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DĖL KAI KURIŲ LIETUVIŲ KALBOS LINKSNIŲ  
IR PRIELINKSNIŲ VARTOSENOS ATVEJŲ KODIFIKACIJOS
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Straipsnyje nagrinėjamas kai kurių linksnių ir prielinksnių vartosenos santykis su „Kalbos patarimų“ sintaksės 
knygelėse fiksuotomis normomis. Aptariama prielinksnio greta su kilmininku vartosena išskirties reikšme, 
būdvardiškojo įnagininko vartosena konstrukcijose su veiksmažodžiu (pa)virsti ir kai kurie polinksnio dėka 
norminamojo vertinimo aspektai. Daugiausia dėmesio skiriama tam tikrų abejonių keliančiam minėtų linksnių 
ir prielinksnių konstrukcijų (ne)norminiam vertinimui, jų pateikčiai norminamuosiuose šaltiniuose, tų atvejų 
tolesnės kodifikacijos perspektyvai aptarti. Straipsnyje remiamasi gausia empirine medžiaga: pavyzdžiais iš 
„Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“, interneto ir kitų dabartinės vartosenos tekstų.
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Įvadas

Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių 
kalbotyros ir komunikacijos katedra nuo 
2012 m. vykdo Valstybinės lietuvių kalbos ko-
misijos finansuojamą projektą „Lietuvių kalbos 
sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su 
dabartine vartosena tyrimas“ (projekto vadovė 
doc. dr. L. Murinienė). Projektas vykdomas 
pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų 
kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyri-
mų 2011–2020 m. programą. Vienas iš projekto 
uždavinių – nustatyti sintaksės normų ir reko-
mendacijų santykį su dabartine vartosena, t. y. 
patyrinėti, kaip dabartinės normos atliepia da-
bartinės vartosenos polinkius, ar nesama kokių 
atotrūkių, neatitikimų ir pan. Į tuos klausimus 
verta dėmesį atkreipti ir dėl to, kad nors nuo 
„Kalbos patarimų“ (toliau – KP) sintaksės da-

lykams skirtų knygelių1 pasirodymo praėjo jau 
dešimtmetis, per tą laikotarpį dėl jose pateiktų 
rekomendacijų nebuvo kaip nors esmingiau 
diskutuota (nebuvo ir knygelių recenzijų). Be 
to, tas dešimtmetis (2003–2013 m.) – kieky-
biškai reikšmingas laikotarpis, per kurį vyko 
ir tam tikrų vartosenos pokyčių, į kuriuos atsi-
žvelgus reikėtų vėl grįžti prie normų peržiūros 
ar net patikslinimo. Kaip teigia R. Miliūnaitė 
(2006a: 50), „didesnis ar mažesnis bendrinės 
kalbos kodifikacijos atsilikimas nuo vartosenos 
pokyčių kelia nuolatinį poreikį tą kodifikaciją 

1 Turimos galvoje antrosios „Kalbos patarimų“ knyge-
lės trys dalys: „Sintaksė: linksnių vartojimas (S1)“; 
„Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S2)“ 
ir „Sintaksė: įvairūs dalykai (S3)“. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
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peržiūrėti. Norint tikslinti ir keisti įteisintas 
bendrinės kalbos normas, reikia remtis ir 
bendrosiomis teorinėmis nuostatomis dėl ko-
difikacijos principų bei kriterijų, gerai išmanyti 
esamą vartosenos padėtį“.

Šiame straipsnyje siekiama pasvarstyti ir 
aptarti tai, kas išryškėjo vykdant projektą ir 
tyrinėjant dabartinę vartoseną – kai kurių 
linksnių ir prielinksnių vartosenos santykį su 
KP fiksuotomis normomis, tų atvejų tolesnio 
vertinimo bendrinės kalbos normos požiūriu 
poreikį ir perspektyvą.

Prielinksnio greta konstrukcijos  
su kilmininku

Pirmiausia norėtųsi aptarti prielinksnio greta 
pateiktį gramatikose, žodynuose (DLKŽe ir 
LKŽe) ir svarbiausiuose norminamuosiuose 
leidiniuose.

„Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ 
teikiama vienintelė šios prielinksninės kons-
trukcijos reikšmė – „buvimo vieta arti daikto 
šono: sėdi greta tėvo, atsistojo greta manęs, eina 
greta vežimo“ (DLKG 2006: 441). Panašiai nu-
rodyta ir akademinėje „Lietuvių kalbos grama-
tikoje“: „Prielinksnis greta vartojamas, žymint 
vietą, esančią šalia to, kas pasakyta priklausomu 
žodžiu“ (LKG II 1971: 591). 

Viena šio prielinksnio reikšmė nurodoma 
ir žodynuose. DLKŽe nurodoma, kad prie-
linksnis greta vartojamas šalia reikšme (Stok 
greta manęs). Labai panašiai greta semantika 
teikiama ir LKŽe. 

J. Šukio knygoje „Lietuvių kalbos linksniai 
ir prielinksniai: vartosena ir normos“, kuri 
laikytina vienu išsamiausių sintaksės reiškinių 
aprašų lietuvių kalbotyroje, prielinksnis greta 
aptariamas prie vienareikšmių prielinksnių: 
„Prielinksnio šalia ir jam sinonimiško prie-
linksnio greta konstrukcijos reiškia vietą, nusa-
kytą konstrukcijoje kilmininko linksniu“, pvz., 
Atsiminė Janulis, kaip, dar vaikelis būdamas, 
klaupdavosi greta motulės (Šukys 1998: 539). 

KP S2 knygelėje vertinami du kilmininki-
nio prielinksnio vartosenos atvejai: greta ko 

vartosena su judėjimo veiksmažodžiais, kai 
judama pro stovintį objektą, laikoma neteik-
tina (akmuo prašvilpė greta obels (= pro (pat) 
obelį), o greta ko ir šalia ko vietos reikšme 
teikiami kaip lygiaverčiai normos variantai 
(KP S2 2003: 40). 

Taigi pagrindiniuose akademiniuose ir nor-
minamuosiuose veikaluose teikiama vienintelė 
prielinksnio greta su kilmininku reikšmė – vie-
tos reikšmė, ir šia reikšme greta variantiškas 
prielinksniui šalia. Ar iš tiesų dabartinėje 
kalboje šis prielinksnis teturi tik tokią seman-
tiką? Patyrinėjus įvairaus pobūdžio dabartinę 
vartoseną2, matyti aiškus polinkis greta vartoti 
išskiriamąja (ar išskirties) reikšme, kaip tam ti-
krą prielinksnio be konstrukcijos su kilmininku 
variantą. Reprezentatyvaus „Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstyno“ duomenys atspindi gana gausų 
prielinksnio greta konstrukcijos vartosenos 
išskiriamąja reikšme paplitimą, pvz.:

Jame greta menininkų dalyvavo ir kultūros 
valdininkai, net kai kurių partijų lyderiai3.

Greta pedagoginės veiklos J. Kalvaitis dar 
vargonavo miestelio bažnyčioje. 

Greta to, visi be išimties jautė poreikį, suvokė 
kaip pareigą.

Greta išvardintųjų, dar redakcijoje dirbo 
Marija Žeromska, Bogdanas Skaržinskis.

Todėl greta gamybos vyksta ir statybos 
darbai.

Greta darbo savo parapijoje, tekdavo važiuo-
ti ten, kur nebuvo kunigo. 

Tuo tikslu greta kitų klausimų Šalys skatins 
pasikeitimus vadybininkais, profesoriais. 

Greta arabų kalbos dėsto daugybę įvairių ir 
įdomių dalykų. 

Greta darbo teatre muzikavo populiariose tuo 
metu kavinėse. 

<...> buvo  įkurti „Komedijos namai“, ku-
riuose greta dramos spektaklių rodytos ir operos.

2 Toliau pateikiami pavyzdžiai imti iš įvairių „Da-
bartinės lietuvių kalbos tekstyno“, sudaryto VDU 
Kompiuterinės lingvistikos centre, dalių – grožinių, 
negrožinių, administracinių ir publicistinių tekstų.

3 Pavyzdžiai iš tekstynų ir kitų dabartinės vartosenos 
tekstų pateikiami autentiškai, kalba netaisyta.
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<...> narystė ES, greta ekonominio augimo, 
užtikrina ir politinį stabilumą. 

Visoje įžymiojo rašytojo išorėje, greta pro-
fesoriško solidumo, krito į akis kažkas labai 
jaunatviška. 

Greta  šių kriterijų reikėtų paminėti ir kitus, 
į kuriuos nebuvo atkreiptas dėmesys.

Greta šių žingsnių imtasi ir „parodomųjų 
demaršų“.

Greta šių pasaulinio masto žvaigždžių išug-
dyta ir daugiau aukštos klasės plaukikų.

Joje greta tikrai reikalingos informacijos 
pateikiama ir pikantiškos medžiagos (šiame pa-
vyzdyje, ko gero, sumišusios vietos ir išskirties 
reikšmės).

Konstrukcijos greta ko vartosena išskirčiai 
reikšti būdinga ir mokslinio stiliaus tekstams. 
Tai rodo gana gausus tokios vartosenos atvejų 
kiekis „Lietuvių mokslo kalbos tekstyne“, pvz:

Greta darbo Fizikos ir matematikos institute, 
prof. V. Straižys ilgus metus dirbo ir neetatiniu 
VU Astronomijos observatorijos vadovu.

Greta šių veiksnių Ginzburgų muzikinės 
karjeros pradžią savotiškai brėžė ir išorinės 
aplinkybės

Greta dalinės rusifikacijos kita lenkų tetaro 
nuopuolio priežastimi paprastai minima Vilniuje 
įsikūrusi Wilhelmo von Schmitkoffo opera.

Greta bendrų valstybės įsipareigojimų tauti-
nių mažumų mokyklų atžvilgiu lietuvių mokyklų 
padėtį Latvijoje bei latvių mokyklų padėtį Lietu-
voje garantavo ir 1931 m. pasirašyta Lietuvos ir 
Latvijos mokyklų konvencija. 

<...> kaimo politika yra patikimas indikato-
rius esmingesnių socialinių pokyčių, kurie greta 
kitų veiksnių yra susiję su gerovės valstybės trū-
kumais <...>.

Labai dažnai išskiriamąja reikšme vartoja-
mos greta ko konstrukcijos (kaip ir analogiš-
kos be ko) papildo sakinio turinį šalutinėmis 
pastabomis, todėl atlieka įterpinių funkciją. 
Tokią atsietą nuo kitų sakinio dalių vartoseną 
paryškina ir atitinkama, įterpiniams būdinga 
skyryba, punktuaciškai sustiprinanti minėtą 
išskirties semantiką, pvz.:

Kuhn,o teigimu, paradigma, greta kitų 
dalykų, apima mokslinėje praktikoje taikomus 
mokslo dėsnius, teorijas4.

Spartoje turtai kaupiami slaptai, nepaisant 
įstatymų griežtumo (greta kitų dalykų, jie drau-
džia žmonėms turėti aukso ir sidabro).

Vienoje spaudos konferencijų Rusijos sos-
tinėje, greta daugybės žurnalistų, dalyvavo ir 
valstybinių ūkio institucijų vadovai.

Čia jis, greta kitų smulkių patarnavimų, 
toliau teikė KGB propagandines paslaugas. 

Tiesa, greta praktinės naudos, kalendorius 
gali atlikti estetinę funkciją. 

Greta minėtojo, Dievas Tėvas taip pat turi 
tam tikrą pagrindinį savo veikimą <...>.

Greta  žemės ūkio produktų importą ribo-
jančių normų, įstatyme numatyti ir eksporto 
reikalavimai.

Kai kurios iš tokių įterptinių konstrukcijų 
linkusios stabarėti ir virsta savotiškomis kolo-
kacijomis5, pvz.:

<...> paprašė, greta kitų, pasisakyti ir 
A. Stulginskį. 

Psichologui, greta kitų, skiriamas pedagogo 
konsultanto vaidmuo

Kolaboravimu laikytini, greta kitų, šie veiks-
mai <...>.

Konkurso sąlygose, greta kitų, buvo įrašyti 
du punktai <...>.

Minėtojo CAFOD  atstovė gydytoja Maura 
O,Donohue tada, greta kitko, pabrėžė <...>.

Greta to, atskiru leidiniu parengta ir ilgalaikė 
Lietuvos ūkio šakų plėtros perspektyva.

Tuomet atsirado naujo tipo institutai – uni-
versiteto institutai, greta to liko keletas ir vals-
tybinių institutų, net žinybinių mokslo įstaigų.

Greta to, buvo išrinkti 5 nauji MA tikrieji 
nariai, 7 nariai korespondentai.

Taigi, nors, kaip matyti iš pavyzdžių, prie-
linksnio greta konstrukcijos su kilmininku 
vartosena išskiriamąja (išskirties) reikšme gana 
gausiai paplitusi, svarbiausiuose gramatikos 

4 Čia pateikiami „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ 
pavyzdžiai.

5 Apie kolokacijų sampratą plačiau žr. Marcinkevičienė 
2010: 70–87.
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ir normų aprašuose ji nėra minima. Dėl to 
randasi realios vartosenos ir fiksuotųjų normų 
neatitiktis, kuri sukelia nemažai nepatogumų 
tiek kalbos vartotojams, tiek ir jos tvarkytojams 
(redaktoriams, stilistams ir kt.). Kyla klausimų, 
ar tokio tipo konstrukcijos tinkamos bendrinėje 
kalboje, jei taip, koks jų vertinimo (tinkamumo) 
laipsnis, savos jos ar verstinės ir kt. Kad būtų 
galima tiksliai atsakyti į tuos klausimus, reikia 
daug gilesnio ir platesnio tyrimo, o šiuo straips-
niu tik siekiama atkreipti dėmesį į šią neatitiktį 
ir konstatuoti tam tikrą normų tikslinimo (ar 
papildymo) būtinybę. Atsižvelgiant į jų gausą, 
minėtos semantikos prielinksnio greta kons-
trukcijas, matyt, reikėtų vadinti perspektyvio-
sios vartosenos atvejais, kurie yra potencialiai 
kodifikuotini (terminai iš Miliūnaitė 2006b: 22). 
Straipsnio autoriaus nuomone, įtraukiant mi-
nėtos semantikos konstrukcijas į norminamąjį 
aprašą ir pateikiant jų vertinimą, bene geriausiai 
tiktų vengtinų vartoti (su žyma vngt.) statusas, 
mat vengtinais reiškiniais, be kita ko, laikomi 
ir tie, kurių normos dar diskutuotinos, nepa-
kankamai ištirtos ir pan. (plačiau žr. vertinimo 
laipsnių apibūdinimą KP pratarmėse). Ilgainiui, 
nuodugniau ištyrus tokias konstrukcijas, būtų 
aiškesnė ir jų (ne)norminė vertė. 

Būdvardiškojo6 įnagininko vartosena  
su veiksmažodžiu virsti

Kitas šiame straipsnyje svarstomas klausimas – 
kaip normos požiūriu vertinti būdvardiškąjį 
įnagininką, vartojamą su veiksmažodžiu (pa)
virsti. KP knygelėje „Sintaksė: linksnių vartoji-
mas (S1)“ būdvardiškojo įnagininko vartosena 
būvio reikšme vietoj dvejybinių linksnių verti-
nama griežtai – kaip neteiktinas reiškinys. Šis 
atvejis pažymėtas ir žvaigždute – taigi yra laiko-
mas didžiąja kalbos klaida (KP S1 2003: 78–85). 

KP S1 knygelėje išlygų, kai būvio raiška 
galima įnagininku (ar bent nelaikoma dideliu 

6 Būdvardiškosiomis laikomos būvio (būsenos) reikšme 
vartojamos būdvardžių, kai kurių skaitvardžių, įvar-
džių ir dalyvių formos.

pažeidimu), daroma tik su trimis veiksmažo-
džiais. Skirti su būdvardiškuoju įnagininku lai-
koma vengtinu pasakymu (taisoma konstruk-
cija su dvejybiniu galininku, pvz., Ką paskyrė 
atsakingu (- atsakingą) už technikos priežiūrą?, 
KP S1 2003: 85), pripažinti kokiu yra lygiaver-
tis normos variantas su dvejybiniu galininku 
(KP S1 2003: 85), o konstrukcijos skelbti kokiu 
kažkodėl teikiamas jau kitoniškas vertini-
mas – įnagininko vartosena laikoma šalutiniu 
normos variantu (KP S1 2003: 86). Valstybi-
nės lietuvių kalbos komisijos nutarime „Dėl 
Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ (toliau DKKS) 
išimtine, normos nežeidžiančia (greta skelbti, 
pripažinti) taip pat laikoma būdvardiškojo 
įnagininko vartosena su veiksmažodžiais lai-
kyti, vadinti. Taigi, kaip matyti, svarbiausiuose 
norminamuosiuose šaltiniuose būdvardiškųjų 
įnagininkų, nelaikytinų normos pažeidimais, 
kiekis ir vertinimo laipsnis įvairuoja, o virsti 
kokiu tarp jų nėra minimas.

Virsti kuo turi ir sintaksinės raiškos variantą 
virsti į ką. Toks variantiškumas būdingas ne 
tik daiktavardinei, bet ir būdvardinei raiškai. 
Tai rodo ir LKŽe pavyzdys Ametistai šildomi 
pečiuje: iš ružavų virsta į geltonus. Kaip lygia-
verčiai normos variantai šie atvejai teikiami KP 
knygelėje „Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių 
vartojimas“ (KP S2 2003: 45).

Taigi, paisant aptariamųjų atvejų pateikties 
ir vertinimo KP S1 knygelėje ir „Didžiųjų kal-
bos klaidų sąraše“, būdvardiškųjų kalbos dalių 
įnagininko vartosena su virsti taip pat turėtų 
būti laikoma dideliu normos pažeidimu. Tačiau 
J. Šukys teigia, kad „su pačiu ryškiausiu virtimo 
reikšmės veiksmažodžiu virsti ir jo vediniais 
dabar jau vartojamas būdvardiškųjų kalbos 
dalių įnagininkas“ ir kad „kartais pavartojamas 
vardininkas čia neatrodo neįprastas“ (Šukys 
1998: 254–255). J. Šukys pateikia pavyzdžių tiek 
iš mokslinių, tiek iš grožinių tekstų (Potencinė 
energija virsta kinetine; Vanduo virto stebu-
klingu). Tai patvirtina ir „Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstyno“ duomenys, iš kurių matyti, 
kad dabartinėje vartosenoje virsti konstrukcijos 
su būdvardžių ir kitų būdvardiškai vartojamų 
žodžių įnagininku labai gajos, pvz.: 
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Tokia meilė, nesujungta su artimo meile, gali 
virsti agresyvia.

<...> tačiau tai negali būti pretekstas virsti 
bulvarine ir stengtis kam nors įtikti.

Blogasis bet kuriuo metu gali virsti geru.
Prekyba degalais neturėtų virsti konkuren-

cine.
<...> „atsirado nesutarimų, kurie gali virsti 

labai rimtais“, teigė K. Uoka.
Dabar juk administracinė atsakomybė virsta 

baudžiamąja.
<...> tiesos ir racionalumo klausimai virsta 

beprasmiais.
Palengva dvikalbiai Mažosios Lietuvos gy-

ventojai virsdavo vienkalbiais.
Kaip sutrukdyti nelegaliam kapitalui virsti 

legaliu?
<...> liga iš „lėtai progresuojančios“ gali virsti 

„agresyvia“.
Bet tai visiškai nereiškia, kad tie butai, ku-

riuose jie dabar gyvena, pavirto tarnybiniais. 
Individų pasiskirstymas iš tolygaus ar grupi-

nio gali virsti atsitiktiniu. 
Tėte, ar visada žvaigždžių lietus pavirsta 

tokiu?
„Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“ pavyko 

rasti tik vieną sakinį, kuriame su virsti varto-
jamas būdvardinis dvejybinio vardininko dė-
muo – Elena įskrisdavo į jį ir sparneliai virsdavo 
auksiniai. Tai parodo, kad dabartinė vartosena 
menkokai remia „Kalbos patarimuose“ fiksuotą 
kodifikuotą normą (arba ji kitaip interpretuo-
jama), todėl svarbu konstatuoti gana didelį 
realiosios vartosenos ir esamos normos atotrūkį.

Tiesa, pasitaikė pasakymų, kuriuose esama 
moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko 
ir įnagininko homoformiškumo, todėl tais 
atvejais nėra drąsu ir tikra teigti, kad su virsti 
pavartotas būdvardžio įnagininkas, nors tai 
labiausiai tikėtina (toliau pavyzdžiai iš „Dabar-
tinės lietuvių kalbos tekstyno“):

Tokia situacija gali virsti absurdiška.
Prasta diena, kai taip nežmoniškai skauda 

pilvą, gali staiga virsti sėkminga.
Froidiška asmenybė dažnai pasižymi didele 

fizine jėga, kuri afekto metu gali virsti „žvė-
riška“.

Taigi būdvardiškojo įnagininko vartosenos 
su veiksmažodžiu (pa)virsti atvejų analizė aiš-
kiai rodo esant poreikį peržiūrėti (švelninti) 
esamą bendrinės kalbos normą ir nelaikyti 
konstrukcijų (pa)virsti kokiu gramatikos pa-
žeidimais, juo labiau didžiosiomis kalbos 
klaidomis.

Kai kurie polinksnio dėka konstrukcijų 
vartosenos atvejai

Verta atkreipti dėmesį ir į kelių polinksnio 
dėka vartosenos atvejų norminamojo verti-
nimo netolygumus. KP knygelėje „Sintaksė: 
prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S3)“ 
nevienodai normos požiūriu vertinami ir todėl 
skyrium pateikiami labai panašios semantikos 
polinksnio dėka konstrukcijų vartojimo atvejai. 
2.2 punkte konstrukcija ko dėka laikoma veng-
tina, „kai priežastį sukelia koks reiškinys arba 
daiktas, o ne asmuo“, pvz., Šių priemonių dėka 
(- Dėl šių priemonių) avarijų sumažėjo (KP S2 
2003: 35), o 3 punkto atvejis, kai ko dėka žymi 
būdą, kartu ir priemonę, teikiamas kaip ne-
teiktinas, taigi nenorminis, pvz., Ar įmanoma 
paveikti elgesį vaistų ir hormonų dėka (= vaistais 
ir hormonais)? (KP S2 2003: 35). Panašiai šiuos 
atvejus interpretuoja ir vertina J. Šukys. Jis tei-
gia, kad „dėka konstrukcijų geriau nevartoti, jei 
veiksmo ar būsenos, nors ir palankios, sukėlėjas, 
priežastis yra šia konstrukcija nurodytas koks 
reiškinys ar daiktas, o ne asmuo, nes dėkoja-
ma paprastai tik asmeniui (Šukys 1998: 546). 
Taigi, polinksnio dėka konstrukcijų reikėtų 
vengti tada, kai jos nežymi asmens sukeliamos 
palankios būsenos. Vadinasi, tai iš esmės tas 
pats vertinamasis reiškinys, to paties vertinimo 
laipsnio atvejis. Vis dėlto J. Šukys (kuris yra ir 
KP S2 bendraautoris) atvejus, kur „pirmenybę 
reikėtų teikti priemonės įnagininkui“ linkęs 
taisyti griežčiau, pvz., Žmogus visus darbus 
atlikdavo raumenų dėka ( - raumenimis) (Šukys 
1998: 547). Ar iš tiesų šie dėka vartosenos atve-
jai yra normos požiūriu skirtingai vertintini? 
Kiek pagrįsta juos kaip semantiškai netapačius 
atskirti ir nevienodai interpretuoti?
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Patyrinėjus dabartinę polinksnio dėka var-
toseną, matyti, kad būdo (sykiu ir priemonės) 
ir priežasties reikšmės neretai susipynusios, 
pvz., J. Loewo pokšto dėka išgarsėjęs berniukas 
tapo interneto sensacija (int., žiūrėta 2012-08-
28) – juodesniu šriftu išskirtai polinksninei 
konstrukcijai galima kelti tiek būdo aplinkybės 
(kaip išgarsėjęs?), tiek ir priežasties aplinky-
bės klausimą (kodėl išgarsėjęs?). Kiti panašūs 
atvejai: 

Interneto dėka reklama tapo efektyvesnė 
(int., žiūrėta 2012-08-28). 

Naujausių technologijų ir senovės kvapų 
terapijos dėka nuraminsite sielą ir atgaivinsite 
mintis (rekl. l., 2011 m.).

Europos žmonių, gyvenančių persodintų or-
ganų dėka, ir dializuojamųjų federacijos sporto 
žaidynėse Zagrebe Lietuvos atstovė laimėjo sida-
brą! (int., žiūrėta 2012-09-15).

Būtina paminėti, jog limfinis aparatas atlieka 
gynybinę organizmo funkciją, jo dėka limfiniuo-
se mazguose sulaikomi įvairiausi mikroorganiz-
mai (int., žiūrėta 2012-12-21).

Kiekviename kremo indelyje yra integruota 
apsauginė dozavimo membrana. Šios mem-
branos dėka  kremas neturi tiesioginio sąlyčio 
su išorine aplinka (nepatenka įvairūs mikroor-
ganizmai liečiant rankomis) (rekl. l., 2012 m. 
rugsėjo 14 d.).

Kvedaravičius: „Gynybos dėka lietuviai gali 
sulaužyti italų emocinį užtaisą“ (antraštė int., 
žiūrėta 2013-09-18).

Krizės dėka W. Buffett jau uždirbo 10 mlrd. 
litų pelno (int., žiūrėta 2013-10-08).

Vertinant šiuos pavyzdžius normos po-
žiūriu, gana keblu nustatyti, ar jie neteiktini ir 
griežtai taisytini, ar vengtini, dideliu pažeidimu 
nelaikytini, o tai, ko gero, sukelia tokio tipo 
polinksnio dėka atvejų vartosenos ir redagavi-
mo (taisyti ar netaisyti) sunkumų. Kad jų būtų 
išvengta, matyt, reikėtų svarstyti, ar nevertėtų 
šiuos du nevienodai KP S2 knygelėje vertina-
mus atvejus sujungti į vieną – taisytini (vengti-
ni) ko dėka atvejai, reiškiantys priežastį (kurią 
sukelia koks reiškinys ar daiktas, o ne asmuo) 
ir būdą (priemonę).

Išvados ir rekomendacijos

1. Panagrinėjus kalbamuosius vartosenos 
atvejus ir jų pateiktį svarbiausiuose normi-
namuosiuose šaltiniuose, matyti, kad tam 
tikrais atvejais plėstina kodifikacijos aprėptis 
arba tikslintina norma, nes dabartinė kodifi-
kuotoji norma kai kurių sintaksės reiškinių 
vartosenos nefiksuoja arba nepakankamai 
tiksliai ją fiksuoja ir vertina. KP visai neapta-
riama prielinksnio greta vartosena išskyrimo 
reikšme, būdvardiškasis įnagininkas su virsti 
laikomas neteiktinu, nes nėra priskiriamas 
prie išimtinių, normos nežeidžiančių atvejų, 
o iš esmės tapačios semantikos ir to paties 
tipo polinksnio dėka vartosena priemonei 
reikšti kodifikuojama skirtingai.

2. Toks kodifikacijos ir realiosios vartosenos 
atotrūkis (netolygumas) sudaro tam tikrų 
keblumų bendrinės kalbos vartotojams ir 
tvarkytojams, todėl randasi poreikis tikslinti 
esamas normas, o panašaus tipo atvejus ver-
tinti ir kodifikuoti kiek įmanoma tiksliau ir 
tolygiau, ypač rengiant naują KP redakciją.
2.1. Prielinksnio greta vartosena išskiriamą-
ja (išskirties) reikšme galėtų būti laikoma 
vengtinu atveju (su žyma vngt.) – kaip dar 
nenorminis, nepakankamai ištirtas reiški-
nys.
2.2. Būdvardiškojo įnagininko vartosena 
su veiksmažodžiu virsti pripažintina kaip 
išimtinis, normos nežeidžiantis atvejis (kaip 
ir su veiksmažodžiais pripažinti, laikyti, (pa)
skelbti, vadinti, skirti).
2.3. Būdo, kartu ir priemonės, sukeliančios 
priežastį, reikšme vartojamos polinksnio 
dėka konstrukcijos norminis vertinimas vie-
nodintinas: galbūt būtų tikslinga, kad tokia 
vartosena būtų laikoma vengtina.
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CODIFICATION OF SOME USAGE CASES OF LITHUANIAN  
LANGUAGE CASES AND PREPOSITIONS

Vidas Valskys

The present article is related to analysing several cases of the relationship between usage of cases and preposi-
tions with the norms indicated in the syntax booklet “Language Advice”. The article is a discussion regard-
ing some normative evaluation aspects regarding the usage of the preposition “greta” (next to) having the 
meaning of exception (exclusion), usage of the adjectivised instrumental case in constructions with the verb 
“(pa)virsti” (to turn, to become, to grow, to get) and some cases of the postposition “dėka” (with the help of). 
Utmost attention is paid to discussion of (non)normative evaluation of some constructions including usage 
of the said cases and prepositions that are doubtful in some aspects, their presentation in normative sources 
and further prospects related to further codification of the said cases. The article is based on vast empirical 
materials: examples from the “Corpus of the Contemporary Lithuanian”, the Internet and other texts related 
to contemporary usage. 
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