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Straipsnyje analizuojamos administraciniame stiliuje vartojamų daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavi-
mo ypatybės. Remiantis kompiuterinio administracinio stiliaus dažninio žodyno duomenimis, teigiama, kad 
šiame stiliuje aiškiai vyrauja šakninio kirčiavimo daiktavardžiai ir būdvardžiai. Aptariamos iškylančios 
kirčiavimo problemos, dėl kurių kalba gali pasidaryti neaiški. Išryškinama, į kokių žodžių tarimą reikia 
atkreipti daugiau dėmesio, kad kalba būtų taisyklinga, kad būtų išvengta būdingesnių kirčiavimo pažeidi-
mų, ypač tokių, kurie ardo bendrinės kalbos sistemą. 
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Įvadas 

Kaip parodė ankstesni lietuvių publicistikos, be-
letristikos ir mokslinių tekstų daiktavardžių ir būd-
vardžių kirčiavimo ypatybių tyrimai [5; 6; 7], skirtin-
gų kirčiavimo tipų (kirčiuočių) žodžiai įvairių stilių 
tekstuose vartojami nevienodai. Todėl svarbu ištirti 
kirčiavimo tendencijas visuose funkciniuose stiliuose, 
tarp jų ir administraciniame, ir bendrinėje kalboje 
apskritai. Kirčiavimo tipų paplitimas tam tikro sti-
liaus kalboje ypač svarbus kirčiavimo praktikai. Daž-
niausius kirčiavimo tipus, dažniausiai vartojamus 
žodžius ir jų formas, dažniausiai vartojamų priesagų 
vedinius, pagaliau dažniausiai pasitaikančias kirčia-
vimo klaidas reikėtų įsidėmėti visiems dažnai viešai 
kalbantiems žmonėms, ypač žurnalistams, politikams, 
valstybės tarnautojams, dėstytojams. Ugdydami tai-
syklingą studentų kalbą, administracinio stiliaus žo-
džių kirčiavimo ypatybių tyrimo rezultatais ir išva-
domis galėtų pasinaudoti viešojo administravimo, 
teisės, vadybos ir panašių studijų programų dėstyto-
jai. Tokie duomenys taip pat turėtų dominti akcento-
logus, kalbos sistemos tyrinėtojus. 

Šio darbo tikslas – aptarti lietuvių kalbos admi-
nistraciniame stiliuje vartojamų daiktavardžių ir būd-

vardžių kirčiuotes, jų vartojimo dėsningumus, at-
kreipti dėmesį į kirčiavimo problemas. 

Analizuojant administraciniame stiliuje var-
tojamų daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo 
ypatybes, remtasi kompiuteriniu Dažniniu admi-
nistracinio stiliaus žodynu [3] (plačiau apie žo-
dyną žr. [4, p. 21-11]). Šio žodyno didelių dažnių 
zonoje, kuri apima pirmus du tūkstančius daž-
niausių žodžių, bei vidutinių ir mažų dažnių zonų 
tam tikrose vietose buvo sužymėtos (vadovaujan-
tis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu [1]) daik-
tavardžių ir būdvardžių kirčiuotės ir suskaičiuo-
ta, kiek yra skirtingoms kirčiuotėms priklausan-
čių šių kalbos dalių žodžių. Didelių dažnių zona 
apima patikimų dažnių sritį, kurios riba eina 
dvyliktame dažniausių žodžių šimte ir kuri ap-
skaičiuota pagal atitinkamą metodiką [2, p. 
24-25]. Minėtose zonose daiktavardžių ir būd-
vardžių kirčiuočių dažniai skaičiuoti taip, kad 
būtų galima matyti, kaip kinta kirčiuočių kie-
kybinis santykis mažėjant žodžių dažniui. 

 Daiktavardžių kirčiuočių dažnis 

Dažninio administracinio stiliaus žodyno 
didelių dažnių zonoje iš viso tirti 105 858 daik-
tavardžių pavartojimai. Jie sudaro net 83,67 proc. 
visų nagrinėjamame dažniniame žodyne esančių 
daiktavardžių. 

Šioje zonoje daiktavardžių absoliutusis dažnis 
yra nuo 1 693 iki 17. Kaip kinta daiktavardžių 
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kirčiuočių santykis (procentais) kas 100 žodžių 
pateikta 1 lentelėje. Iš jos duomenų matyti, kad dide-
lių dažnių zonoje aiškiai vyrauja vadinamojo šakninio 
kirčiavimo (1 ir 2 kirčiuotės) daiktavardžiai, kurie 
kartu sudaro 76,52 proc. visų daiktavardžių. Iš šių 
daiktavardžių daug dažniau vartojami 1 kirčiuotės 

žodžiai, patys dažniausi iš jų: respùblika (1 452 – čia 
ir toliau skaičius po žodžio yra to žodžio absoliutu-
sis dažnis dažniniame žodyne), stráipsnis (1 402), 
téisė (1 370), įstãtymas (1 239), monė  (1 209), 
pìrmininkas, -ė (955), valstýbė (954), staiga (803), 
organizãcija (745), tarýba (649). 

1 lentelė. Daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnis procentais didelių dažnių zonoje 

Atskirų šimtų eilės 
numeris dažninia-

me žodyne 
Daiktavardžių kirčiuotės Būdvardžių kirčiuotės 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 52,16 18,76 10,24 18,84 49,98 19,52 30,50 - 
2 37,80 39,77 11,81 10,62 26,04 11,35 20,20 42,42 
3 39,53 41,06 11,49 7,92 - 34,91 - 65,09 
4 42,98 24,13 15,99 16,90 78,28 - 9,95 11,77 
5 52,35 26,40 16,84 4,41 67,42 12,64 - 19,94 
6 51,63 20,42 15,29 12,66 25,07 32,62 15,67 26,64 
7 57,54 26,56 8,88 7,02 54,06 9,39 27,67 8,88 
8 60,91 26,11 5,48 7,50 65,75 25,49 8,76 - 
9 44,99 31,21 15,77 8,03 7,44 45,06 8,01 39,49 

10 52,94 26,37 5,68 15,01 59,00 20,50 20,50 - 
11 57,04 32,97 1,94 8,05 40,09 40,32 - 19,59 
12 44,66 39,60 8,83 6,91 52,78 23,77 17,59 5,86 
13 42,93 42,39 7,45 7,23 53,54 19,69 - 26,77 
14 57,53 36,06 4,23 2,18 53,05 13,68 6,53 26,74 
15 48,15 31,56 13,37 6,92 55,97 10,96 5,68 27,40 
16 47,75 35,38 10,19 6,68 30,66 23,51 7,44 38,39 
17 47,85 32,53 17,38 2,24 61,31 15,08 - 23,61 
18 44,81 37,66 3,99 13,54 38,14 37,54 6,01 18,32 
19 51,97 30,55 4,40 13,08 54,92 15,03 20,21 9,84 
20 46,45 35,60 9,03 8,92 49,59 21,31 14,75 14,34 

Iš viso: 47,67 28,85 11,10 12,38 45,53 18,68 14,19 21,60 

 
Šio pačių dažniausių žodžių dešimtuko trys žo-

džiai ar jų formos: téisė, staiga, valstybė, labai daž-
nai kirčiuojamos netaisyklingai. Pavyzdžiui: vietoj 
téisė dažnai sakoma teĩsė (iš tikrųjų teĩsė reiškia būto-
jo kartinio laiko veiksmažodžio trečiąjį asmenį - teĩsė 
teismas), teĩses ar teisès, įstaigà, su valstybè, vals-
tybès. Jei žodis yra 1 kirčiuotės, tai, linksniuojant 
žodį, kirčio vieta ir priegaidės tipas niekada nesikei-
čia ir lieka toks pat, kaip vardininko linksnyje. 

Galūninio kirčiavimo (3 ir 4 kirčiuotės) daikta-
vardžiai sudaro apie ketvirtadalį (23,48 proc.) daikta-
vardžių pavartojimų. Administracinio stiliaus tekstų 
daiktavardžių kirčiuočių santykis parodytas 2 pav. 

Išnagrinėjus didelių dažnių zonoje esančių 1 kir-
čiuotės daiktavardžių (50 467 žodžių pavartojimų) 
kirčio vietą ir priegaidės tipą, rasta, kad trečdalio iš  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Administracinio stiliaus daiktavardžių kirčiuo-
čių santykis dažninio žodyno didelių dažnių zonoje 
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jų (31,99 proc.) priešpaskutinis skiemuo kirčiuoja-
mas tvirtapradiškai. Patys dažniausi iš šių žodžių: 
stráipsnis, téisė, valstýbė, tarýba, bánkas, vyriau-
sýbė, káina, mókslas. Iš visų šių priešpaskutiniame 
skiemenyje kirčiuotų 1 kirčiuotės daiktavardžių 
(15 393 žodžių pavartojimų) kirtį priesagoje turi 
40,95 proc. žodžių. Tarp jų labai aiškiai vyrauja 
priesagų -ýbė, -ýba vediniai (valstýbė, tarýba, 
vyriausýbė, tarnýba, gamýba, atsakomýbė, valdýba, 
galimýbė, vertýbė), yra keturiolika priesagos -jas, -a 
vedinių (pirkjas, -a, teisjas, -a, par-davjas, -a, 
tiekjas, -a, pareiškjas, -a), du dažni žodžiai su 
priesaga -óvė (bendróvė, vietóvė). 

Visi šių priesagų žodžiai visada kirčiuojami tik 
priesagoje ir tarimas su valstybè, valstybès, su 
vyriausybè, su atsakomybè, galimybès, vertybès, 
bendrovè, bendrovès, vietovè, vietovès yra netai-
syklingas. Kartais net pasitaiko netaisyklingai sa-
kant: pirkėjùs, tiekėjùs, ypač rinkėjùs. 

Taip pat 1 kirčiuotei priskiriami priešpaskutinį 
tvirtapradį trumpu kirčio ženklu pažymėtą skieme-
nį turintys žodžiai (dažnesni: fòrma, fòndas, 
nòrma, transpòrtas, refòrma, remòntas), kurių ras-
ta tik 7,83 proc. visų šios kirčiuotės daiktavardžių. 
Iš jų ypač dažnai netaisyklingai sakoma 
tránsportas, nors tariant analogiškos struktūros 
žodžius spòrtas, impòrtas, ekspòrtas paprastai ne-
klystama. Pasitaiko ir netaisyklingai tariamų: fon-
dè, fondù, fondùs, reformà, reformàs, tarsi tai būtų 
2 kirčiuotės žodžiai. 

Kirtį tolesniame nei priešpaskutiniame skie-
menyje turintys 1 kirčiuotės daiktavardžiai dažniau 
kirčiuojami tvirtapradiškai (15 358 žodžių pavar-
tojimai) ir sudaro 30,43 proc. visų šios kirčiuotės 
daiktavardžių. Dažniausi iš jų: monė, 
pìrmininkas, -ė, staiga, kláusimas, darbúotojas, 
-a, mó-kestis, pasilymas, visúomenė, silymas, 
pártija. Čia klystama, kai žodžio kláusimas tam 
tikrų linksnių formose neišlaikomas kirčiuotas 
trečias nuo galo skiemuo ir tariama klausimaĩ, 
klausim. Tarp jų daug (42,09 proc.) tvirtapra-
diškai kirčiuotų priešdėlinių žodžių: monė, 
staiga, príe-monė, pósėdis, slyga, sskaita, 
núobauda, núo-statai, póbūdis, núomonė, 
pókalbis. Iš šių žodžių, be jau minėto žodžio 
įstaigà netaisyklingo kirčiavimo, dar neretai 
klystama ir sakoma sąskaità, sąlygà. 

Tvirtagališkai tolesniame nei antras skiemuo 
kirčiuojami 10 623 daiktavardžiai, o tai sudaro 
21,05 proc. visų 1 kirčiuotės daiktavardžių. Daž-
niausi: įstãtymas, organizãcija, ãtvejis, informã-
cija, privatizãvimas, ãkcija, mdžiaga, reikalãvi-

mas, vadymas. Rečiau vartojami (16,53 proc.) šios 
kirčiuotės daiktavardžiai, turintys trumpą kirčiuotą 
tolesnį nei priešpaskutinis skiemenį. Dažniausi iš 
jų: respùblika, komìsija, pavadìnimas, ministèrija, 
polìcija, prodùkcija, nùmeris, polìtika. Tarp šių 
daiktavardžių didelis dažnis būdingas trumpą kir-
čiuotą priešdėlį turintiems žodžiams – ùžsienis, 
ìšlaidos, ùžmokestis, ìšvada.  

Kaip matyti iš 1 lentelės duomenų, beveik treč-
dalis tiriamos dažnių zonos daiktavardžių kirčiuo-
jami pagal 2 kirčiuotę. 

Jei žodis yra 2 kirčiuotės, tai kirtis turi būti nu-
keliamas į galūnę tam tikruose linksniuose: vienas-
kaitos įnagininke, turinčiame galūnes -a, -u, -e, 
vienaskaitos vietininke, turinčiame galūnę tik -e, 
vienaskaitos vardininke, turinčiame galūnę -(i)a, ir 
daugiskaitos galininke. Daugiausia klaidų pasitaiko 
kirčiuojant būtent 2 kirčiuotės žodžius, kai minė-
tuose linksniuose kirtis iš galūnės perkeliamas į 
kamieną ir žodis kirčiuojamas pastoviai kaip vardi-
ninko linksnyje. Pagrindinė tokio kirčiavimo prie-
žastis – tarmių, kuriose kaip tik ir galioja vadina-
masis kirčio atitraukimas, įtaka. Todėl į 2 kirčiuo-
tės žodžius ir reikėtų kreipti daugiausia dėmesio, 
tuo labiau kad šios kirčiuotės daiktavardžiai, kaip 
minėta, sudaro reikšmingą visų daiktavardžių dalį. 

Patys dažniausi 2 kirčiuotės daiktavardžiai: doku-
metas (ne dokùmentas), mtai, žõdis, deputã-tas, -ė, 
nutarìmas, prkė, pažeidìmas, projèktas (ne prò-
jektas), sprendìmas, vietà, ãktas, skrius, objèktas 
(ne òbjektas). Iš šios grupelės žodžių net trys labai 
dažnai sukirčiuojami ne tame skiemenyje dokù-
mentas, pròjektas, objektas, ir taip jie tarsi priski-
riami 1 kirčiuotei, be to, dar ir kirčiuotas ne tas 
skiemuo tariamas net ne trumpai, o pailgintai ar net 
ilgai. Tas pats galioja ir kiek retesniam žodžiui 
subjèktas (ne sùbjektas). 

Peržiūrėjus šios kirčiuotės daiktavardžius (30 537 
žodžių pavartojimus), matyti, kad tarp jų tvirtaga-
liškai kirčiuojamų žodžių pavartojimų yra 
56,09 proc., o žodžių, turinčių trumpą kirčiuotą 
skiemenį, pavartojimų yra 43,91 proc. Iš 17 128 
tvirtagališkai kirčiuotų 2 kirčiuotės žodžių pavarto-
jimų priesaginių rasta 24,35 proc. Kiek didesnis 
dažnis būdingas daiktavardžiams, turintiems baig-
menis -eñtas, -ūrà (-rą), -vas ir priesagas -õvas, -
ė, -itis, -ė, -nas, -ė, -iniñkas, -ė, o kitų priesagų 
(baigmenų) vediniai dar retesni ar visai reti: -eñtas 
– 16,36 proc. visų 2 kirčiuotės priesagoje tvirtaga-
liškai kirčiuotų žodžių pavartojimų (dažniausi: 
departameñtas, prezideñtas, -ė, elemeñtas, momeñ-
tas, parlameñtas, korespondeñtas, -ė); -õvas, -ė – 
15,23 proc.  (vadõvas, -ė,  atstõvas, -ė,  užsakõvas, 
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-ė, rangõvas, -ė); -ūrà (-rą) – 14,75 proc. (daž-
niausi: kultūrà, struktūrà, procedūrà, nomenkla-
tūrà, literatūrà, prokuratūrà); -vas – 9,54 proc. 
(dažniausi: archvas, akreditvas, motvas); -itis, -ė 
– 9,23 proc. (pilitis ,-ė, kolūkitis, -ė); -nas, -ė – 
7,36 proc. (pareignas, -ė, seninas, -ė); -iniñ-kas, -ė 
– 6,42 proc. (darbiniñkas, -ė, saviniñkas, -ė, kari-
niñkas). 

Priesagų -klė, -lė, -yklà, -(i)õnė, -uõtė vedi-
niai (dažnesni: taisklė, kortlė, mokyklà, grupuõtė, 
keliõnė) sudaro 21,10 proc. visų 2 kirčiuotės prie-
sagoje tvirtagališkai kirčiuotų žodžių pavartojimų. 

Minėtų daiktavardžių vienaskaitos įnagininkas, 
daugiskaitos galininkas, kartais vienaskaitos vieti-
ninkas ar vardininkas yra kirčiuojami taip: departa-
mentù, departamentè, departamentùs, su preziden-
tù, prezidentùs, momentù, momentè, momentùs, su 
korespondentù, su korespondentè, korespondentùs, 
korespondentès, struktūrà, su struktūrà, struktūràs, 
procedūrà, su procedūrà, procedūràs, archyvù, 
archyvè, archyvùs, motyvù, motyvùs, su vadovù, su 
vadovè, vadovùs, vadovès, su piliečiù, su pilietè, 
piliečiùs, pilietès, su pareigūnù, su pareigūnè, 
pareigūnùs, pareigūnès, savininkù, su savininkè, 
savininkùs, savininkès ir t. t. 

Dažniausi trumpą kirčiuotą skiemenį turintys 2 
kirčiuotės žodžiai yra šie : nutarìmas, pažeidìmas, 
projèktas, sprendìmas, objèktas, komitètas, grùpė, 
sistemà, kontròlė, protokòlas (ne protòkolas ar 
protõkolas), minìstras, -ė, procèsas (ne pròcesas ar 
prõcesas), tyrìmas). Iš 13 409 trumpą kirčio ženklą 
turinčių 2 kirčiuotės priesaginių žodžių pavartojimų 
rasta 39,73 proc. Iš jų dažnas vartojimas būdingas tik 
priesagos -ìmas vediniams: -ìmas – 85,95 proc. visų 2 
kirčiuotės trumpą kirčiuotą priesagą turinčių žodžių 
pavartojimų (dažniausi: pareiškìmas, švietìmas, 
susirinkìmas, pranešìmas, priėmìmas, nusikaltìmas, 
pardavìmas); -ùmas – 8,12 proc. (dažniausi: 
saugùmas, užimtùmas, mirtingùmas, teisingùmas, 
gimstamùmas). Likusieji 5,59 proc. yra priesagų -
ìklis, -ijà, -ìnis, -ìzmas vediniai (rodìklis, bendrijà, 
draugijà, šaltìnis, mechanìzmas). 

Žodžių su priesagomis -ìmas, -ùmas, kaip ir žo-
džių projèktas, objèktas, komitètas, protokòlas, 
procèsas, vienaskaitos įnagininkas ir vietininkas bei 
daugiskaitos galininkas visada kirčiuojami galūnėje 
(nutarimù, nutarimùs, pažeidimù, pažeidimùs, 
projektù, projektè, projektùs, tyrimù, tyrimè, tyrimùs 
(ne týrimas, týrimo, týrimui, týrimą, týrimu, týrime, 
týrimai, týrimų ir t. t.), procesè, pareiškimù ir t. t.). 

Administraciniuose tekstuose 3 kirčiuotės daik-
tavardžiai vartojami retai (žr. l lentelę). Nagrinėja-

moje dažninio žodyno zonoje rasti 11 745  3 kir-
čiuotės daiktavardžių pavartojimai. Daugiausia 
(68,70 proc.) šių daiktavardžių (8 069 žodžių pa-
vartojimai) kirčiuojami pagal 3b kirčiuotę. Daž-
niausi iš jų: asmuõ (ãsmenį), sutartìs (sùtartį), 
apsaugà (ãpsaugą), pìnigas, reĩkalas, apskaità 
(ãpskaitą), paslaugà (pãslaugą)). Penktadalis (19,87 
proc.) 3 kirčiuotės daiktavardžių turi kirtį priešpasku-
tiniame skiemenyje, pvz.: dárbas, žmónės, žénklas, 
láiškas, dáiktas). Retai vartojami (10,80 proc.) 3a 
kirčiuotės daiktavardžiai, pavyzdžiui: duomuõ 
(dúomenį), priežastìs (príežastį), srašas, reikšm 
(réikšmę). Šioje dažnių zonoje 3 kirčiuotės daiktavar-
dis, turintis kirtį toliau negu trečias nuo galo skiemuo, 
tebuvo tik vienas - įrengins (34a). 

Vartojant šios kirčiuotės žodžius, klaidų pasi-
taiko palyginti nedaug. Neretai tariama ne žénklas, 
o netaisyklingai – žeklas, ir tada jo formos kir-
čiuojamos jau pagal 4 kirčiuotę. Šio žodyno zonoje 
yra žodis geguž, kuris kirčiuojamas taip: gegužs, 
ggužei, ggužę, gegužėjè (ne gegùžė – kaip atsi-
tinka, matyt, painiojant su tarmėse vartojamu žo-
džiu gegùžis). 

Kaip matyti iš 1 lentelės, nagrinėjamuose tekstuo-
se 4 kirčiuotės daiktavardžiai (13 109 žodžių pavarto-
jimai) vartojami šiek tiek dažniau nei 3 kirčiuotės. 
Dažniausi iš jų: kalbà, dalìs, teĩsmas, bylà, tvarkà, 
nars, -, šalìs, veiklà. Šios kirčiuotės žodžiai daž-
niausiai kirčiuojami taisyklingai, tik retkarčiais kai 
kurių žodžių tam tikruose linksniuose kirtis iš galūnės 
atitraukiamas į šaknį (bla, blas, tvaka). 

Vidutinių dažnių zonoje, apimančioje dažninio 
žodyno dalį, kurioje žodžių rangas8 prasideda 
2 003 (žodžių absoliutusis dažnis nuo 17) ir baigia-
si 4 800, buvo tirtos daiktavardžių, esančių kas 
antrame šimte, kirčiuotės. 

Iš viso šioje zonoje išnagrinėti 5 468 daikta-
vardžių pavartojimai (žr. 2 lentelę). Iš 2 lentelės 
duomenų matyti, kad pusė (51,35 proc.) viduti-
nės dažnių zonos daiktavardžių yra 1 kirčiuotės, 
o visi šakninio kirčiavimo žodžiai sudaro net 
86,94 proc. šios zonos daiktavardžių. Šios zonos 
daiktavardžių kirčiuočių santykis panašus į dide-
lio dažnio zonos daiktavardžių kirčiuočių santykį 
(plg. 1 pav. ir 2 pav. a), tačiau daugiau šakninio 
kirčiavimo žodžių. Dažnesni vidutinių dažnių 
zonos daiktavardžiai: 1 kirčiuotės – príelaida, 
savìkaina, scenãrijus, sèktorius, tãbelis, užtìkri-
nimas; 2 kirčiuotės – paklausìmas, patarìmas, 

                                                 
8 Dažniniuose žodynuose žodžių rangu vadinamas žodžio ar 
žodžių (kai keli, keliolika, o kartais net keliasdešimt žodžių 
turi vienodą dažnį) eilės numeris mažėjančių dažnių sąraše. 
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reklamà (ne reklãma), skelbìmas, tarà (ne tãra), 
trupùtis (ne trùputis); 3b kirčiuotės – vãkaras, 
rinkins (riñkinį); 3a kirčiuotės – dėmuõ (dme-
nį), omenìs (ómenį); 34b – pavaldins, - (pãval-
dinį, -ę); 4 kirčiuotės – tiñklas, akìs, jaũsmas, 
svarbà, veikà. 

Mažų dažnių dažninio žodyno zonoje, kurioje 
yra žodžiai, turintys absoliutųjį dažnį 3 ar 2, buvo 
tyrinėtos daiktavardžių kirčiuotės iš kas trečio – 
ketvirto šimto. Iš viso nagrinėti 696 daiktavardžių 
pavartojimai (žr. 3 lentelę). 

Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad mažų dažnių 
zonoje daiktavardžių kirčiuočių santykis yra beveik 
toks pat, kaip vidutinių dažnių zonoje, tačiau kiek 
akivaizdesnis 3 kirčiuotės žodžių sumažėjimas (žr. 
2 pav. b). Mažų dažnių zonoje yra daiktavardžiai, 
pavyzdžiui: 1 kirčiuotės – kompensãvimas, propa-
gánda, sstingis, rūpýba; 2 kirčiuotės – klùbas, 
kolegialùmas, progrèsas (ne prògresas), senãtas, 
skyrlis; 3b kirčiuotės – apskritìs (ãpskritį), atkarpà 
(ãtkarpą), išeitìs (ìšeitį); 4 kirčiuotės – kratà, 
samdà, skyl. 

2 lentelė. Daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnis procentais vidutinių dažnių zonoje 

Atskirų šimtų eilės 
numeris dažninia-

me žodyne 
Daiktavardžių kirčiuotės Būdvardžių kirčiuotės 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
21 48,75 34,75 8,37 8,13 49,54 15,39 4,92 30,15 
23 47,90 31,79 10,08 10,22 42,39 21,02 - 36,59 
25 63,27 23,73 4,39 8,61 53,94 23,03 - 23,03 
27 51,14 34,66 5,87 8,33 71,43 9,52 - 19,05 
29 51,15 32,57 8,81 7,47 52,18 17,39 6,21 24,22 
31 44,19 46,51 4,65 4,65 63,64 22,73 9,09 4,54 
33 56,86 41,18 - 1,96 65,22 21,74 4,35 8,70 
35 44,11 50,95 - 4,94 41,67 36,67 5,83 15,83 
37 47,17 32,08 20,75 - 61,54 15,38 15,38 7,69 
39 57,14 32,65 6,12 4,08 65,00 10,00 5,00 20,00 
41 46,94 44,90 4,08 4,08 45,00 25,00 5,00 25,00 
43 50,00 46,00 2,00 2,00 61,11 11,11 5,56 22,22 
46 61,22 32,65 2,04 4,08 33,33 33,33 - 33,33 
48 49,70 38,32 8,38 3,59 47,95 24,66 4,11 23,29 

Iš viso: 51,35 35,59 6,77 6,29 54,34 19,45 4,05 22,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Administracinio stiliaus daiktavardžių kirčiuočių santykis dažninio žodyno vidutinių (a) ir mažų (b) 

dažnių zonoje 
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3 lentelė. Daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnis procentais mažų dažnių zonoje 

Atskirų šimtų eilės 
numeris dažni-
niame žodyne 

Daiktavardžių kirčiuotės Būdvardžių kirčiuotės 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
51 47,17 39,62 3,77 9,43 60,87 17,39 4,35 17,39 
54 57,69 30,77 1,92 9,62 75,00 - 16,67 8,33 
57 39,13 45,65 10,87 4,35 38,89 44,44 5,56 11,11 
60 61,54 33,33 5,13 - 57,14 35,71 - 7,14 
64 45,46 54,54 - - 52,17 8,70 - 39,13 
67 65,52 25,86 3,45 5,17 63,64 22,73 - 13,64 
71 42,47 42,47 6,85 8,22 51,43 28,57 - 20,00 

Iš viso: 52,58 36,21 4,60 6,61 57,48 21,09 3,74 17,69 

 
Palyginus visų trijų lentelių, 1 ir 2 paveikslų 

duomenis, galima teigti, kad administraciniame stiliu-
je labai aiškiai vyrauja šakninio kirčiavimo daikta-
vardžiai, o iš jų 1 kirčiuotės daiktavardžiai sudaro 
pusę visų daiktavardžių. Lyginant skirtingo dažnio 
dažninio žodyno zonas, matyti, kad, mažėjant varto-
jimo dažniui, daugėja šakninio kirčiavimo ir mažėja 
galūninio kirčiavimo žodžių. 

Daiktavardžių kirčiuočių pasiskirstymas viso-
se administracinio stiliaus dažninio žodyno zo-
nose pateiktas 3 pav., kuriame matyti, kad jau iš 
pat pradžių pradeda atsiskirti 1 ir 2 kirčiuotės 
daiktavardžių linijos nuo 3 ir 4 kirčiuotės daikta-
vardžių linijų. Šis skirtumas išlieka iki pat žody-
no pabaigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 pav. Daiktavardžių kirčiuočių išsidėstymas skirtingose administracinio stiliaus dažninio žodyno zonose: 
□ – 1 kirčiuotė, ○ – 2 kirčiuotė, ∆ – 3 kirčiuotė, ∇ – 4 kirčiuotė 
 
Būdvardžių kirčiuočių dažnis 

Administraciniuose tekstuose dažniausiai var-
tojamų būdvardžių kirčiuočių dažnis skiriasi nuo 
daiktavardžių kirčiuočių dažnio – nėra tokios 

ryškios kamieninio kirčiavimo būdvardžių pe-
rsvaros (64,21 proc.). Didelių dažnių zonoje (žr. 
1 lentelę. ir 4 pav.) akivaizdžiai vyrauja 1 kir-
čiuotės būdvardžiai (45,53 proc.), 2 ir 4 kirčiuo-
čių būdvardžių yra daug mažiau (atitinkamai 
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18,68 proc. ir 21,60 proc.), o rečiausiai vartojami 
3 kirčiuotės būdvardžiai (14,19 proc.). Patys 
dažniausi būdvardžiai: áukštas, -à (750), vals-
týbinis, -ė (688), administrãcinis, -ė (541), 
pagrindìnis, -ė (480), beñdras,- à (414), dìdelis, -
ė (349), naũjas, - à (337), tarptautìnis, -ė (336). 
Būdvardžių kirčiuočių santykis dažninio žodyno 
didelių dažnių zonoje pateiktas 4 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Administracinio stiliaus būdvardžių kirčiuočių 
santykis dažninio žodyno didelių dažnių zonoje 

Išanalizavus aptariamos dažnių zonos visų 1 
kirčiuotės būdvardžių (7 562 žodžių pavartojimų) 
kirčio vietą ir priegaidės tipą, nustatyta, jog kirtį 
priešpaskutiniame skiemenyje turi 12,99 proc. šios 
kirčiuotės būdvardžių. Tai priesagos -ìngas, -a ve-
diniai (dažniausi iš jų yra šie: atsakìngas, -a, reika-
lìngas, -a, ypatìngas, -a, skirtìngas, -a, būdìngas, -a, 
sudėtìngas, -a) ir būdvardžiai vienódas, -a, tei-
stas, -a, neteistas, -a. 

Šios kirčiuotės būdvardžių, turinčių kirtį toliau 
nei antras nuo galo skiemuo dažniau už kitus pasi-
taiko trumpas kirčiuotas skiemuo (41,97 proc.). 
Dažniausi tokie būdvardžiai: konstitùcinis, -ė, 
ekonòminis, -ė, tèchninis, -ė, jurìdinis, -ė, fìzinis, -
ė, statìstinis, -ė. Šioje grupėje yra vien būdvar-
džiai, padaryti iš tarptautinių daiktavardžių su 
priesaga -inis, -ė, išskyrus tris kitokios struktūros 
žodžius: lietùviškas, -a, analògiškas, -a, vìsiškas, -
a. Pagal vartojimo dažnį toliau eina tvirtagališkai 
kirčiuoti būdvardžiai – 30,14 proc., dažniausi iš 
jų: administrãcinis, -ė, sociãlinis, -ė, materiãlinis, 
-ė, nacionãlinis, -ė, ãkcinis, -ė, struktrinis, -ė, 
generãlinis, -ė. Tarp šių būdvardžių irgi tik prie-
sagos -inis, -ė, vediniai, padaryti iš tarptautinių 
daiktavardžių, išskyrus būdvardį mtinis, -ė, vieną 
priesagos -iñtelis, -ė vedinį – vieniñtelis, -ė ir du 
priesagos -iškas, -a vedinius – rãštiškas, -a, 
savarañkiškas, -a. 

Būtent tariant tokios darybos būdvardžius daž-
niausiai ir klystama, t. y. iš tarptautinės kilmės daik-
tavardžių (administrãcija, informãcija, komunikãcija 
ir pan.), padarytų būdvardžių su priesaga -inis, -ė, 
dažnai netaisyklingai kirčiuojama priesaga 
(administracìnis, -ė, informacìnis, -ė, komunikacìnis, 
-ė,) ir taip šie būdvardžiai iš 1 kirčiuotės tarsi perke-
liami į 2 kirčiuotę. 

Kiek mažesnę šios kirčiuotės būdvardžių dalį 
(27,88 proc.) sudaro tvirtapradiškai tolesniame nei 
antras nuo galo skiemenyje kirčiuoti žodžiai, pvz.: 
valstýbinis, -ė, téisinis, -ė, gamýbinis, -ė, kinis, -ė, 
mókslinis, -ė, finánsinis, -ė. Šioje grupėje yra vien 
priesagos -inis, -ė vediniai, daugiausia padaryti iš 
lietuviškų šaknų, išskyrus žodį príešingas, -a. Ap-
skritai iš 1 kirčiuotės būdvardžių pavartojimų net 
84,28 proc. sudaro priesagos -inis, -ė vediniai. 
Visi priesaginiai 1 kirčiuotės būdvardžių pavar-
tojimai pagal dažnį pasiskirsto taip: -inis, -ė – 
84,28 proc., -ìngas, -a – 11,47 proc., -iškas, -a – 
2,46 proc., -ėtas, -a – 1,03 proc., -ódas, -a – 
0,49 proc., -iñtelis, -ė – 0,28 proc. 

Peržiūrėjus 2 kirčiuotės būdvardžius (3 102 
žodžių pavartojimus), matyti, kad tarp jų yra net 
93,78 proc. priesagos -ìnis, -ė vedinių (dažniausi: 
pagrindìnis, -ė, tarptautìnis, -ė, visuomenìnis, -ė, 
paskutìnis, -ė, pinigìnis, -ė, centrìnis, -ė, vidutì-
nis, -ė, asmenìnis, -ė). Šie būdvardžiai dažniau-
siai padaryti iš lietuviškų šaknų daiktavardžių. 
Padaryti iš tarptautinių daiktavardžių, be ką tik 
minėtų, dar: respublikìnis, -ė ir patentìnis, -ė. 
Kitokios darybos tik: nepilnamtis, -ė, ilgalaĩkis, -ė, 
trumpalaĩkis, -ė. 

Kadangi tokie būdvardžiai yra 2 kirčiuotės, 
tai vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos gali-
ninko linksniuose jie turi būti kirčiuojami galū-
nėje: pagrindiniù, -è, pagrindiniùs, -ès, tarp-
tautiniù, -è, tarptautiniùs, -ès, visuomeniniù, -è, 
visuomeniniùs, -ès, asmeniniù, -è, asmeniniùs, -
ès. Be to, kirčiuojant kai kuriuos šios kirčiuotės 
būdvardžius, klystama ir tariama: tarptaũtinis, -
ė, visuomninis, -ė, asmninis, -ė, t. y. jie iš 2 
kirčiuotės tarsi perkeliami į 1 kirčiuotę ir tada 
netaisyklingai pastoviai kirčiuojami tame pačia-
me skiemenyje. 

Administraciniuose tekstuose rečiausiai varto-
jami 3 kirčiuotės būdvardžiai (2 357 žodžių pavar-
tojimai). Tarp jų rasta tik 3 ir 3b akcentinės para-
digmos žodžių (atitinkamai 51,51 proc. ir 
48,49 proc.). Patys dažniausi: 3 – áukštas, -à, 
áiškus, -i, jáunas, -à, ìlgas, -à, grýnas, -à; 3b – 
dìdelis, -ė, ãtskiras, -à, laĩkinas, -à, pãstaras, -à, 
pàprastas, -à, ùždaras, -à. 
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Peržiūrėjus 4 kirčiuotės būdvardžius (3 587 
žodžių pavartojimus), matyti, kad pusė iš jų 
(50,13 proc.) turi galūnę -ùs, -ì (dažniausi: 
įvairùs, -ì, svarbùs, -ì, konkretùs, -ì, specialùs, -ì, 
oficialùs, -ì, sunkùs, -ì), kiek mažiau (44,05 proc.) – -
as, -à (dažniausi: beñdras, -à, naũjas, -à, mãžas, 
-à, vi-šas, -à, trumpas, -à) ir tik 4 žodžiai kito-
kie: vyrèsnis, -ė, ankstèsnis, -ė, tolèsnis, -ė, 
kairs, -. 

Vidutinių dažnių zonoje buvo tirtos būdvardžių, 
esančių kas antrame šimte, kirčiuotės. Iš viso šioje 
zonoje išnagrinėti 2 098 būdvardžių pavartojimai. 

Šioje dažnių zonoje būdvardžių kirčiuočių 
santykis yra panašus į didelių dažnių zonos būd-
vardžių kirčiuočių santykį (žr. 2 lentelę ir plg. 4 
pav. su 5 pav. a), o skiriasi tuo, kad padaugėjo 1 
kirčiuotės būdvardžių ir ryškiai sumažėjo 3 kir-
čiuotės žodžių. 

Iš 1 kirčiuotės būdvardžių (1 140 žodžių pavar-
tojimų) pagrindinę dalį (87,93 proc.) sudaro žo-
džiai, kirčiuoti tolesniame nei priešpaskutinis 
skiemenyje. Tai daugiausia (80,18 proc.) priesagos 
-inis, -ė vediniai (pvz.: chèminis, -ė, iniciatývinis, -
ė, kūrýbinis, -ė, pedagòginis, -ė, periòdinis, -ė, pi-
litinis, -ė), keli priesagos -iškas, -a ir keli kitokios 
darybos vediniai. Tarp 1 kirčiuotės būdvardžių, 
kirčiuotų priešpaskutiniame skiemenyje, vyrauja 
priesagos -ìngas, -a vediniai (pvz.: nebūdìngas, -a, 
klaidìngas, -a, melagìngas, -a, iškilmìngas, -a, ken-
ksmìngas, -a). 

Šios dažnių zonos 2 kirčiuotės būdvardžių (408 
žodžių pavartojimų) pagrindinę dalį (85,05 proc.) 
taip pat sudaro priesagos -ìnis, -ė vediniai (pvz.: 

sudėtìnis, -ė, šakìnis, -ė, mokestìnis, -ė, sudurtìnis, -ė, 
eilìnis, -ė). Likusią dalį sudaro sudurtiniai būdvar-
džiai (pvz.: mažavetis, -ė, daugiamtis, -ė, vien-
vadis, -ė, daugiašãlis, -ė) ir būdvardis didžiùlis, -ė. 

Tarp 3 kirčiuotės būdvardžių (85 žodžių pavar-
tojimai) kiek daugiau 3b akcentinės paradigmos 
žodžių – 57,65 proc. (pvz.: dešins,- , gãtavas, -
à), likę priklauso 3 akcentinei paradigmai (pvz.: 
tolygùs, -ì, nepìlnas, -à). 

Nagrinėjamoje dažnių zonoje rasti 465 būdvar-
džių pavartojimai, priklausantys 4 kirčiuotei. Skir-
tingai nuo didelio dažnio šios kirčiuotės būdvar-
džių, vidutinio dažnio būdvardžiams būdingesnė 
galūnė -ùs, -ì – 74,41 proc. (pvz.: taikùs, -ì, gilùs, -ì, 
malonùs, -ì, neformalùs, -ì,  detalùs, -ì, lankstùs, -ì), 
visi kiti būdvardžiai (išskyrus dìdis, -ì) turi galūnę -
as, -à (pvz.: slãptas, -à, keĩstas, -à, sveĩkas, –à, 
retas, -à). 

Mažų dažnių dažninio žodyno zonoje buvo 
išnagrinėti 294 būdvardžių pavartojimai. Lygi-
nant su vidutinių dažnių zona (plg. 2 lentelę su 3 
lentele, 5 pav. a su 5 pav. b), čia šiek tiek padau-
gėja šakninio kirčiavimo būdvardžių (78,57 proc.) 
ir atitinkamai sumažėja 4 kirčiuotės žodžių. Tarp 
1 kirčiuotės būdvardžių irgi vyrauja priesagos -
inis, -ė vediniai (konstrùkcinis, -ė, kuròrtinis, -ė, 
magneto-fònonis, -ė, sistèminis, -ė), kiti dažniau-
siai turi priesagas -iškas, -a, -ìngas, -a (koký-
biškas, -a, kūrý-biškas, -a, problèmiškas, -a, 
kūrybìngas, -a, sąžinìngas, -a). Tarp 2 kirčiuotės 
mažo dažnio būdvardžių yra beveik tik -ìnis, -ė 
vediniai (atvirkštìnis, -ė, klinikìnis, -ė, metalìnis, -ė, 
nuolatìnis, -ė). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Administracinio stiliaus būdvardžių kirčiuočių santykis dažninio žodyno vidutinių (a) ir mažų 
(b) dažnių zonoje

Būdvardžių kirčiuočių pasiskirstymas skirtin-
gose administracinio stiliaus dažninio žodyno zo-

nose pateiktas 6 pav., kuriame matyti, kaip didelių 
dažnių zonoje aukščiausiai išsidėsto 1 kirčiuotės, o 
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žemiausiai – 3 kirčiuotės būdvardžių linija. Vidury-
je yra 2 ir 4 kirčiuotės būdvardžių linijos, kurios 

tam tikrose vietose priartėja ar persipina, ir galiausiai 
3 kirčiuotės linijos nelieka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 pav. Būdvardžių kirčiuočių išsidėstymas skirtingose administracinio stiliaus dažninio žodyno zonose: 
□ – 1 kirčiuotė; ○ – 2 kirčiuotė; ∆ – 3 kirčiuotė; ∇ – 4 kirčiuotė 

 
Administraciniame stiliuje daiktavardžių ir 

būdvardžių, kirčiuotų pagal atitinkamas kirčiuotes, 
vartojimas panašus tuo, kad beveik pusė šioms kal-
bos dalims priklausančių žodžių kirčiuojami pagal 
1 kirčiuotę, o rečiausiai vartojami 3 kirčiuotės 
daiktavardžiai ir būdvardžiai.  

Išvados 

1. Lietuvių kalbos administraciniame stiliuje 
tarp dažnai vartojamų daiktavardžių ir būdvar-
džių aiškiai vyrauja (76,52 proc. visų daiktavar-
džių ir 64,21 proc. visų būdvardžių pavartojimų) 
šakninio kirčiavimo žodžiai, iš jų beveik pusę 
(47,67 proc. daiktavardžių ir 45,53 proc. būdvar-
džių) sudaro 1 kirčiuotės žodžiai. 

2. Iš administracinio stiliaus 1 kirčiuotės daik-
tavardžių kirtį priešpaskutiniame skiemenyje turi 
31,99 proc. visų šios kirčiuotės žodžių pavartojimų, 
o tolesnis nei priešpaskutinis skiemuo dažniau kir-
čiuojamas tvirtapradiškai (30,43 proc.). Iš visų 
priesaginių 1 kirčiuotės daiktavardžių dažniau var-
tojami priesagų -ýba, -ýbė vediniai. 

3. Beveik trečdalis (28,85 proc.) administra-
ciniame stiliuje dažnai vartojamų daiktavardžių 
kirčiuojami pagal 2 kirčiuotę (iš jų 56,09 proc. 
tvirtagališkai). Tarp priesaginių šios kirčiuotės 
daiktavardžių vyrauja žodžiai, turintys šias prie-

sagas (baigmenis): -ìmas, -õvas, -ė, -etas, -ūrà. 
Šios kirčiuotės žodžių kirčiavimas kelia daugiau-
sia problemų. 

4. Iš administraciniame stiliuje dažnai vartoja-
mų 1 ir 2 kirčiuotės būdvardžių ypač dažni priesa-
gos -inis, -ė vediniai. Jie sudaro net 84,28 proc. 
visų 1 kirčiuotės ir 93,78 proc. visų 2 kirčiuotės 
būdvardžių pavartojimų. 

5 Tikslinga, kad į šiame straipsnyje išryškin-
tus kirčiavimo dėsningumus ir produktyviausių 
priesagų vedinių vartojimą pirmiausia atkreiptų 
dėmesį tie, kurie stengiasi taisyklingai kirčiuoti, 
kurie moko kirčiuoti, kam tenka viešai kalbėti, 
pavyzdžiui, per paskaitas, posėdžiuose, radijo ir 
televizijos laidų metu ir pan. 
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Vida Žilinskienė 

The Peculiarities and Problems of Accentuation of Most Frequently Used Words in Administrative Style 

Summary 

This article analyses the peculiarities and problems of accentuation of nouns and adjectives in Lithuanian 
administrative style. The emphasis is made to which word’s pronunciation more attention shall be paid, in order 
to make language more orderly and to avoid common mistakes of accentuation. The analysis is based on data 
from the computerized frequency dictionary of administrative style. It is shown, that: 1) most frequent within 
Lithuanian administrative texts are root stress nouns and adjectives, the majority of which being 1st stress para-
digm words; 2) the most frequently used nouns of 1st stress paradigm are derivatives with suffixes -ýba, -ýbė 
and usually stressed on a penultimate syllable and has mainly falling accent; 3) about one third of the most fre-
quently used nouns of 1st stress paradigm are words with suffixes -ìmas, -õvas, -ė, -eñtas, -ūrà and have a rising 
accent - the accentuation of these words causes the most number of problems. 4) the most frequently used ad-
jectives of 1st and 2nd stress paradigm are derivatives with suffix -ìnis,-ė; 5) the correlations of stress paradigms 
of nouns and adjectives within zones of medium and small frequency is similar to that of large frequency, but 
the number of root stress nouns and adjectives is increasing while the number of nouns and adjectives stressed 
at the ending is decreasing. 
 


