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Pratarmė
Norvegų–lietuvių kalbų žodynas – pirmasis didesnės apimties norvegų–lietuvių kalbų leksikografinis darbas, kuriame teikiama išsami informacija apie norvegų kalbos žodžių tarimą,
kaitymą, reikšmes, duodama daug vartojimo pavyzdžių.
Žodynas pirmiausia skirtas vartotojams, kuriems norvegų kalba yra svetimoji, todėl papildoma (fonetinė, gramatinė) informacija čia daugiausia teikiama apie norvegiškus antraštinius
žodžius. Nors ir mažiau, bet žodyne atsižvelgiama ir į vartotojus, kuriems svetimoji kalba yra
lietuvių: visi lietuviški atitikmenys sukirčiuoti, teikiama ir šiek tiek gramatinės informacijos
(plačiau apie tai žr. sk. „Žodyno sandara“).
Žodyną sudaro 28 510 straipsnių. Antraštiniai žodžiai teikiami norvegų kalbos atmaina buk
molu (norv. bokmål). Antraštinių žodžių sąrašas sudarytas daugiausia remiantis žodžių vartojimo dažnumu norvegų kalbos tekstynuose.
Šio žodyno pagrindas – Vilniaus ir Oslo universitetų leksikografų rengiamas apie 50 000
antraštinių žodžių apimties Norvegų–lietuvių kalbų žodynas, kurio redakcinę kolegiją sudaro Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė (vyriausioji redaktorė), Sturla Berg-Olsen, Eglė Išganaitytė-Paulauskienė ir Evalda Jakaitienė. Žodyno indeksą iš norvegų kalbos išvertė Eglė
Išganaitytė-Paulauskienė (raides A, B, E, S, V), Kristina Kinderytė (raides N, O, T), Aurelija
Mickūnaitė Griškevičienė (raides D, G, I, J, U), Agnė Petrauskaitė (raides C, F, L, Q, Y,
Æ, Å), Jurgita Petronytė (raides P, Ø, W, X, Z), Sigita Rackevičienė (raidę H), Nora Strikauskaitė (raides K, M, R). Norvegiškas žodyno indeksas perimtas iš Didžiojo norvegų–rusų
kalbų žodyno (Berkov, V. P. et al. 2003: Stor norsk-russisk ordbok, Oslo: Kunnskapsforlaget) ir pritaikytas Norvegų–lietuvių žodyno reikmėms. Šio žodyno failus į formatą XML
konvertavo Kjetil Rå Hauge, jis sukūrė ir Norvegų–lietuvių kalbų žodyno struktūrą aprašančias XML schemas bei visas teksto redagavimui naudotas transformacijas.
Už suteiktą galimybę rengti žodyną esu labai dėkinga Vilniaus universiteto Skandinavistikos centrui ir jo buvusiai vedėjai Erikai Sausverdei. Didžiojo norvegų–rusų kalbų žodyno
redaktoriams Valerijui Berkovui, Helgi Haraldssonui ir Steinarui Kottumui noriu padėkoti už
leidimą perimti jų žodyno norvegiškojo indekso dalį ir panaudoti ją kaip pagrindą Norvegų–
lietuvių kalbų žodynui. Visai žodyno rengėjų grupei dėkoju už pastangas ir puikų bendradarbiavimą. Atskirai norėčiau padėkoti šio žodyno norvegiškąjį indeksą padėjusiems parengti
kolegoms norvegų kalbos redaktoriams ir konsultantams Sturlai Berg-Olsenui ir Kjetiliui
Rå Haugei. Prof. Evaldai Jakaitienei dėkoju už atidų lietuviškosios dalies suredagavimą ir
už tikrą leksikografinio darbo mokyklą, Eglei Išganaitytei-Paulauskienei – už virtuoziškus
vertimo sprendimus. Elzei Griškevičiūtei dėkoju už nuorodinių straipsnių sutvarkymą. Už
kantrybę ir supratimą belaukiant žodyno pasirodymo nuoširdžiai dėkoju savo šeimai – Dariui, Elzei ir Jurgiui.
Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė
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Forord
Norsk-litauisk ordbok er det første større leksikografiske verket fra norsk til litauisk som gir
utførlig informasjon om uttale, bøyning og betydninger av norske ord og som oppgir mange
brukseksempler.
Ordboka er først og fremst beregnet på brukere med norsk som fremmedspråk, derfor oppgir
den tilleggsopplysninger om uttale og grammatiske egenskaper ved de norske oppslagsordene. Ordboka tar også hensyn til brukere med litauisk som fremmedspråk, om enn i mindre
grad: Alle de litauiske ekvivalentene er aksentuert, og det oppgis en del grammatisk informasjon om dem (se «Ordbokas oppbygging» for nærmere informasjon).
Ordboka omfatter 28 510 artikler med norske oppslagsord og deres litauiske ekvivalenter.
Oppslagsordene oppgis kun på én av de to norske målformene – på bokmål. Listen over oppslagsordene er hovedsakelig basert på ordenes bruksfrekvens i norske korpus.
Grunnlaget for denne ordboka er Norsk-litauisk ordbok, som har ca. 50 000 oppslagsord
og er under utarbeiding av leksikografer ved Universitetet i Vilnius og Universitetet i Oslo.
Ordbokas redaksjonskomité består av Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė (hovedredaktør),
Sturla Berg-Olsen, Eglė Išganaitytė-Paulauskienė og Evalda Jakaitienė. Oversettelsen av det
norske materialet er utført av Eglė Išganaitytė-Paulauskienė (bokstavene A, B, E, S og V),
Kristina Kinderytė (N, O og T), Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė (D, G, I, J og U), Agnė
Petrauskaitė (C, F, L, Q, Y, Æ og Å), Jurgita Petronytė (P, Ø, W, X og Z), Sigita Rackevičienė
(H) og Nora Strikauskaitė (K, M og R). Lista med oppslagsord i Norsk-litauisk ordbok er en
endret og tilpasset versjon av den i Stor norsk-russisk ordbok (V.P. Berkov et al. 2003, Oslo:
Kunnskapsforlaget). Kjetil Rå Hauge har konvertert de opprinnelige filene til XML, laget
XML-skjemaer for strukturen i ordboka og alle transformasjonene som er brukt i overføringa
av materialet til tekstbehandlingsformat.
Jeg vil rette en stor takk til Senter for skandinaviske studier ved Universitetet i Vilnius og
senterets tidligere bestyrer Ērika Sausverde for at jeg fikk mulighet til å arbeide med ordboka. Takk til redaksjonen for Stor norsk-russisk ordbok (Valerij Berkov, Helgi Haraldsson
og Steinar Kottum) for tillatelsen til å bruke deler av det norske stoffet i ordboken som
tekstgrunnlag for Norsk-litauisk ordbok. Tusen takk for innsatsen og takk for et meget godt
samarbeid til alle medarbeiderne i ordbokprosjektet. Jeg vil særskilt takke mine norske kolleger som fungerte som redaktører og konsulenter og hjalp til med å tilpasse den norske
lemmalisten: Sturla Berg-Olsen og Kjetil Rå Hauge. Takk til professor Evalda Jakaitienė for
hennes omhyggelige gjennomgang av den litauiske delen og for den grundige skoleringen
i leksikografisk arbeid som hun har gitt meg, og takk til Eglė Išganaitytė-Paulauskienė for
hennes virtuose løsninger på mange oversettelsesproblemer. Takk til Elzė Griškevičiūtė for
at hun gikk gjennom og ryddet opp i henvisningsartiklene. Til slutt: Hjertelig takk til familien
min – Darius, Elzė og Jurgis – for all tålmodighet og forståelse under arbeidet med ordboka.
Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė
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A
A, a a-en, a-er pirmoji norvegų kalbos abėcėlės raidė
fra a til å nuo a iki z {zet}, nuo pradžios iki
galo; har en sagt a, får en (ógså) si b kad pradėjai,
tai ir baik
àbbed m1 abãtas (vienuolyno viršininkas)
abbedí n3 abãtija
abbedìsse f1/m1 abãtė (vienuolyno viršininkė)
àbbor m1 ešerỹs
abc abc-a/abc-en, abc-er 1. pradžiãmokslis, elementõrius 2. abėcė̃lė, prãdmenys, pagrindaĩ ▶ abc
for fø̀rerprøven vairavimo abėcėlė; abc i màtlaging kulinarijos abėcėlė
abc-bok f/m pradžiãmokslis, elementõrius
abdikasjón m1 sósto {valdžiõs} atsisãkymas, abdikãcija
abdisére v2 atsisakýti sósto {valdžiõs}
áber -et, -/-e, -a/-ne blogýbė, trū́ kumas, mìnusas
▶ det er et áber ved órdningen ši tvarka turi vieną
trūkumą
ablegø̀ yer m pl išdáigos, pókštai ▶ gjø̀re ablegø̀yer
krėsti išdaigas, pokštauti
abnórm a1 anomalùs, nenormalùs, ligùistas
abnormitét m1 anomàlija, nenormalùmas
abonnemént n3 prenumeratà; abonemeñtas ▶ tègne
abonnemént på en avís {et tídsskrift} užsisakyti {užsiprenumeruoti} laikraštį {žurnalą}; si opp
abonneméntet atsisakyti prenumeratos {abonemento}
abonnént m1 prenumerãtor|ius, -ė; aboneñt|as, -ė
abonnére v2 už(si)sakýti, (už)prenumerúoti; įsigýti
abonemeñtą ▶ det kòster 90 kr ǻret å abonnére på
bládet metinė žurnalo prenumerata kainuoja 90
kronų; abonnére på en série konsérter įsigyti abonementą į koncertus
abórt m1 1. pérsileidimas, abòrtas ▶ spontán abórt
savaiminis abortas 2. abòrtas, nėštùmo nutraukìmas ▶ ta abórt pasidaryti abortą; legál {íllegal}
abórt legalus {nelegalus} abortas; rett til sèlvbestemt abórt teisė pačiai moteriai apsispręsti dėl
aborto
abortére v2 pérsileisti
abrúpt a2 1. šiurkštùs, atžarùs; staigùs, netikė́ tas
2. nerišlùs, trūkinė́ jantis ▶ abrúpte sètninger nerišlūs sakiniai
absolutísme -n absoliutìzmas, vienvaldỹstė (įv. r.)
absolútt1 n3 absoliùtas
absolútt2 A. a2 absoliutùs, absoliùtinis; vìsiškas;
neribótas, besąlygìnis ▶ det absolútte ènevelde
absoliutinė monarchija; ha absolútt gỳldighet besąlygiškai galioti; absolútt núllpunkt absoliutinis
{termodinaminės temperatūros} nulis; den absolútte sánnhet absoliučioji tiesa; absolútt gehǿr
absoliučioji klausa B. adv vìsiškai, absoliučiaĩ;
būtinaĩ ▶ absolútt àlle visi aliai vieno; er det absolútt nødvéndig? ar tai visiškai būtina?; han vìlle
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absolútt bli i býen jis būtinai {žūtbūt} norėjo likti
mieste; Vi bør fòreta oss nòe! — Absolútt! Mums
reikėtų kažko imtis! – Žinoma! {Be jokios abejonės!}; absolútt ìkke! anaiptol!, visai ne!
absorbére v2 sugérti, susiurb̃ ti, absorbúoti
abstinéns m1 1. susilaĩkymas, abstineñcija 2. (džn. pl)
abstineñcijos simptòmas ▶ de fýsiske abstinénsene
forsvínner i lǿpet av nòen ùker fiziniai abstinencijos simptomai praeina per savaitę
abstinént a2 nègeriantis, abstineñtas, susilaĩkantis
nuõ alkohòlio; nevartójantis narkòtikų, susilaĩkantis nuõ narkòtikų vartójimo
abstrahére v2 abstrahúoti, atsíeti
abstraksjón m1 abstrãkcija
abstrákt1 n3 1. abstrãktas (daiktavardis) 2. sántrauka, reziumė̃
abstrákt2 a2 abstraktùs (įv. r.) ▶ abstrákt tènkning
abstraktus mąstymas; et abstrákt begrép abstrakti
sąvoka; abstrákt kunst abstraktusis menas
absúrd a2 1. absùrdiškas, beprãsmiškas 2. absùrdo
▶ absúrd teáter absurdo teatras
absurditét m1 1. absurdiškùmas, beprasmiškùmas
2. absùrdas, nesą́monė
acetón -et acetònas
acetylén -et acetilènas
áctionfilm m1 veĩksmo fìlmas
ad hóc šiám tìkslui, šiuõ ãtveju
ad1 prep (džn. jung.) én ad gángen po vieną; få hø̀re
(noe) ad òmveier išgirsti (ką) aplinkiniais keliais
{netiesiogiai}
ad2 prep dė̃l ▶ ad punkt 1 dėl pirmojo punkto
àdamseple n2 Adõmo obuolỹs, gérklų kyšulỹs
adápter m2 adãpteris
adaptére v2 adaptúoti, pritáikyti, pérdirbti ▶ adaptére tèkster til bruk i undervísningen adaptuoti
{pritaikyti} tekstus mokymui
addére v2 sudė́ ti, pridė́ ti, sumúoti
addisjón m1 sudėtìs (mat.)
adekvát a2 1. adekvatùs, tapatùs, vìsiškai atitiñkantis; tiñkamas ▶ en adekvát òversettelse adekvatus
vertimas; hun har adekvát práksis for stìllingen ji
turi tinkamos praktikos šioms pareigoms 2. numãtomas, láukiamas ▶ adekváte fø̀lger av en hàndling
numatomi veiksmo padariniai
ádel -en 1. didúomenė, didìkai, aristokrãtija 2. (iškilm.) kilnùmas, taurùmas
àdeliġ a2 kilmìngas, aukštõs kilmė̃s ▶ av àdelig byrd
{slekt} iš kilmingos šeimos; de àdelige kilmingieji,
didikai
ádelskap -en/-et 1. kilmingùmas 2. didúomenė, aristokrãtija
ádelsmann m 1. didìkas, aristokrãtas 2. kilnùs výras
ádelsstanḍ -en didúomenė, aristokrãtija
àdferd -a/-en → àtferd
àdferdsmønster n → àtferdsmønster
absorbere

abstinens

abstinent

abstrahere

abstraksjon

abstrakt

abstrakt

absurd

absurditet
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adferdspsykologi
àdferdspsykologi -en → àtferdspsykologi
àdferdsvanske m1 → àtferdsvanske
àdgang -en 1. prìeiga, priėjìmas; privažiãvimo kẽlias
▶ àdgangen til húset er spèrret prie namo vedantis
kelias uždarytas; lándet har àdgang til hávet šalis
turi priėjimą prie jūros 2. įėjìmas; įvažiãvimas, leidìmas įvažiúoti (į šalį) ▶ fri àdgang nemokamas
įėjimas; àdgang forbúdt įeiti draudžiama; ìngen
àdgang for ùvedkommende pašaliniams įeiti draudžiama; de ble nèktet àdgang til lándet jie nebuvo
įleisti į šalį 3. prìeiga; téisė {galimýbė} naudótis
▶ begrénset àdgang ribota prieiga; ha àdgang til
arkíver {kìlder} galėti naudotis archyvais {šaltiniais} 4. galimýbė; leidìmas ▶ gi (noen) àdgang til
å úttale seg leisti (kam) pasisakyti; ètter mø̀tet blir
det àdgang til å stìlle spǿrsmål po susitikimo bus
galima užduoti klausimus
àdgangskort n1 leidìmas (dokumentas)
àdjektiv n3 bū̃ dvardis
àdjektivisk a2 būdvardìnis, bū̃ dvardiškas
adjúnkt m1 mokytojas, turintis bakalauro ar pan. išsilavinimą
adjutánt m1 adjutánt|as, -ė
adjǿ1 n3 atsisvéikinimas ▶ et hàstig adjǿ skubotas
atsisveikinimas
adjǿ2 interj sudiẽ, lik sveĩkas, lìkite sveikì ▶ adjǿ så
lènge! iki pasimatymo!, iki!; han gikk ùten å si
adjǿ jis išėjo neatsisveikinęs
àdkomst m1 1. prìeiga; privažiãvimo kẽlias ▶ stédet
har àdkomst fra hòvedveien į tą vietą galima patekti (pasukus) iš pagrindinio kelio 2. téisė, preteñzija ▶ ha rèttmessig àdkomst (til noe) teisėtai
pretenduoti (į ką)
àdle v1 1. suteĩkti didìko tìtulą 2. (su)taũrinti, kil̃ninti
ádlyde v klausýti (ko), paklùsti (kam) ▶ ádlyde sìne
foréldre klausyti savo tėvų; ádlyde órdre paklusti
įsakymui
administrasjón m1 1. val̃dymas, vadovãvimas,
administrãvimas ▶ stå for administrasjónen av en
bedríft vadovauti įmonei 2. administrãcija, valdýba ▶ væ̀re ánsatt i administrasjónen dirbti administracijoje sétte et fírma únder administrasjón
sudaryti specialią komisiją įmonės finansinei būklei tirti
adminístrativ a1 administrãcinis ▶ adminístrative
èvner administraciniai {organizaciniai} gebėjimai;
han har adminístrativ erfáring jis turi administracinės {vadovaujamojo darbo} patirties
administrátor m1 valdýtoj|as, -a, administrãtor|ius, -ė
administrére v2 valdýti, administrúoti; vadováuti
(kam) ▶ administrére et bo administruoti turtą; administrére en bedríft vadovauti įmonei
admirál m1 1. admirõl|as, -ė 2. admirõlas (drugys)
adopsjón m1 1. įvaĩkinimas, adoptãcija; įdùkrinimas;
įsū́ nijimas 2. priėmìmas, patvìrtinimas
adoptére v2 1. į(si)vaĩkinti 2. priim̃ti, patvìrtinti
▶ adoptére et fòrslag priimti siūlymą 3. priim̃ti,
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įtráukti ▶ det nòrske sprǻket har adoptért en del
éngelske ord norvegų kalboje prigijo nemažai angliškų žodžių ◆ adoptére bort atiduoti įvaikinti
adoptívbarn n1 įv́ aikis, augìntin|is, -ė; įd́ ukra, įd́ ukterė; įś ūnis
adoptívforeldre m pl įt́ ėviai
adrenalín -et adrenalìnas
adressát m1 adresãt|as, -ė, gavė́ j|as, -a
adrésse f1/m1 1. ãdresas, gyvẽnamoji vietà ▶ han
har ìngen fast adrésse jis neturi nuolatinio adreso; (prk.) du er kòmmet til feil adrésse kreipiesi
ne tuo adresu 2. ãdresas (sveikinamasis raštas);
kreipìmasis
adréssebok f/m adresų̃ knygà
adressére v2 adresúoti ▶ kommentáren var adressért
til sjéfen komentaras buvo adresuotas viršininkui
Adriáterhavet n žym. f. Ãdrijos jū́ ra
ádskille v A. 1. (iš)skìrti, atskìrti ▶ ádskille foréldre
og barn išskirti tėvus su vaikais, atskirti tėvus nuo
vaikų 2. (at)skìrti, atidalýti, atitvérti ▶ élva ádskiller de to làndene tas dvi šalis skiria upė; de to
plàntene lar seg ìkke ádskille tų dviejų augalų neįmanoma atskirti B. ádskille seg skìrtis, išsiskìrti
▶ fùglene ádskiller seg fra pàttedyra ved at de légger egg paukščiai nuo žinduolių skiriasi tuo, kad
deda kiaušinius
ádskillelse m1 1. išsiskyrìmas 2. atsiskyrìmas, atsidalìjimas ▶ Nòrges ádskillelse fra Dànmark i 1814
Norvegijos atsiskyrimas nuo Danijos 1814 m.
adskílliġ A. a2 1. (gan) dìdelis, nemãžas ▶ han har
adskíllig (med) pènger jis turi nemažai pinigų; det
kùnne sìes adskíllig om dét apie tai būtų galima
nemažai pasakyti 2. (tik pl) kelì, kẽletas; daũgelis
▶ adskíllige gànger keletą kartų, ne kartą; hun har
adskíllige bǿker ji turi nemažai knygų B. adv daũg,
kur kàs, gerókai; labaĩ ▶ han er adskíllig éldre enn
hènne jis daug {gerokai} vyresnis už ją; hun har
forándret seg adskíllig sìden i fjor nuo pernai ji
labai pasikeitė
ádskilt A. a2 ãtskiras ▶ àrbeide i ádskilte rom dirbti
atskiruose kambariuose; bad og WC er ádskilt vonia ir tualetas yra atskirai B. adv atskiraĩ, skỹrium
▶ lève ádskilt gyventi atskirai {skyrium}; det er
vànskelig å hòlde dem ádskilt juos sunku išskirti
ádsprede v2/v3 A. užim̃ti, pralìnksminti, prablaškýti
B. átsprede seg prasiblaškýti (⇒ ádspredt)
ádspredelse m1 1. pramogà, prasiblãškymas 2. užsimiršìmas
ádspreḍt a2 išsiblãškęs, neatidùs
ádvare v2 pérspėti, įspė́ ti ▶ jeg ádvarte deg på fòrhånd perspėjau tave iš anksto; jeg vil på det stèrkeste ádvare deg mot å rèise labai nepatariu tau
važiuoti
àdvarsel -en, -sler įspėjìmas, pérspėjimas ▶ hun slapp
med en àdvarsel ji atsipirko įspėjimu; han fikk en
kràftig àdvarsel jis buvo griežtai įspėtas; tjène til
skrekk og àdvarsel būti grėsmingu perspėjimu
adoptivbarn

adoptivforeldre

adrenalin

adressat

adresse

adressebok

adressere

Adriaterhavet

adskille

adskillelse

adskillig

adskilt

adsprede

adspredelse

adspredt

advare

advarsel

a jour
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àdvent m1 adveñtas
àdventskalender m3 adveñto kalendõrius (vaikams)
advérb n3 príeveiksmis
adverbiál1 n3 aplinkýbė
adverbiál2 a1 1. prieveiksmìnis ▶ adverbiál bruk av
àdjektiver prieveiksminė būdvardžių vartosena
2. aplinkýbinis, aplinkýbės ▶ en adverbiál lèddsetning šalutinis aplinkybės sakinys
advokát m1 advokãt|as, -ė, gynė́ j|as, -a ▶ praktisére
som advokát advokatauti, verstis advokato praktika
advokátfirma n advokãtų kontorà
aeróbic -en aeròbika
aerodynamíkk -en aerodinãmika
aerodynámisk a2 aerodinãminis, aerodinãmikos
aerosól m1 aerozòlis
afasí -en afãzija
affékt m1 afèktas, afèkto bū́ sena, stiprùs susijáudinimas ▶ brìnge (noen) i affékt sukelti (kam) afekto
būseną; væ̀re i affékt būti smarkiai susijaudinus
{afekto būsenos}; hàndle i affékt veikti įsikarščiavus {apimtam afekto}
affektére v2 apsimèsti (kuo), dė́ tis (kuo), simuliúoti
▶ han affektérte beúndring jo susižavėjimas buvo
apsimestinis (⇒ affektért)
affektért a2 dirbtìnis, nenatūralùs, manierìngas,
įmantrùs ▶ affektért òppførsel manieringas elgesys; en affektért må̀ te å snàkke på įmantri kalbėsena; han er affektért jis maivosi
affisére v2 (pa)veĩkti ▶ ìkke la deg affisére av vǽret
nekreipk dėmesio į orą, oras tenesujaukia tavo planų; det affisérer meg ìkke det mìnste manęs tai nė
kiek nejaudina
affæ̀re m1 1. reĩkalas ▶ ìkke bland deg i àndres affæ̀rer nesikišk į svetimus reikalus 2. romãnas
(meilės nuotykis) ▶ hun hàdde en affæ̀re med hans
bror ji turėjo romaną su jo broliu 3. (šnek.) dáiktas,
príetaisas ▶ en dátamaskin er en komplisért {ínnviklet} affæ̀re kompiuteris – sudėtingas daiktas
ta affæ̀re imtis veiksmų, įsikišti
afgháner m2 afgãn|as, -ė
Afghánistan n Afganistãnas
afghánsk a2 afgãnų, afgãniškas; Afganistãno
aforìsme m1 aforìzmas
Áfrika n Ãfrika
afrikáner m2 afrikiẽt|is, -ė
afrikánsk a2 afrikiẽtiškas, afrikiẽčių; Ãfrikos
àften m1 vãkaras (įv. r.) ▶ en àften skjèdde det nòe
vieną vakarą kai kas nutiko; om àftenen vakare;
vakarais; sent på àftenen vėlai vakare; àftenen før
(noe) (ko) išvakarėse; i àften šįvakar, šiandien vakare; i mòrgen àften rytoj vakare; god àften! labas
vakaras!; en litterǽr {musikálsk} àften literatūrinis
{muzikinis} vakaras
àftenavis f1/m1 vakarìnis laĩkraštis
àftenbønn f1/m1 vakarìnė maldà ▶ be àftenbønn sukalbėti vakarinę maldą, pasimelsti prieš miegą
àftenkjole m1 vakarìnė suknẽlė
advent

adventskalender

adverb

adverbial

adverbial

advokat

advokatfirma

aerobic

aerodynamikk

aerodynamisk

aerosol

afasi

affekt

affektere

affektert

affisere

affære
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afghaner

Afghanistan

afghansk

aforisme

Afrika

afrikaner

afrikansk

aften

aftenavis

aftenbønn

aftenkjole

àftens m nekait. vakariẽnė
àftensmat -en → àftens
agát m1 agãtas
agénda m1 darbótvarkė ▶ hva står på agéndaen for
mø̀tet? kokie klausimai įeina į posėdžio darbotvarkę?; (prk.) en skjult agénda slapti planai {ketinimai, sumanymai}
agént m1 1. ãgent|as, -ė, atstõv|as, -ė 2. ãgent|as, -ė,
įgaliótin|is, -ė, patikė́ tin|is, -ė 3. ãgent|as, -ė, šnìp|as,
-ė ▶ agént for en frèmmed makt užsienio valstybės
agentas; hèmmelig agént slaptasis agentas
agére v2 1. dė́ tis (kuo), apsimèsti (kuo), vaidìnti ▶ han
agérer stòrkar jis dedasi turtuoliu; agére dum apsimesti kvailiu 2. veĩkti ▶ de agérende veikiantieji
asmenys
agg -et pỹktis, ãpmaudas, pagíeža ▶ ha {gå med} et
agg til (noen) jausti (kam) pagiežą
aggregát n3 1. agregãtas 2. visumà, sánkaupa ▶ et
aggregát av sýnspunkter požiūrių visuma 3. agregãtinė bū́ klė
aggresjón m1 agrèsija, agresyvùmas ▶ han er full av
aggresjón jis labai agresyviai nusiteikęs; bemérkningen útløste aggresjón pastaba sukėlė agresiją
ággressiv a1 agresyvùs, puolùs, karìngas
aggressivitét -en agresyvùmas
agitasjón -en agitãcija, agitãvimas
agitátor m1 1. agitãtor|ius, -ė; kùrstytoj|as, -a 2. maišytùvas
agitatórisk a2 agitãcinis
agitére v2 agitúoti, varýti agitãciją, įtikinė́ ti
agn1 f1/m1 žiedãžvynis
agn2 n1 jaũkas, mãsalas (ir prk.) ▶ sètte agn på króken užkabinti jauką ant kabliuko; dét ágnet bíter
jeg ìkke på! ≈ manęs taip lengvai neapgausi!
àgne v1 užmáuti jaũką {mãsalą} ▶ àgne króken užmauti jauką {masalą} ant kabliuko
agoní -en agònija
agrár a1 agrãrinis, žẽmės ū́ kio, žemdirbỹstės
agrárisk a2 → agrár
agrikultúr -en agrikultūrà
agronóm m1 agronòm|as, -ė
agronomí -en agronòmija
agúrk m1 1. agurk̃ as 2. niurgzl|ỹs, -ė̃, bambẽkl|is, -ė
agúrktid f1/m1 vãsaros atóstogų mẽtas (kai laikraščiams nėra apie ką rašyti)
ahá-opplevelse m1 nušvitìmas (prk.) ▶ først skjø̀nte
jeg ìngenting, men så fikk jeg en ahá-opplevelse iš
pradžių nieko nesupratau, bet paskui man atsivėrė
akys
aids -en ÁIDS
áirbag m1 → kollisjónspute
aircondítion m1 → klímaanlegg
aircondítioning m1 → klímaanlegg
à jour adv ▶ væ̀re à jour būti sutvarkytam {atnaujintam pagal naujausius duomenis}; būti informuotam {susipažinusiam su padėtimi}; bóka er brakt
à jour knyga atnaujinta {papildyta naujaisiais
aftens

aftensmat

agat

agenda

agent

agere

agg

aggregat

a jour

ajourføre
duomenimis}; hòlde seg à jour sekti įvykius; hòlde (noen) à jour nuolat informuoti (ką)
ajóurføre v2 atnaũjinti, papìldyti naujáusiais duomenimìs
akademí n3 akadèmija (įv. r.)
akadémiker m2 žmogùs su aukštúoju išsilãvinimu
akadémisk a2 1. akadèminis, universitètinis ▶ akadémisk útdannelse aukštasis {universitetinis} išsilavinimas; akadémisk ỳrke akademinė profesija
2. akadèminis, teòrinis ▶ spǿrsmålet har bàre
akadémisk interésse klausimas įdomus tik akademiniu požiūriu
akásie m1 akãcija
àke v2 1. važinė́ tis (rogutėmis ir pan.) ▶ àke (på)
kjèlke važinėtis rogutėmis; àke i bàkken važinėtis
nuo kalniuko 2. šliuõžti, čiuõžti; šliaũžti ▶ àke på
gelénderet {rékkverket} čiuožti turėklais; àke seg
frámover {fram} på màgen šliaužti ant pilvo
àkebrett n3 čiuõžlentė, čiuožỹnė, šliuožỹnė
akevítt m1 akvavìtas (skandinaviška kmynų trauktinė)
akílleshæl m1 Achìlo kul̃nas (pažeidžiama vieta)
àking f1/m1 važinė́ jimasis rogùtėmis; rogùčių spòrtas
akklimatisére seg v2 aklimatizúotis, prisitáikyti priẽ
naujų̃ są́lygų
akklimatiséring f1/m1 aklimatizãcija, aklimatizãvimasis, prisitáikymas
akkompagnemént n3 akompanimeñtas ▶ sỳnge til
akkompagnemént av piáno dainuoti pritariant pianinu
akkompagnére v2 akompanúoti (kam), pritart̃ i (kam)
▶ akkompagnére en sànger akompanuoti dainininkui; akkompagnére (noen) på piáno {gitár} akompanuoti {pritarti} (kam) pianinu {gitara}
akkórd m1 1. akòrdas; akòrdinis dárbas ▶ àrbeide på
akkórd dirbti pagal akordinį apmokėjimą 2. susitarìmas su kredìtoriais ▶ sø̀ke akkórd prašyti atidėti
skolų mokėjimą; få akkórd susitarti dėl mokėjimo
atidėjimo 3. kompromìsas ▶ gå på akkórd med sin
samvíttighet eiti į kompromisą su sąžine 4. akòrdas
(muz.) ▶ slå nòen akkórder sugroti keletą akordų
akkórdarbeid n3 akòrdinis dárbas
akkórdbetaling f1/m1 akòrdinis ùžmokestis
akkórdeon n3 → trékkspill
akkreditére v2 1. akreditúoti, įgalióti ▶ flére hùndre prèssefolk er akkreditért til ÈU-toppmøtet į
ES aukščiausiojo lygio susitikimą akredituoti keli
šimtai žurnalistų 2. įgalióti paim̃ti pìnigus (iš banko iš pan.); kreditúoti
akkreditív n3 1. akreditãvimo {įgaliójamasis, skiriamàsis} rãštas, kredenciãlai 2. akreditỹvas (ekon.)
akkumulasjón m1 kaupìmas(is), akumuliãcija
akkumulátor m1 akumuliãtorius (tech.)
akkumulére v2 (su)kaũpti, akumuliúoti
akkurát adv 1. kaĩp tìk, tiksliaĩ, lýgiai ▶ hun dùkket
opp akkurát den dágen vi skùlle rèise ji pasirodė
kaip tik tą dieną, kai turėjome išvažiuoti; han kom
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akkurát på minúttet jis atėjo minutės tikslumu; det
er akkurát 16 km dit iki ten lygiai 16 km 2. lýgiai,
visái ▶ jeg jòbber akkurát lìke raskt som du aš dirbu lygiai taip pat greitai kaip ir tu; akkurát som
i gàmle dàger visai kaip senais laikais 3. bū́ tent
▶ Mèner du det? — Ja, akkurát! Ar tu taip manai? – Taip, būtent! 4. štaĩ {màt} kaĩp ▶ Jeg er
født i Stavánger. — Akkurát! Aš gimiau Stavangeryje. – Štai kaip! (džn. iron.) ìkke akkurát ne
visai; visai ne, anaiptol ▶ det var ìkke akkurát det
jeg vìlle ha tai ne visai tai, ko norėjau; hun er ìkke
akkurát nòe barn ji anaiptol ne vaikas
akkúsativ m1 galiniñkas, akuzatỹvas
àkne m1 1. spúogas, inkštìras 2. ãknė
akrobát m1 akrobãt|as, -ė
akrobatíkk -en akrobãtika
akrobátisk a2 akrobãtinis, akrobãtikos; akrobãtiškas
akrýl -en/-et akrìlas, akrìlinis {akrìlo} plúoštas
aks n1 várpa (bot.) ▶ sètte {skỳte} aks varpoti, plaukėti
àkse m1 ašìs (įv. r.) ▶ jórdens àkse Žemės ašis; drèie
om sin ègen àkse suktis apie savo ašį; àksene i et
koordinátsystem koordinačių sistemos ašys
àksel1 -sla/-en, -sler petỹs ▶ på àksel gevǽr! ginklą
ant peties! (komanda)
àksel2 -en, -sler ašìs (rato); vẽlenas
akselerasjón m1 1. (pa)greitė́ jimas; (pa)greĩtinimas
2. pãgreitis
akselerére v2 1. (pa)greĩtinti 2. greitė́ ti ▶ bílen akselerérer fra 0 til 80 km/t på 9 sekúnder automobilis
įsibėgėja iki 80 km/h per 9 sekundes
aksént m1 1. kirt̃ is, akceñtas; kirč̃ io žénklas 2. akceñtas (muz.) 3. akceñtas (tarties) ▶ han snàkker norsk
med fransk aksént jis kalba norvegiškai su prancūzišku akcentu; hun snàkker norsk helt ùten aksént
ji kalba norvegiškai be jokio akcento
aksentuére v2 1. (su)kirčiúoti ▶ órdene i téksten er
aksentuért žodžiai tekste sukirčiuoti 2. pabrė́ žti,
akcentúoti ▶ aksentuére kontráster pabrėžti kontrastus
aksépt m1 1. pritarìmas, priėmìmas ▶ han fikk ìkke
aksépt for plánen jo planui nebuvo pritarta 2. akcèptas 3. akceptúotas vèkselis
akseptábel a5 priim̃tinas ▶ en akseptábel pris priimtina kaina; er dètte vìrkelig akseptábelt? ar tai
tikrai priimtina?, ar galima tai leisti?
akseptére v2 1. priim̃ti, pritart̃ i (kam), sutìkti (su kuo);
pripažìnti ▶ akseptére et tìlbud priimti pasiūlymą;
akseptére vìlkårene sutikti su sąlygomis; han blir
ìkke akseptért av det gòde sèlskap aukštuomenė jo
nepripažįsta; slikt kan ìkke akseptéres tai nepriimtina 2. sutìkti apmokė́ ti, akceptúoti
aksióm n3 aksiomà (ir prk.)
áksje m1 ãkcija ▶ ha áksjer i et sèlskap turėti bendrovės akcijų; tègne áksjer įsigyti akcijų; útstede
áksjer išleisti akcijų emisiją; áksjene hans stíger
{fáller} jo akcijos kyla {krenta}
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áksjebrev n3 ãkcija, ãkcijų sertifikãtas
áksjeeier m2 ãkcinink|as, -ė, ãkcijų turė́ toj|as, -a
áksjekapital m1 ãkcinis kapitãlas; įstatìnis kapitãlas
áksjekurs m1 ãkcijų kùrsas
áksjeleiliġhet f1/m1 ≈ kooperãtinis bùtas
áksjemajoritet m1 kontròlinis ãkcijų pakètas ▶ ha
áksjemajoriteten i et sèlskap turėti kontrolinį bendrovės akcijų paketą
áksjeselskap n3 ãkcinė bendróvė
áksjeutbytte n2 divideñdas
aksjón m1 1. veikìmas, veiklà, dárbas ▶ væ̀re i aksjón veikti, dirbti; gå til aksjón pradėti veikti, imtis
veiksmų 2. ãkcija, kampãnija ▶ sètte i gang en aksjón for {mot} (noe) pradėti akciją {kampaniją} už
{prieš} (ką); militǽr aksjón karinė operacija
aksjonére v2 1. výkdyti ãkciją (pvz., demonstruoti,
streikuoti) 2. veĩkti, im̃tis veiksmų̃, įsikìšti ▶ politíet aksjonérte mot demonstrántene policija ėmėsi veiksmų prieš demonstrantus
aksjónsart m1 véikslas (lingv.)
aksjonǽr m1 ãkcinink|as, -ė
akt1 f1/m1 1. ãktas; ceremònija 2. veĩksmas (kūrinio
dalis) ▶ et dráma i tre àkter trijų veiksmų drama
3. ãktas (dailės kūrinys) ▶ en kvìnnelig akt moters
aktas
akt2 m1 ãktas, dokumeñtas, dosjė̃
akt3 -en 1. dėmesỹs ▶ gi akt (på noe/noen) kreipti dėmesį (į ką); ta seg i akt saugotis; giv akt! ramiai!
2. pagarbà ▶ hòlde (noen) i akt og æ̀re gerbti (ką)
àkte v1 A. 1. kreĩpti dė̃mesį ▶ akt ìkke på det han
sìer nekreipk dėmesio į tai, ką jis sako 2. (knyg.)
gerb̃ ti ▶ àkte og æ̀re (noen) labai gerbti (ką) 3. ketìnti ▶ jeg àkter å rèise nórdover i år šįmet ketinu
keliauti į šiaurę; dètte àkter jeg ìkke å fìnne meg i
su tuo neketinu susitaikyti B. àkte seg (knyg.) ketìnti {reñgtis} vỹkti ▶ jeg àkter meg til býen ketinu
{rengiuosi} vykti į miestą ◆ àkte seg for (å gjøre
noe) véngti (ko), sáugotis (ko) ▶ hun àkter seg for
å gjø̀re det ji vengia tai daryti; vi bør àkte oss for å
fornǽrme dem turime stengtis jų neįžeisti
àktelse -n pagarbà, pagarbùmas ▶ han har falt {stèget} i min àktelse jis nukrito {pakilo} mano akyse
àkter adv 1. į ̃ laivãgalį 2. laivãgalyje
àkterdekk n1 jùtas, užpakalìnė dẽnio dalìs
àkterenḍe m1 laivãgalis
ákterut adv 1. į ̃ laivãgalį 2. laivãgalyje; ùžpakalyje
▶ lìgge {sàkke} ákterut atsilikti, būti uodegoje
áktiv1 subst veikiamóji rū́ šis, aktỹvas (lingv.)
áktiv2 a1 1. aktyvùs, veiklùs ▶ han er mèget áktiv jis
labai aktyvus {veiklus}; drìve áktiv ìdrett aktyviai
sportuoti; dèlta áktivt {ta áktivt del} i nòe aktyviai
dalyvauti (kame); en áktiv vulkán veikiantis ugnikalnis 2. veikiamõsios rū́ šies, aktỹvo (lingv.)
áktiva n pl → áktivum
aktivére v2 1. (su)aktỹvinti 2. įtráukti į ̃ aktyvùs
aktivisére v2 (su)aktỹvinti; užim̃ti ▶ ø̀velser skal aktivisére òrdforrådet pratimai turi aktyvinti žodyną;

aktivisére àrbeidsledig ùngdom užimti bedarbį
jaunimą
aktivíst m1 aktyvìst|as, -ė
aktivitét m1 1. veiklà, aktyvùmas ▶ væ̀re i aktivitét
veikti, būti aktyviam; økonómisk aktivitét ekonominė veikla; militǽr aktivitét kariniai veiksmai;
sètte (noen) i aktivitét užimti (ką), duoti (kam)
veiklos; stor aktivitét på màrkedet didelis rinkos
pagyvėjimas 2. veiklà, veiklõs rū́ šis ▶ de aktivitétene skòlen kan by elévene i frítida veikla, kurią
mokykla gali pasiūlyti mokiniams laisvalaikiu
áktivum 1. n2 // -vet, -va/-ver, -vaene/-va turt̃ as, lõbis ▶ en god hèlse er et áktivum gera sveikata – tai
turtas 2. (tik pl) aktỹvai (ekon.) ▶ áktiva og pássiva
aktyvai ir pasyvai
áktor m1 (valstýbin|is, -ė) káltintoj|as, -a, prokuròr|as, -ė
aktorát n3 1. (valstýbinis) káltinimas ▶ ha aktorátet i en sak palaikyti kaltinimą (nagrinėjant bylą)
2. káltinančioji pùsė, prokuratūrà; (valstýbiniai)
kàltintojai, prokuròrai; (valstýbin|is, -ė) káltintoj|as, -a, prokuròr|as, -ė ▶ aktorátet nédla på̀ stand
om ùbetinget féngsel kaltintojas pasiūlė skirti realią laisvės atėmimo bausmę
àktsom adj -t, -me atsargùs, apdairùs, atidùs
àktsomhet -a/-en atsargùmas, apdairùmas, atidùmas
▶ útvise àktsomhet būti atsargiam; ùlykken skỳldtes mànglende àktsomhet nelaimė įvyko dėl neatsargumo
aktualisére v2 atnaũjinti, aktuãlinti
aktualitét -en aktualùmas, svarbà
aktuéll adj -élt, -e 1. ẽsamas, dabartìnis ▶ den aktuélle situasjónen esama padėtis 2. aktualùs, svarbùs;
realùs; gãlimas ▶ aktuéll informasjón aktuali informacija; aktuélle kandidáter til dènne jóbben realūs
{galimi} kandidatai į šį darbą; det er ìkke aktuélt
å rèise dit nėra reikalo ten važiuoti; jeg skal rìnge hvis det blir aktuélt paskambinsiu, jei prireiks
3. duotàsis, konkretùs; tam tìkras, atitiñkamas ▶ i
det aktuélle tìlfellet duotuoju {šiuo konkrečiu}
atveju; aktuélle mỳndigheter vil bli orientért tam
tikros žinybos bus informuotos; hvor var du på det
aktuélle tídspunktet? kur buvai {buvote} nurodytu
{minėtu} laiku?
aktvérdiġ a2 (knyg.) gerb̃ iamas, vert̃ as pagarbõs,
respektabilùs
aktǿr m1 1. ãktor|ius, -ė 2. dalỹv|is, -ė ▶ aktǿrene på
màrkedet rinkos dalyviai
akupunktúr -en akupunktūrà
akustíkk -en akùstika (įv. r.)
akústisk a2 akùstinis ▶ akústiske fòrhold akustinės
sąlygos; akústisk gitár akustinė gitara
akútt1 m1 akū́ tas (įv. r.)
akútt2 m1 (šnek.) → akúttavdeling
akútt3 a2 1. ūmìnis, ūmùsis (med.) ▶ en akútt sỳkdom
ūminė liga 2. ūmùs, staigùs, netikė́ tas; aštrùs; neatidėliótinas ▶ akútt krìse aštri krizė; lándet har
akútt behóv for hjelp šaliai reikalinga neatidėliotina
aktsomhet

akutt

akuttavdeling
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pagalba 3. akū́ tinis (lingv.) ▶ akútt aksént akū́ tas,
dešinìnis kirč̃ io žénklas
akúttavdeling f1/m1 ligóninės priėmìmo skỹrius; ligóninės priimamàsis
akvaréll m1 akvarèlė (įv. r.)
akvárium -et, -ier, -ia/-iene 1. akvãriumas 2. jū́ rų
muziẽjus
akvedúkt m1 akvedùkas
alabást -en alebãstras
alárm m1 1. pavõjus, pavõjaus signãlas, aliármas
▶ slå alárm paskelbti pavojų; falsk alárm netikras
pavojus 2. signalizãcija ▶ skru på {av} alármen
įjungti {išjungti} signalizaciją; alármen ble útløst signalizacija įsijungė 3. triùkšmas, są́myšis,
aliármas
alarmére v2 1. iškviẽsti; sių̃sti pavõjaus signãlą
▶ bránnvesenet ble alarmért buvo iškviesti ugniagesiai 2. (su)jáudinti, (su)kélti nẽrimą ▶ mèldingen
alarmérte oss žinia mus sujaudino (⇒ alarmérende)
alarmérenḍe a3 jáudinantis, nẽrimą kẽliantis
alármsystem n3 signalizãcija, signalizãcijos sistemà
albáner m2 albãn|as, -ė
Albánia n Albãnija
albánsk1 -en // n nekait. albãnų kalbà (⇒ norsk1)
albánsk2 a2 albãniškas, albãnų; Albãnijos (⇒ norsk2)
álbatross m1 albatròsas
albíno m1 albinòs|as, -ė
àlbue m1 alkū́ nė (įv. r.) ▶ stø̀tte seg på àlbuen remtis
{atsiremti} alkūne; slìte hull på àlbuen pratrinti
alkūnę (rankovę) brùke àlbuene; ha spìsse àlbuer kelią skintis alkūnėmis
àlbue seg v1 alkū́ nėmis skìntis {prasiskìnti} kẽlią,
bráutis, prasibráuti
álbum n3 albùmas (įv. r.)
aldéles adv 1. visái, vìsiškai ▶ aldéles rìktig visiškai
teisingai; aldéles ìkke visai ne, anaiptol 2. nepaprastaĩ ▶ en aldéles nỳdelig míddag nepaprastai
skanūs pietūs
álder m3 1. ámžius, mẽtai ▶ óppnå en høy álder sulaukti senyvo {garbingo} amžiaus; hun er på min
álder ji mano amžiaus {metų, vienmetė}; hun begýnte å studére i en álder av 20 år ji pradėjo studijuoti būdama dvidešimties (metų); væ̀re i sin bèste
álder būti pačiame jėgų žydėjime; han er stor for
álderen pagal metus jis didelis; skòlepliktig álder
mokyklinis amžius; han er i en vànskelig álder jo
sudėtingas amžius 2. senãtvė, mẽtų naštà ▶ jeg begýnner å mèrke álderen pradedu jausti, kad senstu {jausti metų naštą}; hun bǽrer álderen godt ji
nesensta {pagal savo metus gerai atrodo} 3. (džn.
sudurt.) ámžius, laikótarpis, epochà
àlderdom -men senãtvė
alderdómmeliġ a2 senóvinis, senóviškas, archãjiškas; senamãdis
áldersforskjell m1 ámžiaus {mẽtų} skìrtumas
áldersgrense f1/m1 1. ámžiaus ceñzas ▶ fílmen har
áldersgrense 15 år filmas skirtas asmenims nuo 15
alarm

•

metų 2. peñsinis ámžius ▶ gå av for áldersgrensa
{ved óppnådd áldersgrense} išeiti į pensiją
áldersgruppe f1/m1 ámžiaus grùpė
áldershjem n senẽlių globõs namaĩ
áldersklasse f1/m1 1. ámžiaus kategòrija (sport.)
2. šaukiamàsis ámžius (kar.)
álderspensjon m1 senãtvės peñsija
álderstillegg n1 dárbo ùžmokesčio priẽdas (už tam
tikrą stažą)
álderstrinn n1 ≈ ámžiaus grùpė
álderstrygd f1/m1 (ist.) senãtvės peñsija
àldrenḍe a3 pagyvẽnęs, senývas
àldri adv 1. niẽkad, niekadà, niekuomèt ▶ han har
àldri vært i ùtlandet jis niekad nebuvo užsienyje;
som àldri før kaip niekad anksčiau; det er nå éller
àldri dabar arba niekad; han er sjèlden éller àldri
hjèmme jo beveik niekada nebūna namie 2. nė̃ už
ką,̃ niẽkaip, jókiu būdù ▶ àldri i lívet nė už ką gyvenime; dètte går àldri bra iš to nieko gero nebus;
det kan jeg àldri tènke meg aš to niekaip negaliu
įsivaizduoti; du har da vel àldri fortált ham det?
nejaugi tu jam tai pasakei? man skal àldri si àldri niekada nesakyk „niekada“; àldri så itin, labai
▶ vi vèntet àldri så lènge mes labai ilgai laukėme;
du bør tílsette àldri så lìte salt druskos reikia tik
vos vos; àldri så galt at det ìkke er godt for noe
nėra to blogo, kad neišeitų į gera
àldring -a/-en 1. senė́ jimas 2. dėvė́ jimasis
àle v2 // -et, -et (džn. jung.) ◆ àle fram išvèsti (veislę); àle opp 1. išaugìnti, išpenė́ ti 2. veĩsti
álen álna/-en, -/álner, álnene úolektis (Lietuvoje –
66–71 cm, Norvegijoje – 62,75 cm) lègge en
álen til sin vekst ≈ iššokti aukščiau bambos; må̀ le
àlle med sàmme álen visus matuoti vienu matu
alène adv 1. víenas ▶ han bor alène jis gyvena vienas; helt {mútters, mo} alène visiškai {vienui}
vienas, vienutėlis; la meg væ̀re alène palik mane
vieną, leisk man pabūti vienam; du er ìkke alène
om å mène det tu ne vienas taip manai 2. tik, víen
(tik) ▶ du alène kan hjèlpe meg nå dabar tik tu gali
man padėti; han gjòrde det ène og alène for hènnes
skyld jis tai padarė tik dėl jos
alènemor f/m vienišà mótina
alfabét n3 abėcė̃lė, raidýnas, alfabètas ▶ òrdne (noe)
ètter alfabétet išdėstyti (ką) pagal abėcėlę; det
latínske alfabétet lotyniškoji abėcėlė
alfabetisére v2 išdė́ styti pagal̃ abėcė̃lę
alfabétisk a2 abėcė̃linis, abėcė̃liškas ▶ i alfabétisk
rèkkefølge abėcėlės tvarka; òrdne nàvnene alfabétisk sudėlioti vardus abėcėliškai {pagal abėcėlę,
abėcėlės tvarka}
àlge m1 dum̃blis
álgebra m1 álgebra
Algeríe n Alžýras
algérier m2 alžyriẽt|is, -ė
algérisk a2 alžyriẽtiškas, alžyriẽčių; Alžýro (⇒ norsk2)
algorìtme m1 algorìtmas

•

•
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