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ĮVADAS
Pastaruoju metu informåcinės technologijos vis plačiau taikomos mokant
gimtosios kalbos. Pârengta įdomių kompiuterínių lietuvių kalbos rašybos,
skyrybos, dialektologijos, leksikologijos, kalbos kultūros programų. Norintys
pasimokyti taisyklingai kirčiuoti lígi šiol galėjo pasinaudoti be¹t trimis originaliomís programomis (Pakerys A., Pakerys J., 1993; Pakerys A., Daniūnienė
S., Kavaliauskas V., 1994; Alaunienė Z., Mauricaitė V., 1997).
Kompiuterinės lietuvių kalbos programos tinka įvairioms pratyboms ir
savarankiškai mokytis: žinioms gilinti, įtvirtinti, pasitikrinti. Viena tokių programų – naujasis ,,Praktinio kirčiavimo treniruoklis“ (PKT).
PKT sudarytas iš dviejÿ dalių: knygelės (žodynėlis) ir elektroninės versijos (diskelis). PKT pagrindu pâimtas spaudai baigiamas re¹gti dažninis leksikos žodynas, kurio imtys aprėpia bevéik šimto metų laikotarpį (1925–1995 m.
periodika, knygos, kiti spaudiniai). Naujajam PKT iš šio žodyno âtrinktos
pačios dažniausios žodžių formos. Tiesâ, tokiÿ dažniausių žodžių formų sąrašas iš dalies peržiūrėtas – į žodynėlį neįtrauktí ribotos vartosenos, negyvybingi
žodžiai – archaizmai, bendrinei kalbai neteiktiní, pasenę žodžiai. PKT žodynėlį sudaro per 8000 aktyviosios vartosenos formų, iš jų apie 350 dažniausių
tikrinių žodžių.
PKT žodynėlyje žodžių formos pâteiktos abėcėlės tvarkâ; atskirai dedamí
bendriniai ir tikriniai žodžiai. Čia teikiamí žodžiai nėrâ sukirčiuoti – tai turėtų atlikti raštu arbâ kompiuteriu patys studentai. Sunkesnio kirčiavimo žodžių formas studentai žodynėlyje galėtų pasibraukti, nuspalvinti ar kaip kitaip
pasižymėti. Žodžių formos (ir tikrinių, ir bendrinių žodžių) kompiuteriu gali
būti pate¤kiamos abėcėlės arbâ atsitiktine tvarka.
Prie kiekvieno žodžio pridedama gramatinių sutrumpinimų, rodančių kirčiuotino žodžio priklausymą kuriãi nors kalbos daliai ir visus svarbiausius jo
gramatinius požymius (pvz., greta žodžio studentų yra pažymos dkt.vyr.g.dgs.kilm.,
reiškiančios, kad šis žodis yra daiktavardis, vyriškosios giminės, pavartotas daugiskaitos kilmininko linksniù). Studentas, pasirinkęs kirčiuoti žodį, turėtų neskubėti – vertėtų pasižiūrėti ir į greta žodžio esančias pažymas. Jos padės išvéngti pasitaikančių homoformų pãiniavos. Skýrium pateikiamí leksiniai homonímai (pvz.: båruose – toks nedidelis restoranas ir baruosê – kokio nors veikimo sritis) ir gramatinės homoformos (pvz.: gìros – bdv.mot.g.dgs.vard. ir gerõs –
bdv.mot.g.vns.kilm.). Tais atvejais, kai nurodomi gramatiniai sutrumpinimai nepadeda iki galo identifikuoti žodžio, greta jo skliausteliuose papildomai nusakoma pagrindinė leksinė reikšmė (pvz.: g¸rimo (gėrimas – kas geriama) –
dkt.vyr.g.vns.kilm.; paklãusė (paklausti) – vksm.būt.k.l.3 asm.; tėvùs (tėvai – tėvas ir motina) – dkt.vyr.g.dgs.gal.). Viso to reikia, kad neb¿tų dviprasmybių, tiek
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leksinių, tiek gramatinių, ir studentas, turėdamas visapusišką informaciją, galėtų sėkmingai sukirčiuoti žodį. Beje, PKT pasirinktí tie gramatiniai sutrumpinimai, kurie vartojami ir bendrojo lavinimo mokykloms skirtuosê vadovėliuose.
Patogumo dėlei tie sutrumpinimai pateikiamí šio įvado gale.
Kai kurie žodžiai gali būti kirčiuojami dvejopai. Kompiuterio programâ
pripažins esant tinkamus tuos kirčiavimo variãntus, kurie yrâ teikiamí ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2000).
Tarnybinės kalbos dalys (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) rišliame tekstê dažniausiai prišlyja prie savarankiškųjų žodžių ir netenka kirčio. Tačiau
akcentologijos vadovėliuose, žodynuose, gramatikose įprasta žymėti ir tarnybinių žodžių kirtį bei priegaidę. PKT taip pat siūloma juos kirčiuoti.
Savitos yrâ kalbos dalys, sudėtos iš kelių žodžių, pvz.: iš tolo, bet kas, kažin
kas, koks nors, kur ne kur. ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ dažniausiai
esti kirčiuojamas tik vienas sudėtinių kalbos dalių žodis. Taip geriau kirčiuoti
ir dirbant su PKT. Tačiau kompiuterio programâ nelaikys klaidâ, jei bus sukirčiuoti visi sudėtinių kalbos dalių žodžiai.
Norintiems pasimokyti tam tikrų kalbos dalių kirčiavimo, kompiuteris
suteiks galimybę išsirinkti kalbos dalis (tik daiktavardžius, tik būdvardžius,
tik veiksmažodžius ir pan.) ir tik šiuos žodžiùs kirčiuoti.
Dėstytojai ir studentai gali užsibrėžti ir kitų darbo tikslų: abėcėliniame
žodynėlyje atrankiniù būdù kirčiuoti tik tam tikros darybos žodžiùs (pvz.,
priesaginius daiktavardžius), kurias ne kurias formas (pvz., daugiskaitos galininkùs) ir pan.
Kad akcentologija netaptų vien grafinių ženklelių dėliojimo mókslu, labai
prave»stų pasiklausyti taisyklingai kirčiuojamų PKT žodžių ir juos balsù pakartoti. Įgãrsinta versija – vienâ iš PKT tobulinimo perspektyvų. Taip pat
ketinama sudaryti galimybę vartotojui papildyti kirčiuojamų žodžių sąrašą.
Bet tai ateities darbai.
Kirčiuoti kompiuteriu labai paprasta. Įsijungus programą, pirmiausia bus
prašoma užsiregistruoti (registracijos numeris negali būti ilgesnis nei trys ženklai). Tada galima pasirinkti įvairiùs darbo būdus:
nurodyti, kiek žodžių ketinama kirčiuoti šį kartą;
kirčiuoti žodžiùs abėcėlės ar atsitiktinê tvarkâ;
atsirinkti tam tikras kalbos dalis;
suklydus sužinoti, kaip kirčiuoti taisyklingai.
Paspaudus klavíšą ENTER, ekranê pasirodys kirčiuotinas žodis. Spaudant
klavišùs → arba ←, reikia nuspalvinti (paryškinti) tą ra¤dę, virš kurios turės
būti kirčio ir priegaidės žénklas. Skaitmenų klavíšais pasírenkamas atsakymas: 1 – kairinis, 2 – dešininis, 3 – riestinis žénklas.
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Taisyklingai sukirčiuotas žodis įrašomas į studento ,,sąskaitą“. Kitą kartą
šio žodžio nebereikės kirčiuoti.
Netaisyklingai sukirčiuotas žodis grąžinamas į žodžių ,,banką“, ir teks tą
žodį kirčiuoti dãr kartą.
Vėl paspaudus bet kurį klavíšą, ekranê pasirodys kitas kirčiuotinas žodis.
Ekrano kampê bus rodoma, kiek iš viso žodžių sukirčiuota, kiek iš jų –
taisyklingai, kiek – netaisyklingai, kiek žodžių dãr liko kirčiuoti.
Knygelės pabaigojê dedama kontrolinių darbų pavyzdžių – siūloma, nesinaudojant jókia papildoma mìdžiaga, sukirčiuoti nurodytas žodžių formas.
Kontrolinius darbus galima atlikti ir raštu, ir kompiuteriu.
PKT skiriamas Lituanistikos fakulteto studentams, studijuojantiems akcentologiją. Studentai, dirbdamí su PKT komplektù, geriau suvoks teorinius akcentologijos dalykùs, įveiks neretai susidarantį psichologinį slenkstį tarp teorijos ir praktikos, formuosis taisyklingo kirčiavimo įgūdžius. Ši mokymosi priemonė ypač tinka savarankiškam darbui, ji skatina lietuvių akcentologijos, kaip
teorinio ir praktinio kalbos kurso, mokymosi motyvaciją. PKT taip pat padės
studentams re¹gtis akcentologijos kontroliniams darbams ir egzaminui.
Ši mókomoji priemonė galėtų sudominti ir kitų šalies aukštųjų mokyklų
studentùs filologùs, aktorius, žurnalistùs, lietuvių kalbos mokytojus, išplėstinį lietuvių kalbos kursą pasirinkusius gimnazistùs ir visus, kuriems rūpi taisyklingas lietuvių kalbos žodžių kirčiavimas.
Už vertingus patarimus ir pastabas ãutoriai nuoširdžia¤ dėkoja doc. dr.
Stasiui Keiniui ir dr. Rimai Bacevičiūtei.

Gramatiniai sutrumpinimai
asm. – asmenínis, asmuo
aukšč. l. – aukščiausiasis laipsnis
aukšt. l. – aukštesnysis laipsnis
bdv. – būdvardis
bendr. – bendratís
bev. g. – bevardė giminė
būd. – būdinys
būs. l. – būsimasis laikas
būt. l. – būtasis laikas
būt. d. l. – būtasis dažninis laikas
būt. k. l. – būtasis kartínis laikas
dgs. – daugiskaita

dkt. – daiktavardis
dll. – dalelytė
dlv. – dalyvis
dvs. – dviskaita
es. l. – esamasis laikas
gal. – galininkas
įn. – įnagininkas
išt. – ištiktukas
įterp. – įterpinys
įv. – įvardis
įvardž. – įvardžiuotinis
jng. – jungtukas
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jst. – jaustukas
kelint. – keli¹tinis
kiek. – kiìkinis
kilm. – kilmininkas
liep. n. – liepiamoji nuosaka
modal. – modalinis žodis ar junginys
mot. g. – móteriškoji giminė
naud. – naudininkas
neveik. – neveikiamosios rûšies
nkt. – nekaitomas
pad. – padalyvis
prl. – prielinksnis
prv. – prieveiksmis

pusd. – pusdalyvis
reik. – reikiamybės
sangr. – sangrąžinis
sktv. – skaitvardis
šauksm. – šauksmininkas
tar. n. – tariamoji nuosaka
vard. – vardininkas
veik. – veikiamosios rûšies
viet. – vietininkas
vyr. g. – vôriškoji giminė
vksm. – veiksmažodis
vns. – vienaskaita

Literatūra
A l a u n i e n ė Z., M a u r i c a i t ė V. Skiemeninio kirčiavimo treniruoklio
žodynėlis ir pratimai. – Vilnius, 1997.
P a k e r y s A., D a n i ū n i e n ė S., K a v a l i a u s k a s V. Kirčiavimo
treniruoklis. Mokomoji kompiuterio programa. – Vilnius, 1994.
P a k e r y s A., P a k e r y s J. Taiklus kirtis. Mokomasis žaidimas. –
Vilnius, 1993.
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ŽODYNĖLIS
Bendriniai žodžiai
A, Ą
abejoti
vksm.bendr.
abi
sktv.kiek.mot.g.dvs.gal.
abi
sktv.kiek.mot.g.dvs.vard.
abiejų
sktv.kiek.mot.g.dvs.kilm.
abiejų
sktv.kiek.vyr.g.dvs.kilm.
abiem
sktv.kiek.vyr.g.dvs.įn.
absoliučiai
prv.
abu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.gal.
abu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.vard.
abudu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.vard.
ačiū jst.
administracija
dkt.mot.g.vns.vard.
administraciją
dkt.mot.g.vns.gal.
administracijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
adresas
dkt.vyr.g.vns.vard.
adresu
dkt.vyr.g.vns.įn.
advokatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
advokato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
agentūra
dkt.mot.g.vns.vard.
agronomas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aha jst.
aibė
dkt.mot.g.vns.vard.
aidas (atbalsis)
dkt.vyr.g.vns.vard.
aikštę
dkt.mot.g.vns.gal.
aikštėje
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštelę
dkt.mot.g.vns.gal.
aikštelė
dkt.mot.g.vns.vard.
aikštelėje
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštėn
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštės
dkt.mot.g.vns.kilm.
aistra
dkt.mot.g.vns.vard.
aiškiai
prv.
aiškiau
prv.aukšt.l.
aiškina
vksm.es.l.3 asm.
aiškino
vksm.būt.k.l.3 asm.
aiškinti
vksm.bendr.
aišku
bdv.bev.g.

aiškus
bdv.vyr.g.vns.vard.
ak jst.
akademija
dkt.mot.g.vns.vard.
akademijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
akademijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
akcinė
bdv.mot.g.vns.vard.
akį
dkt.mot.g.vns.gal.
akies
dkt.mot.g.vns.kilm.
akim
dkt.mot.g.dgs.įn.
akimi
dkt.mot.g.vns.įn.
akimirką
dkt.mot.g.vns.gal.
akimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
akis
dkt.mot.g.dgs.gal.
akis
dkt.mot.g.vns.vard.
akys
dkt.mot.g.dgs.vard.
akyse
dkt.mot.g.dgs.viet.
akių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
akivaizdoje
dkt.mot.g.vns.viet.
akivaizdžiai
prv.
aklas
bdv.vyr.g.vns.vard.
aklųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
akmenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
akmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
akmenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
akmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
akmenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
akmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktą
dkt.vyr.g.vns.gal.
aktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktyviai prv.
aktyvų
bdv.vyr.g.vns.gal.
aktyvus
bdv.vyr.g.vns.vard.
akto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aktoriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
aktoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aktorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
aktorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
alaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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dkt.mot.g.vns.kilm.
algos
aliejaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aliuminio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
alkoholio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
amatininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ambasadorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
amerikiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amerikietis
dkt.vyr.g.vns.vard.
amžiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
amžiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
amžinai
prv.
amžinas
bdv.vyr.g.vns.vard.
amžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amžių
dkt.vyr.g.vns.gal.
amžiuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
amžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
amžius
dkt.vyr.g.vns.vard.
aną
įv.vyr.g.vns.gal.
anaiptol prv.
analizė
dkt.mot.g.vns.vard.
anapus prv.
anglai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
anglies
dkt.mot.g.vns.kilm.
angliškai
prv.
anglių (anglis – toks kuras)
dkt.mot.g.dgs.kilm.

anglų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
animaciniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
animacinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
anksčiau
prv.aukšt.l.
anksti prv.
ano
įv.vyr.g.vns.kilm.
anonsas
dkt.vyr.g.vns.vard.
anot prl.
ansamblio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ansamblis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ant prl.
antai dll.
antakius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
antis (toks paukštis)
dkt.mot.g.vns.vard.
antra
sktv.kelint.bev.g.
antra
sktv.kelint.mot.g.vns.vard.
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antrą
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
antrą
sktv.kelint.vyr.g.vns.gal.
antradienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
antrąją
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.gal.
antrąjį
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.gal.
antrame
sktv.kelint.vyr.g.vns.viet.
antras
sktv.kelint.vyr.g.vns.vard.
antrasis
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.vard.
antroje
sktv.kelint.mot.g.vns.viet.
antroji
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.vard.
antrojo
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.kilm.
antros
sktv.kelint.mot.g.vns.kilm.
antrosios
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.kilm.
anuomet prv.
apačioje
dkt.mot.g.vns.viet.
apačios
dkt.mot.g.vns.kilm.
aparatą
dkt.vyr.g.vns.gal.
aparatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
aparatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aparato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aparatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
apdailos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apdirbimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
apdovanotas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

apėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
apgauti
vksm.bendr.
apgavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
apginti (apsaugoti)
vksm.bendr.
apie prl.
apygarda
dkt.mot.g.vns.vard.
apygardos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apylinkę
dkt.mot.g.vns.gal.
apylinkėje
dkt.mot.g.vns.viet.
apylinkės
dkt.mot.g.vns.kilm.
apylinkėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
apylinkių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
apima
vksm.es.l.3 asm.
apimties
dkt.mot.g.vns.kilm.
apimtis
dkt.mot.g.vns.vard.
apyvarta
dkt.mot.g.vns.vard.
apyvartos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aplankė
vksm.būt.k.l.3 asm.

aplankyti
apleistas

vksm.bendr.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

aplink prl.
aplink prv.
aplinka
dkt.mot.g.vns.vard.
aplinką
dkt.mot.g.vns.gal.
aplinkybėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
aplinkybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
aplinkybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
aplinkoje
dkt.mot.g.vns.viet.
aplinkos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aplinkui
prv.
apmoka
vksm.es.l.3 asm.
apmokėti
vksm.bendr.
aprūpinti
vksm.bendr.
apsauga
dkt.mot.g.vns.vard.
apsaugos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apsaugoti
vksm.bendr.
apsidairė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsigyveno
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsilankė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsisaugoti
vksm.sangr.bendr.
apskaičiuokite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
apskaičiuoti
vksm.bendr.
apskaitos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apskričių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
apskritai prv.
apskrities
dkt.mot.g.vns.kilm.
apskrityje
dkt.mot.g.vns.viet.
apsvarstyti
vksm.bendr.
aptarnavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aptarti
vksm.bendr.
aptikti
vksm.bendr.
apžiūrėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
apžiūrėti
vksm.bendr.
apžvalga
dkt.mot.g.vns.vard.
ar dll.
ar jng.
arabų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
arba jng.
arbatos
dkt.mot.g.vns.kilm.
architektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

architektūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
arčiau
prv.aukšt.l.
argi dll.
arklį
dkt.vyr.g.vns.gal.
arkliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
arklio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
arklys
dkt.vyr.g.vns.vard.
arklių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
arklius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
armija
dkt.mot.g.vns.vard.
armiją
dkt.mot.g.vns.gal.
armijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
armijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
armijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
artėja
vksm.es.l.3 asm.
artėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
arti prl.
arti prv.
artilerijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
artima
bdv.mot.g.vns.vard.
artimi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
artimųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
artimuosius
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.gal.
artyn prv.
artistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
artistas
dkt.vyr.g.vns.vard.
asmenybę
dkt.mot.g.vns.gal.
asmenybė
dkt.mot.g.vns.vard.
asmenybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
asmenims
dkt.vyr.g.dgs.naud.
asmeninį
bdv.vyr.g.vns.gal.
asmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
asmenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
asmeniškai
prv.
asmeniui
dkt.vyr.g.vns.naud.
asmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
asmenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
asmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
asociacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aš
įv.vns.vard.
ašaras
dkt.mot.g.dgs.gal.
ašaromis
dkt.mot.g.dgs.įn.
ašaros
dkt.mot.g.dgs.vard.
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dkt.mot.g.dgs.kilm.
ašarų
ašis
dkt.mot.g.vns.vard.
aštriai prv.
aštuntą
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
aštuoni
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
aštuoniasdešimt
sktv.kiek.
atbėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
ateičiai
dkt.mot.g.vns.naud.
ateidavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
ateik
vksm.liep.n.vns.2 asm.
ateina
vksm.es.l.3 asm.
ateis
vksm.būs.l.3 asm.
ateiti
vksm.bendr.
ateitį
dkt.mot.g.vns.gal.
ateities
dkt.mot.g.vns.kilm.
ateityje
dkt.mot.g.vns.viet.
ateitis
dkt.mot.g.vns.vard.
atėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
atėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
atėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
atėjus
vksm.pad.būt.k.l.
atėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atgal prv.
atgauti
vksm.bendr.
atidarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atidarymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atidaryta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.

atidaryti
vksm.bendr.
atidavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atiduoda
vksm.es.l.3 asm.
atiduoti
vksm.bendr.
atidžiai
prv.
atimti
vksm.bendr.
atiteko
vksm.būt.k.l.3 asm.
atitinka
vksm.es.l.3 asm.
atitinkamai
prv.
atitinkamų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
atkakliai
prv.
atkarpos
dkt.mot.g.vns.kilm.
atkirto
vksm.būt.k.l.3 asm.
atkreipti
vksm.bendr.
atkūrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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atkurti
atleisk
atleiskite
atleisti
atletikos
atlieka
atliekami

vksm.bendr.
vksm.liep.n.vns.2 asm.
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
vksm.bendr.
dkt.mot.g.vns.kilm.
vksm.es.l.3 asm.
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.
vard.
atliekų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atlyginimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atlyginimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atlikėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
atliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
atliktas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
atlikti
vksm.bendr.
atlikti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
dgs.vard.
atmetė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atminimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atminties
dkt.mot.g.vns.kilm.
atmintis
dkt.mot.g.vns.vard.
atmosfera
dkt.mot.g.vns.vard.
atmosferą
dkt.mot.g.vns.gal.
atmosferos
dkt.mot.g.vns.kilm.
atneš
vksm.būs.l.3 asm.
atnešė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atnešti
vksm.bendr.
atominio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
atomo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atostogas
dkt.mot.g.dgs.gal.
atostogos
dkt.mot.g.dgs.vard.
atostogų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atrodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atrodyti
vksm.bendr.
atrodytų
vksm.tar.n.3 asm.
atrodo
vksm.es.l.3 asm.
atsakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atsakiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
atsakymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atsakymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atsakymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atsakingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
atsakingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.

