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Sakinj daZnai prapleC¢ia (neretai labai) jo branduolj sudaran¢iy sakinio daliu

palydovai, papildantys ir patikslinantys zodziu, nuo kuriy jie priklauso, reiksmes. Jie vadinami sakinio daliy komponentais, modifikatoriais, 0 tradicinéje

gramatikoje — pazyminiais. Pagal sintaksini ju rySi su Zodziu, kuri pazymi, skiriami modifikatoriai (derinamieji pazyminiai) ir kvalifikatoriai (nederinamieji
pazyminiai).
Valstybes dokumenty kalbai bidingos ilgos, keliy pakopy vardazodzius pa-

zymin¢ios nederinamosios zodziy grupés — kvalifikatoriai. Ju vartojima lemia
poreikis kuo detaliau apibidinti kalbamus objektus ir reiSkinius. Mat viena i§

pagrindiniy valstybés dokumenty kalbos ypatybiy yra tikslumas, o jo siekiant ir
tenka formuoti ilgas, sudétingos strukttiros zodziy grupes, kad sutelktai — vienu
sakiniu — bitu perduota kuo iSsamesné informacija.
Prie nederinamosios Zodziy grupés centro — pagrindinio zodzio — valdymo
budu prijungiamas linksnis arba priSliejama bendratis, kurie savo ruoZtu gali
turéti nuo jy priklausomy Zodziy. Pagal junglumo ypatybes reikéty skirti paprastus daiktavardzius ir daiktavardzius, padarytus i§ veiksmazodziu.
Kvalifikatoriy kilmininky grandiné

Valstybes dokumenty kalboje labai daznai vartojamas kvalifikatorius kilmi-

ninkas. To priezastis — kilmininko gebéjimas apibidinti daikta ivairiais pozitriais. Todel kilmininkas yra daZniausias linksnis jvairiuose instituciju, istaigu,
imoniy, organizaciju ir ju padaliniu, pareiginy, dokumenty pavadinimuose. Jie
sudaromi su keliais jvairiai tarpusavyje susijusiais kilmininkais, pvz.: Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija; Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos apsaugos policija; Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos
Busto politikos skyrius. Tokias iSpléstas vardazodines grupes sudaro keliu pakopy (laipsniy, rangy) kilmininkai, kurie savo ruoztu dar gali turéti priklausomu
kilmininku, pvz.: Kultiiros ministerijos (I laipsnio grupé, sudaryta i§ dvieju kilmi-

ninky), Kultiiros vertybiy apsaugos departamentas (II laipsnio grupé — trys kilmi-

ninkai). Tokios iSpléstinés kilmininky grandinés leidzZia nurodyti kalbamo objekto juridinj pavalduma ir kitus jo skiriamuosius pozymius.
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Viena i dazniausiy kilmininko reikSmiy pavadinimuose — juridinis pavaldumas: Vidaus reikaly ministerijos Policijos departamentas; Uzsienio reikaly ministerijos Konsulinés informacijos skyrius; Susisiekimo ministerijos Civilinés aviacijos
departamento Oro uosty skyrius; Krasto apsaugos ministerijos Kariniy oro pajégu
Oro erdvés kontrolés tarnyba.

Kita dazna kilmininko reikSmé pavadinimuose — veiklos sritis arba pobudis:

Statistikos departamentas; Ekonomikos ministerija; Valstybés saugumo departamentas; Konkurencijos ir vartotojy teisiy. gynimo tarnyba. Veiklos srities arba po-

budzio kilmininkai jeina j juridinio pavaldumo kilmininku grupes, pvz.: Kultiiros (veiklos sritis) ministerijos (visas junginys — I laipsnio grupé) Leidybos (veiklos sritis) skyrius (visas junginys — II laipsnio grupé).
Neretai tokiuose pavadinimuose bina ir derinamuju pazyminiy ar kitokiy
(ne kilmininko) linksniu, pvz.: Valstybinés energetikos istekliy kainy ir energetinés

veiklos kontrolés komisija; Lietuvos Respublikos Vyriausybés atstovy apskrityse tarnybos; Lietuvos Respublikos Vyriausybes pataréjas tarptautiniy santykiy klausimais;
Lietuvos Respublikos Vyriausybés Rysiy su Seimu atstovas; Lietuvos Respublikos
Seimo atstovas spaudai.
Viena i8 priezasciy, lemianciy kilmininky grandiniy daznuma valstybés dokumenty kalboje, — reikalavimas oficialiojoje vartosenoje pateikti pilnus institucijy pavadinimus, nurodant visas aukStesniasias pavaldumo grandis, pvz.: Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos Migracijos departamentas, Lietuvos
Respublikos rysiy ir informatikos ministerijos Valstybiné elektros rySiy inspekcija;
Lietuvos Respublikos pramonées ir prekybos ministerijos Prekybos departamento Prekybos koordinavimo skyrius.
Kai ivardijami dalykai susije su institucija, kurios pavadinima sudaro keliu
laipsniy kilmininky grupe, dar prisideda vieno laipsnio pazyminys. Tokie yra:
pareigy pavadinimai, pvz.: Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos
Stabo skyriaus virSininkas; Vidaus reikaly ministerijos Policijos departamento Kri-

minalinés policijos paieskos valdybos Neteisétos narkotiky gamybos ir apyvartos

kontrolés poskyrio komisaras;
dokumentu, reglamentuojanéiy institucijos veikla, pavadinimai, pvz.: Valstybinés visuomenés sveikatos priezitiros tarnybos pasienio kontrolés posty darbo
taisykles; Lietuvos Respublikos vandens transporto valstybinés kontrolés ir saugaus plaukiojimo inspekcijos teikiamy paslaugy tarifai; Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniy vienety ir gyvenamyjy vietoviy valstybinio registro nuoStatai.
Ilgos kilmininky grandinés gali susidaryti ir kitokiy dokumentu pavadini-

muose, kur néra ai8kios juridinio pavaldumo hierarchijos, ar kity reiksmiu

daiktavardiniuose pasakymuose, pvz.: Lietuvos Respublikos zemés gelmiy istatymo projektas; Lietuvos Respublikos daugiabuciy namy savininky bendrijy jstatymo igyvendinimo tvarka; Alkoholio bendrojo suvartojimo mazinimo ekonomines priemones; Programos projekto rengimo konkurso komiteto darbo reglamen-
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tas; prekybos maklerio dienyno tvarkymo pazeidimas; muitinés tarpininko atstovo pazyméjimo galiojimo laikas.
Ilgos kilmininky grandinés apsunkina stiliy, i§ dalies ir teksto suvokima,
bet jos atsiranda del valstybés dokumentuose vartojamy pavadinimy specifi-

kos.

VeiksmaZodiniu daiktavardziy kvalifikatorius — kilmininkas
Valstybés dokumentu kalboje kilmininkas daznai vartojamas prie veiksmazodinio abstrakto. Toks kilmininkas, be atributinés reikSmes, turi ir kitokiu, gi-

liau slypinéiu reikSmiu. ,,Lietuviy kalbos gramatikoje“ raSoma: Sis kilmininkas iSlaiko tokias pat reikSmes, kaip su atitinkamu veiksmazodziu santykiaujan-

tis linksnis“ (LKG 1976: 417). A. Valeckiené tokio kilmininko reikSmes diferencijuoja pagal pamatinio veiksmazodzio tranzityvuma: ,,Kai veiksmo abstraktas
sudarytas i§ intranzityviniu veiksmazodziu, kilmininkas zymi veiksmo subjekta

[...], 0 kai veiksmo abstraktas sudarytas i$ tranzityviniy veiksmazodziy, kilmi-

ninkas zymi veiksmo objekta“ (Valeckiené 1998:
kalboje yra abieju reikSmiy atveju, pvz.:

Keleiviyu

skridimas

152). Valstybes dokumentu

be bilieto — uztraukia baudgq iki vieno simto lity

(ATPK 1996: 91); Pilieéiu neatvykimas pagal Saukimg | tikraja kraSto apsaugos tarnybq arba mokymus be pateisinamos prieZasties iki dvieju pari — uztrau-

kia penkiy Simty lity baudq (ATPK 1996: 157) — subjekto kilmininkai Salia is

intranzityviniu veiksmazodziy padarytu daiktavardziu; Tycinis telefono automato arjokabinos gadinimas —uztraukia baudq nuo penkiy Simty iki vieno titkstancio lity (ATPK 1996: 100); Tycinis neteisétas Lietuvos Respublikos valstybéssienos peréjimas —baudziamas laisvés atémimu iki trejy metu arba bauda
(BK 1997: 78) — objekto kilmininkai Salia i$ tranzityviniu veiksmazodziu padarytu daiktavardziu.

Iprasta kilmininko vieta daiktavardiniame junginyje yra prieS daiktavardi

(GenN), kurj jis pazymi. Tokia jo pozicija ir cituotuose sakiniuose, nesvarbu,
kokia reikSme, veiksmo objekto ar subjekto, jis turi. Valstybes dokumentu kalboje daugiausia problemy kelia tie atvejai, kai veiksmazodzio abstraktas padarytas iS tranzityvinio veiksmazodzio, o kilmininkas zymi asmeni, kuris gali buti
ir veiksmo subjektas, ir objektas ar turéti kita reikSme, pvz.:
Neteisétasdarbuotojo atleidimas is darbo del asmeniniy paskaty [...] —
baudziamas pataisos darbais [...] (BK 1997: 97); Krasto apsaugos prievolininky ir
Saukiamuyjy tycinis kariniy liudijimy sugadinimas arnertpestingas laiky mas —baudziamas [...] (ATPK 1996: 159).
Tokios trafaretines strukturos sakiniai vartojami kodeksuose (butent Lietuvos Respublikos baudziamajame kodekse ir Lietuvos Respublikos administraciniy teisés pazeidimu kodekse): pirma nurodomas veiksmas, kuris uztraukia
bauda (baudziamas), paskui bausmés riSis ir dydis. Veiksmas apibidinamas
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daiktavardine grupe, jos pagrindinis zodis yra veiksmazodinis abstraktas, 0 jo

skiriamaji pozymi apibrézia kilmininkas.
Daznai tenka nurodyti ir veiksmo subjekta, ir objekta, 0 ju raiska ir vieta
vardazodinéje grupeje yra ta pati, t. y. kilmininkas eina prieS pagrindini zodi.
Taciau norint atskirti viename sakinyje esanti subjekta nuo objekto, i daikta-

vardini junginj perkeliama veiksmazodinio junginio zodziy tvarka (SVO), pvz.:

pareigtinas atleido darbuotojq is darbo > pareigiino atleidimas darbuotojo is darbo.
Toks pasakymas griozdiskas stiliaus pozitiriu, bet valstybes dokumentuose jis
neisvengiamas, kai daiktavardiniu junginiu reikia nurodyti ir veiksmo atlikeja,
ir patienta — ta veiksma patiriant] objekta. Kartais tokiuose daiktavardiniuose
junginiuose tik zodziy tvarka padeda atskirti subjekta nuo objekto, pvz.:
Nepilnamecio tévy arba kityasmeny nugirdymas nepilnamecio —
uztraukia baudg [...] (ATPK 1996: 125); Motinos tycinisnuzZudymas savo
kiidikio gimdymo metu arba tuojau po gimdymo — baudziamas laisvées atémimu iki penkeriy mety [...] (BK 1997: 82).
Abieju kilmininky (subjekto ir objekto) ra8yti prieS veiksmazodini abstrakta

negalima, nes tada susidaryty kitokios reikSmés junginys, plg. motinos nuzudy-

mas kiidikio ir motinos kiidikio nuzudymas. Del kilmininko daugiareikSmiskumo minéta Zodziu tvarka — subjekto kilmininkas — veiksmaZodinis abstraktas —

objekto kilmininkas, iSlieka ir tada, kai objektas yra ne asmuo ir jo negalima

supainioti su subjektu, pvz.:
KraSto apsaugos tarnybos prievolininko vengimas karinés iskaitos
[...] — baudziamas laisvés atémimu iki vieneriy mety (BK 1997: 110); Asmeny
igijimas, laikymas, perdavimas kitiems asmenims arba pardavimas

lygiavamzdzio Sautuvo
[...] (ATPK 1996: 146).

ar arbaleto

be policijos leidimo — uztraukia bauda

Tokiy atveju, kai daiktavardiniu junginiu zymimas ir veiksmo subjektas, ir
objektas, o objektas — ne asmuo, yra zymiai daugiau negu tu, kai objektas —
asmuo. Todel galima teigti, kad objekto kilmininkas vartojamas po veiksmazodinio abstrakto ne vien norint atskirti subjekta nuo objekto, tuo siekiama i8vengti galimy ivairiy interpretaciju del kilmininko daugiareikSmiskumo.

Kartais ir abiejy reik8miy kilmininkai pavartojami prieS pagrindini Zodi: pir-

masis — subjekto, antrasis — objekto, bet jie turi biti atskirti kity zodziu, daz-

niausiai derinamojo pazyminio. Vis delto tokie pasakymai néra pakankamai

aiSkiis, pvz.:
Civilinés aviacijos direkcijos pareigtiny klaidingos informacijos perdavimas
orlaivio jgulai [...] — uzZtraukia baudq nuo penkiy Simty iki vieno tikstancio lity (ATPK 1996: 72); Materialiai atsakingo asmens, taip pat asmens,
kuriam patiketas turto saugojimas, aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto
saugojimas, — uztraukia jspéjimq[...] (ATPK 1996: 28).
Kai daiktavardiniame junginyje yra tik vienas kilmininkas — kvalifikatorius,
zodziy tvarkai itakos gali tureti to kilmininko reikSmé. Subjekto kilmininkas
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pazymi intranzityvinio veiksmo veikéja, objekto reikSti negali ir visuomet eina

prieS pagrindinj zodi, pvz.: Vairuotojy apsisukimas pésciujy peréjose, tuneliuose, ant tilty, estakady, viaduky ir po jais [...] uztraukia baudq [...] (ATPK

1996: 79).
Objekto kilmininko vieta gali biti ir iprastine, t. y. prieS veiksmazodini daik-

tavardi, ir po jo. Jei objektas — asmuo, ji zymintis kilmininkas kodeksuose daz-

niausiai eina po pagrindinio zodZio, pvz.:

IZeidimas policininko ar policijos réméjo rySium su jiems pavestu
viesosios tvarkos saugojimo pareigy éjimu — baudziamas laisvés atémimu [...] (BK
1997: 105); [traukimas nepilnamecio j nusikalstamg veiklq [...] — bau-

Ziamas laisves atémimu iki penkeriy mety (BK 1997: 138); Pagrobimas

sveti-

mo vaiko arba sukeitimas vaiko savanaudisku tikslu ar del kitokiy Zemy
paskaty — baudziamas laisvés atémimu [...] (BK 1997: 91). Siais atvejais neipras-

ta zodziy tvarka padeda suvokti, kq reiSkia kvalifikatorius kilmininkas, plg. policininko jZeidimas ir jzeidimas policininko — pirmasis junginys gali buti interpretuoja-

mas dvejopai, antrasis suprantamas tik vienaip. Taigi tokiuose daiktavardiniuose junginiuose Zodziy tvarka gali atlikti subjekto ir objekto skiriamaja funkcija.
Tai yra vienas i8 ty atveju, kai, kaip teigia V. Ambrazas, ,,Zodziy tvarka gali biti
panaudota zodziy junginiy reik8méms diferencijuoti* (Ambrazas 1986: 97).

Tik retais atvejais asmenis reiSkiantis objekto kilmininkas kodeksuose gali

buti vartojamas prieS pagrindini Zodi, pvz.:

Respublikos Prezidento jZeidimas arba §meizimas masinés informacijos priemonése — uztraukia jspéjimg [...] (ATPK 1996: 162); Keleiviy veZimas keleiviniu automobiliy transportu, kurio sanitariné biiklé neatitinka teisés
akty nustatyty reikalavimy — uztraukia baudg [...] (ATPK 1996: 93); Asmens
bauginimas sprogdinimu, padegimu ar kitokiu pavojingu Zmogaus gyvybei, svei-

katai ar turtui biidu — baudziamas laisvés atémimu [...] (BK 1997: 120). Siais
atvejais i§ konteksto aiSku, kad kilmininku zymimas objektas.

Kai objektas — ne asmuo, jj Zymintis kilmininkas daZniausiai eina prieS pagrindini zodi (GenN), pvz.:

Slaptas ar atviras svetimo turto pagrobimas — baudziamas laisvés atémimu iki ketveriy mety [...] (BK 1997: 158); Siuksliy ir kitokiy daikty isme-

timas pro traukiniy vagony langus [...] — uztraukia jspéjima (ATPK 1996: 67);

Svetimo turto sunaikinimas ar suzalojimas tycia — baudziamas pataisos darbais [...] (BK 1997: 162).
Neutrali zodziy tvarka GenN vartojama ir kituose valstybés dokumentuose,
kai néra pavojaus sumai%yti veiksmo subjekta su objektu, pvz.:
Pajamos — tai banko turto padidéjimas arba banko ipareigojimu

sumazéjimas

per ataskaitinj laikotarpj uz suteiktas paslaugas (Zin. 1995, Nr. 33—

804); Pagrindiniai valstybés energetikos politikos tikslai yra: [...] gamintojy ir
vartotojy skatinimas
efektyviai naudoti vietinius, atsinaujinanéius ir antri-

nius energijos isteklius (Zin. 1995, Nr. 32-743).
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Taciau objekto kilmininkas, zymintis ne asmeni, gali eiti ir po pagrindinio
zodZio, nors jo vieta pagal lietuviu kalbos zodziy tvarkos deésnius ir buty pries $i
Zodi, pvz.:

Vengimas mobilizacinio Saukimo { Lietuvos Respublikos krasto apsaugos tarnybq — baudziamas laisvés atémimu [...] (BK 1997: 77), plg. mobilizacinio Saukimo vengimas; Pasisavinimas rasto arba atsitiktinai patekusio sveti-

mo didelés vertés turto —baudziamas pataisos darbais [...] (BK 1997: 61), plg.
didelés vertés turto pasisavinimas; Nesuteikimas biitinos ir aiskiai neatide-

liotinos pagalbos asmeniui, esanciam pavojingoje gyvybei padétyje [...] — baudziami pataisos darbais (BK 1997: 91), plg. biitinos pagalbos nesuteikimas. | pirma vieta iskeltas veiksmo pavadinimas yra labiau pabreziamas, j ji atkreipiamas adresato démesys. Tokios zodziy tvarkos yra ir kodekso straipsniu pavadinimuose, pvz.: 80 straipsnis. Vengimas mobilizacinio §aukimo (BK 1997:
77); 129 straipsnis. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos (BK 1997:

92).

Kita (dazniausiai svarbiausia) priezastis, del kurios kilmininkas nukeliamas
po pagrindinio zodzio — visos daiktavardinés zodziu grupés ilgis ir ypaé joje
esantys Salutiniai sakiniai, pvz.:
Medziojimas zvériy arbapaukS¢iy, kuriuos mediioti visiskai uzdrausta [...] — baudziamas laisvées atémimu [...] (BK 1997: 194); Pazeidimas taisykliy, nustatyty uzkirsti kelius epideminéms ar kitoms uzkreciamosioms ligoms

arba kovoti su jomis, jeigu tai sukélé ar galéjo sukelti ligos iSplitimg — baudziamas
laisvés atémimu [...] (BK 1997: 136).

Kad zodziy tvarkos pakeitimo priezastis yra ilga pazymimuju Zodziu grupe,

patvirtina tie atvejai, kai sutrumpintame straipsnio pavadinime atitinkamas veiksmas apibudinamas neutralia zodziu tvarka (GenN), pvz.:
233 straipsnis. Neteisétas nuodingyjy, sprogstamuyjy, gailiyjy ar lengvai uzsideganciu medziagu siuntimas
Neteisétas siuntimas pastu ar bagazu nuodingyujy medziagu, taip pat sprogstamujy, gailinjy arba lengvai uzsideganciy medziagu ar daiktu — baudziamas laisves atémimu [...] (BK 1997: 131);
106 straipsnis. Draudziamy jvezti augalinés kilmés prekiy bei augalinés kilmés prekiy be karantininio patikrinimo ar atitinkamo apdorojimo ivezimas
Ivezimas iXuzsienioarba i§vezimas
is pasienio jiiry bei upiy uosty (prie-

plauky), is gelezinkelio, autobusy stociy, ix aerouosty ir kity pasienio punkty

draudziamy jvezti augalinés kilmés prekiy, taip pat augalinés kilmés prekiu
be karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo — uztraukia bauda [...]

(ATPK 1996: 63).

Neiprastos Zodziu tvarkos junginiai daznai yra negyvos dirbtinés konstrukci-

jos, kur lietuviy kalba per jéga lenkiama prie valstybés dokumentams bitino
standarti$kumo ir tikslumo.
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VeiksmazZodiniy daiktavardziu kvalifikatorius — bendratis
Bendratis dazniausiai Sliejama prie veiksmazodiniy priesagos -imas abstraktu, padarytu i§ veiksmaZodziu, kurie gali prisijungti bendrati, pvz.: priémimas
eksploatuoti, plg. priimti eksploatuoti; grasinimas nuzudyti, plg. grasinti nuzudyti,
atsisakymas registruoti jstatus, pasitilymas suteikti laipsnj, pasikésinimas padaryti
nusikaltima, siekimas paveikti liudytojq, perdavimas vairuoti automobili, vengimas atlikti prievole.
Bendratis gali buti Sliejama ir prie kitokiy veiksmazodines kilmés daiktavardziu, pvz.: pagrindas skirti paSalpq, galimybe perduoti duomenis, igaliojimai pasirasyti sutarti, prasSymas grqzinti permoka, leidimas steigti terminalq, sprendimas atleisti inspektoriy, paraiska gauti lésy.
Bendratis kvalifikatorius valstybes dokumenty kalboje gana daznai vartojama, nes Cia dazni veiksmazZodiniai daiktavardziai, o vartojimo srities specifika

reikalauja veiksma apibudinti kaip savoka, nesiejama su laiku, skai¢iumi ar as-

meniu.

Dazniausiai valstybés dokumentuose su priglieta bendratimi vartojamas daiktavardis teisé. Sis Zodis ia labai svarbus, nes vienas i8 valstybés dokumentu
uzdaviniy yra nustatyti pilieciu, pareigiinu ir institucijy teises valstybéje. Tam

norminamuosiuose dokumentuose skiriami atskiri straipsniai ar net skyriai. Su

zodziu teisé sudaroma ir kitokios struktiros zodziu grupiu, pvz.: teisé i darba,
prigimtine teisé, rinkimy teisé, istatymy leidybos iniciatyvos teisé, taciau dazniausiai teisés turinys nusakomas priSlieta bendratimi ar jos junginiais. Viena bendratis vartojama retai, pvz.: Darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius
interesus, turi teise streikuoti (LRK 1994: 19); Kredito unijos narys neturi teises balsuoti, kai visuotinis nariy susirinkimas sprendZia jo narystés kredito uni-

joje klausima (Zin. 1995, Nr. 26-578); paprastai prie bendraties prisijungia nuo
jos priklausomi zodziai.

Kai bendratis tranzityvine, su daiktavardziu feisé einanti zodziu grupé daz-

niausiai sudaryta i$ bendraties su galininku, pvz.: feisé gauti informacija, tikrinti
dokumentus, priimti sprendima, skirti sankcijas, sudaryti komisijq, kritikuoti darba, apskysti sprendimus, teikti pasitilymus, nurodyti triikumus, teikti paslaugas,
gydyti ligonius, gaminti monetas, kontroliuoti prekybq.
Teise apibiidinanciy zodziu grupe ar jos pagrinda taip pat gali sudaryti:

bendratis su kilmininku, pvz.: Valstybés kontrolierius turi teise pasitelkti
specialisty tikrinimams atlikti (Zin. 1995, Nr. 51-1243); Komitetai savo kom-

petencijos klausimais turi teise reikalauti ix savivaldybés administracijos, savivaldybés jmoniu, istaigu pareiginy ataskaitiniy duomeny (Zin. 1995, Nr. 32-

738);

bendratis su naudininku, pvz.: Privatizavimo agentiira turi teise [...] atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisme dél privatizavimo sandoriy

[...] (Zin. 1995, Nr. 61-1530);
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bendratis su jnagininku, pvz.: Keleivis turi teise vaZiuoti

rijos traukiniu

(GTK

banko informacija

aukstesnés katego-

1996: 21); Auditoriai turi teise [...] naudotis

bei dokumentais

(Zin. 1995, Nr. 49-1214);

visa

bendratis su vietininku, pvz.: Bendrijos narys turi teise: 1) dalyvauti bendrijos susirinkimuose [...];2)dirbti bendrijoje pagal darbo sutartj (Zin.
1995, Nr. 20-449); Valdininkai turi teise [...] norminiy akty nustatyta tvarka staZuotis kitose institucijose, taip pat uzsienyje (Zin. 1995, Nr. 33-759);
bendratis su prielinksninémis konstrukcijomis, pvz.: Administracinén atsakomybén traukiamas asmuo turi teise susipazinti su bylos medziaga (ATPK
1996: 220); Arbitrazinis teismas [...] turi teise kreiptis j arbitrazinio teismo
vietos apylinkés teisma [...] (Zin. 1996, Nr. 39-961);
bendratis su padalyviu, pvz.: Pilieciai turi teise dalyvauti valdant savo
Salj tiek tiesiogiai, tiek per demokratiskai isrinktus atstovus (LRK 1994: 13); Inspekcijos darbuotojams [...] suteikiama teisé [...] dalyvauti tiriant avarijy
bei mirtiny ir sunkiy nelaimingy atsitikimy [...] aplinkybes ir priezastis (Zin. 1995,

Nr. 26-594);

dvi bendratys, pvz.: Privatizavimo agentiira turi teise [...] siiilyti jmoneés steigéjui pakeisti privatizuojamos imonés administracijos vadovg [...] (Zin. 1995,
Nr. 61-1530); Inspekcijos darbuotojams [...] suteikiama teisé [...] reikalauti
if fiziniy ir juridiniy asmeny nedelsiant iSjungti energetinius jrenginius [...]

(Zin. 1995, Nr. 26-594).

Neretai nusakomas ne vienos teisés turinys, 0 visas teisiu kompleksas, t. y.
teises, kurias turi koks nors pareigiinas ar institucija. Teisiy kompleksa apibudi-

na zodziy grupes, kurias sudaro vienartiai, dazniausiai iSplésti kvalifikatoriai —
bendratys su ivairiais priklausomais ZodZiais, pvz.:
Statistikos departamentas, igyvendindamas jam pavestus uzdavinius, turi
teise:
1. wvirtinti metines Statistikos departamento, miesty ir rajony statistikos skyriy

darby programas;

2. gauti nemokamai korespondencijos biidu ix visy. nuosavybés formy imoniy
[...] nustatytaja tvarka patvirtintas ataskaitas;

8. atlikti gyentojy surasyma, kitus statistikos tyrimus, pasitelkus gyventojus Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka;
9. dalyvauti Finansy ministerijai rengiant ketvirciy ir metiniy buhalteriniy ba-

lansy formas [...];

13. naudotis leidybos teise ir skelbti statistikos duomenis (Zin. 1995, Nr. 27-61 2).
Visose nagrinétose Zodziy grupése bendratis eina po ZodzZio, kurj pazymi, o

ir pati vardazodineé grupé yra sakinio gale. Tokia yra jy iprastiné vieta. Kitokia
zodziu tvarka galima, kai svarbu ne apibréZti teisés turini, 0 pazyméti, kas ta

teise turi. Galimi trys neiprastinés zodziy tvarkos variantai:
1. Vardazodiné grupé yra sakinio pradZioje, sakini pradeda pagrindinis Zodis, po jo eina kvalifikatorius — bendratis su priklausomais Zodziais, pvz.:

121

Teise susipazinti su protokolu turi kiekvienas konkurso dalyvis (Zin. 1996,
Nr. 133-2356); Teise skirti chemoprofilaktikg turi tik asmens sveikatos prieZittros specialistai, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gave licencijas
medicinos praktikai (Zin. 1996, Nr. 104-2363); Teise siilyti Teiséjy senato
pirmininkui Senate svarstytinus jstatymy taikymo teismy praktikoje klausimus turi
Aukséiausiojo Teismo skyriy pirmininkat tr teisejai [...] (Zin. 1995, Nr. 36-887).
2. Vardazodiné grupé suskaidoma, bendratis eina sakinio pradZzioje, o ja nuo

zodzio, kuri pazymi, skiria veiksmaZodis. Sis neiprastas Zodziy tvarkos variantas vartojamas, kai teisés turétoja (beneficienta) reikia ypa¢ pabrezti, pvz.:
Naudotis keliais turi teise visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vadovauda-

miesi Siuo istatymu [...] (Zin. 1995, Nr. 44-1076); Dalyvauti

konkurse turi

teise tik asmenys, nustatyta tvarka uZsiregistrave ir atvyke | nuomos konkurso
komisijos posédj (Zin. 1996, Nr. 103-2356); Kasose jsigyti be eilés bilietus
suteikiama

teisé

keleiviams su ikimokyklinio amZiaus vaikais, né’cioms mote-

rims, invalidams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, savivaldybiy deputatams

(Zin. 1995, Nr. 47-1155).

Tokia zodziy tvarka, matyt, atsirado pagal sakinius, kur tarini sudaro moda-

linis veiksmazodis ir bendratis, einanti sakinio pradzioje, o norimas pabrézti

veiksmo atlikejas nukeliamas j sakinio gala, pvz.:
Verstis medicinos praktika (pirmine ar specializuota) Lietuvos Respublikoje
gali asmenys, turintys Sio jstatymo nustatyta tvarka isduotg ir galiojancig licencijq
(Zin. 1996, Nr. 102-2313); MedZioti su plésriaisiais pauksciais gali_ tik me-

dziotojai (Zin. 1995, Nr. 25-571). Cia bendratis yra tarinio dalis ir gali laisviau

keisti savo vieta nei bendratis, prijungiamuoju rySiu susijusi su daiktavardziu ir

ji pazyminti. Bet artimos semantikos reiSkiniams ieSkoma panasiy raiskos bu-

du. Junginys ‘uri teise prilyginamas modaliniams veiksmazodziams gali, turi, privalo, valstybes dokumentu kalboje zymintiems ivairius isakmumo laipsnius, ir,
itrauktas { Sia sistema, nusako kompetencijos ribas, t. y. iteisina galejima atlikti

veiksma, plg. naudotis keliais gali asmenys, naudotis keliais turi asmenys, naudotis

keliais privalo asmenys ir naudotis keliais turi teise asmenys.
3. Vardazodine grupe yra sakinio pradZioje, sakini pradeda bendraties junginys, einantis prieS zodi, kuri pazymi, bet nuo jo atskirtas kito kvalifikatoriaus —
kilmininko, pvz.:

Isigyti

parduodamus likviduojamos nevalstybinés bibliotekos spaudinius ir

kitus dokumentus pirmumo teis¢ turi valstybinés bibliotekos (Zin. 1995, Nr. 511245); Isigyti bilieta pirmumo teise turi: invalidai, keleiviai su mazameciais
vaikais ir néscios moterys (Zin. 1995, Nr. 60-1516).

Su daiktavardziu feisé einanti zodziy grupe, kurios pagrinda sudaro bendra-

tis, daznai yra labai iSplésta. Tokia sakinio dalies palydovo funkcija atliekanti

zodziy grupé tampa informaciniu poziuriu reikSmingiausiu ir struktiriniu poziuriu ilgiausiu bei sudetingiausiu sakinio elementu.
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Zin. — Valstybés Zinios (oficialus leidinys).
NON-AGREEING

GROUPS OF WORDS IN THE LANGUAGE
OF STATE DOCUMENTS
Summary

The paper deals with a special type of adnominal modifiers the use of adjuncts (non-agreeing attributes) in the language of state documents.
1. In the language of state documents long chains of genitive qualifiers are fairly frequent.
Among the reasons of this phenomenon might be the ability of the genitive to define a thing
from varions points of view (linguistic reason) and a requirement to give the names of institutions in the official use by pointing out all subordinate levels (extralinguistic reason).
2. A special case of the use of the genitive discussed, when the word group contains the
verbal abstract as its head. Word order in such a sentence helps to differentiate the meanings:
the genitive of the Subject precedes the noun, the genitive of the object follows it. Both genitives
preceding the noun give the word-group the meaning of dependence. Sometimes the genitive is
used after the head word due to the structural features of the whole noun group.
3. In the language of state documents word groups with the head-word teisé (Eng. right) are
frequent. The word is often used with the infinitive and its dependants. The structure of the
word-group is determined by the combinability of the infinitive. The word-group with the word
teisé most frequently occurs at the end of the sentence. When the bearer of the right and not its
object is to be emphasised, the word-group is shified to sentence-initial position. The use of the
infinitive as a qualifier in sentence-initial position and separated from the reference word by the
predicate is unusual.
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