gumus. 

Kadangi priešdėlinių veiksmažodžių bendratis kirčiuojama šaknyje, išskyrus veiks-
mažodžius su priešdėliu per-, tai ir iš jos padarytos išvestinės formos kirtį turi kamiene 
(išskyrus neveikiamosios rūšies dalyvio būtąjį laiką), pvz.: nevikti – nevikdavo, neviks, 
neviktų, nevik, nevikdavęs, neviksiąs ir t. t. 

Priešdėliniai neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai kirčiuojami dvejopai:
	Pastoviai (kaip ir atitinkami nepriešdėliniai dalyviai, t. y. pagal pirmąją kirčiuotę) 

kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių bendračių, pvz.: nematýti – nematýtas, -a 
(plg. matýtas, -a).

	nepastovų kirtį turi dalyviai, padaryti iš nepriesaginių bendračių. Jie kirčiuojami 
pagal trečiąją kirčiuotę (jei bendratis tvirtapradė) arba 3b (jei bendraties šaknis 
tvirtagalė arba trumpoji). trečiosios kirčiuotės dalyviai kirčio į priešdėlį nenukelia, 
o 3b kirtį turi galūnėje arba priešdėlyje, pvz.: neláukti – neláuktas, -à 3, apskùsti – 
àpskustas, -à 3b, nupiẽšti – nùpieštas, -à 3b. 

iš esamojo laiko padarytos formos gali atitraukti kirtį į priešdėlį. Priešdėliniai vei-
kiamieji esamojo laiko dalyviai išlaiko veiksmažodžio pagrindinės formos (esamojo 
laiko) kirčio vietą ir priegaidę: jei kirtį atitraukia esamojo laiko forma, tai ir dalyvis bus 
kirčiuojamas priešdėlyje, pvz.: nèkalba – nèkalbantis, -i, neskélbia – neskélbiantis, -i. 
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Pagrindinė 
forma 

išvestinė forma Kirčiavimas ir pavyzdžiai

bendratis:
netráukti,
pértraukti, 
nevikti, 
pasėdti, 
atplaũkti

būtasis dažninis laikas išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráukdavo, pértrauk-
davo, nevikdavo, pasėddavo, atplaũkdavo;

būsimasis laikas išlaiko pamatinės formos kirčio vietą (atkreipkite dėmesį į trečio-
jo asmens metatoniją), pvz.: netráuksiu, netraũks; pértrauksiu, pér-
trauks; neviksiu, neviks; pasėdsiu, pasėds; atplaũksiu, atplaũks;

tariamoji nuosaka išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráuktų, pértrauktų, 
neviktų, pasėdtų, atplaũktų;

liepiamoji nuosaka išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráuk, pértrauk, nevik, 
pasėdk, atplaũk;

veikiamosios rūšies da-
lyvio būtasis dažninis 
laikas 

išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráukdavęs, pértrauk-
davęs, nevikdavęs, pasėddavęs, atplaũkdavęs;

veikiamosios rūšies da-
lyvio būsimasis laikas 

išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráuksiąs, pértrauksiąs, 
neviksiąs, pasėdsiąs, atplaũksiąs;

neveikiamosios rūšies 
dalyvio būtasis laikas 

a) su priešdėliu per- kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: pértrauktas 
(pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: pasėdtas (pirmoji kirčiuotė);
c) kiti yra trečiosios (jei šaknis tvirtapradė) arba 3b (jei šaknis tvirtagalė 
arba trumpa) kirčiuotės (pastarųjų kirtis kai kuriuose linksniuose nu-
keliamas į priešdėlį), pvz.: netráuktas 3, nèvilktas 3b, àtplauktas 3b;

neveikiamosios rūšies 
dalyvio būsimasis lai-
kas

a) su priešdėliu per- kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: pértrauksimas 
(pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: pasėdsimas (pirmoji kirčiuotė);
b) kiti yra trečiosios kirčiuotės (kirtis į priešdėlį nenukeliamas), pvz.: 
netráuksimas 3a, neviksimas 3b, atplaũksimas 3b;

reikiamybės dalyvis a) su priešdėliu per- kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: pértrauktinas 
(pirmoji kirčiuotė);
b) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: pasėdtinas 1;
c) kiti yra trečiosios kirčiuotės (kirtis į priešdėlį nenukeliamas), pvz.: 
netráuktinas 3a, neviktinas 3b, atplaũktinas 3b;

pusdalyvis a) su priešdėliu per- kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: pértraukdamas;
b) padaryti iš priesaginės bendraties, išlaiko kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: pasėddamas, pasėddama;
b) kiti turi kilnojamąjį kirtį (bet ne priešdėlyje), pvz.: netráukdamas, 
netraukdamà, netraukdam, netráukdamos (t. p. nevikdamas, 
atplaũkdamas);

būtojo dažninio laiko 
padalyvis

išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráukdavus, pértrauk-
davus, nevikdavus, pasėddavus, atplaũkdavus;

būsimojo laiko pada-
lyvis

išlaiko pamatinės formos kirčio vietą, pvz.: netráuksiant, pértrauk-
siant, neviksiant, pasėdsiant, atplaũksiant;
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Pagrindinė 
forma 

išvestinė forma Kirčiavimas ir pavyzdžiai

esamasis 
laikas:
netráukia,
pértraukia, 
nèvelka, 
pasdi, 
atplaũkia

veikiamosios rūšies da-
lyvio esamasis laikas

išlaiko esamojo laiko kirčio vietą, pvz.: netráukiantis, pértraukiantis, 
nèvelkantis, pasdintis, atplaũkiantis;

neveikiamosios rūšies 
dalyvio esamasis laikas

a) su priešdėliu per- kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: pértraukiamas 1;
b) padaryti iš kirčio nenukeliančių veiksmažodžių, kirčiuojami kaip 
ir nepriešdėliniai veiksmažodžiai, pvz.: netráukiamas 3a, pasdimas 3a, 
atplaũkiamas 3b;
c) padaryti iš kirtį nukeliančių veiksmažodžių, kirčiuojami pagal 34b 
kirčiuotę, pvz.: nèvelkamas;

esamojo laiko padaly-
vis

išlaiko esamojo laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: netráukiant, 
pértraukiant, nèvelkant, pasdint, atplaũkiant;

būtasis 
kartinis 
laikas: 
netráukė,
pértraukė, 
neviko, 
pasėdjo, 
àtplaukė

veikiamosios rūšies da-
lyvio būtasis kartinis 
laikas

kirčio į priešdėlį niekada nenukelia, išskyrus per-, pvz.: netráukęs, 
pértraukęs, nevikęs, pasėdjęs, atplaũkęs;

būtojo kartinio laiko 
padalyvis

kirčio į priešdėlį niekada nenukelia, išskyrus per-, pvz.: netráukus, 
pértraukus, nevikus, pasėdjus, atplaũkus

Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai, padaryti iš kirčio nenukeliančių 
esamojo laiko veiksmažodžių, kirčiuojami kaip ir atitinkami nepriešdėliniai veiksma-
žodžiai, pvz.: negyvẽna – negyvẽnamas, -a 1, nemýli – nemýlimas, -à 3a. Dalyviai, pa-
daryti iš kirtį esamajame laike nukeliančių veiksmažodžių, kirčiuojami pagal 34b kir-
čiuotę, jų kai kurie linksniai kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: nèveda – nèvedamas, -à 34b, 
kasa – kasamas, -à 34b.

Esamojo laiko padalyviai taip išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, 
jei kirtį atitraukia esamojo laiko forma, tai ir padalyvis bus kirčiuojamas priešdėlyje, pvz.: 
neskélbia – neskélbiant, àtneša – àtnešant.

skirtingai nei esamojo laiko, priešdėliniai būtojo kartinio laiko padalyviai, išsky-
rus tuos, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį niekada 
nenukelia (net jei pagrindinė būtojo kartinio laiko forma kirčiuojama priešdėlyje), pvz.: 
išbãrus (plg. šbarė), išnẽšus (plg. šnešė). 

Priešdėlinės veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vienaskaitos 
ir daugiskaitos vardininko trumposios formos (išskyrus su priešdėliu pér-, kurios visada 
kirtį turi priešdėlyje, pvz.: péraugąs, péraugą) kirčiuojamos taip pat kaip nepriešdėlinės, 

24 lentelės tęsinys
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pvz.: apkalbs, apkalb (plg. kalbs, kalb); suaugs, suaug (plg. augs, aug) arba 
suáugąs, suáugą (plg. áugąs, áugą); apdainúojąs, apdainúoją (plg. dainúojąs, dainúoją); 
išgyvẽnąs, išgyvẽną (plg. gyvẽnąs, gyvẽną) arba išgyvens, išgyven (plg. gyvens, gyven).

Sangrąžinių priešdėlinių veiksmažodžių išvestinės formos taip pat išlaiko pa-
grindinės formos (su priešdėliu ir sangrąžos dalelyte) kirčio vietą ir priegaidę, išskyrus 
minėtus neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius ir būtojo kartinio laiko padalyvius, 
padarytus iš kirtį į priešdėlį nukeliančių veiksmažodžių, pvz.: nusipiẽšti – nuspieštas, -à 3b, 
išsnešė – išsinẽšus. tik reikėtų įsidėmėti, kad nukeliančių į priešdėlį veiksmažodžių kir-
tis yra sangrąžos dalelytėje.

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite žodžių junginius su priešdėliniais veiksmažodžiais. Pasakykite šių veiks-

mažodžių vienaskaitos pirmąjį ir antrąjį asmenis.
Garsiai atsikrenkščia, švariai išskalbia, vos krepšį patempia, vaikus papuošia, dar vieną 

dalyvį pralenkia, grindis pašluoja, šunį pašeria, darbo dar nebaigia, sugriebia už rankos, 
pasistiebia ant pirštų galiukų, užžiebia šviesą, švelniai apglėbia motiną, skardžiai suspie-
gia, daugiau nepajėgia, žinia prislegia, susega marškinius, gandus paneigia, įsteigia naują 
draugiją, piktai pažvelgia, neišvengia bausmės, priraugia agurkų, prakeikia tą dieną, įtei-
kia knygą, įveikia kliūtis, draugas mane aplenkia, kaimynė mus apšaukia, mus įstumia į 
vandenį, niekas neatsiliepia, keistai išsišiepia, tik mūsų dėmesį nukreipia, ištiesia ranką, 
sukviečia draugus, užleidžia vietą, pasibeldžia į duris, paguodžia sergantį vaiką, išplėšia 
laišką iš rankų.

2. Sukirčiuokite priešdėlinius veiksmažodžius.
Versmė prasiveržia iš po akmenų guvia srovele. Kokios saulėtos, atminty spinduliuo-

jančios lankos, kai prasiskleidžia pienės. Gal jų skvarbūs žvilgsniai pasiekia ir vidų, įžvel-
gia net mano slaptą norą sugauti bent vieną šitą puikuolį. skrenda ir niekaip nebaigia 
savo skrydžio. Kiekvienas medis ištiesia rankas šitam pavasariniam lietui, nuo kurio tęžta 
pusnynai. Paslaptingas, sunkiai suvokiamas lyg prokalbė. O akmuo nejaučia nei žiemos, 
nei pavasario. nepradūzgia pro šalį nė viena bitė. Gal ji nutuokia, jog šventė laikina, ne-
ilgam nuotakos rūbas. Prasiveržia ir juokiasi sprukdama žemyn mažutėlaičiu bevardžiu 
upeliuku. (Pagal V. Račkaitį)

3. Taisyklingai perskaitykite Jurgitos Sakauskaitės parengtą užduotį.
tėvai viens ant kito nešaukia,
Vaikai viens per kitą nerėkia,
Mergaitės čia niekad nespiegia
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ir netgi paršeliai nežviegia.
tačiau čia saulė taip ryškiai nešviečia,
todėl ir vaikai jos niekad nepiešia.
Miestuose medžiai niekad neošia,
Vėjas jų tankių šakų nekošia.
Vandens telkinių niekad ledas nepuošia, 
Ant jo vaikučiai niekad nečiuožia, 
net švenčių čia niekas neruošia.

4. Remdamiesi pagrindinėmis formomis, sukirčiuokite neveikiamosios rūšies esamojo ir 
būtojo laiko dalyvius su priešdėliu ne-.
gýdyti, gýdo, gýdė – negydomas, negydoma; negydytas, negydyta;
gróbti, gróbia, gróbė – negrobiamas, negrobiama; negrobtas, negrobta;
mgti, mgsta, mgo – nemėgstamas, nemėgstama; nemėgtas, nemėgta;
reti, rẽmia, rmė – neremiamas, neremiama; neremtas, neremta;
stùmdyti, stùmdo, stùmdė – nestumdomas, nestumdoma; nestumtas, nestumta;
tsti, tsia, tsė – netęsiamas, netęsiamas; netęstas, netęsta;
tiẽkti, tiẽkia, tiẽkė – netiekiamas, netiekiama; netiektas, netiekta;
tiẽsti, tiẽsia, ties – netiesiamas, netiesiama; netiestas, netiesta.

5. Gretindami sukirčiuokite neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius. Nurodykite da-
lyvių kirčiuotę.

Pasiekti – pasiektas, pasiekta (__); pradėti – pradėtas, pradėta (__); pateikti – 
pateiktas, pateikta (__); įsteigti – įsteigtas, įsteigta (__); išgirsti – išgirstas, išgirsta 
(__); nuteisti – nuteistas, nuteista (__); įsidiegti – įsidiegtas, įsidiegta (__); parengti – 
parengtas, parengta (__); pašiepti – pašieptas, pašiepta (__); aprėpti – aprėptas, aprėpta 
(__); įkvėpti – įkvėptas, įkvėpta (__); nukreipti – nukreiptas, nukreipta (__); išgerti – 
išgertas, išgerta (__); pasikviesti – pasikviestas, pasikviesta (__); nutiesti – nutiestas, 
nutiesta (__); ištęsti – ištęstas, ištęsta (__). 

  
6. Gretindami sukirčiuokite būtojo kartinio laiko padalyvius.
Pasiekė – pasiekus, pradėjo – pradėjus, pateikė – pateikus, įsteigė – įsteigus, išgirdo – 

išgirdus, nuteisė – nuteisus, įdiegė – įdiegus, numatė – numačius, pasirengė – pasirengus, 
pašiepė – pašiepus, aprėpė – aprėpus, įkvėpė – įkvėpus, nukreipė – nukreipus, išgėrė – 
išgėrus, pasikvietė – pasikvietus, nutiesė – nutiesus, ištęsė – ištęsus.
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7. Sukirčiuokite išvestines veiksmažodžių formas.

Forma aprašti, aprãšo, 
aprãšė

papuõšti, papuõšia, 
ppuošė

nekélti, nèkelia, 
neklė

išsinèšti, išsneša, 
išsnešė

būt. d. l. 3 a. aprašydavo papuošdavo nekeldavo išsinešdavo

tar. n. 3 a. aprašytų papuoštų nekeltų išsineštų

liep. n. 2 a. aprašyk papuošk nekelk išsinešk

veik. r. būt. d. l. dlv. 
vns. v. 

aprašydavęs papuošdavęs nekeldavęs išsinešdavęs

neveik. r. būt. l. dlv. 
vns. v.

aprašytas papuoštas nekeltas išsineštas

reik. dlv. vns. v. aprašytinas papuoštinas nekeltinas išsineštinas

pusd. vns. aprašydamas papuošdamas nekeldamas išsinešdamas

būt. d. l. pad. aprašydavus papuošdavus nekeldavus išsinešdavus

veik. r. es. l. dlv. vns. v. aprašantis papuošiantis nekeliantis išsinešantis

neveik. r. es. l. dlv. 
vns. v.

aprašomas papuošiamas nekeliamas išsinešamas

es. l. pad. aprašant papuošiant nekeliant išsinešant

veik. r. būt. k. l. dlv. 
vns. v.

aprašęs papuošęs nekėlęs išsinešęs

būt. k. l. pad. aprašius papuošus nekėlus išsinešus

3.12. Įvardžiuotiniai dalyviai

Įvardžiuotinės veikiamosios rūšies dalyvių formos, išskyrus kai kuriuos esamojo laiko 
dalyvius, kirčiuojamos pastoviai, t. y. išlaiko paprastosios formos kirčio vietą ir priegaidę, 
pvz.: važiúojantysis, -ioji (plg. važiúojantis, -i); važiãvusysis, -ioji (plg. važiãvęs, -usi); 
važiúodavusysis, -ioji (plg. važiúodavęs, -usi); važiúosiantysis, -ioji (plg. važiúosiąs, -ianti); 
drbusysis, -ioji (plg. drbęs, -usi); drbsiantysis, -ioji (plg. drbsiąs, -ianti).
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Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių, kurių pamatas nepriesaginiai (dviskie-
meniai) veiksmažodžiai, įvardžiuotinės formos gali būti kirčiuojamos dvejopai: pastoviai 
ir pagal kilnojamojo kirčio modelį, pvz.: drbantysis, -ioji (plg. drbantis, -i iš drba) arba 
dirbantỹsis, -ióji; tkintysis, -ioji (plg. tkintis, -i iš tki) arba tikintỹsis, -ióji; gýdantysis, -ioji 
(plg. gýdantis, -i iš gýdo) arba gydantỹsis, -ióji.

Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvio įvardžiuotinių formų kirčiavimas pri-
klauso nuo paprastosios formos daugiskaitos naudininko kirčio vietos:
	Jei daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale, tai įvardžiuotinės formos turi 

kilnojamąjį kirtį, pvz.: kalbamems (3b) – kalbamàsis, -óji; mylimems (3a) – 
mylimàsis, -óji. tai 3a arba 3b kirčiuotės dalyviai, padaryti iš pirmosios ir antro-
sios asmenuotės nepriesaginių veiksmažodžių (jų esamojo laiko trečiojo asmens 
galūnės yra -a arba -i).

	Jei daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas ne gale (pirmosios kirčiuotės dalyviai, pa-
daryti iš priesaginių ir trečiosios asmenuotės nepriesaginių veiksmažodžių), tai įvar-
džiuotinės formos gali būti kirčiuojamos dvejopai (pastoviai arba pagal kilnojamąjį 
kirčiavimą), pvz.: gýdomasis, -oji (plg. gýdomas, -a 1 iš gýdo) arba gydomàsis, -óji; 
gyvẽnamasis, -oji (plg. gyvẽnamas, -a 1 iš gyvẽna) arba gyvenamàsis, -óji.

Du kirčiavimo variantai galimi ir sudaiktavardėjusių dalyvių, pvz.: rãšomasis arba 
rašomàsis (dkt. „rašytinis darbas“), válgomasis arba valgomàsis (dkt. „valgyti skirtas 
kambarys“).

neveikiamosios rūšies būtojo ir būsimojo laiko įvardžiuotinės formos kirčiuojamos 
dvejopai: a) padaryti iš pastovų kirtį turinčių paprastųjų formų, kirčiuojami pastoviai, pvz.: 
gýdytasis, -oji (plg. gýdytas, -a); b) padaryti iš nepastovų kirtį turinčių paprastųjų formų, 
kirčiuojami pagal kilnojamojo kirčio modelį, pvz.: vilktàsis, -óji (plg. viktas, -à 4).

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite veikiamosios rūšies dalyvių įvardžiuotines formas.
Gerbiantysis, gerbiančioji; gabendavusysis, gabendavusioji; skiriantysis, skiriančioji; 

vaizduosiantysis, vaizduosiančioji; regintysis, reginčioji; užkrečiantysis, užkrečiančioji; 
vykdydavusysis, vykdydavusioji; teigiantysis, teigiančioji; tardavusiojo, tardavusiosios.

2. Sukirčiuokite esamojo laiko, bendraties ir neveikiamosios rūšies esamojo (a), būtojo (b) 
laiko dalyvių paprastąsias ir įvardžiuotines formas.
a) gerbia – gerbiamas, gerbiama; gerbiamasis, gerbiamoji; 

gabena – gabenamas, gabenama; gabenamasis, gabenamoji; 
vaizduoja – vaizduojamas, vaizduojama; vaizduojamasis, vaizduojamoji;  
užkrečia – užkrečiamas, užkrečiama; užkrečiamasis, užkrečiamoji;
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pakenčia – pakenčiamas, pakenčiama; pakenčiamasis, pakenčiamoji;
neigia – neigiamas, neigiama; neigiamasis, neigiamoji;
parodo – parodomas, parodoma; parodomasis, parodomoji;
teigia – teigiamas, teigiama; teigiamasis, teigiamoji;
taria – tariamas, tariama; tariamasis, tariamoji;
vadina – vadinamas, vadinama; vadinamasis, vadinamoji;
leidžia – leidžiamas, leidžiama; leidžiamasis, leidžiamoji;
dalija – dalijamas, dalijama; dalijamasis, dalijamoji;
nekilnoja – nekilnojamas, nekilnojama; nekilnojamasis, nekilnojamoji;
dažo – dažomas, dažoma; dažomasis, dažomoji;

b) paskirti – paskirtas, paskirta; paskirtasis, paskirtoji;
vykdyti – vykdytas, vyktyta; vykdytasis, vykdytoji;
pildyti – pildytas, pildyta; pildytasis, pildytoji;
tvirtinti – tvirtintas, tvirtinta; tvirtintasis, tvirtintoji;
paaukoti – paaukotas, paaukota; paaukotasis, paaukotoji;
naikinti – naikintas, naikinta; naikintasis, naikintoji;
nelaukti – nelauktas, nelaukta; nelauktasis, nelauktoji;
spausdinti – spausdintas, spausdinta; spausdintasis, spausdintoji;
išpeikti – išpeiktas, išpeikta; išpeiktasis, išpeiktoji;
žymėti – žymėtas, žymėta; žymėtasis, žymėtoji;
skinti – skintas, skinta; skintasis, skintoji.

3. Sukirčiuokite žodžių junginius su neveikiamosios rūšies dalyviais. 
Rašomoji mašinėlė; šnekamoji kalba; menamoji kalba; laukiamasis kambarys; klau-

siamieji ir skatinamieji sakiniai; skiriamieji ženklai; vaizduojamasis menas; gyvenamasis 
kambarys; tariamoji nuosaka; valgomasis kambarys; geriamoji soda; sprogstamoji me-
džiaga; raminamieji vaistai; lauktasis svečias; pradėtasis darbas; nekviestoji viešnia. 

3.13. Prieveiksmiai

Prieveiksmis – ribotai kaitoma kalbos dalis (kai kurie iš jų gali būti laipsniuojami, pvz.: 
gera, geriaũ, geriáusiai). tad daugelio prieveiksmių kirčiavimą galima pasitikrinti žodyne. 
Vis dėlto paranku būtų įsidėmėti vieną kitą jų kirčiavimo dėsningumą. 

Prieveiksmių su formantu -(i)ai kirčio vieta sutampa su pamatinio žodžio dau-
giskaitos naudininko kirčio vieta, pvz.: apsukrems – apsukria, laimngiems – laimngai, 
nevỹkusiems – nevỹkusiai, įtemptems – įtempta, baltems – balta, pigems – pigia. 
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išimtys:
	ne skonį žymintys prieveiksmiai, padaryti iš dviskiemenių ilgosios šaknies būdvar-

džių su galūne -us, pvz.: ryškems (ryškùs) – rỹškiai, drąsems (drąsùs) – drsiai, 
irzlems (irzlùs) – izliai, daugelio skonio reikšmės prieveiksmių kirčio vieta su-
tampa su pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko kirčio vieta, pvz.: gardžia 
(plg. gardems), karčia (plg. kartems), riebia (plg. riebems), sūria (plg. sūrems), 
rūgščia (plg. rūgštems), saldžia (plg. saldems);

	gretai (nors greitems),
	prieveiksmiai, padaryti iš 3a, 3b kirčiuotės neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių, ne-

atitraukiančių kirčio į priešdėlį, pvz.: negiamai (nors neneigiamems, nenegiamus), 
suprañtamai (nors nesuprantamems, suprañtamus), tiñkamai (nors netinkamems, 
netiñkamus), neišvéngiamai (nors neišvengiamems, neišvéngiamus).

Prieveiksmių su formantu -(i)ai kirčiavimą galima sieti ir su pamatinio žodžio kir-
čiuote bei jo struktūra. Pamatinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę išlaiko prieveiksmiai, 
padaryti:
	iš pirmosios kirčiuotės būdvardžių ir dalyvių, pvz.: laimngai (plg. laimngas, -a 1), 

nevỹkusiai (plg. nevỹkęs, -usi 1);
	iš 3a, 3b kirčiuotės neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių, neatitraukiančių kirčio į 

priešdėlį, pvz.: negiamai (plg. nenegiamas, -à), suprañtamai (plg. suprañtamas, -à), 
tiñkamai (plg. netiñkamas, -à), neišvéngiamai (plg. neišvéngiamas, -à);

	iš dviskiemenių ilgosios šaknies būdvardžių su galūne -us, pvz.: rỹškiai (plg. 
ryškùs, - 4), drsiai (plg. drąsùs, - 4), izliai (plg. irzlùs, - 4), išimtys yra skonio 
reikšmės prieveiksmiai, pvz.: gardžia (plg. gardùs, - 3), karčia (plg. kartùs, - 3), 
riebia (plg. riebùs, - 3), sūria (plg. sūrùs, - 3), rūgščia (plg. rūgštùs, - 3), 
saldžia (plg. saldùs, - 3), formanto kirtį turi ir vėla (plg. vėlùs, -).

Kirtį formate turi prieveiksmiai, padaryti:
	iš daugiaskiemenių kilnojamojo kirčiavimo būdvardžių, neveikiamųjų būtojo 

laiko ir reikiamybės dalyvių, pvz.: apsukria (plg. apsukrùs, - 4), įtempta (plg. 
temptas, -à 3b), atmestina (plg. atmèstinas, -à 3b);

	iš 3a, 3b kirčiuotės neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių, atitraukiančių kirtį į prieš-
dėlį, pvz.: pastebima (plg. pàstebimas, -à), tariama (plg. nètariamas, -à);

	iš dviskiemenių trumposios šaknies būdvardžių su galūne -us, pvz.: pigia (plg. 
pigùs, - 4), gudria (plg. gudrùs, - 4);

	iš dviskiemenių būdvardžių su galūne -as, pvz.: balta (plg. báltas, -à 3), gera (plg. 
gras, -à 4), išimtis gretai (plg. gretas, -à 4).

Dvejopai galima kirčiuoti: ankstývai ir ankstyva, įdomia ir įdõmiai, malonia ir malõniai, 
nepadoria ir nepadõriai, padoria ir padõriai, paslaugia ir paslaũgiai, patogia ir patõgiai,
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pavydžia ir pavỹdžiai, sąmojngai ir smojingai, sąmonngai ir smoningai, sąžinngai 
ir sžiningai, teistai ir téisėtai, tolydžia ir tolỹdžiai ir kt. (daugiau žr. www.vlkk.lt/lit/
nutarimai/tartis-kirciavimas.html).

Kelių prieveiksmių šaknies priegaidė gali būti dvejopa (kaip ir būdvardžių, iš kurių jie 
padaryti): ráiškiai ir raškiai, rsčiai ir rsčiai, sódriai ir sõdriai, švánkiai ir švañkiai, miai 
ir miai, váiskiai ir vaskiai ir kt.

Aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio prieveiksmiai kirčiuojami gale, pvz.: geriaũ, 
gerėliaũ, aiškiaũ, aiškėliaũ. Aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiai visada kirčiuojami tvir-
tapradiškai priesagoje, pvz.: geriáusiai, aiškiáusiai.

Kiti darybiškai skaidomi (ar tik į darybos formantus panašius baigmenis turintys) 
prieveiksmiai dažniausiai kirčiuojami gale, bet yra ir įsidėmėtinų atvejų.

 
25 lentelė. Kai kurių prieveiksmių kirčiavimo pavyzdžiai

Pogrupis Baigmuo Pavyzdžiai

tvirtagalis 
paskutinis 
skiemuo

-adõs
-ap
-eñ
-l
-ỹn
-(i)u

-õl
-u

kitadõs, visadõs
kitap, antrap, bet niẽkaip, štaip
teñ, šeñ
vl, kodl, todl
aukštỹn, žemỹn
paeiliu, pakeliu, pasku, bet apliñkui, artipiniui, lgainiui, pãskui, pùsvelčiui, 
véltui, dvejopai galima kirčiuoti: lgainiui ir ilganiui, paplaukiu ir paplaũkiui, 
parankiu ir parañkiui, pasauliu ir pasaũliui, pavėju ir pavjui, pavieniu ir 
paviẽniui ir kt. (antrasis variantas turi tvirtagalę šaknį, vyksta metatonija)
kõl, tõl, šiõl, ilgosios jų formos kirčiuojamos: kõlei, tõlei, šiõlei
kitu, visu, svetu, bet niẽkur

tvirtapradis 
kirčiuotas 
skiemuo

-ek
-óp
-ese
-(i)úoju

kek, tek, šek, bet štiek
galóp, vakaróp, vasaróp
dvese, keturese, penkese
gerúoju, piktúoju

trumpasis 
paskutinis 
skiemuo

-adà
-(i)à
-è
-

kadà, tadà, visadà, niekadà
ganà, gretà, staigà, bet týčia, netýčia (netýčiomis, iš netýčių)
kamè
ankst
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Pogrupis Baigmuo Pavyzdžiai

išlaiko 
pamatinės 
formos 
kirčio vietą 
ir priegaidę

-am
-an
-ėn
-in
-(i)ais
-(i)om(is)
-(i)u

ilgám, trumpám
laukañ
dešinn, kairn, žẽmėn,
šaliñ
katais, prešais, tárpais, vargas negalas
lygiõm, tyčiõm, tuščiõm, tuščioms
kartù, vargù

Darybiškai neskaidomų prieveiksmių nėra daug, ir jie kirčiuojami taip: čià, daba, dár, 
daũg, jaũ, prošál, võs.

sudurtiniai prieveiksmiai dažnai turi kirtį pirmajame dėmenyje, pvz.: škart, šmet, 
šsyk, štaip, štiek, tdien, tkart.

sudėtinių (samplaikinių) prieveiksmių gali būti kirčiuojami ir pirmieji (pvz.: daũg kur, 
šiap sau), ir antrieji (pvz.: be gãlo, bet kadà, bet kap, bet kek, bet ku, iš añksto, iš tkro, 
iš tikrjų, kada nrs, kaip nrs, kažin kadà, kažin kap, kur kàs, šiek tek, taip pàt, vis tek) 
dėmenys. Jeigu įsiterpia ne, tada kirtį gauna abu pasikartojantys dėmenys, pvz.: võs ne 
võs, ku ne ku, kadà ne kadà.

 Užduotys 
1. Remdamiesi pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko kirčio vieta, sukirčiuokite prie-

veiksmius.
a) Juodiems – juodai, blogiems – blogai, riebiems – riebiai, stambiems – stambiai, 

žvarbiems – žvarbiai, skubiems – skubiai, grubiems – grubiai, statiems – stačiai, sotiems – 
sočiai, kartiems – karčiai, kurtiems – kurčiai, rūgštiems – rūgščiai, kruopštiems – kruopš-
čiai, pigiems – pigiai, brangiems – brangiai, džiugiems – džiugiai, klaikiems – klaikiai, 
nykiems – nykiai, puikiems – puikiai, ryškiems – ryškiai, giliems – giliai, kukliems – 
kuk liai, tiksliems – tiksliai, lygiems – lygiai, dusliems – dusliai, lipšniems – lipšniai, 
rūstiems – rūsčiai, gudriems – gudriai, judriems – judriai, aštriems – aštriai;

b) palaidiems – palaidai, emocingiems – emocingai, sąmojingiems – sąmojingai, sąži-
ningiems – sąžiningai, pastabiems – pastabiai, pagarbiems – pagarbiai, privatiems – pri-
vačiai, abstraktiems – abstrakčiai, atvirkštiems – atvirkščiai, absoliutiems – absoliučiai, 
įtaigiems – įtaigiai, mieguistiems – mieguistai, prabangiems – prabangiai, atsargiems – 
atsargiai, specialiems – specialiai, oficialiems – oficialiai, suprantamiems – suprantamai, 
normaliems – normaliai, įžūliems – įžūliai, geltoniems – geltonai, intymiems – intymiai, 

25 lentelės tęsinys
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agresyviems – agresyviai, primityviems – primityviai, objektyviems – objektyviai, nuo-
bodiems – nuobodžiai.

2. Sukirčiuokite žodžių junginius su prieveiksmiais.
Pavydžiai pažiūrėjo; atkakliai prašė; normaliai veikia; deramai sutiko; raudonai nu-

dažė; lipšniai ir intymiai kalbėjo; saldžiai valgo; išdidžiai praėjo; pigiai pirko; aktyviai 
dalyvavo; demonstratyviai išėjo; narsiai pasielgė; moderniai įrengė; skubiai išėjo; bailiai 
žiūrėjo; tiksliai suskaičiavo; tyliai praslinko; sumaniai pasielgė; nesuprantamai aiškino; 
sūriai ir riebiai nevalgyk; padoriai rengiasi; efektyviai dirba; užgauliai kalbėjo; meiliai 
sutiko; atsargiai paklausė; įkyriai maldavo; liguistai reagavo; įdomiai ir įtaigiai pasako-
jo; atidžiai klausė; palankiai atsiliepia; gudriai išsisuko; neišvengiamai artėja; matomai 
pastatė; maloniai pakvietė; nuobodžiai šneka; tobulai padarė; tinkamai sutiko; patogiai 
sėdi; visiškai pakvaišo; pagarbiai nusilenkė; nepaprastai sunku; šiurkščiai kalba; nuose-
kliai pasakojo; vos girdimai priėjo.

3. Sukirčiuokite moteriškosios giminės naudininką ir prieveiksmius.
Baltai medžiagai – baltai dažyti; mielai moteriai – mielai patarti; skaniai sriubai – 

skaniai valgyti; tuščiai virtuvei – tuščiai kalbėti; dažnai viešniai – dažnai bėgioti; dorai 
mergaitei – dorai elgtis; atsargiai keleivei – atsargiai važiuoti; tobulai figūrai – tobulai 
skambinti.

4. Sukirčiuokite Lauros Auksutytės surinktus prieveiksmius. Pasitikrinkite 1 priede.
taktiškai beviltiškai studentiškai romantiškai
Beprotiškai naujoviškai senoviškai tikroviškai
striukai mielai akylai vėlai
Bukai tiesmukai kvailai ausylai
Žioplai neigiamai atbulai tobulai
neišvengiamai veriamai tariamai reikiamai
Brangiai ryškiai sočiai saldžiai
liūdnai skubiai pilkai prėskai
Paniškai meniškai kaimiškai esmiškai
Drąsiai įkyriai rūgščiai guviai
Aršiai blausiai gardžiai tauriai
Pavydžiai išdidžiai atidžiai aplaidžiai
sveikai paikai irzliai dykai
Meiliai tyliai sėsliai lipniai
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3.14. Nekaitomosios kalbos dalys

nekaitomosios kalbos dalys, ypač vienskiemeniai žodžiai, yra linkę šlyti prie savarankiškų 
žodžių. Kai kada jie gali turėti kirtį, dažniausiai paskutiniame skiemenyje. Daugelis jų 
paklūsta žodžio galo taisyklei, nors, kaip jau žinote, yra ir išimčių. 

26 lentelė. Kai kurių nekaitomųjų kalbos dalių kirčiavimo pavyzdžiai

trumpasis 
kirčiuotas 
skiemuo 

anà, arbà, art, aurè, bè, bemàž, bèt, čià, dėkà (polinksnis), gretà, š, t, 
jùk, kàd, lg, nè, nès, nèt, netol, pasàk, pirmà, pàs, pàt, sù, sulg, šalià, 
tè, tk, ùž, užù, užtàt, và, vs

tvirtagalė 
priegaidė

añt, anta, apiẽ, apliñk, a, arčiaũ, artỹn, aukščiaũ, be, beñt, dl, 
, idañt, i, jaũ, juõ, ka, kap, kuõ…tuõ, liñk, n, nebeñt, ne, nejaũ, nuõ, 
õ, pale, pe, pirmiaũ, põ, prõ, priẽ, priẽš, šta, tačiaũ, tap, tap, tiẽs, 
tikta, toliaũ, vidurỹ, vl, viš, viršu, võs, žemiaũ

tvirtapradė 
priegaidė

anót, bevéik, dár, gál, jéi, jóg, lýg, nórs, pusiáu, užúot, ven

 
Įsidėmėtini prielinksniai vidu, viršu, kurių tvirtagalė priegaidė žymima virš j.
sudurtinės dalelytės su -gi kirčiuojamos pirmajame dėmenyje, pvz.: agi, dárgi, kàdgi, 

nètgi, tagi, vsgi. sudurtinės dalelytės su -gu, -ne dažniausiai kirčiuojamos gale, pvz.: 
negù, tegù (bet jéigu), benè, konè, mažnè.

ne gale kirčiuojami: abpus, anàpus, apliñkui, dlei, jéigu, kadángi, lgi, pãskui, pãskum, 
prešais, ràsi, sakýtum, šiàpus, tarýtum, tasi, tatum, viẽtoj.

Dvejopai galima kirčiuoti: aliái ir alia, benè ir bène, ik ir ki, kažn ir kažiñ, nebè ir nèbe, 
tegùl ir tegu.

Ekspresinių kalbos dalių kirčiavimas semantizuotas: kirčiuoto skiemens trukmė 
(o kai kada ir priegaidė) priklauso nuo to, kokio intensyvumo ar ilgumo veiksmą, 
jausenos įspūdį žymi (ahà – ahã, àk – ãk, tèkšt – tkšt). 

Jaustukai gali:
	turėti trumpąjį kirčiuotą skiemenį, pvz.: ajè, ech, èt, nà, dejà, vajè;
	būti kirčiuojami tvirtagališkai, pvz.: ã, õ, , a, e, ohõ, ãčiū, dkui, ži, valiõ;
	arba tvirtapradiškai, pvz.: aimán, ói, ùi, ajái, óp, ùis, márš. 
Dvejopai galima kirčiuoti: ái ir a, alió ir aliõ, cibà ir cba, vái ir va.
Ištiktukų kirčiavimas taip pat įvairuoja:
	su formantu -t gali būti trumpieji, pvz.: drbt, kàpt, trèpt, arba turi tvirtapradę prie-

gaidę, pvz.: brkšt, cýpt, krýpt; galimi ir du trukmės variantai, pvz.: šliùkšt – šlikšt;
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	su formantu -ai tvirtapradžiai, pvz.: tabalái, makalái;
	kiti ištiktukai dažniausiai tvirtagaliai, pvz.: b, m, dziñ, nors gali būti ir tvirtapra-

džių arba trumpųjų, pvz.: ám, kvár, càk, kàp.
  

 Užduotys 
1. Sukirčiuokite tekstą. Atkreipkite dėmesį į nekaitomųjų žodžių kirčiavimą.
Dar beveik nepabudusi, ji vėl pradėjo galvoti apie tai, kas įvyko vakar ir taip sudrumstė 

jos gal ir pernelyg ramų gyvenimą. O viskas atsitiko štai kaip. 
Kaip ir kas rytą, vakar ji vos galėjo išlipti iš lovos, bet šiaip taip išsiropštė. Pasirąžiusi 

nušlepseno prie vonios durų. Kiek laiko prausėsi, ką valgė, kaip ruošėsi į mokyklą, apie ką 
galvojo, visai nesvarbu. Juk tai bet kam įgrisusi rutina, apie kurią nė galvoti neverta. Kai 
ji išėjo pro duris, diena, tegul ir visai nebloga, jai pasirodė nei geresnė, nei blogesnė už 
kitas. Jau nuėjus gerą galą kelio mokyklos link, tarp šakų, po lapais, prie seno namo, ties 
maisto parduotuve, ant žemės ji pamatė mažytį popierėlį. „nei imt, nei palikt“,– pagalvojo 
ji. tačiau smalsumas nugalėjo. Priėjusi artyn, pakėlė popierėlį nuo žemės ir tarsi apstulbo, 
lyg būtų perskaičiusi kažin ką labai jau keisto. Bet ir buvo dėl ko! Juo labiau, kad juk ne 
kas dieną perskaitysi, kas ten kiek negrabiai vidury lapo buvo parašyta: „Kviečiu tave į 
pasimatymą.“ Apačioje dar buvo parašytas telefonas. ir daugiau nieko! Ačiū! Bent vardą ar 
susitikimo laiką tas žmogus būtų parašęs. O dabar! Ji išties nežinojo ką daryti, tiesiog su-
trikusi. Vis dėlto negalėjo patikėti, jog kažkas galėjo ją tokiu būdu pakviesti į pasimatymą. 
O galbūt ne ją? Kažin ar būtų verta į visa tai žiūrėti rimtai? (Š. Čepkauskaitė)

3.15. Kartojimo užduotys

1. Sukirčiuokite tekstą. Pasitikrinkite 1 priede.
tam tikras palengvėjimas, nors iš tiesų koks ten palengvėjimas, tik tam tikras pabė-

gimas iš ten, kur supratai, kad niekas tau padėt negali, kaip kad pats sau padėt negali, 
gal nebent laikas... Jausmai: tam tikras liūdesys, tam tikra gėla, tam tikra širdperša, tam 
tikras nerimas ir baugulys, kai nebežinai, kur eiti, ko griebtis... ir gerai, jei jau taip neat-
stoji, tu perkūno oželi, taria sau, pažiūrėkim, kur visa tai mus nuves. Aplinka: tam tikras 
tiltas, į kurį įsistebeiliji, tam tikri žibintai, lygiais tarpais tam tikrą dangų dygsniuojantys, 
iš apačios žiūrint tokie aukšti, tam tikri poliai, tam tikrą arką išgaubiantys, po ta arka 
sliuogianti tam tikra barža. tam tikras tam tikro vandens raibuliavimas jai pro šalį pra-
plaukiant, tam tikra bangų mūša tam tikran molan, tam tikras žalsvai melsvas pilkumas, 
judantis, virpuliuojantis, teliūskuojantis, į kurį įsižiūri. Prošal praslystantis tam tikro 
vaikiško vežimėlio tam tikras šešėlis: tam tikra motinos meilė, paskui – tam tikro elge-
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tos tam tikras siluetas: tam tikras gailestis užuojauta tam tikra, dar vėliau – tam tikrais 
sparnais suplakantis ir ant tam tikro grindinio tam tikrų akmenų visai prie pat jo kojų 
nutupiantis tam tikras balandis, tam tikras, tam tikra – kas? ir ūmai – tam tikra sekluma. 
Dilgteli, jog tam tikras – tai anaiptol ne išorinės miesto, o jo vidinės topografijos ženklas, 
netgi ne jo pavienių minčių ar jausmų, o viso negrabaus kūno ir sielos, kiek jos ten turi, 
esmė, tuo tam tikru jis save vadinti galėtų, tartum tai būtų jo vardas, krikšto sakramentu 
gautas, vardas, kurio jis atsikratyt norėtų ir nepajėgtų. tam tikras, tam tikras... Dilgteli, 
kad tam tikras tam tikrumo karkasas sukaustęs jį iš vidaus, kad visos jo pastangos surasti 
tai, ką vadina centru, iš kurio viskas prasideda ir į kurį viskas sugrįžta, atsidurti jame – 
tai iš tikrųjų ne kas kita kaip troškimas ištrūkti iš jo, to gipsinio tam tikrumo karkaso, 
išsinerti iš juodosios neapibrėžtybės skylės, pajusti ne tam tikrą, o tikrą tvirtumą. tikrą 
tvirtumą..? ir dar dilgteli, kad tai – ne Melanie išvažiavimo sukelta būsena, kad Melanie 
išvažiavimas ir atsiveriantis netvarumas tik atskleidė, visa akivaizdybe apnuogino ir leido 
įvardyti šį jo tam tikrumą, visą laiką jį smelkiantį, kad, ko gero, ji ir pati, jie abudu...
nes ką gi reiškė tos jų nepaliaujamos klajonės po miestą, piešinių, natiurmortų, koliažų, 
gitaros vakarų, naktimis rašomų ir paryčiais skaitomų eilių manijos, tie ilgi užsibuvimai 
ant Menų tilto jai šokant, o jam žiūrint, kaip jinai šoka, ir valandų valandom klausantis 
nenutrūkstamo tamtamų dundenimo, kai jausdavo, kaip kūnas pradeda skaidytis, skysti, 
sklęsti kartu su tuo užburiančiu monotonišku aidesiu, garsiu čia ir ten, tolumoj, palen-
gva susigeriančiu į nakties tamsą kaip į duslią aksominę miglą, savyje visus garsus be 
skausmo palaidojančią, nes ką gi reiškė tie kiekvienos ląstelės šimtatūkstantinių kilovatų 
energijos išlydžiai, kai aistros ugniai viską juose ir pasaulyje deginant smigdavo vienas 
į kitą tartum bedugnėn ir po akimirksnį trunkančio saldaus kryčio į dar didesnės viena-
tvės krantinę, smilkinius spaudžiant dar stipresnei neįmanomybės kankynei, pasijusdavo 
atgalinės bangos vėl atblokšti? nes ką gi reiškė? (V. Papievis)

2. Sukirčiuokite eilėraštį. Pasitikrinkite 1 priede.
Mąstau balsu arba kalbu nei šį, nei tą,
neklaužada širdis diktuoja savo valią,
nors akyse ugnis, tačiau veidai išbalę;
teiraujas artimi, kaip mano sveikata.

„Pamišėlis!“ – girdžiu, kaip šnibždasi greta.
ir taip visa diena: patyręs meilės galią,
užmigti trokštu aš, bet smilkiniai atšalę
Vėl pradeda liepsnot širdies ugnim karšta;
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Pašokęs skubinuos arčiau prie tavo vartų
ir smerkiančius tave piktus žodžius renku,
Šnibždėtus, užmirštus gal milijoną kartų.

Bet pamatau tave – ir žado netenku,
nėra jėgos, kuri tau priekaištą ištartų,
Vėl kaip anksčiau – tyliu ir kaip anksčiau degu. (A. Mickevičius)

3. Sukirčiuokite kontrolinius testus.
3.1.1. lietuvių mitinėje tautosakoje kalbama apie saulę ir mėnulį. neringoje (3b) il-

sėtis nori ir lietuviai, ir užsieniečiai (2). Rita jau nebeverkia ir pamažu pamirš seną nuos-
kaudą. Vasarą su tadu važiuosime į trakus (2), Anykščius (3) ir zarasus (3b). Prieplau-
kos kavinėje Aistė (1) sušveičia gardų kepsnį, išgeria kavos puodelį su ledais, šnekteli su 
padavėja ir laiminga važiuoja automobiliu namo. Ar mėgsti lakštinius makaronus (2)? 
ne mūsų leidinius (3a) atvežė iš spaustuvės (2). Ar tu nujauti, kodėl jis taip nekenčia tau-
tininkų? sergu lėtiniu plaučių uždegimu. niujorkas – milijoninis miestas (2). Atsargiai 
plaukite motorine valtimi. nešu į taisyklą (2) batus, kad pakaltų pakulnes (2). Moteris 
patraukliai pasakoja apie šios meno srovės pradininkus. Ar buvai fakulteto raštinėje? 
Berniukas sušveičia visą serbentų (2) uogienę (2). Jis vikriai sukiojosi tarp kelmelių. 
Geriausias oras (3) dargana (1).

3.1.2. Į Vaišvydavą (2) įsuka Jono (2) automobilis su sudaužyta priekaba. „Anykš-
čių (3) šilelis“ – garsiausias Antano Baranausko kūrinys. tai būdinga atogrąžinei gam-
tai. Kaimynai (1) paneigia gandus, esą jų proseneliai susituokė Jurbarke (3a) ir tada per-
sikėlė gyventi į kaimą. Važiuodamas į Šeštokus (4), vadovas (2) aplenkia ne vieną (3) 
autobusą. nors mėgstamiausias ievos (4) mokslas (1) yra menotyra, bet ji puikiai rašo 
satyras (2) ir pamfletus. Pamiršom parsivežti samanų (1). tai labai netvarkinga užei-
ga, kurioje labai riebiai maitina. Jis nutuokia, kokia šios medžiagos (1) vertė (4). Per 
atlaidus čia atvažiuoja daug maldininkų. „Kur padėjai mano akinius (3b)?“ – švelniai 
paklausė mama. Į salę skubiai sukviečia visus amatininkus. Aš nesuvokiu antgamtinių 
reiškinių. Mane rasite aparatinėje. surask nors vieną boružę (2). Oficialiai už tai nu-
baudė tik penkis valdininkus.

3.2.1. Veikaluose ir kalbose tiesa skęsta žodžių potvynyje. Kaimynė davė raminamųjų 
vaistų. Kupina taurė neština atsargiai. Pasauliniame aplinkosaugos kongrese dalyvavo 
ir mūsų atstovų. tautininkai piktinasi tokia rinkliava. Jis vikriai sukiojo arklius siauro-
mis Vilniaus senamiesčio gatvelėmis. Akyla tik širdis: paties svarbiausio akys nepamatys. 
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Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. Apkalbų platintojai niekuo ne 
geresni už jų kūrėjus. trečiadienį studentus ir magistrantus priėmė prodekanas, kuris 
gana objektyviai įvertino tezes ir kiekvienai magistrantei pateikė asmeninių patarimų. 
Berniukas stipriai prisiglaudžia prie prosenelės kelių. Per Velykas Rita su tadu norėtų 
aplankyti namiškius, pranešti naujienas, papasakoti svajones. tarptautiniame pasitarime 
bus aptariami kai kurie aplinkosaugos klausimai. Vedėja negali surasti akinių. technolo-
go manymu, jiems reikia geresnės žaliavos. Man pačiai reikėtų dviejų šimtų litų. sūnūs 
nutuokia, kur dingo rašomoji mašinėlė. Meduolius atidaviau alkaniems vaikams.

3.2.2. Kalba – tai brasta per laiko upę; ji veda į protėvių būstus. Diana su linu dažnai 
kalbėdavo apie keliones, sutiktus kraštiečius. Menininkams Dievas suteikė skiriamuo-
sius ženklus. Architektas kolegei patarė asmeninius konfliktus išspręsti pačiai. tėvas 
nutuokia, kodėl dukra taip įkyriai maldauja tų trijų šimtų litų. Kiekvienas šmeižtas su-
siranda šalininkų. Garbėtroška daugelį išmintingų žmonių paverčia bepročiais. Meilė 
pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. Jei mus surasdavo, nepaleisdavo taip 
pigiai. turtuose širdis sukietėja greičiau negu kiaušinis verdančiame vandenyje. tas, 
kuris žemina aplinkinius, pats niekada nebus didis. Ji vikriai apsirengia nuotakos rūbus. 
Ketvirtadienį susitikome su dekanu, kuris nuoširdžiai pasveikino konkurso dalyves ir 
kiekvienai laureatei asmeniškai padėkojo. sutikti saulėtekio į salą plauksim motorine 
valtimi. Kaimynus nustebinau negirdėta patarle. tautininkų manymu, šiuose projektuo-
se daug painiavos. Raminamieji vaistai tau menkai tepadės. taisykles paaiškinsiu visiems 
draugams.
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4. MORFEMINIO KIRČIAVIMO PRADMENyS

4.1. Akcentinės morfemų savybės

1.2 poskyryje trumpai užsiminta apie morfeminį kirčiavimą. susipažinę su lietuvių kal-
bos praktinio kirčiavimo pagrindais, galime kiek išsamiau aptarti ir morfeminio kirčia-
vimo principus.

laisvojo kirčio kalbose visos morfemos turi tam tikrų akcentinių savybių, kurios ir 
lemia tų kalbų kirčiavimo sistemą. skiriamos pagrindinės ir papildomosios savybės. 

Pagrindinės morfemų akcentinės savybės:
	akcentinė vertė,
	kirtis ir jo vieta,
	akcentinė dominacija.
Papildomosios morfemų akcentinės savybės:
	priegaidė,
	atrakcija,
	metatonija.
Papildomosios savybės taip pat labai svarbios, jos nėra antrarūšės. Papildomosiomis 

vadinamos todėl, kad neapima visų morfemų, o tik kai kurias. Pirmiausiai aptarsime 
pagrindines savybes.

Morfemų savybė gauti ir išlaikyti paradigmoje kirtį arba turėti įtakos, kad kirtis būtų 
išlaikytas, vadinama akcentine verte. Pagal tai morfemos skirstomos į: a) stipriąsias 
(gaunančios arba išlaikančios kirtį) ir b) silpnąsias (negaunančios kirčio). 

Vardažodžio kamieno akcentinė vertė nustatoma pagal daugiskaitos naudininko kir-
čio vietą: kirčiuoti kamienai stiprieji (pirmosios ir antrosios kirčiuotės), nekirčiuoti – sil-
pnieji (trečiosios ir ketvirtosios kirčiuotės). Veiksmažodžių kamienai visada stiprieji.

Vardažodžių galūnių akcentinę vertę nustatome pagal trečiosios kirčiuotės žodžių kir-
čio vietą. trečiosios kirčiuotės žodžiuose kirtį gaunanti galūnė yra stiprioji, pvz.: vie-
naskaitos kilmininko -(i)os, -ės. Kirčio negaunanti galūnė yra silpnoji, pvz.: vienaskaitos 
galininko. Kurio nors linksnio galūnių akcentinė vertė gali būti nevienoda. tai gerai 
matyti iš 27 lentelės, pavyzdžiui, vienaskaitos kilmininko galūnės -(i)os, -ės yra stiprio-
sios, o galūnė -(i)o silpnoji.
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27 lentelė. Kai kurių daiktavardžio galūnių akcentinė vertė. „+“ žymima stiprioji 
galūnė, „-“ silpnoji, kirčiavimo pavyzdžių su šiomis galūnėmis galite rasti 5, 7, 8 lentelėse. Paryškintos 
galūnės tų linksnių, kurie visada turi tik stipriąsias galūnes.

Vienaskaita Daugiskaita

vard. -as - -à + - + -a + -os - -ės -

kilm. -o - -õs + -s + - + - + -i +

naud. -ui - -ai - -ei - -áms + -óms + -ms +

gal. -ą - -ą - -ę - -us - -as - -es -

įnag. -u - -a - -e - -as + -oms + -ėms +

viet. -è + -ojè + -ėjè + -uosè + -osè + -ėsè +

šauksm. -e - -a - -e - -ai + -os - -ės -

Jei kamienas ir galūnė gali būti dvejopos akcentinės vertės, tai įmanomos tokios 
paprastųjų vardažodžių morfemų kombinacijos:
	stiprusis kamienas + stiprioji galūnė (vns. vard. várna);
	stiprusis kamienas + silpnoji galūnė (vns. gal. várną);
	silpnasis kamienas + stiprioji galūnė (vns. vard. galvà);
	silpnasis kamienas + silpnoji galūnė (vns. gal. gálvą).
Kita morfemų akcentinė savybė – kirtis ir jo vieta. Pagal ją morfemos yra kirčiuo-

tos ir nekirčiuotos. Pastarosios dar gali būti prieškirtinės ir pokirtinės.
Remdamiesi šiomis dviem savybėmis, galime nustatyti paprastųjų žodžių kirčio vietą: 

kirtį gauna pirmoji vienodos arba didesnės akcentinės vertės morfema. tai pa-
grindinė morfeminio kirčiavimo taisyklė. Anksčiau minėtose kombinacijose kirčiuotos 
bus šios morfemos (kirtį gaunančios morfemos paryškintos):
	stiprusis kamienas + stiprioji galūnė (vns. vard. várna);
	stiprusis kamienas + silpnoji galūnė (vns. gal. várną);
	silpnasis kamienas + stiprioji galūnė (vns. vard. galvà);
	silpnasis kamienas + silpnoji galūnė (vns. gal. gálvą).
išvestinių žodžių kirčiavimas atskleidžia dar vieną morfemų savybę: afiksų akcentinę 

dominaciją arba galią, kuri rodo, kaip afiksai veikia pamatinių kamienų akcentinę 
vertę ir darinio morfemų santykį su kirčiu. Pagal šią savybę afiksai skirstomi į:
	nedominacinius, neturinčius įtakos pamatinio kamieno savybėms, juos turintys 

dariniai kirčiuojami pagal pamatinius žodžius, pvz.: rašýti (stiprusis kamienas) – 
rašýtojas (stiprusis kamienas ir nepasikeičia nei kirčio vieta, nei priegaidė);

	dominacinius, turinčius įtakos kamieno akcentinėms savybėms. Jie dar skirs-
tomi į:



144 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

•	 stiprinančiuosius, sustiprinančius arba išlaikančius stiprųjį pamatinį kamieną, 
pvz.: priesagos -iškas vediniai yra pirmosios kirčiuotės (t. y. stipriojo kamieno, 
nes daugiskaitos naudininkas niekada nekirčiuojamas gale): kis 1 – kiškas 1; 
vakas 4 – vakiškas; jie dar skirstomi į:
	stiprinančiuosius silpnuosius afiksus: darinio kamienas stiprusis ir kir-

čiuojama šaknis (t. y. pamatinio žodžio kirčio vieta išlaikyta);
	stiprinančiuosius stipriuosius afiksus: darinio kamienas stiprusis ir kir-

čiuojamas afiksas;
•	 silpninančiuosius, susilpninančius arba išlaikančius silpnąjį pamatinį kamie-

ną, pvz.: būdvardžių priesagos -inas vediniai yra trečiosios kirčiuotės (jų daugis-
kaitos naudininkas visada kirčiuojamas tik gale, tai silpnieji kamienai): dùlkė 1 – 
dùlkinas 3a; puvas 4 – puvinas 3b.

       afiksai

    dominaciniai    nedominaciniai  
   

   stiprinantieji   silpninantieji  

 stiprieji  silpnieji

Papildomosios morfemų akcentinės savybės. Kai kurioms lietuvių kalbos mor-
femoms, t. y. tik kirčiuotoms ir tik ilgąjį skiemens centrą turinčioms, būdinga papildo-
ma akcentinė charakteristika – priegaidė (iš dalies ir kiekybė). tik atsižvelgdami į šią 
ypatybę, galime paaiškinti, kodėl vienos stipriosios morfemos kirtį išlaiko, kitos perkelia 
į gretimą skiemenį, pvz.: daugiskaitos galininkas dviejų stipriojo kamieno žodžių kir-
čiuojamas skirtingai: kójas (1) ir kopàs (2). 

Kita labai svarbi papildomoji morfemų savybė, susijusi su priegaide, yra vadinamoji 
atrakcija (atitraukimas) – afiksų savybė pritraukti kirtį iš gretimos neakūtinės morfemos 
(jie vadinami traukliaisiais). tai afiksai, susiję su sosiūro ir Fortunatovo dėsniu:

a) galūnės: 
daugiskaitos galininko (kalvàs ir gálvas), 
vienaskaitos įnagininko (kalvà ir gálva), 
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vienaskaitos vardininko (kalvà ir várna), 
vienaskaitos vietininko (miestè ir sveste); 
esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmasis ir antrasis asmenys (einù, ein, 
ėjaũ, ėja ir jóju, jóji, jójau, jójai); 

b) veiksmažodžių priesaga -yti, pvz.: lako – laikýti, mgdo – migdýti, bet sváido – 
sváidyti. Jeigu esamojo laiko trečiajame asmenyje yra tvirtagalė arba trumpasis balsis, 
tada kirčiuota bendraties priesaga -yti, jei tvirtapradė – išlieka ta pati kirčio vieta ir 
priegaidė.

sosiūro ir Fortunatovo dėsnis ne visiškai sutampa su praktine priešpaskutinio 
skiemens taisykle: ji apima tik kaitomus žodžius. Be to, jai priskiriamos ir stipriosios 
galūnės, kurios ir taip turi gauti kirtį, pvz.: kalvà yra silpnasis kamienas (plg. kalvóms), 
vienaskaitos vardininko galūnė -a yra stiprioji (plg. galvà 3), tad kirtį turi gauti galūnė 
(silpnasis kamienas + stiprioji galūnė). Kitas pavyzdys: dažas yra silpnasis kamienas 
(plg. daržáms), vienaskaitos vietininko galūnė -e yra stiprioji (plg. darbè 3), taigi turime 
tą pačią kombinaciją silpnasis kamienas + stiprioji galūnė ir kirtį gauna galūnė. todėl, 
norėdami nustatyti galūnės akcentinę vertę, pasirenkame trečiosios kirčiuotės žodžius su 
tvirtapradžiais priešpaskutiniais skiemenimis, nes kai kurios galūnės gali atitraukti kirtį 
iš gretimo tvirtagalio ir trumpojo priešpaskutinio skiemens.

trečioji papildomoji morfemų akcentinė ypatybė yra metatonija – morfemų savybė 
kitose morfemose sukelti prozodinių elementų kaitas. tai kirčio vietos ar priegaidės 
kaita.

 Klausimai ir užduotys 
1. Kaip skirstomos morfemos pagal akcentinę vertę?
2. Kokia yra pagrindinė morfeminio kirčiavimo taisyklė?
3. Kurias morfemas apibūdina afiksų dominacija?
4. Kaip skirstomi afiksai pagal akcentinę dominaciją?
5. Kokią įtaką kamienui gali turėti dominaciniai afiksai?
6. Kodėl priegaidė yra tik papildomoji morfemų akcentinė savybė?
7. Kas yra atrakcija? Kokioms morfemos ji būdinga?
8. Nustatykite daiktavardžių kamienų ir galūnių akcentinę vertę. 

Vakaropi mėlynu dangaus ledu
saulė rieda kaip varinė moneta.
Aš kalnais, daubom pašliūžomis sklendu
Horizonte grimztant gal pagausiu ją.
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Aš padėsiu sau ant delno ją tada
ir iškėlęs taip laikysiu virš galvos.
Žemė vėl tarytum nuotaka balta,
Papuošta saulėleidžio žiedais, žėruos.

Aš laukais tiesiog į vakarus skrendu,
Bet pavyt greituolės saulės negaliu,
Ji nurieda kaip varinė moneta.

Ach, pusnynuose tikrai nerasiu jos...
Bet ko mėnuo kai grįžtu aš atgalios,
Žiūri į mane su pašaipa keista? (V. Mačernis)

9. Nustatykite morfemų akcentinę vertę. Sukirčiuokite tekstą, nurodykite linksniuojamų-
jų žodžių kirčiuotes.

Paimkime iš gyvenimo (__) ne tik saldumynus (__), bet ir tulžį (__); neieškokime 
vien tik neribotos (__) laisvės (__), bet sugebėkime save prikalti ir prie pareigų (__) 
kryžiaus (__). tiek to – tegul virš mūsų galvos (__) būna prikalta (__) paniekos (__) 
iškaba (__). tačiau viso (__), kas brangiausia (__), neatiduokime vien dėl to, kad tik kas 
nors mūsų nepaniekintų. Juk visa pasaulio (__) tragedija (__), visas jo „neišsigelbėjimas“ 
(__), – kad jis konvulsiškai traukiasi nuo visko (__), kas nepatogu, sunku, kieta. Žmogus 
(__) nebeatlieka pasaulio valdymo (__) funkcijos (__) iki galo (__), išvydęs sunkumus 
(__), jis pabėga.

Kančios (__) relikvijos (__) mums sako, kad daugiausia solidumo (__) mūsų 
gyvenimui (__) ir mūsų sielai (__) atneša kančios valandos (__). Kančia – tai ugnis (__), 
kuri mūsų gyvenime, mūsų buityje (__), mūsų aplinkoje (__) išdegina viską, kas tuščia, 
menkavertiška, kas tėra tik šiaudai (__). tie deginantys (__) atsitikimai (__) pamoko 
mus artimo (__) meilės (__), taktiškumo (__), rimtumo (__). Kančia – tai kalto (__) 
smūgiai (__) į akmenį (__), po kurių ima ryškėti veidas (__). (tėvas stanislovas) 
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10. Nustatykite, kokio tipo afiksai šiuose žodžiuose.

Vediniai Dominacinis nedomi-
nacinis

stiprinantysis silpni-
nantysis

stip-
rusis

silp-
nasis

póskyris (1), póžemis (1), póbūvis (1)

leidinỹs (3a), pirkinỹs (3b), mokinỹs (3a)

bernẽlis (2), raštẽlis (2), langẽlis (2)

greitùmas (2), baltùmas (2), gražùmas (2)

riestanis (2), saldanis (2), tėvynanis (2)

barzdótas (1), miglótas (1), garbanótas (1)

turtuõlis (2), darbštuõlis (2), žinduõlis (2)

kosulỹs (3a), godulỹs (3b), riedulỹs (3b)

gimináitis (1), pyragáitis (1), vaikáitis (1)

añtkapis (1), añtgalis (1), añtžmogis (1)

belasvis (2), bedabis (2), bešidis (2)

šokjas (1), pardavjas (1), kirpjas (1)

prebalsis (1), premiestis (1), prežodis (1)

mokyklà (2), siuvyklà (2), taisyklà (2)

akýtė (1), rankýtė (1), uogýtė (1)

rodỹklė (2), taupỹklė (2), taisỹklė (2)

aukštumà (3a), vėsumà (3b), sausumà (3b)

madngas (1), laimngas (1), garbngas (1) 

gýdytojas (1), valýtojas (1), skaitýtojas (1)

tipalas (3b), rãšalas (3b), tpalas (3b)
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4.2. Kirčiavimo paradigmos

Žinodami visas (ir pagrindines, ir papildomąsias) morfemų akcentines savybes, galime 
žodžius (ir paprastuosius, ir darinius) ne tik sukirčiuoti, bet ir pagal jų kirčiavimo 
dėsningumus suskirstyti į tam tikrus tipus – akcentines paradigmas, sutampančias 
su tradicinio kirčiavimo kirčiuotėmis. Dviskiemeniai pirmosios paradigmos žodžiai turi 
stiprųjį tvirtapradį kamieną (kalbėdami apie paprastuosius, pirminius, žodžius, galime 
sakyti – šaknį), antrosios paradigmos – stiprųjį tvirtagalį arba trumpąjį, trečiosios – 
silpnąjį tvirtapradį, ketvirtosios – silpnąjį tvirtagalį arba trumpąjį.

28 lentelė. Kirčiavimo paradigmos („K“ – kamienas, „G“ – galūnė, „+“ – stiprioji 
morfema, „-“ – silpnoji, stiprioji morfema paryškinta)

1 paradigma 2 paradigma 3 paradigma 4 paradigma

Akcentinė 
vertė

Pavyzdys Akcentinė 
vertė

Pavyzdys Akcentinė 
vertė

Pavyzdys Akcentinė 
vertė

Pavyzdys

K G K G K G K G

+ - sóstas + - lãpas - - dárbas - - dažas

+ - sósto + - lãpo - - dárbo - - dažo

+ - sóstui + - lãpui - - dárbui - - dažui

+ - sóstą + - lãpą - - dárbą - - dažą

+ - sóstu + - lapù (atr.) - - dárbu - - daržù (atr.)

+ + sóste + + lapè (atr.) - + darbè - + daržè

+ - sóste + - lãpe - - dárbe - - daže

+ + sóstai + + lãpai - + darba - + darža

+ + sóstų + + lãpų - + darb - + darž

+ + sóstams + + lãpams - + darbáms - + daržáms

+ - sóstus + - lapùs 
(atr.)

- - dárbus - + daržùs (atr.)

+ + sóstais + + lãpais - + darbas - + daržas

+ + sóstuose + + lãpuose - + darbuosè - + daržuosè

+ + sóstai + + lãpai - + darba - + darža
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 Klausimai ir užduotys 
1. Kas yra akcentinė paradigma?
2. Koks akcentinių paradigmų ir tradicinių kirčiuočių santykis?
3. Kurių akcentinių paradigmų kamienai stiprieji, kurių – silpnieji?
4. Sukirčiuokite, nustatykite kamieno ir galūnių akcentinę vertę ir ją pažymėkite lentelėje. 

(„K“ – kamienas, „G“ – galūnė)

Akcenti-
nė vertė

1 para-
digma

Akcenti-
nė vertė

2 para-
digma

Akcenti-
nė vertė

3 para-
digma

Akcenti-
nė vertė

4 para-
digma

K G K G K G K G

zylė burė aikštė pynė

zylės burės aikštės pynės

zylei burei aikštei pynei

zylę burę aikštę pynę

zyle bure aikšte pyne

zylėje burėje aikštėje pynėje

zylės burės aikštės pynės

zylių burių aikščių pynių

zylėms burėms aikštėms pynėms

zyles bures aikštes pynes

zylėmis burėmis aikštėmis pynėmis

zylėse burėse aikštėse pynėse

 
5. Nustatykite daiktavardžių akcentinę paradigmą. Suskirstykite daiktavardžius į stip-

riojo ir silpnojo kamieno. Sukirčiuokite. 
taip taip! Kiekvieną naują rytą (__)
Kaip kūdikis (__) spurdėdamas džiaugsmu (__)
Pamiršt imu, kad tyloje (__) senų namų (__)
Pavytusiu lapu (__) nukrito
lyg paskutinė šio rudens (__) šalna (__)
sunkios prasmės (__) pilna
Būtis (__) mana.
iš nebūties (__) plačių kraštų (__)
Aš vis grįžtu
taku (__) apžėlusiu ir pamirštu,
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Kad jau ruduo (__) prie mano durų (__).
Visi keliai (__) pabjuro
išskristi paukščiai (__) pasikėlė,
Menkutė saulės (__) valandėlė (__),
su vėju (__) lekiančiais padangėm (__) debesiais (__)
Praeis, kaip daugelis jau mūs praėjo,
su tuo pačiu benamiu vėju,
nors niekas neskubėjo.
ir man, ko man skubėti?
Ant žibančios naktinės parugės (__)
Pavargęs laikas (__) atsisės ir palūkės...
Rytuos (__) aušra (__) jau pradeda drebėti,
O gal tai aš drebu?
Gal mes abu nuo ilgo nemigo (__) naktų (__) išbalę... (A. Jasmantas)
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1 priedas. Kai kurių pratimų atsakymai

1.5 poskyris. 8 pratimas (atsakyme pabraukti tik ilgųjų kirčiuotų skiemenų centrai)
tap visókių méilės griuvsių, tap bùvusių vilči i ketnimų stóviu perdiẽn à š priẽ 

lángo. Miẽstas skéndi šviesõ j, nórs sáulė jaũ   vãkarus. Šykščias spindulias nušviestà 
nãmo sena, blõškia aštriù jausmù. Gã tvės, áikštės, ù ž miẽsto ribõs prasdeda lauka, 
žal pušý nai i bỹrantis geltónas pakriáušės sm lis atókaitoj. Js bỹ ra põ žadžiančių 
vaik kójom, bỹra põ kõpiančių  ká lną mẽdžių šakni. Õ šlatą skaláuja vanduõ, 
sáulės atšvaita kriñ ta añ t žvejójančio berniùko vé ido, j aptã škė druzlinu vándeniu 
šokinjusi žuvs, báltu nesustngstančiu rúožu kỹla i léidžiasi jõ liesà  figūr lė. Kójos 
jaũ  merktos  vá ndenį, pirm bas pėd žỹmės pakrántės smly. 

Õ  žuvdros bjo sparnas paliẽsti vándenį. sáulės nùšviestos laimngos ãkys vaik. 
Balañdis – kek daũ g js žãda priẽ ùpės susispiẽtusiems vaikáms. Kiekvienà kalvà, 
pušýnas i kaklų pažaliãvusi žiev. neáiškūs i tod l tap džiùgina, vilti dvekia 
saulti tlto turklai, šalgatvis i geltó nas šiáudas añt tãko. Àš žinaũ, àš prismenu, 
kap džiùgino pirmàsis žols aksómas pievùtėj, kap láukiau kažkadà  šiõ mnesio. Kap 
tolimõs vaikỹ stės áidas, kap neáiškus prisiminmas, stóvi daba bas vaika añt ùpės 
smlio, i vanduõ skalá uja j  kójas, sibteli bangõm  krañto smlį i paliẽka j žvilgti 
ató kaitoj. (Br. Radzevičius)

2.2 poskyris. 3 pratimas
bagia, daliai, gala,a)  káiliai, vaką,
sáugb) oti, saũsas, naũją, draũgas, braũkia,
véidasc) , kestas, svekas, pelis, testi,
badai, basas, d) páltas, apti, agą,
gatą, kapą, tapo, drablį, e) sámtis,
bañdo, lañkas, gañdras, añkstų, f) ánglas,
ado, g) nárdo, vadas, tati, basto,
egtis, h) vélnias, mesvas, desti, dvekia,
pasigležti, tepti, i) témti, pareti, krezlę,
leñgvas, beñdras, ceñtai, deñgti, j) sénti,
edk) vų, érkę, érzinti, gérti, béržas.

2.2 poskyris. 6 pratimas
dùmti, stùmti,a)  dublas, grùmtis;
smiktib) , pldyti, lginti, smlga;
mrkčioti, c) mikti, rti, črpinti;
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kùrmis, gùrkšnis, d) mukti, bùrtas;
bùrlaivis, e) kučias, mùrgdyti, smùrtas;
drginti, sprgas, f) sipti, drbti;
igi, kiminas, g) drsčioti, bigzti;
juokngas, h) giñklas, nkstas, būdngas;
zukis,i)  miegùistas, mutinė, pukiai.

2.2 poskyris. 7 pratimas
Abejngas – apliñk, bigzti – brža, brnkti – žiñgsnis, suglùmti – gubas, gùndyti – 

gruñtas, smukas – ligùistas, smùrtas – skudas, miegùistas – zukis, nkstas – skliñdis, 
čiùrna – siubti, kiminas – drginti, mėšlùngis – aštuñtas, prmininkas – kivičas, išgisti – 
sprgas, vngis – liñksnis, žrnis – bibti, būdngas – begiñklis, šršė – šisti, diñgti – 
galngas, klùmpė – kupis, brnkti – riñkti, stubinti – smùlkmena, smùrtas – šiupas, 
sliñkti – tltas, žrklės – igi.

2.2 poskyris. 11 pratimas
Drba kap jáutis. Devyn amata, dešitas bãdas. Dižo dù gala: venas mán  nagùs, 

ktas – táu  ragùs. edamas gut, nežina, a kélsies. Gubą gãvo, kõl sàvo atgãvo. tušt 
iñdai i varpa gasiai skaba. Gyvẽna kap nkstas taukuosè. Ìš ãdatos kivio nepadrbsi. 
Ìrklu mãrių nepérplauksi. Kàs kitám klpas stãto, patsa prmas  jàs pakliva. Bjosi 
kap kùrmis kẽlio. Žãlias liñksta, saũsas lžta. Kàs šùnį kárti nóri, tàs jám i vivę 
rañda. neklk aũkštai – žema pùlsi. nekrisk česnãko, ta nesmirdsi. Mãžo neįvekęs, 
nemėgnk ddelio tvértis. nuõ aukščiaũ pùlsi – labiaũ susikùlsi. Gyvẽna susikišę kap 
sikės statnėje. smrda kap šẽškas. smlga nepérdegė – i vl kitap kaba. Reikalngas 
kap tlte skyl. Ku kivis, teñ i kótas.

2.2 poskyris. 14 pratimas
Atródo, Jõnas jaũ i subréndęs výras (pasàk jõ, brsti nustójo, suláukęs šešiólikos mẽtų), 

bèt visái nesenia gãvo nam ãrešto. Daba keñčia dants sukándęs. Gẽras jõ draũgas 
paskùndė, mãtęs Jõną, ka šs priẽ mergiõtės liñdo. „Įkyria liñdo“, – patkslino Pẽtras, 
pérpasakodamas š núotykį bičiùlio tėváms. Jõno tėva, išsigañdę, kàd sūnùs nenuklýstų, 
nùtarė palaikýti j namiẽ. Kažn (kažiñ) kek gals ksti Jõnas, a praes nóras lsti priẽ 
mergnų. tačiaũ Pẽtrui tikra verttų išsigsti: nereikjo draũgo sksti. (l. Valentinaitė)

2.2 poskyris. 16 pratimas
stók – brólis, griõvį, grõbis, grõžis, klónis, klõstė, kótas, krósnis, lõbis, lókį, mókslas, 

mólis, mõstas, nóras, nósis, óras, plõkštė, plótas, plõtis, pókštas, põnas, põsmas, prõtas, 
rõgės, rópė, rõplį, rõžė, skõnis, sõdas, srõvę, svõris, šõkis, šónas, võkas, žõdis, žõlę;



153PRieDAi

bk – ddė, dmę, drgmę, gris, glbį, kdę, rksnį, skmę, slgis, ttė, vjas, 
žvrį;

výk – blỹnas, grỹbas, kỹšis, klỹksmas, kmỹnas, krỹptį, lỹgis, lỹgtį, lýsvę, nýkštį, pỹktis, 
pýpkė, pỹnę, plỹšį, rỹklę, rýkštė, rỹšį, rýtas, rỹžiai, rỹžtas, sỹkis, skỹdas, skỹlę, skỹstis, 
sklỹpas, skrỹdis, vỹnas, žỹgis, žỹmę, žnýplės, žvỹras;

bk – brkšnį, bdas, bgnas, bklė, bstas, dmas, dzkas, grdas, gsis, krmas, 
krvis, kgis, knas, lžis, mras, mšis, pjklas, pjvis, pldė, prsai, pkas, rkas, 
rsį, silas, silę, smgis, sris, škis, gis, kis, sas;

lek – bredis, Diẽvas, iẽšmas, etis, kiẽkis, kiẽmas, letų, miẽgas, miẽlės, miẽstas, 
miẽžis, penas, piẽtūs, prekis, prešas, rešas, siẽkis, slekas, sniẽgas, svestas, šiẽnas, 
žedas;

dúok – brúožas, duõbę, dúona, glúosnis, guõlis, juõkas, púodas, rúožas, slúoksnis, 
spúogas, súolas, šúolis, uõslę, úostas, úošvis.

2.4 poskyris. 4 pratimas
Dėdès – ddę, dsnius – dsnį, kėdès – kdę, žvris – žvrį, drgnus – drgną, lėtùs – 

ltą, psčius – psčią;
blynùs – blỹną, grybùs – grỹbą, rýtus – rýtą, skylès – skỹlę, skyriùs – skỹrių, sklypùs – 

sklỹpą, skrydžiùs – skrỹdį, výrus – výrą, žỹgiùs – žỹgį, žymès – žỹmę, blyškiùs – blỹškų, 
gývus – gývą, grýnus – grýną, įžymiùs – įžỹmų, lýgius – lýgų, ryškiùs – rỹškų, tyliùs – 
tỹlų;

brólius – brólį, nósis – nósį, órus – órą, pókštus – pókštą, ponùs – põną, rožès – rõžę, 
stógus – stógą, šokiùs – šõkį, šónus – šóną, žodžiùs – žõdį, žolès – žõlę, blogùs – blõgą, 
dorùs – dõrą, dosniùs – dõsnų, įdomiùs – įdõmų, plónus – plóną, stórus – stórą;

brūkšniùs – brkšnį, krmus – krmą, mrus – mrą, mūšiùs – mšį, rmus – rmą, 
silus – silą, siūlès – silę, šūkiùs – škį, kius – kį, įžūliùs – įžlų, liūdnùs – lidną,  
rgščius – rgštų, srius – srų;

bredžius – bredį, gesmes – gesmę, miegùs – miẽgą, miestùs – miẽstą, priedùs – priẽdą, 
prešus – prešą, riekès – riẽkę, siekiùs – siẽkį, grežtus – grežtą, ketus – ketą, lesus – lesą, 
melus – melą, rebius – rebų, šviesiùs – šviẽsų, šviežiùs – šviẽžią, tiesiùs – tiẽsų;

brúožus – brúožą, duobès – duõbę, juokùs – juõką, púokštes – púokštę, skrúostus – 
skrúostą, slúoksnius – slúoksnį, júodus – júodą, kruopščiùs – kruõpštų, núogus – núogą, 
puošniùs – puõšnų.

2.4 poskyris. 5 pratimas
Bdą – sù bėdà, gdą – sù gda, msą – sù mėsà, nščią – sù nėščià, pdą – sù pda;
bỹlą – sù bylà, gýslą – sù gýsla, knỹgą – sù knygà, plỹtą – sù plytà, spỹną – sù spynà;
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glõbą – sù globà, kóją – sù kója, pórą – sù póra, skõlą – sù skolà, žmóną – sù žmóna;
lepą – sù lepa, pevą – sù peva, tiẽsą – sù tiesà, viẽšnią – sù viešnià, viẽtą – sù vietà;
jrą – sù jra, lpą – sù lpa, pgą – sù pūgà, rtą – sù rūtà;
dúoną – sù dúona, júostą – sù júosta, úogą – sù úoga, uõlą – sù uolà.

2.4 poskyris. 6 pratimas
Griebiù – griẽbia, gróbiau – gróbė, riedù – riẽda, sdžiu – sdi, skrejau – skrejo, 

tyliù – tỹli, dėviù – dvi, mūviù – mvi, pasigrožiù – pasigrõži, bgau – bgo, mgstu – 
mgsta, vogiaũ – võgė, ródžiau – ródė, gyjù – gỹja, išmókau – išmóko, plšiu – plšia, 
dsčiau – dstė, výstau – výstė, riekiaũ – riek, lėkiaũ – lkė, rėkiù – rkia, pykstù – 
pỹksta, vykstù – vỹksta, kylù – kỹla, ėmiaũ – mė, išdmiau – išdmė, slėpiaũ – slpė.

2.8 poskyris. 3 pratimas
Bùlves (1), tltu (1), vivę (2), žingsniù (2), kimę (4), žvrbliai (1), žrgu (3), vltį (3), 

linksniùs (2), kùmščius (1), gulbès (2), giñklai (2), spntas (1), žvilgsniù (2), dldes (1), 
kupis (2), kirviù (2);

móksle (1), šlóvę (3), lóva (1), svõrį (2), brólį (1), protù (2), šónu (1), bókšte (1), 
ponù (2), óru (3), pókštus (1), žolès (4), skolàs (4), plótu (1), žodžiùs (2), skoniù (2), 
rožès (2), grožiù (2), blogiù (2), žmónas (3), grioviùs (4), sodè (2), stógu (3), morkà (2);

rmus (1), rūtà (2), jra (1), šūviùs (2), krūviù (2), krmai (1), lžio (2), knu (1), 
ūgiù (2), būdù (2), lpas (1), bklę (1), smūgiù (2), lšnas (3), būviù (2), pjūviùs (2), 
kiu (1), bste (1), Kūčiàs (2);

grblį (3), tėčiù (2), vju (1), žvrį (3), grio (2), gda (1), mėtà (2), pdą (3), msą (4), 
vžiu (3), rmu (1);

rýtus (3), slyvàs (2), rýkštes (1), vyšniàs (2), výrus (1), žygiùs (2), skỹrių (2), plytà (2), 
skỹstį (2), sykiù (2), vỹno (2), žỹmę (4), blỹną (2), skylès (4), ryžiùs (2), žvỹro (2), 
sklỹpas (2), stygà (2), skrỹdis (2), dydžiùs (2), dygsniù (2), knygàs (2);

sela (1), pevą (1), Dievù (4), kiekiù (2), žiẽmą (4), gesme (3), prekį (1), piet (4), 
miẽstas (2), kiemè (4), penu (1), sniegùs (4), kiemùs (4), žedus (3), šviesàs (4), prešus (1);

dúonos (1), suolè (3), skrúostus (3), úoste (1), šúolius (1), spúogus (3), púode (1).

2.8 poskyris. 5 pratimas
Jéi švelnùs (4), ta nè šiurkštùs (4).
Jéi drąsùs (4), ta nè bailùs (4).
Jéigu ddis (4), ta nè mãžas (4).
Jéigu aũkštas (3), ta nè žẽmas (4).
Jéigu jáunas (3), ta nè sẽnas (4).
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Jéigu lgas (3), ta nè trupas (4).
Jéigu šitas (4), ta nè šáltas (3).
Jéigu tvrtas (3), ta nè sipnas (4).
Jéigu júodas (3), ta nè báltas (3).
Jéigu blõgas (4), ta nè gẽras (4).
Jéigu stóras (3), ta nè plónas (3).
Jéigu drgnas (3), ta nè saũsas (4).
Jéigu tištas (4), ta nè skýstas (3).
Jéigu gretas (4), ta nè ltas (4).
Jéigu mnkštas (3), ta nè ketas (3).
Jéi protngas (1), ta nè kvalas (4). (e. Darbutaitė)

2.8 poskyris. 10 pratimas
Veliuonõs (3), Kaišiadori (3), Alvitù (4), Dubingia (3b), Žuvintè (3b), Paplėje (2), 

Žãsliuose (2), Šeštok (4), telši (3),  Kãmajus (3b), tiẽs Pãmede (3b), Vilkỹškiai (2), 
Kirsnojè (4), simnè (2), Varėnõs (3), Kernavs (3b), Veisiej (3), Alytaũs (4), eigùlia (2), 
Frèdoje (2), Jurbarkè (3b),  Pãbradę (3b),  Giruliùs (4), trãkų (2),  Kgelius (3b), 
tiẽs Ùkmerge (3b), Vytnai (1), Krosnojè (4), skuodè (2), Fredà (2),  Dùbingius (3b), 
Alỹtų (4), tiẽs Papilè (2), Širvint (3a), eiguliuosè (2), Šatrijà (3b), Šeštokuosè (4), 
Vaniai (2), Kaišiadorysè (3),  Garliãvą (4), Vérkiai (1), tiẽs Šẽduva (3b),  Babtùs (2), 
Šiláiniuose (1), tiẽs Krẽkenava (34b), Perlojojè (3),  Plãtelius (1), trãkuose (2), telšiáms (3), 
tiẽs Plùnge (1), Veliuonà (3), Daũguose (2), Vlnia (1), labanóre (1),  Bačkónis (3), 
Anykščia (3),  Gárgždus (3), Pabradėjè (3b), Jieznè (2), seirijùs (2).

3.1 poskyris. 4 pratimas
Venas kaimýnas (1) papãsakojo naujeną (1), kàd jõ gimináitis (1) vãkar bùvo išjęs 

 medžiõklę (2). Prismenu, kàd jõ brolnas (1) Petráitis (1) visadà grdavosi ẽsąs tkras 
drąsuõlis (2) i žvėri žinõvas (2). tačiaũ š medžiõklė jám bùvo nesėkmnga (1). t rýtą 
óras subjùro i vsas beržýnas (1) atródė lýg molýnas (1). Gret tokià purvỹnė (2) pavito 
tikrà kankynè (2). Bèt Petráitis bùvo tkras žematis (2), todl klampójo tolỹn. Kažku 
čiurlẽno upókšnis (1), šlamjo krūmókšnis (1), tolumojè (3a, 3b) bolãvo rugi grožýbė (1), 
žvangjo žvrblių baidỹklė (2). Vsą diẽną váikščiojo medžiõklis (2) põ girùžę (2), nèt 
àpėmė j kosulỹs (3a) i snaudulỹs (3b, 3a). Ka pradjo témti, išblso i brolno svajõnė (2) 
sugáuti laimkį (2). tasi kokià kirmėl a siurbėl (3b) mė smektis širdiñ abejõnė (2), 
liūdesỹs (3b) i ilgesỹs (3b). Ddelis lkestis (1) j slgė lýg rpestis (1). (J. Vanagaitė)
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3.1 poskyris. 7 pratimas
esù žurnalstas visúomenininkas, š prigimtiẽs savótiškas maštininkas, žvalgýbininkas 

i naujóvių šaliniñkas, todl nuspréndžiau atlkti įdõmų tyrmą. tasi derýbininkas 
išsruošiau  keliõnę. Kartù vỹko i màno pagálbininkas (arba pagalbiniñkas), jáunas 
mókslininkas. Keliáudami sutkome daugýbę žmoni i vis j kláusėme, kàs yrà láimė. 
Šta jùms kel atsãkymai: dalininkas i gabùs mẽnininkas tegia, kàd žmogùs yrà laimngas 
tadà, ka jõ širdyjè spiñdi vsos vaivórykštės spavos. smukininkas i daininiñkas sãko, 
jóg tkras džiaũgsmas yrà dainà – neapčiuopiamà i jáudinanti. Giesminiñkas prduria, 
jóg nè kiekvenas j mokà išgisti. Bgnininkas i skudùtininkas spja, kàd láimė yrà 
puikùs orkèstras, sudẽrintas š daugýbės maloni dalỹkų. Jrininkas tegia, kàd láimė yrà 
jausm vandenýnas. téisininkui tkras džiaũgsmas yrà téisė gyvénti savap. Finánsininkui 
láimė yrà lýg pinig mašas, kur rekia nuõ vagi sáugoti seifè. Bánko iñdėlininkas, 
sskaitininkas i kãsininkas spja, kàd láimė yrà tiñkamai investúotas kantrùmas i 
išmints. Dvratininkas, įžymùs spòrtininkas, tegia, jóg láimė priklaũso nuõ sėkms. 
Fùtbolininkui i krẽpšininkui atródo, kàd láimę gãli pavýti tk greičiáusias žaidjas. 
tènisininkui be tiñklininkui láimė yrà taiklùs pasirinkmas. sldininkas láimę tapãtina 
sù slidžià sėkmè. Gatininkui i sõdininkui láimę tekia gamtõs harmònija. Btininkas 
prastaria, jóg láimė yrà tasi medùs – pluš štisus metùs, õ suválgai akmirksniu. Káimo 
darbiniñkas i dažininkas atsãkė, kàd tkras džiaũgsmas yrà suñkiai užaugntas delius. 
Vninkas spja, jóg láimė yrà subrandntas gris. Malnininkas i jõ talkiniñkas tegia, 
kàd láimė yrà žmõgiška šilumà, kuriõs nenùgali jokiẽ vjai. Pitininkas láimę seja sù 
káršta aistrà. Kalbiniñkas spja, jóg láimė yrà tk graž legendà. láiškininkas tegia, kàd 
láimė yrà ilga láuktas láiškas. 

Àš esù šiõs keliõnės pradiniñkas, savótiškas kaltiniñkas i liùdininkas, tàd mán beliẽka 
tk pritati. (J. Vanagaitė)

3.1 poskyris. 14 pratimas
nesenia bùvo àtliktas šiuolaiknis, mókslinis, krtinis, kultrinis be demokrãtinis 

tyrmas apiẽ prekýbos centrùs. Organizãcinis i administrãcinis personãlas be nuolatniai 
parduotùvių lankýtojai tvrtino, kàd didžiáusias mẽtinis apsipirkmas vỹksta priẽš 
didžisias šventès. tókiu metù centrinès vitrinàs puõšia dekoratỹviniai žaisla. nè vienamè 
langè spiñdi informãcinis, reprezentãcinis a agitãcinis plakãtas. tadà pakỹla valandnis 
prekýbininkų ùždarbis, klẽsti šešlinė ekonòmika, klba pérpildytas visuomennis 
transpòrtas. saũsakimšas (arba sausãkimšas) bna tiesióginis a nèt apliñkinis (arba 
aplinknis) kẽlias  ceñtrą. Priẽš Kalėdàs perkam įvarūs niekùčiai, pãvyzdžiui, drobnė 
stáltiesė, gintarnis pãpuošalas, metalnis a sidabrnis lakrodis, arbãtiniai šaukštẽliai 
a vienkartnės servetlės. Paklaũsios bna farmãcinės i asmennės (arba asmninės) 
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paskirtiẽs prẽkės. nórs namuosè drabužnės spntos pérpildytos, naũjas namnis, išeignis 
a bãlinis drabùžis yrà neišvengiamà būtinýbė. Ýpač vértinami autorniai mẽnininkų 
darba be kamernės mùzikos į́rašai.

Šiandiennio vako nepradžiùgintų padovanótas senóvinis kreidnis rašklis, 
vienmaršknė lėl a trigubnės kumštẽlinės pištinės. Daba jaunuõlį žãvi impòrtinės 
prẽkės: ratùkinės pačižos a mnkštas medžiagnis žaslas – pãvyzdžiui, nykštùkinis 
pùdelis, vilknis šuõ arbà ktas pūkúotas augntinis. Berniùkui paprasta dovanójamas 
povandennis lavas, kukinis, lanknis a mygtùkinis šáutuvas, kóks nórs orientãcinis 
žaidmas a veidrodnė dėliõnė. Priẽš Velýkas paklausùs vanlinis pyrãgas, velýkiniai 
šokolãdiniai (arba šokoladniai) skanstai. (J. Vanagaitė) 

3.11 poskyris. 4 pratimas 
tãktiškai bevitiškai studeñtiškai romántiškai
Beprõtiškai naujóviškai senóviškai tikróviškai
striuka miela akýlai vėla
Buka tiesmuka kvaila ausýlai
Žiopla negiamai atbula tobula
neišvéngiamai veriama tariama rekiamai
Brángiai rỹškiai sóčiai saldžia 
liūdna skubia pilka prėska
Pãniškai mẽniškai káimiškai ẽsmiškai
Drsiai įkyria rūgščia guvia
Ašiai blaũsiai gardžia taũriai
Pavydžia (arba pavỹdžiai) išdidžia atidžia aplaidžia
sveika paika izliai dyka
Meliai tỹliai ssliai lipnia (l. Auksutytė)

Kartojimo užduočių atsakymai

1 pratimas
tám tkras palengvjimas, nórs š ties kóks teñ palengvjimas, tk tám tkras 

pabėgmas š teñ, ku suprata, kàd niẽkas táu padt negãli, kap kàd pàts sáu padt 
negal, gál nebeñt lakas... Jausma: tám tkras liūdesỹs, tám tikrà gėlà, tám tikrà šrdperša, 
tám tkras nẽrimas i bauguls, ka nebežina, ku eti, kõ griẽbtis... i gera, jéi jaũ 
tap neatstóji, tù perkno ožẽli, tãria sáu, pažiūrkim, ku vsa ta mùs nuvès. Aplinkà: 
tám tkras tltas,  kur įsistebéiliji, tám tikr žibiñtai, lygias tárpais tám tkrą dañgų 
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dygsniúojantys, š apačiõs žirint tokiẽ aukšt, tám tikr põliai, tám tkrą árką išgaũbiantys, 
põ tà árka sliuõgianti tám tikrà bárža. tám tkras tám tkro vandeñs raibuliãvimas jái prõ 
šãlį praplaũkiant, tám tikrà bang mūšà tám tikrañ mòlan, tám tkras žalsva mesvas 
pilkùmas, jùdantis, virpuliúojantis, teliūskúojantis,  kur įsižiūr. Prošál praslýstantis 
tám tkro vakiško vežimlio tám tkras šešlis: tám tikrà mótinos méilė, pasku – tám 
tkro egetos tám tkras siluètas: tám tkras galestis, užúojauta tám tikrà, dár vėliaũ – 
tám tikras sparnas sùplakantis i añt tám tkro griñdinio tám tikr akmen visái priẽ 
pàt jõ kójų nùtupiantis tám tkras balañdis, tám tkras, tám tikrà – kàs? i ūma – tám 
tikrà seklumà. Dlgteli, jóg tám tkras – ta anaiptõl nè išornės miẽsto, õ jõ vidnės 
topogrãfijos žénklas, nètgi nè jõ paviẽnių minči a jausm, õ vso negrabaũs kno i 
selos, kek jõs teñ tur, esm, tuõ tám tikrù js savè vadnti galtų, tatum ta btų jõ 
vadas, krkšto sakramentù gáutas, vadas, kuriõ js atsikratýt nortų i nepajgtų. tám 
tkras, tám tkras... Dlgteli, kàd tám tkras tám tikrùmo karkãsas sukáustęs j š vidaũs, 
kàd vsos jõ pãstangos suràsti ta, k vadna centrù, š kuriõ vskas prasdeda i  kur 
vskas sugržta, atsidùrti jamè – ta š tikrjų nè kàs kità kap troškmas ištrkti š jõ, tõ 
gipsnio tám tikrùmo karkãso, išsinérti š juodõsios neapibrėžtýbės skyls, pajùsti nè tám 
tkrą, õ tkrą tvirtùmą. tkrą tvirtùmą..? i dár dlgteli, kàd ta – nè Mèlanie išvažiãvimo 
sukeltà bsena, kàd Mèlanie išvažiãvimas i atsveriantis netvarùmas tk àtskleidė, visà 
akivaizdýbe apnúogino i léido įvadyti š jõ tám tikrùmą, vsą laką j smekiantį, kàd, 
kõ gẽro, j i pat, jiẽ abudu... nès k g réiškė tõs j nepaliáujamos klajõnės põ miẽstą, 
piešini, natiurmòrtų, koliãžų, gitãros vakar, naktims rãšomų i paryčias skatomų 
eili mãnijos, tiẽ ilg užsibuvmai añt Men tlto jái šókant, õ jám žirint, kap jina šóka, 
i valand valandõm klaũsantis nenutrkstamo tamtãmų dundẽnimo, ka jaũsdavo, kap 
knas pràdeda skáidytis, skýsti, sklst kártu sù tuõ ùžburiančiu monotònišku adesiu, 
garsiù čià i teñ, tolumõj, palengvà susgeriančiu  naktiẽs tasą kap  dùslią aksomnę 
mglą, savyjè visùs garsùs bè skaũsmo paláidojančią, nès k g réiškė tiẽ kiekvienõs 
ląstẽlės šimtatūkstantnių kilovãtų enèrgijos (enegijos) šlydžiai, ka aistrõs ùgniai vską 
juosè i pasáulyje dẽginant smgdavo venas  ktą tatum bedùgnėn i põ akmirksnį 
truñkančio saldaũs krỹčio  dár didesns vienãtvės krantnę, smikinius spáudžiant dár 
stiprèsnei neįmanomýbės kankynei, pasijùsdavo atgalnės bangõs vl atblõkšti? nès k 
g réiškė? (V. Papíevis)

2 pratimas
Mąstaũ balsù arbà kalbù ne š, ne t,
nekláužada širds diktúoja sàvo vãlią,
nórs akysè ugns, tačiaũ veida išbãlę;
teiráujas artim, kap màno sveikatà.
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„Pamšėlis!“ – girdžiù, kap šnbždasi gretà.
i tap visà dienà: patýręs méilės gãlią,
užmgti trókštu àš, bèt smilkinia atšãlę
Vl pràdeda liepsnót širdiẽs ugni káršta (pagal metrinį ritmą: karštà);

Pašókęs skùbinuos arčiaũ priẽ tàvo vatų
i smekiančius tavè piktùs žodžiùs renkù,
Šnibždtus, ùžmirštus gál milijõną katų.

Bèt pamataũ tavè – i žãdo netenkù,
nėrà jėgõs, kur táu prekaištą ištatų,
Vl kap anksčiaũ – tyliù i kap anksčiaũ degù. (A. Mickevičius)



160 lietuViŲ BenDRinės 
KAlBOs KiRČiAViMO 
PAGRinDAi

2 priedas. Išvestinių veiksmažodžio formų kirčiavimo suvestinė 
ir pavyzdžiai

Būtasis dažninis laikas
Padaroma iš bendraties kamieno ir išlaiko jo kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 

jùngdavau, jùngdavai, jùngdavo, jùngdavome, jùngdavote, jùngdavo (plg. jùngti);
kláusdavau, kláusdavai, kláusdavo, kláusdavome, kláusdavote, kláusdavo (plg. kláusti);
skaičiúodavau, skaičiúodavai, skaičiúodavo, skaičiúodavome, skaičiúodavote, skai čiúo-

da vo (plg. skaičiúoti);
bėgiódavau, bėgiódavai, bėgiódavo, bėgiódavome, bėgiódavote, bėgiódavo (plg. bėgióti);
grždavau, grždavai, grždavo, grždavome, grždavote, grždavo (plg. gržti); 
leñkdavau, leñkdavai, leñkdavo, leñkdavome, leñkdavote, leñkdavo (plg. leñkti);
ršdavau, ršdavai, ršdavo, ršdavome, ršdavote, ršdavo (plg. ršti);
grąžndavau, grąžndavai, grąžndavo, grąžndavome, grąžndavote, grąžndavo (plg. 

grąžnti);
gyvéndavau, gyvéndavai, gyvéndavo, gyvéndavome, gyvéndavote, gyvéndavo (plg. gy-

vénti).
Sangrąžiniai ir priešdėliniai veiksmažodžiai išlaiko bendraties, kuri paprastai kir-
čio į priešdėlį neatitraukia (išskyrus per-), kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: jùngdavosi, 
sujùngdavo, susijùngdavo (plg. jùngti), skaičiúodavosi, suskaičiúodavo, susiskaičiúodavo 
(plg. skaičiúoti), ršdavosi, suršdavo, susiršdavo (plg. ršti), bet pérjungdavo, pérsijungda-
vo, pérskaičiuodavo, pérsiskaičiuodavo, pérrišdavo, pérsirišdavo.

Būsimasis laikas
Padaroma iš bendraties kamieno ir išlaiko jo kirčio vietą ir priegaidę, išskyrus būsimojo 
laiko trečiąjį asmenį, pvz.: 

gršiu, grši, grš, gršime, gršite, grš (plg. gržti); 
leñksiu, leñksi, leñks, leñksime, leñksite, leñks (plg. leñkti);
ršiu, rši, rš, ršime, ršite, rš (plg. ršti).

Jeigu bendratis kirčiuojama priešpaskutiniame skiemenyje tvirtapradiškai, tai būsimojo 
laiko trečiajame asmenyje vyksta metatonija – tvirtapradė virsta tvirtagale, kiti asmenys 
išlaiko bendraties priegaidę, pvz.: 

jùngsiu, jùngsi, juñgs, jùngsime, jùngsite, juñgs (plg. jùngti);
kláusiu, kláusi, klaũs, kláusime, kláusite, klaũs (plg. kláusti);
skaičiúosiu, skaičiúosi, skaičiuõs, skaičiúosime, skaičiúosite, skaičiuõs (plg. skai čiúoti);
grąžnsiu, grąžnsi, grąžiñs, grąžnsime, grąžnsite, grąžiñs (plg. grąžnti);
gyvénsiu, gyvénsi, gyveñs, gyvénsime, gyvénsite, gyveñs (plg. gyvénti).
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Dviskiemenės bendraties ilgasis balsis y, ū, einantis tiesiogiai prieš bendraties forman-
tą -ti, būsimojo laiko trečiajame asmenyje sutrumpėja, pvz.: bsiu, bsi, bùs, bsime, 
bsite, bùs (plg. bti); gýsiu, gýsi, gs, gýsime, gýsite, gs (plg. gýti). išimtys: výsiu, výsi, vỹs 
(plg. výti), sisiu, sisi, sis (plg. siti).
Sangrąžiniai ir priešdėliniai veiksmažodžiai išlaiko bendraties, kuri paprastai kirčio 
į priešdėlį neatitraukia (išskyrus per-), kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: jùngsiuosi, jùngsiesi, 
jùngsis, skaičiúosiuosi, skaičiúosiesi, skaičiuõsis, ršiuosi, ršiesi, ršis, susijùngsiu, susijùngsi, 
susijuñgs, susiskaičiúosiu, susiskaičiúosi, susiskaičiuõs, susiršiu, susirši, susirš, bet pérsi-
jungsiu, pérsijungsi, pérsijungs, pérsiskaičiuosiu, pérsiskaičiuosi, pérsiskaičiuos, pérsirišiu, 
pérsiriši, pérsiriš.

Tariamoji nuosaka
Padaroma iš bendraties kamieno ir išlaiko jo kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 

jùngčiau, jùngtum, jùngtų, jùngtume, jùngtute, jùngtų (plg. jùngti);
kláusčiau, kláustum, kláustų, kláustume, kláustute, kláustų (plg. kláusti);
skaičiúočiau, skaičiúotum, skaičiúotų, skaičiúotume, skaičiúotute, skaičiúotų (plg. 

skaičiúoti);
bėgióčiau, bėgiótum, bėgiótų, bėgiótume, bėgiótute, bėgiótų (plg. bėgióti);
gržčiau, gržtum, gržtų, gržtume, gržtute, gržtų (plg. gržti); 
rščiau, rštum, rštų, rštume, rštute, rštų (plg. ršti);
grąžnčiau, grąžntum, grąžntų, grąžntume, grąžntute, grąžntų (plg. grąžnti);
gyvénčiau, gyvéntum, gyvéntų, gyvéntume, gyvéntute, gyvéntų (plg. gyvénti).

Sangrąžiniai ir priešdėliniai veiksmažodžiai išlaiko bendraties, kuri paprastai kirčio į 
priešdėlį neatitraukia (išskyrus per-), kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: jùngtųsi, skaičiúotųsi, 
rštųsi, susijùngtų, susiskaičiúotų, susirštų, bet pérsijungtų, pérsiskaičiuotų, pérsirištų.

Liepiamoji nuosaka
Pirmasis ir antrasis asmenys padaromi iš bendraties kamieno ir išlaiko jo kirčio vietą ir 
priegaidę, pvz.: 

jùnk, jùnkime, jùnkite (plg. jùngti);
kláusk, kláuskime, kláuskite (plg. kláusti);
skaičiúok, skaičiúokime, skaičiúokite (plg. skaičiúoti);
bėgiók, bėgiókime, bėgiókite (plg. bėgióti);
gržk, gržkime, gržkite (plg. gržti); 
ršk, rškime, rškite (plg. ršti);
grąžnk, grąžnkime, grąžnkite (plg. grąžnti);
gyvénk, gyvénkime, gyvénkite (plg. gyvénti).
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Įsidėmėtinas vienaskaitos antrasis asmuo: bendraties tvirtapradis priešpaskutinis skiemuo 
atsiduria žodžio gale ir kirčiuojamas ne pagal žodžio galo taisyklę, t. y. tvirtapradiškai, 
pvz.: kláusk, gyvénk.
Sangrąžiniai ir priešdėliniai veiksmažodžiai išlaiko bendraties, kuri paprastai 
kirčio į priešdėlį neatitraukia (išskyrus per-), kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: jùnkis, 
skaičiúokis, rškis, susijùnk, susiskaičiúok, susiršk, bet pérsijunk, pérsiskaičiuok, pér-
sirišk.

trečiasis asmuo padaromas trejopai. skiriasi ir jo kirčiavimas.
1. Prie esamojo laiko formos pridedamas priešdėlis te-. tokios formos kirčiuojamos kaip 
ir kiti priešdėliniai veiksmažodžiai, t. y. kirtis į te- nukeliamas tų (i)a ir i asmenuotės 
veiksmažodžių, kurių šaknyse:

a) yra trumpieji ar padėtinio ilgumo balsiai, pvz.: tèveda, tèskuta, tèkasa, išimtys: tetùri, 
tegãli;

b) tvirtagaliai el, em, en, er kaitaliojasi su il, im, in, ir, pvz.: tèvelka, tèkerpa;
c) tvirtagaliai al, am, an, ar, ul, um, un, ur (jų bendratis -ėti), pvz.: tèkalba.

Visų šių veiksmažodžių sangrąžinės formos bus kirčiuojamas sangrąžos dalelytėje (išskyrus 
per-), pvz.: tesveda, tesskuta, teskasa, tesvelka, teskerpa, pérsiveda, pérsiskuta, pérsikasa, 
pérsivelka, pérsikerpa. 
Kiti veikmažodžiai kirčio į liepiamosios nuosakos dalelytę nenukelia: tešóka, teláukia, 
teskaičiúoja, tevadna.
2. Prie esamojo laiko formos pridedamas priešdėlis te- ir formantas -ie. Šios formos 
kirčiuojamos dvejopai:

a) iš nepriesaginių ir mišriųjų veiksmažodžių padarytos formos kirčiuojamos gale, 
pvz.: teeiniẽ, tekerpiẽ, tesikeliẽ, tesipiniẽ;

b) iš priesaginių veiksmažodžių padarytos formos išlaiko esamojo laiko kamieno kir-
čio vietą ir priegaidę, pvz.: tegalvójie (plg. galvóti), teskaičiúojie (plg. skaičiúoti), 
tesisukinjie (plg. sukintis), tesikatinie (plg. katintis).

3. Formos su formatu -ai labai retai vartojamos. Jos paprastai išlaiko esamojo laiko kirčio 
vietą, pvz.: temãtai (plg. mãto), tevãrai (plg. vãro).

Veikiamieji esamojo laiko dalyviai
esamojo laiko veikiamieji dalyviai padaromi iš esamojo laiko, išlaiko jo kirčio vietą ir 
priegaidę ir kirčiuojami pastoviai, pvz.: 

skélbia – skélbiantis, -i, skélbiančio, -ios, skélbiančiam, -iai, skélbiantį, -čią, skélbian-
čiu, -ia, skélbiančiame, -ioje, skélbiantys, -čios, skélbiančių, skélbiantiems, -čioms, skélbian-
čius, -ias, skélbiančiais, -iomis, skélbiančiuose, -iose;
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rãšo – rãšantis, -i, rãšančio, -ios, rãšiančiam, -iai, rãšantį, -čią, rãšančiu, -ia, 
rãšančiame, -čioje, rãšantys, -čios, rãšančių, rãšantiems, -čioms, rãšančius, -čias, 
rãšančiais, -iomis, rãšančiuose, -čiose;

žiri – žirintis, -i, žirinčio, -čios, žirinčiam, -čiai, žirintį, -čią, žirinčiu, -ia, 
žirinčiame, -čioje, žirintys, -čios, žirinčių, žirintiems, -čioms, žirinčius, -čias, 
žirinčiais, -čiomis, žirinčiuose, -iose;

grąžna – grąžnantis, -anti, grąžnančio, -ios, grąžnančiam, -iai, grąžnantį, -čią, 
grąžnančiu, -ia, grąžnančiame, -ioje, grąžnantys, -ios, grąžnančių, grąžnantiems, -čioms, 
grąžnančius, -ias, grąžnančiais, -iomis, grąžnančiuose, -iose.
Vyriškosios giminės vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkų trumposios formos -ąs, -ą; 
-įs, -į gali būti kirčiuojamos dvejopai:
1. Padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, atitraukiančių kirtį į 

priešdėlius (išskyrus per-), kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje, pvz.: 
kalbs, kalb (plg. àpkalba), tiks, tik (plg. pàtiki).

2. Padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, neatitraukiančių kirčio į 
priešdėlį, gali būti kirčiuojamos dvejopai – galiniame skiemenyje tvirtagališkai arba 
šaknyje (išlaikant pamatinės formos priegaidę), pvz.: augs, aug arba áugąs, áugą (plg. 
išáuga); tyls, tyl arba tỹlįs, tỹlį (plg. patỹli); skélbiąs, skélbią arba skelbis, skelbi (plg. 
neskélbia); rãšąs, rãšą arba rašs, raš (plg. nerãšo); žirįs, žirį arba žiūrs, žiūr (plg. 
nežiri); dvejopai kirčiuojami ir ess, es arba ẽsąs, ẽsą.

3. Padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių (išskyrus turinčius kirčiuotas prie-
sagas -ẽna, -ja, -na), išlaiko pamatinės formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.: 
dainúojąs, dainúoją (plg. dainúoja).

4. Padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių su kirčiuotomis priesagomis -ẽna, -ja, 
-na, gali būti kirčiuojamos dvejopai – priesagoje (išlaikant pamatinės formos kamieno 
kirtį ir priegaidę) arba galiniame skiemenyje tvirtagališkai, pvz.: gyvẽnąs, gyvẽną (plg. 
gyvẽna) arba gyvens, gyven; daljąs, dalją (plg. dalja) arba dalijs, dalij; grąžnąs, 
grąžną arba grąžins, grąžin (plg. negrąžna).

Priešdėliniai veikiamieji dalyviai išlaiko veiksmažodžio pagrindinės formos (esamojo 
laiko) kirčio vietą ir priegaidę, išskyrus vyriškosios giminės vardininkų trumpąsias ga-
lūnes, pvz.: nèkalba – nèkalbantis, -i, nèneša – nènešantis, -i, neskélbia – neskélbiantis, -i, 
nerãšo – nerãšantis, -i, nežiri – nežirintis, -i, negrąžna – negrąžnantis, -i. 
Vyriškosios giminės vardininkai su trumposiomis galūnėmis kirčiuojami kaip ir atitinka-
mas nepriešdėlinis dalyvis, t. y. jei veiksmažodžių esamasis laikas atitraukia kirtį į prieš-
dėlį, tada kirčiuojama dalyvio galūnė, jei ne – išlaikoma pagrindinės formos kirčio vieta 
ir priegaidė arba kirčiuojamas galūnėje, pvz.: nèkalba – nekalbs, nekalb, nèneša – nenešs, 
neneš,  neskélbia – neskélbiąs, neskélbią arba neskelbis, neskelbi, nerãšo – nerãšąs, nerãšą 
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arba nerašs, neraš, nežiri – nežirįs, nežirį arba nežiūrs, nežiūr, negrąžna – negrąžnąs, 
negrąžną arba negrąžins, negrąžin. 
su priešdėliu per- dalyviai visada atitraukia kirtį, pvz.: pérkalbantis, -i, pérnešantis, -i, 
pérrašantis, -i, péržiūrintis, -i ir pérkalbąs, pérnešąs, pérrašąs, péržiūrįs.
Sangrąžiniai nepriešdėliniai dalyviai (vartojami tik vardininkai) išlaiko esamojo lai-
ko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: kabąsis arba kalbsis (vyr. g. vns. vard.), kabąsi arba 
kalbsi (vyr. g. dgs. vard.). sangrąžiniai priešdėliniai dalyviai, esamajame laike turintys 
kirčiuotą priešdėlį, kirtį nukelia į sangrąžos dalelytę, pvz.: nèkalba – neskalbantis, -i, 
nèneša – nesnešantis, -i. Kiti dalyviai kirčiuojami kaip ir esamojo laiko veiksmažodžiai, 
pvz.: nesiskélbia – nesiskélbiantis, -i, nesitráukia – nesitráukiantis, -i.
Įvardžiuotinės formos turi pastovų kirtį, pvz.: rãšantysis, -čioji, rãšančiojo, -iosios, 
rãšančiajam, -iajai, rãšantįjį, -čiąją, rãšančiuoju, -iąja, rãšančiajame, -iojoje, rãšantieji, -čiosios, 
rãšančiųjų, rãšantiesiems, -čiosioms, rãšančiuosius, -čiąsias, rãšančiaisiais, -čiosiomis, 
rãšančiuosiuose, -iosiose. 
Dalyvių, kurių pamatas nepriesaginiai (dviskiemeniai) veiksmažodžiai, įvardžiuotinės 
formos gali būti kirčiuojamos dvejopai: pastoviai ir pagal kilnojamojo kirčio modelį, pvz.: 
drbantysis, -čioji (plg. drbantis, -i iš drba) arba dirbantỹsis, -čióji; tkintysis, -čioji (plg. tkintis, -i 
iš tki) arba tikintỹsis, -čióji; gýdantysis, -čioji (plg. gýdantis, -i iš gýdo) arba gydantỹsis, -čióji.

 Veikiamieji būtojo kartinio laiko dalyviai
Padaroma iš veiksmažodžių būtojo kartinio laiko, išlaiko jo kirčio vietą ir priegaidę ir 
kirčiuojami pastoviai, pvz.: 

skélbė – skélbęs, -usi, skélbusio, -usios, skélbusiam, -usiai, skélbusį, -usią, skélbusiu, -usia, 
skélbusiame, -usioje, skélbę, -usios, skélbusių, skélbusiems, -usioms, skélbusius, -usias, 
skélbusiais, -usiomis, skélbusiuose, -usiose;

rãšė – rãšęs, -iusi, rãšiusio, -iusios, rãšiusiam, -iusiai, rãšiusį, -iusią, rãšiusiu, -iusia, 
rãšiusiame, -iusioje, rãšę, -iusios, rãšiusių, rãšiusiems, -iusioms, rãšiusius, -iusias, 
rãšiusiais, -iusiomis, rãšiusiuose, -iusiose;

žiūrjo – žiūrjęs, -usi, žiūrjusio, -usios, žiūrjusiam, -usiai, žiūrjusį, -usią, 
žiūrjusiu, -usia, žiūrjusiame, -usioje, žiūrję, -usios, žiūrjusių, žiūrjusiems, -usioms, 
žiūrjusius, -usias, žiūrjusiais, -usiomis, žiūrjusiuose, -usiose;

grąžno – grąžnęs, -usi, grąžnusio, -usios, grąžnusiam, -usiai, grąžnusį, -usią, 
grąžnusiu, -usia, grąžnusiame, -usioje, grąžnę, -usios, grąžnusių, grąžnusiems, -usioms, 
grąžnusius, -usias, grąžnusiais, -usiomis, grąžnusiuose, -usiose.
Priešdėliniai būtojo kartinio laiko dalyviai, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksmažodžių 
su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį nenukelia, pvz.: išbãręs, -usi (plg. šbarė), sutãręs, -usi 
(plg. sùtarė), išnẽšęs, -usi (plg. šnešė), bet pérnešęs, -usi (plg. pérnešė). 
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Sangrąžiniai nepriešdėliniai dalyviai (vartojami tik vardininkai) išlaiko būtojo karti-
nio laiko kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: kalbjęsis (vyr. g. vns. vard.), kalbjęsi (vyr. g. 
dgs. vard.), kalbjusis (mot. g. vns. vard.), kalbjusiosi (mot. g. vns. vard.). sangrąžiniai 
priešdėliniai būtojo kartinio laiko dalyviai, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksmažo-
džių su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį nenukelia, pvz.: išsinẽšęs, -usi, pasikalbjęs, -usi, 
bet pérsinešęs, -usi.
Įvardžiuotinės formos turi pastovų kirtį, pvz.: rãšiusysis, -ioji, rãšiusiojo, -iosios, 
rãšiusiajam, -iajai, rãšiusįjį, -iąją, rãšiusiuoju, -iąja, rãšiusiajame, -iojoje, rãšiusieji, -iosios, 
rãšiusiųjų, rãšiusiesiems, -iosioms, rãšiusiuosius, -iąsias, rãšiusiaisiais, -iosiomis, 
rãšiusiuosiuose, -iosiose.

 Veikiamieji būtojo dažninio laiko dalyviai
išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę ir kirčiuojami pastoviai, pvz.: 

skélbti – skélbdavęs, -usi, skélbdavusio, -usios, skélbdavusiam, -usiai, skélbdavusį, -usią, 
skélbdavusiu, -usia, skélbdavusiame, -usioje, skélbdavę, -usios, skélbdavusių, skélbdavu-
siems, -usioms, skélbdavusius, -usias, skélbdavusiais, -usiomis, skélbdavusiuose, -usiose;

rašýti – rašýdavęs, -usi, rašýdavusio, -usios, rašýdavusiam, -usiai, rašýdavusį, -usią, 
rašýdavusiu, -usia, rašýdavusiame, -usioje, rašýdavę, -usios, rašýdavusių, rašýdavusiems, -usioms, 
rašýdavusius, -usias, rašýdavusiais, -usiomis, rašýdavusiuose, -usiose;

žiūrti – žiūrdavęs, -usi, žiūrdavusio, -usios, žiūrdavusiam, -usiai, 
žiūrdavusį, -usią, žiūrdavusiu, -usia, žiūrdavusiame, -usioje, žiūrdavę, -usios, 
žiūrdavusių, žiūrdavusiems, -usioms, žiūrdavusius, -usias, žiūrdavusiais, -usiomis, 
žiūrdavusiuose, -usiose;

grąžnti – grąžndavęs, -usi, grąžndavusio, -usios, grąžndavusiam, -usiai, grą-
žndavusį, -usią, grąžndavusiu, -usia, grąžndavusiame, -usioje, grąžndavę, -usios, 
grąžndavusių, grąžndavusiems, -usioms, grąžndavusius, -usias, grąžndavusiais, -usiomis, 
grąžndavusiuose, -usiose.
Priešdėliniai būtojo dažninio laiko dalyviai, išskyrus tuos, kurie padaryti iš 
veiksmažodžių su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį nenukelia, pvz.: neskélbdavęs, -usi, 
nerašýdavęs, -usi, negrąžndavęs, -usi, bet péržiūrėdavęs, -usi.
Sangrąžiniai nepriešdėliniai dalyviai (vartojami tik vardininkai) išlaiko bendraties kir-
čio vietą ir priegaidę, pvz.: kalbdavęsis (vyr. g. vns. vard.), kalbdavęsi (vyr. g. dgs. 
vard.), kalbdavusis (mot. g. vns. vard.), kalbdavusiosi (mot. g. vns. vard.). sangrąžiniai 
priešdėliniai būtojo dažninio laiko dalyviai išlaiko veiksmažodžio bendraties kirčio vietą 
ir priegaidę, t. y. jie kirčiuojami ne priešdėlyje, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksma-
žodžių su priešdėliu per-, pvz.: pasiskélbdavęs, -us, užsirašýdavęs, -us, išsinèšdavęs, -usi, 
bet pérsinešdavęs, -usi. 
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Įvardžiuotinės formos turi pastovų kirtį, pvz.: rašýdavusysis, -ioji, rašýdavusiojo, -iosios, 
rašýdaviusiajam, -iajai, rašýdavusįjį, -iąją, rašýdavusiuoju, -iąja, rašýdavusiajame, -iojoje, 
rašýdavusieji, -iosios, rašýdavusiųjų, rašýdavusiesiems, -iosioms, rašýdavusiuosius, -iąsias, 
rašýdavusiaisiais, -iosiomis, rašýdavusiuosiuose, -iosiose.

Veikiamieji būsimojo laiko dalyviai
išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę ir kirčiuojami pastoviai, pvz.: 

skélbti – skélbsiąs, -ianti, skélbsiančio, -iančios, skélbsiančiam, -iančiai, 
skélbsiantį, -iančią, skélbsiančiu, -iančia, skélbsiančiame, -iančioje, skélbsią, -iančios, 
skélbsiančių, skélbsiantiems, -iančioms, skélbsiančius, -iančias, skélbsiančiais, -iančiomis, 
skélbsiančiuose, -iančiose;

rašýti – rašýsiąs, -ianti, rašýsiančio, -iančios, rašýsiančiam, -iančiai, rašýsiantį, -iančią, 
rašýsiančiu, -iančia, rašýsiančiame, -iančioje, rašýsią, -iančios, rašýsiančių, rašýsiantiems, -ian-
čioms, rašýsiančius, -iančias, rašýsiančiais, -iančiomis, rašýsiančiuose, -iančiose;

žiūrti – žiūrsiąs, -ianti, žiūrsiančio, -iančios, žiūrsiančiam, -iančiai, 
žiūrsiantį, -iančią, žiūrsiančiu, -iančia, žiūrsiančiame, -iančioje, žiūrsią, -iančios, 
žiūrsiančių, žiūrsiantiems, -iančioms, žiūrsiančius, -iančias, žiūrsiančiais, -iančiomis, 
žiūrsiančiuose, -iančiose;

grąžnti – grąžnsiąs, -sianti, grąžnsiančio, -iančios, grąžnsiančiam, -iančiai, 
grąžnsiantį, -siančią, grąžnsiančiu, -iančia, grąžnsiančiame, -iančioje, grąžnsią, -iančios, 
grąžnsiančių, grąžnsiantiems, -iančioms, grąžnsiančius, -iančias, grąžnsiančiais, -iančiomis, 
grąžnsiančiuose, -iančiose.
Priešdėliniai būsimojo laiko dalyviai, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksmažodžių 
su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį nenukelia, pvz.: neskélbsiąs, -ianti, nerašýsiąs, -ianti, 
negrąžnsiąs, -ianti, bet péržiūrėsiąs, -ianti.
Sangrąžiniai nepriešdėliniai dalyviai (vartojami tik vardininkai) išlaiko bendraties kir-
čio vietą ir priegaidę, pvz.: kalbsiąsis (vyr. g. vns. vard.), kalbsiąsi (vyr. g. dgs. vard.), 
kalbsianti (mot. g. vns. vard.), kalbsiančiosi (mot. g. vns. vard.). sangrąžiniai būsimojo 
laiko dalyviai išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, t. y. jie kirčiuojami ne prieš-
dėlyje, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priešdėliu per-, pvz.: pasiskélb-
siąs, -ianti, užsirašýsiąs, -ianti, išsinèšiąs, -ianti, bet pérsinešiąs, -ianti. 
Įvardžiuotinės formos turi pastovų kirtį, pvz.: rašýsiantysis, -čioji, rašýsiančiojo, -iosios, 
rašýsiančiajam, -iajai, rašýsiantįjį, -čiąją, rašýsiančiuoju, -čiąja, rašýsiančiajame, -iojoje, 
rašýsiantieji, -čiosios, rašýsiančiųjų, rašýsiantiesiems, -čiosioms, rašýsiančiuosius, -čiąsias, 
rašýsiančiaisiais, -iosiomis, rašýsiančiuosiuose, -iosiose.
Įsidėmėtina, kad būsimojo laiko dalyviai, skirtingai nei tiesioginės nuosakos būsimojo 
laiko trečiojo asmens formos, metatonijos nepatiria.
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Neveikiamieji esamojo laiko dalyviai
Padaroma iš veiksmažodžių esamojo laiko. Jie kirčiuojami dvejopai.

1. Pastoviai (t. y. pagal pirmąją kirčiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių 
ir o asmenuotės esamojo laiko veiksmažodžių (jų esamojo laiko trečiasis asmuo 
turi galūnę -o), pvz.: gyvẽna – gyvẽnamas, -a, ramna – ramnamas, -a, tvrtina – 
tvrtinamas, -a, mãto – mãtomas, -a, skato – skatomas, -a.

2. Pagal trečiąją kirčiuotę (3a arba 3b) kirčiuojami tie dalyviai, kurie padaryti iš a 
ir i asmenuotės esamojo laiko veiksmažodžių (jų esamojo laiko trečiasis asmuo 
turi galūnę -(i)a arba -i), pvz.: kaba – kabamas, -à 3b, skélbia – skélbiamas, -à 3a, 
gãli – gãlimas, -à 3b, mýli – mýlimas, -à 3a. trečiosios kirčiuotės indeksas („a“ arba 

„b“) priklauso nuo veiksmažodžio šaknies: iš tvirtapradžių veiksmažodžių padaryti 
dalyviai bus 3a kirčiuotės, iš tvirtagalių ir trumposios šaknies – 3b.

Priešdėliniai dalyviai kirčiuojami taip pat dvejopai.
Dalyviai, padaryti iš kirčio nenukeliančių esamojo laiko veiksmažodžių, kirčiuojami 1. 
kaip ir atitinkami nepriešdėliniai veiksmažodžiai, pvz.: negyvẽna – negyvẽnamas, -a 1, 
sutvrtina – sutvrtinamas, -a 1, numãto – numãtomas, -a 1, neskato – neskatomas, -a 1, 
paskélbia – paskélbiamas, -à 3a, nemýli – nemýlimas, -à 3a.
Dalyviai, padaryti iš kirtį esamajame laike nukeliančių veiksmažodžių, yra 32. 4b 
kirčiuotės, pvz.: nèveda – nèvedamas, -à 34b, sùskuta – sùskutamas, -a 34b, kasa – 
kasamas, -à 34b,  sùkalba – sùkalbamas, -à 34b.

Dvejopai kirčiuojami ir įvardžiuotiniai dalyviai.
1. Jei daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas gale, tai įvardžiuotinės formos turi kilno-

jamąjį kirtį, pvz.: kalbamems (3b) – kalbamàsis, -óji; mylimems (3a) – mylimàsis, -óji. 
tai 3a arba 3b kirčiuotės dalyviai, padaryti iš pirmosios ir antrosios asmenuotės ne-
priesaginių veiksmažodžių.

2. Jei daugiskaitos naudininkas kirčiuojamas ne gale (pirmosios kirčiuotės dalyviai, 
padaryti iš priesaginių ir trečiosios asmenuotės nepriesaginių veiksmažodžių), tai 
įvardžiuotinės formos gali būti kirčiuojamos dvejopai (pastoviai arba pagal kilnoja-
mąjį kirčiavimą), pvz.: gýdomasis, -oji (plg. gýdomas, -a 1 iš gýdo) arba gydomàsis, -óji; 
gyvẽnamasis, -oji (plg. gyvẽnamas, -a 1 iš gyvẽna) arba gyvenamàsis, -óji.

 
Neveikiamieji būtojo laiko dalyviai
Būtojo laiko neveikiamieji dalyviai padaromi iš bendraties. Jie kirčiuojami dvejopai.

Pastoviai (t. y. pagal pirmąją kirčiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių 1. 
bendračių, pvz.: matýti – matýtas, -a, skaičiúoti – skaičiúotas, -a, áiškinti – áiškintas, -a.
nepastoviai kirčiuojami dalyviai, padaryti iš nepriesaginių veiksmažodžių bendra-2. 
ties. Šie dalyviai gali būti trečiosios (jei bendratis tvirtapradė) arba ketvirtosios (jei 
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bendratis tvirtagalė arba trumpoji) kirčiuotės, pvz.: skélbti – skélbtas, -à 3, skùsti – 
skùstas, -à 4, piẽšti – piẽštas, -à 4. Įsidėmėtina, kad bendraties trumpieji a, e būtojo 
laiko dalyvyje pailgėja ir tariami tvirtagališkai, pvz.: mègzti – mẽgztas, -à 3, nèšti – 
nẽštas, -à 3,  pèšti – pẽštas, -à 3, mèsti – mẽstas, -à 3, kèpti – kẽptas, - à 3.

Priešdėliniai dalyviai kirčiuojami taip pat dvejopai.
Pastoviai (kaip ir atitinkami nepriešdėliniai dalyviai, t. y. pagal pirmąją kir-1. 
čiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių bendračių, pvz.: nematýti – 
nematýtas, -a (plg. matýtas), suskaičiúoti – suskaičiúotas, -a (plg. skaičiúotas), 
paáiškinti – paáiškintas, -a (plg. áiškintas).
nepastovų kirtį turi dalyviai, padaryti iš nepriesaginių bendračių. Jie būna trečiosios 2. 
kirčiuotės (jei bendratis tvirtapradė) arba 3b (jei bendraties šaknis tvirtagalė arba 
trumpoji). trečiosios kirčiuotės dalyviai kirčio į priešdėlį nenukelia, o 3b kirčiuojami 
galūnėje arba priešdėlyje, pvz.:  neláukti – neláuktas, -à 3, paskélbti – paskélbtas, -à 3, 
apskùsti – àpskustas, -à 3b, nupiẽšti – nùpieštas, -à 3b, numègzti – nùmegztas, -à 3b.

Dvejopai kirčiuojami ir įvardžiuotiniai dalyviai.
1. Dalyviai, padaryti iš pastovų kirtį turinčių paprastųjų dalyvių, išlaiko jų kirčio vietą 

ir priegaidę, pvz.: matýtas, -a 1 – matýtasis, -oji, tvrtintas, -a 1 – tvrtintasis, -oji.
2. Dalyviai, padaryti iš nepastovų kirtį turinčių dalyvių, kirčiuojami kaip kilnojamojo 

kirčio įvardžiuotiniai būdvardžiai, pvz.: skélbtas, - à 3 – skelbtàsis, -óji, skùstas, - 
à 4 – skustàsis, -óji, piẽštas, - à 4 – pieštass, -óji, mẽgztas, - à 4 – megztàsis, -óji.

Neveikiamieji būsimojo laiko dalyviai
Būsimojo laiko dalyviai padaromi iš bendraties. Jie kirčiuojami dvejopai.

Pastoviai (pagal pirmąją kirčiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių 1. 
bendračių, pvz.: matýti – matýsimas, -a, skaičiúoti – skaičiúosimas, -a, áiškinti – 
áiškinsimas, -a.
iš nepriesaginių bendračių padaryti dalyviai kirčiuojami trečiąja kirčiuote, pvz.: 2. 
skélbti – skélbsimas, -à 3a, skùsti – skùsimas, -à 3b, puõšti – puõšimas, -à 3b.

taip pat kirčiuojami ir priešdėliniai dalyviai, pvz.: priesaginiai pamatýti – 
pamatýsimas, -a (plg. matýsimas, -a 1), suskaičiúoti – suskaičiúosimas, -a (plg. 
skaičiúosimas, -a 1), nepriesaginiai paskélbti – paskélbsimas, -à 3a (plg. skélbsimas, -à 3a), 
nuskùsti – nuskùsimas, -à 3b (plg. skùsimas, -à 3b). Priešdėlis per- visada atitraukia kirtį, 
pvz.: pérskaičiuoti – pérskaičiuosimas, -a 1, pérskusti – pérskusimas, -a 1.
Įvardžiuotiniai dalyviai kirčiuojami dvejopai.

1. Dalyviai, padaryti iš pastovų kirtį turinčių paprastųjų dalyvių, išlaiko jų kirčio 
vietą ir priegaidę, pvz.: matýsimas, -a 1 – matýsimasis, -oji, tvrtinsimas, -a 1 – 
tvrtinsimasis, -oji.
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2. Dalyviai, padaryti iš nepastovų kirtį turinčių dalyvių, kirčiuojami kaip kilnoja-
mojo kirčio įvardžiuotiniai būdvardžiai, pvz.: skélbsimas, -à 3a – skelbsimàsis, -óji, 
skùsimas, -à 3b – skusimàsis, -óji, piẽšimas, -à 3b – piešimàsis, -óji.

 
Reikiamybės dalyviai
Reikiamybės dalyviai padaromi iš bendraties. Jie kirčiuojami dvejopai.

Pastoviai (t. y. pagal pirmąją kirčiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesagi-1. 
nių bendračių, pvz.: matýti – matýtinas, -a, skaičiúoti – skaičiúotinas, -a, áiškinti – 
áiškintinas, -a.
iš nepriesaginių bendračių padaryti dalyviai kirčiuojami trečiąja kirčiuote, pvz.: 2. 
skélbti – skélbtinas, -à 3a, skùsti – skùstinas, -à 3b, puõšti – puõštinas, -à 3b.

taip pat kirčiuojami ir priešdėliniai dalyviai, pvz.: pamatýti – pamatýtinas, -a 1 (plg. 
matýtinas, -a 1), suskaičiúoti – suskaičiúotinas, -a 1 (plg. skaičiúotinas, -a 1), paskélbti – pa-
skélbtinas, -à 3a (plg. skélbtinas, -à 3a), nuskùsti – nuskùstinas, -à 3b (plg. skùstinas, -à 3b). 
Priešdėlis per- visada atitraukia kirtį, pvz.: pérskaičiuoti – pérskaičiuotinas, -a 1, pérskusti – 
pérskustinas, -a 1.
Įvardžiuotiniai dalyviai kirčiuojami dvejopai.

Dalyviai, padaryti iš pastovų kirtį turinčių paprastųjų dalyvių, išlaiko jų kirčio vietą ir 1. 
priegaidę, pvz.: matýtinas, -a 1 – matýtinasis, -oji, tvrtintinas, -a 1 – tvrtintinasis, -oji.
Dalyviai, padaryti iš nepastovų kirtį turinčių dalyvių, kirčiuojami kaip kilnoja-2. 
mojo kirčio įvardžiuotiniai būdvardžiai, pvz.: skélbtinas, -à 3a – skelbtinàsis, -óji, 
skùstinas, -à 3b – skustinàsis, -óji, piẽštinas, -à 3b – pieštinàsis, -óji.

Pusdalyviai
Pusdalyviai padaromi iš bendraties. Jie kirčiuojami dvejopai:

Padaryti iš priesaginių bendračių, išlaiko bendraties kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: 1. 
rašýti – rašýdamas, rašýdama, rašýdami, rašýdamos; žiūrti – žiūrdamas, žiūrdama, 
žiūrdami, žiūrdamos; 
Padaryti iš nepriesaginių bendračių, turi kilnojamąjį kirtį, pvz.: 2. skélbti – skélbdamas, 
skelbdamà, skelbdam, skélbdamos; nèšti – nèšdamas, nešdamà, nešdam, nèšdamos.

taip pat kirčiuojami ir priešdėliniai pusdalyviai, pvz.: nurašýti – nurašýdamas, 
nurašýdama, nurašýdami, nurašýdamos; pažiūrti – pažiūrdamas, pažiūrdama, 
pažiūrdami, pažiūrdamos; paskélbti – paskélbdamas, paskelbdamà, paskelbdam, paskélb-
damos; atnèšti – atnèšdamas, atnešdamà, atnešdam, atnèšdamos. tik padaryti iš veiksma-
žodžių, turinčių priešdėlį per-, visada kirčiuojami priešdėlyje, pvz.: péržiūrėti – péržiū-
rėdamas, péržiūrėdama, péržiūrėdami, péržiūrėdamos; pérnešti – pérnešdamas, pérnešdama, 
pérnešdami, pérnešdamos.
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Sangrąžiniai nepriešdėliai pusdalyviai visada išlaiko bendraties kirčio vietą ir prie-
gaidę, pvz.: rašýti – rašýdamasis, rašýdamasi, rašýdamiesi, rašýdamosi; skélbti – skélbda-
masis, skélbdamasi, skélbdamiesi, skélbdamosi; nèšti – nèšdamasis, nèšdamasi, nèšdamiesi, 
nèšdamosi. sangrąžiniai priešdėliniai pusdalyviai kirčiuojami kaip ir nesangrąžiniai pusda-
lyviai, tik priešdėlis per- atitraukia kirtį, pvz.: pasirašýdamas, pasirašýdama, pasirašýdami, 
pasirašýdamos; nesiskélbdamas, nesiskélbdama, nesiskélbdami, nesiskélbdamos; pérsineš-
damas, pérsinešdama, pérsinešdami, pérsinešdamos.

Padalyviai
Padalyviai išlaiko formų, iš kurių padaryti, kirčio vietą ir priegaidę:

1. esamasis laikas (padaromas iš esamojo laiko): skélbia – skélbiant, rãšo – rãšant, 
žiri – žirint, grąžna – grąžnant; 

2. Būtasis kartinis laikas (padaromas iš būtojo kartinio laiko): skélbė – skélbus, rãšė – 
rãšius, žiūrjo – žiūrjus, grąžno – grąžnus;

3. Būtasis dažninis laikas (padaromas iš bendraties): skélbti – skélbdavus, rašýti – 
rašýdavus, žiūrti – žiūrdavus, grąžnti – grąžndavus;

4. Būsimasis laikas (padaromas iš bendraties): skélbti – skélbsiant, rašýti – rašýsiant, 
žiūrti – žiūrsiant, grąžnti – grąžnsiant.

Būtojo kartinio laiko padalyviai, padaryti iš priešdėlinių veiksmažodžių, būtaja-
me kartiniame laike nukeliančių kirtį į priešdėlį, kirčiuojami šaknyje, pvz.: 
nùpeikė – nupekus, nèplaukė – neplaũkus, šnešė – išnẽšus. 
Kiti priešdėliniai padalyviai išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: ne-
skélbia – neskélbiant, àtneša – àtnešant, pérrašo – pérrašant, prižiri – prižirint, sugrąžna – 
sugrąžnant; neskélbė – neskélbus, pérrašė – pérrašius, prižiūrjo – prižiūrjus, sugrąžno – 
sugrąžnus; neskélbti – neskélbdavus, pérrašyti – pérrašydavus, prižiūrti – prižiūrdavus, 
sugrąžnti – sugrąžndavus; neskélbti – neskélbsiant, pérrašyti – pérrašysiant, prižiūrti – 
prižiūrsiant, sugrąžnti – sugrąžnsiant.
Sangrąžiniai padalyviai taip pat išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, 
išskyrus minėtus būtojo kartinio laiko padalyvius, padarytus iš kirtį į priešdėlį nukelian-
čių veiksmažodžių, pvz.: skélbiasi – skélbiantis, skélbėsi – skélbusis, skélbtis – skélbdavusis, 
skélbtis – skélbsiantis, pasiskélbia – pasiskélbiant, pasiskélbė – pasiskélbus, pasiskélbti – pa-
siskélbdavus, pasiskélbti – pasiskélbsiant, išsneša – išsnešant, išsnešė – išsinẽšus,  išsinèšti – 
išsinèšdavus, išsinèšti – išsinèšiant.
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3 priedas. Dažnesnių dviskiemenių daiktavardžių 
ir būdvardžių sąrašas

ąsà (4)
bėdà (4)
bgis (2)
bėglỹs, - (4)
bras, -à (3)
bylà (4)
blýksnis (1)
blỹnas (2)
blyškùs, - (4)
blõgas, -à (4)
blõgis (2)
bókštas (1)
bryd (4)
bredis, -ė (1)
brólis (1)
brūkšnỹs (4)
brúožas (1) 
būdà (4)
bdas (2)
bgnas (2)
bklė (1)
bùlvė (1)
bùrtas (1)
bstas (1)
būts (4)
bvis (2)
ddė (2)
dklas (2)
dėm (4)
dsnis (1)
dėž (4)
dỹdis (2)
degas (3)
dieglỹs (3, 4)
dienà (4)
Diẽvas (4)
dyglỹs (4)
dyglùs, - (4)

dỹgsnis (2)
dygùs, - (4)
dỹkas, -à (4)
dlbis (1)
dldė (1)
dilgùs, - (4)
dirglùs, - (4)
dirvà (2)
dižas (4)
dõras, -à (4)
dosnùs, - (4)
drąsà (4)
drąsùs, - (4)
drėgm (4)
drgnas, -à (4)
drgnis (2)
drežas (3)
drýžas, -à (3)
drỹžis (2)
dróbė (1)
drovùs, - (4)
drožl (4)
druñgnas, -à (4)
dūdà (2, 4)
dùlkė (1)
dulksnà (4)
dmas (1)
dublas (2, 4) 
duob (4)
dúoklė (1)
dúona (1)
dris (2)
dùrklas (1)
dùrpės (1)
džis (2)
dvynỹs, - (4)
dvõkas (4)
dzkai (2)

džiovà (4)
ėdrùs, - (4)
gda (1)
gėlà (4)
glas, -à (4)
gėl (4)
gris (2)
giedrà (4)
giẽdras, -à (4)
giesm (3)
gỹlis (2)
gylỹs (4)
gimdà (4)
gỹmis (2)
giñčas (2)
giñklas (2)
grnos (1)
gýsla (1)
gývas, -à (3)
glėbỹs (4)
globà (4)
glotnùs, - (4)
glūdùs, - (4)
glúosnis (1)
gnižtė (1)
gõbšas, -à (2)
gobšùs, - (4)
godùs, - (4)
gržtas (2)
grėblỹs (3)
grėsm (4)
grýbas (2)
griežl (4)
grežtas, -à (3)
grýnas, -à (3)
griovỹs (4)
griūts (4)
grõbis (2)
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grõžis (2)
grdas (3)
grustas (2) 
gruñtas (2)
grúodas (3)
grúodis (1)
grūsts (4)
gūdùs, - (4)
gubė (2)
gusčias, -à (4)
gubas (4)
gúoba (1) 
guõlis (2)
gùrkšnis (1)
gsis (2)
ýda (1), ydà (4)
iẽšmas (2)
etis (1)
ýla (1)
ievà (4, 2)
lgas, -à (3)
igis (2)
ltis (1)
imlùs, - (4)
nkstas (1)
ỹris (2)
rklas (1)
irštvà (3)
irzlùs, - (4)
jėgà (4)
junglùs, - (4)
jungts (3)
júodas, -à (3)
juõkas (4)
júosta (1)
jra (1)
ksnis (1)
kėd (4)
kslas (1)
kiẽkis (2)
kelė (1)
kiẽmas (4)

ketas, -à (3)
kilm (4)
kilnùs, - (4)
klpa (1)
knka (1)
kirkšns (3)
kitis (2)
kivis (2)
kỹšis (2)
klỹksmas (4)
klitis (1), kliūts (4)
klõdas (2)
klónis (1)
klpsčias, -à (3)
kmỹnas (2)
knygà (2)
kója (1)
kopà (2), kópa (1)
kortà (2)
kõšė (2)
kótas (3)
kovà (4)
kóvas (3)
krslas (3, 1)
kriẽnas (4)
krioklỹs (4)
krypts (4)
krỹžius (2)
krósnis (1)
krmas (1)
kruopà (2)
kruopštùs, - (4)
krūts (4)
krūvà (4)
krvis (2)
kgis (1)
kulkà (2)
kùltas (1)
kupas, -à (4) 
kupis (2) 
kùmštis (1)
knas (1)

kuõdas (4)
kúokštas (1)
kuõlas (4)
kúopa (1)
kúosa (1)
kučias, -à (4)
kùrmis (1)
kvietỹs (4)
lkštas (4)
lėkšt (4), lkštė (2)
lėl (4)
lšos (1), lšos (4)
ltas, -à (4)
liẽknas, -à (4)
lepa (1)
liepsnà (4)
liẽptas (2)
lesas, -à (3)
lietùs (3)
lýga (1)
lỹgis (2)
lygts (4)
lgus, -i (3)
lmfa (1)
liñksmas, -à (4)
liñksnis (2)
lýsvė (1)
lyts (4)
lidnas, -à (4)
litas, -ė (2)
litis (1), liūts (4)
lúobas (3)
lõbis (2)
lokỹs (3)
lõpas (4)
lopšỹs (3, 4)
lóva (1)
lovỹs (3)
lúomas (1)
lúošas, -à (3)
luošỹs (4)
lpa (1)



173PRieDAi

lšis (1)
lūšnà (3), lšna (1)
lžis (2)
mąslùs, - (4)
mėsà (4)
mšlas (3)
mėtà (2)
miẽgas (4)
melas, -à (3)
miẽstas (2)
miẽžis (2)
mltai (1)
mnkštas, -à (3)
mints (4)
mrksnis (1)
mirts (4)
mįsl (4)
mókslas (1)
mokùs, - (4)
mólis (1)
morkà (2)
mõstas (2)
mùlkis, -ė (1)
mras (1)
mšis (2)
nėščià (4)
niẽkas (2)
niẽkis (2)
niẽkšas, -ė (2)
nykštỹs (3)
nykùs, - (4)
niūrùs, - (4)
nóras (1)
nósis (1)
nuoda (4)
núogas (3)
núoma (1)
nuožmùs, - (4)
óda (1), odà (4)
olà (4)
opùs, - (4)
óras (3)

orùs, - (4)
ožỹs (3)
ožkà (3)
pėdà (3)
psčias, -à (3)
penas (1)
piẽnė (2)
pietỹs (4)
piẽtūs (4)
peva (1)
pỹktis (2)
plkas, -à (3)
plnas, -à (3)
pinis (2)
pivas (4)
pyn (4)
pýpkė (1)
pỹpkius (2)
pirkià (2)
pirklỹs, - (4)
piršlỹs, - (4)
pištas (2)
pirts (4)
pjklas (1)
pjūts (4)
pjvis (2)
plėšrùs, - (4)
plėtrà (4)
plėv (4)
pliẽnas (4)
plýnas (3)
plyšỹs (4)
plytà (2)
plókščias, -à (3)
plõkštė (2)
plónas, -à (3)
plótas (1)
plõtis (2)
plotm (4)
plgas (2)
plùnksna (1)
plúoštas (1)

pókštas (1)
põnas, -ià (2)
põsmas (2)
póvas, -ė (1)
prskas (3)
priẽdas (2)
prekis (1)
prešas (1)
prõtas (2)
próga (1), progà (4)
prsas, -ė (1)
pūgà (4)
pkas (4)
pukas (4)
pùlsas (1)
pùltas (1)
pùnktas (1)
púodas (1)
puõdžius (2)
púokštė (1)
puošnùs, - (4)
puotà (4)
puslai (2), pursla (4)
puvas (4)
pūsl (4)
rstas (2)
rksmas (4)
rėksnỹs, - (4)
rmas (1)
ržis (2)
riebùs, - (3)
riek (4)
riẽstas, -à (4) 
rešas (3)
rykl (4)
ryklỹs (4)
rýkštė (1)
ritas, -à (4), rmtas, -à (3)
rimts (4)
rngas (1)
rinkà (2), rnka (1)
ryšỹs (4)
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ryškùs, - (4)
rýtas (3)
rytỹs (4)
rỹžtas (2)
rõgės (2)
rõjus (2)
rópė (1)
roplỹs (4)
rõžė (2)
rbas (2)
rūgšts (3)
rūgštùs, - (3)
rkas (4)
rmai (1)
rungts (3, 4)
rúonis (1)
ruošà (4)
rúožas (1)
rūsỹs (4)
rūstùs, - (3, 4)
ršis (1), rūšs (4)
rūtà (2)
sbras, -ė (2), sbras, -ė (1)
sėjà (4)
skla (1)
sėkm (4)
sėslùs, - (4)
siẽkis (2)
sela (1)
sena (1)
sỹkis (2)
sikė (2)
sipnas, -à (4)
siūbà (4)
silas (1)
siūl (4)
siuntà (4)
siurblỹs (4)
sktis (2)
skỹdas (2)
skiedrà (3)
skiẽpas (4)

skyl (4)
skltis (1)
skỹrius (2)
skrsnis (1)
skýstas, -à (3)
skỹstis (2)
skliñdis (2)
sklỹpas (2)
skolà (4)
skõnis (2)
skrỹdis (2)
skrynià (2)
skrúostas (1, 3)
skuñdas (2)
skudas (2)
skurdùs, - (4)
slgis (2)
slnis (2)
sleñkstis (2)
slekas (3)
slyvà (2)
slogà (4)
slogùs, - (4)
slúoksnis (1)
smlis (2)
smlga (1)
smgis (2)
smukas (2)
smùrtas (1), smutas (1)
sniẽgas (4)
sõdas (2)
sódrus, - (3)
sõdžius (2)
sóstas (1)
sótus, -i (3)
spstai (1)
spyglỹs (4)
spynà (4)
spnta (1)
sprgas (3)
spỹris (2)
spjvis (2)

sprndis (1)
sprogùs, - (4)
spúogas (3)
spùrga (1)
sriẽgis (2)
srov (4)
srúoga (1)
stebas (3)
stygà (2, 4)
stỹgius (2)
strna (1)
strta (1)
stógas (3)
stóras, -à (3)
stõris (2)
stots (4)
stõvas (2)
stõvis (2)
strėl (4)
stropùs, - (4)
stubras (2)
sùltys (1)
sūnùs (3)
súolas (3)
sūrùs, - (3)
svestas (1)
svrtis (1)
svõris (2)
šlsmas (4)
šmas, -à (3)
šiẽnas (4)
šykštùs, - (4)
šikas (4)
šitas, -à (4)
šypsnỹs (4)
širds (3)
šršė (1)
šiurkštùs, - (4)
šiupas (2)
šiurpùs, - (4)
šlykštùs, - (4)
šlov (3, 4)
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šluõstė (2)
šlúota (1)
šmkla (1)
šõkis (2)
šónas (1)
štumas (2), štùrmas (1)
škis (2)
šksmas (4)
šksnis (1)
šúolis (1)
šúoras (1)
šsnis (1)
švis (2)
šviesà (4)
šviesùs, - (4)
šviẽžias, -à (4)
švikštas (2)
tėkm (4)
ttis (2)
tvas (3)
tiesà (4)
ties (4, 2)
tiesùs, - (4)
tykùs, - (4)
tylà (4)
tltas (1)
tylùs, - (4)
tingùs, - (4)
tiñklas (4)
týras, -à (3)
tištas, -à (4)
tóšis (1)
trints (4)
trobà (3)
trupas, -à (4)
tùlpė (1)
tulžs (4)
túopa (1)
tugus (2)
tris (2)
tutas (2)
tvnksnis (1)

tvrtas, -à (3)
tvorà (4)
gis (2) 
kis (1) 
ūksm (4)
ūmùs, - (3, 4)
úodas (3)
úoga (1)
uolà (4)
uolùs, - (4)
úosis (1)
uosl (4)
úostas (1)
uošvia (4) (uošvis ir uošvė)
úošvis, -ė (1)
pas (2), pas (1)
ùrvas (3)
sas (2)
vjas (1)
vėl (4)
vėlùs, - (4)
vėsà (4)
vėsùs, - (4)
vtra (1)
vėž (4)
vėžỹs (3)
vėžlỹs (4)
vielà (4)
viẽšas, -à (4)
vietà (2)
vikas (4)
vlna (1)
vilns (4)
vilts (3, 4)
vỹnas (2) 
vngis (1)
výras (1)
vibas (4)
vỹris (2)
vivė (2)
vržis (1) (toks krūmas)
vyšnià (2)

vókas (3)
vóras (3)
zýlė (1)
zukis (2)
žąss (4)
žỹbsnis (2)
žỹdai (2)
žýdras, -à (3)
žedas (3)
žiemà (4)
žiev (4)
žỹgis (2)
žym (4)
žymùs, - (4)
žiñgsnis (2)
žynỹs, - (4)
žiógas (3)
žiõplas, -à (4)
žioplỹs, - (4)
žiótys (1)
žrgas (3)
žrklės (1)
žrnis (1)
žiùrkė (1)
žmogùs (4), žmónės (3)
žmonà (3)
žnýplės (1)
žõdis (2)
žol (4)
žūkl (4)
žūts (4)
žvėrs (3)
žvigsnis (2)
žvỹras (2, 4)
žvrblis (1)
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4 priedas. Dažnesnių paprastųjų ir mišriųjų 
veiksmažodžių sąrašas

bgti, bga, bgo
beti, bẽria, brė; bérti, bẽria, brė
byrti, bỹra, byrjo
brti, bỹra, bro
bjùrti, bjra, bjùro
blsti, blsta, blso
blỹkšti, blỹkšta, blỹško
blikšti, blikšta, bliško
blõgti, blõgsta, blõgo
blõkšti, blõškia, blõškė
brkšti, brkšta, brško
brsti, brsta, bréndo
bržti, bržia, bržė
brnkti, brnksta, brnko
bgti, bgsta, bgo
bti, bva, bùvo
čiulbti, čiùlba, čiulbjo
čiúopti, čiúopia, čiúopė
čiuõžti, čiuõžia, čiuõžė
cýpdyti, cýpdo, cýpdė
cỹpti, cỹpia, cỹpė
dėbsóti, dbso, dėbsójo
dstyti, dsto, dstė
dti, dẽda, djo
dėvti, dvi, dėvjo
dýgti, dýgsta, dýgo
dỹkti, dỹksta, dỹko
dilgsti, dlgsi, dilgsjo
diñgti, diñgsta, diñgo
drbti, drẽbia, drbė
drksti, drẽskia, drskė
drkti, drksta, drko
driẽkti, driẽkia, driẽkė
drybsóti, drỹbso, drybsójo
drỹkti, drỹksta, drỹko
drsti, drsta, drso
dróžti, dróžia, dróžė
drusti, drusčia, drustė

dulkti, dùlka, dulkjo
dukti, dukia, dukė
dùmti, dùmia, dmė
dundti, dùnda, dundjo
dunksti, dùnksi, dunksjo
dúoti, dúoda, dãvė
dùrstyti, dùrsto, dùrstė
dùrti, dùria, drė
dùsti, dsta, dùso
dùžti, džta, dùžo
dvsti, dvẽsia, dvsė
dvõkti, dvõkia, dvõkė
džiáuti, džiáuna, džióvė
džiti, džista, dživo
dldyti, dldo, dldė
dlti, dỹla, dlo
drbti, drba, drbo
drti, dria, dýrė
degti, degia, degė
dgzti, dzgia, dzgė
dkti, dksta, dko
eti, ena, jo
sti, da, dė
gélti, gẽlia, glė
gérti, gẽria, grė
gýdyti, gýdo, gýdė
giedóti, geda, giedójo.
glti, glia, gýlė
gimdýti, gido, gidė
gmti, gmsta, gmė
gnti, gna, gýnė
giñti, gẽna, gnė
girgždti, grgžda, girgždjo
gýti, gỹja, gjo
grdyti, grdo, grdė
grti, gria, gýrė
gžti, gỹžta, gžo
glbti, glbia, glbė
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glóstyti, glósto, glóstė
glūdti, gldi, glūdjo
gnýbti, gnýbia, gnýbė
góbstyti, góbsto, góbstė
góbti, góbia, góbė
gõžti, gõžia, gõžė
grbstyti, grbsto, grbstė
grbti, grbia, grbė
grsti, grẽsia, grsė
griẽbti, griẽbia, griẽbė
grežti, grežia, grežė
grizti, grizta, grizdo
grsti, griñdžia, griñdė
grsti, grỹsta, grso
griti, griva, griùvo
gržti, gržta, gržo
gróbstyti, gróbsto, gróbstė
gróbti, gróbia, gróbė
gróti, grója, grójo
grsti, grda, grdo
gùiti, gùja, gùjo
guldýti, gudo, gudė
guti, gùla, gùlė
gùndyti, gùndo, gùndė
gúosti, gúodžia, gúodė
gurgti, gùrga, gurgjo
gugti, gugia, gugė
gžti, gžia, gžė
ieškóti, eško, ieškójo
lgti, lgsta, lgo
ilsti, lsi, ilsjo
isti, ista, iso
iti, ma, mė
iñkšti, iñkščia, iñkštė
rstyti, rsto, rstė
rti, ỹra, ro
rti, ria, ýrė
izti, izta, izo
jóti, jója, jójo
jùngti, jùngia, jùngė
júosti, júosia, júosė
juõsti, juõsta, juõdo

kárti, kãria, kórė
ksti, kánda, kándo
kélti, kẽlia, klė
kýboti, kýbo, kýbojo; kybti, kýbo, kybjo
kipti, kepa, kipo
kisti, keta, kito 
ksti, kiñta, kto
kýšoti, kýšo, kýšojo; kyšti, kýšo, kyšjo
kiùrti, kira, kiùro
kliedti, kledi, kliedjo
klỹkti, klỹkia, klỹkė
klipti, klipsta, klipo
klýsti, klýsta, klýdo
kliti, kliva, kliùvo
klóstyti, klósto, klóstė
klóti, klója, klójo
klūṕti, klpi, klūpjo
klpoti, klpo, klpojo
kõpti, kõpia, kõpė „imti medų“
kópti, kópia, kópė „lipti“
kósėti, kósi, kósėjo
kóšti, kóšia, kóšė
krỹpti, krỹpsta, krỹpo
krsti, kriñta, krto
kviẽsti, kviẽčia, kviẽtė
kvõsti, kvõčia, kvõtė
lkti, lẽkia, lkė
lémti, lẽmia, lmė
lýdyti, lýdo, lýdė
liẽpti, liẽpia, liẽpė
liẽsti, liẽčia, liẽtė
leti, leja, lejo 
lkti, liẽka, lko
liñkti, liñksta, liñko
lpti, lipa, lpo
lsti, leñda, liñdo
lýsti, lýsta, lýso
lytti, lỹti, lytjo
lýti, lỹja, ljo
liūdti, lidi, liūdjo
liuõbti, liuõbia, liuõbė
(nu)listi, (nu)lista, (nu)lido
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lõbti, lõbsta, lõbo; lóbti, lóbsta, lóbo
lódyti, lódo, lódė
lópyti, lópo, lópė
lõšti, lõšia, lõšė
lóti, lója, lójo
lžti, lžta, lžo
mąstýti, msto, mstė
máuti, máuna, móvė
mgti, mgsta, mgo
mlti, mlsta, mlo
mtyti, mto, mtė
mžti, mžia, mžė
miegóti, miẽga, miegójo
mylti, mýli, myljo
mndyti, mndo, mndė
mnkyti, mnko, mnkė
miñti, mna, mýnė
mirgti, mrga, mirgjo
mirksti, mrksi, mirksjo
miti, mršta, mrė
msti, miñta, mto
mokti, móka, mokjo
mókyti, móko, mókė
móti, mója, mõjo
mùistyti, mùisto, mùistė
murksti, mùrksi, murksjo
mukti, mukia, mukė
murmti, mùrma, murmjo
mūvti, mvi, mūvjo
nérti, nẽria, nrė
niežėti, niẽži, niežjo
niežtti, niẽžti, niežtjo
nỹkti, nỹksta, nỹko
niršt, ništa, nišo
nirt, nỹra, nro
niurnti, niùrna, niurnjo
niùrti, nira, niùro
niurzgti, niùrzga, niurzgjo
nókti, nóksta, nóko 
norti, nóri, norjo
nõrti, nõrsta, nõro; nórti, nórsta, nóro
õšti, õšia, õšė

piẽšti, piẽšia, piẽšė
pgti, piñga, pgo
pỹkti, pỹksta, pỹko
plti, pla, pýlė
pnti, pna, pýnė
pyškti, pýška, pyškjo
pjáuti, pjáuna, pjóvė
pláuti, pláuna, plóvė
plsti, plẽčia, pltė
plšyti, plšo, plšė
pliẽksti, pliẽskia, pliẽskė
plekti, plekia, plekė
plýšti, plýšta, plýšo
plytti, plỹti, plytjo
pliupti, pliupia, pliupė
plõti, plója, plójo
plkti, plkia, plkė
plsti, plsta, pldo
poškti, póška, poškjo
pdyti, pdo, pdė
pukti, puksta, puko
pùlti, púola, púolė
puõšti, puõšia, puõšė
pti, pva, pùvo
psti, pùčia, ptė
raudóti, ráuda, raudójo
ráuti, ráuna, róvė
rkti, rkia, rkė
reti, rẽmia, rmė
rpti, rpia, rpė
rsti, reñčia, reñtė
ržti, ržia, ržė
riẽkti, riẽkia, riek
riẽsti, riẽčia, riẽtė
rýmoti, rýmo, rýmojo
rmti, rmsta, rmo
riñkti, reñka, riñko
ryšti, rỹši, ryšjo
rýti, rỹja, rjo
ródyti, ródo, ródė
rgti, rgsta, rgo
rūkýti, rko, rkė
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rkti, rksta, rko
ruõšti, ruõšia, ruõšė
sėdti, sdi, sėdjo
sémti, sẽmia, smė
ssti, sda, sdo
sti, sja, sjo
sekti, sekia, sekė
seti, seja, sejo; siẽti, siẽja, siẽjo
sipti, sipsta, sipo
silyti, silo, silė
siubti, siubia, siubė
sisti, siuñčia, siuñtė
siti, siùva, siùvo
skélti, skẽlia, sklė
sksti, sksta, skeñdo
sksti, skẽčia, sktė
skesti, skedžia, skedė
sklti, skỹla, sklo
sknti, skna, skýnė
skrstyti, skrsto, skrstė
skrti, skria, skýrė
skreti, skreja, skrejo
skrósti, skródžia, skrõdė
skúosti, skúodžia, skúodė
skusti, skusta, skudo
sksti, skùndžia, skùndė
slgti, slẽgia, slgė; slgti, slgia, slgė
slpti, slẽpia, slpė
sliñkti, sleñka, sliñko
slypti, slỹpi, slypjo
slýsti, slýsta, slýdo
sliuõgti, sliuõgia, sliuõgė
slópti, slópsta, slópo
slgti, slgsta, slgo
smgti, smiñga, smgo
smikti, smiksta, smiko
smirdti, smrdi, smirdjo
smrsti, smrsta, smrdo
smõgti, smõgia, smõgė
smùkti, smuñka, smùko
sngti, sniñga, sngo
snsti, snsta, sndo

sopti, sópa, sopjo
sõpti, sõpsta, sõpo; sópti, sópsta, sópo
spsti, spéndžia, spéndė
spti, spja, spjo
spiẽgti, spiẽgia, spiẽgė
spiẽsti, spiẽčia, spiẽtė
spirgti, sprga, spirgjo
sprti, spria, spýrė
spoksóti, spõkso, spoksójo
sprsti, spréndžia, spréndė
spriñgti, spriñgsta, spriñgo
sprógti, sprógsta, sprógo
sprsti, sprsta, sprdo
spurdti, spùrda, spurdjo
srbti, srẽbia, srbė
sregti, sregia, sriegė
srti, srva, srùvo
stiẽbti, stiẽbia, stiẽbė
stýgti, stýgsta, stýgo
stngdyti, stngdo, stngdė
stngti, stngsta, stngo
stypsóti, stỹpso, stypsójo
stýroti, stýro, stýrojo; styróti, stýro, styrójo
strti, stỹra, stro
stóti, stója, stójo
stovti, stóvi, stovjo
stubti, stubsta, stubo
stùmdyti, stùmdo, stùmdė
stùmti, stùmia, stmė
stvérti, stvẽria, stvrė
sdyti, sdo, sdė
suñkti, suñksta, suñko
suõkti, suõkia, suõkė
sveti, svẽria, svrė; svérti, svẽria, svrė
svlti, svỹla, svlo
šálti, šla, šãlo
šáuti, šáuna, šóvė
ščiti, ščiva, ščiùvo
šlti, šlsta, šlo
šérti, šẽria, šrė
šiẽpti, šiẽpia, šiẽpė
šldyti, šldo, šldė
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šiti, šỹla, šlo
šypsóti, šỹpso, šypsójo
špti, šipa, špo
šisti, šista, šido
šiupti, šiupsta, šiupo
šleti, šleja, šlejo; šliẽti, šliẽja, šliẽjo
šlýti, šlỹja, šljo
šlúostyti, šlúosto, šlúostė
šlúoti, šlúoja, šlãvė
šniõkšti, šniõkščia, šniõkštė
šnỹpšti, šnỹpščia, šnỹpštė
šókti, šóka, šòko
šviẽsti, šviẽčia, šviẽtė
švipti, švipia, švipė
švikšti, švikščia, švikštė
švsti, šviñta, švto 
švytti, švỹti, švytjo
tąsýti, tso, tsė
tsti, tsia, tsė
tiẽkti, tiẽkia, tiẽkė
tiẽsti, tiẽsia, ties
týkoti, týko, týkojo
tỹkti, tỹksta, tỹko
tldyti, tldo, tldė
tylti, tỹli, tyljo
tipti, tepa, tipo
tlti, tỹla, tlo
tingti, tngi, tingjo
tngti, tngsta, tngo
tnti, tnsta, tno
tirpdýti, tipdo, tipdė
tirpýti, tipo, tipė
tipti, tipsta, tipo
trti, tria, týrė
tsti, tsta, tso
tžti, tỹžta, tžo
tõlti, tõlsta, tõlo; tólti, tólsta, tólo
treti, trẽmia, trmė
tršti, tršia, tršė
trýkšti, trýkšta, trýško
trinksti, trnksi, trinksjo
trnti, trna, trýnė

trỹpti, trỹpia, trỹpė
tristi, trisia, trisė
trókšti, trókšta, tróško
trkti, trksta, trko
tnoti, tno, tnojo; tūnóti, tno, tūnójo
tuõkti, tuõkia, tuõkė
tpti, tpia, tpė
tžti, tžta, tžo
tvérti, tvẽria, tvrė
tvýroti, tvýro, tvýrojo; tvyróti, tvýro, tvyrójo
tvóti, tvója, tvójo
ulbti, ùlba, ulbjo
kti, kia, kė
uñkšti, uñkščia, uñkštė
úosti, úodžia, úodė
úostyti, úosto, úostė
ugzti, uzgia, uzgė
vélti, vẽlia, vlė
vémti, vẽmia, vmė
vėpsóti, vpso, vėpsójo
vérti, vẽria, vrė
vsti, vsta, vso
viešti, viẽši, viešjo
výkdyti, výkdo, výkdė
vỹkti, vỹksta, vỹko
vlgyti, vlgo, vlgė
vikti, veka, viko
vlti, vlia, výlė
vrkdyti, vrkdo, vrkdė
visti, vista, vito 
vrti, vérda, vrė
vypsóti, vỹpso, vypsójo
výsti, výsta, výto
výstyti, výsto, výstė
výti, vẽja, vjo
võgti, vãgia, võgė
vóžti, vóžia, vóžė
zỹzti, zỹzia, zỹzė
zùiti, zùja, zùjo
žélti, žẽlia, žlė
žėrti, žri, žėrjo
žeti, žẽria, žrė; žérti, žẽria, žrė
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žybsti, žýbsi, žybsjo
žiẽbti, žiẽbia, žiẽbė
žiẽsti, žiẽdžia, žiẽdė
žlti, žỹla, žlo
žiopsóti, žiõpso, žiopsójo
žióti, žiója, žiójo
žį́sti, žnda, žndo
žiūrti, žiri, žiūrjo
žliubti, žliubia, žliubė
žnýbti, žnýbia, žnýbė
žti, žva (žsta), žùvo
žviẽgti, žviẽgia, žviẽgė
žvilgti, žvlga, žvilgjo

Sutrumpinimai

a. – asmuo
aukšč. l. – aukščiausiasis laipsnis
aukšt. l. – aukštesnysis laipsnis
bdv. – būdvardis
bendr. – bendratis
būs. l. – būsimasis laikas
būt. k. l. – būtasis kartinis laikas
būt. d. l. – būtasis dažninis laikas
būt. l. – būtasis laikas
dgs. – daugiskaita
dkt. – daiktavardis
dlv. – dalyvis
es. l. – esamasis laikas
gal. – galininkas
įnag. – įnagininkas
įv. – įvardis
kilm. – kilmininkas
liep. n. – liepiamoji nuosaka
mot. g. – moteriškoji giminė
naud. – naudininkas
neveik. r. – neveikiamoji rūšis
pad. – padalyvis
pusd. – pusdalyvis
reik. – reikiamybės dalyvis
sktv. – skaitvardis
sngr. – sangrąžinis
šauksm. – šauksmininkas
tar. n. – tariamoji nuosaka
vard. – vardininkas
veik. r. – veikiamoji rūšis
viet. – vietininkas 
vyr. g. – vyriškoji giminė
vksm. – veiksmažodis
vns. – vienaskaita
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