
Pagrindiniai fonetinės transkripcijos dalykai yrà šie. 

1.  ranskri  oja i  ienetai  y i     la  tini ose sklia steli ose. 

2. Prie alsių  inkšt  as  y i as  rūkšneli  a kštai dešinėjè ra   dės p sėje, p z.,  e    mas 

[v'e '   mas], nèšti [n'èš't'i], galiù [gal'ù], gra iùs [gra 'ùs]. Kaip  ato e, prie alsio  inkšt  o 

 enklas i transkri  ojant praleid ia as – jį atstoja  rūkšnelis. 

3. Garso ilg  as  y i as tašk .  aškas a kštai dešinėje ra   dės p sėje rodo, kad garsas yrà 

ilgas, pvz.: mū sų [   s  ],  ỹgį [ '    g'i ], sõdo [sõ do ], nã ą [nã  a ], pẽlę [p'ẽ l'e ].  aškas 

 e ai dešinėje ra   dės p sėje rodo, kad garsas yrà pusilgis, pvz., káimas [ká.imas], va   kas 

[va   .kas], kélmas [k'é.lmas], tel pa [t'el .pa]. O šiaip ja  tr  pųjų, p silgių, ilgųjų garsų  enklai 

yrà tie patys, plg.: tà [tà] – tái [tá.i] – tą  [tã ]. Nosinės ra   dės ą, ę, į, ų, taip pat ilgosios y, ū 

transkri  ojant ne artoja os – rašo a [a ], [e ], [i ], [  ]. 

4. Ne artoja os did iosios ra   dės, plg.: rūtà [r  tà] – Rūtà [r  tà], ròmas [ròmas] – Ròmas 

[ròmas]. 

5. Gla dų fonetinį  od ių j ngi ą rodo lankelis, p z., į na ùs [i ‿namùs], po valandõs 

[po ‿valandõ s]. 

6. Žod iai kirči oja i. Kairini  kirčio  enkl   y i i tr  pieji kirči oti skie enys, dešinini  – 

ilgieji kirči oti t irtaprad iai skie enys, riestini  – ilgieji kirči oti t irtagaliai skie enys, pvz., 

lùpa [lùpa], lū  o [l   o], lū  is [l   'is]. 

Kai k rių garsų transkri a i o  enklai sa iti. 

1. Vietoj ė rašo a [e  ], pvz., ė  ė [e   m'e  ], gėlė  [g e  l e  ].   o pači   enkl  tik  e ilg  o taško 

transkri  osi e ir s eti os kil ės  od i ose  artoja ą tr  pąjį  alsį e, pvz., poètas 

[poe tas], kabinètas [ka  in e  tas]. 

2. Skirtingais  enklais  y i i ne ienodos artik liacijos prie alsiai n: [n], [n'] – dantiniai, [ŋ], [ŋ ] – 

gomuriniai, plg.: bandà [ andà] – bangà [ aŋgà], lend    [l'en'd'   ] – lenk    [l'eŋ'k'   ]. 

3. Ra   d ių j nginį ch atitinka [x], [x'], pvz.: chòras [xòras], chèminis [x'e  m'in'is]. 

4. Afrikatų c, č, kaip ir dz, d , parodo i a   s deda ieji ele entai, p z.: cùkrus [tsùkrus], citrinà 

[t's'it'r'inà], čái o [tšá.i o ], plačiùs [plat'š ùs]. 
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