akivaizdùs, - ì aiškiai matomas, suprantamas
alaũs daryklà mot. įmonė, kur gamiìnamas alus
ãlinti, ãlinà, ãlino daryti nederlingą; varginti, kankinti
alùdaris vyr. asmuo, darantis alų
amatiniñkas, -ė vyr., mot. kas verčiasi amatu
añtplūdis vyr. žmonių užplūdimas
antraeĩlės pãreigos nepagrindinis darbas
antrìnis, -ė einantis po pirminio arba kilęs iš jo
apčiú opiamas, -à pajuntamas čiuopiant, liečiant
apčiú opti, apčiú opia, apčiú opė čiuopiant užgriebti, pajusti
ãpdaras vyr. drabužis
apdovanójimas vyr. prizas, premija
apeigìnis, -ė susijęs su apeigomis
ãpeigos mot., dgs. visuma papročio nustatytų veiksmų ir poelgių, susijusių su šventinėmis ir
buitìnėmis tradicijomis ar tikyba
apgailestáuti, apgailestáuja, apgailestãvo reikšti gailestį dėl ko nors
apibrė́žti apibrė́žia, apibrė́žė nusakyti, numatyti
apibū̃ dinti, apibū̃ dina, apibū̃ dinonusakyti būdì ngąsias žymes, charakterizuoti
apimtìs mot. mastas, užmojis;
ãpimtys mot. dydžiai, platumas
apýgarda mot. kuriam nors tìkslui įvedamo teritorijos suskirstymo vienetas
apývarta mot. pinigų ar prekių judėjimas – gavimas ir išleidimas
apývoka mot. tvarkymasis namuose, namų ruoša ir priežiūra
apklausà mot. apklausinėjimas
aplakstýti, aplãksto, aplãkstė daug kur nulėkti, apibėgioti
aplinkà mot. socialinės, buitinės sąlygos
aplinkósauga mot. aplinkos saugojimas, rūpinimasis aplinka
apmąstý ti, apmą̃ sto, apmą̃ stė apgalvoti
apmókestinti, apmókestina, apmókestino taikyti mokesčių principą versle
apmokė́ ti, apmóka, apmokė́ jo mokėti už darbą, paslaugą
apraiškà mot. pasireiškimas
apribójimas veiklos susiaurinimas, sumenkinimas
aprū́ pinti, aprū́ pina, aprū́ pino suteikti pakankamai priemonių, daiktų
apsaugìnė prí emonė – priemonė, skirta apsaugoti
apsáugoti, apsáugo, apsáugojo parūpinti apsaugą
apsidraũsti, apsidraũdžia, apsìdraudė užsitikrinti galimų nuostolių atlyginimą (paprastai
mokant įnašus)
apsipirkìmas vyr. pirkimas visko, kas reikalinga
apsipir̃kti, apsìperka, apsipir̃ko nusipirkti viską, ko reikia
apsiribóti, apsiribója, apsiribójo daryti ribas, apsibrėžti
apsistóti, apsistója, apsistójo kur nors sustoti, rasti užeigą nuvykus
apstù daug, gausu
aptarnãvimas vyr. reikmių patenkinimas, reikiamų darbų atlikimas, paslaugų teikimas
apžvalginiñ kas, -ė vyr., mot. kas daro apžvalgas
aršù s, - ì smarkus, piktas
asmenýbė mot. individas, persona
asociãcija mot. susivienijimas, sąjunga
aštrialiežù vis, -ė žmogus, mokantis pajuokauti, tinkamai ar juokingai kalbėti
atgrasýti, atgrãso, atgrãsė grasìnat atbaidýti
atitìkti, atitiñka, atitìko būti sutikimo, darnumo santykyje, būti tinkamam, reikiamam
atklýsti, atklýsta, atklýdo klaidžiojant ateiti, atkeliauti

atkreĩptinas turėtų, galėtų būti atkreiptas / reikėtų atkreipti
atlaikýti, atlaĩko, atlaĩkė ištverti, nepasiduoti
atléisti, atléidžia, atléido leisti išeiti ar pašalinti
atókus, -ì tolimas, atstus, nuošalus
atpažì nti, atpažį́ sta, atpažì no nustatyti tapatybę, pažinti iš kokių nors ženklų
atrem̃ti, àtremia, àtrėmė atmesti, pvz., abejonę
atsakìngai atlikti svarbų reikalą gerai, pareigingai
atsakomýbė mot. dorovinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymas
atsargà mot. rezervas
ãtsargos mot., dgs. tolesniam laikui skiriamas valgis ar kitas daiktas, santaupos
atsibastýti, atsibãsto, atsibãstė atvykti netikslingai keliaujant, klajojant
atsidùrti, atsìduria, atsidū́ rė atsirasti
atsieĩti, atsieĩna, atsiė̃ jo kainuoti
atsigabénti, atsigabẽna, atsigabẽno atsinešti, atsivežti krovinį
atsigáuti, atsigáuna, atsigãvo vėl atgyti, pasitaisyti
atsikir̃sti, atsìkerta, atsikir̃to griežtai atsakyti, atšauti
atsiliepìmas vyr. nuomonės pareiškimas
atsilõšti, atsilõšia, atsìlošė lenktis atgal
atsipū̃ sti, atsìpučia, atsìpūtė pailsėti
atsiradìmas vyr. pasirodymas, buvimas
atsiskaitýti, atsiskaĩto, atsiskaĩtė suvesti sąskaitas, atsilyginti
atsižvel̃ gti, atsižvel̃ gia, atsìžvelgė atkreipti akis, paisyti
atsparùs, - ì nepasiduodantis išorės veikimui, turintis imunitetą
atspindė́ ti, atspiñdi, atspindė́ joprk. parodyti, pavaizduoti
atstõvas, -ė vyr., mot. asmuo, atstovaujantis kieno nors interesams, veikiantis kieno vardu
atstùmti, àtstumia, atstū́ mė atmestì, nepriimtì
atvérti, àtveria, atvė́ rė atidaryti
atvežtì nis, -ė nevietinis, atvežtas iš kitos šalies
atvirkščiaĩ priešingai
atvirkštì nis, -ė atvirkščiasis, atbulinis
ãtžvilgis vyr. požiūris
audė́ jas, -a vyr., mot. audinių gamintojas
audinỹs vyr. medžiaga, gaminama iš viìlnos, medvilnės drabužiams siūti
audìtas vyr. ūkio subjekto patikrinimas, analizė, įvertinimas
audìtorius, -ė vyr., mot. ūkio subjekto vertintojas
aukóti, aukója, aukójo duoti neatlyginamai, dovanoti
aukštaū̃ gis, -ė aukšto ūgio, aukštas
aukštumà mot. pasiekimas, puikus rezultatas
avìkailis vyr. avies kailis
aviùkas vyr. avies jauniklis
avýtė mot. avies jauniklė
báimintis, báiminasi, báiminosi bijoti
baisė́ti, baisė́ja, baisė́jo darytis baisesniam
bãlinti, bãlina, bãlino daryti baltą
balsúoti, balsúoja, balsãvo per rinkimus paduoti balsą
bankrutúoti, bankrutúoja, bankrutãvo negalėti vykdyti finansinių įsipareigojimų
batsiuvỹs, -ė̃ vyr., mot. batų siuvėjas
baudà mot. 1. paskirta bausmė pinigais
baũdžiava mot. istorinė visuomeninė saántvarka, kai valstiečiai ir jų turtas priklausė feodalui
bẽgalė mot. daug, daugybė
beliãšas vyr. svetimžodis pyragėlis su įdaru [rus. беляш]
bendratur̃tis, -ė vyr., mot. nuosavybės dalininkas

bendrijà mot. kokio nors bendro tikslo vienijama grupė, draugija
bendrìnis, -ė bendrasis; visų vartojamas; žymintis bendrą vardą
bendróvė mot. ūkinis susivienijimas, įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas
bìtininkas, -ė vyr., mot. žmogus, kuris verčiasi bitėmis
bylà mot. teismo procesas
bylinė́ tis, bylinė́ jasi, bylinė́ jositeistis
bylóti, bylója, bylójo prk. rodyti ko nors buvimą, tikrumą
blõgas vyr. (blog‘as) svetimžodis; siūloma vartoti atitikmenį tinklaraštis
branduolỹs vyr. pagrindinė, svarbiausia dalis
bráutis, bráunasi, bróvėsi lįsti, stengtis patekti kur
brę́ sti, brę́ sta, bréndo baigti augti, tvirtėti
budrùs, - ì greitai pabundantis; atsargus, apdairus
bùmas vyr. svetimžodis daugybė, gausa
buriãvimas vyr. plaukimas buriniu laivu
buriúotojas, -a vyr. mot. asmuo, plaukiantis buriniu laivu
bùrti, bùria, bū́ rė pagal̃ k ą nors aiškinti ateitį ar nežinomus daiktus, pranašauti, spėti
bùrtis, bùriasi, bū́ rėsi telktis, rinktis į būrį
bùrvaltė mot. nedidelis laivas (valtis) su bure, kitaip vadinama kurėnu
bū́ stasvyr. namai, butas
buveĩnė mot. būnamoji, gyvenamoji vieta
buvìmas vyr. egzistavimas, esatìs
civìlinis, -ė pilietinis, nebaudžiamasis, nekarinis
čeburè kas vyr. iš turkų kalbos atėjęs žodis, reiškiantis „pyragėlis iš plonai iškočiotos prėskos
tešlos su avienos įdaru; paplitęs Kryme, Kaukaze“
dabartìnis, -ė kurìs šio laiko tarpsnio
dailìdė vyr. medinių namų statytojas; baldų dirbėjas
dairýtis, daĩrosi, daĩrėsi žvalgytis, žvalgantis ieškoti
dalỹkas vyr. reikalas, objektas
dalýtis, dalìjasi, dalìjosi skirstyti į dalis
darbdarys, -ė vyr. mot. kas duoda darbo, suteikia darbo vietą
darbingùmas vyr. pajėgumas dirbti
dárbo inspèkcija valstybinės kontrolės įstaiga
dárbo pajėgù masįmonės galimybė daug pagaminti ir realizuoti
dárbo saugà teisinių, socialinių, ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių
sistema
darbúotojų kaità procesas, kai darbuotojai nepasilieka ilgai darbovietėje
daugė́ ti, daugė́ ja, daugė́ joeiti daugyn, gausėti, didėti, augti
délnas vyr. vidinė plaštakos dalis
dėmuõ vyr. sudėtinė dalis
derė́ ti, dẽra, derė́ jo tikti, pritikti, būti tinkamam
derė́ tis, dẽrasi, derė́ josi tartis dėl kainos, lygti
dẽrinti, dẽrina, dẽrino daryti tinkamą, taikyti
dẽrintis, dẽrinasi, dẽrinosi taikytis prie kito
der̃lius vyr. užderėję javai, vaisiai
dermė̃ mot. derėjimas, harmonija
didìkas, -ė vyr., mot. aukštõ s kilmė̃ s asmuo, aristokratas
didúomenė mot. aristokratija
díegti, díegia, díegė taikyti
diẽnpiečiai vyr. dgs. dienos pietūs
diẽvinti, diẽvina, diẽvino prk. labai mylėti, aukštinti
dirbinỹs vyr. materialus darbo produktas
dirèkcija mot. įmonės vadovybė

draudìmas vyr. neleidimas ką nors daryti
drevė̃ mot. skylė medyje, kur gãli gyventi paukščiai, bitės ir pan.
driẽktis, driẽkiasi, driẽkėsi būti, plytėti
dryžú otas, -a išmargintas dryžiais, t. y. juostomis, brūkšniais
drožlė̃ mot. drožtuvu ar peiliu atpjautas plonas medžio gabalėlis
duomenų̃ bãzė duomenų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas taip, kad juo būtų galima patogiai
naudotis
duomuõ vyr. vns., dúomenys vyr. dgs. kas duota, kuo remiamasi, darant išvadas
dúonkepė mot. prietaisas duonai kepti
dúonkubilis vyr. indas duonos tešlai
durtinỹs ilgas, glaudžiai aptempiantis kūną apsiaustas, priekyje neužsagstytas, turi plačias
rankoves, o kartais ir diržą
dùstas vyr. nuodingi chemikalai, kuriais naikinami augalų kenkėjai
dvejóti, dvejója, dvejójo abejoti
džiovì ntas, -a pagamintas džiovinant, t. y. pašalinant drėgmę
eigà mot. vyksmas, mechanizmo darbinės dalies kelias
einamóji są́ skaitamot. atsiskaitymų ir įsipareigojimų eigos dokumentas, kuriame fiksuojamos
kasdienės pajamos ir išlaidos
eĩsena mot. procesija
elgesỹs vyr. veikimo ir gyvenimo būdas
esýbė mot. esmė, vidinis turinys
esmė̃ mot. pagrindinis, svarbiausias ko nors dalykas, turinys
etãpas vyr. tarpsnis
galià mot. jėga, gebėjimas
galióti, galiója, galiójo veikti, turėti galią
gaminỹs vyr. pagamintas daiktas, produktas
gamýbos greĩtis gaminimo greitumas
gamýbos lìnija gamybos padalinys, cechas
gardùs, -ì skanùs
gãtvinis káimas gyvenvietė, kurios sodybos išsidėsčiusios pagal vieną gatvę tam tikra tvarka
gãtvinis rė̃žinis ká imasgatvinio kaimo atmaina; tokio kaimo kiekvienõs šeimõ sžemės buvo
padalytos į 3 vienodo pločio ir ilgio rėžius, išdėstytus trijuose laukuose vienoda eile
gausà mot. daugùmas
gaũsinti, gaũsina, gaũsino didinti, dauginti, daryti daugiau
gausù daug
gavė́ jas vyr. tas, kas gauna
gavėnià mot. laikotarpis prieš Velykų šventę
gentìnis, -ė priklausantis ar susijęs su gentimi – žmonių grupè, kurią jungia gimininiai santykiai,
bendra kalba ir teritorija
gentìs mot. visuma paprastai panašaus fizinio tipo žmonių, kuriuos jungia gimininiai santykiai,
bendra kalba ir teritorija
ge r̃bti, ge r̃bia, ge r̃bė vertinti, branginti, laikyti ką doru, teisingu, nusipelniusiu ir pan.
giñčytis, giñčijasi, giñčijosi ginti savo nuomonę, prieštarauti, neigti
gyvénsena mot. gyvenimo būdas
glaudùs, -ì artimas
glūdė́ ti, glū̃ di, glūdė́ jobūti, slypėti
gobšuõ lis, -ė gobšus žmogus
grąžì nti, grąžì na, grąžì no atiduoti atgal
greĩtmaistis vyr. greitas maistas (angl. fast food)
grėsmė̃ mot. gresianti padėtis, grėsimas, pavojus
gretà mot. eilė
gretà šalia, prie, kartu

griovà mot. gili, plati vandens padaryta įgriuva; griūvantis upės skardis
grynàsis pel̃ nas įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklis
grynùmas vyr. tyrumas, švarumas
grū́ dasvyr. javų (varpinių augalų) sėkla
gúostis, gúodžiasi, gúodėsi skųstis, dejuoti
gur̃gti, gur̃gia, gu r̃gė gurguliuoti, burbuliuoti, paprastai apie pilvo skleidžiamą garsą
įdí egti, įdí egia, įdí egė įgyvendinti, pritaikyti
į́ dirbis vyr. pradėtas, į priekį pastūmėtas ir toliau tęstinas darbas
įgá uti, įgá una, įgã voper laiką įgyti, įsitaisyti
įgý tikvalifikãciją išmokti dirbti konkretų darbą
įgyvé ndinti, įgyvé ndina, įgyvé ndinoįvykdyti, realizuoti, įkūnyti
į́ gūdis vyr. kartojimu įgytas gebėjimas atlikti automatiškai kurį nors veiksmą
į́ kainis vyr. nustatyta kaina, vertė
įkyrė́ ti, įkyrì, įkyrė́ jo nusibosti
įkvė̃ pti, į̃ kvepia, į̃ kvėpė prk. sukelti norą, entuziazmą kurti, veikti; inspiruoti
ìlgainiui per kiek laiko, per kurį laiką, paskui
imlùs, - ì reikalaujantis ko nors, pvz., laiko, pinigų
į́ monė mot. gamybos ar prekybos ūkinis vienetas
į́ monės plėtrà įmonės ekonominis ir fizinis plėtimasis
į́ monės vadõ vas, -ė vyr., mot. direktorius
im̃tis, ìmasi, ė̃ mėsi pradėti, pvz., verslą
indùstrinė surinkì mo lìnija gamybos konvejeris
internáutas, -ė vyr. mot. interneto lankytojas, skaitytojas
investìcija mot. lėšų idėjimas; įdėtos lėšos
investúoti, investúoja, investãvo įdėti lėšas
į́ protis vyr. įprastas elgesys ar veiksmas
įpusė́ ti, įpusė́ ja, įpusė́ jo praeiti pusei
į́ ranga mot. vieno gamybinio ar technologinio proceso visi įrankiai, prietaisai, įtaisai ir kt.
į́ rankis vyr. darbo priemonė (ppr. imamà į rankas)
įregistrú oti, įregistrú oja, įregistrã voįtraukti, įrašyti į sąrašą
įrenginỹ svyr. įrengtas sudėtingas mechanizmas
įsigý ti, įsigỹ ja, įsigì jo gauti perkant
įsijaũ sti, įsijaũčia, įsì jautė labai stengtis, persistengti
įsiklausý ti, įsiklaũ so, įsiklaũ sė prk. atkreipti dėmesį
įsipareigojimas vyr. kokios nors pareigos turėjimas
įsitaisý ti, įsitaĩ so, įsitaĩ sė patogiai atsisėsti
įspėjì mas vyr. dokumentas apie atleidimą iš darbo ateityje
į́ spūdis vyr. stiprus jausmų ir minčių paveikimas
įstã tymasvyr. aukščiausiosios valstybinės valdžios teisės normų aktas
įsteĩ gti, įsteĩ gia, į̃ steigė duoti pradžią, įkurti
išbañ dymasvyr. išmėginimas, kieno nors savybių ištyrimas
išdý gti, išdý gsta, išdý goatsirasti
išeitinis, -ė duodamas išeinant iš darbo
išlaidá uti, išlaidá uja, išlaidã vobe būtino reikalo leisti pinigus
ìšlaidos mot. dgs. išleidžiamosios lėšos (pinigai)
išlé isti, išlé idžia, išlé ido sunaudoti perkant; leisti išvykti
išlì kti, išliẽ ka, išlì ko išsilaikyti, nežūti, nedingti
išlydė́ti, išlỹdi, išlydė́jo paeiti drauge su išvykstančiu asmeniu iki kurios nors vietos
išmaný ti, išmã no, išmã nė suprasti, mokėti
išmėgì nti, išmėgì na, išmėgìno išbandyti
ìšmoka mot. išmokama suma
išnỹ kti, išnỹ ksta, išnỹ konustoti buvus, pradingti

išradì ngas, -a sumanus, sugalvojantis naujų dalykų
išrankù s, - ì kurìs daug renkasi
išrikiú oti, išrikiú oja, išrikiã vosustatyti eilėmis
išsamù s, - ì visa apimantis, platus
išsilã vinęs, -usi baigęs, -usi mokslus
išsirù tulioti, išsirù tulioja, išsirù tuliojolaipsniškai ištobulėti
išsiskì rti, išsì skiria, išsiský rė bū́ ti kitókiam, pvz., kal̃ bant apiẽ núomonę
išskirtinis, -ė ypatingas, ypač geras, gražus, kitoks nei kiti
ìššūkis vyr. šaukimas, kvietimas kautis, rungtis
ìštekliai vyr. dgs. lėšos, resursai, santaupos, atsargos
išvar̃ gti, išvar̃ gsta, išvar̃ go labai pavargti
išvé ngti, išvé ngia, išvé ngė pasistengti išsisukti, atsikratýti
įtaigù s, - ì įteigiantis, sugestyvus
į́ taka mot. poveikis, reikšmė
įtakì nga, -a turintis įtakos, svarbus
ìtin labai
įtrá ukti, įtrá ukia, įtrá ukė įrašyti, pvz., į sąrašą
įvairialỹ pis, -ė sudarytas iš įvairių dalių
į́ vaizdis vyr. įsivaizduojamas, vaizdu įkūnytas dalykas, su(si)kùrtas kieno nors supratimas,
suvokimas
įvar̃ dyti, įvar̃ dija, įvar̃ dijopavadinti, pasakyti
įveĩ kti, įveĩ kia, į̃ veikė nugalėti, pasiekti
įvé rtinti, įvé rtina, įvé rtino nustatyti vertę
į́ vykis vyr. atsitikimas
įžeidì mas vyr. garbės ir orumo užgavimas
į́žvalga mot. pastebėjimas, pamatymas, numatymas
ypatùmas vyr. ypatinga savybė, charakteristika
jaukìnti, jaukìna, jaukìno pratinti, daryti nebaikštų
jėgà mot. – kas skatina veikti, veikimo pagrindas, veiksnys
juolàb tuo labiau
jurìdinis veĩksmas veikimas pagal įstatymą
káiliadirbis yr. kailių išdirbimo (parengimo drabužiams gaminti) amatiniñkas
káina mot. vertė pinigais
kaità mot. keitimasis
kaklãskarė mot. skarelė, rišama ant kaklo
kálvis vyr. metalo kalimo amatiniñkas
kamíenas vyr. žodžio dalis be galūnės
kapitãlas vyr. 1. pinigais įvertinta visų ketinamų įsigyti (ar įsigytų) kapitalinių gėrybių visuma;
2. turto ir įsipareigojimų skirtumas, akcininkų nuosavybės sinonimas.
karčemà mot. smuklė, užeiga
kartà mot. tuo pačiu metu gyvenantys artimo amžiaus žmonės, generacija
kãštai vyr. dgs. išlaidos, lėšos
káukė mot. viso veido ar tik viršutinės jo dalies uždanga (su skylėmis akims)
káukolė mot. galvos kaulai
kaũpti, kaũpia, kaũpė rinkti, telkti
kebãbinė mot. vieta, kur prekiaujama kebabais
kenkė́ jas, -a vyr., mot. tas, kuris kam daro žalą
kepìmas vyr. maisto gaminimas su riebalais arba sausai ant ugnies
kepyklà mot. vieta, kur kas kepama
kèpti, kẽpa, kẽpė gaminti maistą su riebalais arba sausai ant ugnies
ketìnti, ketìna, ketìno ruoštis, žadėti ką daryti,
ketvir̃tis vyr. ketvirtadalis

kilmė̃ mot. priklausymas nuo gimimo ar atsiradimo kuriai nors tautai, klasei ar rūšiai
kilnùs, - ì doras, taurus
kirbė́ ti, kìrba, kirbė́ jokrutėti, virpėti
kir̃stis, ker̃tas i, kir̃tos i prieštarauti (kalbant apie norus ir galimybes)
kìštis, kìšasi, kìšosi nepageidaujamam dalyvauti
klausimýnas vyr. klausimų rinkinys
kliū́ tismot. kliuvinys, trukdymas, kliautis
klýsti, klýsta, klýdo daryti klaidų
klõdas vyr. vienos medžiagos sluoksnis
klóstytis, klóstosi, klóstėsi prk. dėtis, vykti (įvykiams)
klóti, klója, klójo įrengti prietaisų komunikacijas
klumpadirbỹs vyr. klumpių (medìnio ãpavo) dirbėjas
klùmpė mot. medinis ãpavas
kokýbė mot. ypatybė, vertė, tikimo laipsnis
kompensãcija mot. atlyginimas už nuostolius
konkureñcija mot. varžymasis dėl pirmavimo
konkureñcinis pranašù massavybė ar savybių visuma, kuri išskiria asmenį iš kitų tarpo ir
padeda konkuruoti rinkoje
konsultãvimo į́ monė paslaugų įmonė, teikianti pasiūlymus problemai spręsti
kraujãgyslė mot. kraujo gysla
krikštỹ nosmot., dgs. šventė ir vaišės krikšto proga
krìsti, kriñta, krìto mažėti, slūgti
kryptìs mot. veiksmo, reiškinio linkmė, raidos kelias
kruõpščiai rūpestingai, atidžiai, darbščiai
kubìlius vyr. kubilų (didelių medinių indų) dirbėjas
kuklùs, -ì paprastas, neprabangus
kunigaikštỹ stė mot. kunigaikščio valdoma teritorija
kuomèt kai, kada
kupetìnis káimas kaimas, sudarytas iš laisvai, be aiškaus plano, išsidėsčiusių sodybų; tokį kaimą
formuoja gamtinės ribos – kalvos, miškai, ežerai
kvieslỹs vyr. asmuo, kviečiantis į šventę (seniau – į vestuves), kvietėjas
kvortà mot. senovinis skysčių ar birių produktų matas, lietuviškoji kvortà – maždaug 0,7 litro
labdarà mot. neatlyginama materiali pagalba, parama
lãbui dėl ko nors
laĩkinas, -à kurį laiką trunkantis, neamžinas
laikýti, laĩko, laĩkė turėti namuose norint gauti naudos
laikýtis, laĩkosi, laĩkėsi gyvuoti
laimė́ ti, laĩmi, laimė́ jo užimti pirmą vietą konkurse, varžybose
laláutojas, -a vyr., mot. asmuo, kuris per Velykas eina į svečius ir dainuodamas tam tikras
dainas prašo margučių
langúotas, -a išmargintas langais, t. y. keturkampiais ornamentais
lankýtinas, -a toks, kurį reikia lankyti
lankstùs, - ì sugebantis prisitaikyti prie aplinkybių
lašiniaĩ vyr. dgs. valgis iš riebalų sluoksnio, kuris būna po kiaulės oda
laũkymė mot. miško aikštelė
lauktùvės mot., dgs. dovanos tiems, kurie laukia
leidìmas vyr. sutikimo raštas
lė̃ kisvyr. dvì sukaltos kartelės, dedamos ant stogo viršaus stogui nuo vėjo apsaugoti
lė̃ kštas, -à paviršutiniškas, negilus
lémti, lẽmia, lė́ mė būti priežastimi, veiksniu, turėti sprendžiamą reikšmę, turėti didžiausią įtaką
lemtìngas, -a lemiamas, sprendžiamas
leñkti, leñkia, lénkė pirmauti

leñktis, leñkiasi, leñkėsi darytis netiesiam
liceñcija mot. tam tikras leidimas ką daryti pagal sutartį
liẽkana mot. likusi dalis; iš praeities likęs daiktas ar reiškinys
linkmė̃ mot. kryptis, plėtojimosi kelias
lìnktelėti, lìnkteli, lìnktelėjo truputį palenkti galvą pasisveikinant
liùdijimas vyr. dokumentas kam nors patvirtinti
lỹgis vyr. kokybės, raidos, pakilimo aukštis
lū̃ kestisvyr. ko nors laukimas, vylimasis, tikėjimasis
lū̃žis vyr. lūžimo vieta; prk. didelis pasikeitimas, persilaužimas
maistìnis, -ė naudojamas maistui, valgomas
maĩsto priẽdas papildoma, dažniausiai sintetinė maisto dalis
maišý tis, maĩšosi, maĩšėsi būti kartu su kitais, jungtis į vieną
maitìnti, maitìna, maitìno duoti maistą; teikti energijos
malū̃ nasvyr. grūdų malimo įmonė
marginỹs vyr. kas puošta ornamentais; kas sudaryta iš skirtingos spalvos daiktų
márginti, márgina, márgino daryti margą
mãstas vyr. užmojis, apimtis, dydis
mą̃ stymas vyr. galvojimas
mažakraujỹ stė mot. liga, pasireiškianti eritrocitų ir hemoglobino sumažėjimu
mẽdžiaga mot. žaliava, iš kurios kas daroma, gaminama
mėsaĩ nis vyr. sumuštinis su mėsa
mė́ tytis, mė́ tosi, mė́ tėsi būti numestam, nereikalingam
miẽlės mot. dgs. vienaląsčių grybelių produktas, skirtas kam nors rauginti
miẽžiai vyr. dgs. varpinių šeimos vasariniai javai
miklùmas vyr. vikrumas, lankstumas, greitumas ką nors darant
mìlas vyr. storas veltas vilnonis namų darbo audinys
minė́ ti, minì, minė́ jo užsiminti, sakyti
mìnkyti, mìnko, mìnkė maišyti minkštą masę (tešlą)
misà mot. nuopylos nuo salyklo, nerūgęs alus
mišinỹ svyr. skirtingų dalykų sumaišymas, suplakimas
mitýba mot. maitinimas, maitinimasis
Mókesčių inspè kcijavalstybės įgaliota institucija, vykdanti mokesčių surinkimą, tikrinanti
mokesčių sumokėjimo teisingumą ir taikanti sankcijas už tai, kad mokesčiai nemokėti
mókestis vyr. teisės aktų nustatyta piniginė prievolė valstybei
mókslo pažangà progresas, vystymasis
mólis vyr. gabalinė žemė iš smulkiausių sukibusių dalelių, keramikos žaliava
naftà mot. riebus, degus žemės gelmių skystis
naftalìnas vyr. stipraus kvapo kristalinė medžiaga nuo kandžių
nakvýnė mot. vieta nakvoti,; apsistojimas nakties poilsiui
namùdinis, -ė namuose, namų sąlygomis daromas, gaminamas
naršỹklė mot. programa žiniatinklio peržiūrai ir informacijos paieškai jame, angl. browser
naudà mot. kas naudinga, vertinga, pelninga
naudìngas, -a duodantis naudą, turintis vertę
naudóti, naudója, naudójo patirti naudą; vartoti kaip priemonę
naujíenlaiškis vyr. laiškas, pranešantis naujienas
naujõkas vyr. pradedantis kurį darbą žmogus
neatsíejamas, -à būtinas
neganà neužtenka, mãža
neįgalù sis, neįgalió jimenkesnio fìzinio ar psichinio pajėgumo žmogus
neĩgiamas, -à negatyvus
neįká inojamas, -a negalimas nupirkti už pinigus
neįtikė́ tinailabai

nekilnójamasis tur̃tas turtas, kurio negalima kilnoti
nepalankùs, -ì netinkamas, nenaudingas
nepamaĩnomas, -a nepakeičiamas
nepriekaištì ngas, -a kuriám negalimà prikìšti
neramùmai vyr. įtempta, nerami visuomeninė situacija
nẽrimas vyr. jaudinimasis, susirūpinimas, netikrumas
nesusipratìmas vyr. klaidingas supratimas, atsitiktinė klaida, apsirikimas
nesuvókti, nesuvókia, nesuvókė – nesuprasti
neterminúotas, -a be termino, amžinas
netikėtù masvyr. netikėtas dalykas, įvykis
nẽtikša vyr., mot. netikęs, prastas (paprastai žmogus)
nỹkti, nỹksta, nỹko gaišti, dingti, nustoti egzistuoti
nugarìnė mot. nugaros mėsa
nukentė́ ti, nukeñčia, nukentė́ jopatirti nuostolį, žalą
nukrypìmas vyr. pasukimas kita linkme, klaida
nukrỹpti, nukrỹpsta, nukrỹpo prk. gauti kitą linkmę
numarìnti, numarìna, numarìno padaryti, kad mirtų, žūtų
núolaida mot. nuo kainos nuleidžiama suma
nuolatìnis, -ė apimantis visą laiką, nepaliaujamas; nekintamas
núometas vyr. ištekėjusių moterų lininis apsigobiamas galvos apdangalas
núoroda mot. teksto šaltinio nurodymas
nuoseklùs, - ì einantis paeiliui
núostaba mot. nusistebėjimas
núostata mot. susiformavęs nusiteikimas vienodomis aplinkybėmis elgtis vienodai ar panašiai
núostolis vyr. materialinė žala
nuošaliaĩ atokiai, būti atsiskyrusiam
nuošalù masvyr. atokumas
nusiderė́ ti, nusìdera, nusiderė́ joderybų metu sumažinti kainą
nusidriẽkti, nusidriẽkia, nusìdriekė nusitęsti, pasiskleisti; būti nusitęsusiam, pasiskleidusiam
nusistatýti, nusistãto, nusistãtė pasiryžti, tvirtai laikytis požiūrio, sprendimo
nusistovė́ ti, nusistóvi, nusistovė́ joįgyti pastovumą, įsigalėti
nusivìlti, nusìvilia, nusivýlė jausti nepasitenkinimą, neįvykus norams, siekimams
nustatýti, nustãto, nustãtė iš anksto nužymėti, nuskirti
nustel̃ bti, nustel̃ bia, nùstelbė neleisti plėtotis, klestėti; nuslopinti
nušveĩ sti, nušveĩčia, nùšveitė nuvalyti, nublizginti trinant
nutartìs mot. teismo sprendimas šalutiniais klausimais
nutráukti, nutráukia, nutráukė nebevykdyti (sutarties)
orientúotis, orientúojasi, orientãvosi daryti, atsižvelgiant į ką nors
paáukštinimas vyr. pakėlimas į aukštesnę vietą, aukštesnių pareigų suteikimas
pabrė́žti, pabrė́žia, pabrė́žė ypač išskirti, paryškinti, akcentuoti
padalinỹs vyr. sudedamoji dalis, skyrius
padárgas vyr. žemės darbo ar namų ūkio įrankis
padažý ti, padãžo, padãžė truputį dažyti
padeñgti są́skaitas apmokėti sąskaitas
padeñgti, padeñgia, padeñgė apmokėti, atlyginti, kompensuoti
padorùs, ì kuris gero elgesio, išauklėtas
pagarbà mot. gerbimo jausmas, to jausmo reiškimas
pagerbìmas vyr. pagarbos parodymas
paglaistýti, paglaĩsto, paglaĩstė truputį glaistyti
pàgrįstas, -à turintis pagrindą, argumentuotas
pagùnda mot. viliojimas, patrauklumas ką nors daryti
paieškà mot. iškojimas

pãjamos mot. dgs. paimamos, gaunamos lėšos
pajėgù s, -ì kuris daug pajėgia, stiprus, tvirtas
pajùngti, pajùngia, pajùngė pradėtì naudotis technikos priemonėmis
pakàkti, pakañka, pakãko užtekti
pakeleĩvis, -ė vyr., mot. keleivis, kuris keliaudamas kur užeina
pakètas vyr. nedidelis kokių nors daiktų ar paslaugų skaičius vienoje vietoje
paklausa mot. prekių reikalingumas pirkėjams
pakraštỹ svyr. vieta palei kraštą
pakuõtė mot. tai, kas supakuota
palankùs, -ì tiñkamas
paláužti, paláužia, paláužė įveikti, susilpninti, pakirsti
pamainà mot. mainymasis, keitimasis
pamatìnis, -ė sudarantis pamatą, ant kurio kas nors yra, iš kurio kas kyla; pagrindinis,
svarbiausias
pãpildas vyr. priedas, ko trūkstamo papildymas
papir̃kti, pàperka, papir̃ko palenkti į savo pusę pinigais, dovanomis
paplìsti, papliñta, paplìto pasklisti
paplitìmas vyr. pasklidimas, vartojimas, pasiskirstymas
paplūdimỹ svyr. smėlėta pakrantė, skirta poilsiui
paprotỹs vyr. žmonių (tautõs ar grupės) įprastas elgesys tam tikrais atvejais, nerašyta elgesio
norma
paragáuti, paragáuja, paragãvo mėginti, nustatyti skonį
paramà mot. savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas paramos gavėjams
pardavìmas vyr. gaminių realizavimas
pareigýbė mot. pareigos, susijusios su konkrečia įstaiga ir su konkrečia darbo vieta
paréikšti, paréiškia, paréiškė oficialiai žodžiu ar raštu pranešti
pareñgti, pareñgia, pàrengė padaryti tinkamą, gatavą
parsisių̃ sti, parsisiuñčia, parsìsiuntė siųsti sau
pasekmė̃ mot. padarinys, rezultatas
pasidomė́ ti, pasidõmi, pasidomė́ jo šiek tiek domėtis
pasigamìnti, pasigamìna, pasigamìno pasidaryti pačiam
pasigáuti, pasigáuna, pasigãvo pagriebti, gauti sau
pasigèsti, pasigeñda, pasigẽdo pastebėti trūkstant ko turėto
pasikráuti, pasikráuna, pasikróvė pasipildyti, pvz., energijos
pasimė́ gauti, pasimė́ gauja, pasimė́ gavo pasinaudoti malonumais
pasisãkymas vyr. tai, kas pasakoma, nuomonė
pasitáikyti, pasitáiko, pasitáikė atsitiktinai būti ar įvykti
pasitel̃ kti, pasitel̃ kia, pasìtelkė pasikviesti į talką, pasinaudoti
pasiténkinimas vyr. malonumas, įvykus norams, troškimams, siekimams
pasiūlà mot. rinkoje esamų prekių kiekis
pasižymė́ ti, pasižỹ mi, pasižymė́ jo išsiskirti iš kitų
paskanáuti, paskanáuja, paskanãvo pamėginti skanumą, paragauti; pasivaišinti
paslaugà mot. patarnavimas, pagalba
pãsninkas vyr. susilaikymas nuo tam tikrų valgių dėl religinio tikėjimo
pastaràsis, pastaroji neseniai praėjęs, paskutinis iš minėtų
pãšaras vyr. gyvulių ėdalas
pašnekesỹ svyr. pokalbis
pašnekõ vas, -ė vyr., mot. pokalbio dalyvis
pataikáuti, pataikáuja, pataikãvo tenkinti įnorius, stengtis įtikti
pataisà mot. pataisomasis pakeitimas, papildymas
patalpà mot. įmonės ar gyvenamosios vietos vidus
pateĩkti, pateĩkia, pàteikė duoti, pasiūlyti, parašyti ir išsiųsti (skundą)

patèkti, pateñka, patẽko atsirasti, atsidurti kur, pakliūti
pàtikimas, -à kuriuo galima pasitikėti, pasikliauti
patikimùmas vyr. galėjimas patikėti, tikrumas
patìkslinti, patìkslina, patìkslino padaryti tikslesnį
patirtìs mot. patyrimas
patýręs, -usi turįs daug patirties
patóbulinti, patóbulina, patóbulino pagerinti
patraukiaĩ viliojamai, žaviai
patrauklùs, -ì kuris traukia, vilioja, žavus
patrupė́ti, pàtrupa, patrupė́jo šiek tiek nutrupėti
patvìrtinti, patvìrtina, patvìrtino pripažinti tikru, teisėtu
pavaldinỹs, -ė̃ tas, kuris pavaldus kitam
pavaldùs, -ì esantis kieno žinioje
paveldė́ ti, pavéldi, paveldė́ jogauti kaip palikimą
paver̃sti, paver̃čia, pàvertė padaryti kuo kitu, padaryti kitokį, pakeisti pavidalą
paviẽnis, -ė atskiras
pavydė́ ti, pavýdi, pavydė́ jo jausti pavydą; jausti apmaudą dėl to, kad kitas ką turi
pažangù s, -ì kuris eina su gyvenimu, siekia naujų dalykų
pažeidinė́ ti, pažeidinė́ ja, pažeidinė́ jodaug kartų, dažnai pažeisti, pvz., tvarką, įstatymą
pažintì s mot. santykis tarp žmonių, pažįstančių vienas kitą ir turinčių tarp savęs kokių interesų
pažymė́ ti, pažỹ mi, pažymė́ jo teigti, tvirtinti
pelenìnė mot. indelis rūkalų pelenams nukratyti ir nuorūkoms dėti
pélkė mot. nuolat šlapia žemė
pel̃ nas vyr. įmonės gaunamų pajamų ir patiriamų sąnaudų skirtumas
pelnìngas, -a kuris duoda pelno, padeda uždirbti
pérdirbėjas, -a vyr., mot. tas, kuris perdirba
pérdirbti, pérdirba, pérdirbo padaryti kitokį apdorojant
péreiti, péreina, pérėjo keisti temą, pradėti kalbėti kita tema
périmti, périma, pérėmė paimti iš kito
pérkėla mot. vieta, iš kurios keltu keliama per vandenį; įrenginys perkelti per vandenį
pérnakvoti, pérnakvoja, pérnakvojo praleisti naktį, apsistoti nakčiai
pernelýg per daug, daugiau negu norma
personãlas vyr. į́ monės darbú otojai, sudrantys víeną profesinę kategoriją
pérsotinti, pérsotina, pérsotino per daug prisotinti
pérteklius vyr. tai, kas per daug
pértvarka mot. persitvarkymas
pértvarkyti, pértvarko, pértvarkė kitaip sutvarkyti
pérversmas vyr. staigus tvarkos pasikeitimas
pìginti, pìgina, pìgino mažinti kainą; pigiai parduoti
pìlkapis vyr. kalnelis, kur senovėje būdavo laidojama
pil̃ vas vyr. kūno dalis, kurioje yra virškinimo organai
pirkinỹs vyr. perkamas ar neseniai pirktas daiktas
pirktìnis, -ė pirktas, ne namuose gamintas
pirmýkštis, -ė pradinis, laukinis
pirtìs mot. namas ar namelis, skirtas maudytis
plãtinti, plãtina, plãtino prekiauti įvairiais būdais
platumà mot. laipsniais matuojamas nuotolis nuo pusiaujo
plė̃ sti, plẽčia, plė̃ tė 1. platinti, daryti platesnį. 2. didinti apimtį ir gerinti kokybę, plėtoti
plė̃ stis, plẽčiasi, plė̃ tėsi darytis platesniam
plėtrà mot. plėtimasis, plėtotė, raida
plìsti, pliñta, plìto sklisti, platintis
plytė́ ti, plỹti, plytė́ jobūti plačiai nusidriekusiam, išplitusiam, tįsoti

pòkeris vyr. azartinis stalo žaidimas
pókytis vyr. kitimo rezultatas
pólinkis vyr. palinkimas, potraukis
pómėgis vyr. mėgstama veikla, malonumas; polinkis ką daryti
póreikis vyr. tai, ko reikia
pótyris vyr. patyrimas, patyrimo rezultatas
póveikis vyr. veikimo reiškimasis, rezultatas
póžiūris vyr. konkreti pažiūra, nusistatymas
prabangà mot. materialinių patogumų daugumas, perteklius
prabangùs, -ì ištaigingas
prãdas vyr. pradinis elementas, pati pradžia
pradedantỹsis, pradedančioji vyr., mot. kuris pradeda
pradìnis kapitãlas lėšos, reikalingos pradėti vykdyti tam tikrą ekonominę veiklą
prãgiedrulis vyr. properša debesyse, pragiedrėjimas; prk. džiaugsmas, nušvitimas
pragyvénti, pragyvẽna, pragyvẽno užsidirbti pinigų gyvenimui
pralaimė́ ti, pralaĩmi, pralaimė́ jo nenugalėti (byloje)
pramìsti, pramiñta, pramìto prasimaitinti, apsirūpinti maistu
pramogà mot. malonus užsiėmimas, kas prablaško, pralinksmina
prãmonė mot. žaliavų, energijos gavyba, gamybos priemonių ir vartojimo reikmenų gamyba
pramonìnis, -ė pagamintas pramonės įmonėje
pranašù masvyr. pralenkimas, pirmavimas
pranešė́ jas, -a vyr., mot. kas skaito pranešimą, sako kalbą
praplė̃ sti, pràplečia, pràplėtė plėsti truputį, padidinti
praràsti, prarañda, prarãdo netekti
prarýti, prarỹja, prarìjo ryjant nustumti į skilvį
praskáidrinti, praskáidrina, praskáidrino padaryti linksmesnį, giedresnį, aiškesnį
prastúomenė mot. paprasti žmonės
prašmatnù s, -ì puikus, puošnus, prabangus; nepaprastas
pravaikštà mot. neatvykimas į darbą be pateisinamos priežasties
pravardė̃ mot. netikra, išgalvota pavardė
pražūtì ngas, -a lemiantis pražūtį, lemiantis bankrotą
prẽkė mot. daiktas, skirtas parduoti
prekeĩvis, -ė vyr., mot. keliaujantis prekybininkas
prẽkės žé nklasišskirtinis prekės ar paslaugos pavadinimas ir tapatybė, padedanti jį atskirti nuo
kitų gaminių ir paslaugų
prekýba mot. ūkinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu
prekýbininkas, -ė vyr., mot. kas verčiasi prekyba, prekybos darbuotojas
prekýbos ceñtras universali, didelė parduotuvė
prekývietė mot. vieta prekiauti
priblė́ sti, priblė́ sta, priblė́ sošiek tiek blėsti, gesti, mažėti
priblõkšti, priblõškia, prìbloškė labai stebinti
pridùrti, prìduria, pridū́ rė prk. pasakyti, pridėti
príeangis vyr. namo dalis prie lauko durų; priestatas su stogu prie įeinamųjų namo durų,
priebutis, veranda
príeglobstis vyr. vieta, kur galima saugiai būti, prisiglausti
príemoka mot. mokėjimo priedas, primokėjimas
príemonė mot. daiktas, įrankis, prietaisas, reikalingas kam nors atlikti, padaryti
príeskoniai vyr. dgs. aštrios, kvepiančios medžiagos valgio skoniui pagerinti
priešgaisrì nė apsaugà priemonės, padedančios apsaugoti nuo gaisro
príeškaris vyr. laikas prieš karą (dažniausiai kalbant apie laiką prieš Antrąjį pasaulinį karą)
príetaisas vyr. įrenginys, priemonė gaminti

príetaras vyr. neteisinga, nepagrįsta, bet įprastinė pažiūra į ką nors, paprastai tikėjimas burtais ir
ateitį lemiančiais ženklais
priežastì s mot. reiškinys, dėl kurio vyksta kitas reiškinys
príežiūra mot. prižiūrėjimas, globojimas, rūpinimasis
príežodis vyr. dažnai vartojamas žodis ar žodžių junginys pauzėms užpildyti, pertaras
priim̃ti, prìima, prìėmė sutikti, kad ateitų (dirbti)
priimtinèsnis, -ė tinkamesnis priimti
prijuõstė mot. drabužis, prisijuosiamas prie liemens dirbant
prilýgti, prilýgsta, prilýgo pasidaryti, būti lygiam su kuo, susilyginti
primir̃šti, primìršta, primir̃šo šiek tiek pamiršti
pripìldyti, pripìldo, pripìldė pripilti
prisidė́ ti, prisìdeda, prisidė́ joprisijungti prie ko
prisijùngti, prisijùngia, prisijùngė prisidėti prie ko nors
prisitáikyti, prisitáiko, prisitáikė sutikti su kuo neprieštaraujant, prisiderinti, veikti pagal
aplinkybes
prìslėgtas, -à prispaustas
pristãtymas vyr. atgabenimas
pristatýti, pristãto, pristãtė atgabenti, atvežti (užsakymą)
privalùmas vyr. gera savybė, pranašumas
priverstìnis, -ė priverčiamasis, ne savo noru atliekamas
privilióti, priviliója, priviliójo patraukti į save, primasinti
prodùktas vyr. gamybos rezultatas; gamybos žaliava
progrãminė platfò rmakompiuterių operacinė sistemų šeima
prótėvis vyr. prosenelis – senelių senelis
puikúotis, puikúojasi, puikãvosi būti puikiam, išdidžiam
puldinė́ ti, puldinė́ ja, puldinė́ jodaug kartų pulti
púoselėti, púoselėja, púoselėjo rūpestingai auginti, prižiūrėti; sudaryti sąlygas, kad kas nors
būtų, plėtotųsi, augtų
puošý bamot. puošimo būdas
pùsgaminis vyr. ne visai baigtas gaminys
rãčius vyr. medinių ratų dirbėjas
ragáuti, ragáuja, ragãvo bandyti skonį
rãginti, rãgina, rãgino prašyti ką daryti
raidà mot. laipsniškas kitimas, plėtotė, evoliucija
rakañdas vyr. indas, įrankis, baldas (dažnai – sulūžęs, nebereikalingas)
Rãsos mot. viduvasario šventė – Jonìnės
raudà mot. apeiginės tautosakos rečitatyvinis kūrinys, verksmas, raudojimas
ráugas vyr. pirminė rūgštì duonos žaliava
raugìntas, -a pagamintas su prieskoniais tam tikru būdu ir įgijęs rūgštų skonį
recèptas vyr. sudėtinių dalių sąrašas, pagal kurį ruošiamas patiekalas
reĩkalas vyr. rūpimas, reikiamas dalykas, darbas
reikaláuti, reikaláuja, reikalãvo atkakliai prašyti, versti ką atlikti
reikalãvimas vyr. oficialus dokumentas, kuriuo ko nors reikalaujama, prašoma
renovúoti, renovúoja, renovãvo remontuoti, atnaujinti pastatą
reportãžas vyr. informacija apie įvykius
riáušės mot. masinis protesto, nepasitenkinimo pareiškimas
ribójimas vyr. tam tikrų ribų nustatymas, paisymas
ribótas, -a siauro vartojimo, nepakankamas
ribóti, ribója, ribójo daryti ribas, apibrėžti
riestaĩnis vyr. apskritas kvietinių miltų kepinys su skyle viduryje
rìmtas -à pasižymintis ramiu, apgalvotu, santūriu elgesiu; svarbus
rinkà mot. prekių mainų sfera

rinkódara mot. įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema, kuria stengiamasi atsižvelgti į
visą rinkoje vykstančių procesų kompleksą
riñktis, reñkasi, riñkosi ieškoti tinkamo
rizikúoti, rizikúoja, rizikãvo daryti su rizika
ryšỹ svyr. sąsaja, santykis, sąjunga
rugiaĩ vyr. dgs. varpinių šeimos žieminiai javai
rū́ gti, rū́ gsta, rū́ godarytis rūgščiam
rulètė mot. azartinis stalo žaidimas
rungtyniáuti, rungtyniáuja, rungtyniãvo rungtis, kovoti norint nustatyti, kuris geresnis
rū́šis mot. prekių ar daiktų vertės, kokybės laipsnis; skirstymo pakopa
rùtuliotis, rùtoliojasi, rùtuliojosi darytis tobulesniam, sudėtingesniam, plėtotis
saĩkas vyr. matas, norma
sakmė̃ mot. pasakojamosios tautosakos kūrinys, kuriame aiškinama pasaulio ir įvairių gamtos
reiškinių kilmė, vaizduojamas žmogaus susidūrimas su mitinėmis būtybėmis
są́ lygamot. objekto santykis su aplinkiniais reiškiniais, be kurių jis negali egzistuoti;
reikalavimas, keliamas tariantis
sámprata mot. ko nors suvokimo būdas, pažiūra, koncepcija
są́ naudos mot. dgs. kuriam nors tikslui naudojamos lėšos, medžiagos, darbas ir pan.
sándėlis vyr. pastatas ar patalpa kam sudėti, laikyti: prekių likučiai sandėlyje.
sándoris vyr. veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas
sánkloda mot. visuomeninės ekonominės formacijos gamybiniai santykiai, visuomeninė
gamybos forma
sántaupos mot., dgs. kas sutaupyta, paprastai pinigai
santūrù s, -ì mokantis neparodyti savo jausmų, susivaldantis
są́ sajamot. objektų susiejimas (ryšio įžvelgimas) mintyse
saugà mot. saugumas
sáulės mò dulisįrenginys pigiai saulės energijai gauti
savarañkiškas, -a nepriklausomas, veikiantis sau
savìkaina mot. kaina, vertė, kurią sudaro gamybos ir realizavimo išlaidos
saviniñkas, -ė vyr., mot. nuosavybės turėtojas
sãvitas, -à išsiskiriantis, nepanašus į kitus, originalus
sėjó mainamot. pasėlių kaitaliojimo sistema
sėkmė̃ mot. sekimasis, laimė
Sekmìnės mot. dgs. krikščionių Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė ( 7 sekmadienį po Velykų)
sénbuvis, -ė vyr., mot. daug patirties turintis, seniai dirbantis verslininkas
seniūnijà mot. administracinis vienetas, tvarkomas seniūno
síekti, síekia, síekė stengtis, įgyti, laimėti, gauti rezultatą
sienójas vyr. rąstas, medis, parengtas statybai
síetas vyr. indas su tinklu, skirtas sijoti (atskirti smulkesniems ir stambesniíems gabalėliams)
signatãras, -ė vyr., mot. asmuo, pasirašęs svarbų dokumentą (aktą, sutartį)
sil̃ kė mot. nedidelė jūrų žuvis, maistui naudojama sūdyta
sirgãlius, -ė vyr., mot. aistringas sporto varžybų žiūrovas, sporto entuziastas, aistruolis
siuvė́ jas , -a vyr., mot. drabužių gamintojas
skanė̃ stas vyr. tai, kas skanu
skãtinti, skãtina, skãtino raginti, prašyti, kad ką nors darytų, spartinti
skylė̃ mot. kiaura vieta, kiauruma, tarpas
sklaidà mot. paskleidimas
skleĩsti, skleĩdžia, skleĩdė skėsti, plėsti ką suglaustą, pvz., skėtį
skleĩsti, skleĩdžia, skleĩdė teikti kvapą
skõlintis, skõlinasi, skõlinosi imti iš ko laikinai daiktą ar pinigus, kuriuos reikės grąžinti
skonìngas, -a su skoniu, gražiai padarytas

skraĩstė mot. didelė apsigaubiama, apsisiaučiama skara; platus berankovis apsiaustas,
užsimetamas ant pečių
skubiaĩ greitai
skuñdas vyr. prašymas atitaisyti skriaudą, neteisėtumą, apskundimas
skų́ stis, skùndžiasi, skùndėsi reikšti nepasitenkinimą, sakyti, kas yra blogai
skutinė́ ti, skutinė́ja, skutinė́jo peiliu daryti ornamentus ant kiaušinio
slė̃ pti, slẽpia, slė̃ pė laikyti paslaptyje
smagù malonu, gẽra; patogu naudotis
smagùris vyr. mėgstantis saldumynus
smùklė mot. užeiga, kur būdavo parduodami alkoholiniai gėrimai
smùlkmena mot. nedidelis, nereikšmingas daiktas ar dalykas
sodýba mot. kaimo namas su visais ūkiniais pastatais, sodu, daržais ir pan.
Sodra mot. valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
spar̃ čiai greitai (apie darbą, veiklą)
spèktras vyr. įvairovė
sraũtas vyr. srovė, tėkmė, plūstanti daugybė
sritìs mot. veikimo šaka
statinỹs vyr. pastatas
stãtymas vyr. pinigų arba žetonų įnešimas žaidžiant
steĩgti, steĩgia, steĩgė duoti pradžią, organizuoti
stíebas vyr. aukštas stulpas
stìgti, stiñga, stìgo trūkti
stokà mot. trūkumas, nepriteklius
stokóti, stokója, stokójo trūkti
streikúoti, streikúoja, streikãvo
suartė́ ti, suartė́ ja, suartė́ jo arčiau sueiti; sueiti į artimesnius, draugiškesnius santykius
suãsmeninti, suãsmenina, suãsmenino ne asmeniui suteikti asmens savybes
substrãtas vyr. kalba, kurią išstūmė kita atėjusi kalba ir kurì toje atėjusioje paliko pėdsakų
sudėtì nė dalì s víenas komponentas sistemoje
sudėtì s mot. sudedamųjų dalių visuma
suė́ sti, suė́ da, suė́ dė prk. pražudyti
sugaĩšti, sugaĩšta, sugaĩšo veltui laiką praleisti, užtrukti
suintrigúoti, suintrigúoja, suintrigãvo sudominti
sukaũpti, sukaũpia, sùkaupė sutaupyti, sudėti į vieną vietą, surinkti, sutelkti
suklýsti, suklýsta, suklýdo padaryti klaidą
sumažė́ ti, sumažė́ ja, sumažė́ jo pasidaryti mažiau
sumedžió ti, sumedžió ja, sumedžió josugauti (nukauti) maistui žvėrį ar paukštį
suñkmetis vyr. sunkus laikas
suréikšminti, suréikšmina, suréikšmino suteikti labai didelę reikšmę
susidùrti, susìduria, susidū́ rė visai iš arti susitikti, turėti reikalą
susigū̃žti, susigū̃žia, susìgūžė susitraukti, susiglausti
susikalbė́ ti, susìkalba, susikalbė́ josusitarti, rasti bendrą sprendimą
susirinkìmas vyr. posėdis, pasitarimas
susirū́ pinti, susirū́ pina, susirū́ pinopradėti rūpintis, pajusti neramumą
susisiekìmas vyr. judėjimas iš vienos vietos į kitą; ryšio palaikymas
susitáikymas vyr. suderinimas, nesutarimų pašalinimas
susizgrìbti, susizgrim̃ba, susizgrìbo šnek. susigriebti, susiprasti
sustabarė́ jusi sustingusi, nejudri, nelanksti, neveikli
sutartìnė mot. tam tikra daugiabalsė lietuvių liaudies daina
sutartìs mot. dokumentas, kuriuo aptariamos darbo sąlygos
sutrikìmas vyr. pakrikimas, įprastos būsenos praradimas
suvókti, suvókia, suvókė suprasti

svetingùmas vyr. vaišingumas, mokėjimas priimti svečius
svíestmušė mot. indas sviestui gaminti
šachmã taivyr. dgs. loginis stalo žaidimas
šakó tisvyr. aukštas šakotas kepinys
šã linti, šã lina, šã linostumti, varyti į šalį
šaltì nis vyr. kas duoda pradžią, sudaro pamatą, iš kur kas išeina; rašytinis dokumentas
šaunù s, -ì puikus, smagus, gražus, greitas
šé rti, šẽ ria, šė́ rė maitinti gyvulius
šiukšliã maistisvyr. prastas maistas
šiupinỹ svyr. košė iš žirnių, pupų, bulvių, kruopų, miltų ir kt.
šmaikštù masvyr. sąmojingumas, žaismingumas, taiklumas
šurmuliú oti, šurmuliú oja, šurmuliã votriukšmauti, linksmintis
tapãtinti, tapãtina, tapãtino laikyti tapačiu, identifikuoti
tarnáuti, tarnáuja, tarnãvo dirbti kam, būti atsidavusiam; turėti pareigas, būti pasamdytam
tárpininkas, -ė vyr., mót. asmuo, suvedantis pirkėją su pardavėju
tašý ti, tãšo, tãšė kirviu lyginti medį
tašký tis pinigaĩsneatsakingai leisti pinigus
taupýti, taũpo, taũpė dėti atsargai, neleisti
tautódailė mot. liaudies dailė – liaudies meno šaka, kurios išraiškos priemonės yra regimieji
vaizdai
tautósaka mot. žodinė liaudies kūryba
teĩgiamas, - à pozityvus
téisininkas, -ė vyr., mot. kas dirba teisėtvarkos srityje
teĩsmas vyr. teisingumo vykdomasis institutas ir įstaiga
tèkti, teñka, tẽko pasitaikyti
tenýkštis, -ė esantis tolesnėje vietoje
ténkintis, ténkinasi, ténkinosi jaustis patenkintam
terminúotas iñdėlis vyr. pinigai, laikomi banke ikì tam tikros datos
terminúotas, -a su data, kai baigs galioti
termoizoliãcija mot. šilumos izoliacija
termoizoliãcinė mẽ džiaga šilumos izoliacijos medžiaga
tiekė́ jas, -a vyr., mot. asmuo, kuris aprūpina medžiagomis, produktais
tiẽkti, tiẽkia, tiẽkė aprūpinti (medžiagomis)
tikė́ jimas vyr. kokio reiškinio tikrumo pripažinimas be įrodymų; religijos išpažinimas
tìkinti, tìkina, tìkino daryti taip, kad tikėtų
tikrìnis, -ė tikrasis; deramas, kokio reikėtų; pačiam priklausantis, savas, nuosavas, žymintis
atskirą vardą
tikslìnis, -ė būtent tas, tam tikras, norimas
tiñkamas, - à kas tinka kam nors
tirštì klis vyr. tirštinanti medžiaga
tyrìmas vyr. darbas, norint išsiaiškinti, suprasti, nustatyti ką
tradìcija mot. papročių, apeigų, vaizdinių, idėjų, simbolių išlaikymas, perdavimas iš kartos į
kartą; tai, kas išlaikoma
traškùčiai vyr. dgs. sausas džiovintas traškantis maistas
tremtìs mot. ištrėmimas
triukšmadarỹ s, -ė̃ vyr., mot. kas triukšmą kelia, padauža
trobà mot. gyvenamasis namas
trùkti, truñka, trùko užimti laiko
trū́ kumasvyr. taisytinas dalykas, klaida, yda
turė́ tojas, -a vyr., mot. kas turi
tū̃ risvyr. kūno užimta erdvės dalis
tvarùs, -ì pastovus, nekintamas

ugdýti, ùgdo, ùgdė sistemingais nurodymais, pamokymais ar kitais veikimais tobulinti, auklėti
unikalùs, -ì vienintelis tos rūšies, labai retas
uždaró ji aplikãcijataikomoji kompiuterių programa, kurios vartotojas negali programiniu būdu
modifikuoti
ùžeiga mot. užeinama vieta, užkandinė
užgõžti, užgõžia, ùžgožė nustelbti
užkandì nė mot. nedidelė valgykla
užkandžiá uti, užkandžiá uja, užkandžiã vovalgyti užkandį, truputį valgyti
užkariá uti, užkariá uja, užkariã voužimti kariaujant, karu
užmè gzti rỹšį pradėti bendrauti, bendradarbiauti
ùžmokestis vyr. atlyginimas, alga
užsã kymasvyr. pavedimas ką nors padaryti
užsakõ vas-ė vyr., mot. prekę ar paslaugą užsakantis asmuo
užsiim̃ ti, užsì ima, užsìėmė veikti, dirbti, turėti kokį darbą, profesiją, verstis
užsilì kti, užsiliẽ ka, užsilì ko būti ilgesnį laiką nebeliečiamam, nebejudinamam, nepaimtam
užsisaký ti, užsisã ko, užsisã kė pavesti padaryti, susitarti
užsitarná uti, užsitarná uja, užsitarnã vonupelnyti, pasiekti savo elgesiu, veikla
užtè kti, užteñ ka, užtẽ ko ganėti, pakakti
užtì krinti, užtì krina, užtì krino garantuoti
vadõvas, -ė kas vadovauja, vedėjas
vadováutis, vadováujasi, vadovãvosi laikytis, remtis
váišės mot. dgs. valgiai, duodami svečiams; kitų duodamas valgis
vaišì ngas, -a mėgstantis vaišinti, gerai vaišinantis
valdiniñkas, -ė vyr., mot. valstybės tarnautojas
valdýti, val̃ do, val̃ dė turėti savo valdžioje, versti klausyti
valstýbės tarná utojas, -a vyr., mot. kàs tarnauja, pareigūnas
vartótojas, -a vyr., mot. asmuo, kuris ką vartoja
varžý ti, var̃žo, var̃žė riboti veikimo laisvę
varžõ vas, -ė vyr. mot. asmuo, kuris varžosi, rungtyniauja
veiklà mot. veikimas, darbas
veiklùs, -ì kuris mielai veikia, aktyvus, darbštus
veiksnỹs vyr. skatinamoji priežastis, faktorius
vė́ jarodis vyr. prietaisas vėjo krypčiai ir greičiui nustatyti
véngti, véngia, véngė stengtis išsisukti, išsisukinėti
ver̃slas vyr. nuosava įmonė, užsiėmimas, darbas
ver̃slininkas, -ė vyr., mot. kas turi savo verslą
ver̃slo apskaitõs sistemà Lietuvos įmonių apskaitą ir finansinę atsakomybę reglamentuojantys
dokumentai
verslùs, -ì kuris turi verslininkui reikalingų savybių
vertė̃ mot. piniginė daikto išraiška
vertéiva vyr., mót. kas apsukriai, net suktai verčiasi
vertė́ti, ver̃ta, vertė́ jo apsimokėti, reikėti (ką daryti)
vértinti, vértina, vértino pripažinti reikšmę, branginti; nustatyti vertę
vertýbė mot. vertas, brangus daiktas; vertė, vertingumas
veržlù s, - ì energingas
ve r̃žtis, ve r̃žiasi, ve r̃žėsi su jėga eiti, trykšti
vidùrupis vyr. upės vidurinė dalis
víenkiemis vyr. atskira sodyba
viẽšas -à visiems skirtas, visuomenės naudojamas
viešė́ ti, viẽši, viešė́ jo būti svečiuose pas ką ar kur
viešė́ ti, viẽši, viešė́ jo svečiuotis
vieší eji darbaĩ bausmė, kai dirbama visuomenei naudingus darbus

viešnià mot. moteris, atėjusi į svečius
vilióti, viliója, viliójo traukti
viltìs mot. tikėjimasis ko nors
vìltis, vìliasi, výlėsi tikėtis
vingiúoti, vingiúoja, vingiãvo daryti vingius, būti netiesiam
vi r̃šyti, vi r̃šija, vi r̃šijo imti viršų, pirmauti, pralenkti
vìrtinė mot. suvertų ant siūlo ir pan. arba vienas šalia kito sudėtų daiktų eilė
virtualùs, -ì netikras, menamas
výkdyti, výkdo, výkdė daryti, kad veiktų
výrauti, výrauja, vyrãvo pirmauti, dominuoti
výstymasis vyr. raida, plėtra
výstyti, výsto, výstė plėtoti (verslą), rūpintis, kad (verslas) augtų
žaĩ bas vyr. atmosferinės elektros iškrova kibirkšties pavidalu
žaĩ biškas, -a labai greitas
žaismì ngas, -a smagus, linksmas
žã liavamot. mẽdžiaga, skirta apdirbimui
žarnà mot. guminis vamzdis
žarný nasvyr. žarnų sistema, viduriai
žavė́ tis, žã visi, žavė́ josi džiaugtis kuo nors geru, jausti dėl to malonumą
želdiniaĩ vyr., dgs. sodinami (nè savaime želiantys) augalai
žì balas vyr. degus skystis, gaunamas iš naftos
žiedì nis, -ė žiedo formos
žiniã sklaidamot. informacinių priemonių visuma
žinomù masvyr. tai, kiek žinoma
žlùgti, žluñ ga, žlù goniekais nueiti, dingti, pragaišti
žudỹ nės mot. dgs. daugelio žmonių žudymas
žvý nasvyr. plokštelė ant žuvies odos

