
Grammatical Appendix 

41. NOUNS 

41.10 First declension nouns in -as: vyras (1) 'man' 
Singular Plural 

Nominative vyras vyrai 
Genitive vyro vyrų 

Dative vyrui vyrams 
Accusative vyrą vyrus 
Instrumentai vyru vyrais 
Locative vyre vyruose, -uos 
Vocative vyre vyrai 

41.11 First declension nouns in -is: brolis (l) 'brother' 
Singular Plural 

Nominative br61is br61iai 
Genitive br61io br61ių 

Dative br61iui br61iams 
Accusative brolį brolius 
Instrumentai broliu broliais 
Locative br61yje, -yj, -y broliuose 
Vocative broli broliai 

41.12 First declension nouns in -i}s: arklys (3) 'horse' 
Singular Plural 

Nominative arklys arkliai 
Genitive arklio arkliŲ 

Dative arkliui arkliams 
Accusative arklį arklius 
Instrumentai arkliu arkliais 
Locative arklyje, -yj, -y arkliuose ,-uos 
Vocative arkly arkliai 

41.13 First declension nouns in -ias: svečias ( 4) 'guest' 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative. 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
svečias 
svečio 

svečiui 
svečią 

svečiu 

svetyje, -y j, -y 
svety 

Plural 
svečiai 

svečiŲ 
svečiams 

svečius 

svečiais 
svečiuose, -uos 
svečiai 
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41.131 The vocative of velnias 'devil' is velne. 

41.14 First declension noun in -is showing alternation of -d- and 
-dž- in declension: medis (2) 'tree'; -t- and -č- alternate in 

the same way. 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
medis 
medžio 
medžiui 
medį 
medžiu 
medyje, -yj, -y 
medi 

Plural 
medžiai 
medžių 

medžiams 
medžius 
medžiais 
medžiuose, -uos 
medžiai 

41.15 First declension noun in -ys showing alternation of -d- and 
-dž-: gaidys ( 4) 'rooster' 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
gaidys 
gaidžio 
gaidžiui 
gaidį 

gaidžiu 
gaidyjė, -yj, -y 
gaidy 

Piural 
gaidžiai 
gaidžiQ 
gaidžiams 
gaidžius 
gaidžiais 
gaidžiuosė, -u6s 
gaidžiai 

41.20 Second declension nouns in -a: varna (l) 'crow' 

Singular Plural 
Nominative varna varnos 
Genitive varnos varnų 
Dative varnai varnoms 
Accusative varną varnas 
Instrumentai varna varnomis 
Locative varnoje varnose 
Vocative varna varnos 

41.21 Second declension nouns in -ė: gervė (l) 'crane' 
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Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
gervė 

gervės 
gervei 
gervę 

gerve 
gervėje 
gerve 

Plural 
gėrvės 
gervių 

gervėms 

gerves 
gėrvėmis 

gervėse 

gervės 



41.22 Second declension nouns in -i: marti (4) 'daughter-in-law' 

Singular Plural 
Nominative martl marčios 

Genitive marči6s marčiQ 
Dative marčiai marči6ms 

Accusative marčią marčias 

Instrumentai marčia marčiomis 

Locative marčiojė marčiosė 

Vocative marti marčios 

41.23 Second declension nouns in -ia: valdžia (4) 'government, 
power' 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
valdžia 
valdži6s 
valdžiai 
valdžią 
valdžia 
valdžiojė 

valdžia 

Plural 
valdžios 
valdžiQ 
valdži6ms 
valdžias 
valdžiomls 
valdžiosė 

valdžios 

41.30 Third declension nouns may be either masculine or fem
inine: akis (4) 'eye' (feminine). 

Singular Plural 
Nominative akis akys 
Genitive akies akiQ 
Dative akiai akims 
Accusative akį akis 
Instrumentai akia, akiml akimls 
Locative akyjė, akyj, aky akysė, 

Vocative akie akys 

41.31 dantis ( 4) 'tooth' is a third declension noun of masculine 
gender. 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumental 
Locative 
Vocative 

Singular 
dantis 
danties 
dančiui 

dantį 

dančiu, dantiml 
dantyjė 
dantie 

Plural 
dantys 
dantQ 
dantims 
dantls 
dantimls 
dantysė 
dantys 
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41.40 Fourth declension nouns in -us: sūnus (3) 'son' 
Singular Plural 

Nominative sūnus sūnūs 
Genitive sūnaūs sūnŲ 

Dative sunui sūnums 

Accusative sūnų si'.lnus 
Instrumentai sūnumi, -urii sūnumis 

Locative sūnuje, -uj sūnuose 

Vocative sūnaū sūnūs 

41.41 Fourth declension nouns in -ius: skaičius (2) 'number 
Singular Plural 

Nominative skaičius skaičiai 

Genitive skaičiaus skaičių 

Dative skaičiui skaičiams 

Accusative skaičių skaičius 

Instrumentai skaičiumi skaičiais 

Locative skaičiuje skaičiuose 

Vocative skaičiau skaičiai 

41.42 The noun žmogus ( 4) 'man' is declined in the singular like 
a fourth declension noun, but in the plural like a second 

declension noun: 
Singular Plural 

Nominative žmogus žmonės 

Genitive žmogaūs žmonių 

Dative žmogui žmonems 
Accusative žmogų žmones 
Instrumentai žmogumi, žmogurii žmonėmis 
Locative žmoguje žmonėse 

Vocative žmogau žmonės 

41.50 Fifth declension nouns in -uo : šuo (4) 'dog' (masculine) 

Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocativ(o 

Singular 
šuo 
šuns, šunio, šunies 
šuniui 
šunį 
šuniu, šunimi, šunirii 
šunyje 
šunie 

Plural 
šllnys, šunes 
šunŲ 

šunims 
šunis 
šunimis 
šunyse 
šunys 

41.51 vanduo (3a) 'water' (masculine): 
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Nominative 
Genitive 
Dative 
Accusative 
Instrumentai 
Locative 
Vocative 

Singular 
vanduo 
vandens, vandenio 
vandeniui 
vandenį 

vandeniu, -enimi, -enirii 
vandenyje, -yj, -y 
vandenie 

Plural 
vandenys, -ens 
vandenų 

vandenims 
vandenis 
vandenimis 
vandenyse 
vandenys 



41.52 sesuo (3b) 'sister' (feminine): 

Singular Plural 
Nominative sesuo seserys, -ers 
Genitive sesers seserų 

Dative seseriai seserims 
Accusative seserį seseris 
Instrumental seseria, -eriml, -erim seserimis 
Locative seseryje seseryse 
Vocative seserie seserys 

41.53 menuo (l) 'moon, month' (masculine) : 

Singular Plural 
Nominative m e nuo menesiai 
Genitive menesio menesių 

Dative menesiui menesiams 
Accusative menesį menesius 
Instrumental menesiu menesiais 
Locative menesyje menesiuose 
Vocative mene si menesiai 

41.54 Fifth declension nouns in -ė: dukte (3b) 'daughter' (fem.) 

Singular Plural 
Nominative dukt~ dukterys, -ers 
Genitive dukters dukterų 

Dative dukteriai dukterims 
Accusative dukterį dukteris 
Instrumental dukteria, -eriml, -erim dukterimis 
Locative dukteryje dukteryse 
Vocative dukterie dukterys 

41.55 The noun semenys (3) 'linseed' is commonly only used in 
the plural. The plural declension is: N. semenys, G. sė

menŲ, D. sėmenims, A. semenis, l. sėmenimis, L. sėmenyse, V. 
semenys. 

41.6 In the modern standard language the dual is no longer 
used. In older texts it is met for the most part in the nom

inative and accusative case. Examples of dual forms of certain of 
the nouns in this section are given below. 

Masculine 

N. - A. - V. - du tj'ru, broliu, arkliu, svečiu, medžiu, skaičiu 
D. - dviem tj'ram, br61iam, arkliam, svečiam, medžiam, skaičiam 
l. - dl iem vyram, br61iam, arkliafu, svečiam, medžiam, skaičiam 
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Feminine 

N. -A. - V. - - dvi varni, gervi, marti, valdi, aki, seseri 
D. - dviem varnom, gervėm, marčiom, valdžiom, akim, seserim 
l. - dviem varnom, gervėm , marčiom, valdžiom, akim, seserim 

The other cases are the same as those of the plural. 

42. ADJECTIVES 

42.1 First declension adjectives: baltas (3) 'white' 

Singular Plural 
Masculine Feminine Masculine Feminine 
N . baltas balta balti baltos 
G. balto baltos baltij baltij 
D . baltam baltai baltiems balt6ms 
A. baltą baltą baltus baltas 
l. baltu balta baltais baltomis 
L. baltame baltoje baltuose baltose 

sa ūsas ( 4) 'dry' 

Singular Plural 
N . sausas sausa sausi sausos 
G. sauso sausos sausų sausų 

D. sausam sausai sausiems sausoms 
A. sausą sausą sausus sausas 
l. sausu sausa sausais sausomis 
L . sausame sausoje sausuose sausose 

didis (4) 'large' 

Singular Plural 
N . didis didi didi didžios 
G. didžio didžios didžiij didžiij 
D. didžiam didžiai didiems didži6ms 
A. didį didžią didžius didžias 
I. didžiu didžia didžiais didžiomis 
L. didžiame didžioje didžiuose didžiose 

42.11 Comparative degree : geresnis (2) 'better' (sometimes found 
in accent class 4) 

Singul a r 
Masculine 
N. geresnis 
G. geresnio 
D. geresniam 
A. geresnį 

L geresniu 
L. geresniame 
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F eminine 
geresnė 

geresnės 

geresnei 
geresnę 

geresnė 

gerėsnėje 

Plural 
Masculine 
geresni 
geresnių 

geresniems 
geresnius 
geresniais 
geresniuose 

Feminine 
geresnės 

geresnių 

geresnėms 

geresnės 

geresnėmis 

geresnėse 



42.12 Superlative degree: geriausias (l) 'best' 

Singular Plural 
Masculine Feminine Masculine Feminine 
N. geriausias geriausia geriausi geriausios 
G. geriausio geriausios geriausių geriausių 
D. geriausiam geriausiai geriausiems geriausioms 
A. geriausią geriausią geriausius geriausias 
l. geriausiu geriausia geriausiais geriausiomis 
L. geriausiame geriausioje geriausiuose geriausiose 

42.2 Second declension adjectives: aiškus (3) 'clear' 

Singular Plural 
Masculine Feminine Masculine Feminine 
N. aiškus aiški aiškūs aiškios 
G. aiškaus aiški6s aiškiŲ aiškiŲ 
D. aiškfam aiškiai aiškiems aiškioms 
A. aiškų aiškią aiškius aiškias 
I. aiškiu aiškia aiškiais aiškiomis 
L. aiškiame aiškioje aiškiuose aiškiose 

puikus ( 4) 'splendid' 

N. 
G. 
D. 
A. 
l. 
L. 

Singular 

puikus puikl 
puikaus puiki6s 
puikiam puikiai 
puikų puikią 

puikiu puikia 
puikiame puikioje 

puikūs 

puikiŲ 

puikiems 
puikius 
puikiais 
puikiuose 

Plural 

puikios 
puikiŲ 

puikioms 
puikias 
puikiomls 
puikiose 

atidus ( 4) 'attentive' 
Singular 

N. atidus atidl 
G. atidaus atidži6s 
D. atidžiam atidžiai 
A. atidų atidžią 
1. atidžiu atidžia 
L. atidžiame atidžioje 

atidūs 

atidžiŲ 

atidiems 
' atidžius 

atidžiais 
atidžiuose 

Plural 
atidžios 
atidžių 

atidžioms 
atidžias 
atidžiomis 
atidžiose 

42.3 Third declension adjectives: bažnytinis (l) 'ecclesiastical' 

Singular 

Masculine 
N. bažnytinis 
G. bažnytinio 
D. bažnytiniam 
A. bažnytinį 

I. bažnytiniu 
L. bažnytiniame 

Feminine 

bažnytinė 

bažnytinės 

bažnytinei 
bažnytinę 

bažnytine 
bažnytinėje 

Plural 

Masculine 
bažnytiniai 
bažnytinių 
bažnytiniams 
bažnytinius 
bažnytiniais 
bažnytiniuose 

Feminine 
bažnytinės 

bažnytinių 
bažnytinėms 

bažnytines 
bažnytinėmis 
bažnytinėse 
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geležinis (2) 'iron' 

Singular Plural 

N. geležinis geležinė geležiniai geležinės 

G. geleži nio geležinės geležinių geležinių 

D. geležiniam geležinei geležiniams geležinėms 

A . geležinį geležinę geležinius geležines 
I. geležiniu geležine geležiniais geležinėmis 

L. geležiniame geležinėje geležiniuose geležinėse 

Singular 

menkutis 'small, tiny' 

Plural 

N . menkutis menkutė menkučiai menkutės 

G. menkučio menkutės menkučių menkučių 

D. menkučiui menkutei menkučiams menkutėms 

A . menkutį menkutę menkučius menkutės 

I. menkučiu menkute menkučiais menkutėmis 

L. menkučiame menkutėje menkučiuose menkutėse 

42.4 D e f i n i t e a d j e e t i v e s 

42.41 Definite adjectives of the lst declension: baltasis (3) 'white' 

Singular Plural 

Masculine F eminine Masculine Feminine 

N. baltasis baltoji baltieji baltosios 
G. baltojo baltosios baltŲjų baltŲjų 

D. baltajam baltajai baltiesiems b~ltosioms 

A. baltąjį baltąją baltuosius baltąsias 

I. baltuoju baltąja baltaisiais baltosiomis 
L . baltajame baltojoje baltuosiuose baltosiose 

sausasis ( 4) 'dry' 
Singular Plural 

N . sausasis sausoji sausieji sausosios 
G. sausojo sausosios sausŲjų sausŲjų 

D. sausajam sausajai sausiesiems sausosioms 
A. sausąjį sausąją sausuosius sausąsias 

I. sausuoju sausąja sausaisiais sausosiomis 
L. sausajame sausojoje sausuosiuose sausosiose 

42.42 Definite adjectives of the second declension: lygus (3) 
'equal' 

Singular 

Masculine 

N. lygusis 
G. lygiojo 
D. lygiajam 
A. lygųjį 
I. lygiuoju 
L. lygiajame 
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Ferninine 

lygioji 
lygiosios 
lygiajai 
lygiąją 

lygiąja 

Jygi6joje 

Plural 

Masculine 

lygieji 
lygiŲjų 

lygiesiems 
lygiuosius 
lygiaisiais 
lygiuosiuose 

Feminine 

lygiosios 
lygiŲjų 

lygiosioms 
lygiąsias 

lygiosiomis 
lygiosiose 



puikusis ( 4) 'splendid' 

Singular 

N. puikusis 
G. puikiojo 
D. puikiajam 
A. puikųjį 

I. puikiuoju 
L. puikiajame 

puikioji 
puikiosios 
puikiajai 
puikiąją 

puikiąja 

puikiojoje 

Plural 

puikieji 
puikilįjų 

puikiesiems 
puikiuosius 
puikiaisiais 
puikiuosiuose 

puikiosios 
puikilįjų 

puikiosioms 
puikiąsias 

puikiosiomis 
puikiosiose 

42.43 Definite adjectives of the third declension: paskutinysis 
(2) 'last' 

Singular 

Masculine Feminine 

N. paskutinysis paskutinioji 
G. paskutiniojo paskutiniosios 
D. paskutiniajam paskutiniajai 
A. paskutinįjį paskutiniąją 
l. paskutiniuoju paskutiniąja 

L . paskutiniajame paskutiniojoje 

Plural 

Masculine 

paskutinieji 
paskutinilįjų 

paskutiniesiems 
paskutiniuosius 
paskutiniaisiais 
paskutiniuosiuose 

Feminine 

paskutiniosios 
paskutinilįjų 

paskutiniosioms 
paskutiniąsias 

paskutiniosiomis 
paskutiniosiose 

The definite adjective forms of the third declension are rarely 
used. 

42.44 The comparative degree of the definite adjective: geres
nysis ( 4) 'better' 

Singular Plural 

Masculine Feminine Masculine Feminine 

N. geresnysis geresnioji geresnieji geresniosios 
G. geresniojo geresniosios geresnilįjų geresnilįjų 

D. geresniajam geresniajai geresniesiems geresniosioms 
A. geresnįjį geresniąją geresniuosius geresniąsias 

l. geresniuoju geresniąja geresniaisiais geresniosiomis 
L. geresniajame geresniojoje geresniuosiuose geresniosiose 

42.45 The superlative degree of the definite adjective: geriau
siasis (l) 'best' 

Singular 

Masculine 

N. 
G. 
D. 
A. 
I. 
L. 

geriausiasis 
geriausiojo 
geriausiajam 
geriausiąjį 

geriausiuoju 
geriausiajame 

Feminine 

geriausioji 
geriausiosios 
geriausiajai 
geriausiąją 

geriausiąja 

geriausiojoje 

Plural 

Masculine 

geriausieji 
geriausiųjų 
geriausiesiems 
geriausiuosius 
geriausiaisiais 
geriausi uosiuose 

Feminine 

geriausiosios 
geriausiųjų 

geriausiosioms 
geriausiąsias 

geriausiosiomis 
geriausiosiose 
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42.5 Dual forms of adjectives. Dual forms of certain of the ad
jectives listed in this section are given below. 

Masculine 

N.-A.-V.: du baltu, aiškiu, sausu, didžiu, puikiu, geresniu, geriausiu 
D.: dviem baltiem, aiškiem, sausiem, puikiem, geresniem, geriau

siem 
l.: dviem baltiem, aiškiem, sausiem, puikiem, geresniem, geriau

siem 

Feminine 

N.-A.-V.: dvi balti, aiški, sausi, didi, puiki, geresni, geriausi 
D.: dviem baltom, aiškiom, sausom, didžiom, puikiom, geresnėm, 

geriausiom 
l.: dviem baltom, aiškiom, sausom, didžiom, puikiom, geresnėm, 

geriausiom 

42.51 The nominative-accusative-vocative has the same stress as 
the accusative plural. The dative dual is stressed like the 

dative plural. In the instrumentai dual disyllabic nouns have the 
circumflex stress on the end; nouns with more than two syllables 
have the same stress in the instrumentai dual as they do in the 
instrumentai plural. 

43. VERBS 

In simple verbs the third person singular and plural (and 
dual) are not distinguished, the same form being used with both 
singular and plural (and dual) subjects. 

43.1 INDICATIVE MOOD. ACTIVE VOICE 

43.11 Present tense. 

dirbti •to work' 

l) dirbu 
2) dirbi 
3) dirba 
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'I work, 
am working, 
e te.' 

lst conjugation 

sukti 'to turn' 

Singular 
suku 
suki 
suka 

'I turn, 
am turning, 
e te.' 

jausti •to feel' 

jaučiu 
jauti 
jaučia 

'I feel, 
am feeling, 
etc.' 



l) dlrbame 

Plural 
sukame 
sukate 
suka 

jaučiame 
jaučiate 

jaučia 
2) dlrbate 
3) dlrba 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

lst conjugation (reflexive) 

dlrbtis 'to make suktis •to turn, to jaustis •to feel' 
for oneself' 

dlrbuos(i) 
dlrbiesi (i) . 
dlrbas(i) 

dirbamės 

dlrbatės 

dlrbas(i) 

myl!ti 'to love' 

Singular 

be turned' 
Singular 
sukuos(i) jaučiuos ( i) 
sukles(i) jautles(i) 
sukas(i) jaučias(i) 

Plural 
sukamės jaučiamės 

sukatės jaučiatės 

sukas(i) jaučias(i) 

2nd conjugation 

ti k!ti 'to believe' 

Plural 
myliu 
myli 
myli 

'! love, tikiu 
tikl 
tiki 

'! believe, l) mylime tlkime 
am loving, 
etc.' 

am believing, 
etc.' 

2) mylite tlkite 
3) myli tlki 

2nd conjugation (reflexive) 

myl!tis 'to love oneself, ti k!tis 'to hope' 
to Iove each other' 

Singular Plural 
myliuos(i) '! love myself' tikiuos(i) '! hope' l) mylimės 

mylies(i) tikies(i) 2) mylitės 

mylis(i) tikis(i) 3) mylis(i) 

3rd conjugation 
m6kyti •to teach' matyti 'to see' 

Singular Plural 
m6kau 'I teach, matau 'I see, am l) m6kome 
m6kai am teaching, matai seeing, 2) m6kote 
m6ko etc.' mato etc. 3) m6ko 

3rd conjugation (reflexive) 
m6kytis 'to learn' 

Singular 
m6kaus(i) mataus(i) 
m6kais(i) matais(!) 
m6kos(i) matos(i) 

matytis 'to see each other' 

Plural 
l) m6komės 
2) m6kotės 

3) m6kos(i) 

matomės 

matotės 

matos(i) 

tlkimės 

t l kitės 
tikis(i) 

matome 
matote 
mato 
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43.12 Simple preterit. 

dirbti 'to work' 

l) dirbau 'I worked, 
2) dirbai did work' 
3) dirbo 

l) dirbome 
2) dirbote 
3) dirbo 

lst conjugation 

sukti 'to turn' 

Singular 

sukau 
sukai 
suko 

Plural 

sukome 
sukote 
suko 

'I turned, 
did turn' 

jausti 'to feel' 

jaučiau 
jautei 
jautė 

jautėme 

jautėte 

jautė 

'I felt, 
did feel' 

lst conjugation (reflexive) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

l) 
2) 
3) 

dirbtis 'to make suktis 'to turn, to 
be turned' 

jaustis 'to feel' 
for oneself' 

Singular 

dirbaus(i) sukaus(i) jaučiaus(I) 
dlrbais(i) sukais(i) jauteis( i) 
dirbos( i) sukos(i) jautės(i) 

Plural 

dirbomės sukomės jautėmės 
dirbotės sukotės jautėtės 
dirbos(i) sukos(i) jautės ( i) 

2nd conjugation 

myleti 'to love' ti keti 'to believe' 
Singular Plural 

.mylejau 'l loved, tikejau 'l believed, l) mylejome tikejome 
mylejai did love, tikejai did believe, 2) mylejote tikejote 
mylejo etc.' tikejo etc.' 3) mylejo tikejo 

3rd conjugation 

m6kyti 'to teach' matyti 'to see' 

Singular Plural 
m6kiau 'I taught, mačiau 'l saw, l) m6kėme matėme 

m6kei did teach, .matei did see, 2) m6kėte matėte 

m6kė etc.' matė etc.' 3) m6kė matė 

The reflexive forms of the simple preterit of the 2nd and 3rd 
conjugations are omitted; the endings are precisely the same as 
those of the lst conjugation. 
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