
5.2.2. GALŪNIŲ VEDINIAI 

 

Galūnių vedinių darybinė reikšmė artima priesagų darybinei reikšmei, tiktai priesagų yra labai daug 

(apie 600), o galūnių – mažai: vyriškosios giminės -as, -is, -ys, -us, -ius, moteriškosios giminės -a, -ė, 

-is. Be to, ne visos galūnės yra darios. Dariosioms galūnėms būdingas daugiareikšmiškumas – su 

tomis pačiomis galūnėmis daromi įvairių reikšmių daiktavardžiai iš veiksmažodžių, būdvardžių ir 

pačių daiktavardžių. 

 

5.2.2.1. VEDINIAI IŠ VEIKSMAŽODŽIŲ 

Abstraktieji daiktavardžiai dažniausiai daromi su galūne -a iš priešdėlinių veiksmažodžių: 

         (:       sti),   kl usà (:   kláusti),    š i k  (: iš i  kti). Tačiau yra vedinių ir iš nepriešdėlinių 

veiksmažodžių: m ldà (: m l sti), k nčià (: k  sti), liuobà (: liuõb i). 

Su galūne -is, -ys:   lydỹs (:   léis i), ã ki  is (:   ki  sti),      is,    l is,    š uolis  d   is (: d ũ  i, dù  i), 

ki  tis (: ki  sti), s    vis (: s  áuti), š  vis (: šáuti) ir kt. 

Mažiau yra galūnių -as, -ė, -ius vedinių:  uõk s (:  uõk is), siù  s (: siùs i);    šmonė (: išm n  i),    š  lės 

(: iš  lė ti),  é   lė (:  é   lė i); lãkius „bičių lėkimas, spiečius“, s ỹ ius „stoka“. 

Asmenų pavadinimai iš veiksmažodžių daromi su galūne -a, -as, galūnės -a vediniai paprastai turi 

menkinamąją reikšmę:    š  m ,    š    , n     u  , n n o  m , u  om  š , d    mb , k mšà „ėdūnas“, 

  mb à „plepys“;       li  s,         i d s, sá   s, s ũ  s. 

Kadangi asmenys yra abiejų lyčių, tai galūnių -is, -ė ir -ys, -ė, -ius, -ė vediniai yra poriniai: knãkis, -ė 

„kuris pro nosį šneka“ (: kn kė ti), šiù is, -ė  n    ỹs, -ė ,  l  ỹs, -ė   d   lius, -ė, snùd ius, -dė, s    lius, -ė, 

  ũnius, -ė. 

Veiksmo rezultato pavadinimai daromi su galūnėmis -a (dgs. -os), -as, -is, -ys, -ė, -ius:    š     , 

k   à,   o à  ã li kos,    šs  udos,  ãkulos    d   s,   k i  s,         s    linkis,   my is, n o ykis    s indỹs  

b ydė ,  ynė ,  i kė   skỹ ius. 

Įrankių, veikimo priemonių pavadinimai dažniausiai turi galūnę -as, -a, -is, -ys ir priešdėlinio 

veiksmažodžio kamieną: ã    s (:    ũ i),  ãk l s,  ãk b s    s i à, ù      , ù    nk   ù    s is 

„batų raištis“, ù do is „skląstis“;  yšỹs, s  bdỹs ir kt. 

Vietų pavadinimai daromi pridedant galūnes -a, -is, -as:   l nd ,        l ud ,        l uk   n olydis, 

 uõlis, m    is    ãb  d s, n o  k s „upės baseinas, nutekamasis griovys“,  é   lk s „sausuma ar 

sekluma, per kurią pervelkami laivai“. 

 

5.2.2.2. VEDINIAI IŠ BŪDVARDŽIŲ 

Abstraktieji daiktavardžiai turi galūnes -is, -a, -ė, -as; jų reikšmė labai artima priesagos -umas 

vediniams: blõ is (: blõgas),  ė ris (:     s),       tis (:       tas); d ąsà,   usà, n  sà, s   bà, š   à  k l ė , 

    ė    õd s „godulys, godumas“. 

Asmenų pavadinimus pagal būdingą ypatybę (dažniausiai neigiamą) žymi galūnių -is, -ė, -ys, -ė, 

-ius, -ė vediniai: kl   bis, -ė (: kl   bas) „šlubis“,  l   bis, -ė (:  l   bas); k  ilỹs, -ė  (: k     las),    i ỹs, -ė  

(:       ras); b l čius, -ė (: báltas), bãsius, -ė (: bãs s) „basakojis, nuskurdėlis“, nuobõd ius (: nuobodùs). 

Gyvūnų pavadinimai daromi su galūnėmis -is, -ė (-ys, -ė) pagal plauko spalvą ar pagal neigiamai 

vertinamą ypatybę: báltis, -ė, bė  is, -ė,   odis, -ė, š  is, -ė     i ỹs, -ė  „kiškis“, šl i ỹs, -ė  „lokys“, b ũ is, 

-ė „beragis“.  



Vietų pavadinimai turi galūnę -ė:  ylė  (:  ilùs) „giluma, gelmė“, n oš lė (: nuoš lùs),  l nė 

(:  l n s) „lyguma, dykuma“. 

 

5.2.2.3. VEDINIAI IŠ DAIKTAVARDŽIŲ 

Asmenų pavadinimai pagal amatą ar nuolatinį darbą turi galūnes -ius, -ė, -is: k     lius (: kã il s) 

„katilų dirbėjas“, kub   lius, ku   ius,  ãčius, s ãlius. Tokios kilmės yra ir pavardės  ub   lius,       lius. 

Su priesaga -ius sudaromi neigiamą požymį turintys vediniai: blùsius, mi čius,   l nius, s    lius, 

sn    lius, u ė lius, kù  ius ir kt. 

Asmenų pavadinimai pagal priklausymą tautai, gyvenamąją ar kilmės vietą daromi su galūnėmis 

-is, -ė: li  ù is, -ė (: Li  u à), lã  is, -ė (: Lã  i  ), š dù is, -ė (: Š du à), s dù is, -ė (: S du à). 

Gyvulių ir augalų pavadinimai daromi su galūnėmis -is, -ys, -ė: kuõdis, -ė (: kuõd s), kù  is, -ė, 

dum blis (: dum blas);   u ỹs, -ė  (    u     ), šl kỹs „jūrinis upėtakis“; moteriškosios giminės vediniai iš 

vyriškosios giminės – su galūne -ė: b     dė (: b    edis), élnė (: élni s), li   ė (: li  tas). 

Vėjų pavadinimai daromi iš pasaulio šalių pavadinimų su galūnėmis -ys, -is:  i  ỹs (:  i   s),  y ỹs 

(: ryta   ), ši u ỹs (: šiáu ė),   kã is (: vakara   ). 

 

 om iu   inis li  u ių k lbos  inyn s. Nuo mo folo i os iki   ik lų   š ų, sudarė Petras Kniūkšta, Vilnius: Šviesa, 2004. 

 

 

 


