
5.2.3. PRIEŠDĖLINIAI DAIKTAVARDŽIAI 

 

Daiktavardžiai turi šiuos priešdėlius: apy- (ap-, api-), at- (ata-, ato-), be-, į-, iš-, ne-, nuo-, pa- (po-), 

per-, pra- (pro-), prie-, prieš-, są- (sam-, san-), už- (užu-, užuo-). Visi šie priešdėliai (išskyrus ne-) yra 

prielinksninės kilmės. 

Vieni priešdėliai į daiktavardžio sudėtį patekę drauge su veiksmažodžio kamienu kaip galūninės 

darybos rezultatas:    škamša (: iškim šti),    špirka (: išpir kti), núolaida (: nuléisti), pójūtis (: pajùsti), o kiti – 

prielinksninę konstrukciją verčiant vienu žodžiu: beprõtis (: bè prõto), palóvis ir palóvė (: põ lóva), 

ùžstalė (: ùž stãlo). Darybos formantas yra galūnė, įforminanti žodį kaip sakinio elementą. O 

kiekvieno darinio reikšmė individuali, tik iš dalies susijusi su atitinkamų prielinksninių konstrukcijų 

reikšme. 

Vietos ar su vieta susijusių dalykų pavadinimai – priešdėliai pa-, po-, į-, ant-, apy-, už-: palóvis 

(: põ lóva), pas   enis    pa al , pale    s   eną), panósė (: põ nósimi); pódirvis (: põ dirvà), póakis ir paakỹs 

(: põ akim    ), póžievis (: põ žievè); į vartis    į  vartùs); a tkapis (: a t kãpo), a tpetis (: a t peti s); 

ap kaklė (: api  kãklą), ap rankė (: api  ra ką); ùžduris (: ùž dùrų), ùžkrosnis (: ùž krósnies), ùžribis 

(: ùž ribõs), ùžsienis (: ùž s   enos). Žinoma, vienas kitas žodis gali būti atitolęs nuo darybos pamato, 

pvz.: a tausis „kirtis į ausį“, pr   eangis „patalpa prieš gyvenamąjį kambarį, koridorius“. 

Laiko pavadinimai turi priešdėlius pa-, prie-, prieš-, apy-, iš-: parytỹs „metas prieš rytą“, pr   ešaušris 

(: pri š a šrą), pr   ešpiečiai (: pri š pietùs), ap pietė (: api  pietùs), ap vakarė (: api  vãkarą) ir pavakarė , 

pavakarỹs,    šnakčiai,    švakarės       š vãkaro). Kai kurių laiko reikšmę turinčių priešdėlinių daiktavardžių 

reikšmė aiškiai susijusi su atitinkamų prielinksninių konstrukcijų reikšme, o kai kurių – nutolusi. 

Bendra šiems priešdėliniams daiktavardžiams yra ne tik priešdėlio, bet ir viso kamieno (šaknies) laiko 

reikšmė. 

Asmenų pavadinimai turi priešdėlius be-, pa-, po-, į-, iš-. Daiktavardžiai su priešdėliu be- žymi 

asmenį, kuriam trūksta to, kas pasakyta kilmininku: bedãlis (: bè daliõs), be ė dis (: bè  ė dos), bedar bis 

(: bè dárbo), bela   svis (: bè láisvės), bež mis (: bè ž mės) ir kt. Kitų priešdėlinių daiktavardžių, 

reiškiančių asmenis, ryšys su atitinkama prielinksnine konstrukcija ne toks ryškus, bet nesunkiai 

iššifruojamas: patė vis „netikras tėvas, atėjęs į šeimą po tėvo“, pãmotė, pódukra, póvaikis,    šdukterė, 

į namis „į namus priimtas gyventi svetimas žmogus“. 

Mažesnio masto dalykų pavadinimai turi priešdėlius pa-, po-: pameistrỹs „dar ne meistras, 

meistro pagalbininkas“, pakomisijỹs, pãkomitetis, patarmė ; pó rupis, pórūšis, póskyris, póšeimis ir kt. 
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