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Įvadas

Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimas remiasi vakarų aukštaičių kauniškių tarme. Šis procesas 

galutinai susiformavo paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais. Iki tol buvo nueitas ilgas kelias, 

nuveiktas didelis darbas, nes „lietuvių literatūrinė1 kalba atsirado ne iš karto. Jos formavimasis 

truko daugiau kaip 400 metų <...>. Lietuvių raštijos pirmtakai, XVI–XVII a. lietuvių kalbos 

paminklų autoriai ir vertėjai, kiekvienas rašė gimtąja tarme“ (Grinaveckienė, 1967, 150). Tačiau 

kartu jie jau stengėsi raštiją padaryti prieinamą kiekvienam skaitytojui. Taigi tuo metu prasidėjo 

pirmieji bandymai nustatyti bendrinės kalbos normas.

A. Vidžiūnas nurodo, jog XVI a. pab.–XIX a. pab. etapui „būdinga moksliškai silpnai pagrįsta 

kodifikacija, tvirtų teorinių pagrindų nebuvimas“ (Vidžiūnas, 1997, 13). Vis dėlto šio etapo pradžia 

padėjo tvirtus pagrindus tolesniam bendrinės kalbos norminimui. 

Pirmasis lietuvių kalbos tekstus ištisai kirčiavo M. Daukša („Kathechismas arba mokslas 

kiekwienam krikszczionii priwalus“ (1595), „Postilla catholicka“ (1599)). „Nors jis priegaidžių 

nežymi, <...> bet vis dėlto iš jo <...> vartojamų kirčiuojamųjų ženklų daug kur galime susekti ne tik 

kirčio vietą, bet ir tam tikrų žodžių priegaides“ (Skardžius, 1935, 12). 

Kirčiavimo tradicija išlaikoma D. Kleino veikale „Grammatica Lithvanica“ (1653). 

Kalbininko kirčiavimo reikšmė yra itin svari, nes „Jono Rėzos pradėtos, o Kleino gramatiškai 

įtvirtintos kirčių žymėjimo tradicijos <...> buvo laikomasi net iki XIX amžiaus vidurio“ (Vidžiūnas, 

1997, 15). Šioje gramatikoje jau esama nuorodų apie priegaidžių egzistavimą. Plačiau ir išsamiau 

apie tai kalbama tik beveik po šimtmečio išleistoje anoniminėje gramatikoje „Universitas 

Lingvarum Litvaniae“ (1737) (Vitkauskas, 1988, 20–21; Stundžia, 1995, 1).

Lietuvių kalbos kirčiavimo norminimui įtaką darė ir K. Donelaitis. Jo poema „Metai“ buvo 

puikiai sukirčiuota ir laikoma istorinės lietuvių kalbos akcentologijos šaltiniu. Be to, K. Donelaitis 

nuolat pabrėždavo taisyklingo kirčiavimo reikšmingumą bei reikalingumą.

Didelę reikšmę lietuvių kalbos kirčiavimui turėjo F. Kuršaitis. Jis pirmasis ištyrinėjo ir 

išsamiai aprašė lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę, „nustatė jų svarbiausias ypatybes, kirčiavimo 

dėsnius <...>. Taigi F. Kuršaitis puikiai įsigilino į visą akcentologiją ir padėjo visam mūsų 

kirčiavimo mokslui kertinius akmenis“ (Vitkauskas, 1988, 29, 32).

XIX a. pab.–XX a. pr. sustiprėja lietuvių kalbos kirčiavimo kodifikacija. Ją lydi „ir laipsniškas 

akcentinių normų formavimasis, realiai egzistuojančios bendrinės kalbos akcentinės sistemos 

susidarymas“ (Vidžiūnas, 1997, 21). XIX a. pab. susiformuoja bendrinė kalba aukštaičių kauniškių 

tarmės pagrindu, kuri galutinai įtvirtinama J. Jablonskio „Lietuviškos kalbos gramatikoje“ (1901). 

                                                
1 Seniau vietoj bendrinės buvo vartojamas literatūrinės kalbos terminas, plačiau žr. (Grinaveckienė, 1967, 150).
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J. Jablonskio įnašas į lietuvių kalbotyros istoriją yra labai didelis. Jis 1899 m. išleidžia ištisai 

kirčiuotą P. Avižonio parengtą „Lietuvišką gramatikėlę“, jau minėtą „Lietuviškos kalbos 

gramatiką“ (1901). „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1922) taip pat kalbama apie bendrinės lietuvių 

kalbos kirtį, jo pobūdį (Vitkauskas, 1988, 47–48). J. Jablonskis „paklojo nepajudinamą bendrinio 

kirčiavimo pamatą ir savo autoritetu stūmė tą kirčiavimą tobulumo link“ (Vidžiūnas, 1997, 24).

Trečiajame dešimtmetyje išryškėja K. Būgos nuopelnai. 1924 m. išleisto „Lietuvių kalbos 

žodyno“ skyrius „Kirčio mokslas ir priegaidės mokslas“ turėjo didelę reikšmę „bendrinės lietuvių 

kalbos kirčiavimo kodifikacijai, sisteminių akcentinių ryšių suvokimui, kirčiavimo dėstymo 

metodikai“ (Vidžiūnas, 1997, 25).

Trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio kodifikacija „reiškėsi ir, galima būtų pasakyti, ypač 

liberaliu, kopijuojamuoju, ne sisteminiu žvilgsniu į kalbos vartoseną pasižyminčios kodifikacijos 

nuostatos“ (Vidžiūnas, 1997, 34). Dar buvo bandoma „dirbtiniu būdu kelti pietų aukštaičių 

kirčiavimą. Čia turimas galvoje Stasio Dabušio kirčiuotas šeštasis Petro Klimo chrestomatijos 

„Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms“ leidimas“ (Vidžiūnas, 1997, 34–35).

Minėtini P. Skardžiaus nuopelnai bendrinės kalbos kodifikacijai. 1936 m. išleistoje knygoje 

„Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas“ jis išsamiai aprašė visų kalbos dalių kirčiavimą, akcentavo 

tarmių svarbą, analizavo metatonijos reiškinius. 1968 m. knygoje „Lietuvių kalbos kirčiavimas“ 

stengėsi parodyti ne tik bendrinės kalbos, bet ir tarmių bei senųjų raštų kirčiavimo įvairumą, iškelti 

svarbiausius pakitimus ir paaiškinti jų priežastis (Laigonaitė, 1971, 209). Lietuvių kalbos kirčio ir 

priegaidės reiškinius jis lygina su kitų kalbų faktais. Taip pat P. Skardžius yra parašęs daugybę 

straipsnių, kuriuose aptariami bendrinės kalbos pagrindai, jos kodifikacijos kriterijai (Rosinas, 

1994, 6–7).

A. Pakerys nurodo, jog „nuo ketvirtojo dešimtmečio iki šių dienų bk.2 kirčiavimo pagrindai 

nebuvo keičiami, tikslinta tik kai kurių darinių, pavienių žodžių kirčiavimo norma. Svarbieji 

dabartinės bk. kirčiavimo bruožai nagrinėjami vėlesniuose darbuose“ (Pakerys, 1994, 5). Iš tiesų 

penktajame dešimtmetyje kalbos kodifikacijos procesas buvo prislopintas. To priežastis – Antrasis 

pasaulinis karas. Po karo, 1948 m., pasirodo „Lietuvių kalbos rašybos žodynas“, kurio 

„Kirčiavimo“ skyriuje pateikiamos svarbiausios kirčiavimo taisyklės bei jų paaiškinimai. Tačiau to 

nepakako, daug kas kito, o domėjimasis kirčiavimu buvo gana mažas (Vitkauskas, 1988, 59–60).

1959 m. pasirodo A. Laigonaitės „Literatūrinės lietuvių kalbos kirčiavimas“. Autorė pirmoji 

išleido „išsamią kirčiavimo monografiją, kurioje iškeltos visos svarbiausios lietuvių kalbos 

kirčiavimo ypatybės, aprašyti visų kalbos dalių akcentuaciniai dėsniai, diegiamos į vartoseną 

įvairios akcentologijos normos“ (Vitkauskas, 1988, 61). Ji pirmoji eksperimentiškai tyrinėjo 

                                                
2 Lingvistinis bendrinės kalbos sutrumpinimas.
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priegaides, pripažino jų dinamiškumą. Taigi jos monografija laikoma viena iš geriausių 

akcentologijos knygų.

V. Vitkauskas nurodo, jog „po 1960 m. akcentologijos klausimais buvo rašyta daug. Vieni 

rašė daugiausia vartojimo klausimais <...> (V. Vaitkevičiūtė, A. Pupkis, A. Pakerys ir kt.), kiti 

sprendė teorinius atskirų kalbos dalių kirčiavimo reikalus (A. Laigonaitė <...>), treti nagrinėjo, kaip 

apskritai tvarkytinas kirčiavimas“ (Vitkauskas, 1988, 70).

XX a. pab–XXI a. pr. akcentologijos mokslas toliau klesti. Išleista darbų, susijusių su 

akcentologija, pvz.: V. Kavaliausko „Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių 

kirčiavimas“ (2000); D. Mikulėnienės „Metatonija“ (1982), „Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokinio 

knyga“ (1996), „Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos 

kilmė“ (2005); A. Pakerio „Tarptautinių žodžių kirčiavimas“ (1991), „Akcentologija“ (D. 1, 1994; 

D. 2, 2002); B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo sistema“ (1995), „Lietuvių kalbos 

kirčiavimas. Mokytojo knyga“ (1996); V. Vaitkevičiūtės „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas“ 

(2004); A. Vidžiūno „Jono Jablonskio akcentologija“ (1997); V. Vitkausko „Lietuvių kalbos 

kirčiavimo žinynas“ (1995) ir kt. 

Taigi dabar bendrinės kalbos kirčiavimas remiasi vakarų aukštaičių kauniškių šnektos sistema. 

Kalbos norminimo procesas tęsėsi ištisus šimtmečius ir nuėjo sunkius kelius. A. Piročkinas teigia, 

jog iš tiesų „kalbos norminimas yra sunkus ir atsakingas dalykas. Nesunku kodifikuoti 

pseudonormą, t. y. reiškinį, kuris nėra perspektyvus ir vėliau visuomenės atmetamas, arba 

nepripažinti norma reiškinio, kuris kaip tik įsigali, tampa norma. Tada kyla konfliktas tarp 

vartojančios bendrinę kalbą visuomenės ir kodifikacijos, yra bendrinės kalbos stabilumas, jos 

aiškumas“ (Piročkinas, 1978, 14). A. Girdenis ir A. Pupkis nurodo, jog bendrinės kalbos vartotojai 

„reikalauja tvirtos normos, kurios griežtai laikytųsi siuntėjas ir kurią puikiai išmanytų adresatas. 

Mažiausias tos normos pažeidimas <...> apsunkins savitarpio supratimą“ (Girdenis, Pupkis, 1978, 

53–66). 

Šio darbo objektas – „Lietuvių kalbos gramatikos3“ I tomo morfonologiniai kirčiavimo 

principai. Įvairių raštų kirčiavimo nagrinėjimas nėra naujas dalykas, pvz.: P. Skardžius tyrinėjo 

M. Daukšos, T. Buchienė – K. Donelaičio, Z. Zinkevičius – 1605 m. katekizmo, A. Vidžiūnas –

J. Jablonskio raštų kirčiavimą ir pan. Vis dėlto LKG I kirčiavimas nėra tirtas. Be to, iš viso yra 

mažai nagrinėtas įvairių raštų kirčiavimas morfonologiniu aspektu.

Pagrindinis darbo tikslas – ištirti LKG I kirčiavimą, išnagrinėti šiandieninės kirčiavimo 

normos neatitinkančius žodžius, išsiaiškinti, iš kur atsirado toks kirčiavimas. Taip pat kreipiamas 

dėmesys į morfonologinius kirčiavimo principus. Šio tipo išsamių tyrinėjimų, kaip jau minėta, yra 

labai mažai. B. Stundžia teigia, „kad ligi šiol daugumas mūsų akcentologų tenkinosi empiriniu 

                                                
3 Toliau darbe bus vartojama santrumpa LKG I.
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aprašinėjimu (kirčiuojama taip ir taip, o kodėl taip, o ne kitaip, klausimas nekeliamas), kirčiavimą 

mažai siejo su žodžio morfemine sandara, epizodiškai aptardavo jo ryšį su žodžių daryba bei 

semantika“ (Stundžia, 1995, XI).

Vis dėlto pastaruoju metu atsiranda vis daugiau kalbininkų, nagrinėjančių bendrinės kalbos 

kirčiavimą remiantis morfonologiniais principais. Minėtini A. Pakerio, D. Mikulėnienės, 

B. Stundžios ir kt. darbai. B. Stundžia nurodo, kad „per pastaruosius dešimt metų reta kuri lietuvių 

kalbotyros šaka progresavo taip, kaip akcentologija. <…> Lietuvių kalbos kirtį ir priegaidę pradėta 

traktuoti kaip morfemų ypatybes, o žodžių morfemas pradėta skirstyti pagal jų santykį su kirčiu ir 

priegaide bei kiekybe“ (Stundžia, 1996, 11). Taigi akcentologija žengia naują žingsnį. 

Darbe aptariami 257 įvairių kalbos dalių žodžiai, surinkti iš LKG I tomo. Jie LKG I 

pateikiami norint iliustruoti tam tikrus kalbos reiškinius, ypatybes ir pan. Atrinkti tik tie žodžiai, 

kurių kirčiavimas neatitinka bendrinės kalbos kirčiavimo normos arba turi akcentinių variantų. 

Analizuojamas tik bendrinėje kalboje vartojamų žodžių kirčiavimas (tarmybės nėra įtrauktos). 

Aptariami bendriniai (tikriniai žodžiai taip pat neįtraukiami), tarptautiniai daiktavardžiai. 

Daugiaskiemeniai vardažodžiai, kurie turi tik formaliai su priesagomis sutapusius baigmenis, 

aptariami greta panašaus kirčiavimo priesagų vedinių. Nurodomas savitas įvardžių kirčiavimas. 

Asmenuojamosios veiksmažodžio formos aptariamos atsižvelgiant į pagrindines formas (pirminiai 

ir mišrieji veiksmažodžiai) arba į darybos afiksus (priesaginiai, priešdėliniai veiksmažodžiai). 

Prieveiksmių kirčiavimo aiškinimas siejamas su daryba. 

LKG I pateikti žodžiai šiame darbe suskirstyti į skyrius pagal morfonologinius principus. 

Pirmiausia nagrinėjamas bendrinės kalbos norminis kirčiavimas, vėliau – kaip kirčiuojama LKG I ir 

kituose veikaluose. Atskirai skiriamas kodifikuotas ir nekodifikuotas kirčiavimas. Surinktų žodžių 

akcentinė galia vaizduojama formulėmis, schemomis bei aptariama pagal morfonologinius 

kirčiavimo principus. Tai daroma remiantis B. Stundžios, A. Pakerio, D. Mikulėnienės ir kt. 

darbais. Kiekviename skyriuje žodžiai nagrinėjami pagal dažnumą. Iš pradžių aptariamos 

gausiausios žodžių grupės, o pabaigoje – rečiausios (turinčios tik po vieną žodį išdėstomos abėcėlės 

tvarka). Kitos kalbos dalys taip pat suskirstytos į smulkesnes grupeles. 

Aprašant LKG I kirčiavimą, visi žodžiai suskirstyti pagal žodžių darybos principus. Čia 

skyrium nagrinėjami pirminiai (paprastieji) vardažodžiai, priesagų, galūnių, priešdėlių vediniai, 

dūriniai; pirminiai, mišrieji, priesaginiai, priešdėliniai veiksmažodžiai; prieveiksmių priesaginiai 

vediniai ir t. t. Taip susisteminta, suskirstyta medžiaga buvo aprašoma norminamuoju ir 

morfonologiniu aspektu. 

Surinktų žodžių kirčiavimas lyginamas su „Lietuvių kalbos žodynu“ (LKŽ), „Dabartinės 

lietuvių kalbos žodynu“ (DŽ1, DŽ2, DŽ3, DŽ4, DŽ5 (išleistu kompaktinėje plokštelėje)), 

P. Skardžiaus „Lietuvių kalbos žodžių daryba“. Išryškėja dvi šių žodžių kirčiavimo tendencijos: 
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buvo laikomasi to meto, kurį pateikia DŽ1, kirčiavimu, arba remiamasi tarmėmis, nors tai ir 

nenurodoma. Keleto žodžių kirčiavimas galbūt yra tik korektūros klaidos.
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DAIKTAVARDIS

Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai

Kalbant apie pirminių daiktavardžių kirčiavimą, pakanka nustatyti pamatinio kamieno ir 

galūnės akcentinę galią. Visi žodžiai tam tikroje morfemoje turi kirtį. „Morfemos, turinčios šią 

savybę, yra stipriosios, neturinčios šios savybės – silpnosios“ (Stundžia, 1995, 5). Taigi 

„akcentologinės vertės atžvilgiu visus vienskiemenius daiktavardžių kamienus galima suskirstyti į 

dvi klases: 1) stiprieji kamienai (A), gaunantys kirtį prieš bet kurią galūnę, pvz.: píev-(-ų), viet-     

(-ų), vìšt-(-ų); 2) silpnieji kamienai (a), gaunantys kirtį tik prieš silpnąją galūnę, pvz.: skíedr- (-ų), 

dien- (-ų), mìgl- (ų)“ (DLKG, 2005, 49). Pirmajai kirčiuotei priklauso daiktavardžiai, turintys 

stiprųjį tvirtapradį kamieną, antrajai – daiktavardžiai, turintys stiprųjį netvirtapradį (trumpą arba 

tvirtagalį) kamieną, trečiajai – daiktavardžiai, turintys silpnąjį tvirtapradį kamieną, ketvirtajai –

silpnąjį netvirtapradį kamieną.

Daiktavardžių „galūnių akcentinė galia nustatoma pagal jų santykį su kirčiu: galinti būti 

kirčiuota galūnė laikytina stipriąja <...>, niekuomet negaunanti kirčio – silpnąja“ (Stundžia, 1995, 

5). Atitinkamai jos žymimos E, e. Dar minėtina galūnių traukumo savybė. Visos galūnės esti 

traukliosios ir netraukliosios. Pagal tai skiriami keturi galūnių tipai: 1) silpnoji netrauklioji galūnė 

(e), niekada negaunanti kirčio, pvz.: píev-ai, dien-ą; 2) silpnoji trauklioji galūnė (è), atitraukianti 

kirtį tik iš bet kokio stiprumo kamieno paskutinio kirčiuoto netvirtapradžio skiemens, pvz.: viet-às, 

migl-às; 3) stiprioji trauklioji galūnė (È), atitraukianti kirtį ir iš stipriųjų kamienų, turinčių 

paskutinį kirčiuotą netvirtapradį skiemenį, ir iš visų silpnųjų kamienų, pvz.: viet-à, skiedr-à; 4) 

stiprioji netrauklioji galūnė (E), atitraukianti kirtį tik iš silpnųjų kamienų, pvz.: skiedr-ų, dien-ų.

Kuri morfema gauna kirtį lemia trys pagrindinės taisyklės:

1) galūnių traukumo taisyklė: trauklioji galūnė atitraukia kirtį iš bet kokio stiprumo kamieno 

paskutinio kirčiuoto netvirtapradžio skiemens;

2) vienodos galios taisyklė: kirtį gauna pirmoji vienodos akcentinės galios morfema;

3) didesnės galios taisyklė: kirtį gauna didesnės akcentinės galios morfema (Pakerys, 2000, 

99–100).

Apibendrinti vardažodžio kamieno akcentiniai principai parodyti 1 schemoje.
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        1 schema. Vardažodžio kamieno akcentinė klasifikacija

     Vardažodžio kamienas

                          STIPRUSIS                 SILPNASIS

           PASKUTINIS JO SKIEMUO PASKUTINIS JO SKIEMUO

NEKIRČIUOTAS      KIRČIUOTAS NEKIRČIUOTAS KIRČIUOTAS

     (1 kirčiuotė)                             (3a, 3b … kirčiuotė)

                      TVIRTAPRADIS       NETVIRTAPRADIS                             TVIRTAPRADIS    NETVIRTAPRADIS

Pirminių daiktavardžių, bendrinėje kalboje turinčių akcentinių variantų, nagrinėjamame tekste 

rasti tik trys. Daiktavardžiai esti su šiomis galūnėmis:

-ė: deivė 2, deivė 4, kregždė 4, kregždė 24. Šiems daiktavardžiams būdingas nenusistovėjęs 

kirčiavimas. Stiprųjį netvirtapradį kamieną (Ã) pradeda išstumti silpnasis netvirtapradis kamienas 

(ã):

Ã + E → ÃE

DEIV + Ė → DEIVĖ, t. y. deivė (2).

Šaknies tvirtagalį kirčiavimą lemia vienodos galios taisyklė. Veikiant didesnės galios 

taisyklei, silpnasis netvirtapradis kamienas kirtį atiduoda stipriajai netraukliajai galūnei (E):

ã + E → ãE

deiv + Ė → deivĖ, t. y. deivė (4).

LKG I šie daiktavardžiai kirčiuojami pagal dvi kirčiuotes: deivė [2]5 756, 107, kregždė [4] 161, 

166. Įdomu tai, kad DŽ1 pateikiama kirčiavimo gretimybių, tačiau LKG I nurodomas tik pirmasis jų 

variantas.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas iki šiol nėra nusistovėjęs: deivė 4, deivė 2 

DŽ2 111, deivė 2, deivė 4 DŽ1 124, DŽ3, 4 114, DŽ5, kregždė 4, kre gždė 2 DŽ1 378, DŽ2 333, DŽ3, 4

331, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje minėtų daiktavardžių kirčiavimas taip pat įvairuoja: deivė [4] SkŽD 

281, deivė 4, deivė 2 LKŽ II 379, kregždė [2] SkŽD 231, kregždė 4, kre gždė 2 LKŽ VI 490.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija daiktavardį deivė siūlo7 kirčiuoti tik pagal 2 kirčiuotę. 

DŽ5 neatsižvelgiama į rekomendacijas ir pateikiama kirčiavimo gretimybių.
                                                
4 Sinchroniškai jau sunku daiktavardį kregždė laikyti vediniu. 
5 Kadangi LKG I (kaip ir SkŽD) nebuvo nurodyta kirčiuotė, šiame darbe ji pateikiama laužtiniuose skliaustuose.
6 Čia ir toliau skaitmuo nurodo LKG I tomo puslapį, kuriame buvo paminėtas žodis (forma).
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-a: oda 1, oda 4. Šalia stipriojo tvirtapradžio kamieno atsirado silpnojo kamieno kirčiavimas. 

Tokį kirčiavimą lemią morfemų akcentinė galia. Pastovųjį kirčiavimą galima pavaizduoti taip:

Á + È → ÁÈ

OD + À → ÓDA, t. y. óda (vns. vard.) (1).

Kaip matyti, šakninį kirčiavimą lemia vienodos galios taisyklė. Stiprusis tvirtapradis kamienas 

(Á), atsidūręs prieš stipriąją traukliąją galūnę (È), išlaiko kirtį.

Veikiant kitai taisyklei, keičiasi ir šio daiktavardžio kirčiavimas. Silpnasis netvirtapradis 

kamienas (ã), atsidūręs prieš stipriąją traukliąją galūnę (È), kirčio neišlaiko:

ã + È → ãÈ

õd + À → odÀ, t. y. odà (vns. vard.) (4).

Taigi tokį kirčiavimą lemia galūnių trauklumo taisyklė bei susilpnėjęs kamienas.

LKG I nurodomas norminis to meto pastovusis kirčiavimas – oda 54, 142, 143.

Bendrinėje kalboje šalia pastoviojo kirčiavimo atsirado kilnojamasis: oda 1 DŽ1 517, oda 1, 

oda 4 DŽ2 465, DŽ3, 4 460, DŽ5.

Tarmėse, senuosiuose raštuose paprastai taip pat nurodoma kirčiavimo gretimybių: oda [1] 

SkŽD 43, oda 1, oda 4 LKŽ VIII 993.

K. Būga nurodo, kad „žmonėse esama palinkimo šakninį kirtį paprastai versti galūniniu, o 

tvirtapradę priegaidę – tvirtagale“ (Būga, 1961, 79). Tą pačią mintį plėtoja ir J. Senkus. Jis teigia, 

kad „plačiai ima įsigalėti naujesnis ar naujas kirčiavimas. Taip yra daugiausia su tvirtapradės 

šaknies žodžiais, kurie virsta tvirtagaliais <…>. Šis polinkis yra toks stiprus ir iš dalies senas 

reiškinys, kad jo nepaisyti yra neįmanoma. <…> Toks kirčiavimo kitėjimas neprieštarauja lietuvių 

kalbos kirčio pagrindams ir istorijai. Tai pateisina kirčiavimo raida, dėl kurios ir atsiranda dvejopas 

kirčiavimas“ (Senkus, 1970, 56–57)8. 

Priesaginiai daiktavardžiai

Priesaginių daiktavardžių kirčiavimui įtaką daro pamatinio kamieno akcentinė galia ir darybos 

formantų akcentinės savybės. Pagal priesagų poveikį pamatiniam kamienui daiktavardžių priesagos 

skirstomos į dvi grupes: 1) dominacines stiprinančiąsias priesagas (P), kurios sustiprina arba 

išlaiko stiprųjį pamatinį kamieną; 2) dominacines silpninančiąsias priesagas (p), kurios susilpnina 

arba išlaiko silpnąjį pamatinį kamieną. Dominacinės stiprinančiosios priesagos dar skirstomos į 1) 

stipriąsias, visada atitraukiančias kirtį į save (P+), 2) silpnąsias (P-), atiduodančias kirtį pamatiniam 
                                                                                                                                                                
7 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gegužės 29 d. (Nr. K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija2.html.
8 Apie šio žodžio kirčiavimą dar žr. (Girdenis, 1967, 6, Lazauskaitė, 1997, 111, Pakerys, 1975, 24–25).
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kamienui. Minėtinos dvejopo akcentinio statuso (neutraliosios) priesagos (P), šalia silpnojo 

kamieno gaunančios kirtį, šalia stipriojo – atiduodančios kamienui. 

Apibendrinta vardažodžio priesagų akcentinė galia pavaizduota 2 schemoje.

        2 schema. Priesagų akcentinė klasifikacija

Priesagos

                                                        dominacinės                                                                            nedominacinės

                                        stiprinan-                                                                      silpninan-         prieškir-      pokirti-

                                         čiosios                                                                           čiosios               tinės            nės

               kirčiuotos                                  nekirčiuotos                     mutage-                    nemutage-

      ninės                          ninės

    akūti-                neakūti-            mutage-                 nemutage-

     nės                      nės                  ninės                      ninės

Dominacinių stiprinančiųjų stipriųjų priesagų vediniai

LKG I rasti septyni daiktavardžiai, turintys dominacines stiprinančiąsias stipriąsias priesagas. 

Tokie vediniai turi kirčiuotą priesagą. Šeši vediniai kirčiuojami pagal antrąją kirčiuotę, vienas –

pagal pirmąją.

-eika. 2 kirčiuotei priklauso trys dominacinės stiprinančiosios stipriosios tvirtagalės priesagos 

-eika vediniai: mušeikà, mušeiką (: mùšti, mùša, mùšė), prašeika, prašeiką (: prašýti, prãšo, prãšė), 

puošeika, puošeiką (: puõšti, puõšia, puõšė).

Priesaginiai daiktavardžiai gauna kirčiuotą tvirtagalę priesagą, pvz.:

x9 + P+ + È → A2È → A2È (t. y. xP+È)

mùš + EIK + À → MUŠEIK-À → mušeikà (2).

                                                
9 Simboliais x, X žymima pamatinio veiksmažodžio akcentinė galia. Iš tiesų tiksliai nustatyti jų akcentinę galią yra 
sunku, nes veiksmažodžiai, kaip žinoma, nėra linksniuojami. Taigi veiksmažodinių daiktavardžių kirčiavimas turi 
specifinių ypatybių. Kaip žinoma, negalima kalbėti apie veiksmažodžių kamienų galią ir kirčio priešpriešą, o tik apie jų 
priegaidę ir kiekybę. Kalbininkas B. Stundžia nurodo, jog „veiksmažodžio kamieno, patekusio į vardažodžio klasę, 
pagrindinės akcentinės savybės „galia“ ir „kirtis (bei jo vieta)“ įgyja opozicinį pobūdį“ (Stundžia, 1995, 58). Vis dėlto, 
nustatant pamatinių veiksmažodžių kamienų akcentinę galią, galima pasiremti priesagos -imas vedinių kirčiavimu. Iš 
paprastųjų (pirminių) veiksmažodžių padaryti daiktavardžiai turi kirčiuotą priesagą, pvz., vežìmas 2 (: vèžti, ve ža, vežė). 
Taigi veiksmažodžio kamienas reiškiasi kaip silpnasis (čia ir toliau jis žymimas x). O iš priesaginių ar mišriųjų 
veiksmažodžių padarytų daiktavardžių priesaga kirčio negauna, pvz., bendrãvimas (: bendráuti, bendráuja, bendrãvo). 
Šiuo atveju pamatinio veiksmažodžio kamienas reiškiasi kaip stiprusis, išlaikantis kirčio vietą ir priegaidę (čia ir toliau 
jis žymimas X). 
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LKG I rasti daiktavardžiai kirčiuojami tik pagal pirmąją kirčiuotę: mušéika 169, 330, prašéika 

330, puošéika 330. Taigi šie vediniai turi dominacinę stiprinančiąją stipriąją tvirtapradę priegaidę:

x + P+ + È → A2È → A2È (t. y. xP+È)

mùš + ÉIK + À → MUŠÉIK-A → mušéika (1).

Reikia paminėti, kad tai yra norminis to meto kirčiavimas, kurį nurodo DŽ1. Vėliau bendrinėje 

kalboje įsitvirtino kilnojamasis kirčiavimas: mušéika 1 DŽ1 480, mušeikà 2 DŽ2 413, DŽ3, 4 411, 

DŽ5, prašeika 1 DŽ1 616, prašeika 2 DŽ2 598, DŽ3, 4 590, DŽ5, puošéika 1 DŽ1 638, puošeikà 2 

DŽ2 637, DŽ3, 4 629, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šios priesagos vedinių kirčiavimas įvairuoja: kirčiuojama pagal 

antrąją ar pirmąją pramaišiui arba pagal antrąją kirčiuotę, pvz.: mušeikà [2] SkŽD 159, mušéika 1, 

mušeikà 2 LKŽ VIII 446, prašeika 2, prašeika 1 LKŽ X 562, puošeikà 2 LKŽ X 932.

-auninkas, -ė. Daiktavardis lalauninkas, -ė (: laláuti, laláuja, lalãvo) priklauso antrajai 

kirčiuotei. A. Pakerys nurodo, kad šis daiktavardis „turi išplėstinę priesagą, sudėtą iš pamatinio 

veiksmažodžio priesagos ir tikrojo darybos afikso -ininkas, -ė dalies“ (Pakerys, 1994, 144). Ši 

tvirtagalė priesaga gauna kirtį:

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

lal + AUNIÑK + as → LALAUNIÑK-as → lalauniñkas (2).

LKG I šis daiktavardis priskiriamas pirmajai kirčiuotei – laláuninkas, ė 333. Dominacinė 

stiprinančioji stiprioji tvirtapradė priesaga taip pat gauna kirtį:

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

lal + ÁUNINK + as → LALÁUNINK-as → laláuninkas (1).

LKG I greičiausiai pateikiamas tarminis kirčiavimas, plg. lalaunin kas, -ė 2, laláuninkas, -ė 1 

LKŽ VII 104.

Bendrinėje kalboje vyrauja tvirtagalės priesagos kirčiavimas: lalaunin kas, -ė 2 DŽ1 406, DŽ2

356, DŽ3, 4 353, DŽ5.

-ėnas. Priesagos -ėnas vedinys brolėnas (: brólis 1) kirčiuojamas pagal pirmąją kirčiuotę. 

Daiktavardžiui būdinga kirčio slinktis į dešinę, plačiau žr. (Mikulėnienė, 2005, 61). Stiprusis 

kamienas atiduoda kirtį dominacinei stiprinančiajai stipriajai tvirtapradei priesagai:

A1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. A1P
+e)

BRÓL + ĖN + as→ BROLĖN-as → brolė nas (1).
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LKG I šio daiktavardžio kirčiavimas nėra nusistovėjęs. Greta norminio dominacinės 

stiprinančiosios stipriosios priesagos kirčiavimo nurodomas tarminis tvirtapradžio kamieno 

kirčiavimas, pvz., brólėnas [1], [1] 414.

Nenorminio tvirtapradžio kamieno kirčiavimą galima pavaizduoti taip:

A1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. A1P
-e)

BRÓL + ĖN + as → BRÓLĖN-as → brólėnas (1).

Taigi nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis turi kirčiavimo variantų, plg. brólėnas [1] 

SkŽD 571, brólėnas 1, 3 (= 3a?10), brolėnas 1 LKŽ I 1069.

Bendrinėje kalboje teiktinas tik pastovusis priesagos -ėnas kirčiavimas: brolėnas 1 DŽ1 91, 

DŽ2 89, DŽ3, 4 90, DŽ5. 

-iškis, -ė. 2 kirčiuotei priklauso daiktavardis kalnìškis, -ė (: kálnas 3). Daiktavardžio kirtis taip 

pat pasislenka į dešinę. Dominacinė stiprinančioji stiprioji priesaga neatiduoda kirčio stipriajam 

kamienui:

a1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. a1P
+E)

káln + ÌŠK + YS → KALNÌŠK-IS → kalnìškis (2).

LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių, t. y. kirčiuojama arba šaknis, arba priesaga, pvz., 

kálnìškis, -ė [1], [2] 412. Toks kirčiavimas greičiausiai yra atkeliavęs iš tarmių. Kai tarmėse 

pamatinis daiktavardis kálnas kirčiuojamas pagal pirmąją kirčiuotę, tai priesaga -iškis reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis silpnasis afiksas:

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-E)

káln + IŠK + YS → KÁLNIŠK-IS → kálniškis (1).

Kai pamatinis kamienas kirčiuojamas pagal trečiąją kirčiuotę, vedinio priesaga gauna kirtį, 

pvz., kalnìškis, -ė.

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiuotina tik priesaga: kalnìškis, -ė 2 DŽ1 305, DŽ2

278, DŽ3, 4 279, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas įvairuoja, pateikiama akcentinių variantų: kálniškis, -ė

[1] SkŽD 158, kálniškis, -ė 1, kalnìškis 2 LKŽ V 148.

-yvė. Daiktavardis gimdyvė (: gimdýti, gimdo, gimdė) kirčiuojamas pagal antrąją kirčiuotę. Šis 

vedinys turi kirčiuotą tvirtagalę priesagą:

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

gimd + YV + Ė → GIMDYV-Ė → gimdyvė (2).

                                                
10 Žr. (Pakerys, 1994, 71).
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LKG I pateikiamas tvirtapradės priesagos kirčiavimas – gimdývė [1] 332. A. Pakerys nurodo, 

kad toks kirčiavimas galėjo būti paimtas iš DŽ1 (gimdývė), „nors klaidų taisymo lapelyje 

patikslinta − gimdyvė 2“ (Pakerys, 1994,147). Matyt, taip buvo kirčiuojama pagal pamatinio 

veiksmažodžio bendraties formos gimdýti kirčiavimą. Taigi priesaga -yvė šiuo atveju reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis stiprusis tvirtapradis afiksas:

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

gimd + ÝV + Ė → GIMDÝV-Ė → gimdývė (1).

Bendrinėje kalboje dažniausiai nurodomas tvirtagalės priesagos kirčiavimas: gimdývė 1 DŽ1

211, gimdyvė 2 DŽ2 172, DŽ3, 4 174, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas įvairuoja: gimdývė [1] (ir gimdyvė [1]) 

SkŽD 388, gimdývė 1, gim dyvė 1 LKŽ III 307.

Dominacinių stiprinančiųjų silpnųjų priesagų vediniai

LKG I rasta vienuolika vedinių, turinčių dominacines stiprinančiąsias silpnąsias priesagas. Šio 

tipo priesagos negauna kirčio. Dažniausiai vediniai kirčiuojami pagal antrąją kirčiuotę, tik keletas 

žodžių priklauso pirmajai. Didžiąją dalį sudaro daiktavardžiai, sudaryti su priebalsinėmis 

priesagomis. Tokios priesagos negali gauti kirčio.

-kis, -kė. Šios priesagos vediniai priklauso 2 kirčiuotei: bal čkis, -ė (: báltas, -à 3), šeškė (: šešì 

4). Priesaga -kis, -kė sustiprina pamatinį kamieną ir jam atiduoda kirtį:

a1 + P- + E → A2E→ A2E (t. y. a1P
-e)

bált+ K + YS → BALČK-IS → balčkis (2).

Šiam daiktavardžiui būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita (pamatinio kamieno akūtas 

virsta cirkumfleksu, žr. (Mikulėnienė, 2005, 11)), plg. báltas : balčkis. Taigi tvirtapradė pamatinio 

kamieno priegaidė vedinyje virsta tvirtagale.

LKG I pateikiama kirčiavimo variantų, pvz.: balčkis [1], [2] 354, šeškė [2] (šèškė [2]) 354. 

Pirmojo daiktavardžio kirčiavimui įtaką galėjo daryti tarminis kirčiavimas, plg. bálčkis 1, bal čkis 2 

LKŽ I 589. Taigi greta norminio tvirtagalio kamieno kirčiavimo pateikiamas tvirtapradis 

kirčiavimas:

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-e)

bált+ K + YS → BÁLČK-IS → bálčkis (1).

Antrojo daiktavardžio šeškė šaknies ilgasis balsis ē konkuruoja su trumpuoju balsiu ĕ. Toks 

kirčiavimas pateikiamas ir DŽ1. Taigi LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas:

a1 + P- + E → A2E→ A2E (t. y. a1P
-e)

šeš + K + Ė→ ŠEŠK-Ė → šeškė (2),
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šeš + K + Ė→ ŠÈŠK-Ė → šèškė (2).

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas kito: balčkis 2 DŽ3, 4 69, DŽ5, šeškė 2, šèškė

2 DŽ1 804, šeškė 2 DŽ2 809, DŽ3, 4 804, DŽ5.

Tarmėse nurodomas tik ilgosios tvirtagalės šaknies kirčiavimas, pvz., šeškė 2 LKŽ XIV 693.

-tas (dgs. vard. -ai). Priesagos -tas vediniai priklauso pirmajai kirčiuotei, tačiau pamažu 

linkstama kirčiuoti pagal antrąją: gnýbtas 1 (: gnýbti, gnýbia, gnýbė), bet gráižtai 1, graižtai 2 

(: gráižyti, gráižo, gráižė, gríežti, gríežia, gríežė). Paprastai stiprusis kamienas išlaiko pamatinio 

žodžio kirčio vietą ir priegaidę:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

GRÁIŽ + T + as → GRÁIŽT-as → gráižtas (1).

To negalima pasakyti apie antrosios kirčiuotės lytis. Joms būdinga cirkumfleksinė priegaidžių 

kaita, plg. gráižyti : grai žtai. Šio daiktavardžio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

GRÁIŽ + T + as → GRAI ŽT-as → graižtas (2).

LKG I šie daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: gnybtas [2] 384, gráižtai [1] 107. Pirmojo 

daiktavardžio priegaidė, žvelgiant iš šiandieninio kirčiavimo normos pozicijų, yra pasikeitusi. Tuo 

metu buvo siūloma daiktavardį gnybtas kirčiuoti tvirtagališkai:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

GNÝB + T + as → GNYBT-as → gnybtas (2).

Toks kirčiavimas nenusižengia to meto kirčiavimo normai, tačiau šiuo atveju atsiranda šaknies 

priegaidžių kaita, plg. gnýbti : gnybtas.

Antrojo daiktavardžio kirčiavimas taip pat atitinka to meto kirčiavimo normą. Čia nurodomas 

tvirtapradės šaknies kirčiavimas, pvz., gráižtai. 

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas kito: gnybtas 2 DŽ1 221, gnýbtas 1 DŽ2 179, 

DŽ3, 4 181, DŽ5, gráižtai 1 DŽ1 224, gráižtai 1, grai žtai 2 DŽ2 181, DŽ3, 4 183, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas įvairuoja: gnýbtas 1, gnybtas 2 LKŽ III 

456, gráižtai 1, graižtai 2, graižtai 3 LKŽ III 505.

-das. Daiktavardis ùžklodas (: užklóti, užklója, užklójo) kirčiuotinas pastoviai. Šiam vediniui 

būdingas mutageniškumas (kirtis pasislenka į paskutinį nuo galo trumpąjį skiemenį):

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

UŽKLÓ + D + as → ÙŽKLOD-as → ùžklodas (1).
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LKG I nurodoma kirčiavimo variantų. Greta pastovaus kirčiavimo pateikiamas ir 

kilnojamasis: ùžklodas [1] (užklõdas) [2] 376. Tokiam kirčiavimui įtaką turėjo tarmės. Abiem 

atvejais šiems daiktavardžiams būdingas mutageniškumas, plg. užklóti : ùžklodas, užklõdas.

Antrosios kirčiavimo gretimybės akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

UŽKLÓ + D + as → UŽKLOD-as → užklodas (1).

Bendrinėje kalboje yra įsitvirtinęs tik pastovusis trumpojo priešdėlio kirčiavimas: ùžklodas 1, 

užklõdas 2 DŽ1 896, ùžklodas 1 DŽ2 890, DŽ3, 4 884, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje taip pat pateikiama kirčiavimo gretimybių: ùžklodas 1, užklõdas 2 

LKŽ XVII 640.

-snis. Priesagos -snis vedinys turi kirčiavimo variantų: pliūpsnis 2, pliūpsnis 111. A. Pakerys 

teigia, jog šio vedinio pamatiniu žodžiu reikėtų laikyti tvirtapradės šaknies veiksmažodį ar ištiktuką 

(plg. pliūptelėti, pliūptelėja, pliūptelėjo, pliūpt) ir patį vedinį kirčiuoti pagal 1 kirčiuotę (Pakerys, 

1994, 134). Taigi tvirtagalis daiktavardžio kirčiavimas yra abejotinas. Minėto daiktavardžio 

kirčiavimą galima pavaizduoti taip:

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

PLIŪP + SN + YS → PLIŪPSN-IS → pliūpsnis (2).

Šiam kirčiavimo variantui būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. pliūptelėti : 

pliūpsnis. Galbūt šį daiktavardį reikėtų sieti su veiksmažodžiu pliaupti, pliaupia, pliaupė. 

Antrasis akcentinis variantas išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę. Šio žodžio 

akcentinė galia atrodytų taip:

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

pliūp + SN + YS → PLIŪPSN-IS → pliūpsnis (1).

LKG I pateikiamas pirmasis dabartinio kirčiavimo akcentinis variantas – pliūpsnis [2] 374. 

Bendrinėje kalboje ilgą laiką buvo nusistovėjęs šio žodžio kirčiavimas pagal antrąją kirčiuotę. 

Vėliau į kirčiavimo sistemą įsiterpia pastovusis kirčiavimas: pliūpsnis 2 DŽ1 599, DŽ2 576, 

pliūpsnis 2, pliūpsnis 1 DŽ3, 4 569, DŽ5.

Kirčiavimo gretimybių nurodoma ir nekodifikuotoje kalboje: pliūpsnis 2, pliūpsnis 1 LKŽ X 

265.

-šis, -ė. Pastoviai kirčiuojamas vedinys nepaslìnkšis, -ė (: nepasliñkti, nepàslenka,

nepasliñko). Šiam daiktavardžiui būdinga šaknies priegaidžių kaita, plg. nepasliñkti : nepaslìnkšis. 

Dominacinė stiprinančioji silpnoji priesaga negauna kirčio:

                                                
11 Plačiau žr. (Pakerys, 1988, 60–67).
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X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

NEPASLIÑK + Š + YS → NEPASLÌNKŠ-IS → nepaslìnkšis (1).

LKG I pateikiamas tvirtagalės šaknies kirčiavimas – nepasliñkšis, -ė [2] 331. Toks 

kirčiavimas atitinka to meto kirčiavimo normą. Vedinys išlaiko pamatinio žodžio kirčio vietą ir

priegaidę. Šio daiktavardžio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X+ P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

NEPASLIÑK + Š + YS → NEPASLIÑKŠ-IS → nepasliñkšis (2).

Bendrinėje kalboje vedinio kirčiavimas kito: nepasliñkšis, -ė 2 DŽ1 493, nepaslìnkšis, -ė 1 

DŽ2 424, DŽ3, 4 420, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas įvairuoja: nepaslìnkšis, -ė [1] SkŽD 316, nepaslìnkšis, -ė

1, nepasliñkšis, -ė 2 LKŽ VIII 664.

-tojas, -a. 1 kirčiuotei priklauso daiktavardis smárkautojas, -a (: smárkauti, smárkauja, 

smárkavo), smarkáutojas, -a (: smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo). Pastaraisiais metais atsirado 

kirčiavimo gretimybių. Jas lemia pamatinio veiksmažodžio kirčiavimo akcentinė galia. Dabar 

kirčiuotinas ketvirtasis arba trečiasis tvirtapradis nuo galo skiemuo. Priesaga -tojas negauna kirčio:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

SMÁRKAU + TOJ + as → SMÁRKAUTOJ-as → smárkautojas (1),

SMARKÁU + TOJ + as → SMARKÁUTOJ-as → smarkáutojas (1).

LKG I pateikiama tik viena šio vedinio kirčiavimo lytis – smárkautojas, -a [1] 318. Toks 

kirčiavimas nurodomas ir DŽ1. 

Bendrinėje kalboje minėto daiktavardžio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: smárkautojas, -a 1 

DŽ1 744, smárkautojas, -a 1, smarkáutojas, -a 1 DŽ3, 4 715, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje taip pat yra kirčiavimo gretimybių: smárkautojas, -a 1, smarkáutojas 

LKŽ XIII 116.

-vė. 1 kirčiuotei priklauso daiktavardis kálvė (: kálti, kãla, kãlė). Stiprusis kamienas išlaiko 

pamatinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę:

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

KÁL + V + Ė → KÁLV-Ė → kálvė (1).

Pagal tarminį kirčiavimą LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių: kalvė [1] (kalvė) [4] 403. 

Antroji lytis priklausytų dominacinių silpninančiųjų priesagų vedinių grupei. Šio žodžio akcentinė 

galia atrodytų taip:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

kál + V + Ė → kalv-Ė → kalvė (4).
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Minėtai kirčiavimo gretimybei būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. kalvę : kálti.

Bendrinėje kalboje norminiu laikytinas pastovusis kirčiavimas: kalvė 1 DŽ1 306, DŽ2 279, 

DŽ3, 4 279, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas įvairuoja: kalvė [1] SkŽD 379, kalvė 1, kalvė 4 LKŽ V 

165.

Prie šios grupės daiktavardžių priskirtini ir balsinių priesagų -ymas, -ula vediniai.

-ymas. 1 kirčiuotei priklauso daiktavardis bráižymas (: bráižyti, bráižo, bráižė) „rėžimas, 

draskymas“, brai žymas (: brai žyti, brai žo, brai žė) „brėžinio darymas“. Kaip matyti, pamatinio 

žodžio reikšmė ir kirčiavimas lemia vedinio akcentinių gretimybių atsiradimą. Vediniai išlaiko 

pamatinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

BRÁIŽ + YM + as → BRÁIŽYM-as → bráižymas (1),

BRAIŽ + YM + as → BRAIŽYM -as → brai žymas (1).

LKG I pateikiamas tvirtapradės šaknies kirčiavimas, pvz., bráižymas 1 290. Reikia paminėti, 

kad LKG I nėra nurodyta šio žodžio reikšmė, nors kituose norminiuose veikaluose tai pateikiama.

Šio daiktavardžio kirčiavimo gretimybės, priklausančios nuo vedinio reikšmės, nurodomos 

visuose norminiuose veikaluose: bráižymas 1 „rėžimas, draskymas“, braĩžymas 1 „brėžinio

darymas“ DŽ1 87, DŽ2 86, DŽ3, 4 88, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje minėtas daiktavardis taip pat kirčiuojamas dvejopai: bráižymas 1, 

brai žymas 1 LKŽ I 986.

-ula. 1 kirčiuotei taip pat priskiriamas daiktavardis žíežula, „nors pamatinis veiksmažodis 

žiežti „pykti, niurzgėti“ bk., rodos, nevartojamas“ (Pakerys, 1994, 105). Šis daiktavardis turi stiprųjį 

kirčiuotą tvirtapradį kamieną:

X + P- + È → A2È → A2È (t. y. XP-È)

ŽÍEŽ + UL + A → ŽÍEŽUL-A → žíežula (1).

LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių: žíežula [1], žiežulà [3b] 332. Taigi į daiktavardį 

reikėtų priskirti nenusistovėjusių dominacinių priesagų vedinių grupei. Tokį kirčiavimą lemia 

tarmės. Tarpusavyje konkuruoja 1 ir 3b kirčiuotė. Greta norminio stipriojo kirčiuoto tvirtapradžio 

kamieno prisišlieja dominacinės silpninančiosios priesagos lytis. Pastarosios lyties akcentinę galią 

galima pavaizduoti taip:

x + p + È → a2È → a2È (t. y. xpÈ)

žiež + ul + À → žiežul-À → žiežulà (3b). 
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Bendrinėje kalboje teiktinas pastovusis tvirtapradis šaknies kirčiavimas: žíežula 1 DŽ1 974, 

DŽ2 964, DŽ3, 4 957, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas taip pat svyruoja: žiežulà [3b], žíežula

[1] SkŽD 186, žíežula 1, žiežulà 3b LKŽ XX 564.

Dominacinių silpninančiųjų priesagų vediniai

LKG I rasti aštuoni dominacinių silpninančiųjų priesagų vediniai. Šios priesagos stiprųjį 

kamieną susilpnina, o silpnąjį išlaiko.

-inas. 3b kirčiuotei priskiriama grupelė daiktavardžių: añtinas 3b (: ántis 1), stir ninas 3b

(: stìrna 1). Priesaga -inas kirtį atiduoda tvirtagaliam kamienui ir jį susilpnina:

A1 + p + e → a2e → a2e (t. y. A1pe)

ÁNT + in + as → añtin-as → añtinas (3b).

Atskirai minėtinas daiktavardis, turintis kirčiavimo variantų, pvz.: gervinas 3b, gérvinas 3a

(: gérvė 1). Tvirtagalį šaknies kirčiavimą pradeda išstumti tvirtapradis: 

A1 + p + e → a2e → a2e (t. y. A1pe)

GÉR + in + as → gérvin-as → gérvinas (3a).

Šiems vediniams būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plačiau žr. (Mikulėnienė, 2005, 

191), plg. ántis : añtinas, gérvė : gervinas, stìrna : stirninas.

LKG I paprastai pateikiama kirčiavimo gretimybių, pvz.: áñtinas [3a], [3b] 143, 418, gervinas 

[3b] 143, stìrninas [3a] 166, stìrninas [3a], [3b] 418. Greta norminio to meto kirčiavimo dažnai 

pateikiama tarminio kirčiavimo variantų, plg. añtinas 3b, ántinas 3a LKŽ I 161, gervinas [3b] SkŽD 

242, gervinas 3b, gérvinas 3a LKŽ III 273, stir ninas 3b, stìrninas 3a LKŽ XIII 823.

Bendrinėje kalboje šių žodžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: ántinas 3a DŽ1 18, añtinas 3b

DŽ2 16, DŽ3, 4 15, DŽ5, gervinas 3b DŽ1 209, gervinas 3b, gérvinas 3a DŽ2 171, DŽ3, 4 172, DŽ5, 

stìrninas 3a DŽ1 770, DŽ2 742, stirninas 3b DŽ3, 4 736, DŽ5.

-alas: spjaudalas 3b (: spjáudyti, spjáudo, spjáudė), traũkalas 3b (: tráukti, tráukia, tráukė). 

Šiems daiktavardžiams būdingas mutageniškumas: „pamatinių žodžių šaknies tvirtapradę priegaidę 

daiktavardžiuose atstoja tvirtagalė priegaidė“ (Pakerys, 1994, 162). 

D. Mikulėnienė nurodo, jog nuo paveldėto vienskiemenio ar dviskiemenio kamieno 

„morfonologinės struktūros dažniausiai ir priklauso priesagos -alas vedinių kirčiavimas. O 

dviskiemenė priesaga (kartu su galūne), „prisegta“ prie darybinio kamieno, lemia kirčio vietą 

išvestiniame žodyje – gali būti kirčiuojamas trečiasis ar ketvirtasis (nuo galo) darinio skiemuo“ 
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(Mikulėnienė, 1994, 77). Priesagos -alas vediniai turi silpnąjį kirčiuotą tvirtagalį kamieną, t. y. 

kirčiuotą trečiąjį nuo galo skiemenį:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

SPJÁUD + al + as → spjau dal-as → spjaudalas (3b).

LKG I šių žodžių trečiasis nuo galo skiemuo kirčiuojamas tvirtapradiškai: spiáudalas [3a] 370, 

tráukalas [3a] 385. Tai norminis to meto kirčiavimas. Be to, galbūt taip buvo elgiamasi, stengiantis 

išlaikyti pamatinio kamieno kirčiavimą. Taigi šių vedinių akcentinė galia atrodytų taip:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

SPJÁUD + al + as → spjáudal-as → spjáudalas (3a).

Bendrinėje kalboje kirčiavimo norma kito: spiáudalas 3a DŽ1 754, spjau dalas 3b DŽ3, 4 725, 

DŽ5, tráukalas 3a DŽ1 866, traũkalas 3b DŽ2 858, DŽ3, 4 853, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: spjau dalas [3b] 

SkŽD 172, spjau dalas 3b, spiáudalas 3a LKŽ XIII 457, tráukalas [3a] SkŽD 172, traũkalas 3b, 

tráukalas 3a LKŽ XVI 602.

-yklas. Daiktavardis výstyklas (: výstyti, výsto, výstė) kirčiuotinas pagal 3a kirčiuotę. Kirtį 

išlaiko silpnasis tvirtapradis kamienas:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

VÝST + ykl + as → výstykl-as → výstyklas (3a).

LKG I pateikiama šio žodžio kirčiavimo variantų: výstyklas [3a] (ar [1]) (vystyklas [2]) 391. 

Tokiam kirčiavimui įtaką turėjo tarmės, plg. výstyklas 3a, 1, vystyklas 2 LKŽ XIX 750. Šalia 

norminio tvirtapradės šaknies kirčiavimo, nurodomas priesaginis kirčiavimas. Jo akcentinė galią 

galima pavaizduoti taip: 

x + p + e → a2e → a2e (t. y. xpe)

výst + ykl + as → vystykl-as → vystyklas (2).

Taigi šį daiktavardį reikėtų priskirti nenusistovėjusių dominacinių priesagų vedinių grupei. 

Bendrinėje kalboje teiktinas tik tvirtapradės šaknies kirčiavimas: výstyklas 3a DŽ1 953, DŽ2

947, DŽ3, 4 940, DŽ5.

-klė. 4 kirčiuotei priskiriamas daiktavardis žūklė (: žūti, žūsta, žùvo „žvejoti, žuvauti“), kurio 

„šaknies tvirtagalė priegaidė atstoja pamatinių veiksmažodžių bendraties tvirtapradę priegaidę“ 

(Pakerys, 1994, 200). Pamatinis kamienas atiduoda kirtį dominacinei silpninančiajai priesagai:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

žū + kl + Ė → žūkl-Ė → žūklė (4).
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LGK I nurodoma kirčiavimo variantų: žūklė [4] (žū klė [1]) 300. Tam įtaką turėjo tarminis 

kirčiavimas, plg. žūklė [4] (žūklė [1]) SkŽD 199, žūklė 4, žūklė 2, žūklė 1 LKŽ XX 984. Taigi LKG 

I pateikiamas ir pastovusis šio vedinio kirčiavimas. Šiuo atveju priesaga -klė reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis silpnasis afiksas:

X + P- + E → a2E → a2E (t. y. XP-E)

ŽŪ + kl + Ė → žū kl-Ė → žū klė (1).

Bendrinėje kalboje šis daiktavardis kirčiuotina tik pagal 4 kirčiuotę: žūklė DŽ1 983, DŽ2 971, 

DŽ3, 4 964, DŽ5.

-slas. Daiktavardis žai slas (: žaisti, žaidžia, žaidė) priklauso 4 kirčiuotei. Silpnasis šio žodžio 

kamienas kirčiuojamas tvirtagališkai:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

ŽAI + sl + as → žaisl-as → žaislas (4).

LKG I pateikiama kirčiavimo variantų. Greta tvirtagalio šaknies kirčiavimo pateikiamas 

tvirtapradis: žai slas [4] (žáislas [3]) 391. Tai norminis to meto kirčiavimas. Taigi tarpusavyje 

konkuruoja 4 ir 3 kirčiuotės lytys. Pastarosios lyties akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

ŽAI + sl + as → žáisl-as → žáislas (3).

Bendrinėje kalboje kirčiavimas ilgą laiką nebuvo nusistovėjęs: žai slas 4, žáislas 3 DŽ1 963, 

DŽ2 955, žai slas 4 DŽ3, 4 948, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šio vedinio kirčiavimas taip pat svyruoja: žai slas [4] (žáislas [3]),

žáislas 3 SkŽD 164, žai slas 4, žáislas 3 LKŽ XX 81.

Dvejopo akcentinio statuso priesagų vediniai

Nemažą grupelę sudaro dvejopo akcentinio statuso priesagų vediniai. LKG I rasti 34 

daiktavardžiai. Šio tipo priesagos reiškiasi dvejopai: vienais atvejais išlaiko kirtį, kitais – atiduoda 

stipriajam kamienui.

-ininkas, -ė. A. Vidžiūnas nurodo, kad „daiktavardžių su priesaga -ininkas kirčiavimas 

šiandien gana problemiškas: įvairuoja tarmių ir šnekamosios kalbos vartosena, nėra nusistovėjusių 

tvirtų bendrinės kalbos normų, nuolat randasi naujų vedinių“ (Vidžiūnas, 1985, 15). Dešimt 

daiktavardžių turi dvejopo akcentinio statuso priesagą -ininkas. Tokie vediniai dažniausiai 

kirčiuojami pastoviai, pvz.: drevininkas, -ė 1 (: drevė 4), gam tininkas, -ė 1 (: gamtà 4), gėlininkas,   
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-ė 1 (: gėlė 4), gran dininkas, -ė 1 (: grandìs 4), lìnininkas, -ė 1 (: lìnas 4), žymininkas, -ė 1 (: žymė

4).

Šiuo atveju priesagą -ininkas galima laikyti dominacine stiprinančiąja silpnąja. Ji sustiprina 

pamatinį kamieną, bet negauna kirčio:

a1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. a1P
-e)

drev + ININK + as → DREVININK-as → drevininkas (1).

LKG I šie vediniai priskiriami antrajai kirčiuotei: dreviniñkas, -ė 406, gamtiniñkas, -ė 340, 

gėliniñkas, -ė 407, grandinin kas, -ė 408, linininkas, -ė 407, žymininkas, -ė 330. Tai atspindi to meto 

kirčiavimo normą. Šiuo atveju priesaga -ininkas gauna kirtį. Taigi priesaga -ininkas laikytina 

dominacine stiprinančiąja stipriąja:

a1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. a1P
+e)

drev + INIÑK + as → DREVINIÑK-as → dreviniñkas (2).

Bendrinėje kalboje šių vedinių kirčiavimo norma ilgą laiką nebuvo nusistovėjusi. „Vietoj 

daiktavardžių, turinčių dėsningai kirčiuojamą priesagą, kaskart vis daugiau žodynuose atsirasdavo 

pastovaus kirčiavimo formų (naujieji variantai pakeisdavo ankstesnius arba išsyk, arba tarpusavy 

rungdamiesi)“ (Pakerys,1994, 50): dreviniñkas, -ė 2 406 DŽ1 149, drevininkas, -ė 1 DŽ2 129, DŽ3, 4

131, DŽ5, gamtiniñkas, -ė 2 DŽ1 196, gamtininkas, -ė DŽ2 162, DŽ3, 4 164, DŽ5, gėliniñkas, -ė 2 

DŽ1 204, gėlininkas, -ė DŽ2 167, DŽ3, 4 169, DŽ5, grandinin kas, -ė DŽ1 225, grandininkas, -ė 1 

DŽ2 182, DŽ3, 4 184, DŽ5, lininin kas, -ė 2 DŽ1 427, lìnininkas, -ė 1 DŽ2 371, DŽ3, 4 369, DŽ5, 

žymininkas, -ė 2 DŽ1 975, žymininkas, -ė 1 DŽ2 965, DŽ3, 4, 958, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas taip pat svyruoja: drevininkas, -ė 1, 

dreviniñkas, -ė 2 LKŽ II 652, gamtiniñkas, -ė 2 LKŽ III 94, gėliniñkas, -ė 2 LKŽ III 217, 

grandinin kas, -ė 2 LKŽ III 516, lininin kas, -ė 2 LKŽ VII 532, žymininkas, -ė 1, žymininkas, -ė 2 

LKŽ XX 564.

Rasta vedinių, turinčių kirčiavimo gretimybių. Jos atsiranda dėl pamatinių daiktavardžių 

kirčiavimo ypatybių, t. y. išlaiko jų kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: kráutuvininkas, -ė 1 (: kráutuvė

1), krautùvininkas, -ė 1 (: krautùvė 2), váistininkas, -ė 1 (: váistinė 1), vaistininkas, -ė 1 (: vaistinė

1).

Taigi šie daiktavardžiai išlaiko stiprųjį pamatinio žodžio kamieną:

A1 + P- + e → A2e → A2e (t. y.A1P
-e)

KRÁUTUV + ININK +as → KRÁUTUVININK-as → kráutuvininkas (1),

KRAUTÙV + ININK +as → KRAUTÙVININK-as → krautùvininkas (1).

LKG I rasti daiktavardžiai priklauso pirmajai kirčiuotei: kráutuvininkas, -ė 407, váistininkas,  

-ė 407. Toks kirčiavimas atitinka to meto kirčiavimo normą. Ši priesaga -ininkas reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis silpnasis afiksas.



24

Vėliau bendrinėje kalboje atsirado kirčiavimo gretimybių: kráutuvininkas, -ė 1 DŽ1 378, DŽ2

333, kráutuvininkas, -ė 1, krautùvininkas, -ė 1 DŽ3, 4 330, DŽ5, váistininkas, -ė 1 DŽ1 908, 

váistininkas, -ė 1, vaistininkas, -ė 1 DŽ2 911, DŽ3, 4 905, DŽ5. Minėtina, jog, „kirčiuojant vedinį 

vaistininkas, -ė 1, atsižvelgta tik į gretimybės vaistas 4 šaknies priegaidę, o ne į galūninį kirčiavimo 

tipą“ (Pakerys, 1994, 52). 

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama įvairiai: kráutuvininkas, -ė 1 LKŽ VI 484, váistininkas,  

-ė 1, vaistininkas, -ė 1, vaistinin kas, -ė 2 LKŽ XVII 950.

Kita vedinių grupelė išsiskiria nenusistovėjusiu kirčiavimu, t. y. pastovųjį kirčiavimą išstumia 

kilnojamasis, pvz.: skoliniñkas 2, skõlininkas 1 (: skolà 4), vairiniñkas 2, vai rininkas 1 (: vairas 4).

Taigi ši priesaga reiškiasi dvejopai: arba gauna kirtį, arba jį atiduoda stipriajam tvirtagaliam 

kamienui, pvz.:

a1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. a1P
+e)

skõl + INIÑK + as → SKOLINIÑK-as → skoliniñkas (2),

a1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. a1P
-e)

skõl + ININK + as → SKÕLININK-as → skõlininkas (1).

LKG I pateikiamas to meto norminis kirčiavimas pagal 2 kirčiuotę: skolinin kas, -ė 407, 

vairinin kas, -ė 407.

Bendrinėje kalboje šių žodžių kirčiavimas iki šiol nėra nusistovėjęs: skolininkas, -ė 2 DŽ1

733, skolinin kas, -ė 2, skõlininkas, -ė 1 DŽ2 713, DŽ3, 4 706, DŽ5, vairinin kas, -ė 2 DŽ1 907, 

vairinin kas, -ė 2, vaĩrininkas, -ė 1 DŽ2 910, DŽ3, 4 904, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama dvejopai: skolinin kas, -ė 2, skõlininkas 1 LKŽ XII 1013, 

vairinin kas, -ė 2, vairininkas, -ė 1 LKŽ XVII 924.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja12 šiuos daiktavardžius kirčiuoti dvejopai –

pagal 1 arba 2 kirčiuotę (skõlininkas 1, skoliniñkas 2, vairininkas 1, vairiniñkas 2).

-iena. Paprastai priesaga -iena priskiriama dominacinėms stiprinančiosioms kirčiuotoms 

priesagoms, žr. (Stundžia, 1995, 60). Manyčiau, kad vertėtų šiai priesagai suteikti kitą statusą, t. y. 

laikyti dvejopo akcentinio statuso priesaga. Dažniausiai vediniai turi pastoviai kirčiuotą priesagą, 

pvz.: antíena 1 (: ántis 1), bulvíena 1 (: bùlvė 1), burokíena 1 (: burõkas 2), kluoníena 1 (: klúonas

1), mėnesíena 1 (: mėnuo 1, -esio). Tačiau daiktavardis jáutiena 1 (: jáutis 1) kirčiuotinas šaknyje.

Kaip matyti, ši priesaga reiškiasi dvejopai:

A1 + P+ + È → A2È → A2È (t. y. A1P
+È)

ÁNT + ÍEN+ A→ ANTÍEN-A → antíena (1),

                                                
12 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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A1 + P- + È → A2È → A2È (t. y. A1P
-È)

JÁUT + IEN + A → JÁUTIEN-A → jáutiena (1).

Taigi vienais atvejais ši priesaga veikia kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji, kitais – kaip 

dominacinė stiprinančioji silpnoji. 

LKG I pateikiama šių daiktavardžių kirčiavimo gretimybių: anti ena [1] (antiena [1], [3]) 414,

bulvíena [1] (bulvienà [3]) 400, burokíena [1] (burokienà [3]) 400, kluoníena [1] (kluonienà [3]) 

400, mėnesiena [1], [1], [3] 357, bet jautiena [1] (jautiena [1], [3a]) 414. Taigi minėtus vedinius 

reikėtų priskirti nenusistovėjusių dominacinių priesagų vediniams. Tarpusavyje konkuruoja įvairaus 

akcentinio statuso vediniai:

A1 + P- + È → A2È → A2È (t. y. A1P
-È)

MĖNES + IEN + A → MĖNESIEN-A → mėnesiena (1) (priesaga -iena reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis silpnasis afiksas),

A1 + P+ + È → A2È → A2È (t. y. A1P
+È)

MĖNES + ÍEN + A → MĖNESÍEN-A → mėnesíena (1) (priesaga -iena reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis stiprusis afiksas),

A1 + p + È → A2È → A2È (t. y. A1pÈ)

MĖNES + íen + À → mėnesien-À → mėnesienà (3) (priesaga -iena reiškiasi kaip dominacinis 

silpninantysis afiksas).

Taip elgiamasi greičiausiai atsižvelgiant į tarminį kirčiavimą. „Vienose tarmėse jų kirtis 

kilnojamas iš galūnės į priesagą <…>, kitose tarmėse jie pastoviai kirčiuojami priesagoje“ 

(Morkūnas, 1964, 52–53). 

Bendrinėje kalboje įsigalėjo pastovusis priesagos kirčiavimas, išskyrus keletą vedinių, turinčių 

kirčiuotą stiprųjį tvirtapradį kamieną: anti ena 1 DŽ1 18, DŽ2 16, DŽ3, 4 15, DŽ5, bulvíena 1 DŽ1 95, 

DŽ2 92, DŽ3, 4 94, DŽ5, burokíena 1 DŽ1 97, DŽ2 93, DŽ3, 4 95, DŽ5, kluoníena 1 DŽ1 355, DŽ2

317, DŽ3, 4 316, DŽ5, mėnesiena 1 DŽ1 456, DŽ2 394, DŽ3, 4 392, DŽ5, tačiau ja utiena 1 DŽ1 288, 

DŽ2 266, DŽ3, 4 267, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie vediniai kirčiuojami įvairiai: antiena [1] SkŽD 288, anti ena 1, 

antiena, 1, antiena 3 LKŽ I 160, bulvíena 1, bulvienà 3 LKŽ I 1156, burokíena 1 burokienà 3 LKŽ 

I 197, ja utiena 1, jauti ena1, jautiena  3a LKŽ IV 323, kluoníena [1] SkŽD 288, kluoníena 1, 

kluonienà 3 LKŽ VI 176, mėnesiena [3], mėnesiena [1] SkŽD 288, mėnesiena 1, mėnesiena 3 LKŽ 

VIII 8.

-inis, -ė. Priesaga -inis, -ė reiškiasi kaip dvejopo akcentinio statuso priesaga. Taigi šie vediniai 

kirčiuojami įvairiai. Paprastai daiktavardžiai turi kirčiuotą stiprųjį kamieną, pvz.: káiminis 1
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(: káimas 1), kélninis 1 (: kélnės 1), kiaulinis 1 (: kiaulė 2). Šiuo atveju priesaga reiškiasi kaip 

dominacinė stiprinančioji silpnoji:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

KÁIM + IN + YS → KÁIMIN-IS → káiminis (1).

Atskirai minėtinas vedinys, turintis kirčiavimo gretimybių, pvz.: vyšnìnis 2, vyšninis 1 

(: vyšnià 2). Taigi priesaga arba gauna kirtį, arba jį atiduoda stipriajam tvirtagaliam pamatiniam 

kamienui:

A1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

VYŠN + ÌN + YS → VYŠNÌN-IS → vyšnìnis (2),

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

VYŠN + IN + YS → VYŠNIN-IS → vyšninis (1).

LKG I pateikiamų vedinių kirčiavimas neatitinka šiandieninio kirčiavimo normos. Tam įtaką 

greičiausiai turėjo tarminis kirčiavimas, pvz.: kaiminis [1], [2] 413, kelninis [2] 345, kiaulìnis [1], 

[2] 345, vy šninis, -ė [1] 345, plg. kaiminis [1] SkŽD 250, kaiminis 1, kaimìnis 2 LKŽ V 56, kelninis

[2] SkŽD 257, kiaulinis [1] SkŽD 249, kiaulinis 1, kiaulìnis 2 LKŽ V 697, vyšninis, -ė 1, vyšnìnis 2 

LKŽ XIX 780.

Bendrinėje kalboje paprastai šių vedinių kirčiavimas yra nusistovėjęs: ka iminis 1 DŽ1 299, 

DŽ2 274, DŽ3, 4 275, DŽ5, kelninis 1 DŽ1 328, DŽ2 296, DŽ3, 4 295, DŽ5, kiaulinis 1 DŽ1 336, DŽ2

302, DŽ3, 4 301, DŽ5, vyšninis, -ė 1 DŽ1 954, vyšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2 DŽ2 947, vyšninis, -ė 2, 

vyšninis, -ė 1 DŽ3, 4 941, DŽ5.

-tuvės. Priesagos -tuvės vediniams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Dauguma vedinių 

turi kirčiavimo gretimybių (konkuruoja pastovusis ir kilnojamasis kirčiavimas). Dažniausiai 

pirmenybė teikiama šakniniam tvirtapradžiam kirčiavimui (paprastai išlaikoma pamatinių žodžių 

kirčio vieta ir priegaidė), kitais atvejais – priesaginiam kirčiavimui (priesaga -tuvės pasireiškia kaip 

dominacinė stiprinančioji stiprioji ir išlaiko kirtį): išlydėtuvės 1, išlydėtùvės 2 (: išlydėti, išlydi, 

išlydėjo), keltuvės 2, ke ltuvės 1 (: kélti, kelia, kėlė), pintùvės 2, pìntuvės 1 (: pìnti, pìna, pýnė), 

sužadėtuvės 1, sužadėtùvės 2 (: sužadėti, sùžada, sužadėjo), vakarótuvės 1, vakarotùvės 2 

(: vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo, vakaróti, vakarója, vakarójo). Vedinių akcentinę galią galima 

pavaizduoti taip:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

IŠLYDĖ + TUV + ės → IŠLYDĖTUV-ės → išlydėtuvės (1),

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

išlydė + TÙV + ės→ išlydėtùv-ės → išlydėtùvės (2).
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LKG I rasti vediniai, paprastai kirčiuojami pagal 1 kirčiuoti, pvz.: (iš)lydėtuvės [1] 422, 

keltuvės [2] 176, pìntuvės [1] 422, sužadėtuvės [1] 422, vakarótuvės [1] 422. Čia pateikiamas to 

meto norminis kirčiavimas.

Bendrinėje kalboje kirčiavimo norma svyravo: (iš)lydėtuvės 1 DŽ1 275, DŽ2 241, išlydėtuvės

1, išlydėtùvės 2 DŽ3, 4 242, DŽ5, keltuvės 2 DŽ1 329, DŽ2 296, keltuvės 2, keltuvės 1 DŽ3, 4 296, 

DŽ5, pìntuvės 1 DŽ1 586, pintùvės 2 DŽ2 565, pintùvės 2, pìntuvės 1 DŽ3, 4 557, DŽ5, sužadėtuvės 1 

DŽ1 789, DŽ2 797, DŽ3, 4 791, DŽ5, vakarótuvės 1 DŽ1 909, DŽ2 912, vakarótuvės 1, vakarotùvės 2 

DŽ3, 4 906, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: (iš)lydėtuvės 1 LKŽ IV 205, 

keltuvės 1, keltuvės 2 LKŽ V 522, pìntuvės 1, pintùvės 2 LKŽ IX 1062, sužadėtuvės 1, sužadėtùvės

2 LKŽ XIV 251, vakarótuvės 1 LKŽ XVII 1003.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo13 daiktavardžius išlydėtuvės, sužadėtuvės, 

vakarotuvės kirčiuoti dvejopai – pagal 2 arba 1 kirčiuotę: išlydėtùvės 2, išlydėtuvės 1, sužadėtùvės

2, sužadėtuvės 1, vakarotùvės 2, vakarótuvės 1.

-umas. Šiam poskyriui priskirtini trys dariausios vardažodžių abstraktų priesagos -umas

vediniai. Kalbininkas B. Stundžia šią priesagą priskiria dominacinėms stiprinančiosioms 

kirčiuotoms priesagoms, žr. (Stundžia, 1995, 60). Manyčiau, jog priesagą -umas reikėtų laikyti 

dvejopo akcentinio statuso priesaga. Pasitaiko atvejų, kai kirčiavimo norma ima svyruoti, ir 

linkstama kirčiuoti stiprųjį kamieną: lygùmas 2 (: lýgus, -i 3), žalùmas 2 (: žãlias, -à 4), bet

trūkumas 1, trūkùmas 2 (: trūkti, trūksta, trūko).

Kaip matyti, -umas veikia kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji priesaga, pvz.:

a1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. a1P
+e)

žãl + ÙM + as → ŽALÙM-as → žalùmas (2).

LKG I nurodomas pastovusis tarminis daiktavardžių kirčiavimas, pvz.: lýgumas 306, žãlumas

306, plg. lýgumas [1] SkŽD 213, lygùmas 2, lýgumas 1 LKŽ VII 484, žalùmas [2] SkŽD 213, 

žalùmas 2 LKŽ XX 147. Šie vediniai išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę.

Bendrinėje kalboje teiktina kirčiuoti priesagą: lygùmas 2 DŽ1 426, DŽ2 370, DŽ3, 4 367, DŽ5, 

žalùmas 2 DŽ1 965, DŽ2 956, DŽ3, 4 949, DŽ5.

Kaip jau minėta, pastaruoju metu kilnojamąjį kirčiavimą pradeda išstumti pastovusis stipriojo 

kamieno kirčiavimas. Taigi priesaga -umas vienais atvejais gauna kirtį, kitais – atiduoda 

pamatiniam kamienui:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

                                                
13 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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TRŪK + UM + as → TRŪKUM-as → trūkumas (1),

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

TRŪK + ÙM + as → TRŪKÙM-as → trūkùmas (2).

LKG I šis vedinys priskiriamas pirmajai kirčiuotei, pvz., trūkumas 300. Greičiausiai taip buvo 

elgiamasi atsižvelgiant į tarminį kirčiavimą, plg. trūkumas 1, trūkùmas 2 LKŽ XVI 1007.

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas iki šiol nėra nusistovėjęs: trūkùmas 2 DŽ1

876, trūkùmas 2, trūkumas 1 DŽ2 865, DŽ3, 4 860, DŽ5.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktose rekomendacijose14 nurodomas tik pastovusis 

kirčiavimas – trūkumas.

-ėlis. LKG I rasti du veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai. Vediniai išlaiko 

pamatinių žodžių kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: ištvìrkėlis, -ė 1 (: ištvìrkęs), ištvir kėlis, -ė 1 

(: ištvir kęs), nusmurgėlis, -ė 1 (: nusmurgęs). Šio tipo vediniai turi dominacinę stiprinančiąją 

silpnąją priesagą: 

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

NUSMUR G + ĖL + YS → NUSMURGĖL-IS → nusmurgėlis (1).

LKG I pateikiamas to meto norminis tvirtapradės šaknies kirčiavimas, pvz., ištvìrkėlis, -ė [1] 

318, nusmùrgėlis [1] 318.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių norma svyruoja: ištvìrkėlis, -ė 1 DŽ1 281, DŽ2 258, 

ištvìrkėlis, -ė 1, ištvirkėlis, -ė 1 DŽ3, 4 259, DŽ5, nusmùrgėlis 1 DŽ1 514, nusmurgėlis 1 DŽ2 458, 

DŽ3, 4 453, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje vediniai kirčiuojami įvairiai: ištvìrkėlis, -ė [1] SkŽD 499, ištvìrkėlis,  

-ė 1 LKŽ IV 252, nusmùrgėlis, -ė 1, nusmurgėlis 1 LKŽ VIII 980.

Reikia paminėti, kad deminutyvinės priesagos -ėlis daiktavardžiai priklauso 2 kirčiuotei. Šio 

tipo vedinių priesaga laikytina dominacine stiprinančiąja stipriąja, tačiau LKG I tokių žodžių 

nerasta, plg. dobilėlis 2, malūnėlis 2. Taigi priesaga -ėlis reiškiasi kaip dvejopo akcentinio statuso 

afiksas.

-ynė. Priesagos -ynė vediniams taip pat būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas: stypynė 2, 

stypynė 1 (: stypti, stypsta, stypo). Tokį kirčiavimą lemia priesagos -ynė akcentinė galia:

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

styp + YN + Ė → STYPYN-Ė → stypynė (2),

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

                                                
14 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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STY P + YN + Ė → STYPYN-Ė → stypynė (1).

LKG I pateikiamas norminis to laiko tvirtagalės priesagos kirčiavimas, pvz., stypynė [2] 326.

Bendrinėje kalboje šio vedinio kirčiavimas nėra nusistovėjęs. Priesaginį kirčiavimą po truputį 

išstumia tvirtagalės šaknies kirčiavimas: stypynė 2 DŽ1 769, stypynė 2, stypynė 1 DŽ3, 4 735, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis kirčiuojamas dvejopai: stypynė 2, stypynė 1 LKŽ 

XIII 795.

Ši priesaga priskiriama dvejopo akcentinio statuso afiksams, nors LKG I rastas tik vienas 

vedinys, neatspindintis dėsningumo, plg. kitus žodžius (ãvalynė 1).

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja15 kirčiuoti tik pagal 2 kirčiuotę, pvz., 

stypynė.

-ienė. Daiktavardis brólienė (: brólis 1) turi kirčiuotą tvirtapradę stipriąją šaknį ir priklauso 1 

kirčiuotei. Tai dvejopo akcentinio statuso priesaga, tačiau surinkta medžiaga dėsningumo 

neatspindi, plg. kitus žodžius: bulvienė 2, dėdíenė 1. Rastas vienas vedinys, turintis dominacinę 

stiprinančiąją silpnąją priesagą, t. y. ji atiduodančią kirtį stipriajam tvirtapradžiam pamatiniam 

kamienui: 

A1 + P- +E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

BRÓL + IEN + Ė → BRÓLIEN-Ė → brólienė (1).

LKG I rastas daiktavardis turi kirčiavimo gretimybių: brólíenė [1], [1] 417. Taigi šio vedinio 

priesaga reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis silpnasis arba kaip dominacinis stiprinantysis 

stiprusis afiksas:

A1 + P- +E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

BRÓL + IEN + Ė → BRÓLIEN-Ė → brólienė (1),

A1 + P+ +E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

BRÓL + ÍEN + Ė → BROLÍEN-Ė → brolíenė (1).

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas kito. Tvirtapradės šaknies kirčiavimas 

išstūmė priesaginį kirčiavimą: brolíenė 1 DŽ1 91, DŽ2 89, brólienė 1 DŽ3, 4 90, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama dvejopai: brólienė 1, brolíenė 1 LKŽ I 1070.

-imas. Daiktavardis šiltìmas (: šil tas 4) priklauso antrajai kirčiuotei. Priesaga -imas gauna 

kirtį:

a1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. a1P
+e)

šilt + ÌM + as → ŠILTÌM-AS → šiltìmas (2).

                                                
15 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių, kurios buvo paimtos iš to meto norminių veikalų, 

pvz., šiltìmas [1], [2] 353. šio vedinio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

a1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. a1P
-e)

šilt + ÌM + as → ŠILTIM-AS → šiltimas (1),

a1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. a1P
+e)

šilt + ÌM + as → ŠILTÌM-AS → šiltìmas (2).

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas ilgą laiką nebuvo nusistovėjęs. Pamažu 

kilnojamasis kirčiavimas išstūmė pastovųjį: šiltimas 1, šiltìmas 2 DŽ1 807, šiltìmas 2, šiltimas 1 

DŽ2 812, DŽ3, 4 807, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis vedinys kirčiuojamas įvairiai: šiltìmas [2] SkŽD 209, šiltìmas 2, 

šiltimas 1 LKŽ XIV 806.

Kaip jau minėta, ši priesaga priskiriama dvejopo akcentinio statuso afiksams, tačiau LKG I 

surinkta medžiaga neatspindi šio dėsningumo, plg. kitus žodžius: adresãvimas 1, gyvenimas 1.

-tuvis. 2 kirčiuotei priklauso daiktavardis grūstùvis (: grūsti, grūda, grūdo). Priesaga -tuvis

reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji priesaga. Bendrinėje kalboje esti ir šakninio 

kirčiavimo vedinių, tačiau LKG I tokių daiktavardžių nerasta, plg. mazgótuvis 1. Taigi ši priesaga 

laikoma dvejopo akcentinio statuso priesaga. Šiuo atveju ji sustiprina vedinį ir gauna kirtį: 

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

grūs + TÙV + YS → GRŪSTÙV-IS → grūstùvis (2).

LKG I nurodoma šio vedinio tarminio kirčiavimo variantų, kurie „greičiausiai yra nulemti 

pamatinių tvirtapradės šaknies veiksmažodžių“ (Pakerys, 1994, 153): grūstùvis [1], [2] 390, plg. 

grūstùvis 2, grūstuvis 1 LKŽ III 679. Vedinio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

GRŪS + TÙV + YS → GRŪSTUV-IS → grūstuvis (1),

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

grūs + TÙV + YS → GRŪSTÙV-IS → grūstùvis (2).

Bendrinėje kalboje teiktinas priesaginis kirčiavimas: grūstùvis DŽ3, 4 192, DŽ5.

Nenusistovėjusių dominacinių priesagų vediniai

Šiam pogrupiui priskiriamų „priesagų akcentinė galia ar santykis su kirčiu nėra nusistovėjęs 

ir priklauso tiesiog nuo pačios gramatinės leksemos“ (Stundžia, 1995, 70). LKG I rasti 35 vediniai, 

kurių kirčiavimas nėra nusistovėjęs. Tarpusavyje konkuruoja 1 ar 2 kirčiuotė su 3 ar 4.
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-inė16. Dažniausiai priesagos -inė vediniai turi kirčiuotą stiprųjį kamieną: arbãtinė 1 (: arbatà

2), aliejinė 1 (: aliejus 2), bùlvinė 1 (: bùlvė 1), pipìrinė 1 (: pipìras 2). Jie išlaiko stipriojo kamieno 

kirčio vietą ir priegaidę:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

BÙLV + IN + Ė → BÙLVIN-Ė → bùlvinė (1).

LKG I šie vediniai kirčiuojami įvairiai: aliejìnė [1], [2] 398, arbãtìnė [1], [2] 398, bùlvinė [1] 

(bulvinė [3a]) 398, pipirìnė [2] 398. Čia nurodomas tarminis kirčiavimas, plg. aliejinė 1, aliejìnė 2 

LKŽ I 98, arbãtinė 1, arbatìnė 2 LKŽ I 290, bùlvinė 1, bulvinė 3a, bulvìnė 2 LKŽ I 1156, pipìrinė 1 

LKŽ IX 1071.

Bendrinėje kalboje pastarojo tipo vedinių kirčiavimo norma mažai kito: aliejinė 1 DŽ1 11, 

DŽ2 11, DŽ3, 4 9, DŽ5, arbãtinė 1 DŽ1 33, DŽ2 40, DŽ3, 4 39, DŽ5, bulvìnė 2 DŽ1 95, bùlvinė 1 DŽ2

92, DŽ3, 4 94, DŽ5, pipìrinė 1 DŽ1 586, DŽ2 565, DŽ3, 4 557, DŽ5.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo17 dvejopą daiktavardžio arbatinė kirčiavimą, pvz.: 

arbãtinė 1, arbatìnė 2.

Atskirai minėtinas vedinys, turintis kirčiavimo variantų, pvz.: váistinė 1 (: váistas 1), vaistinė

1 (: vaistas 4). Tokį kirčiavimą lemia pamatinio veiksmažodžio akcentinės ypatybės:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

VÁIST + IN + Ė → VÁISTIN-Ė → váistinė (1),

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-E)

vaist + IN + Ė → VAISTIN-Ė → vaistinė (1).

LKG I pateikiamas norminis to meto tvirtapradės šaknies kirčiavimas, pvz., váistinė [1] 398.

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: váistinė 1 DŽ1 908, 

váistinė 1, vaistinė 1 DŽ2, DŽ3, 4 905, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje nurodomas trejopas minėto žodžio kirčiavimas: váistinė 1, vaistinė 1, 

vaistìnė 2 LKŽ XVII 950.

Pagal 1 arba 2 kirčiuotes kirčiuojamas daiktavardis lydekinė, lydekìnė (: lydekà 2). Šiam 

daiktavardžiui būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Greta pastoviojo šakninio kirčiavimo atsiranda 

kilnojamasis. Taigi stiprioji priesaga arba atiduoda kirtį stipriajam kamienui, atba jį gauna:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

LYDEK + IN + Ė → LYDE KIN-Ė → lydekinė (1),

A1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

LYDEK + IN + Ė → LYDEKÌN-Ė → lydekìnė (2).

                                                
16 Plačiau žr. (Lazauskaitė, 1997, 190–205).
17 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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LKG I pateikiamas tik pastovusis kirčiavimas, pvz., lydekinė [1] 343. Tai norminis to meto 

kirčiavimas.

Bendrinėje kalboje šio vedinio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: lydekinė 1 DŽ1 421, DŽ2 366, 

lydekinė 1, lydekìnė DŽ3, 4 363, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis kirčiuojamas pagal 2 kirčiuotę, pvz., lydekìnė LKŽ 

VII 403.

Daiktavardis gimtìnė (: gimtas 4) priklauso 2 kirčiuotei. Šiuo atveju priesaga -inė reiškiasi 

kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji:

a1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. a1P
+E)

gimt + IN + Ė → GIMTÌN-Ė → gimtìnė (2).

LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių: gimtìnė [2] (gimtinė [3b], gimtinė [1]) 402. Taip 

elgiamasi remiantis tarminiu kirčiavimu, plg. gimtinė [1], gimtìnė [2] SkŽD 264, gimtìnė 2, gimtinė

3b, gimtinė 1 LKŽ III 314.

Bendrinėje kalboje teiktinas kirčiavimas tik pagal 2 kirčiuotę: gimtìnė DŽ1 212, DŽ2 173, DŽ3, 

4 175, DŽ5.

Taip pat minėtinas daiktavardis giltinė 3a, gìltinė 1 (: gìlti, gìlia, gýlė), kurio kirčiavimas nėra 

nusistovėjęs. „Šalia pagrindinio varianto giltinė 3a vėl grįžta anksčiau žodynuose buvusi gretimybė 

gimtinė 1“ (Pakerys, 2004, 8). Dominacinė silpninančioji priesaga konkuruoja su dominacine 

stiprinančiąja silpnąja:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

gìlt + in + Ė → giltin-Ė → giltinė (3a), 

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-e)

GÌLT + IN + Ė → GÌLTIN-Ė → gìltinė (1).

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas – giltinė [3a] 248.

Pastaruoju metu bendrinėje kalboje šio žodžio kirčiavimas ėmė svyruoti: giltinė 3a DŽ1 211, 

DŽ2 172, DŽ3, 4 174, giltinė 3a, gìltinė 1 DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis vedinys kirčiuojamas įvairiai: gìltinė [1], giltinė [3a] SkŽD 264, 

giltinė 3a, gìltinė 1 LKŽ III 303.

-tuvas18 (dgs. vard. -ai). B. Stundžia priesagą -tuvas priskiria dvejopo akcentinio statuso 

afiksams. Manyčiau, jog derėtų ją laikyti nenusistovėjusiu dominaciniu afiksu, nes į dvejopo 

akcentinio statuso priesagos -tuvas vedinių tarpą įsibrauna 3a kirčiuotės lytis, plg.: maišýtuvas 1, 

maišytùvas 2 (: maišýti, maišo, maišė), ravėtùvas 2, ravėtuvas 1 (: ravėti, rãvi, ravėjo), rūšiuotùvas

                                                
18 Plačiau žr. (Vitkauskas, 1985, 13–15).
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2, rūšiúotuvas 1 (: rūšiúoti, rūšiúoja, rūšiãvo), skaitytùvai 2, skaitýtuvai 1 (: skaitýti, skaito, skaitė), 

vagotùvas 2, vagótuvas 1 (: vagóti, vagója, vagójo), bet mintuvai 3a (: mìnti, mìna, mýnė). 

„Lietuvių kalbos komisija, apsvarsčiusi priesagos -tuvas daiktavardžių kirčiavimo dabartinę 

padėtį ir šnekamosios kalbos polinkius, nutarė vedinius, padarytus iš veiksmažodžių, turinčių 

kirčiuotas priesagas -enti, -ėti, -yti, -oti, -uoti, leisti kirčiuoti dvejopai – pagal pirmąją ir pagal 

antrąją kirčiuotę“ (Pakerys, 1994, 76). Taigi paprastai ši priesaga svyruoja tarp dominacinės 

stiprinančiosios silpnosios ir dominacinės stiprinančiosios stipriosios:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

MAIŠÝ + TUV + as → MAIŠÝTUV-as → maišýtuvas (1),

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

maišý + TÙV + as → MAIŠYTÙV-as → maišytùvas (2). 

LKG I pateikiamas to meto kirčiavimas: maišýtuvas [1] 383, ravėtuvas [1] 248, 383, 

rūšiúotuvas [1] 383, skaitýtuvai [1] 382, vagótuvas [1] 248.

Bendrinėje kalboje kurį laiką buvo teikiama pastoviojo šakninio kirčiavimo norma. Vėliau 

atsirado kirčiavimo gretimybių: maišýtuvas 1 DŽ1 438, DŽ2 380, maišýtuvas 1, maišytùvas 2 DŽ3, 4

378, DŽ5, ravėtuvas 1 DŽ1 661, DŽ2 656, ravėtuvas 1, ravėtùvas 2 DŽ3, 4 648, ravėtùvas 2, 

ravėtuvas 1 DŽ5, rūšiúotuvas 1 DŽ1 689, DŽ2 676, rūšiúotuvas 1, rūšiuotùvas 2 DŽ3, 4, rūšiuotùvas

2, rūšiúotuvas 1 DŽ5, skaitýtuvai 1 DŽ1 722, DŽ2 703, skaitýtuvai 1, skaitytùvai 2 DŽ3, 4 697, 

skaitytùvai 2, skaitýtuvai 1 DŽ5, vagotuvas 1 DŽ2 908, vagótuvas 1, vagotùvas 2 DŽ3, 4 903, 

vagotùvas 2, vagótuvas 1 DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: maišýtuvas 1 LKŽ VII 757, 

ravėtuvas 1, ravėtùvas 2 LKŽ XI 336, rūšiúotuvas 1 LKŽ XI 1031, skaitýtuvai 1, skaitytùvai 2 LKŽ 

XII 684, vagotùvas 2, vagótuvas 1 LKŽ XVII 830.

Pasitaiko atvejų, kai priesaga -tuvas reiškiasi kaip dominacinė silpninančioji:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

mìn + tuv + AI → mintuv-AI → mintuvai (3a). 

LKG I kirčiuotina tik pagal 1 kirčiuotę. Įdomu tai, kad jau DŽ1 nurodoma kirčiavimo 

gretimybių, tačiau LKG I pateikiama tik pastoviojo kirčiavimo lytis, pvz., mìntuvai [1] 177.

Bendrinėje kalboje šio žodžio kirčiavimas svyruoja: mìntuvai 1, mintuvai  3a DŽ1 467, 

mintuvai 3a DŽ2 403, DŽ3, 4 401, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėtas vedinys kirčiuojamas įvairiai: mintuvai [3a] (ir mintùvai [2], 

mìntuvai [1]) SkŽD 383, mintuvai 3a, mìntuvai 1, mintùvai 2 LKŽ VIII 246.

-ena. Priesagos -ena vediniams taip pat būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Kirčiavimo 

norma svyruoja tarp 3 (3a ar 3b) ir 1 kirčiuotės: lenkenà 3b, lenkena 1 (: lenkti, leñkia, leñkė), 
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puolenà 3a, puõlena 1 (: pùlti, púola, púolė), rankenà 3b, ran kena 1 (: rankà 2). Taigi priesaga -ena

svyruoja tarp dominacinės silpninančiosios ir dominacinės stiprinančiosios silpnosios:

A1 + p + È → a2È → a2È (t. y. A1pÈ)

RAÑK + en + À → ranken-à → rankenà (3b),

A1 + P- + È → A2È → A2È (t. y. A1P
-È)

RAÑK + EN + A → rañken-a → rañkena (1).

LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas pagal 3b arba 3a kirčiuotę: lenkenà [3b] 371, 

puolenà [3a] 371, rankenà [3b] 353.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: lenkenà 3b DŽ1 417, 

lenkena 1, lenkenà 3b DŽ2 364, lenkenà 3b, lenkena 1 DŽ3, 4 361, DŽ5, puolenà 3a DŽ1 638, DŽ2

637, puolenà 3a, puõlena 119, DŽ3, 4 629, DŽ5, rankenà 3b DŽ1 654, DŽ2 651, rankenà 3b, ran kena 1 

DŽ3, 4 643, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: lenkenà [3b] SkŽD 230, 

lenkenà 3b, 3a, lenkena 1 LKŽ VII 342, puolenà [3a] SkŽD 230, puolenà 3a, puõlena 1 LKŽ X 727, 

rankenà [3b] SkŽD 231, rankenà 3b, ran kena 1 LKŽ XI 164.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia20 pastoviajam kirčiavimui: ran kena 1, 

rankenà 3b.

Rasti du daiktavardžiai, neturintys kirčiavimo gretimybių: pešena 3b (: pešti, peša, pešė),

šermenà 3a (: šérnas 3). Šiuo atveju priesaga -ena reiškiasi kaip dominacinė silpninančioji:

a1 + p + È → a2È → a2È (t. y. a1pÈ)

šérn + en + À → šernen-à → šernenà (3a).

LKG I šie vediniai kirčiuojami įvairiai: pešena [1] (pešena [3b]) 328, šérnena [1] 416. Pirmojo 

vedinio kirčiavimas greičiausiai yra perimtas iš tarmių, plg. pe šena [1] SkŽD 229, pešena  3b, 

pešena 1 LKŽ IX 872. Daiktavardis šernena kirčiuojama pagal to meto normą.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas šiek tiek kito: pešena 3b DŽ1 578, DŽ2 558, 

DŽ3, 4 551, DŽ5, šérnena 1 DŽ1 802, šernenà 3a DŽ2 808, DŽ3, 4 803, DŽ5.

Pastarojo vedinio kirčiavimas nekodifikuotoje kalboje svyruoja: šernenà 3a, šérnena 1 LKŽ 

XIV 661.

-tuvė. Priesagos -tuvė vediniai kirčiuojami pagal 2 arba 3a (ar 3b) kirčiuotes: keptùvė 2, 

keptuvė 3b (: kèpti, ke pa, kepė), praustuvė 3b, praustùvė 2 (: prau sti, prau sia, prau sė). B. Stundžia 

teigia, kad šios priesagos „vediniai, žymintys įrankius bei indus, <…> kirčiuotini atsižvelgiant tiek į 
                                                
19 A. Pakerys nurodo, kad „bk. nelabai tinka tvirtagalės šaknies gretimybė puõlena 1, nes šios priesagos vediniams 
priegaidžių kaita bk. nebūdinga, metatonijos nerodo net kilnojamojo kirčiavimo lytis puolenà, púoleną 3a“ (Pakerys, 
1994, 175).
20 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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pamatinio veiksmažodžio morfologines, tiek į pamatinės priesagos fonetines ir akcentines 

ypatybes“ (Stundžia, 1995, 72). Ši priesaga reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji arba 

dominacinė silpninančioji:

x + P+ + E → a2E → a2E (t. y. xP+E)

praus + TÙV + Ė → PRAUSTÙV-Ė → praustùvė (2),

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

praus + tuv+ Ė → praustuv-Ė → praustuvė (3b). 

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: keptuvė [3b] 248, praustuvė [3b] 248.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: keptuvė 3b, keptùvė 2 DŽ1

331, DŽ2 298, keptùvė 2, keptuvė 3b DŽ3, 4 297, DŽ5, praustuvė 3b DŽ1 616, DŽ2 600, praustuvė 3b, 

praustùvė 2 DŽ3, 4 592, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas taip pat svyruoja: keptuvė 3b, keptùvė 2 

LKŽ V 591, praustuvė [3b] (ir praustùvė [2]) SkŽD 386, praustuvė 3b, praustùvė 2, prau stuvė 1 

LKŽ X 586.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja21 kitokį priesagos -tuvė vedinių kirčiavimą: 

keptùvė 2, praustùvė 2, praustuvė 3b. 

3a kirčiuotei priskiriami du daiktavardžiai: maltuvė 3a (: málti, mãla, mãlė), sėtuvė 3a (: sėti, 

sėja, sėjo). Priesaga -tuvė reiškiasi kaip dominacinė silpninančioji:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

sėt + tuv + Ė → sėtuv-Ė → sėtuvė (3a). 

LKG I kirčiuojama įvairiai: máltuvė [1] 332, sėtuvė [3a] (sėtuvė [1], sėtùvė [2]) 386. Taip 

elgiamasi atsižvelgiant arba į to meto norminį, arba tarminį kirčiavimą.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas kito: máltuvė 1 DŽ1 441, maltuvė 3a DŽ2

382, DŽ3, 4 381, DŽ5, sėtuvė 3a DŽ1 713, DŽ2 695, DŽ3, 4 688, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie vediniai kirčiuojami įvairiai: maltuvė 3a, maltùvė 2, máltuvė 1 

LKŽ VII 814, sėtuvė [1], sėtuvė [3a], sėtùvė [2] SkŽD 386, sėtuvė 3a, sėtuvė 1 LKŽ XII 467.

-mena. Priesaga -mena taip pat svyruoja tarp dominacinės stiprinančiosios silpnosios ir 

dominacinės silpninančiosios. B. Stundžia nurodo, jog „priesagos akcentinis statusas gali būti 

susijęs su pamatinio žodžio šaknies priegaide bei kiekybe“ (Stundžia, 1995, 70): plónmena 1, 

plonmenà 3a (: plónas, -à 3), stambmenà 3b, stam bmena 1 (: stambùs, -ì 4), stórmena 1, stormenà 3a

(: stóras, -à 3). Taigi tarpusavyje konkuruoja 3 (3a ar 3b) ir 1 kirčiuotė:

a1 + P- + È → A2È → A2È (t. y. a1P
-È)

                                                
21 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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plón + MEN + A → PLÓNMEN-A → plónmena (1),

a1 + p + È → a2È → a2È (t. y. a1pÈ)

plón + mena + À → plonmen-À → plonmenà (3a). 

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: plonmenà [3a] 354, stambmenà [3b] 355, 

stórmena [1] 355.

Bendrinėje kalboje priesagos -mena vedinių kirčiavimo norma nėra nusistovėjusi: plonmenà

3a DŽ1 600, plónmena 1 DŽ2 578, plónmena 1, plonmenà 3a DŽ3, 4 571, DŽ5, stambmenà 3b DŽ1

763, DŽ3, 4 731, stambmenà 3b, stam bmena 1 DŽ5, stórmena 1 DŽ1 771, DŽ3, 4 737, stórmena 1, 

stormenà 3a DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių vedinių kirčiavimas svyruoja: plónmena [1] SkŽD 233, LKŽ X 

306, stam bmena [1] SkŽD 231, stambmenà 3b, stam bmena 1 LKŽ XIII 655, stórmena [1] SkŽD 

233, stormenà 3a, stórmena 1 LKŽ XIII 858.

-uonis. B. Stundžia priesagą -uonis priskiria dominaciniams silpninantiesiems afiksams bei 

nurodo, jog „plačiai vartojami vediniai yra ia-kamieniai, o keičiantis kamienui, priesaga tampa 

dominacine stiprinančiąja kirčiuota morfema“ (Stundžia, 1995, 71), pvz.: deguõnis 2, deguonìs 3b

(: dègti, dega, degė), grobuõnis 2, grobuonìs 3a (: gróbti, gróbia, gróbė), palikuõnis, -ė 2, 

palikuonìs, -ė 34b (: palìkti, palieka, palìko). Priesaga -uonis svyruoja tarp dominacinės 

stiprinančiosios stipriosios ir dominacinės silpninančiosios. Šių vedinių kirčiavimo dėsningumus 

galime pavaizduoti taip:

x + P+ + E → A2E → A2E (t. y. xP+E)

grób + UÕN + YS → GROBUÕN-IS → grobuõnis (2),

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

grób + uon + YS → grobuon-ÌS → grobuonìs (3a). 

Kai kurie LKG I rasti vediniai turi akcentinių gretimybių: deguonìs [3b] 327, 224, grobúonis

[1] 327, grobuonìs [3a] 224, 327, palikuonìs, -ė [34b] 327. Šie vediniai atspinti to meto kirčiavimo 

normą.

Bendrinėje kalboje vedinių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: deguonìs 3b DŽ1 123, deguõnis 2, 

deguonìs 3b DŽ2 111, DŽ3, 4 113, DŽ5, grobuonìs 3a, grobúonis 1 DŽ1 234, grobuõnis 2, grobuonìs

3a DŽ2 189, DŽ3, 4 190, DŽ5, palikuonìs, -ė 34b DŽ1 537, palikuonìs, -ė 2, palikuõnis, -ė 2 DŽ2 495, 

palikuõnis, -ė 2, palikuonìs, -ė 34b DŽ3, 4 489, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėtų daiktavardžių kirčiavimas taip pat svyruoja: deguonìs 3b, 

deguõnis 2 LKŽ II 376, grobúonis [1] SkŽD 284, grobuonìs 3a LKŽ III 641, pãlikuonis, -ė [1]

SkŽD 285, palikuonìs, -ė 34b, pãlikuonis, -ė 1 LKŽ IX 263.
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-atis. Pastaruoju metu šalia pastoviojo tvirtapradės šaknies kirčiavimo įsitvirtina kilnojamasis: 

jáunatis 1, jaunatìs 3a (: jáunas, -à 3), pìlnatis 1, pilnatìs 3a (: pìlnas, -à 3). Kaip B. Stundžia 

nurodo, priesaga -atis akivaizdžiai linksta į dominacinius silpninančiuosius afiksus (Stundžia, 1995, 

70). Tad priesaga arba išlaiko silpnąjį kamieną, arba jį sustiprina: 

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-E)

jáun + AT + YS → JÁUNAT-IS → jáunatis (1),

a1 + p + E → a2E → a2E (t. y. A1pE)

jáun + at + YS → jaunat-ÌS → jaunatìs (3a). 

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: jáunatis [1] 312, pìlnatis [1] 312.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: jáunatis 1 DŽ1 287, DŽ2

265, DŽ3, 4 266, DŽ5, pìlnatis 1 DŽ1 584, DŽ2 563, pìlnatis 1, pilnatìs 3a DŽ3, 4 556, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėtų vedinių kirčiavimas įvairuoja: jáunatis [1] SkŽD 337, 

jáunatis 1, jaunatìs 3a LKŽ IV 305, pilnatìs [3a] (ir pìlnatis [1]) SkŽD 337, pìlnatis 1, pilnatìs 3a

LKŽ IX 999.

-eris. Priesagos -eris vediniams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Daiktavardžiai priklauso 

1 arba 3a kirčiuotei: díeveris 1, dieverìs 3a22, plèperis 1 (: plepėti, ple pa, plepėjo). Taigi afiksas -eris

taip pat reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis silpnasis arba dominacinis silpninantysis. Tikrasis 

priesagos -eris vedinys turi dominacinį stiprinantįjį silpnąjį afiksą:

X + P- + E → A2E → A2E (t. y. XP-E)

plep + ER + YS → PLÈPER-IS → plèperis (1).

LKG I pateikiamas tarminis kirčiavimas, pvz.: dieverìs [3a] 165, 224, pleperis [1] (ar [3b]) 

334, plg. dieverìs [3a] SkŽD 305, dieverìs 3a, díeveris 1 LKŽ II 519, ple peris [1] (ar [3b]) SkŽD 

305, plèperis 1 LKŽ X 148.

Bendrinėje kalboje daiktavardžių kirčiavimas nėra iki galo nusistovėjęs: díeveris 1 DŽ2 119, 

díeveris 1, dieverìs 3a DŽ3, 4 122, dieverìs 3a, díeveris 1 DŽ1 136, DŽ5, plèperis 1 DŽ2 572. DŽ3, 4

566, DŽ5.

-astis. Priesagos -astis vediniams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas, tačiau LKG I rastas tik 

1 kirčiuotės tvirtapradžio kamieno daiktavardis gývastis (: gývas, -à 3) (plg. bjaurastìs 3b, -ies). Tad 

šiuo atveju priesaga -astis reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji:

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-E)

gýv + AST + YS → GÝVAST-IS → gývastis (1).

                                                
22 Šis daiktavardis turi tik su priesaga sutampantį baigmenį -eris.
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LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių greičiausiai atsižvelgiant į tarminį kirčiavimą, pvz.: 

gývastis [1] (gyvastis [1]) 313, plg. gývastis [1] (ir gyvastìs ([3a] (ar [3b])) SkŽD 366, gývastis

(gyvastis), -ies 1, gývastis, -čio 1, gyvastìs 3a LKŽ III 365.

Antrajai vedinio akcentinei lyčiai būdingas mutageniškumas, plg. gývas : gyvastis. Šios lyties 

akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

a1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. a1P
-E)

gýv + AST + YS → GYVAST-IS → gyvastis (1).

Bendrinėje kalboje teiktinas pastovusis tvirtapradės šaknies kirčiavimas: gývastis DŽ1 215, 

DŽ2 175, DŽ3, 4 177, DŽ5. 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja23 dvejopą šio žodžio kirčiavimą – pagal 1 

arba 3a kirčiuotes: gývastis, gyvastìs.

-tinė. B. Stundžia šią priesagą priskiria prie dvejopo akcentinio statuso afiksų (Stundžia, 1995, 

72). Manyčiau, kad priesagą -tinė vertėtų laikyti nenusistovėjusiu dominaciniu afiksu, tačiau LKG I 

rastas tik 3a kirčiuotės daiktavardis neatspindi kirčiavimo dėsningumų, pvz., raugtinė (: ráugti, 

ráugia, ráugė). Taigi minėta priesaga šiuo atveju reiškiasi kaip dominacinė silpninančioji:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

ráug + tin + Ė → raugtin-ė → raugtinė (3a).

LKG I šis vedinys turi kirčiavimo gretimybių: raugtinė [3a] (ráugtinė [1]) 402. Taip elgiamasi 

galbūt atsižvelgiant į tarminį kirčiavimą, plg. raugtinė [3a] (ráugtinė [1]) SkŽD 264, raugtinė 3a

LKŽ XI 288.

Bendrinėje kalboje minėtas daiktavardis kirčiuojamas pagal 3a kirčiuotę: raugtinė DŽ1 659, 

DŽ2 655, DŽ3, 4 647, DŽ5.

Priešdėliniai daiktavardžiai

Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimui taip pat įtaką turi pamatinio kamieno akcentinė galia ir 

darybos formantų akcentinės savybės. Pagal poveikį pamatiniam kamienui daiktavardžių 

priešdėliai, kaip ir priesagos, skirstomi į dvi grupes: 1) dominacinius stiprinančiuosius priešdėlius 

(B), kurie sustiprina arba išlaiko stiprųjį pamatinį kamieną; 2) dominacinius silpninančiuosius

priešdėlius (b), kurie susilpnina arba išlaiko silpnąjį pamatinį kamieną. Dominaciniai stiprinantieji 

priešdėliai esti 1) stiprieji, visada atitraukiantys kirtį į save (B+), 2) silpnieji (B-), atiduodantys kirtį 

pamatiniam kamienui. 

                                                
23 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
www.vlkk.lt.
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Apibendrinta vardažodžio priešdėlių akcentinė galia pavaizduota 3 schemoje.

      3 schema. Priešdėlių akcentinė klasifikacija

Priešdėliai

                                                       dominaciniai                                                                            nedominaciniai

                                        stiprinan-                                                                      silpninan-         prieškir-      pokirti-

                                            tieji                                                                                tieji               tiniai             niai

               kirčiuoti                                      nekirčiuoti                     mutage-                      nemutage-

      niniai                          niniai

    akūti-                neakūti-            mutage-                 nemutage-

     niai                     niai                  niniai                      niniai

Dominacinių stiprinančiųjų stipriųjų priešdėlių vediniai

LKG I pateikiamas tik vienas dominacinio stiprinančiojo stipriojo priešdėlio vedinys. Toks 

priešdėlis visada išlaiko kirtį.

per-. 1 kirčiuotei priklauso daiktavardis per pietė (: pietūs 4). Dominacinis stiprinantysis 

stiprusis tvirtagalis priešdėlis gauna kirtį:

B+ + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B+a1E)

PER + piet + Ė → PERPIET-Ė → perpietė (1).

LKG I pateikiama kirčiavimo gretimybių: pérpietė [1] 434. Taip elgiamasi atsižvelgiant į 

tarminį kirčiavimą, plg. perpietė [1] SkŽD 453, pérpietė 1, perpietė 1 LKŽ IX 845. Taigi priešdėlis 

per- reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis stiprusis tvirtagalis arba tvirtapradis:

B+ + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B+a1E)

PER + piet + Ė → PERPIET-Ė → perpietė (1),

PÉR + piet + Ė → PÉRPIET-Ė → pérpietė (1).

Bendrinėje kalboje teiktinas tik dominacinio stiprinančiojo stipriojo tvirtagalio priešdėlio 

kirčiavimas: perpietė 1, DŽ1 575, DŽ2 552, DŽ3, 4 545, DŽ5. 
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Dominacinių stiprinančiųjų silpnųjų priešdėlių vediniai

LKG I rastas taip pat tik vienas vedinys, turintis dominacinį stiprinantįjį silpnąjį priešdėlį be-. 

Toks priešdėlis atiduoda kirtį stipriajam kamienui. „Priešdėlio be- vediniai kilme bei kirčiavimu 

artimesni būdvardžiams negu daiktavardžiams“ (Mikulėnienė, 2005, 93). 

be-. 1 kirčiuotei priskiriamas vedinys besótis (: sótis 1). Dominacinis stiprinantysis silpnasis 

priešdėlis atiduoda kirtį stipriajam pamatiniam tvirtapradžiam kamienui:

B- + A1 + E → A2E → A2E (t. y. B-A1E)

BE + SÓT + YS → BESÓT-IS → besótis (1).

Daugelyje akcentologų darbų keli priešdėlio be- vediniai laikomi išimtinio kirčiavimo 

žodžiais, pvz.: begėdis 1, besótis 1. Šie daiktavardžiai išlaiko pamatinių kamienų kirčio vietą ir 

priegaidę, plg. gėda : begėdis, sótis : besótis. 

LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas: besõtis [2] 124. Pagal analogiškus 

pavyzdžius DŽ1 ir LKG I buvo pritaikytas mutageniškumas, plg. dárbas : bedarbis, láisvė : 

belaisvis ir kt. 

Taigi bendrinėje kalboje iš pradžių buvo bandoma įtvirtinti kilnojamąjį kirčiavimą, tačiau DŽ2

ir tolesniuose norminiuose veikaluose tokio kirčiavimo atsisakyta: besõtis 2, DŽ1 76, besótis 1 DŽ2

79, DŽ3, 4 80, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis kirčiuojamas įvairiai: besótis 1, besõtis 2, besotis 1 

LKŽ I 781.

Dvejopo akcentinio statuso priešdėlių vediniai

Šio tipo daiktavardžiai kirčiuojami dvejopai. Priešdėlis arba atiduoda kirtį, arba jį gauna.

at-. Priešdėlis at- yra dvejopo akcentinio statuso afiksas. LKG I rastas tik vienas daiktavardis, 

kuris neiliustruoja keleriopo kirčiavimo, plg. ãtgarsis 1, ãtspalvis 1 ir kt. 2 kirčiuotei priklauso 

išimtinio kirčiavimo priešdėlio at- vedinys atšlai tė (: šlai tas 2). Daiktavardis išlaiko stipriojo 

tvirtagalio kamieno kirčio vietą ir priegaidę:

B- + A1 + E → A2E → A2E (t. y. B-A1E)

AT + ŠLAIT + Ė → ATŠLAIT-Ė → atšlaitė (2).

LKG I pateikiamas to meto norminis tvirtagalio priešdėlio kirčiavimas: ãtšlaitė [1] 432, 433.

šio vedinio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

B+ + A1 + E → A2E → A2E (t. y. B+A1E)

ÃT + ŠLAIT + Ė → ÃTŠLAIT-Ė → ãtšlaitė (1).
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Bendrinėje kalboje kirčiavimas kito: ãtšlaitė 1 DŽ1 51, atšlaitė 2 DŽ2 59, DŽ3, 4 60, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis vedinys kirčiuojamas dvejopai: ãtšlaitė 1, atšlaitė 2 LKŽ I 441.

Nenusistovėjusių dominacinių priešdėlių24 vediniai

LKG I rasta dvylika daiktavardžių, turinčių nenusistovėjusius dominacinius priešdėlių ne-,   

pa-. Daiktavardžiams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. 

pa-. Didžiausią būrį sudaro priešdėlio pa- vediniai25. Šis afiksas pirmiausiai reiškiasi kaip 

dominacinis stiprinantysis silpnasis. Šie vediniai kirčiuojami pagal 1 ar 2 kirčiuotę arba pramaišiui: 

pakalnė 2, pakálnė 1 (: kálnas 3), paklėtis 1 (: klėtis 1), pakõjis 2 (: kója 1), papėdė 1 (: pėdà 3), 

pastógė 1 (: stógas 3), patėvis 1 (: tėvas 3), pavainìkis 2 (: vainìkas 2). Taigi priešdėlis pa-

sustiprina arba išlaiko stiprųjį kamieną bei jam atiduoda kirtį:

B- + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B-a1E)

PA + stóg + Ė → PASTÓG-Ė → pastógė (1),

B- + A1 + E → A2E → A2E (t. y. B-A1E)

PA + KLĖT + YS → PAKLĖT-IS → paklėtis (1).

Kai kuriems vediniams būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. kálnas : pakalnė, kója : 

pakõjis.

LKG I pateiktų trijų vedinių kirčiavimas atitinka to meto normą: pakalnė [2] 146, paklėtis [2] 

425, pakójis [1] 426. Priešdėlis pa- reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis silpnasis afiksas. 

Daugeliui vedinių būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. kálnas : pakalnė, klėtis : paklėtis. 

Kiti LKG I pateikti vediniai kirčiuojami pagal tarmines lytis: pastõgė [2] (pastógė [1]) 425, 

patėvis [2] 424. Šiems daiktavardžiams taip pat būdinga šaknies priegaidžių kaita, plg. tėvas : 

patėvis, stógas : pastõgė.

Bendrinėje kalboje vedinių kirčiavimo norma nėra iki galo nusistovėjusi: pakalnė 2 DŽ1 531, 

pakalnė 2, pakálnė 1 DŽ2 485, DŽ3, 4 480, DŽ5, paklėtis 2 DŽ1 533, paklėtis 1 DŽ2 489, DŽ3, 4 483, 

DŽ5, pakójis 1 DŽ1 533, pakõjis 2 DŽ2 489, DŽ3, 4 484, DŽ5, pastógė 1 DŽ1 554, DŽ2 523, DŽ3, 4

517, DŽ5, patėvis 1 DŽ1 559, DŽ2 531, DŽ3, 4 524, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje aptartų daiktavardžių kirčiavimas įvairuoja: pakalnė [2], pakálnė [1] 

SkŽD 452, pakalnė 2, pakálnė 1, pakalnė  3b LKŽ IX 146, paklėtis 1, paklėtis 2, pãklėtis 1 LKŽ IX 

182, pakójis 1, pakõjis 2; pakõjis 2 pakójis 1 LKŽ IX 191, pastógė [1] SkŽD 452, pastógė 1, 

pastõgė 2, pãstogė 1 LKŽ IX 533, patėvis 1, pãtėvis 1 LKŽ IX 614.

                                                
24 D. Mikulėnienė, J. Žeižienė nenusistovėjusius dominacinius priešdėlius vadina kilnojamojo stiprumo, žr. 
(Mikulėnienė, 1994, 70), B. Stundžia – keleriopo akcentinio statuso afiksais, žr. (Stundžia, 1995, 103).
25 Plačiau žr. (Mikulėnienė, 2005, 100–103).
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LKG I taip pat pateikiamas to meto kirčiavimo normą atitinkantis daiktavardis pãvainikis [1] 

425. Taigi priešdėlis pa- reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis stiprusis afiksas:

B+ + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B+a1E)

PÃ + VAINÌK + YS → PÃVAINIK-IS → pãvainikis (1).

Toks kirčiavimas atsiranda dėl analogiškų pavyzdžių. Paprastai daiktavardžiai, padaryti iš 

daugiaskiemenių daiktavardžių, priklauso 1 kirčiuotei, pvz., pãpulkininkis, -ė 1. Tačiau nedaug 

vedinių bendrinėje kalboje vis dėlto priskiriami 2 kirčiuotei, pvz.: pavainìkis, paąžuolìnis. 

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas kito: pãvainikis 1 DŽ1 562, pavainìkis 2 DŽ2

535, DŽ3, 4 528, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje daiktavardis kirčiuojamas dvejopai: pavainìkis 2, pãvainikis 1 LKŽ 

IX 658.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja26 dvejopą šių žodžių kirčiavimą: pakõjis 2, 

pakójis 1, pavainìkis 2, pavainikis 1.

LKG I rastas daiktavardis, atitinkantis to meto kirčiavimo normą, tačiau jis turi kitokią 

akcentinę galią, pvz., papėdė [3b] 425. Šiuo atveju priešdėlis pa- reiškiasi kaip dominacinis 

silpninantysis afiksas. Taigi minėto daiktavardžio akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

b + a1 + E → a2E → a2E (t. y. ba1E)

pa + pėd + Ė → papėd-Ė → papėdė (3b).

Bendrinėje kalboje daiktavardžio kirčiavimas kito: papėdė 3b DŽ1 541, papėdė 1, papėdė 3b

DŽ2 502, DŽ3, 4 496, papėdė 1 DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šio žodžio kirčiavimas dar labiau įvairuoja: papėdė 1, papėdė 2, 

papėdė 3b LKŽ IX 353.

Atskirai minėtini priešdėlio pa- vediniai palaukė 3b, palaukė 2 (: laukas 4), pavìlnė 1, pavilnė

3b (: vìlna 1). Šiems daiktavardžiams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Dominacinis 

stiprinantysis silpnasis priešdėlis konkuruoja su dominaciniu silpninančiuoju:

B- + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B-a1E)

PA + lauk + Ė → PALAUK-Ė → palaukė (2),

b + a1 + E → a2E → a2E (t. y. ba1E)

pa + lauk + Ė → palauk-Ė → palaukė (3b).

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas pagal 3b kirčiuotę: palaukė 425, pavilnė 425.

Bendrinėje kalboje vedinių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: palaukė 3b DŽ1 536, DŽ2 493, 

DŽ3, 4 487, palaukė 3b, palaukė 2 DŽ5, pavilnė 3b DŽ1 565, pavìlnė 1, pavilnė 3b DŽ2 539, DŽ3, 4

531, DŽ5.

                                                
26 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-2). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija5.html.
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Nekodifikuotoje kalboje itin įvairuoja šių daiktavardžių kirčiavimas: palaukė 3b, palau kė 2, 

pãlaukė 1 LKŽ IX 242, pavìlnė 1, pãvilnė 1, pavilnė 3b LKŽ IX 696.

ne-. Priešdėlio ne- vediniams taip pat būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Kirčiavimo norma 

svyruoja tarp 3 (3a ar 3b) ir 1 kirčiuotės. Daiktavardžiai „kirčiavimo ypatybes perima iš pamatinio 

žodžio“ (Mikulėnienė, 1994, 65): neganda 1, negandà 3b (: gañdas 4), neviltìs, -ies 3b (: viltìs, -ies

3), nevìltis, -ies 1 (: vìltis, -ies 1). Pastarasis daiktavardis „morfonologiškai <..> artimesnis 

veiksmažodiniams priesagos -tis vediniams, plg. nevìltis, neviltį (: ne(si)vìlti) ir vìltis“ 

(Mikulėnienė, 2005, 91). Taigi priešdėlis ne- svyruoja tarp dominacinio silpninančiojo ir 

dominacinio stiprinančiojo silpnojo: 

b + a1 + E → a2E → a2E (t. y. ba1E)

ne + vìlt + YS → nevilt-ÌS → neviltìs (3b),

B- + a1 + E → A2E → A2E (t. y. B-a1E)

NE + vìlt + YS → NEVÌLT-IS → nevìltis (1).

LKG I taip pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: neganda [1] 428, neviltìs, -ies [3b] 428.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas įvairuoja: neganda 1, negandà 3b DŽ1 489, 

DŽ2 420, DŽ3, 4 417, DŽ5, neviltìs, -ies 3b DŽ1 498, DŽ2 428, neviltìs, -ies 3b, nevìltis, -ies 1 DŽ3, 4

423, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas taip pat svyruoja: neganda 1, negandà 3b LKŽ VIII 615, 

neviltìs, -ies 3b LKŽ VIII 758.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja27 daiktavardį neviltìs kirčiuoti tik pagal 3b

kirčiuotę.

Galūnių vediniai

Akcentinė galūnių galia taip pat priklauso nuo pamatinio kamieno akcentinių savybių. Pagal 

poveikį pamatiniam kamienui daiktavardžių galūnės skirstomos į dvi grupes: 1) dominacines 

stiprinančiąsias galūnes (G), kurios sustiprina arba išlaiko stiprųjį pamatinį kamieną; 2) 

dominacines silpninančiąsias galūnes (g), kurios susilpnina arba išlaiko silpnąjį pamatinį kamieną. 

Apibendrinta vardažodžio galūnių akcentinė galia pavaizduota 4 schemoje.

                                                
27 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. vasario 26 d. Nr. 5 (K-7). –
www.vlkk.lt.
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         4 schema. Galūnių akcentinė klasifikacija

Galūnės

                                                 dominacinės                                                          nedominacinės

                     stiprinan-                                      silpninan-                     atrakcinės                            neatrakcinės

                      čiosios                                          čiosios

                   mutageninės                              nemutageninės

                atrakcinės                              neatrakcinės

Dominacinių nenusistovėjusių galūnių vediniai

LKG I rasta vienuolika vedinių, padarytų su galūnėmis -a, -as, -ė. 

-as (dgs. vard. -ai). Paprastai LKG I rasti veiksmažodiniai galūnės -as vediniai kirčiuojami 

pagal 1 arba 2 kirčiuotę: maskãtas 2 (: maskatúoti, maskatúoja, maskatãvo), prasūkas 2 (: prasùkti, 

pràsuka, prasùko), rántas 1 (rantýti, rañto, rañtė), ùžšovas 1 (: užšáuti, užšáuna, užšóvė). Šiems 

vediniams būdinga kirčio vietos ar priegaidės kaita, plg. maskatãvo : maskãtas, rañto : rántas. Taigi 

galūnė -as reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji:

X + G → A2e → A2e

UŽŠÓV + as → ÙŽŠOV-as → ùžšovas (1).

LKG I daugelis šių vedinių taip pat priskirtini dominacinių stiprinančiųjų galūnių vedinių 

grupei, tačiau dabar bendrinėje kalboje vietoj 1 kirčiuotės esti 2 ir atvirkščiai: prasūkas [1] 380, 

rañtas [2] 368, užšõvas [2] 395. Tai norminis to meto kirčiavimas. Tačiau vieno daiktavardžio 

kirčiavimas LKG I buvo paimtas iš tarmių, pvz., mãskatas [3b] 170, plg. mãskatas [3b] SkŽD 335, 

màskatas 1, maskãtas 2, mãskatas 3b LKŽ VII 890.

Bendrinėje kalboje, kaip jau minėta, daiktavardžių kirčiavimas kito: maskãtas 2 DŽ1 446, DŽ2

386, DŽ3, 4 384, DŽ5, prasūkas 1 DŽ1 615, prasūkas 2 DŽ2 598, DŽ3, 4 590, DŽ5, rántas 1, rañtas 2 

DŽ1 654, rántas 1 DŽ2 651, DŽ3, 4 644, DŽ5, užšõvas 2 395, DŽ1 901, ùžšovas 1 DŽ2 902, DŽ3, 4

897, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje galūnės -as daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: prasūkas 2 LKŽ X 

560, rántas 1, rañtas 2 LKŽ XI 174, ùžšovas 1, užšõvas 2 LKŽ XVII 699.
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Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai ta pati galūnė gali reikštis ir kaip dominacinė silpninančioji. 

Tokie vediniai kirčiuojami pagal 3b ar 4 kirčiuotę: raizgai 4 (: raizgýti, raizgo, raizgė), strãkalas 3b

(: strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo), stràkalas 3b (: stràkalioti, stràkalioja, stràkaliojo). Pastarojo 

daiktavardžio akcentines gretimybes lemia pamatinių veiksmažodžių akcentinė galia, t. y. 

kirčiavimo gretimybės. Šių vedinių akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

X + g → a2e → a2e

STRÃKAL + as → STRÃKAL-AS → strãkalas (3b),

STRÀKAL + as → STRÀKAL-AS → stràkalas (3b).

LKG I pateikto daiktavardžio raizgai 379 akcentinė galia nėra nusistovėjusi. Galūnė -as čia 

reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji arba kaip dominacinė silpninančioji:

x + g → a2E → a2E

raizg + AI → raizg-AI  → raizgai (4),

X+ g → A2E → A2E

RAIZG + AI → RAI ZG-AI → raizgai (2).

Kitas daiktavardis taip pat priskirtinas dominacinės silpninančiosios galūnės vedinių grupei. 

LKG I pateikiamas tik ilgosios tvirtagalės šaknies kirčiavimas – strãkalas 3b 324. Šių daiktavardžių 

kirčiavimas atitinka to meto normą.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimo norma įvairuoja: raizgai  4, rai zgai 2 DŽ1

650, raizgai 4 DŽ2 648, DŽ3, 4 614, DŽ5, strãkalas 3b DŽ1 772, stràkalas 3b, strãkalas 3b DŽ3, 4 737, 

strãkalas 3b, stràkalas 3b DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje vediniai kirčiuojami įvairiai: raizgai  4, 3 rai zgai 2 LKŽ XI 87,

stràkalas 3b, strãkalas 3b LKŽ XIII 930.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo28 kirčiuoti tik ilgąją vedinio stra kalas šaknį.

-ė. Daugelis galūnės -ė vedinių kirčiuojami pagal 1 kirčiuotę: lókė 1 (: lokys 3), núošalė 1 

(: nuošalùs, -ì 4). Pastarajam daiktavardžiui būdinga kirčio vietos kaita, plg. nuošãlų : núošalė. 

Daiktavardžiai, reiškiantys gyvūnų patelių pavadinimus, paprastai morfonologiškai nesiskiria nuo 

pamatinių žodžių, plg. lokys, lókį : lókė (Mikulėnienė, 2005, 83).

Daiktavardžių akcentinę galią galima pavaizduoti taip:

a1 + G → A2E → A2E

lók + Ė → LÓK-Ė → lókė (1).

LKG I elgiamasi dvejopai: arba laikomasi to meto kirčiavimo normos (nuošalė [3a] 406), arba 

perimamas tarminis kirčiavimas (lókė [1], [4] 418). Kaip matyti, galūnė -ė reiškiasi kaip dominacinė 

                                                
28 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. vasario 2 d. Nr. 3 (K-6). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija6.html.
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stiprinančioji arba dominacinė silpninančioji. Nenorminio kirčiavimo lyties akcentinė galia atrodytų 

taip:

a1 + G → a2E → a2E

lók + Ė → lok-Ė → lokė (4).

Bendrinėje kalboje kirčiavimas mažai kito: lókė 1 DŽ1 432, DŽ2 375, DŽ3, 4 373, DŽ5, nuošalė

3a DŽ1 511, núošalė 1 DŽ2 450, DŽ3, 4 445, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: lokė [4] SkŽD 73, lókė 1, lokė 4 

LKŽ VII 644, núošalė 1, nuošalė 3a LKŽ VIII 959.

Rastas vienas daiktavardis, turintis nenusistovėjusį kirčiavimą: lėkštė 2, lėkštė 4 (: lėkštas, -a

4), Galūnė svyruoja tarp dominacinės stiprinančiosios ir dominacinės silpninančiosios:

a1 + G → A2E → A2E

lėkšt + Ė → LĖKŠT-Ė → lėkštė (2),

a1 + g → a2E → a2E

lėkšt + Ė → lėkšt-Ė → lėkštė (4).

LKG I pateikiama tik antrosios kirčiuotės lytis, pvz., lėkštė [2] 366. Tai norminis to meto 

kirčiavimas. Tik vėliau atsirado kirčiavimo gretimybių.

Taigi bendrinėje kalboje iki šiol nėra nusistovėjusi šio daiktavardžio kirčiavimo norma: lėkštė

2 DŽ1 415, lėkštė 2, lėkštė 4 DŽ2 363, DŽ3, 4 360, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje daiktavardis kirčiuojamas taip pat dvejopai: lėkštė 2, lėkštė 4 LKŽ 

VII 305.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia29 4 kirčiuotės lyčiai: lėkštė 4, lėkštė 2.

-a (dgs. vard. -ai): gaidà 4 (: giedóti, gíeda, giedójo), vyžà 2 (: vyžti, vyžia, vy žė), výža 1 

(: výžti, výžia, výžė). Šiems galūnių vediniams yra būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Kai 

daiktavardis „nereiškia veiksmažodinės ar vardažodinės ypatybės turėtojo <...>, galūnės -(i)a esama 

dominacinės silpninančiosios, sukeliančios cirkumfleksinę metatoniją“ (Stundžia, 1995, 94):

x + g → a2È → a2È

gíed + A → gaid-À → gaidà (4).

Galūnės -a vediniai tai pat kirčiuojami pagal 2 arba 1 kirčiuotę. Tad ši galūnė gali reikštis ir 

kaip dominacinė stiprinančioji:

x + G → A2È → A2È

výž + A → VYŽ-À → vyžà (2),

X + G → A2È → A2È

                                                
29 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. vasario 2 d. Nr. 3 (K-6). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija6.html.



47

VÝŽ + A → VÝŽ-A → výža (1).

LKG I šie žodžiai paprastai kirčiuojami pagal to meto kirčiavimo normą: gáida [1] 106, vyžà

[2] 378. Įdomu tai, kad jau DŽ1 pateikiama kirčiavimo variantų, t. y. gali būti kirčiuojamas ir pagal 

4 kirčiuotę, tačiau LKG I nurodomas tik pastovusis kirčiavimas. Taigi šio daiktavardžio akcentinę 

galią galima pavaizduoti taip:

X + g → A2È → A2È

GÍED + A → GÁID-A → gáida (1).

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčavimo norma svyruoja: gaidà 4, gáida 1 DŽ1 190, 

DŽ2 158, gaidà 4, DŽ3, 4 160, DŽ5, vyžà 2 DŽ1 956, výža 1, vyžà 2 DŽ3, 4 942, vyžà 2, výža 1 DŽ2

949, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje vediniai kirčiuojami įvairiai: gáida 1, gaidà 4 LKŽ III 15, vyžà [2] 

SkŽD 44, vyžà 2, 4, výža 1, 3 LKŽ XIX 862.

Sudurtiniai daiktavardžiai

Sudurtinių daiktavardžių „kirčiavimui svarbų vaidmenį vaidina dėmenų sandūros morfema –

jungiamasis balsis ir apskritai pati sandūra“ (Stundžia, 1993, 69). Šie daiktavardžiai aptariami 

skyrium pagal jungiamuosius balsius. Pirmiausiai dūriniai skirstomi į dvi grupes: 1) su 

jungiamaisiais balsiais ė, ý, ó, ū, ì, ù, 2) su jungiamuoju balsiu -(i)a arba be jo. 

LKG I rasti keturiasdešimt šeši sudurtiniai daiktavardžiai. Pastarieji skaidomi dar smulkiau 

(žr. 5 schemą).
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      5 schema. Sudurtinių daiktavardžių akcentinė klasifikacija

                                     Sudurtiniai daiktavardžiai

su jung. balsiais su jung. balsiu -(i)a

ė, ý, ó,ū;     ì, ù          arba be jo

[1 kirčiuotė; kir-

čiuotas jung. balsis]

        žymintys ypatybės   nežymintys ypatybės

             turėtojus                            turėtojų

     [2 kirčiuotė; kirčiuotas

     II dėmuo; metatonija]

su vardažodiniu   su veiksmažodiniu

     II dėmeniu         II dėmeniu

ne gãlas                                       gãlas                nežymintys veikėjų                žymintys veikėjus

[3a, 3b, 34a, 34b kirčiuotė;         (asmenų)                              (asmenis)

ret. metatonija]                                                                  [3a, 3b, 34a, 34b kirčiuotė

be jung. balsio -(i)a         ret. metatonija]

[1 kirčiuotė; kirčiuotas be jung. balsio -(i)a                              su jung. balsiu -(i)a

I dėmuo; ret. metatonija] [1 kirčiuotė; kirčiuotas

              I dėmuo; ret. metatonija]

       1 kirčiuotė; kirčiuotas      [1 kirčiuotė; kirčiuotas

       I dėmuo, jo kamienas      jung. balsis; I dėmens      [1 kirčiuotė; kirčiuotas         [1 kirčiuotė; kirčiuotas

       papr. stiprusis]                 kamienas papr. silpnasis]                  I dėmuo, jo kamienas           jung. balsis; I dėmens

                                                                                                          papr. stiprusis]                     kamienas papr. silpnasis]

Sudurtiniai daiktavardžiai su jungiamuoju balsiu -i

LKG I pateikiami du sudurtiniai daiktavardžiai su jungiamuoju balsiu -i: dvispar nis 2, trikõjis

2, trìkojis 1 „kėdė su trimis kojomis“.

B. Stundžia minėtus jungiamuosius balsius laiko dominacinėmis stiprinančiosiomis 

kirčiuotomis morfemomis (Stundžia, 1995, 108). Iš pavyzdžių matyti, kad daugelis dūrinių 

kirčiuojami dvejopai, t. y. kirčiuojamas jungiamasis balsis arba antrasis daiktavardžio dėmuo. 

Manyčiau, kad vertėtų šiuos jungiamuosius balsius priskirti dvejopo akcentinio statuso morfemoms.

Paprastai sudurtiniai daiktavardžiai „turi apibendrintą pastovų jungiamojo balsio -i- kirtį <...>. 

Tačiau kai kurie ypatybės turėtojų pavadinimai su pirmaisiais skaitvardiniais dėmenimis dvi-, tri- ir 

galūnės -is, -ė yra 2 kirčiuotės“ (Pakerys, 1994, 285). Pastaruoju metu atsiranda dar ir kirčiavimo 
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gretimybių, pvz.: trikõjis 2, trìkojis 1. Kilnojamojo kirčiavimo lyčiai būdinga priegaidžių kaita, plg. 

kója : trikõjis. 

LKG I nurodomas to meto kirčiavimas: dvìsparnis [1] 456, trikõjis [2] 454.

Bendrinėje kalboje kirčiavimo norma nėra nusistovėjusi: dvìsparnis 1 DŽ1 166, dvisparnis 2 

DŽ2 141, DŽ3, 4 143, DŽ5 (šiuose žodynuose nurodomas tik būdvardis dvisparnis, o daiktavardis 

pateiktas tik daugiskaitine forma, pvz., dvisparniai), trikõjis 2 DŽ1 870, DŽ2 861, trikõjis 2, trìkojis

1 DŽ3, 4 856, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių dūrinių kirčiavimas įvairuoja: dvìsparnis 1, dvispar nis 2 LKŽ II 

986, trikõjis 2, trikójis 1, trìkojis 1 LKŽ XVI 825.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia30 pastoviajam daiktavardžio trikojis

kirčiavimui (trìkojis 1, trikõjis 2).

Sudurtiniai daiktavardžiai su jungiamuoju balsiu -(i)a arba be jo

Sudurtiniai daiktavardžiai, žymintys ypatybės turėtojus

Rasta dešimt sudurtinių daiktavardžių, žyminčių ypatybės turėtojus. Pagal sandarą šie 

sudurtiniai daiktavardžiai skirstomi į dvi grupes: 1) su jungiamuoju balsiu -a ir 2) be jungiamojo 

balsio.

1. Rastas vienas dūrinys su vardažodiniu antruoju dėmeniu ir galūnėmis -is, -ė, pvz., 

bendraáutoris, -ė. Šis dūrinys turi pastoviai kirčiuojamą antrąjį dėmenį. Daiktavardis išlaiko 

pamatinio stipriojo kamieno kirčio vietą ir priegaidę, plg. bendraáutoris : áutorius. 

LKG I pateikiamas kitoks kirčiavimas – bendraautoris, -ė [1] 453. Iš tiesų tai norminis to 

meto kirčiavimas, tačiau netrukus jo buvo atsisakyta. Toks kirčiavimas atsirado dėl analogiškų 

pavyzdžių, t. y. pagal juos buvo pritaikytas mutageniškumas, plg. dárbas : bendradarbis. Vis dėlto 

toks kirčiavimas negalimas, nes sudurtiniai daiktavardžiai, turintys daugiaskiemenį antrąjį dėmenį, 

nepatiria priegaidžių kaitos. Tokių daiktavardžių kirtis turėtų slinktis link galūnės, pvz.: nùgara → 

kupranugãris. Kadangi šis daiktavardžio kirčiavimas nėra priimtinas, tad buvo pritaikytas 

mutageniškumas.

Taigi bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas kito: bendraautoris, -ė 1 DŽ1 73, 

bendraáutoris, -ė 1 DŽ2 77, DŽ3, 4 78, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje dūrinio antrasis dėmuo taip pat patiria metatoniją, pvz., 

bendraautoris, -ė 1 LKŽ I 746.

                                                
30 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija8.html.
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2. Du daiktavardžiai, turintys vardažodinį antrąjį dėmenį ir galūnes -is, -ė, priklauso 2 

kirčiuotei: medkõtis, šėmmargis. Daiktavardžio kirčiuotam antrajam dėmeniui būdinga 

cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plačiau žr. (Mikulėnienė, 1989, 46), plg. medkõtis : kótas 3, 

šėmmargis : márgas, -à 3. 

LKG I pateikiamas tarminis kirčiavimas: medkotis [1] 110, šėmmargis 1 115, 126.

Bendrinėje kalboje šių dūrinių kirčiavimas yra nusistovėjęs: medkõtis 2 DŽ1 452, DŽ2 390, 

DŽ3, 4 389, DŽ5, šėmmargis 2 DŽ1 801, DŽ2 808, DŽ3, 4 802, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama įvairiai: medkõtis [2] SkŽD 435, medkõtis 2, medkotis 1 

LKŽ VII 990, šėmmargis 1 LKŽ XIV 630.

Septyni sudurtiniai daiktavardžiai turi kirčiavimo gretimybių. Tarpusavyje konkuruoja 1 

arba 2 kirčiuotė: aplėpausis, -ė 2, aplėpausis, -ė 1, buožgalvis 2, búožgalvis 1, nugrùbnagis, -ė 1, 

nugrubnãgis, -ė 2, šùnburnis, -ė 1, šunbur nis, -ė 2, šunkojis 2, šùnkojis 1, šùnsnukis, -ė 1, šunsnùkis, 

-ė 2, žlìbakis, -ė 1, žlibãkis, -ė 2. B. Stundžia nurodo, kad „ypatybės turėtojus reiškiantys dūriniai, 

ypač su perkeltinės apibūdinamosios reikšmės atspalviu, linkstama kirčiuoti pagal 2 kirčiuotę <…>. 

Jei perkeltine reikšme pasakomas apibrėžiamasis reiškinio pavadinimas, tada įprasčiau pastoviai 

kirčiuoti pirmąjį dūrinio dėmenį“ (Stundžia, 2004, 12).

Paprastai pirmieji arba antrieji kirčiuoti dėmenys išlaiko pamatinių žodžių kirčio vietą ir 

priegaidę, plg. ausį : aplėpausis, aplėpti : aplėpausis, nugrùbti : nugrùbnagis, nãgas : nugrubnãgis.

Pasitaiko atvejų, kai pakinta antrųjų dėmenų šaknies priegaidės, plg. bùrną : šunburnis, kója : 

šunkojis.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: aplėpausis, -ė [1] 458, buožgalvis [2] 144,

440, nugrùbnagis, -ė [1] 459, šùnburnis, -ė [1] I 447, šùnkojis [1] 441, šùnsnukis, -ė [1] 126, 440, 

žlìbakis, -ė [1] 449, 450, 453.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: aplėpausis, -ė 1 DŽ1 27, 

DŽ2 30, aplėpausis, -ė 2, aplėpausis, -ė 1 DŽ3, 4 29, DŽ5, buožgalvis 2 DŽ1 96, DŽ2 92, buožgalvis

2, búožgalvis 1 DŽ3, 4 94, DŽ5, nugrùbnagis, -ė 1 DŽ1 506, DŽ2 440, nugrùbnagis, -ė 1, 

nugrubnãgis, -ė 2 DŽ3, 4 435, DŽ5, šùnburnis, -ė 1 DŽ1 826, šùnburnis, -ė 1, šunbur nis, -ė 2 DŽ2

826, DŽ3, 4 821, DŽ5, šùnkojis 1 DŽ1 826, DŽ2 826, šunkojis 2, šùnkojis 1 DŽ3, 4 821, DŽ5, 

šùnsnukis, -ė 1 440, šùnsnukis, -ė 1, šunsnùkis, -ė 2 DŽ1 826, DŽ2 827, DŽ3, 4 821, žlìbakis, -ė 1 

DŽ1 980, DŽ2 969, DŽ3, 4 961, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas dar labiau svyruoja: aplėpausis, -ė 2, aplėpausis 1 LKŽ I 

244, buožgalvis 2, buožgálvis 1, búožgalvis 1 LKŽ I 1170, nugrùbnagis, -ė 1, nugrubnãgis 2 LKŽ 

VIII 886, šùnburnis, -ė 1, šuñburnis 1, šunbur nis 2 LKŽ XV 355, šunkojis 2, šunkójis 1, šùnkojis 1, 

šuñkojis 1 LKŽ XV 366, šuñsnukis [1] SkŽD 402, šùnsnukis, -ė 1, šuñsnukis 1, šunsnùkis 2 LKŽ 

XV 371, žlìbakis, -ė 1, žlibãkis 2 LKŽ XX 857.
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Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja31 kirčiavimo gretimybes sukeisti vietomis 

(búožgalvis 1, buožgalvis 2, nugrubnãgis, -ė 2, nugrùbnagis, -ė 1, šùnkojis 1, šunkojis 2) arba 

kirčiuoti pastoviai (šùnburnis, -ė, šùnsnukis, -ė).

Sudurtiniai daiktavardžiai, nežymintys ypatybės turėtojų

Surinktiems sudurtiniams daiktavardžiams būdingas trejopas kirčiavimas: 1) pastovusis 

pirmojo dėmens arba jungiamojo balsio kirčiavimas; 2) kilnojamasis antrojo dėmens kirčiavimas; 3) 

kirtis kilnojamas iš galūnės į pirmąjį dėmenį. Konkretaus kirčiavimo tipui „tam tikrą reikšmę turi, iš 

kurios kalbos dalies yra kilęs dūrinio antrasis dėmuo“ (Stundžia, 1995, 109). 

Sudurtiniai daiktavardžiai su vardažodiniu antruoju dėmeniu

Šiam tipui priklauso dvidešimt sudurtinių daiktavardžių su vardažodiniu antruoju dėmeniu ir 

galūnėmis -is, -ys, -ė. Šie dūriniai turi stipriuosius kamienus. Pagal sandarą pirmosios kirčiuotės 

sudurtiniai daiktavardžiai skirstomi į dvi grupes: 1) su jungiamuoju balsiu -(i)a ir 2) be jungiamojo 

balsio.

1. LKG I rasta aštuoniolika sudurtinių daiktavardžių su jungiamuoju balsiu -(i)a. Penki 

dūriniai turi pastoviai kirčiuojamą tvirtagalį jungiamąjį balsį: daiktãpalaikis, durnãropė,

sėklãpradis, šakiãkotis, vil kauogė. Paprastai daiktavardžių pirmuoju dėmeniu yra tapę silpnieji 

pamatiniai žodžiai, plg.: dáiktas : daiktãpalaikis, dur nas, -à : durnãropė, bet sėkla : sėklãpradis. 

Jungiamąjį balsį galime laikyti dominaciniu stiprinančiuoju stipriuoju.

LKG I paprastai nurodomas to meto kirčiavimas: dur naropė [1] 250, sėklaprãdis [2] 250, 

šãkiakotis [1] 445, vilkãuogė [1] 445. Tačiau vienas dūrinys turi tarminių kirčiavimo gretimybių, 

pvz., dáiktãpalaikis [1], [1] 472, plg. dáiktapalaikis 1, daiktãpalaikis 1 LKŽ II 218.

Bendrinėje kalboje šių daiktavardžių kirčiavimo norma kito: daiktãpalaikis 1 DŽ1 113, DŽ2

103, DŽ3, 4 105, DŽ5, durnaropė 1 DŽ1 161, durnãropė 1 DŽ2 137, DŽ3, 4 139, DŽ5, sėklaprãdis 2 

DŽ1 707, sėklãpradis 1 DŽ2 690, DŽ3, 4 683, DŽ5, šãkiakotis 1 DŽ1 794, šakiãkotis 1 DŽ2 802, DŽ3, 

4 797, DŽ5, vilkãuogė 1 DŽ1 944, vilkauogė 1 DŽ2 939, DŽ3, 4 933, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiavimas taip pat svyruoja: durnãropė 1, dur naropė 1 LKŽ II 903,

sėklãpradis 1, sėklaprãdis 2 LKŽ XII 328, šãkiakotis 1, šakiãkotis 1 LKŽ XIV 409, vil kauogė 1, 

vilkãuogė 1 LKŽ XIX 387.

                                                
31 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija8.html.
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Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo32 dvejopą dūrinio vilkuogė kirčiavimą: vilkauogė 1, 

vilkãuogė 1.

Taip pat rasti du sudurtiniai daiktavardžiai su vardažodiniu antruoju dėmeniu galas: 

pirmagalys 34a, 3b, žarnagalys 34a, 3b. 

LKG I pateikiamas norminis šių žodžių kirčiavimas pagal 34a kirčiuotę: pirmagalys 250, 

žarnagalys 251.

Bendrinėje kalboje pastaruoju metu atsirado kirčiavimo gretimybių: pirmagaly s 34a DŽ1 587, 

DŽ2 566, pirmagalys 34a, 3b DŽ3, 4 559, DŽ5, žarnagalys 34a DŽ1 967, DŽ2 958, pirmagalys 34a, 3b

DŽ3, 4 951, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie dūriniai kirčiuojami taip: pirmagalys [34a] SkŽD 416, pirmagalys

34a LKŽ X 4, žarnagalys 34a LKŽ XX 186.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja 33 daiktavardį pirmagalys kirčiuoti pagal 3a

kirčiuotę.

Atskirai minėtini sudurtiniai daiktavardžiai, turintys kirčiavimo gretimybių. Paprastai 

tarpusavyje konkuruoja kirčiuotas pirmasis dėmuo ir jungiamasis balsis: cùkraligė 1, cukrãligė 1, 

cùkranendrė 1, cukrãnendrė 1, dir važolė 1, dirvãžolė 1, kelniãraištis 1, kélniaraištis 1, nósiaskylė 1, 

nosiãskylė 1, óžkapalaikė 1, ožkãpalaikė 1, peiliãkotis 1, peiliakotis 1, põpiergalis 1, popíergalis 1, 

põpiermalkės 1, popíermalkės 1, sidabrãžolė 1, sidãbražolė 1, smėliaduobė 1, smėliãduobė 1, 

tar pledynmetis 1, tarpledýnmetis 1, tikrãmazgis 1, tìkramazgis 1. Taigi jungiamasis balsis reiškiasi 

dvejopai: atiduoda kirtį pirmajam kamieno dėmeniui arba jį gauna. Kirčiuotas pirmasis dėmuo 

išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę, plg. cùkrus : cùkraligė, kélnės : kélniaraištis. 

Šiuo atveju jungiamasis balsis -(i)a yra dvejopo akcentinio statuso morfema.

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: cùkraligė [1] 445, cùkranendrė [1] 438, 

dirvãžolė 1 250, 445, kélniaraištis [1] 439, 445, nósiaskylė [1] 445, óžkapalaikė [1] 472, peiliãkotis

[1] 445, põpiergalis [1] 443, põpiermalkės 1 438, sidabrãžolė [1] 439, 445, smėliãduobė [1] 445, 

tar pledynmetis [1] 462, tìkramazgis [1] 451, 453.

Kurį laiką bendrinėje kalboje šio tipo daiktavardžių kirčiavimas buvo nusistovėjęs. Pastaruoju 

metu atsirado kirčiavimo gretimybių: cùkraligė 1 DŽ1 104, DŽ2 98, DŽ3, 4 100, cùkraligė 1, 

cukrãligė 1 DŽ5, cùkranendrė 1 DŽ1 104, DŽ2 98, DŽ3, 4 100, cùkranendrė 1, cukrãnendrė 1 DŽ5, 

dirvãžolė 1 DŽ1 141, DŽ2 123, DŽ3, 4 125, dirvažolė 1, dirvãžolė 1 DŽ5, kélniaraištis 1 DŽ1 328, 

DŽ2 296, kélniaraištis 1, kelniãraištis 1 DŽ3, 4 295, kelniãraištis 1, kélniaraištis 1 DŽ5, nósiaskylė 1 

445, DŽ1 504, DŽ2 433, DŽ3, 4 428, nósiaskylė 1, nosiãskylė 1 DŽ5, óžkapalaikė 1 DŽ1 522, DŽ2

469, DŽ3, 4 465, óžkapalaikė 1, ožkãpalaikė 1 DŽ5, peiliãkotis 1 DŽ1 568, peiliakotis 1 DŽ2 543, 

                                                
32 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija8.html.
33 Žr. ten pat.
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peiliãkotis 1, peiliakotis 1 DŽ5, põpiergalis 1 DŽ1 607, DŽ2 584, DŽ3, 4 576, põpiergalis 1, 

popíergalis 1 DŽ5, põpiermalkės 1 DŽ1 607, DŽ2 584, DŽ3, 4 576, põpiermalkės 1, popíermalkės 1 

DŽ5, sidabrãžolė 1 DŽ1 714, sidãbražolė 1 DŽ2 696, sidãbražolė 1, sidabrãžolė 1 DŽ3, 4 690, 

sidabrãžolė 1, sidãbražolė 1 DŽ5, smėliãduobė 1 DŽ1 745, smėliaduobė 1, smėliãduobė 1 DŽ3, 4

715, DŽ5, tar pledynmetis 1 462, DŽ1 841, tarpledýnmetis 1 DŽ2 838, tarpledýnmetis 1, 

tar pledynmetis 1 DŽ3, 4 832, tar pledynmetis 1, tarpledýnmetis 1 DŽ5, tìkramazgis 1 DŽ1 855, 

tikrãmazgis 1, tìkramazgis 1 DŽ2 850, DŽ3, 4 844, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie dūriniai kirčiuojami įvairiai: cùkraligė 1 LKŽ II 48, cùkranendrė

1 LKŽ II 48, dir važolė 1, dirvãžolė 1 LKŽ II 587, nosiãskylė 1 LKŽ VIII 868, óžkapalaikė 1, 

ožkãpalaikė 1 LKŽ VIII 1034, peiliakotis 1, peiliãkotis 1 LKŽ IX 746, põpiergalis 1, popíergalis 1 

LKŽ X 434, põpiermalkės 1, popíermalkės 1 LKŽ X 436, sidãbražolė 1, sidabrãžolė 1 LKŽ XII 

499, smėliaduobė 1, smėliãduobė 1 LKŽ XIII 152, tarpledýnmetis 1 LKŽ XV 903, tìkramazgis 1, 

tikrãmazgis 1 LKŽ XVI 258.

2. Rasti tik du daiktavardžiai, sudaryti be jungiamojo balsio. Jie turi pastoviai kirčiuojamą 

pirmąjį dėmenį: plienbetonis, smėlžemis. Paprastai pirmieji šių daiktavardžių dėmenys išlaiko 

pamatinio žodžio kirčio vietą ir priegaidę, plg. plie nas : plienbetonis, smėlis : smėlžemis. 

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: plíenbetonis [1] 114, smėlžemis [1] 114, 

448.

Bendrinėje kalboje daiktavardžių kirčiavimo norma pasikeitė: plíenbetonis 1 DŽ1 597, 

plienbetonis 1 DŽ2 575, DŽ3, 4 568, DŽ5, smėlžemis 1 DŽ1 745, smėlžemis 1 DŽ3, 4 716, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie dūriniai kirčiuojami pastoviai: plienbetonis LKŽ X 221, 

smėlžemis 1 LKŽ XIII 160.

Sudurtiniai daiktavardžiai su veiksmažodiniu antruoju dėmeniu

Sudurtiniai daiktavardžiai, nežymintys veikėjų (asmenų)

LKG I rasta trylika sudurtinių daiktavardžių su veiksmažodiniu antruoju dėmeniu ir galūnėmis 

-a, -ai, -is, -ė. Pagal sandarą taip pat skiriamos dvi sudurtinių daiktavardžių grupės: 1) su 

jungiamuoju balsiu -a ir 2) be jungiamojo balsio.

1. Pirmajai kirčiuotei priklauso „sudurtiniai daiktavardžiai, kurių skaitvardinis pirmasis dėmuo 

sujungtas fakultatyviu balsiu -a- su veiksmažodiniu antruoju dėmeniu“ (Pakerys, 1994, 276): 

añtralakai 1, pìrmalakai 1. Šie daiktavardžiai sustiprina silpnąjį pamatinį kamieną ir išlaiko jo 

kirčio vietą bei priegaidę, plg. añtras, -à : añtralakai, pìrmas, -à : pìrmalakai.
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LKG I šių žodžių kirčiavimas pateikiamas nenuosekliai: arba nurodomas to meto norminis 

kirčiavimas (antralakai  [3b] 470), arba – tarminis (pìrmalakai [1] (bet šalia ir pirmalakai  [34a]) 

470).

Minėtų daiktavardžių kirčiavimo norma bendrinėje kalboje šiek tiek svyravo: antralakai  3b

DŽ1 20, añtralakai 1 DŽ2 17, DŽ3, 4 16, DŽ5, pìrmalakai 1 DŽ1 587, DŽ2 566, DŽ3, 4 559, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje dūriniai kirčiuojami įvairiai: antralakai 3b, añtralakai 1 LKŽ I 169,

pìrmalakai 1, pirmalakai  34a, pirmãlakai 1 LKŽ X 7.

2. Daiktavardžiai be jungiamojo balsio dažniausiai turi pastoviai kirčiuojamą pirmąjį dėmenį:

grýnšala 1, kirmgrauža 1, ledspira 1, uõlaskėlė 1. Jie sustiprina pamatinių žodžių kamieną, plg. 

ledspira : ledą. 

Šie daiktavardžiai LKG I taip pat kirčiuojami nenuosekliai. Dažniausiai nurodomas norminis 

to meto kirčiavimas: grynšalà [3a] 469, ledspirà [3b] 114, 463, 465, úolaskėlė [1] 467. Tačiau vieno 

dūrinio pateikiama tarminio kirčiavimo gretimybių, pvz., kirmgraužà [3b] 94, plg. kirmgrauža 1, 

kirmgraužà 3b LKŽ V 843.

Nagrinėjamų dūrinių kirčiavimas bendrinėje kalboje svyravo: grynšalà 3a DŽ1 233, grýnšala 1 

DŽ2 187, DŽ3, 4 189, kirmgrauža 1 DŽ1 343, DŽ2 307, DŽ3, 4 306, DŽ5, ledspirà 3b DŽ1 413, 

ledspira 1 DŽ2 361, DŽ3, 4 358, DŽ5, úolaskėlė 1 DŽ1 889, DŽ2 876, uõlaskėlė 1 DŽ3, 4 871, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie žodžiai kirčiuojami įvairiai: grynšalà 3a, grýnšala 1 LKŽ,

ledspirà [3b] SkŽD 425, ledspira 1, ledspirà 3b LKŽ VII 227, uõlaskėlė 1, úolaskėlė 1 LKŽ XVII 

488.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja34 dvejopą kirčiavimą: uõlaskėlė 1, 

uolãskėlė 1.

Atskirai minėtinas daiktavardis, turintis pastoviai kirčiuojamą antrąjį dėmenį, pvz., maitėda. 

Antrasis dėmuo išlaiko pamatinio žodžio kirčio vetą ir priegaidę, plg. ėda : maitėda.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas, t. y. kirčiuojamas pirmasis dėmuo, pvz.: 

maitėda [1] 467.

Bendrinėje kalboje daiktavardžio kirčiavimo norma kito: maitėda 1 DŽ1 438, DŽ2 380, 

maitėda 1 DŽ3, 4 378, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis dūrinys kirčiuojamas dvejopai: maitėda 1, maitėda 1 LKŽ VII 

760.

DŽ5 pateikiama kirčiavimo gretimybių: kérplėša 1, kerplėša 1. Kirčiuotame pirmajame 

dėmenyje „susidaro naujas tvirtapradis dvigarsis er, plg. keras“ (Pakerys, 1994, 271). Antrasis 

                                                
34 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija8.html.
Žr. ten pat.
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sudurtinio daiktavardžio dėmuo išlaiko pamatinio veiksmažodžio kirčio vietą ir priegaidę, plg. 

kerplėša : plėšti, plėšia, plėšė. 

LKG I nurodomas tik pirmojo dėmens kirčiavimas, pvz., kérplėša [1] 169, 466, 468. Iš tiesų 

tai norminis to meto kirčiavimas. 

Taigi bendrinėje kalboje yra nenusistovėjęs šio žodžio kirčiavimas: kérplėša 1 DŽ1 332, 

kérplėša 1, kerplėša 1 DŽ2 299, DŽ3, 4 298, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje dūrinio kirčiavimas itin įvairuoja: kérplėša 1, kerplėša 1, kerplėšà 3a

LKŽ V 619.

Stipriajam sudurtiniam daiktavardžiui vaisėdis taip pat būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. 

Šiuo atveju tarpusavyje konkuruoja antroji ir pirmoji kirčiuotė: vaisėdis 2, vaisėdis 1. Pirmajam 

kirčiavimo variantui būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. ėda : vaisėdis. Pastoviojo 

kirčiavimo lytis išlaiko stipriojo kamieno akcentinę galią, plg. vaisius : vaisėdis. 

LKG I pateikiamas to meto norminis kirčiavimas, pvz., vaisėdis [1] 467.

Bendrinėje kalboje pastaraisiais metais atsirado kirčiavimo gretimybių: vai sėdis 1 DŽ1 907, 

DŽ2 910, vaisėdis 2, vaisėdis 1 DŽ3, 4 904, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama dvejopai: vaisėdis 2, vaisėdis 1 LKŽ XVII 920.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo35 šį žodį kirčiuoti tik pagal 2 kirčiuotę – vaisėdis.

3b kirčiuotei priklauso silpnieji sudurtiniai daiktavardžiai badmirà, lauknešà, žiemmilžė. LKG 

I nurodomas tarminis pastovusis šių žodžių kirčiavimas: bãdmira 114, lau kneša 114, žiemmilžė 546, 

plg. badmirà 3b, bãdmira 1 LKŽ I 550, lauknešà 3b SkŽD 425, lauknešà 3b, lau kneša 1 LKŽ VII 

184, žiemmilžė 3b, žiemmilžė 1, žiemmilžė 2 LKŽ. Taigi pasikeičia nagrinėjamų daiktavardžių 

akcentinė galia, t. y. jie šiuo atveju priklauso stipriesiems dūriniams.

Bendrinėje kalboje šių žodžių kirčiavimas yra nusistovėjęs: badmirà 3b DŽ1 59, DŽ2 67, 

DŽ3, 4 68, DŽ5, lauknešà 3b DŽ1 411, DŽ2 360, DŽ3, 4 356, DŽ5, žiemmilžė 3b DŽ1 974, DŽ2 964, 

DŽ3, 4 956, DŽ5.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja36 dvejopą kirčiavimą: lauknešà 3b, 

lau kneša 1.

Daiktavardžiui žiemkenčiai būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. Silpnasis kamienas 

konkuruoja su stipriuoju: žiemkenčiai 3b, žiemkeñčiai 2. 

LKG I taip pat pateikiamas tarminis kirčiavimas, pvz., žiemkenčiai [1] 602, plg. žiemkenčiai

3b, žiemkeñčiai 2, žiemkenčiai 1 LKŽ XX 550.

Bendrinėje kalboje, kaip jau minėta, šio dūrinio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: žiemkenčiai 3b

DŽ1 974, DŽ2 964, DŽ3, 4 956, žiemkenčiai 3b, žiemkeñčiai 2 DŽ5.

                                                
35 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija8.html.
36 Žr. ten pat.
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Sudurtiniai daiktavardžiai, žymintys veikėjus (asmenis)

Tiriamojoje medžiagoje rasta penkiolika sudurtinių būdvardžių, žyminčių veikėjus 

(asmenis). Tokių būdvardžių pirmuoju dėmeniu eina vardažodis (dažniausiai daiktavardis), 

antruoju – veiksmažodis. Šiuos „dėmenis jungia balsis -(i)a- ir pridedamos galūnės -ys, -ė“ 

(Pakerys, 1994, 296), pvz.: akmenskaldys, -ė 34b, 3a, angliadegys, -ė 34b, 3b, angliakasys, -ė 34b, 3b, 

auksakalys, -ė 34a, 3b, barzdaskutys, -ė 34b, 3b, dainavedys, -ė 34b, 3b, eiliakalys, -ė 34b, 3b, 

galvažudys, -ė 34a, 3b, geradarys, -ė 34b, 3b, jaunavedys, -ė 34a, 3b, kailiadirbdy s, -ė 34a, 3b, 

kailialupys, -ė 34a, 3b, kelmakasys, -ė 34a, 3b, laiškanešys, -ė 34a, 3b, žemdirbys, -ė 3a.

Šiems sudurtiniams daiktavardžiams būdingas „kirčio kilnojimas iš pirmojo dėmens į 

galūnę“ (Stundžia, 1989, 83).

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: akmenskaldys, -ė [34b] 251, angliadegys, -ė

[34b] 250, angliakasy s, -ė [34b] 250, auksakalys, -ė [34a] 250, barzdaskuty s, -ė [34b] 250, dainavedys, 

-ė [3b] 250, jaunavedys, -ė [34a] 250, kailiadirbdys, -ė [34a] 250, kailialupys, -ė [34a] 250, 

kelmakasys, -ė [34a] 250, laiškanešys, -ė [34a] 250, žemdirbys, -ė [3b] 251.

Daugelio daiktavardžių kirčiavimas bendrinėje kalboje nėra nusistovėjęs. Pastaruoju metu 

atsirado kirčiavimo gretimybių: akmenskaldys, -ė 34b DŽ1 9, DŽ2 9, akmenskaldy s, -ė 34b, 3a DŽ3, 4

8, DŽ5, angliadegys, -ė 34b DŽ1 16, DŽ2 14, angliadegys, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 13, DŽ5, angliakasys, -ė

34b DŽ1 16, DŽ2 14, angliakasys, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 13, DŽ5, auksakalys, -ė 34a DŽ1 54, DŽ2 62, DŽ3, 4

63, DŽ5, barzdaskutys, -ė 34b DŽ1 68, DŽ2 73, barzdaskuty s, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 74, DŽ5, dainavedys, -

ė 3b DŽ1 113, DŽ2 104, dainavedys, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 106, DŽ5, eiliakalys, -ė 34b 250, eiliakalys, -ė

34b DŽ1 171, DŽ2 145, eiliakaly s, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 147, DŽ5, galvažudys, -ė 34a 250, galvažudys, -ė

34a DŽ1 195, DŽ2 161, galvažudys, -ė 34a, 3b DŽ3, 4 163, DŽ5, geradarys, -ė 34b 250, geradarys, -ė

34b DŽ1 207, DŽ2 169, geradary s, -ė 34b, 3b DŽ3, 4 171, DŽ5, jaunavedys, -ė 34a DŽ1 287, DŽ2 266, 

jaunavedys, -ė 34a, 3b DŽ3, 4 266, DŽ5, kailiadirbdy s, -ė 34a DŽ1 298, DŽ2 274, kailiadirbdy s, -ė 34a, 

3b DŽ3, 4 274, DŽ5, kailialupys, -ė 34a DŽ1 298, DŽ2 274, kailialupys, -ė 34a, 3b DŽ3, 4 274, DŽ5, 

kelmakasys, -ė 34a DŽ1 328, DŽ2 295, kelmakasys, -ė 34a, 3b DŽ3, 4 295, DŽ5, laiškanešys, -ė 34a DŽ1

404, DŽ2 354, laiškanešys, -ė 34a, 3b DŽ3, 4 351, DŽ5, žemdirbys, -ė 3b DŽ1 969, žemdirbys, -ė 3a

DŽ2 959, DŽ3, 4 952, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie sudurtiniai daiktavardžiai kirčiuojami įvairiai: akmenskaldys, -ė

34b LKŽ I 82, angliadegys, -ė 34b LKŽ I 137, angliakasy s, -ė 34b LKŽ I 137, auksakalys, -ė 34a, 3b

LKŽ I 478, barzdaskutys, -ė 34b LKŽ I 674, dainavedys, -ė 34b, 3b LKŽ II 228, eiliakalys, -ė 34b

LKŽ II 1064, galvažudys, -ė [34a] SkŽD 412, LKŽ III 82, geradary s, -ė [34b] SkŽD 412, LKŽ III 

240, jaunavedys, -ė 34a LKŽ IV 306, kailiadirdy s, -ė [34a] SkŽD 412, LKŽ V 50, kailialupys, -ė 34a
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LKŽ V 50–51, kelmakasy s, -ė [34a] SkŽD 415, LKŽ V 522, laiškanešys, -ė 34a DŽ1 404, DŽ2 354, 

LKŽ VII 71, žemdirbys, -ė 3a, 3b LKŽ XX 307.

Tarptautiniai daiktavardžiai

Priesaginiai daiktavardžiai

Tarptautinių priesaginių daiktavardžių, kaip ir savųjų, kirčiavimui įtaką daro pamatinio 

kamieno akcentinė galia ir darybos formantų akcentinės savybės. Pagal poveikį pamatiniam 

kamienui daiktavardžių baigmenys skirstomi į 1) dominacinius stiprinančiuosius (stipriuosius, 

silpnuosius), 2) dominacinius silpninančiuosius.

Dominacinių stiprinančiųjų stipriųjų baigmenų vediniai

LKG I rastas tik vienas tarptautinis daiktavardis, turintis dominacinį stiprinantįjį stiprųjį 

baigmenį. 

-ūnas. Baigmens -ūnas vediniams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas: bijūnas 2, bijūnas 1. 

Dominacinis stiprinantysis stiprusis baigmuo gauna kirtį. Tarpusavyje konkuruoja tvirtagalės ir 

tvirtapradės priesagos kirčiavimas.

LKG I nurodomas tik tvirtagalės priesagos kirčiavimas, pvz., bijūnas [2] 53. Tai norminis to 

meto kirčiavimas.

Bendrinėje kalboje šio žodžio kirčiavimas svyruoja: bijūnas 2 DŽ1 79, bijūnas 2, bijūnas 1 

DŽ2 80, DŽ3, 4 82, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje daiktavardžio kirčiavimas taip pat įvairuoja: bijūnas 2, bijūnas 1 

LKŽ I 812.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo37 šį daiktavardį priskirti 2 kirčiuotei.

Dominacinių stiprinančiųjų silpnųjų baigmenų vediniai

Nagrinėjamame tekste rasti trys tarptautiniai vediniai, turintys dominacinius stiprinančiuosius 

silpnuosius baigmenis -enas, -olis, -onas.

                                                
37 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. spalio 23 d. 
Nr. 5 (K-4). – www. vlkk.lt.
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-enas. 1 kirčiuotei priklauso priesaginis daiktavardis reñtgenas. Tai iš asmenvardžio padarytas 

vedinys, plg. Rentgenas. Dominacinis stiprinantysis silpnasis baigmuo atiduoda kirtį stipriajam 

kamienui. 

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas, pvz., rentgènas [2] 163. Taigi pasikeičia 

vedinio akcentinė galia. Dabar jis laikytinas dominacinio stiprinančiojo stipriojo baigmens vediniu.

Bendrinėje kalboje jo kirčiavimo norma svyravo: rentgènas 2 TŽ1 579, DŽ1 68, TŽ2 656, 

reñtgenas 1 DŽ2 661, DŽ3, 4 654, TŽ4 638, DŽ5. Vienu metu pagal rusų kalbos pavyzdį šis 

daiktavardis buvo priskiriamas 2 kirčiuotei, plg. rus. рентгèн. Vėliau buvo kirčiuojama pagal 

originalo kalbos pavyzdį, plg. Röntgen, plačiau žr. (Pakerys, 1991, 58).

Nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis kirčiuojamas dvejopai: reñtgenas 1, rentgènas 2 

LKŽ XI 457.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija taip pat siūlo38 šį daiktavardį kirčiuoti dvejopai: reñtgenas

1, rentgènas 2. Šiuo atveju baigmuo -enas reiškiasi kaip dvejopo akcentinio statuso morfema.

-olis. 1 kirčiuotei priskiriamas daiktavardis bèmolis. Stiprusis kamienas išlaiko kirtį. Vis dėlto 

„prie visos sistemos ir prie originalo (prancūzų) kalbos labiau pritinka bemòlis 2 <…> (plg. pranc. 

bémol, rus. Бемоль) (Pakerys, 1991, 64). 

LKG I šis daiktavardis būtent ir priskiriamas antrajai kirčiuotei, pvz., bemòlis 47. Taigi vėl 

pasikeičia vedinio akcentinė galia. Daiktavardis tampa dominacinio stiprinančiojo stipriojo 

baigmens vediniu.

Bendrinėje kalboje šio daiktavardžio kirčiavimas kito: bemòlis 2 TŽ1 89, TŽ2 102, TŽ3 66, 

bèmolis 1 DŽ2 77, DŽ3, 4 78, TŽ4 99, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje taip pat kirčiuojama pagal 2 kirčiuotę, pvz., bemòlis LKŽ I 745.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja39 dvejopą kirčiavimą: bemòlis 2, bèmolis 1.

-onas. Daiktavardis bòstonas priklauso 1 kirčiuotei. Tai pagal Anglijos ir JAV miestų vardą 

Bòstonas padarytas bendrinis žodis, plačiau žr. (Pakerys, 1991, 41). Dominacinis silpninantysis 

baigmuo negauna kirčio. LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: bostònas [2] 163. Taip 

pat kirčiuojamas ir nekodifikuotoje kalboje, pvz., bostònas 2 LKŽ I 976. Priesaga -onas taip pat 

reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis stiprusis afiksas.

Bendrinėje kalboje šio žodžio kirčiavimas kito: bostònas 2 TŽ1 102, DŽ1 87, TŽ2 117, 

bòstonas 1 DŽ2 86, TŽ3 75, TŽ4 112, DŽ3, 4 88, DŽ5.

                                                
38 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ 2003 m. spalio 23 d. 
Nr. 5 (K-4). – http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/rekomendacija4.html.
39 Žr. ten pat.
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BŪDVARDIS40

Pirminiai (paprastieji) būdvardžiai

Nagrinėjamame tekste rasti penki pirminiai 3 kirčiuotės būdvardžiai su galūne -us: áiškus, -i, 

sódrus, -i, sótus, -i, tánkus, -i. Šių būdvardžių „vienaskaitos vardininkas (tiek vyriškosios, tiek 

moteriškosios giminės) iš seno yra išlaikęs šakninį kirtį ir tvirtapradę priegaidę“ (Laigonaitė, 2002, 

72). B. Stundžia nurodo, kad šių būdvardžių „vienaskaitos vardininkas yra morfonologiškai 

idiomatizuotas“ (Stundžia, 1992, 73). Taigi šie žodžiai turi paveldėtą seną stiprųjį pamatinį kamieną 

(tai būdinga tik būdvardžiams)41:

Á + E → ÁE 

ÁIŠK + US → ÁIŠKUS, t. y. áiškus (3).

Su kitomis galūnėmis pamatinis kamienas susilpnėja, ir kirtis atiduodamas galūnei:

á + E → áE

áišk + (I)AM → aiškIÁM, t. y. aiškiám.

LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas. Jų kirčiavimas nebuvo nusistovėjęs: áiškus

[1], aiškùs [3] 535, sódrus [1], sodrùs [4] 535, sótus [1], sotùs [4] 535, tánkus [1], tankùs [4] 535.

Taigi tarpusavyje konkuruoja stiprusis ir silpnasis kamienas:

Á + E → ÁE 

SÓDR + US → SÓDRUS, t. y. sódrus (1),

á + E → áE

sódr + ÙS → sodrÙS, t. y. sodrùs (4).

Bendrinėje kalboje pirminių būdvardžių kirčiavimas svyravo: aiškùs, -ì 3, áiškus, -i 1 DŽ1 6, 

áiškus, -i 3, 1 DŽ2 7, áiškus, -i 3 DŽ3, 4 5, DŽ5, sodrùs, -ì 4, sódrus, -i 1 DŽ1 750, sódrus, -i 3, 1 DŽ1

726, sódrus, -i 3 DŽ3, 4 720, DŽ5, sotùs, -ì 4, sótus, -i 1, DŽ1 751, sótus, -i 3 DŽ3, 4 721, DŽ5, tankùs, 

-ì 3, tánkus, -i 1, DŽ1 838, tánkus, -i 3, 1 DŽ2 836, DŽ3, 4 830, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių būdvardžių kirčiavimas įvairuoja: áiškus, -i 1, 3, aiškùs, -ì 4 LKŽ 

I 43, sódrus, -i 3, 1, sodrùs, -ì 4 LKŽ XIII 286, sótus, -i [3] SkŽD 53, sótus, -i 3, 1, sotùs, -ì 4 LKŽ 

XIII 305, tánkus, -i [3] SkŽD 493, tánkus, -i 3, 1, tankùs, -ì 3 LKŽ XV 816.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja42 dvejopą kirčiavimą: sódrus, -i 3, sodrùs,  

-ì 4.

                                                
40 Būdvardžių ir daiktavardžių kirčiavimas yra labai panašus. Taigi ir įvadinės pastabos iš esmės niekuo nesiskiria, todėl 
dar kartą jos nėra pateikiamos.
41 Dar žr. (Lazauskaitė, 1998, 65–69).
42 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo“ 2004 m. spalio 
28 d. Nr. 141 (K-10). –
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Atskirai minėtinas būdvardis, turintis nenusistovėjusį kirčiavimą. Stiprusis kamienas 

konkuruoja su silpnuoju, pvz., sìnkus, -i 3, 1.

LKG I taip pat nurodomas to meto norminis kirčiavimas. Iš pradžių šis daiktavardis buvo 

priskiriamas 4 kirčiuotei: sinkùs, -ì [4] 344.

Taigi bendrinėje kalboje minėto daiktavardžio kirčiavimas kito: sinkùs, -ì 4 DŽ1 717, sìnkus, -i

3, 1 DŽ2 699, DŽ3, 4 693, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis žodis kirčiuojamas trejopai: sìnkus, -i 1, sìnkus, -ì 3, 4 LKŽ XII 

566.

Priesaginiai būdvardžiai

Dominacinių silpninančiųjų priesagų vediniai

-rus. LKG I rastas tik vienas dominacinės silpninančiosios priesagos -rus vedinys spėrus, -i 3 

(: spėti, spėja, spėjo). Šis būdvardis taip pat turi paveldėtą seną stiprųjį pamatinį kamieną. Tad 

kirčiuojamas tvirtapradis kamienas:

X + p + E → A2E → A2E (t. y. XpE)

spė + r + US → SPĖR-US → spėrus (3).

LKG I pateikiamas tarminis kirčiavimas, pvz., spėrùs [3] (ar [4]) 553, plg. spėrus, -i 3, 1, 

spėrùs, -ì 3, 4 LKŽ XIII 380. Šiuo atveju priesaga -rus gauna kirtį:

x + p + E → a2E → a2E (t. y. xpE)

spė + r + US → spėr-ÙS → spėrùs (3 (ar 4)).

Bendrinėje kalboje šio vedinio kirčiavimas nekito: spėrus, -i 3 DŽ1 754, DŽ3, 4 723, DŽ5.

Dvejopo akcentinio statuso priesagų vediniai

Didelį būrį sudaro dvejopo akcentinio statuso priesagų vediniai, neatitinkantys šiandieninio 

kirčiavimo normų.

-inis, -ė. Rasti keturi vediniai, priklausantys 2 kirčiuotei: adatìnis, -ė (: ãdata 1), drabužìnis, -ė

(: drabùžis 2), dvyliktìnis, -ė (: dvýliktas 1), šešiolikìnis, -ė (: šešiólika 1). Dominacinė stiprinančioji 

stiprioji priesaga gauna kirtį iš stipriojo pamatinio kamieno:

A1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

ÃDAT + IN + YS → ADATÌN-IS → adatìnis (2).

                                                                                                                                                                
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/pirminiu_ir_galunes_darybos_budvardziu_kirciavimas.html. 
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Šiems būdvardžiams būdinga kirčio vietos kaita, plg. drabùžis : drabužìnis, dvýliktas : 

dvyliktìnis.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: ãdatinis, -a [1] 545, 569, drabùžinis, -ė [1] 

568, 569, dvýliktinis, -ė [1] 545, šešiólikinis, -ė [1] 572. Taigi priesaga -inis, -ė šiuo atveju reiškiasi 

kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

DRABÙŽ + IN + YS → DRABÙŽIN-IS → drabùžinis (1).

Bendrinėje kalboje šių būdvardžių kirčiavimas įvairavo. Anksčiau „buvo stengiamasi 

vediniuose išlaikyti 1 kirčiuotės daugiaskiemenių pamatinių žodžių trečio nuo galo skiemens kirtį ir 

priegaidę“ (Pakerys, 1994, 344): ãdatinis, -a 1 DŽ1 2, adatìnis, -ė 2 DŽ2 4, DŽ3, 4 2, DŽ5, 

drabùžinis, -ė 1 DŽ1 145, drabužìnis, -ė 2 DŽ2 126, DŽ3, 4 128, DŽ5, dvýliktinis, -ė 1 DŽ1 165, 

dvyliktìnis, -ė 2 DŽ2 141, DŽ3, 4 142, DŽ5, šešiólikinis, -ė 1 DŽ1 803, šešiolikìnis, -ė 2 DŽ2 809, 

DŽ3, 4 804, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje vedinių kirčiavimas įvairuoja: ãdatinis, -a 1, adatìnis, -ė 2 LKŽ I 19, 

drabužìnis, -ė 2 LKŽ II 623, dvýliktinis, -ė 1 LKŽ II 973, šešiólikinis, -ė 1, šešiolikìnis 2 LKŽ XIV 

690.

LKG I rasti aštuoni vediniai, turintys kirčiavimo gretimybių. Bendrinėje kalboje konkuruoja 1 

ir 2 kirčiuots: kailìnis, -ė 2, káilinis, -ė 1 (: káilis 1), kaulìnis, -ė 2, káulinis, -ė 1 (: káulas 1), 

keleivinis, -ė 1, keleivìnis, -ė 2 (: kelei vis 2), kiše ninis, -ė 1, kišenìnis, -ė 2 (: kišenė 2), la jinis, -ė 1, 

lajìnis, -ė 2 (: lãjus 2), molìnis, -ė 2, mólinis, -ė 1 (: mólis 1), néndrinis, -ė 1, nendrìnis, -ė 2 

(: néndrė 1), šokolãdinis, -ė 1, šokoladìnis, -ė 2 (: šokolãdas 2). J. Klimavičius teigia, kad „jų 

akcentuacijos įvairovę lemia tarminis margumas <…> ir literatūrinės kalbos žodžių, iš kurių daromi 

priesagos -inis būdvardžiai, kirčiuosenos svyravimai“ (Klimavičius, 1977, 66).

Taigi priesaga arba gauna kirtį, arba jį atiduoda stipriajam kamienui, pvz.:

A1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

KÁIL + ÌN + YS → KAILÌN-IS → kailìnis (2),

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

KÁIL + IN + YS → KÁILIN-IS → káilinis (1).

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: káilinis, -ė [1] 568, káulinis, -ė [1] 569, 

keleivinis, -ė [1] 569, kišeninis, -ė [1] 570, lajinis, -ė [1] 569, mólinis, -ė [1] 569, néndrinis, -ė [1] 

569, šokoladìnis, -ė [2] 569. Taigi ši priesaga dažniausiai reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji 

silpnoji:

A1 + P- + E → A2E → A2E (t. y. A1P
-E)

MÓL + IN + YS → MÓLIN-IS → mólinis(1).
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Tačiau vedinyje šokoladìnis priesaga -inis jau reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji 

stiprioji:

A1 + P+ + E → A2E → A2E (t. y. A1P
+E)

ŠOKOLÃD + ÌN + YS → ŠOKOLADÌN-IS → šokoladìnis (2).

Bendrinėje kalboje, kaip jau minėta, šių daiktavardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: káilinis, 

-ė 1 DŽ1 298, kailìnis, -ė 2, káilinis, -ė 1 DŽ2 274, DŽ3, 4 274, DŽ5, káulinis, -ė 1 DŽ1 323, káulinis, 

-ė 1, kaulìnis, -ė 2 DŽ2 292, DŽ5, kaulìnis, -ė 2, káulinis, -ė 1 DŽ3, 4 291, DŽ5, keleivinis, -ė 1 DŽ1

327, DŽ2 294, keleivinis, -ė 1, keleivìnis, -ė 2 DŽ3, 4 294, DŽ5, kišeninis, -ė 1 DŽ1 344, kišeninis, -ė

1, kišenìnis, -ė 2 DŽ2 308, DŽ3, 4 307, DŽ5, lajinis, -ė 1 DŽ1 405, DŽ2 355, lajinis, -ė 1, lajìnis, -ė 2 

DŽ4 352, DŽ5, mólinis, -ė 1 DŽ1 473, molìnis, -ė 2, mólinis, -ė 1 DŽ2 408, DŽ3, 4 405, DŽ5, 

néndrinis, -ė 1 DŽ1 492, DŽ2 423, néndrinis, -ė 1, nendrìnis, -ė 2 DŽ3, 4 419, DŽ5, šokoladìnis, -ė 2 

DŽ1 823, šokolãdinis, -ė 1, šokoladìnis, -ė 2 DŽ2 824, DŽ3, 4 819, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje vediniai kirčiuojami įvairiai: káilinis, -ė [1] SkŽD 246, káilinis, -ė 1, 

kailìnis 2 LKŽ V 52, káulinis, -ė 1, kaulìnis LKŽ V 433, keleivinis, -ė 1, keleivìnis LKŽ V 506,

la jinis, -ė 1, lajìnis 2 LKŽ VII 80, mólinis, -ė [1] SkŽD 247, mólinis, -ė 1, molìnis 2 LKŽ VIII 338,

nendrìnis, -ė [2] SkŽD 247, néndrinis, -ė 1, nendrìnis 2 LKŽ VIII 655, šokolãdinis, -ė 1, 

šokoladìnis 2 LKŽ XV 222.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia43 2 kirčiuotės lyčiai: kišenìnis, -ė 2, 

kišeninis, -ė 1, kišeninis, -ė 1, kišenìnis 2 LKŽ V 881.

-ėtas, -a. Trys priesagos -ėtas vediniai turi pastoviai kirčiuotą tvirtapradę šaknį arba priesagą: 

dirsėtas, -a 1, dìrsėtas, -a 1 (: dìrsė 1), kaulėtas, -a 1, káulėtas, -a 1 (: káulas 1), saulėtas, -a 1, 

sáulėtas, -a 1 (: sáulė 1). A. Pakerys nurodo, kad „priesagos -ėtas, -a būdvardžių dvejopas 

kirčiavimas yra gajesnis“ (Pakerys, 2005, 8). Taigi nenusistovėjusį vedinių kirčiavimą lemia 

akcentinė priesagos galia: 

A1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. A1P
+e)

DÌRS + ĖT + as→ DIRSĖT-as → dirsėtas (1),

A1 + P- + e→ A2e → A2e (t. y. A1P
-e)

DÌRS + ĖT + as → DÌRSĖT-as → dìrsėtas (1).

LKG I pastoviai kirčiuojama tvirtapradė priesaga: dirsėtas, -a [1] 560, kaulėtas, -a [1] 560,

saulėtas, -a [1] 560. Paprastai kirčiuojama pagal to meto kirčiavimo normą.

Bendrinėje kalboje, kaip minėta, šių būdvardžių kirčiavimo norma svyruoja: dirsėtas, -a 1 

DŽ1 141, dirsėtas, -a 1, dìrsėtas, -a 1 DŽ2 123, DŽ3, 4 125, DŽ5, káulėtas, -a 1 DŽ1 323, kaulėtas, -a

                                                
43 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ 2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (K-11). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html. 
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1, káulėtas, -a 1 DŽ2 292, DŽ3, 4 291, DŽ5, saulėtas, -a 1, sáulėtas, -a 1 DŽ1 700, DŽ2 684, DŽ3, 4

678, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje nagrinėjami vediniai kirčiuojami įvairiai: dìrsėtas, -a [1], dirsėtas, -a

[1] SkŽD 341, LKŽ II 584, káulėtas, -a 1, kaulėtas 1 LKŽ IV 432, saulėtas, -a [1], sáulėtas, -a [1] 

SkŽD 342, LKŽ XII 198.

-otas. Dvejopai kirčiuojami ir priesagos -otas vediniai: strazdanótas, -a 1, strãzdanotas, -a 1 

(: strãzdana 1), ūkanótas, -a 1, ūkanotas, -a 1 (: ūkana 1), várpotas, -a 1, varpótas, -a 1 (: várpa 1). 

Priesaga -otas reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji arba kaip dominacinė stiprinančioji 

silpnoji: 

A1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. A1P
+e)

STRÃZDAN + ÓT + as→ STRAZDANÓT-as → strazdanótas (1),

A1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. A1P
-e)

STRÃZDAN + OT + as → STRÃZDANOT-as → strãzdanotas (1).

LKG I dažniausiai pateikiamas tarminis kirčiavimas: strazdanótas, -a [1] 561, ūkanótas, -a [1] 

561, plg. strãzdanotas, -a [1] SkŽD 343, strãzdanotas, -a 1, strazdanótas1 LKŽ XIII 942, ūkanotas,  

-a [1] SkŽD 343, ūkanótas, -a 1, ūkanotas 1 LKŽ XVII 397. Tačiau vienas daiktavardis jau 

kirčiuojamas pagal to meto norminį kirčiavimą: várpotas, -a [1] 539. Nekodifikuotoje kalboje 

pastarasis daiktavardis kirčiuojamas dvejopai: várpotas, -a 1, varpótas 1 LKŽ XVIII 296.

Bendrinėje kalboje šių būdvardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: strãzdanotas, -a 1 DŽ1 773, 

strazdanótas, -a 1, strãzdanotas, -a 1 DŽ3, 4 738, DŽ5, ūkanotas, -a 1 DŽ1 886, ūkanótas, -a 1, 

ūkanotas, -a 1 DŽ2 874, DŽ3, 4 869, DŽ5, várpotas, -a 1 DŽ1 919, DŽ2 919, várpotas, -a 1, varpótas, 

-a 1 DŽ3, 4 913, DŽ5.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja44 pastovųjį priesaginį kirčiavimą:

strazdanótas, -a 1, ūkanótas, -a 1, varpótas, -a 1.

-ingas: varpìngas, -a 1, várpingas, -a 1 (: várpa 1).

Nenusistovėjusį šio būdvardžio kirčiavimą lemia akcentinė priesagos -ingas galia: 

A1 + P+ + e → A2e → A2e (t. y. A1P
+e)

VÁRP + ÌNG + as→ VARPÌNG-as → varpìngas (1),

A1 + P- + e → A2e → A2e (t. y. A1P
-e)

VÁRP + ING + as → VÁRPING-as → várpingas (1).

LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas: várpingas, a [1] 539.

                                                
44 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ 2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (K-11). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html.
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Bendrinėje kalboje teiktiną pastovųjį šaknies kirčiavimą pamažu išstumia pastovusis priesagos 

-ingas kirčiavimas: várpingas, a 1 DŽ1 918, várpingas, -a, varpìngas, -a 1 DŽ2 919, varpìngas, -a

1, várpingas, -a 1 DŽ3, 4 913, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis daiktavardis kirčiuojamas dvejopai: várpingas, -a, varpìngas 1 

LKŽ XVIII 291. 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija taip pat siūlo45 pastovųjį priesaginį kirčiavimą: varpìngas, 

-a 1.

Atskirai minėtini priesagų -inas, -išas, -šnas vediniai. Šių būdvardžių vyriškosios ir 

moteriškosios giminės kirčiavimas skiriasi. Vyriškosios giminės būdvardžiai turi kirčiuotą šaknį, o 

moteriškosios giminės – priesagą, t. y. stipriąją traukliąją galūnę -a.

-inas. 3b kirčiuotei priklauso būdvardis gervinas, -à 3b (: gérvė 1) „melsvai pilkas, pilkai 

margas“. Vyriškosios giminės būdvardžio priesaga -inas atiduoda kirtį stipriajam kamienui:

A1 + p + e → a2e → a2e (t. y. A1pe)

GÉRV + in+ as → gervin-as → gervinas (3b).

Tačiau moteriškosios giminės lytis turi kirčiuotą priesagą: 

A1 + p + È → a2È→ a2È (t. y. A1pÈ)

GÉRV + in + À → gervin-À → gervinà (3b).

Nėra tiksliai aišku, iš kur yra atkeliavęs LKG I pateikiamas kirčiavimas. Galbūt tai tik 

korektūros klaida, pvz., gérvinas [3a] 563. Taigi šio daiktavardžio akcentinę galią galima 

pavaizduoti taip: 

A1 + p + e → a2e → a2e (t. y. A1pe)

GÉRV + in + as → gervin-as → gervinas (3b). 

Bendrinėje kalboje nagrinėjamo daiktavardžio kirčiavimas nekito: gervinas, -à 3b DŽ1 209, 

DŽ2 171, DŽ3, 4 172, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje šis vedinys kirčiuojamas taip pat pagal 3b kirčiuotę, pvz., gervinas, -à

LKŽ III 273.

-išas. 3a priskiriamas priesaginis būdvardis víenišas, -à 3a (: víenas, -à 3). Šio būdvardžio 

vyriškosios giminės lytis išlaiko silpnojo pamatinio kamieno kirčiavimą:

a1 + p + e → a2e → a2e (t. y. a1pe)

víen + iš + as → víeniš-as → víenišas (3a).

Moteriškosios giminės lytis kirtį gauna priesaga:

                                                
45 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ 2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (K-11). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html.
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a1 + p + È → a2È→ a2È (t. y. a1pÈ)

víen + iš + À → vieniš-À → vienišà (3a).

LKG I galbūt pateikiamas tarminis kirčiavimas arba tai tik korektūros klaida: vienišas, -à [3b] 

543. Taigi šio daiktavardžio akcentinė galia atrodytų taip: 

a1 + p + e → a2e → a2e (t. y. a1pe)

víen + iš + as → vieniš-as → vienišas (3b).

Bendrinėje kalboje šis vedinys priskiriamas tik 3a kirčiuotei: víenišas, -à DŽ1 940, DŽ2 936, 

DŽ3, 4 929, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėtas daiktavardis kirčiuojamas įvairiai: víenišas, -a 1, -à 3a, 

vienišas 1 LKŽ XIX 204. 

-šnas. 3 kirčiuotei priklauso būdvardis vìlgšnas, -à 3 (: vìlgyti, vìlgo, vìlgė). Vyriškosios 

giminės būdvardžiai išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę:

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

VÌLG + šn + as → vìlgšn-as → vìlgšnas (3).

Moteriškosios giminės lytis taip pat turi kirčiuotą priesagą, t. y. stipriąją traukliąją galūnę: 

x + p + È → a2È→ a2È (t. y. xpÈ)

vìlg + šn + À → vilgšn-À → vilgšnà (3).

Greičiausiai LKG I pateikiamas tarminis kirčiavimas: vilgšnas [4] 552, plg. vilgšnas [4] SkŽD 

219,vìlgšnas, -à 3, vilgšnas 4 LKŽ XIX 364.

Bendrinėje kalboje šio vedinio kirčiavimas svyravo: vìlgšnas, -à 3 DŽ1 944, vìlgšnas, -à 3, 

vilgšnas, -à 4 DŽ2, vìlgšnas, -à 3 DŽ3, 4 933, DŽ5.

Nenusistovėjusio akcentinio statuso priesagų vediniai

Šio tipo priesagų vediniams būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas. LKG I rasti keturi priesagų 

-anas, -ynas, -onas vediniai.

-onas: geltónas, -a 1, geltónas, -à 3 (: gelsti, gelsta, gelto), raudónas, -a 1, raudónas, -à 3 

(: rau sti, rau sta, raudo). Šių būdvardžių kirčiavimas taip pat svyruoja tarp 1 ir 3 kirčiuotės. Priesaga 

-onas reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji arba kaip dominacinė silpninančioji:

x + P+ + e → A2e → A2e (t. y. xP+e)

raud + ON + as → RAUDÓN-as → raudónas (1),

x + p + e → a2e → a2e (t. y. xpe)

raud + on + as → raudón-as → raudónas (3).
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LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas: geltónas [1] 28, 97, 117, 144, raudónas, -a

[1] 114, 144, 365. Taigi priesaga šiuo atveju reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji.

Bendrinėje kalboje įsileidžiama kirčiavimo gretimybių: geltónas, -a 1 DŽ1 204, geltónas, -a 1, 

geltónas, -à 3 DŽ2 168, DŽ3, 4 170, DŽ5, raudónas, -a 1 DŽ1 658, raudónas, -a 1, raudónas, -à 3 

DŽ2 654, DŽ3, 4 646, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie būdvardžiai kirčiuojami taip: geltónas, -a [1] SkŽD 273, geltónas, 

-a (-à) 1, 3 LKŽ III 223, raudónas, -a [1] SkŽD 273, LKŽ XI 253. 

-anas: rūškanas, -à 3a, rūškanas, -a 146. Baigmuo -anas svyruoja tarp dominacinio 

silpninančiojo ir dominacinio stiprinančiojo silpnojo. 

LKG I nurodomas tarminis kirčiavimas: rūškanas, -à [3a] 543, plg. rūškanas, -à [3a] SkŽD 

226, rūškanas, -a 1, rūškanas, -à 3a LKŽ IX 1031.

Bendrinėje kalboje šio būdvardžio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: rūškanas, -a 1 DŽ1 689, DŽ2

676, rūškanas, -a 1, rūškanas, -à 3a DŽ3, 4 669, rūškanas, -à 3a, rūškanas, -a 1 DŽ5.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja47 minėtą būdvardį kirčiuoti tik pagal 3a

kirčiuotę – rūškanas, -à.

-ynas. Priesagos -ynas kirčiavimo norma svyruoja tarp 1 ir 3 kirčiuočių: mėlynas, -a 1, 

mėlynas, -à 3 (: mėlti, mėlsta, mėlo). Taigi ši priesaga reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji 

silpnoji arba kaip dominacinė silpninančioji:

X + P- + e → A2e → A2e (t. y. XP-e)

MĖL + YN + as → MĖLYN-as → mėlynas (1),

X + p + e → a2e → a2e (t. y. Xpe)

MĖL + yn + as → mėlyn-as → mėlynas (3a).

Šiam vediniui būdinga akūtinė priegaidžių kaita, „kai pamatinio kamieno cirkumfleksas 

vedinyje virsta akūtu“ (Mikulėnienė, 2005, 12), plg. mėlti : mėlynas. 

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas – mėlynas [1] 144. Taigi priesaga -ynas

reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji.

Bendrinėje kalboje pastaruoju metu atsirado kirčiavimo gretimybių: mėlynas, -a 1 DŽ1 454, 

mėlynas, -a 1, 3a DŽ2 393, DŽ3, 4 391, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis būdvardis kirčiuojamas įvairiai: mėlynas [1] SkŽD, mėlynas, -a 1, 

mėlynas, -à 3 LKŽ VII 1030.

                                                
46 A. Pakerys nurodo, kad būdvardyje rūškanas galima įžvelgti formalų baigmenį -anas, -a (Pakerys, 1994, 353).
47 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ 2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (K-11). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiu_budvardziu_kirciavimas.html.
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Galūnių vediniai

Dominacinių stiprinančiųjų galūnių vediniai

LKG I rastas vienas galūnės -is, -ė vedinys pìlkis, -ė 1 (: pìlkas, -à 3) „pilkas gyvulys“. 

Dominacinė stiprinančioji galūnė sustiprina tvirtapradį silpnąjį pamatinį kamieną:

a1 + G → A2E → A2E

pìlk + YS → PÌLK-IS → pìlkis (1).

LKG I galbūt pateikiamas tarminis kirčiavimas: pil kis [2] 578. Šio vedinio akcentinė galia 

atrodytų taip: 

a1 + G → A2E → A2E

pìlk + YS → PILK-IS → pilkis (2).

Kaip matyti, vediniui būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. pìlkas : pilkis.

Bendrinėje kalboje šio būdvardžio kirčiavimas nekito, pvz., pìlkis, -ė 1 DŽ1 583, DŽ2 563, 

DŽ3, 4 555, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje daiktavardis kirčiuojamas taip: pìlkis, -ė 1, pil kės 2 LKŽ IX 990.

Dominacinių silpninančiųjų galūnių vediniai

LKG I rasti trys dominacinių silpninančiųjų galūnių vediniai.

-us. 3 kirčiuotei priklauso būdvardis lýgus, -i 3 (: lýgti, lýgsta, lýgo)48. Galūninio vedinio 

vyriškosios giminės vardininko lytis turi paveldėtą seną stiprųjį kamieną. Taigi dominacinė 

silpninančioji galūnė kirtį atiduoda kamienui:

X + G → AE → AE

LYG + US → LÝG-US, t. y. lýgus (3).

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: lýgus [1], lygùs [3] 535. Tuo metu galūnė    

-us reiškėsi kaip dominacinė stiprinančioji arba kaip dominacinė silpninančioji:

X + G → AE → AE

LYG + US → LÝG-US, t. y. lýgus (1), 

x + G → aE → aE

lyg + US → lyg-ÙS, t. y. lygùs (3).

                                                
48 Yra sunku tiksliai nustatyti šio būdvardžio darybą, nes galima įžvelgti abipusę motyvaciją. „Kai kurie -us

galūnės būdvardžiai, ypač be priesagų, aiškiai siejasi su veiksmažodžiais, bet dabar jau sunku pasakyti, katrie iš katrų 
sudaryti – būdvardžiai iš veiksmažodžių, ar veiksmažodžiai iš būdvardžių“ (LKG I, 1965, 553). A. Paulauskienė teigia, 
kad „gilinantis į elementariosios struktūros būdvardžių semantiką ir jų santykius su bendrašakniais veiksmažodžiais, 
kyla mintis, ar tik nebus būdvardžiai (daikto ypatybės reiškėjai) ištisai dariniai“ (Paulauskienė, 1983, 137).
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Bendrinėje kalboje šio būdvardžio kirčiavimas kito: lygùs, -ì 3, lýgus, -i 1 DŽ1 425, lýgus, -i 3, 

1 DŽ2 370, DŽ3, 4 367, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje vedinys kirčiuojamas įvairiai: lýgus, -i [3] SkŽD 58, lygùs, -ì 3, 

lýgus, -i 3, 1 LKŽ VII 485.

Atskirai minėtinas galūnės -us vedinys su priešdėliu -at. Šis būdvardis priklauso 3 kirčiuotei, 

pvz., atžūlùs, -ì 3 (: atžùlti, atžūla, atžūlo). Šiuo atveju dominacinė silpninančioji galūnė gauna kirtį:

x + g → a2E → a2E

atžūl + US → atžūl-ÙS → atžūlùs (3).

LKG I pateikiama ir tarminių kirčiavimo gretimybių: atžūlus, -i [1], atžūlùs, -ì [3] 367, plg. 

atžūlus, -i 1, atžūlùs, -ì 3 LKŽ I 455.

Bendrinėje kalboje šio būdvardžio kirčiavimas svyravo: atžūlùs, -ì 3 DŽ1 52, atžūlùs, -ì 4, 3 

DŽ2 61, atžūlùs, -ì 3 DŽ3, 4 62, DŽ5.

-as. Galūnės -as vediniui būdingas nenusistovėjęs kirčiavimas: šìrmas, -à 3, šir mas, -à 4 

(: šìrmti, šìrmsta, šìrmo).

X + g → a2e → a2e

šìrm + as → šìrm-as → šìrmas (3),

šìrm + as → širm-as → širmas (4).

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas: šìrmas [3] 525.

Bendrinėje kalboje, kaip jau minėta, šio būdvardžio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: šìrmas, -à

3 DŽ1 810, šìrmas, -à 3, šir mas, -à 4 DŽ2 814, DŽ3, 4 809, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje nagrinėjamas vedinys kirčiuojamas dvejopai: šìrmas, -à 3, šir mas 4 

SkŽD 203, LKŽ XIV 902.

Sudurtiniai būdvardžiai

LKG I rasti aštuoni sudurtiniai būdvardžiai. Jų kirčiavimui taip pat svarbus jungiamasis 

balsis, pati sandūra. Taigi šie būdvardžiai aptariami skyrium pagal jungiamuosius balsius.

Sudurtiniai būdvardžiai su jungiamuoju balsiu -(i)a arba be jo

LKG I rasti aštuoni sudurtiniai būdvardžiai. Pagal sandarą jie skirstomi į dvi grupes: 1) su 

jungiamuoju balsiu -(i)a ir 2) be jungiamojo balsio.

1. 2 kirčiuotei priklauso sudurtinis būdvardis saldžiarūgštis, -ė. Šis dūrinys yra sudarytas iš 

dviejų būdvardžių ir galūnės -is, -ė. Antrajam sudurtinio būdvardžio dėmeniui būdinga 
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cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. rūgštų : saldžiarūgštis. Jungiamasis balsis -(i)a negauna 

kirčio, tad reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji morfema.

LKG I pateikiamas tarminis šio būdvardžio kirčiavimas, pvz., saldžiãrūgštis, -ė [1] 547, plg. 

saldžiarūgštis, -ė 2, saldžiãrūgštis 1 LKŽ XII 74.

A. Pakerys nurodo, kad šis būdvardis „nėra visai suderintas su gretimine lytimi, neturinčia 

jungiamojo balsio <…>. Apskritai dar reikėtų pasvarstyti, kuris skonį reiškiančių dūrinių 

kirčiavimas labiau tiktų bk.“ (Pakerys, 1994, 388). Vis dėlto bendrinėje kalboje esti nusistovėjęs 

antrojo tvirtagalio dėmens kirčiavimas, pvz., saldžiarūgštis, -ė 2 DŽ1 692, DŽ2 678, DŽ3, 4 672, 

DŽ5.

2. Šiam pogrupiui priklauso sudurtiniai būdvardžiai, sudaryti iš įvairių kalbos dalių, kurių 

galūnė yra -is, -ė, -(i)as, -a.

1 kirčiuotei priklauso sudurtinis būdvardis nevìsprotis, -ė. Kirčiuotas pirmas įvardinis dėmuo 

išlaiko pamatinio kamieno kirčio vietą ir priegaidę, plg. vìsas : nevìsprotis.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas, pvz., nevisprõtis, -ė [2] 599. 

Bendrinėje kalboje šio sudurtinio būdvardžio kirčiavimas svyravo: nevisaprõtis, -ė 2 DŽ1 498, 

nevisprõtis, -ė 2, nevìsprotis, -ė 1 DŽ2 428, nevìsprotis, -ė 1, DŽ3, 4 423, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje dūrinys kirčiuojamas pastoviai: nevìsprotis, -ė  LKŽ VIII 758.

1 kirčiuotei priskiriamas sudurtinis būdvardis, turintis kirčiavimo gretimybių: ketùrpėsčias,     

-ia, keturpėsčias, -ia. Šio žodžio antruoju dėmeniu eina būdvardis pėsčias, -ià.

A. Pakerys nurodo, kad kai kurių sudurtinių būdvardžių kirčiavimu abejojama. Kadangi 

dūrinių pirmajam dėmeniui ketur- būdingas kirčio poslinkis sandūros link, tad kirčiuojama

dvejopai: ketùrpėsčias, -ia, keturpėsčias, -ia (Pakerys, 1994, 380).

LKG I pateikiamas to meto norminis kirčiavimas, pvz.: keturpėsčias, -ia [1] 19, 477, 479, 

547, 600.

Bendrinėje kalboje, kaip minėta, šio dūrinio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: keturpėsčias, -ia 1 

DŽ1 334, DŽ3, 4 300, ketùrpėsčias, -ia 1, keturpėsčias, -ia 1 DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje būdvardis kirčiuojamas dvejopai: ke turpėsčias, -ia 1, ketùrpėsčias,    

-ia 1 LKŽ V 662.

2 kirčiuotei priskiriamas žodis juodmargis, -ė, kurio antruoju dėmeniu eina būdvardis margas. 

Šiam būdvardžiui taip pat būdinga kirčiuoto dėmens priegaidžių kaita, plg. márgas : juodmar gis.

LKG I pateikiamas to meto tvirtapradis pirmojo dėmens kirčiavimas, pvz., júodmargis, -ė [1] 

487. Dūrinyje išlaikoma pirmojo dėmens kirčio vieta ir priegaidė, plg. júodas : juodmargis.

Bendrinėje kalboje vėliau kirtis peršoko į antrąjį dėmenį: júodmargis, -ė 1 DŽ1 292, 

juodmar gis, -ė 2 DŽ2 270, DŽ3, 4 270, DŽ5.
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Nekodifikuotoje kalboje šis žodis kirčiuojamas taip: júodmargis, -ė 1, juodmárgis 1, 

juodmar gis 2 LKŽ IV 406.

Keturi sudurtiniai būdvardžiai turi kirčiavimo gretimybių. Tarpusavyje konkuruoja 1 ir 2 

kirčiuotės: rudširmis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1, saldrūgštis, -ė 2, sáldrūgštis, -ė 1, tamsmėlynis, -ė 1, 

támsmėlynis, -ė 1, tamsžalis, -ė 1, támsžalis, -ė 1.

Dažniausiai kirčiavimo gretimybių atsiranda dėl pamatinių žodžių kirčiavimo variantų, pvz., 

„kadangi būdvardį tamsùs, -ì dabar bk. leidžiama kirčiuoti dvejopai – pagal 4 ir 3 kirčiuotę (tamsų,   

-ią, támsų, -ią <…>), greta dūrinių su tvirtagaliu pirmuoju dėmeniu tams- naujausiuose žodynuose 

nurodyti ir tvirtagališkai kirčiuojami variantai: tamsmėlynis, -ė 1, támsmėlynis, -ė 1“ (Pakerys, 

1994, 382).

LKG I dažniausiai nurodomas to meto norminis kirčiavimas: rùdširmis, -ė [1] 547, 

tamsmėlynis, -ė [1] 472, 547, tamsžalis, -ė [1] 126, 547, 594. Tačiau rastas vienas sudurtinis 

būdvardis, kurio nurodomas tarminis kirčiavimas, pvz., sáldrūgštis, -ė [1] 472, 474, 547, 595, 600, 

plg. sáldrūgštis, -ė 1, sal drūgštis 1, saldrūgštis 2 LKŽ XII 69.

Bendrinėje kalboje šių būdvardžių kirčiavimas nėra nusistovėjęs: rùdširmis, -ė 1 DŽ1 684, 

DŽ2 672, rùdširmis, -ė 1, rudširmis 2 DŽ3, 4 665, rudširmis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1 DŽ5, sáldrūgštis, -ė

DŽ2 678, sal drūgštis, -ė 1 DŽ1 692, sáldrūgštis, -ė 1, saldrūgštis, -ė 2 DŽ3, 4, saldrūgštis, -ė 2, 

sáldrūgštis, -ė 1 DŽ5, tam smėlynis, -ė 1 DŽ1 838, DŽ2 835, tamsmėlynis, -ė 1, támsmėlynis, -ė 1 

DŽ3, 4 829, DŽ5, tamsžalis, -ė 1 DŽ1 838, DŽ2 835, tamsžalis, -ė 1, támsžalis, -ė 1 DŽ3, 4 829, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėti būdvardžiai kirčiuojami įvairiai: rùdširmis, -ė 1, rudširmis 2 

LKŽ XI 878, tamsmėlynis, -ė [1] SkŽD 409, LKŽ XV 796, tamsžalis, -ė 1 LKŽ XV 803.
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ĮVARDIS

Įvardžiai kirčio atžvilgiu vientisos sistemos nesudaro. Įvardžių kirčiuotę lemia pradinio 

skiemens priegaidė ir kiekybė.

LKG I rastas vienas suaugtinis įvardis, sudarytas iš kelių įvardinių komponentų: šìtas, -à (plg. 

šì(s) tàs). Šio įvardžio „kirčiuotę lemia penultimos (šiuo atveju – pradinio skiemens) priegaidė ir

kiekybė“ (Stundžia, 1995, 38). Jei pradinis skiemuo yra trumpas, tai įvardis kirčiuojamas pagal 

ketvirtąją kirčiuotę. Taigi šiam įvardžiui būdingas kilnojamasis kirčiavimas. 

LKG I nurodomas tarminis kirčiavimas, pvz.: šìtas, -a [1] 638, 651, 654, 667, 710, 711, plg. 

šìtas, -a 1, šìtas, -à 4 LKŽ XIV 918.

Bendrinėje kalboje įvardžio kirčiavimo norma svyravo: šìtas, -à 4 DŽ1 810, šìtas, -a 1, šìtas, -

à 4 DŽ2 815, DŽ3, 4 810, šìtas, -à 4 DŽ5.
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VEIKSMAŽODIS

Pirminiai veiksmažodžiai

Veiksmažodžio kirčiavimas labai skiriasi nuo vardažodžių sistemos. „Pirma, ji nėra tokia 

sudėtinga ir šakota, nes afiksų pasirinkimas čia nedidelis; be to, veiksmažodžio morfemoms 

nebūdinga akcentinės galios priešprieša. Antra, veiksmažodžio kirčiavimo sistemoje daug didesnį 

vaidmenį vaidina pamatinės formos ir žodžiai, pirmiausia – jų akcentinės savybės“ (Stundžia, 1995, 

118–119).

LKG I rasti keturi pirminiai veiksmažodžiai. B. Stundžia nurodo, kad „veiksmažodžio 

paradigmoje kamienų bei galūnių akcentinės galios ir kirčio priešprieša yra neutralizuota: kamienai 

funkcionuoja kaip stipriosios kirčiuotos, o galūnės – kaip silpnosios nekirčiuotos morfemos“ 

(Stundžia, 1995, 12). Taigi visada kirčiuojamas veiksmažodžio kamienas, kurio akcentinė galia 

nustatoma pagal trečiojo asmens netraukliąją galūnę. Todėl „akcentiškai apibūdinant veiksmažodžio 

kamieną, pakanka nurodyti jo priegaidę bei kiekybę“ (Stundžia, 1995, 120). Pagal tai yra skiriami 

trys pirminių veiksmažodžių skyriai (žr. 6 schemą):

      6 schema. Pirminių veiksmažodžių akcentinė klasifikacija

Pirminiai veiksmažodžiai

           akūtinis kamienas      cirkumfleksinį bei trumpąjį pamatinėse formose tarpusavy

     skiemenį turintis kamienas                        kaitaliojasi cirkumfleksinis ar

                                                                                                                                  trumpasis skiemuo su

                                                                                                                                  akūtiniu skiemeniu

Surinktos medžiagos nepakanka iliustruoti išvardytiems skyriams. Pirmam pogrupiui 

priklauso tvirtapradės šaknies veiksmažodis, turintis „esamojo laiko kamiengalį -a, būtojo kartinio –

-o, esamojo laiko formoje tarp šaknies skiemens pagrindo ir kamiengalio – -st-, būtojo kartinio –

priebalsį -d-, kurį atitinka bendraties -s-, bendratyje, esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknyse 

besikaitaliojančius <...> į : į : in“ (Pakerys, 2002, 85), pvz., brįsti, brįsta, brìndo.

Nėra aišku, kodėl LKG I šis veiksmažodis turi tvirtagalį kamieną, pvz., briñdo 100. Galbūt tai 

tik korektūros klaida.

Bendrinėje kalboje nurodomas tik tvirtapradės šaknies kirčiavimas: brįsti, brįsta, brìndo DŽ3, 4

90, DŽ5.
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Nekodifikuotoje kalboje šis veiksmažodis kirčiuojamas taip: brįsti, brįsta, brìndo SkŽD 466,

LKŽ I 1059.

Kiti pirminiai veiksmažodžiai dabar bendrinėje kalboje turi kirčiavimo variantų. Tvirtagalis 

veiksmažodžio kamienas konkuruoja su tvirtapradžiu arba atvirkščiai: glieti, glieja, gliejo, glíeti, 

glíeja, glíejo, síeti, síeja, síejo, sieti, sieja, siejo, výžti, výžia, výžė, vy žti, vyžia, vyžė. Reikia 

paminėti, kad pirmųjų dviejų kirčiavimas nėra suvienodintas, t. y. veiksmažodžio glieti pirmiausia 

teiktinas tvirtagalės šaknies kirčiavimas, o veiksmažodžio sieti – tvirtapradės šaknies. Taigi, norint 

suskirstyti šiuos pirminius veiksmažodžius į pogrupius, reikėtų kirčiavimo gretimybes aptarti 

skyrium.

Pirmąjį pogrupį sudarytų pirminių veiksmažodžių tvirtapradžio kirčiavimo variantai. 

Tvirtapradę šaknį turi du veiksmažodžiai, pvz.: glíeti, glíeja, glíejo, síeti, síeja, síejo. Pirminių 

veiksmažodžių kirčiavimas siejasi su mišriųjų veiksmažodžių su priesaga -yti, -styti kirčiavimu. 

Sistemiškai šio tipo veiksmažodžiai turi tvirtagalę priegaidę, pvz. glaistýti, glai sto, glaistė. Tad ir 

pirminis veiksmažodis glieti turėtų būti kirčiuojamas tvirtagališkai. Tvirtapradį kirčiavimą turbūt 

įvedė pagal analogišką lieti – laistyti atvejį, plg. líeti, líeja, líejo – láistyti, láisto, láistė.

Taip pat tvirtapradiškai kirčiuojamos pagrindinės veiksmažodžio -ia kamieno formos, kurios 

būtojo kartinio laiko šaknies ilgasis balsis y eina prieš priebalsį ž (Pakerys, 2002, 49), pvz., výžti, 

výžia, výžė.

Antrąjį pogrupį sudaro pirminiai veiksmažodžiai, turintys kirčiuotas tvirtagales šaknis.

Tvirtagalę šaknį turi du veiksmažodžiai, kurių „šaknies dvibalsis ie bendratyje eina tiesiai 

prieš -ti, esamojo ir būtojo kartinio laiko formose tarp ie ir kamiengalio vartojamas -j- (Pakerys, 

2002, 144), pvz.: glieti, glieja, gliejo, sieti, sieja, siejo. Kaip jau minėta, jų kirčiavimui įtaką daro 

mišrieji veiksmažodžiai, plg. glieti, glieja, gliejo – glaistýti, glaisto, glaistė, saistýti, saisto, sai stė.

Tvirtagališkai kirčiuojamos pagrindinės formos -ia kamieno veiksmažodžio, kurio būtojo 

kartinio laiko šaknies ilgasis balsis y eina prieš priebalsį ž, pvz., vyžti, vyžia, vyžė.

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: glieti, glieja, gliejo 552, sieti, sieja, siejo

384, výžti, výžia, výžė 378.

Pastaruoju metu bendrinėje kalboje atsirado kirčiavimo gretimybių. Anksčiau buvo teikiamas 

tik tvirtagalės arba tvirtapradės šaknies kirčiavimas: glieti, glieja, gliejo DŽ1 219, DŽ2 178, DŽ3, 4

179, glieti, glieja, gliejo, glíeti, glíeja, glíejo DŽ5, sieti, sieja, siejo DŽ1 715, DŽ2 697, sieti, sieja, 

siejo, síeti, sieja, siejo DŽ3, 4 691, síeti, síeja, síejo, sieti, sieja, siejo DŽ5, výžti, výžia, výžė DŽ2 949, 

DŽ3, 4 943, výžti, výžia, výžė, vyžti, vyžia, vyžė DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie veiksmažodžiai kirčiuojami įvairiai: glieti, glieja, gliejo SkŽD 

204, glie ti, glieja, gliejo, glíeti LKŽ III 421, sieti, sieja, siejo SkŽD 204, sieti, sieja, siejo, síeti, 
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sieja, siejo LKŽ XII 532, výžti, výžia, výžė SkŽD 230, výžti, výžia, výžė, vyžti, vyžia, vyžė LKŽ XIX 

872.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia49 tvirtapradės šaknies kirčiavimui: glíeti, 

glíeja, glíejo, glieti, glieja, gliejo.

Mišrieji veiksmažodžiai

Tarpinę vietą tarp pirminių ir priesaginių veiksmažodžių užima mišrieji veiksmažodžiai. „Su 

pirminiais juos sieja tai, kad esamojo, o dažnai ir būtojo kartinio laiko kamienas neturi balsinės 

priesagos, o su antriniais – bendraties (kai kurių – ir būtojo kartinio laiko) kamieno balsinė 

priesaga“ (Stundžia, 1994, 72). Šių veiksmažodžių kirčiavimą50 lemia juos sudarančių morfemų 

akcentinė galia, todėl didžiausias dėmesys skiriamas priesagų akcentinėms savybėms. Taigi mišrieji 

veiksmažodžiai pirmiausia skirstomi į dvi grupes: 1) priesagų -yti, -oti veiksmažodžiai, 2) priesagos 

-ėti veiksmažodžiai. Šios grupės skyla dar į smulkesnius pogrupius (žr. 7 schemą).

       7 schema. Mišriųjų veiksmažodžių akcentinė klasifikacija

Mišrieji veiksmažodžiai

      priesagų -yti, -oti veiksmažodžiai                                                                     priesagos -ėti veiksmažodžiai

         -yti žodžiai                         -oti žodžiai                                           -ėti žodžiai                                  -sėti žodžiai

   akūti-        neakū-          -(i)oti   -(s)noti   -soti                       (i)a                                i                  ilgosios            trum-

   nės            tinės          žodžiai    žodžiai    žodžiai             kamienas                     kamienas           penulti-           posios

   penul-       penul-                                                                                                                             mos                 penulti-

   timos        timos                                           mos 

                ilgo-           trum-            ilgo-           trum-

            sios            posios           sios            posios

                                                                                    penul-        penul-           penul-        penul-

            timos         timos            timos         timos

                                                
49 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių kirčiavimo“ 2005 m. sausio 27 d. Nr. R-1 (k-13). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/pirminiuveiksmazodziukirciavimas.html. 
50 Plačiau žr. (Stundžia, 2005, 7–9).
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Priesagos -yti veiksmažodžiai

B. Stundžia nurodo, kad priesaga -yti reiškiasi kaip nedominacinis afiksas. Ji neturi įtakos 

mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimui. Šiai priesagai B. Stundžia dar priskiria papildomą akcentinę 

atrakcijos, t. y. trauklumo savybę (Stundžia, 1995, 127). Manyčiau, kad reikėtų šią priesagą laikyti 

dominaciniu dvejopo akcentinio statuso afiksu. 

„Kuri priesaginės pamatinės formos morfema – šaknis ar priesaga – gaus kirtį, lemia 

asmenuojamosios formos penultimos priegaidė bei kiekybė“ (Stundžia, 1995, 126–127). Taigi pagal 

priešpaskutinio skiemens priegaidę mišrieji veiksmažodžiai skirstomi į skyrius: 1) akūtinės 

penultimos veiksmažodžiai, 2) neakūtinės penultimos veiksmažodžiai. 

Akūtinė penultima lemia šaknies kirtį, pvz.: ráižo, ráižė → ráižyti. Šis mišrusis veiksmažodis 

pastaruoju metu įgijo kirčiavimo gretimybių. Greta teikiamas ir tvirtagalės šaknies kirčiavimas. 

Taigi veiksmažodžio kirčiavimo gretimybė priklausytų antrajam mišriųjų veiksmažodžių skyriui. 

Neakūtinė penultima lemia priesagos kirtį, pvz.: ai žo, ai žė → aižýti, raižo, rai žė → raižýti. 

Kaip jau minėta, pirminių veiksmažodžių kirčiavimas ir mišriųjų veiksmažodžių su priesaga   

-yti kirčiavimas yra susijęs. Taigi sistemišku kirčiavimu laikytinas tvirtagalės šaknies kirčiavimas, 

plg. rėžti, rėžia, rėžė – ráižyti, ráižo, ráižė.

LKG I pateikiamas arba norminis to meto kirčiavimas (raižýti, rai žo, raižė 553), arba tarminis 

(áižyti, áižo, áižė 553).

Bendrinėje kalboje šių veiksmažodžių kirčiavimas įvairuoja: aižýti, ai žo, ai žė DŽ1 6, DŽ2 7, 

DŽ3, 4 5, DŽ5, raižýti, raižo, rai žė, ráižyti, ráižo, ráižė DŽ1 651, DŽ2 649, DŽ3, 4 641, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje veiksmažodžiai taip pat kirčiuojami įvairiai: áižyti, áižo, áižė SkŽD 

461, aižýti, aižo, ai žė, áižyti, áižo, áižė LKŽ I 47, ráižyti, ráižo, ráižė SkŽD 546, ráižyti, ráižo, 

ráižė, raižýti, raižo, rai žė LKŽ XI 93.

Priesagos -ėti veiksmažodžiai

„Beveik visais atvejais bendraties ir būtojo kartinio laiko priesaga gauna kirtį, nesvarbu, kokį 

šaknies kirtį – akūtinį ar neakūtinį – turi esamojo laiko forma“ (Jakulis, 1997, 117). Tad B. Stundžia 

šią priesagą priskiria dominacinėms (Stundžia, 1995, 129–130), pvz.: seikėti, seiki, seikėjo51. 

LKG I rastas i kamieno veiksmažodis, turintis tvirtapradę esamojo laiko šaknį. Tokį atvejį 

kalbininkas B. Stundžia laiko išimtimis, nes „penultimos akūtas implikuoja pamatinių formų 

pastovų šaknies kirtį“ (Stundžia, 1995, 130), pvz.: spréngsi → spréngsėti, spréngsėjo. 

                                                
51 A. Pakerys nurodo, kad šis mišrusis veiksmažodis neturi aiškaus darybos pamato. Čia įžvelgiamas tik formalus 
baigmuo, atitinkantis priesagą (Pakerys, 2002, 277).
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LKG I pateikiamas arba norminis to meto kirčiavimas (sprengsėti, spréngsi, sprengsėjo 103), 

arba tarminis (séikėti, séiki, séikėjo 107).

Bendrinėje kalboje šių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimas kito: seikėti, seiki, seikėjo DŽ1

705, DŽ2 689, DŽ3, 4 683, DŽ5, sprengsėti, spréngsi, sprengsėjo DŽ1 758, spréngsėti, spréngsi, 

spréngsėjo SkŽD 468, DŽ3, 4 726, DŽ5. 

Nekodifikuotoje kalboje veiksmažodžiai kirčiuojami įvairiai: seikėti, seiki, seikėjo SkŽD 523, 

seikėti, seiki (seika, seikėjo), seikėjo, séikėti LKŽ XII 304, spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo SkŽD 

468, spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo, sprengsėti, spréngsi, sprengsėjo LKŽ XIII 504.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlo52 dvejopą šių veiksmažodžių kirčiavimą: seikė́ti, 

seĩki, seikėj́o; séikėti, séiki (séikėja), séikėjo, sprengsėt́i, spréngsi, sprengsėj́o; spréngsėti, spréngsi, 

spréngsėjo.

Priesaginiai veiksmažodžiai

LKG I rasti septyni veiksmažodžiai, turintys priesagas -inti, -oti, -uoti. Šios priesagos vienais 

atvejais gauna kirtį, kitais – atiduoda kamienui.

-uoti. Priesagos -uoti veiksmažodžių kirčiavimui šiek tiek reikšmės turi pamatinio žodžio 

kalbos dalis. „Būdvardiniai priesagos -uoti vediniai, nepaisant pamatinių žodžių akcentinių, 

morfonologiniu ar semantinių ypatybių, kirčiuojami priesagoje“ (Kavaliauskas, 2000, 25), pvz.:

baltúoti, baltúoja, baltãvo (: báltas, à 3), juodúoti, juodúoja, juodãvo (: júodas, à 3), mėlynúoti, 

mėlynúoja, mėlynãvo (: mėlynas, -a 1, mėlynas, -à 3), pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo (: pìlkas, -à 3).

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: bal tuoti, baltuoja, baltavo 150, juo duoti, 

juo duoja, juodavo 150, mėlynuoti, mėlynuoja, mėlynavo 150, pil kuoti, pil kuoja, pil kavo 150.

Šiuo atveju veiksmažodžio pagrindinėms formoms būdingas mutageniškumas, plg. báltas : 

bal tuoti, baltuoja, pìlkas : pilkuoti, pil kuoja, pil kavo ir kt.

Bendrinėje kalboje „iš pradžių diegtos lytys su kirčiuota tvirtagale šaknimi, vėliau įsileistos ir 

priesaginio kirčiavimo formos“ (Pakerys, 2002, 481). Galiausios šios formos nurungė šakninio 

kirčiavimo gretimybes: bal tuoti, baltuoja, baltavo, baltúoti, baltúoja, baltãvo DŽ1 64, baltúoti, 

baltúoja, baltãvo, baltuoti, baltuoja, baltavo DŽ2 70, baltúoti, baltúoja, baltãvo DŽ3, 4 71, DŽ5, 

juo duoti, juoduoja, juo davo, juodúoti, juodúoja, juodãvo DŽ1 293, juodúoti, juodúoja, juodãvo, 

júoduoti, júoduoja, júodavo DŽ2 270, juodúoti, juodúoja, juodãvo DŽ3, 4 271, DŽ5, mėlynuoti, 

mėlynuoja, mėlynavo, mėlynúoti, mėlynúoja, mėlynãvo DŽ1 455, mėlynúoti, mėlynúoja, mėlynãvo, 

mėlynuoti, mėlynuoja, mėlynavo DŽ2 393, mėlynúoti, mėlynúoja, mėlynãvo DŽ3, 4 391, DŽ5, 

                                                
52 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“ 2005 m. kovo 3 d. Nr. R-5 (k-14). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/misriuju_veiksmazodziu.html.



77

pil kuoti, pilkuoja, pil kavo, pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo DŽ1 583, pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo, pilkuoti, 

pil kuoja, pilkavo DŽ2 563, DŽ3, 4 555, pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie veiksmažodžiai kirčiuojami įvairiai: baltuoti, baltuoja, bal tavo

SkŽD 492, bal tuoti, bal tuoja, bal tavo, báltuoti, baltúoti, baltúoja, baltãvo LKŽ II 622, juo duoti, 

juo duoja, juo davo SkŽD 492, juo duoti, juo duoja, juo davo, júoduoti, júoduoti, júoduoja, júodavo

LKŽ IV 411, mėlynuoti, mėlynuoja, mėlynavo, mėlynúoti, mėlynúoja, mėlynãvo SkŽD 492,

mėlynuoti, mėlynuoja, mėlynavo, mėlynúoti, mėlynúoja, mėlynãvo LKŽ VII 1034, pil kuoti, pil kuoja, 

pil kavo, pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo, pìlkuoti LKŽ IX 992.

-oti. Priesagos -(i)oti alomorfo -al(i)oti „vediniai, paprastai grindžiami veiksmažodžiais, 

ištiktukais arba padaryti tiesiog pamėgdžiojant garsus ar vaizdus, bk. beveik visada turi kirčiuotą 

ketvirtąjį nuo galo skiemenį“ (Pakerys, 2002, 393). Šis skiemuo gali būti: 1) tvirtagalis: sar galioti, 

sar galioja, sargaliojo (: sirgti, serga, sirgo); 2) trumpas: sàpalioti, sàpalioja, sàpaliojo (: sapalì

LKŽ XII 141). Pastarasis žodis turi kirčiavimo gretimybių, t. y. dar kirčiuojama ir tvirtapradė 

veiksmažodžio priesaga: sapalióti, sapaliója, sapaliójo. 

LKG I taip pat nurodomas norminis to meto kirčiavimas: sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo 124,

sárgalioti, sárgalioja, sárgaliojo 102.

Į bendrinės kalbos sistemą pastaruoju metu pradedama įsileisti priesaginio kirčiavimo formas: 

sãpalioti (sapalióti), sãpalioja, sãpaliojo DŽ1 697, sàpalioti, sàpalioja, sàpaliojo, sapalióti, 

sapaliója, sapaliójo DŽ2 682, DŽ3, 4 676, DŽ5, sargalioti, sar galioja, sar galiojo, sargalióti, 

sargaliója, sargaliójo DŽ2 683, sar galioti, sargalioja, sargaliojo DŽ3, 4 676, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šių veiksmažodžių kirčiavimas svyruoja: sapalióti, sapaliója, 

sapaliójo SkŽD 520, sàpalioti, sapalioja, sàpaliojo, sãpalioti, sapalióti LKŽ XII 141, sargalióti, 

sargaliója, sargaliójo, sar galioti, sargalioja, sar galiojo SkŽD 520, sar galioti, sargalioja, 

sar galiojo, sárgalioti, sargalióti, sargaliója, sargaliójo LKŽ XII 153.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja53 dvejopą veiksmažodžio kirčiavimą: 

sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo.

-inti. Paprastai iš vardažodžių padaryti veiksmažodžiai turi kirčiuotą šaknį, pvz.: vėplinti, 

vėplina, vėplino. B. Stundžia nurodo, kad „vardažodinio veiksmažodžio, padaryto su priesaga -inti, 

kirčio vietą lemia priesagos akcentinė dominacija“ (Stundžia, 1995, 139). Šiam veiksmažodžiui 

būdinga šaknies priegaidės kaita, plg. vėpla : vėplinti, vėplina, vėplino.

                                                
53 Žr. rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ 2005 m. gegužės 5 d. Nr. R-8 (k-15). –
http://www.vlkk.lt/nutarimai/tartis-kirciavimas/priesaginiai-veiksmazodziai.html. 
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LKG I nurodomas norminis to meto tvirtapradės šaknies kirčiavimas: vėplinti, vėplina, vėplino

179.

Bendrinėje kalboje šio veiksmažodžio kirčiavimo norma kito: vėplinti, vėplina, vėplino DŽ1

929, vėplinti, vėplina, vėplino DŽ2 927, DŽ3, 4 921, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje veiksmažodis kirčiuojamas dvejopai: vėplinti, vėplina, vėplino, 

vėplinti LKŽ XVIII 723.

Priešdėliniai veiksmažodžiai

LKG I rastas tik vienas veiksmažodis, turintis priešdėlį ap-54. B. Stundžia šį priešdėlį priskiria 

nedominaciniams nemutageniniams afiksams, nes jis „nelemia vedinio kirčio vietos (paprastai 

išlaikomi pamatinio kamieno kirtis ir priegaidė)“ (Stundžia, 1995, 146), pvz.: apskríeti, apskríeja, 

apskríejo (: skríeti, skríeja, skríejo).

Priešdėlinis veiksmažodis, kurio „esamojo laiko kamiengalis yra -a, būtojo kartinio – -o, 

esamojo ir būtojo kartinio laiko formose tarp šaknies skiemens pagrindo yra įsiterpęs priebalsis -j-, 

bendraties šaknies skiemens pagrindo garsas eina tiesiai prieš -ti, visų formų šaknies skiemens 

pagrindą sudaro nesikaitaliojantis dvibalsis ie“ (Pakerys, 2002, 78), kirčiuojamas tvirtapradiškai 

pvz.: apskríeti, apskríeja, apskríejo.

LKG I pateikiamas tarminis kirčiavimas: apskrieti, apskrieja, apskriejo 553, plg. apskríeti,

apskríeja (àpskreja), apskríejo, apskrieti LKŽ XII 1071.

Bendrinėje kalboje šio veiksmažodžio kirčiavimas nekito: apskríeti, apskríeja, apskríejo DŽ2

35, DŽ3, 4 34, DŽ5.

                                                
54 Dar žr. (Grinaveckienė, 1969, 53–64, Jašinskaitė, 1961, 58–60, Andronovas, 1995, 93–99).
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PRIEVEIKSMIS

Priesaginiai prieveiksmiai

„Kirčio ir priegaidės atžvilgiu prieveiksmiai sudaro visai savitą žodžių klasę“ (DLKG, 2005, 

420). Priesaginių prieveiksmių kirčiavimui „įtaką turi priesagos akcentinė dominacija. Apie 

priesagų akcentinę galią nieko negalima spręsti, kadangi prieveiksmiai neturi paradigmos – nėra nei 

linksniuojami, nei asmenuojami“ (Stundžia, 1995, 149). LKG I rasti šeši prieveiksmiai su 

priesagomis -ui, -ai.

-ui. LKG I rasti keturi prieveiksmiai, turintys priesagą -(i)ui. „Paprastai -(i)ui laikoma 

priesaga, su kuria prieveiksmiai retai daromi tiesiog iš vardažodžių, kur kas dažniau mišriuoju 

būdu – kartu su tam tikrais priešdėliais ar dar kitaip“ (Pakerys, 2002, 533).

Dažnai šie prieveiksmiai turi kirčiuotą tvirtagalę priesagą -(i)ui, pvz., pavandeniui (: vanduõ

3a, vándenį). Taigi priesaga -(i)ui reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji stiprioji. Šio prieveiksmio 

akcentinę galią sąlygiškai galima pavaizduoti formule:

B + a1 + P+ → By2
55P+

PA + vánden + (I)UI → pavanden-IUI → pavandeniui.

LKG I nurodomas to meto norminis kirčiavimas, pvz., pavañdeniui 150. Įdomu tai, kad jau 

tuo metu buvo įsileistos kirčiavimo gretimybės, tačiau LKG I pateikta tik antroji lytis. Šiam 

kirčiavimo variantui būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg., vándenį : pavañdeniui. Priesaga 

-(i)ui reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji:

B + a1 + P- → By2P
-

PA + vánden + (I)UI → pavañden-IUI → pavañdeniui.

Bendrinėje kalboje šio prieveiksmio kirčiavimas kito: pavandeniui, pavañdeniui DŽ1 563,

pavandeniui DŽ2 536, DŽ3, 4 529, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje kirčiuojama dvejopai: pavandeniui , pavañdeniui LKŽ IX 665.

Bendrinėje kalboje dabar linkstama kirčiuoti ir šaknį. „Kadangi bk. nėra aiškaus pamato skirti 

mišriosios darybos prieveiksmius su kirčiuota ir nekirčiuota priesaga -(i)ui, vis dažniau dedama 

gretimybių“ (Pakerys, 2002, 535), pvz.: pakõjui, pakojui  (: kója 1), pasau liui, pasauliui (: sáulė 1), 

pavėjui, pavėjui (: vėjas 1). Taigi priesaga -(i)ui arba gauna kirtį, arba jį atiduoda stipriajam 

tvirtapradžiam pamatiniam kamienui:

B + A1 + P- → By2P
-

                                                
55 Kadangi prieveiksmiai neturi paradigmos, tad sunku nustatyti jų kamieno akcentinę galią. Formaliai vedinio 
kamienas žymimas simboliu y. Priešdėliai ir priesagos sąlygiškai laikomos dominaciniais stiprinančiaisiais afiksais.
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PA + KÓJ + UI → pakõj-UI → pakõjui,

B + A1 + P+ → By2P
+

PA + KÓJ + UI → pakoj-UI → pakojui.

Šakninio kirčiavimo prieveiksmiams būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. kója : 

pakõjui, sáulė : pasau liui, vėjas : pavėjui.

LKG I nurodomas norminis to meto kirčiavimas: pakójui 150, pasau liui 142, 150, pavėjui 61, 

142, 150.

Bendrinėje kalboje dažno prieveiksmio, turinčio priesagą -(i)ui, kirčiavimo norma nėra 

nusistovėjusi: pakójui DŽ1 533, pakõjui DŽ2 489, pakõjui, pakojui DŽ3, 4 484, DŽ5, pasau liui DŽ1

549, DŽ2 512, pasauliui, pasauliui DŽ3, 4 506, DŽ5, pavėjui DŽ1 563, DŽ2 537, pavėjui, pavėjui

DŽ3, 4 530, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šie prieveiksmiai kirčiuojami įvairiai: pakõjui, pakojui  LKŽ IX 191,

pasau liui SkŽD 578, pasau liui, pasauliui LKŽ IX 458, pavėjui LKŽ IX 680.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia56 priesagos -ui kirčiavimui: pakojui, 

pakõjui, pasauliui, pasau liui, pavėjui, pavėjui.

-ai. Šių prieveiksmių „kirčiavimas daugiausiai priklauso nuo pamatinio kamieno akcentinės 

galios“ (Stundžia, 1995, 150). Paprastai iš dviskiemenių u kamieno būdvardžių padaryti 

prieveiksmiai kirčiuojami šaknyje. „Tačiau keli prieveiksmiai, siejami su dviskiemeniais u kamieno 

ilgosios šaknies būdvardžiais (jiems būdinga skonio reikšmė, 3 kirčiuotė), bk. turi kirčiuotą priesagą 

-iai“ (Pakerys, 2002, 532), pvz., gardžiai (: gardùs 3, gárdų). Priesaga -(i)ai reiškiasi kaip 

dominacinė stiprinančioji stiprioji:

a1 + P+ → y2P
+

gárd + (I)AI → gardž-IAI → gardžiai.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas – gar džiai 25. Šiuo atveju priesaga -(i)ai

reiškiasi kaip dominacinė stiprinančioji silpnoji:

a1 + P- → y2P
-

gárd + (I)AI → gardž-IAI → gardžiai.

Šiai kirčiavimo lyčiai būdinga cirkumfleksinė priegaidžių kaita, plg. gárdų : gar džiai.

Bendrinėje kalboje minėto prieveiksmio kirčiavimas kito: gar džiai 25 DŽ1 198, gardžiai DŽ2

163, DŽ3, 4 165, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje šis prieveiksmis kirčiuojamas dvejopai: gardžiai, gar džiai LKŽ III 

124.
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Bendrinėje kalboje priesagos -ai prieveiksmiai gali turėti kirčiavimo gretimybių. Jų atsiranda 

„tais atvejais, kai bk. rungiasi pastoviojo ir kilnojamojo kirčiavimo būdvardžių gretimybės“ 

(Pakerys, 2002, 515), pvz.: raudónai (: raudónas, -a 1), raudonai  (: raudónas, -à 3). Taigi priesaga 

-(i)ai reiškiasi dvejopai:

A1 + P- → y2P
-

RAUDÓN + AI → raudón-AI → raudónai,

a1 + P+ → y2P
+

raudón + AI → raudon-AI → raudonai.

LKG I nurodomas to meto norminis tvirtapradės šaknies kirčiavimas, pvz., raudónai 476.

Bendrinėje kalboje, kaip jau minėta, šio prieveiksmio kirčiavimas nėra nusistovėjęs: raudónai

DŽ1 658, raudónai, raudonai  DŽ2 654, DŽ3, 4 646, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje minėtas žodis taip pat kirčiuojamas dvejopai: raudónai, raudonai 

LKŽ XI 254.

Prieveiksmiai su formantu (baigmeniu) -(i)a

LKG I rastas vienas prieveiksmis, turintis baigmenį -(i)a. Šis prieveiksmis primena 

būdvardžio keturpėsčias, -ia įnagininko linksnio lytį, tad kirčiuojamas atsižvelgiant į pamatinio 

žodžio kirčiavimo gretimybes, pvz.: keturpėsčia (: keturpėsčia, -ia 1), ketùrpėsčia (: ketùrpėsčia, -ia

1). Taigi formantas -(i)a reiškiasi kaip dominacinis stiprinantysis silpnasis:

A1 + P- → y2P
-

KETURPĖSČ+ (I)A → keturpėsč-IA → keturpėsčia,

KETÙRPĖSČ + (I)A → ketùrpėsč -IA → ketùrpėsčia.

LKG I pateikiamas norminis to meto kirčiavimas, pvz., keturpėsčia 114.

Bendrinėje kalboje šio prieveiksmio kirčiavimo norma nėra nusistovėjusi: keturpėsčia DŽ1

334, DŽ2 300, LKŽ V 662, keturpėsčia, ketùrpėsčia DŽ3, 4 299, DŽ5.

Nekodifikuotoje kalboje prieveiksmis kirčiuojamas taip – keturpėsčia LKŽ V 662.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pirmenybę teikia57 trečiojo nuo galo skiemens 

kirčiavimui: ketùrpėsčia, keturpėsčia.
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Išvados

1. Daugumos LKG I pateiktų žodžių kirčiavimas atitinka bendrinės kalbos kirčiavimo normas.

2. 257 įvairių kalbos dalių žodžiai neatitinka bendrinės kalbos kirčiavimo normų arba turi 

akcentinių variantų.

3. LKG I dažniausiai nurodomas norminis to meto kirčiavimas (193 žodžiai), tačiau pagal 

dabartines normas jie kirčiuojami kitaip.

4. 64 žodžiai pateikti pagal tarminį, senųjų raštų kirčiavimą. Kodifikuotoje kalboje toks 

kirčiavimas niekada nebuvo teiktinas.

5. Daugiausia LKG I rasta kitaip kirčiuojamų vardažodžių – 232 (jie sudaro 90,27% visų 

žodžių; iš jų 188 (73,15%) daiktavardžiai, 44 (17,12%) būdvardžiai). Paprastai yra pakitusi šių 

vardažodžių akcentinė galia arba įvairuoja priesagos ar šaknies priegaidė.

6. Pirminių vardažodžių kirčiavimas bendrinėje kalboje svyruoja – stiprųjį kamieną pradeda 

išstumti silpnasis.

7. Didžiausią būrį sudaro priesaginiai vardažodžiai. Daugelis vedinių pastaruoju metu 

bendrinėje kalboje įgijo akcentinių gretimybių: svyruoja priesaginio ir šakninio kirčiavimo norma. 

Kai kurių vardažodžių yra pakitusi akcentinė galia: dominacinių stiprinančiųjų stipriųjų ar silpnųjų 

priesagų vediniai bendrinėje kalboje linksta į dominacinių silpninančiųjų priesagų grupę arba 

atvirkščiai. 

8. Daug mažiau rasta kitaip kirčiuojamų priešdėlinių vardažodžių. Paprastai dominacinis 

stiprinantysis stiprusis priešdėlis bendrinėje kalboje linksta į dominacinį stiprinantįjį silpnąjį arba 

dominacinis silpninantysis – į dominacinį stiprinantįjį stiprųjį. Pastaruoju metu bendrinėje kalboje 

kai kurie vediniai turi nenusistovėjusius dominacinius priešdėlius.

9. LKG I rastų kitaip kirčiuojamų galūnių vedinių yra pakitusi akcentinė galia (dominacinė 

stiprinančioji galūnė bendrinėje kalboje tampa dominacine silpninančiąja arba atvirkščiai). Kai 

kurių vedinių yra pakitusi šaknies priegaidė.

10. Nemažą grupę sudaro sudurtiniai vardažodžiai. Paprastai pasikeičia dūrinių kirčio vieta 

(dažnai ir akcentinė dūrinio galia) arba – šaknies priegaidė.

11. Rasti keli kitaip kirčiuojami tarptautiniai daiktavardžiai. Pastaruoju metu pasikeičia šių 

daiktavardžių baigmenų akcentinė galia: dominaciniai stiprinantieji stiprieji baigmenys tampa 

dominaciniais stiprinančiaisiais silpnaisiais.

12. Rastas tik 1 (jis sudaro 0,39% visų žodžių) suaugtinis įvardis, neatitinkantis šiandieninio 

kirčiavimo normos. Stiprųjį kamieną bendrinėje kalboje išstumia silpnasis.
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13. Vos keleto veiksmažodžių (16 (jie sudaro 6,23% visų žodžių)) yra pakitusi kirčiavimo 

norma. Pirminių bei priešdėlinių veiksmažodžių paprastai pasikeičia arba tarpusavyje konkuruoja 

tvirtapradis ar tvirtagalis šaknies kirčiavimas. Pastaruoju metu mišriųjų ir priesaginių 

veiksmažodžių šakninį kirčiavimą pradeda išstumti priesaginis.

14. LKG I rasti 7 (jie sudaro 3,11% visų žodžių) kitaip kirčiuojami prieveiksmiai. Bendrinėje 

kalboje šakninį kirčiavimą pradeda išstumti priesaginis.
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The morphonological principles of stressing of the Ist volume of the 
“Grammar of the Lithuanian language” („Lietuvių kalbos 

gramatika“)

Summary

The main goal of this work is to research the accentuation in the “Grammar of the Lithuanian 

language” to analyse the words which contravene with the standards of modern accentuation. The 

attention is being paid as well to the morphonological principles of accentuation. There are not 

many detailed research works of this kind. Nevertheless, more language specialists appear now 

analysing the accentuation of the standard language based on the morphonological principles. 

The accentuation of the majority of nouns, given in the Grammar of the Lithuanian language 

is according to the rules of standard language. 257 words of different parts of speech are discussed 

in the work. The words for analysis were selected only those the accentuation of which controverse 

with accentutaion rules of the standard language or they have accent variations. Two accentuation 

tendencies of these words showed up: mostly (193 words) it was according to the accentuation of 

the period, given in the DŽ1, or it is based on the dialects (64 words), though it is not pointed out. 

The accentuation of some words can be proof‘s faults. 

The words given in the first volume of Grammar of the Lithuanian language are grouped into 

chapters according to word formation principles. Systematized and grouped material was described 

according to normative and morphonological aspects. The accentual power of the words collected is 

shown in formulas, schemes, discussed according to the morphonological principles of stressing. 

First of all the accenting of standard language is analysed, and then the accenting in the Grammar of 

the Lithuanian language is discussed. Codifed and non-codified accentuation is separated. The 

accentuation of these words is compared with the “Dictionary of the Lithuanian language” 

(„Lietuvių kalbos žodynas“), “The dictionary of modern Lithuanian language” („Dabartinės lietuvių 

kalbos žodynas“), “The formation of the words of Lithuanian language” („Lietuvių kalbos žodžių 

daryba“) by P. Skardžius. 
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