
9.2.2. PRIEŠDĖLIŲ VEDINIAI 
 

Priešdėlių yra dvejopų – dalelyčių kilmės be-, te-, tebe-, ne-, nebe-, derančių su veiksmo trukme 

(tedãro, tebedãro, nedãro, nebedãro), ir prielinksninių, turinčių veiksmo ribojamąją galią: ap(i)-, at(i)-, 

į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, pri-, su-, už-. Pavyzdžiui, veiksmažodis b  gti turi kryptingo veiksmo 

reikšmę, o jo priešdėlines reikšmes gali dar rodyti ir prielinksnis: apib gti (apie), atb gti (nuo ko, į 

kur), įb gti (į kur), išb gti (iš kur), nub gti (nuo kur), pab gti (po kuo ir nuo ko), parb gti (namo), 

perb gti (per ką), prab gti (pro ką), prib gti (prie ko), sub gti (iš visur, su kuo), užb gti (už ko). Tačiau 

yra ir tokių veiksmažodžių, kur priešdėlio reikšmė nutolusi nuo atitinkamo prielinksnio, pvz.: valgyti – 

apvalgyti, atvalgyti, įvalgyti, išvalgyti, nuvalgyti, pavalgyti, pervalgyti, per(si)valgyti, pravalgyti, 

privalgyti, suvalgyti, užvalgyti. 

Priešdėlinius veiksmažodžius kaip visumą galima skirstyti į tam tikras grupes ir pagal jų 

suteikiamas bendrąsias reikšmes. 

Veiksmo galo ir rezultato reikšmė be papildomų atspalvių (gryna eigos ir įvykio priešprieša). 

Tokie priešdėliniai veiksmažodžiai daromi iš rezultato siekiančio aktyvaus veiksmo veiksmažodžių 

(veiksmo pabaiga = rezultatas): padar ti (: dar ti), suláužyti (: láužyti), paraš ti (: raš ti), paguld ti 

(: guld ti), pag   rdyti (: g   rdyti), pašvéntinti (: švéntinti). Ypač daug tokių vedinių yra iš kintamosios 

būsenos (arba tapsmo) veiksmažodžių: užáugti (: áugti), išbl  sti (: bl  sti), atbùkti (: bùkti), prašv   sti 

(: šv   sti), praž   lti (: ž   lti), užm   gti (: m   gti). 

Tokių darinių yra beveik su visais priešdėliais (išskyrus par-), tačiau dažniausiai gryno veiksmo 

įvykio ir rezultato reikšmę suteikia priešdėliai pa-, iš-, nu-, su-. Kai kada jie vartojami net kaip 

sinonimai: išbalti, nubalti, pabalti; nuskęsti ir paskęsti. 

Veiksmo stiprumo (kiekybės) reikšmės. Veiksmas gali būti stiprus arba silpnas. 

Stipraus veiksmo reikšmę suteikia įvairūs priešdėliai ir jų sąaugos su sangrąža: apsiválgyti, 

atsidžiaũgti, įdègti, įm   gti, įsiklaus ti, įsiliepsn ti, nuneši ti, nusid   rbti, prig   rti, prisiraud ti, suspárdyti, 

užvaik ti, užkank   nti ir kt. Tas stiprus veiksmas dažnai turi normos viršijimo, ko nors sunaikinimo 

reikšmę. 

Silpno ir trumpo veiksmo veiksmažodžiai yra su priešdėliu pa- ir priesaga - ti (pa    ti, paneš  ti, 

pab g  ti) ir kiti pa- vediniai, kai greta jų yra mažybę reiškiantys žodžiai truputį, nedaug, šiek tiek: 

Truputį padirbom, o dabar ilsim s. 

Silpno veiksmo reikšmę tam tikrame kontekste turi ir kitų priešdėlių veiksmažodžiai: Truputį (ir 

daug) gali įlinkti, įlūžti, įskilti, įdubti, praskleisti, pragl bti: P r a g n y b k  sūrį, pažiūr k, ar nesupeli ęs. 

(ž.) Velnias, bijodamas p r a č i a u p t i  lūpų, kad v l  neištrūktų, tik sumyk . (tts.) 

Įstangos reikšmė. Priešdėliai į-, iš-, nu-, pa- rodo veikėjo galėjimą atlikti kokį veiksmą: Saulel  

nors pakilusi, bet n e į k a i t i n a . (Ž.) Kaip tu i š l a i k a i  tokiam pragare? (ž.) Tupi šarka ant tvoros, 

n e n u v a l d o  uodegos. (M.) Tavo priespaudos savo pečiais aš p a k e l t i , p a n e š t  negal siu. (S. N.) 

Laiko trukmės riba. Yra tokių veiksmų, kuriuos suvokiame kaip pabaigtus, tik praėjus tam tikram 

laikui: R y t o  a u s  d i e n ą  kaip migloje i š v a i k š č i o  o . (L. P.) J i s  i š n e š i o  o  šautuvą d e š im t  

me t ų  ir buvo daug kartų sužeistas. (P. C.) P r a b ū s im  š i u o s  m n e s i u s  ir be spirginio. (ž.) 

Tokie veiksmažodžiai reiškia laiko praleidimą ką nors veikiant ar neveikiant. Galima ir pradirbti, 

išdirbti, prasva oti, išsva oti kurį laiką. Dažniausiai laiko ribojimo reikšme vartojami priešdėliai pra- ir 

iš-. 

Momento reikšmė. Staigų veiksmą reiškia: prabilo, pragydo, sužvingo. Panašią reikšmę turi ir 



priesagų -el ti, -er ti vediniai, plg. sukliko ir klyktel  o. Tačiau staigus, trumpas veiksmas gali būti 

suvokiamas ir kaip kito veiksmo pradžia, pvz.: pragydo –  m  giedoti, prabilo –  m  kalb ti. 

Kartais nesunku skirti priešdėlį nuo šaknies kaip atskirą žodžio dalį, bet reikšmė esti neatskiriama. 

Tada veiksmažodis be priešdėlio arba nevartojamas, arba turi visai kitą reikšmę: apgáuti, apr  pti, 

atsikv  pti, įsak ti, įg ti, išman ti, išd oti, nutu kti, nust ti, paž   nti, pav kti, pard oti, pris   ekti, supràsti, 

suv kti, užtèkti ir kt. 
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