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SAKINIAI

Dvinariai sakiniai
Toki˜ sakini˜ gramatin∞ centrà sudaro 2 nariai — veiksnys ir tarinys. Jais
pasakomas asmuo, daiktas, rei‰kinys (veiksnys) ir jo atliekamas veiksmas,
patiriama bsena arba svarbiausias — aktualizuotas — poÏymis (tarinys). 
Be     ‰i˜ sakinio element˜, gramati‰kai gali bti svarbu pasakyti tiesiogin∞ 
ar     netiesiogin∞ objektà, kartais — veiksmo vykimo ar poÏymio rei‰kimosi
aplinkybes. Tai priklauso nuo tariniu einanãi˜ ÏodÏi˜ reik‰mòs ir gramatini˜
ypatybi˜. PavyzdÏiui, jeigu tarinys — tranzityvinis veiksmaÏodis, tai sakinyje
btinas tiesioginis objektas. I‰ anksto priskiriamas poÏymis (atributas)
sakinio centrui nòra svarbus.

VEIKSNYS — TARINYS

A. Tarinys — intranzityvinis veiksmaÏodis (kuris
gramati‰kai nereikalauja objektinio linksnio).

B. Tarinys — vardaÏodis (jungtis — bti arba
nesavaranki‰kos leksinòs reik‰mòs veiksmaÏodÏiai
tapti, pasidaryti, (pa)virsti, atrodyti…).

C. Tarinys — veiksmaÏodÏio bendratis (jungtis —
veiksmaÏodÏiai, rodantys veiksmo pradÏià ar pabaigà,
pradòti, baigti, nustoti, liautis…, taip pat modaliniai
galòti, privalòti, turòti…).

A. Vaikai miega.
veiksnys tarinys

B. Diena buvo graÏi. Ledas pavirto vandeniu.
veiksnys tarinys veiksnys  tarinys

C. Troleibusas pradòjo vaÏiuoti. Tu gali dainuoti.
synirat synskievsyniratsynskiev

Apie intranzityvinius
veiksmaÏodÏius Ïr. p. 29—31.
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VEIKSNYS — TARINYS — PAPILDINYS

A. Tarinys — veiksmaÏodis, btinai reikalaujantis
objektà rei‰kianãio linksnio.

B. Tarinys — vardaÏodis, btinai reikalaujantis
objektinio linksnio ar linksnio su prielinksniu.

A. Mergaitò valgo obuol∞. Tu pirkai saldaini˜?
veiksnys tarinys papildinys veiksnys tarinys papildinys

Jis nematò ‰io filmo.
veiksnys  tarinys papildinys

A‰ bijau tamsos. Mama rpinasi vaiku.
veiksnys tarinys papildinys veiksnys tarinys papildinys

Mergaitò supyko ant ‰uns.
veiksnys tarinys papildinys

B. Salò buvo pilna Ïmoni˜.  Vaikas pana‰us ∞ tòvà.
veiksnys tarinys papildinys veiksnys tarinys papildinys

Apie veiksmaÏodÏi˜
valdymà Ïr. p. 28—31.

VEIKSNYS — TARINYS — PAPILDINYS — PAPILDINYS

Tarinys — tranzityvinis veiksmaÏodis, kuris gali
prisijungti kità objektà rei‰kiant∞ linksn∞.

Draugò para‰ò man lai‰kà.
veiksnys tarinys papildinys  papildinys

Mes mokome uÏsienieãius lietuvi˜ kalbos.
veiksnys  tarinys papildinys papildinys

Jis visiems gyròsi nauju butu.
veiksnys  papildinys  tarinys papildinys

VEIKSNYS — TARINYS — (PAPILDINYS) — APLINKYBñ

Tarinys — veiksmaÏodis, kurio reik‰mò btinai
reikalauja kokios nors aplinkybòs nurodymo.

A. Tarinys — intranzityvinis veiksmaÏodis.

B. Tarinys — tranzityvinis veiksmaÏodis, dar btinai
prisijungiantis objektin∞ linksn∞.

A. DarÏelyje Ïydi gòlòs.
aplinkybò tarinys veiksnys

Moteris ∞lipo ∞ autobusà.
veiksnys tarinys aplinkybò

Vaikas elgòsi graÏiai.
veiksnys tarinys aplinkybò
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B. Jonas paliko knygà namuose.
veiksnys tarinys papildinys aplinkybò

Mergaitò i‰vedò ‰un∞ ∞ kiemà.
veiksnys tarinys papildinys aplinkybò

VEIKSNYS — TARINYS — (PAPILDINYS) — TARININIS PAÎYMINYS

A. Prie tarinio prisijungia veiksnio ypatyb´ nurodantis
Ïodis (kai nurodomas poÏymis, priskiriamas sakinio
pasakymo metu).

B. Prie tarinio prisijungia papildinio aktualizuotà
ypatyb´ nurodantis Ïodis.

A. Brolis gr∞Ïo linksmas.
veiksnys tarinys tar. paÏyminys

B. Mama pamatò dukrà graudÏiai verkianãià.
veiksnys tarinys papildinys tar. paÏyminys

Vienanariai sakiniai
Vienanari˜ sakini˜ centrà sudaro vienas narys — tarinys. ·ie sakiniai yra
dvejopi: vienais atvejais veiksnys numanomas i‰ tarinio form˜, kitais
atvejais jo apskritai nereikia. Pirmieji sakiniai yra asmeniniai, antrieji —
beasmeniai. Dar yra sakini˜, kuri˜ centrà sudaro tik daiktavardÏio
vardininkas (nominatyviniai) arba bendratis (infinityviniai). Tekstuose
tokie sakiniai vartojami retai.

Asmeniniai sakiniai

1. ApibròÏiamieji — tokie sakiniai, kuri˜ tarinio formos rodo sakinio
veiksmo atlikòjà.

Visà vakarà dainavome ir ‰okome (mes).
tarinys tarinys

Kada gr∞Ïai i‰ atostog˜ (tu)?
tarinys

2. Apibendrinamieji — kai vienaskaitos 2 asmeniu pasakomi dalykai,
bdingi daugeliui (“amÏinos tiesos”).

Kaip pasiklosi, taip i‰simiegosi.
tarinys tarinys
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3. NeapibròÏiamieji — kai veiksmà galima susieti su atlikòju, bet j∞
∞vardyti nòra svarbu — svarbus pats veiksmas.

Ms˜ rajone atidarò naujà parduotuv´.
tarinys

Beasmeniai sakiniai

TARINYS

A. Tarinys — beasmenis veiksmaÏodis.

B. Tarinys — negimininò vardaÏodÏio forma (bevardò
giminò).

A. Temsta.
tarinys

B. Buvo ‰alta.
tarinys

Apie beasmenius
veiksmaÏodÏius Ïr. p. 44—45.

TARINYS — PAPILDINYS

A. Tarinys — beasmenis ar beasmeni‰kai vartojamas
asmeninis veiksmaÏodis, galintis prisijungti objektin∞
linksn∞.

B. Tarinys — negimininò vardaÏodÏio forma (bevardò
giminò).

A. Jiems sekasi.
papildinys tarinys

B. Man baisu.
papildinys  tarinys

TARINYS — PAPILDINYS — PAPILDINYS

A. Tarinys — beasmenis veiksmaÏodis, galintis
prisijungti kelis objektinius linksnius.

B. Tarinys — prieveiksmiai gana, gaila, daiktavardÏiai
gòda, stoka.

A. Vaikui nereikia ‰io Ïaislo.
papildinys tarinys papildinys

Jam pagailo kaãiuko.
papildinys  tarinys papildinys

B. Man gana patarim˜.
papildinys tarinys papildinys
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TARINYS — (PAPILDINYS) — APLINKYBñ

Tarinys — beasmenis veiksmaÏodis, kurio reik‰mò
btinai reikalauja objektà rei‰kianãio linksnio ir kokios
nors aplinkybòs nurodymo.

âia trksta oro.
aplinkybò  tarinys papildinys

Mane traukia ∞ kaimà.
papildinys tarinys aplinkybò

Infinityviniai sakiniai

·i˜ sakini˜ centrà sudaro viena bendratis. Jais daÏniausiai pasakoma
liepimas, ∞sakymas, noras, kartais — klausimas.

Nesikalbòti!
DaÏniau ‰itaip graÏiai pasilinksminti…
Kaip nueiti iki stoties?

Nominatyviniai sakiniai

·i˜ sakini˜ pagrindà sudaro daiktavardÏi˜ vardininkas. Jais pasakomas
daikto egzistavimas, ∞vardijamas daiktas ar rei‰kinys. Tokie sakiniai
daÏniausiai vartojami i‰kabose, pavadinimuose.

Kavinò “Savas kampas”.
Pavasaris!


