REKOMENDUOJAMŲ KIRČIAVIMO VARIANTŲ ABĖCĖLINIS SĄRAŠAS
(atrinkti dažniau vartojami žodžiai)
(atnaujintas 2018 m. rugpjūčio mėn.)
abipùsis, -ė 2, abìpusis, -ė 1
ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“
aikštė̃ 3, áikštė 1
alerg̃ ija 1, alèrgija 1
alió, aliõ jst.
aliumìninis 1, aliuminìnis 2
amatiniñkas, -ė 2, amãtininkas, -ė 1
angliãvandenilis 1, angliavandenìlis 2
angliãvandenis 1, angliavandẽnis 2
apibrė́žti, apibrė́žia, apibrė́žė; apibrė̃žti, apibrė̃žia, apìbrėžė
apjúosti, apjúosia, apjúosė; apjuõsti, apjuõsia, àpjuosė
aplinkìnis, -ė 2, apliñkinis, -ė 1
aprė̃pti, aprė̃pia, àprėpė; aprė́pti, aprė́pia, aprė́pė
apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1
arbãtinis 1, arbatìnis 2
arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2
asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1
ãsmeninti, ãsmenina, ãsmenino; asmẽninti, asmẽnina, asmẽnino
ãsmeniškai, asmẽniškai
ãsmeniškas, -a 1, asmẽniškas, -a 1
ateitiniñkas, -ė 2, ateĩtininkas, -ė 1
áuklėjamasis, -oji, auklėjamàsis, -óji
autoservisas
1, autosèrvisas 1
̃
beãdresis, -ė 1
beãpdailis, -ė 1
beãtšvaitis, -ė 1
bebòrtis, -ė 1
becòkolis, -ė 1
befigū̃ ris, -ė 2
bekãmeris, -ė 1
bekonkùrsis, -ė 1
bekòrpusis, -ė 1
benzìninis, -ė 1, benzinìnis, -ė 2
bepr�ežiūris, -ė 1
besistèmis, -ė 2
bešeiminiñkis, -ė 2
bráižyti, bráižo, bráižė; braižýti, braĩžo, braĩžė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“
brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“
bránginti, brángina, brángino; brañginti, brañgina, brañgino „brangiai prašyti, kelti
kainą“
brángti, brángsta, brángo; brañgti, brañgsta, brañgo
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brangùs, -ì 3, 4
brė́žti, brė́žia, brė́žė; brė̃žti, brė̃žia, brė̃žė
buitìnis, -ė 2, buĩtinis, -ė 1
centimètrinis, -ė 1, centimetrìnis, -ė 2
ceñtras 2, 4
charizmà 2, chãrizma 1
cinamònas 2, cinãmonas 1
cukrãligė 1, cùkraligė 1
čiáupas 1, 3
dailė̃ 4, daĩlė 2
daĩlinti, daĩlina, daĩlino; dáilinti, dáilina, dáilino
dalìjamasis, -oji, dalijamàsis, -óji
daliniñkas, -ė 2, dãlininkas, -ė 1
darbdavỹs, -ė̃ 3a, 3b
datà 2, 4
daugiafùnkcis, -ė 1
daugiakãmeris, -ė 1
daugiapakõpis, -ė 2, daugiapakópis, -ė 1
daugiapròfilis, -ė 1
daugiapùnktis, -ė 1
decimètrinis, -ė 1, decimetrìnis, -ė 2
desert̃ as 2, desèrtas 1
desert̃ inis, -ė 1, desèrtinis, -ė 1
dẽšimtkart prv.
devynióliktasis, -oji, devynioliktàsis, -óji
Deviñtinės 1, Devintìnės 2
dìdmenininkas, -ė 1, didmẽnininkas, -ė 1
d�egti, d�egia, d�egė; diẽgti, diẽgia, diẽgė
dìrbantysis, -ioji, dirbantỹsis, -ióji
dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1
dùjinis, -ė 1, dujìnis, -ė 2
duomuõ 3a, 3b
dvipùsis, -ė 2, dvìpusis, -ė 1
dviviẽtis, -ė 2, dvìvietis, -ė 1
egzãminas 3b, 1
ekspert̃ as, -ė 2, ekspèrtas, -ė 1
ekspert̃ inis, -ė 1, ekspèrtinis, -ė 1
energija
1, enèrgija 1
̃
erdvìnis, -ė 2, erdvinis,
-ė 1
̃
eũras 2
euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2
fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1
gáirė 1, gaĩrė 2
gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2
gaisrìnis, -ė 2, gaĩsrinis, -ė 1
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gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1
geoterm
̃ inis, -ė 1, geotèrminis, -ė 1
gyvẽnamasis, -oji, gyvenamàsis, -óji
grindìnis, -ė 2, griñdinis, -ė 1
grìpas 2, 4
gýdantysis, -ioji, gydantỹsis, -ióji
gýdomasis, -oji, gydomàsis, -óji
herbas
̃ 2, hèrbas 1 * (K-3)
hèrbinis, -ė 1, herb̃ inis, -ė 1 * (K-11)
hidroenergija
1, hidroenèrgija 1 * (K-4)
̃
ýda 1, ydà 4
įdomiaĩ, įdõmiai
�m
́ autė 1, įmaũtė 2
im̃bieras 1, imbiẽras 2
inerc̃ ija 1, inèrcija 1
inerc̃ inis, -ė 1, inèrcinis, -ė 1
inert̃ inis, -ė 1, inèrtinis, -ė 1
inert̃ iškai, inèrtiškai
inert̃ iškas, -a 1, inèrtiškas, -a 1
invers̃ ija 1, invèrsija 1
invers̃ inis, -ė 1, invèrsinis, -ė 1
įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo
išorìnis, -ė 2, išórinis, -ė 1
jausmìnis, -ė 2, jaũsminis, -ė 1
jáutiena 1, jaut�ena 1
Jõninės 1, Jonìnės 2
jungtìs 4, 3
kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo
kaitýti, kaı̇ t̃ o, kaı̇ t̃ ė; káityti, káito, káitė
kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1
keleivìnis, -ė 2, keleĩvinis, -ė 1
ketvirt̃ is 2, kẽtvirtis 1
komerc̃ ija 1, komèrcija 1
koncernas
̃ 2, koncèrnas 1
koncert̃ as 2, koncèrtas 1
koncert̃ inis, -ė 1, koncèrtinis, -ė 1
kontéineris 1, konteĩneris 1
kontroversija
1, kontrovèrsija 1
̃
kontrovers̃ iškai, kontrovèrsiškai
kontrovers̃ iškas, -a 1, kontrovèrsiškas, -a 1
kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis,
norma“
laimìngasis, -oji, laimingàsis, -óji
láiptai 1, laĩptai 2
láiptas 1, laĩptas 2
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láiptinė 1, laiptìnė 2, laĩptinė 1
laĩsvas, -à 4, láisvas, -à 3
lė́šos 1, lė̃šos 4
lėtìnis, -ė 2, lė̃tinis, -ė 1
lytìnis, -ė 2, lỹtinis, -ė 1
maloniaĩ, malõniai
mãžmenininkas, -ė 1, mažmẽnininkas, -ė 1
mẽdžiaga 1, medžiagà 3b
milimètrinis, -ė 1, milimetrìnis, -ė 2
mókestinti, mókestina, mókestino; mokẽstinti, mokẽstina, mokẽstino
mūrìnis, -ė 2, mū́rinis, -ė 1
naftà 2, 4
negalià 2, nẽgalia 1
neĩgiamas, -à 3b, neĩgiamas, -a 1
nèrvinis, -ė 1, nerṽ inis, -ė 1
nervinti,
nervina,
nerṽ ino; nèrvinti, nèrvina, nèrvino
̃
̃
b
netvarkà 3 , nẽtvarka 1
nulémti, nùlemia, nulė́mė; nulem̃ti, nùlemia, nùlėmė
núomoti, núomoja, núomojo; nuomóti, nuomója, nuomójo
nusikals̃ tamai
nuskambė́ti, nùskamba, nuskambė́jo
Õninės 1, Onìnės 2
paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b
pabrė́žti, pabrė́žia, pabrė́žė; pabrė̃žti, pabrė̃žia, pàbrėžė
pagálbininkas, -ė 1, pagalbiniñkas, -ė 2
pagalbìnis, -ė 2, pagálbinis, -ė 1
páiniava 1, painiavà 3a
pakañkamas, -à 3b, pakañkamas, -a 1
pàprastinti, pàprastina, pàprastino; paprãstinti, paprãstina, paprãstino „daryti paprastesnį,
ne tokį sudėtingą“
pãpuošalas 34b, papuõšalas 3b
pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1
pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1
pasė́lis 1, pasėlỹs 3b
pas�ekti, pas�ekia, pas�ekė; pasiẽkti, pasiẽkia, pàsiekė
paslaugiaĩ, paslaũgiai
patarlė̃ 3b, patarl̃ ė 2
pãtiekalas 34b, patiẽkalas 3b
patogiaĩ, patõgiai
pãveldas 3b, pavéldas 1
paveldė́ti, pavéldi, paveldė́jo; pavéldėti, pavéldi, pavéldėjo
pažodìnis, -ė 2, pažõdinis, -ė 1
perimètras 2, perìmetras 1
pérteklius 1, pert̃ eklius 1
piliãkalnis 1, pìliakalnis 1
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pirmà, pìrma prv.
planìnis, -ė 2, plãninis, -ė 1
pléntas 1, pleñtas 2
plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2
pop�ermalkės 1, põpiermalkės 1
pórinis, -ė 1, põrinis, ė 1
pradiniñkas, -ė 2, prãdininkas, -ė 1
prieĩnamai
pris�ekti, pris�ekia, pris�ekė; prisiẽkti, prisiẽkia, prìsiekė
pròcentas 1, proceñtas 2
procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1
próga 1, progà 4
próginis, -ė 1, prõginis, -ė 1
pròmilė 1, promìlė 2
pusiãsalis 1, pùsiasalis 1
pusryčiáuti, pusryčiáuja, pusryčiãvo; pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo
raĩdė 2, raidė̃ 4
rãšantysis, -ioji, rašantỹsis, -ióji
rezervinis,
-ė 1, rezèrvinis, -ė 1
̃
riñkliava 1, rinkliavà 3b
rugiãgėlė 1, rùgiagėlė 1
rū́šinis, -ė 1, rū̃ šinis, -ė 1
rū́šis 1, rūšìs 4
sąmojìngai, są́mojingai
sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1
sąmonìngai, są́moningai
sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1
samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo
santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo
santykìnis, -ė 2
są́vadas 1, 3b
saváitinis, -ė 1, savaitìnis, -ė 2
sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo
saviniñkas, -ė 2, sãvininkas, -ė 1
sąžinìngai, są́žiningai
sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1
serveris
1, sèrveris 1
̃
servisas
1, sèrvisas 1
̃
s�ekti, s�ekia, s�ekė; siẽkti, siẽkia, siẽkė
s�eti, s�eja, s�ejo
sijà 4, 2
sinerg̃ ija 1, sinèrgija 1
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skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2
skaitmenìnis, -ė 2, skaitmẽninis, -ė 1
skaĩtmeninti, skaĩtmenina, skaĩtmenino; skaitmẽninti, skaitmẽnina, skaitmẽnino
skambė́ti, skam̃ba, skambė́jo
skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2
smalk̃ ės 2, smálkės 1
smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2
smė̃lis 2
smùlkmeniškai, smulkmẽniškai
smùlkmeniškas, -a 1, smulkmẽniškas, -a 1
smùlkus, -i 3, smulkùs, -ì 4
smurt̃ as 2, smùrtas 1
smurt̃ ininkas, -ė 1, smùrtininkas, -ė 1
smurt̃ inis, -ė 1, smùrtinis, -ė 1
spáusdinti, spáusdina, spáusdino; spausdı̇ ǹ ti, spausdı̇ ǹ a, spausdı̇ ǹ o
spaustùvė 2, spáustuvė 1
spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1
sraũtas 2, 4
sumìnis, -ė 2, sùminis, -ė 1
suskambė́ti, sùskamba, suskambė́jo
suvókti, suvókia, suvókė; suvõkti, suvõkia, sùvokė
sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1
sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1
sváinė 1, svaĩnė 2
sváinis 1, svaĩnis 2
svarmuõ 3b, 3a
svérti, svẽria, svė́rė; svert̃ i, svẽria, svė̃rė
šaliniñkas, -ė 2, šãlininkas, -ė 1
šašlýkas 1, šašlỹkas 2
šeimìnis, -ė 2, šeĩminis, -ė 1
šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1
šilãgėlė 1, šìlagėlė 1
šilãuogė 1, šìlauogė 1
šilãžolė 1, šìlažolė 1
šìlumininkas, -ė 1, šiluminiñkas, -ė 2
šiùkšlinė 1, šiukšlìnė 2
šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1
tarmìnis, -ė 2, tarm
̃ inis, -ė 1
tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1
tarpìnė 2, tárpinė 1
tárpinis, -ė 1, tarpìnis, -ė 2
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tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1
tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1
taurė̃ 4, taũrė 2
tautìnis, -ė 2, taũtinis, -ė 1
teĩgiamas,-à 3b, teĩgiamas,-a 1
teisė́tai, téisėtai
teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1
teismìnis, -ė 2, teĩsminis, -ė 1
term
̃ inas 3b, 1
tìkintysis, -ioji, tikintỹsis, -ióji
tikslìnis, -ė 2, tìkslinis, -ė
tiñklas 4
tinklìnis, -ė 2, tiñklinis, -ė 1
tolýgiai, tolygiaĩ
tolygùs, -ì 4, tolýgus, -i 3
trasà 2, 4
trū́kumas 1
tū́kstantasis, -oji, tūkstantàsis, -óji
užbrė́žti, užbrė́žia, užbrė́žė; užbrė̃žti, užbrė̃žia, ùžbrėžė
vadìnamasis, -oji, vadinamàsis, -óji
váišės 1, vaĩšės 2
vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino
vaizdìnis, -ė 2, vaĩzdinis, -ė 1
válgomasis, -oji, valgomàsis, -óji
vardìnis, -ė 2, vard̃ inis, -ė 1
veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2
Vė̃linės 1, Vėlìnės 2
versija
1, vèrsija 1
̃
verslas
4, 2
̃
verslinis,
-ė 1, verslìnis, -ė 2
̃
v�enbalsiai
v�enyti, v�enija, v�enijo; viẽnyti, viẽnija, viẽnijo
vienpùsis, -ė 2, v�enpusis, -ė 1
vienúoliktasis, -oji, vienuoliktàsis, -óji
visúomenininkas, -ė 1, visuomẽnininkas, -ė 1
visuomenìnis, -ė 1, visuomẽninis, -ė 1
visúomeniškai, visuomẽniškai
visúomeniškas, -a 1, visuomẽniškas, -a 1
vỹšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2
žãliava 1, žaliavà 3b
žaliùzės 2, žãliuzės 1
žemdirbỹs, -ė̃ 3a, 3b
žiedìnis, -ė 2, ž�edinis, -ė 1
žìrgininkas, -ė 1, žirginiñkas, -ė 2
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Žõlinė 1, Žolìnė 2
žõlininkas, -ė 1, žoliniñkas, -ė 2
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