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Les 1 Hallo, ik ben Sofie van 
Delft 

1 hallo labas, sveiki 
2 ik aš 
3 ben esu 
4 van išreiškia kilmininko linksnį 
5 mijn mano 
6 naam (de) vardas 
7 is yra 
8 de / 
9 docent (de) d÷stytoja 
10 en o, ir 
11 wie kas 
12 ben esi 
13 jij tu 
14 hoe kaip 
15 heet vadiniesi  
16 je tu (koks tavo vardas) 
17 wat koks, kas 
18 je tavo 
19 heet vadinuosi, mano vardas 
20 dag sveiki 
21 mevrouw ponia 
22 uit iš 
23 welk kokia, kuri 
24 land (het) šalis 
25 kom atvykai 
26 Spanje Ispanija 
27 u jūs 
28 meneer ponas 
29 uw jūsų 
30 waar kur 
31 komt atvykote 
32 vandaan iš 
33 China Kinija 
34 woont gyvenate 
35 nu dabar 
36 in prielinksnis, reiškiantis viet. linksnį 
37 welke koks 
38 stad (de) miestas 
39 woon gyvenu 
40 Den Haag Haga 
41 straat (de) gatv÷ 
42 het / 
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43 centrum (het) centras 
44 op į, ant 
45 nummer (het) numeris 
46 telefoon (de) telefonas 
47 ze ji 
48 Nederland Nyderlandai, Olandija 
49 de heer ponas 
50 niet ne, (veiksmažodžių neigimas)  
51 maar bet, o 
52 hij jis 

Les 2 Uit welk land kom je? 
53 achternaam (de) pavard÷ 
54 voornaam (de) vardas 
55 adres (het) adresas 
56 postcode (de) pašto kodas 
57 plaats (de) vieta 
58 mobiel mobilus 
59 werk (het) darbo 
60 geboortedatum (de) gimimo data 
61 dag (de) diena 
62 maand (de) m÷nuo 
63 jaar (het) metai 
64 maart kovas 
65 nationaliteit (de) pilietyb÷ 
66 Nederlandse Nyderlandų 
67 Engeland Anglija 
68 heb turiu 
69 lang ilgai (- lang: kiek laiko) 
70 al jau 
71 hier čia 
72 ja taip 
73 oud  senas (- oud: kiek metų) 
74 wanneer kada 
75 ben geboren esi gimęs, gimei 
76 alleen vienas 
77 bij pas 
78 vrienden draugai 
79 of arba 
80 familie (de) šeima 
81 getrouwd ištek÷jusi (vedęs) 
82 met su, už 
83 een nežymimasis artikelis 
84 Nederlander olandas 
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85 hem juo 
86 zijn jo 
87 we mes 
88 wonen gyvename 
89 jullie jūs 
90 nee ne 
91 flat (de) butas 
92 buiten šalia, už 
93 hebben turite 
94 kinderen vaikai 
95 hebben turime 
96 jongen (de) berniukas 
97 van išreiškia kilmininko linksnį 
98 meisje (het) mergait÷ 
99 waarom kod÷l 
100 wil nori 
101 dat tai 
102 allemaal visa, viskas 
103 weten žinoti 
104 heeft turi 
105 zoon (de) sūnus 
106 dochter (de) dukra 
107 haar jos, savo 
108 man (de) vyras 
109 hun jų, savo 

Les 3 Overal spreekt men 
Nederlands 

110 spreek kalbi 
111 een beetje  truputį 
112 Nederlands olandiškai, olandų k. 
113 zeg sakai 
114 klein mažai 
115 les (de) pamoka 
116 leer mokaisi 
117 omdat kadangi, tod÷l kad 
118 op school mokykloje 
119 winkel (de) parduotuv÷ 
120 overal visur 
121 spreekt  kalba 
122 men žmon÷s 
123 na po 
124 cursus (de) kursai 
125 ga eisiu 
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126 studeren studijuoti 
127 daarna po to 
128 wil noriu 
129 werken dirbti 
130 het tai 
131 belangrijk svarbu 
132 dat kad 
133 boek (het) knyga 
134 cd's kompaktin÷s plokštel÷s 
135 cd-rom kompaktinis diskas kompiuteriui 
136 kleur (de) spalva 
137 van reiškia kilmininko linksnį 
138 groen žalia 
139 het ji 
140 daarom tod÷l 
141 praten kalbate 
142 veel daug 
143 alle visi 
144 Nederlanders olandai 
145 spreken kalba 
146 Engels angliškai, anglų k. 
147 wel išreiškia patvirtinimą 
148 vraagt klausia 
149 wij mes  
150 antwoorden atsakome 
151 moeilijk sunki 
152 vind manai 
153 makkelijk lengva 
154 snel greitai 
155 zij ji 
156 langzaam l÷tai 
157 duidelijk aiškiai 
158 geen ne 
159 taal (de) kalba 
160 talen  kalbos 
161 zijn yra 
162 trouwens beje, tarp kitko 
163 leren išmoksta 
164 zonder be 
165 doen daro 
166 ze jie 
167 luisteren klauso 
168 goed gerai 
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Les 4 Leren, leren, leren 
169 begint prasideda 
170 cursus (de) kursas, kursai 
171 is afgelopen baigsis 
172 hij jis 
173 maandag pirmadienis 
174 mei geguž÷ 
175 vrijdag penktadienis 
176 juni birželis 
177 dagen dienos 
178 per per 
179 week (de) savait÷ 
180 elke kiekvienas 
181 behalve išskyrus 
182 woensdag trečiadienis 
183 maal  kartas 
184 keer (de) kartas 
185  's ochtends iš ryto 
186  's middags po pietų 
187 veel daug 
188 laat v÷lai 
189 hoe laat kelintą valandą 
190 beginnen prasideda 
191 lessen pamokos 
192 rooster (het) tvarkaraštis 
193 er is įvardinis prieveiksmis, ten yra 
194 groep (de) grup÷ 
195 zit esu 
196  's morgens rytais 
197 om išreiškia galininko linksnį 
198 uur valanda 
199 tijd (de) laikas 
200 op tijd laiku 
201 iedereen visi, kiekvienas 
202 niemand niekas 
203 komt ateina 
204 te per 
205 duren trunka 
206 duurt trunka 
207 van nuo 
208 tot iki 
209 lokaal (het) klas÷ 
210 andere kita 
211 dan tada, tuomet 
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212 klaar baig÷te 
213 doen huiswerk ruošiam namų darbus 
214 huiswerk (het) namų darbai 
215 ons mūsų, savo 
216 voor išreiškia naudininko linksnį 
217 volgende sekantis 
218 gaan einame 
219 naar į namus, namo 
220 naar huis į namus, namo 
221 soms kartais 
222 nog niet dar ne 
223  's avonds vakare 
224 nog een dar vienas 
225 tekst (de) tekstas 
226 hoeveel kiek 
227 weekend (het) savaitgalis 
228 vrij laisva 
229 zaterdag šeštadienis 
230 zondag sekmadienis 
231 dicht uždaryta 
232 mensen žmon÷s 
233 bijna beveik 

Les 5 Hoe laat sta je op? 
234 sta op keliesi 
235 meestal paprastai, dažniausiai 
236 altijd visada 
237 wakker pabudęs 
238 sta op keliuosi, atsikeliu 
239 meteen iš karto 
240 douche dušas 
241 kleed me aan rengiuosi, apsirengiu 
242 eet valgau, suvalgau 
243 wat nedaug, truputis 
244 brood (het) duona 
245 drink geriu 
246 thee (de) arbata 
247 zo taip 
248 vroeg anksti 
249 moet  privalai, turi 
250 van huis iš namų 
251 half pus÷ 
252 lange ilga 
253 reis (de) kelion÷ 
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254 overstappen pers÷sti 
255 eerst iš pradžių 
256 neem imu 
257 bus (de) autobusas, (ik neem de bus - važiuoju autobusu) 
258 trein (de) traukinys 
259 weer v÷l 
260 dus taigi 
261 reis važiuoji 
262 ga važiuoju 
263 kwart voor be penkiolikos minučių 
264 station (het) stotis 
265 bij prie 
266 tenminste bent 
267 officiële oficialus 
268 vaak dažnai 
269 mis pav÷luoji 
270 want nes 
271 vertrekt išvyksta 
272 kwartier (het) ketvirtis valandos 
273 minuten minut÷s 
274 meer daugiau 
275 ook taip pat, irgi 
276 vertraging (de) uždelsimas, v÷linimas 
277 doe darai 
278 die tas 
279 lees skaitau 
280 krant (de) laikraštis 
281 kom aan atvyksti 
282 nemen imti, (bus nemen - važiuoti autobusu) 
283 die jis 
284 voor prieš, be 
285 werk  dirbi 
286 verschilt skiriasi 
287 van dag tot dag kievieną dieną, diena iš dienos 
288 houd op  baigiu 
289 eerder anksčiau 
290 ga weg išeinu 

Les 6 Boodschappen doen 
291 hé ei, labas 
292 waar ... heen kur 
293 ga eini 
294 supermarkt (de) prekybos centras 
295 boodschappen pirkiniai 
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296 heb nodig reikia 
297 lijstje (het) sąrašiukas 
298 heb gemaakt padariau 
299 daar ... op ten 
300 staat surašyta 
301 alles viskas 
302 melk (de) pienas 
303 suiker (de) cukrus 
304 fruit (het) vaisiai 
305 mag galiu 
306 even šiuo metu, dabar 
307 wat kai kas 
308 vragen paklausti 
309 zie matau 
310 nergens  niekur 
311 staat yra 
312 vind rasiu 
313 daar ten 
314 links į kairę 
315 rechts į dešinę 
316 even kijken tuoj pažiūr÷siu 
317 geloof manau 
318 koffie (de) kava 
319 meer daugiau 
320 ergens kur nors 
321 ah a, ach 
322 kijk žiūr÷k 
323 halen pirkti 
324 betalen  sumok÷ti  
325 oké gerai 
326 dat doe ik! aš tai padarysiu 
327 pakken pakeliai 
328 nog  dar kas nors 
329 iets dar kas nors 
330 groente (de) daržov÷s 
331 fruit (het) vaisiai 
332 koop perku 
333 haal pirksiu 
334 morgen rytoj 
335 markt (de) turgus 
336 verschil (het) skirtumas 
337 tussen tarp 
338 goedkoop pigios, pigu 
339 goedkoper pigiau 
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340 dan negu 
341 alstublieft prašau 
342 wilt norite 
343 pinnen atsiskaityti kortele 
344 moment (het) minut÷lę 
345 gaat uw gang  prašau, mok÷kite 
346 bon (de) čekis 
347 nodig reikia, reikalingas 
348 tot ziens iki pasimatymo 
349 prettig malonus 
350 hetzelfde tas pats 

Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? 
351 werkt veikia 
352 Delftse Delfto 
353 methode (de) metodas 
354 hoofd (het) galva 
355 uit je hoofd mintinai 
356 stap voor stap žingsnis po žingsnio, palaipsniui 
357 lezen  skaitymas 
358 luister klausau 
359 naar klausau 
360 woorden žodžiai 
361 zoek op suieškau 
362 woordenlijst (de) žodžių sąrašas 
363 weet žinau 
364 ze jie 
365 betekenen reiškia 
366 begrijp suprantu 
367 totdat tol kol 
368 direct tiesiogiai 
369 versta suprantu 
370 kan galiu 
371 verstaan suprasti 
372 gebruik naudoji 
373 daarmee su juo 
374 kun gali 
375 zin  sakinys 
376 verstaat suprasi 
377 komt seka 
378 als jei 
379 hem jį 
380 bedoel turi omenyje 
381 via su, per 
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382 heel labai 
383 precies tiksliai 
384 kent žinai 
385 uitspraak (de) tarimas 
386 door  kalb÷damas 
387 door te praten kalb÷damas 
388 praat kalbu 
389 nooit niekada 
390 zo taip 
391 zegt  na pakartoji 
392 jezelf savęs 
393 gaten tuščios vietos 
394 heb gezien mačiau 
395 controle (de) kontrol÷, patikrinimas 
396 gatentekst tekstas su tuščiomis vietomis 
397 ontbreken trūksta 
398 kunt galite 
399 opschrijven užrašyti 
400 later v÷liau 
401 herhaalt pakartoji 
402 vragen klausimai 
403 schrijf op užrašysiu 
404 antwoorden atsakymai 
405 om te su tikslu 
406 oefenen lavintis, mokytis 
407 leuk įdomu, smagu 

Les 8 Eet smakelijk! 
408 kantine (de) valgykla 
409 eet valgyk 
410 eet smakelijk skanaus apetito 
411 allemaal visiems 
412 komen ateiti 
413 zitten s÷sti, atsis÷sti 
414 zeker žinoma 
415 ga s÷sk 
416 ga zitten s÷sk 
417 ziet er .. uit atrodo 
418 lekker skaniai 
419 dit tai 
420 broodje (het) bandel÷ 
421 gezond sveika 
422 hebt turi 
423 hele visas 
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424 maaltijd (de) valgis 
425 soep (de) sriuba 
426 gebakken keptas 
427 ei (het) kiaušinis 
428 vla (de) saldus kremas 
429 had tur÷jai 
430 honger (de) alkis (had honger - buvai alkanas) 
431 gewend pripratęs 
432 noem vadinu 
433 lunch (de) priešpiečiai 
434 eten valgome 
435 tussen de middag per pietus 
436 warm šiltas, šiltai 
437 zeker tikrai, žinoma 
438 weinig mažai 
439 avondeten (het) vakarien÷ 
440 vanavond šį vakarą 
441 bij ons pas mus 
442 staan stovi 
443 aardappelen bulv÷s 
444 tafel (de) stalas 
445 nu eenmaal taip jau 
446 hoor žinok 
447 vroeger seniau, anksčiau 
448 tegenwoordig šiuo metu 
449 rijst (de) ryžiai 
450 ontbijt (het) pusryčiai 
451 eigenlijk tiesą sakant 
452 zo'n tokie 
453 boterham (de) sumuštinis 
454 kaas (de) sūris 
455 geeft teikia, suteikia 
456 genoeg pakankamai 
457 energie (de) energija 
458 kop (de) puodelis 
459 verbaast me stebina mane 
460 jouw tavo 
461 zit yra 
462 typisch būdinga, tipiška 
463 proberen    paraugauti 

Les 9 De brug was open 
464 vertel pasakyk, papasakok 
465 eens na 
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466 stap uit išlipu 
467 loop  einu p÷sčiomis 
468 doe erover tau užtrunka 
469 uurtje (het) valand÷l÷ 
470 fiets (de) dviratis 
471 fietsen važiuoti dviračiu 
472 gaat yra 
473 sneller greičiau 
474 bovendien be to 
475 plaats (de) vieta 
476 staan stov÷ti 
477 vervelend  nemalonu 
478 nou na 
479 regent lyja 
480 regen (de) lietus 
481 word tampi 
482 nat šlapias 
483 nadeel (het) trūkumas 
484 neem liever važiuoju mieliau 
485 er įvardinis prieveiksmis, ten 
486 auto (de) automobilis 
487 iemand kas nors 
488 ie jis, ji 
489 bushalte (de) autobusų stotel÷ 
490 mij mane 
491 buurt (de) kaimynyst÷, netoliese 
492 hoef (niet) (ne)reikia 
493 wachten laukti 
494 file (de) eismo spūstis 
495 waar tiesa 
496 ruimte (de) vieta, erdv÷ 
497 bent esi 
498 radio (de) radijas 
499 voordeel (het) pranašumas 
500 misschien galbūt 
501 bezig vyksta 
502 komt  įeina 
503 komt binnen įeina 
504 goedemorgen labas rytas 
505 goedemiddag laba diena 
506 ver toli 
507 hiervandaan nuo čia 
508 hoogstens  daugiausiai 
509 dichtbij arti 
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510 binnen į vidų, vidun 
511 vanochtend šį rytą 
512 kapot sugedęs 
513 moest tur÷jau 
514 gisteren vakar 
515 was buvo 
516 meen prisimenu 
517 brug (de) tiltas 
518 open pakeltas 
519 kost kainuoja 
520 daardoor d÷l to 
521 sommige kai kurie 
522 pech nes÷km÷ 

Les 10 Een heerlijk klimaat 
523 vandaag šiandien 
524 gaan dicht užsidaro 
525 dicht užsidaro 
526 vakantie (de) atostogos 
527 vragen klausimai 
528 willen norime 
529 graag labai 
530 iets kažkas 
531 gebeurt atsitinka 
532 verdelen padaliname 
533 stukken dalys 
534 jaren metai 
535 weken savait÷s 
536 uren valandos 
537 seconden sekund÷s 
538 bestaat uit susideda, sudaro 
539 ongeveer maždaug 
540 seizoenen metų laikai 
541 weer (het) oras 
542 zomer (de) vasara 
543 zeggen sako 
544 dikwijls dažnai 
545 schijnt šviečia 
546 zon (de) saul÷ 
547 minder mažiau 
548 herfst (de) ruduo 
549 najaar (het) ruduo 
550 wordt tampa, darosi 
551 koud šalta 
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552 korter trumpesn÷s 
553 donker tamsu 
554 waait pučia 
555 bladeren lapai 
556 vallen krenta 
557 bomen medžiai 
558 winter (de) žiema 
559 temperatuur (de) temperatūra 
560 onder žemiau 
561 vriest šąla 
562 sneeuwt sninga 
563 een paar pora, keletas 
564 ijs (het) ledas 
565 water (het) vanduo 
566 kunnen galime 
567 schaatsen čiužin÷ti, čiuožti 
568 lente (de) pavasaris 
569 zien matome 
570 bloemen g÷l÷s 
571 warmer šilčiau 
572 voorjaar (het) pavasaris 
573 heerlijk nuostabus 
574 klimaat (het) klimatas 
575 wind (de) v÷jas 
576 verandert keičiasi 
577 steeds vis 
578 beste geriausia 
579 plekje (het) vieta 
580 aarde (de) žem÷ 

Les 11 Hoe wonen jullie? 
581 eigen savo, nuosavas 
582 huis (het) namas, būstas 
583 huren nuomojate 
584 woning (de) būstas 
585 op kamers (nuomotis) kambarį 
586 iemand anders kažkas kitas 
587 samen kartu 
588 vriendin (de) draug÷ 
589 boven viršuje 
590 allebei abi, abidvi 
591 onze savo 
592 kamer (de) kambarys 
593 douche (de) dušas 
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594 wc (de) tualetas 
595 keuken (de) virtuv÷ 
596 beneden apačioje 
597 gebruiken naudojam÷s 
598 contact (het) kontaktas, ryšys 
599 het zijn  tai yra 
600 aardige mieli, malonūs 
601 bij hen pas juos 
602 zelfs net 
603 af en toe kartais 
604 zij zij 
605 bij ons ons <bij -> 
606 groot groot 
607 vrij vrij 
608 ruim ruim 
609 vierkante  kvadratinis metras 
610 meter (de) kvadratinis metras 
611 er įvardinis prieveiksmis, ten 
612 slaap miegu 
613 m'n mano 
614 woonkamer (de) gyvenamasis kambarys 
615 slaapkamer (de) miegamasis kambarys 
616 maar = niet meer dan tik 
617 twee bij drie du ant trijų 
618 ramen langai 
619 toch vis tik 
620 tevreden patenkintas 
621 dure brangus 
622 betaal moki 
623 ervoor už tai 
624 tja na taip 
625 noemt vadinate 
626 duur brangu 
627 inclusief įskaitant 
628 gas (het) dujos 
629 elektriciteit (de) elektra 
630 zelf pats (aš) 
631 redelijke priimtinas 
632 huur (de) nuomos mokestis 
633 ben gekomen (aan) radai 
634 ouders t÷vai 
635 vriend (de) draugas 
636 samenwonen gyventi kartu, drauge 
637 zoeken ieškome 
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638 het liefst geriausiai, mieliausiai 

Les 12 Anders nog iets, 
mevrouw? 

639 pond (het) pus÷ kilogramo 
640 aan de beurt kieno eil÷ 
641 pardon atleiskite, atsiprašau 
642 eerst pirmas 
643 zegt u het maar sakykite, gi 
644 alstublieft  prašau 
645 kilo  (de) kilogramas 
646 anders nog iets dar kas nors 
647 kosten kainuoja 
648 appels obuoliai 
649 rode raudoni 
650 erg labai 
651 cent (de) centas 
652 doet u maar duokite gi 
653  't tai 
654 gaat 't zo mee? jūs taip su savim nešit÷s? 
655 dragen panešti 
656 er ... bij prie to 
657 tasje (het) maišelis 
658 dank u d÷kui jums 
659 tas (de) krepšys 
660 van alles visko 
661 te koop parduodama 
662 vers šviežias 
663 vis (de) žuvis 
664 belangrijkste svarbiausi 
665 producten produktai 
666 kunt terecht galite ten 
667 kleren drabužiai 
668 schoenen avalyn÷ 
669 vindt rasite 
670 zeep (de) muilas 
671 spullen daiktai 
672 druk judru, (daug žmonių) 
673 gemerkt pasteb÷jau 
674 ik wel! o aš taip! (išreiškia patvirtinimą) 
675 gezellig malonu 
676 een hoop daug 
677 vooral ypatingai 
678 eind (het) pabaiga 
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679 afdingen nusider÷ti 
680 wist žinojai 
681 dubbel dvigubas 
682 laatst neseniai 
683 zag mačiau 
684 bordje (het) lentel÷ su užrašu 
685 per stuk už vienetą 
686 gewoon įprasta, normalu 
687 dacht pagalvojau 
688 mezelf sau 
689 zei pasakiau 
690 tegen išreiškia naud. linksnį 
691 verkoper (de) pardav÷jas 

Les 13 Hoe kom  ik daar? 
692 zeg sakyk 
693 heb ... zin nori 
694 een uur of 6 apie 6 valandą 
695 anderen kiti žmon÷s 
696 weet de weg žinau kelią 
697 achter už 
698 hè? a? 
699 spoor (het) geležinkelis 
700 onder ... door po, pro 
701 tunnel (de) tunelis 
702 rechtdoor tiesiai 
703 kruising (de) sankryža 
704 drukke judrus 
705 weg (de) kelias 
706 deze šis 
707 steek ... over pervažiuosi 
708 linksaf į kairę 
709 eerste pirmas 
710 stoplichten šviesoforas 
711 rechtsaf į dešinę 
712 oversteken pervažiuoti, pereiti 
713 plein (het) aikšt÷ 
714 rechterhand dešin÷je 
715 kerk (de) bažnyčia 
716 neemt važiuoji 
717 voorbij už 
718 tegenover priešais 
719 winkelcentrum (het) prekybos centras 
720 na už 
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721 kilometer (de) kilometras 
722 dezelfde ta pati 
723 richting (de) kryptis 
724 ho oi, o 
725 stop palauk 
726 onthouden prisiminti 
727 plattegrond (de) miesto planas 
728  'ns = eens išreiškia liepiamąją nuosaką 
729 loopt eina 
730 hoog aukštas 
731 gebouw (het) pastatas 
732 tweede antras 
733 verdieping (de) aukštas 
734 lift (de) liftas 
735 trappen laiptai 
736 hoek (de) kampas 
737 de hoek om už kampo 
738 laatste paskutin÷s 
739 deur (de) durys 
740 linkerkant (de) kair÷ pus÷ 
741 bellen paskambinti 
742 meenemen pasiimti 
743 bedankt d÷kui, ačiū 
744 uitnodiging (de) pakvietimas 
745 zal pagalbinis žodis būsimajam l. Išreikšti 
746 meebrengen atsinešti 
747 niets niekas 

Les 14 De papieren 
748 ha aha 
749 gemist pasigedome 
750 gemeente (de) savivaldyb÷ 
751 papieren dokumentai 
752 maken sutvarkyti 
753 in orde maken sutvarkyti 
754 paspoort (het) pasas 
755 laten zien parodyti 
756 probleem (het) problema 
757 het ging om kalba ÷jo 
758 verblijfsvergunning (de) leidimas gyventi 
759 namelijk tiesą sakant 
760 daarvoor tam, tam tikslui 
761 speciale specialus 
762 vergunning (de) leidimas gyventi 
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763 aanvragen paduoti pareiškimą 
764 gedaan padariau 
765 geduurd užtruko 
766 zoveel tiek daug 
767 toen kada, kai 
768 kon gal÷jau 
769 gelukt pavyko 
770 gekregen gavote 
771 krijg gausiu 
772 intussen tuo tarpu 
773 blijven likti 
774 natuurlijk žinoma 
775 toch? gi 
776 visum (het) viza 
777 ambassade (de) ambasada 
778 ken žinau, pažįstu 
779 volgens pagal 
780 klopt tiesa 
781 wie kas 
782 bijvoorbeeld pavyzdžiui 
783 bedrijf (het) įmon÷, firma 
784 iets raars kažkas keisto 
785 gehoord gird÷jau 
786 over apie 
787 toets (de) testas 
788 leren kennen susipažinti 
789 Turkije Turkija 
790 wilden nor÷jo 
791 trouwen tuoktis 
792 mocht gal÷jo, galima 
793 inburgerings- integracijos- 
794 stel įsivaizduok 
795 verliefd įsimyliu 
796 denk manai, galvoji 
797 burgers  piliečiai 
798 enige šiokios tokios 
799 kennis (de) žinios 
800 bezitten tur÷ti 
801 voordat prieš tai 
802 terug atgal 
803 meen rimtai kalbi 
804 wat kaip 

Les 15 Een druk weekend 
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805 hoi labas, sveikas 
806 ermee kaip sekasi? 
807 hoe is het ermee?  kaip sekasi? 
808 gehad tur÷jai 
809 op bezoek svečiuose 
810 geweest buvau 
811 pas neseniai 
812 gepraat kalb÷jom÷s 
813 ontzettend labai, daug 
814 gelachen juok÷m÷s 
815 strand (het) pajūrys, paplūdimys 
816 wou nor÷jau 
817 gezien mačiau 
818 zee jūra 
819 veel te per daug 
820 viel mee pasisek÷ 
821 prachtig nuostabus, gražus 
822 lege tuščias 
823 wilde laukin÷ 
824 al die visi tie 
825 vogels paukščiai 
826 gekookt gaminome valgį 
827 Spaans ispaniškas patiekalas 
828 Russisch rusiškas patiekalas 
829 thuis namuose 
830 over twaalven = na twaalf uur po dvyliktos valandos 
831 oh ach 
832 bijzonder ypatingai 
833 niets bijzonders nieko ypatingo 
834 slaap ... uit = sta laat op išsimiegu 
835 sportcentrum (het) sporto centras 
836 opgeruimd sutvarkiau 
837 schoongemaakt išvaliau 
838 gemaild parašiau el.žinutes 
839 gebeld skambinau 
840 sliepen miegojo 
841 stom kvaila 
842 helemaal vsiškai 
843 vergeten pamiršau 
844 geleerd išmokau 
845 vast tikrai, žinoma 
846 echt  tiesa 
847 had het druk užsi÷męs 
848 gewinkeld apsipirkome, vaikščiojome po parduotuves 



Woordenlijst Litouws behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © Uitgeverij Boom 
 

849 gekocht nusipirkau 
850 cadeautje (het) dovan÷l÷ 
851 over wie apie kuriuos 
852 sprak pasakojau 
853 geoefend lavinausi, mokiausi 
854 collega (de) kolega 
855 pauze (de) pertrauka 
856 vroeg paklaus÷ 
857 woonde gyvenu 
858 deed darau 
859 tsjonge oho, nieko sau 

Les 16 Pasje kwijt 
860 mam mama 
861 fantastische fantastiškos 
862 broek (de) keln÷s 
863 past  tinka 
864 perfect tobulai, puikiai 
865 prijs (de) kaina 
866 ach ach 
867 jou tave 
868 arm vargšas, neturtingas 
869 pasje (het) banko kortel÷ 
870 jawel taip žinoma 
871 rood būti įsiskolinusiam 
872 sta rood būti įsiskolinusiam 
873 hè? ei 
874 pinpas (de) banko kortel÷ 
875 snap suprantu 
876 net ką tik 
877 gepind mok÷jau banko kortele 
878 ligt guli 
879 soms kartais 
880 gezocht ieškojai 
881 zak (de) kišen÷ 
882 ben kwijt pamečiau 
883 verloren pamečiau 
884 gestolen pavog÷ 
885 help pad÷kite 
886 politie (de) policija 
887 rustig ramiai, ramyb÷s 
888 beter geriau 
889 bank (de) bankas 
890 onmiddellijk nedelsiant 
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891 melden pranešti 
892 geld (het) pinigai 
893 opneemt nuims 
894 rekening sąskaita 
895 mobieltje (het) mobilus telefonas 
896 t mijne = mijn mobieltje mano mobilus telefonas 
897 voor mekaar padaryta, atlikta 
898 toestand (de) pad÷tis, situacija 
899 opnieuw iš naujo 
900 opende atidariau 
901 formulier (het) formuliaras 
902 invullen užpildyti 
903 pincode (de) PIN kodas 
904 bepaal nustatai 
905 papa  t÷tis 
906 contant grynieji (pinigai) 
907 maakt ... over perves 
908 nauwelijks vargu, sunkiai 
909 me voorstellen įsivaizduoti 
910 bedragen sumos 
911 tuurlijk žinoma 
912 hou laikai 
913 apparaat (het) aparatas 
914 klaar is Kees štai ir viskas, reikalas atliktas 
915 handig patogu, paranku 
916 vreemd keista 
917 muur (de) siena 

Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? 
918 praktijk (de) gydytojo priimamasis 
919 dokter (de) gydytojas 
920 ogenblik (het) minut÷l÷ 
921 geduld (het) kantryb÷ 
922 spoedig greičiau, skubiau 
923 mogelijk galima 
924 zo ... mogelijk kaip galima 
925 wordt geholpen būsite aptarnautas 
926 assistente (de) asistentas 
927 helpen pad÷ti 
928 bel skambinu 
929 patiënt (de) pacient÷ 
930 behoorlijk rimtai, labai 
931 ziek serga 
932 afspraak (de) paskirtas laikas, susitikimas 
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933 voelt  jaučiasi 
934 zich jaučiasi 
935 pijn (de) skausmas 
936 last skauda 
937 buik (de) pilvas 
938 vanmiddag šiandien po pietų 
939 spreekuur (het) pri÷mimo valandos 
940 lukt pavyks 
941 denkt manote 
942 lastig  sud÷tinga, sunku 
943 bang bijau 
944 bed (het) lova 
945 naar buiten  į lauką 
946 gelooft patik÷kite 
947 ernstig rimta 
948 arts (de)  gydytojas 
949 overleg pasitarsiu 
950 hand (de) ranka 
951 aan de hand kas su ja 
952 klaagt skundžiasi 
953 vreselijke baisus 
954 hoofdpijn (de) galvos skausmas 
955 lichaam (het) kūnas 
956 slecht blogai 
957 haast beveik 
958 zich zorgen maakt jaudinat÷s, nerimaujate 
959 opgenomen pamatavote 
960 koorts (de) aukšta temperatūra, karštis 
961 gezicht (het) veidas 
962 vanmorgen šįryt 
963 helaas deja 
964 fijn gerai 
965 haar jai 
966 ondertussen tuo tarpu 
967 ieder bet kuris 
968 geval (het) atvejis 
969 daar … op  į tai 
970 letten  žiūr÷ti, rūpintis 
971 straks iki 

Les 18 Oma's wil is wet 
972 gezin (het) šeima 
973 broers broliai 
974 zussen seserys 
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975 normaal normali 
976 kind (het) vaikas 
977 spelen žaisti 

978 vond 
nuomon÷s išreiškimas, (ik vond het gezellig - man tai 
patiko) 

979 ooms d÷d÷s 
980 tantes tetos 
981 neven pusbroliai 
982 nichten pusseser÷s 
983 mist ilgiesi 
984 gelukkig laimei 
985 jongste jauniausia 
986 rest (de) likusieji 
987 foto (de) nuotrauka 
988 dit zijn tai yra 
989 vader (de) t÷vas 
990 moeder (de) motina 
991 jong jaunai 
992 wat voor koks 
993 boer (de) ūkininkas 
994 geeft les moko, duoda pamokas 
995 da's = dat is tai yra 
996 toevallig sutapimas 
997 de mijne = mijn moeder mano 
998  'm = hem = mijn vader mano 
999 gescheiden yra išsiskyrę 
1000 oma (de) senel÷ 
1001 paste (op) prižiūr÷jo 
1002 waren buvome 
1003 hou (van) myliu 
1004 haar ją 
1005 naar  toe ten, (naar haar toe - pas ją) 
1006 feestdagen laisvadieniai 
1007 verjaardagen gimtadieniai 
1008 elkaar vienas kitą 
1009 leven gyvi 
1010 grootouders seneliai 
1011 grootmoeder senel÷ 
1012 stoel (de) k÷d÷, kr÷slas 
1013 vooraan priekyje 
1014 opa (de) senelis 
1015 gestorven miręs 
1016 jammer genoeg labai gaila 
1017 gekend nepažinojau 
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1018 die ene ta viena 
1019 speelt vaidina 
1020 rol (de) rol÷ 
1021 overal over apie viską 
1022 mening (de) nuomon÷ 
1023 steekt kiša, slepia 
1024 banken sofos 
1025 kleinkinderen vaikaičiai 
1026 oma's senel÷s 
1027 wil (de) noras 
1028 wet (de) įstatymas 

Les 19 De leukste reis 
1029 vorige pra÷jusi 
1030 vergadering (de) susirinkimas 
1031 ging nu÷jau 
1032 kreeg gavau, radau 
1033 informatie (de) informacija 
1034 duurde truko 
1035 kaartjes bilietai 
1036 kostten kainavo 
1037 stond buvo parašyta 
1038 kaart (de) žem÷lapis 
1039 omgeving (de) apylink÷s, vietov÷ 
1040 printen atspausdinti 
1041 het grappige juokingiausia, įdomiausia 
1042 zou moeten tur÷čiau 
1043 reizen keliauti, važiuoti 
1044 ontdekte išsiaiškinau 
1045 busdienst (de) autobuso maršrutas 
1046 vanaf iš 
1047 rijdt važiuoja 
1048 tijdens metu 
1049 spits (de) piko valandos 
1050 vertrok išvyko 
1051 kwam aan atvyko 
1052 langste ilgiausia 
1053 ooit kada nors 
1054 zat s÷d÷jau 
1055 vliegtuig (het) l÷ktuvas 
1056 geleden prieš 
1057 was van plan planavau, galvojau 
1058 daarnaartoe ten 
1059 reisde keliavau 
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1060 hadden tur÷jome 
1061 vol pilna, užimta 
1062 programma (het) programa 
1063 gebracht mus nuveždavo 
1064 natuur (de) gamta 
1065 eilanden salos 
1066 steden miestai 
1067 bezochten lank÷me 
1068 zeer labai 
1069 interessant idomūs 
1070 zaten s÷d÷jome 
1071 boot (de) laivas 
1072 feest (het) pobūvis, švent÷ 
1073 hartstikke be galo, labai 
1074 maakten grojo 
1075 muziek (de) muzika 
1076 theater (het) teatras 
1077 dans (de) šokiai 
1078 lucht (de) oras 
1079 tenten palapin÷ 
1080 allerlei įvairūs 
1081 aardige malonūs 
1082 ontmoet sutikome 
1083 absoluut būtinai, žinoma 

Les 20 Een avondje uit 
1084 staat op atsistoja 
1085 uitgaan eiti pramogauti 
1086 met z'n allen kartu su visais 
1087 film (de) filmas 
1088 of zo ar panašiai 
1089 daar... in tame 
1090 draait rodomas 
1091 spannende įtemptas, įdomus 
1092 Chinese kiniečių 
1093 camera (de) kamera 
1094 gaat ... mee eina kartu 
1095 late v÷lusis 
1096 voorstelling (de) seansas 
1097 idee (het) mintis, id÷ja 
1098 bioscoop (de) kino teatras 
1099 mooi puiku 
1100 afgesproken sutarta 
1101 stel voor siūlau 



Woordenlijst Litouws behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © Uitgeverij Boom 
 

1102 Italiaanse itališkas 
1103 restaurant (het) restoranas 
1104 naast šalia, netoli 
1105 akkoord sutinka 
1106 het eens sutinka 
1107 ermee su tuo 
1108 met z'n tienen mūsų yra dešimt  
1109 personen asmenys 
1110 reserveren užsakyti 
1111 vraag me af klausiu savęs 
1112 waarschijnlijk tikriausiai 
1113 kaart (de) valgiaraštis 
1114 kiezen išsirinkti 
1115 spreken … af susitarsim 
1116 van tevoren iš anksto 
1117 menu (het) meniu 
1118 vinden manote 
1119 vlees (het) m÷sa 
1120 vertellen pasakysite 
1121 keuze (de) pasirinkimas 
1122 regel sutvarkysiu  
1123 verder toliau 
1124 lijkt  atrodo 
1125 prima puiku 
1126 tegen zevenen prieš septynias 
1127 parkeren automobilio pastatymas 
1128 ramp katastrofa 
1129 bier (het) alus 
1130 wijn (de) vynas 
1131 daarvan tai 
1132 houdt m÷gsti, patinka 
1133 oei oi, ojojoj 
1134 zichzelf už save 
1135 verliezen prarasime 
1136 delen door padalinsime į 
1137 totale visa 
1138 bedrag (het) suma 
1139 bezwaar (het) prieštaraujate 
1140 op naar eime 

Les 21 De kaart van Nederland 
1141 ten eerste pirmiausia 
1142 wereld (de) pasaulis 
1143 noord šiaur÷ 
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1144 zuid pietūs 
1145 afstand atstumas 
1146 west vakarai 
1147 oost rytai 
1148 grens (de) siena 
1149 België Belgija 
1150 Duitsland Vokietija 
1151 ten tweede antra 
1152 vlak lygi 
1153 bergen kalnai 
1154 zuiden (het) pietūs 
1155 provincie (de) provincija 
1156 trots išdidūs 
1157 hotel (het) viešbutis 
1158 Zwitserland Šveicarija 
1159 ten derde trečia 
1160 laag žema 
1161 gebieden teritorija, sritis 
1162 liggen randasi 
1163 westen (het) vakarai 
1164 deel (het) dalis 
1165 niveau (het) lygis 
1166 zeeniveau (het) jūros lygis 
1167 helft (de) pus÷ 
1168 dijken damba 
1169 dammen užtvankos 
1170 houden palaiko 
1171 droog sausa 
1172 noorden (het) šiaur÷ 
1173 zuidwesten (het) pietvakariai 
1174 ten vierde ketvirta 
1175 rivieren up÷s 
1176 schepen laivai 
1177 varen plaukioja 
1178 wegen keliai 
1179 vormt sukelia, sudaro 
1180 enorm milžiniškas 
1181 gevaar (het) pavojus 
1182 breken pratrūks 
1183 gebeurde atsitiko 
1184 stijgt kyla 
1185 over po 
1186 enkele keletas 
1187 gebouwd statoma, vyksta statybos 
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1188 hier en daar čia bei ten 
1189 stukjes plotai 
1190 doordat kadangi 
1191 groeien plečiasi, auga 
1192 bedrijven įmon÷s 
1193 ten slotte baigiant 
1194 brede platūs 
1195 't mooiste gražiausia 
1196 langs išilgai 
1197 kust (de) pajūrys 
1198 zoiets kažkas panašaus 

Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen 
1199 onderzoek (het) tyrimas 
1200 blijkt parod÷ 
1201 hekel (de) heeft hekel - nem÷gsta 
1202 huishouden (het) namų ruoša 
1203 procent procentai 
1204 werkelijk iš tikrųjų 
1205 zo taip 
1206 aan het winkelen vaikšto po parduotuves 
1207 helemaal niet visai ne 
1208 kook gaminu valgį 
1209 zet koffie verdu kavą 
1210 al zeg ik het zelf kad ir pats tai sakau   
1211 dagelijkse kasdieniniai 
1212 opruimen tvarkymas 
1213 planten augalai, kambarin÷s g÷l÷s 
1214 geven water geven - laistymas 
1215 afwas (de) indų plovimas 
1216 stofzuigen dulkių siurbimas 
1217 was (de)  skalbimas 
1218 soort tokie 
1219 zaken dalykai 
1220 betaling (de) už užmokestį, mokamai 
1221 tegen  už užmokestį, mokamai 
1222 uiteraard žinoma 
1223 mogen gal÷tume, galime 
1224 plezier (het) malonumas, patinka 
1225 hobby (de) pom÷gis, hobis 
1226 hard sunkiai 
1227 wasmachine (de) skalbykl÷ 
1228 werkte dirbo 
1229 verleden pra÷jęs 
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1230 neem pavyzdžiui 
1231 verdient uždirba 
1232 zorgt prižiūri 
1233 maakt schoon valo 
1234 modern šiuolaikin÷ 
1235 studenten studentai 
1236 onmogelijk neįmanoma 
1237 vies nešvari 
1238 badkamer (de) vonios kambarys 
1239 toilet (het) tualetas 
1240 taken pareigos 
1241 inderdaad iš tiesų 
1242 verdeeld pasidalinote 
1243 deden dar÷me 
1244 volledige pilnas 
1245 baan (de) darbas, (volledige baan - pilnas etatas) 
1246 halve pus÷ 
1247 grootste didžiausia 
1248 degene tas 
1249 het eerst pirmas 
1250 wassen af plauname indus 

Les 23 Het woord is aan jou! 
1251 hard greitai 
1252 opeens staiga 
1253 sinds nuo to laiko 
1254 hoofdstuk (het) skyrius 
1255 begonnen  prad÷jome 
1256 onderwerpen tema 
1257 behandeld nagrin÷jome 
1258 hebben het gehad (over) aptar÷me 
1259 inmiddels tuo tarpu 
1260 veel beter žymiai geriau 
1261 presentatie (de) pristatymas 
1262 woord is aan jou tavo eil÷ pasisakyti 
1263 inhoud (de) turinys 
1264 biedt teikia 
1265 voldoende pakankamai 
1266 stof (de) medžiaga 
1267 wijzen parodyti 
1268 ook al weer kaip gi ten 
1269 herinner je prisimeni 
1270 is het tijd ar laikas 
1271 zoals kaip 
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1272 relatief palyginus 
1273 onbekende nežinomi 
1274 kies pasirink 
1275 interesseert domina 
1276 naar aanleiding  remiantis 
1277 bekijk pažiūr÷k 
1278 hieronder žemiau 
1279 volgt lankai 
1280 cursist (de) kursų klausytojas, kursantas 
1281 gemakkelijk lengva 
1282 eenvoudig paprasta 
1283 regels taisykl÷s 
1284 hoort (bij) skirtas 
1285 bereid voor paruošk 
1286 beslis nuspręsk 
1287 papier (het) popieriaus lapas 
1288 succes s÷km÷s 
1289 opdracht  (de) užduotis 

Les 24 De tijden veranderen 
1290 gisterochtend vakar ryte 
1291 rennen b÷gant, b÷gantį 
1292 zwart juodas 
1293 pak (het) kostiumas 
1294 geweldige nuostabi 
1295 bos (de) puokšt÷ 
1296 armen rankos 
1297 huisgenoot (de) kaimynas 
1298 trouwfeest (het) vestuv÷s 
1299 gevraagd papraš÷ 
1300 leiden vadovauti 
1301 een heleboel daug 
1302 gasten svečiai 
1303 lied (het) daina 
1304 zingen  padainuoti 
1305 herinneringen prisiminimai 
1306 verantwoordelijk atsakingas 
1307 zware sunki 
1308 taak (de) užduotis 
1309 haast (de) skub÷jimas 
1310 immers juk, gi 
1311 gemeentehuis (het) rotuš÷, merija, savivaldyb÷ 
1312 gedeelte (het) dalis 
1313 dienst mišios 
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1314 vervolgens v÷liau, toliau 
1315 tot slot pabaigoje 
1316 geweldig nuostabu, puiku 
1317 tijden laikai 
1318 maken af užbaigia 
1319 jongeren jaunimas 
1320 opleiding (de) mokslas 
1321 studie (de) studijos 
1322 huwelijk (het) vedybos, santuoka 
1323 hoorde neder÷jo 
1324 samenleving (de) visuomen÷ 
1325 komt voor pasitaiko 
1326 hoewel tačiau 
1327 velen dauguma 
1328 bezwaren nusitekę priešiškai 
1329 registreren užregistruoti 
1330 in verband met susiję su 
1331 pensioen (het) pensija 
1332 eventuele galimi 
1333 huishoudens namų ūkis 
1334 voorkeur (de) prioritetas, pirmumas 
1335 factor (de) faktorius 
1336 gelukkig laiminga 
1337 partners partneriai 
1338 scheiden išsiskiria, išsituokia 
1339 ouderen pagyvenę žmon÷s, senjorai 
1340 nadat po to 
1341 overleden miršta 
1342 relatie (de) santykiai 
1343 apart atskirai, skyrium 
1344 ongezellig nejauku, nesmagu 

Les 25 Op je gezondheid! 
1345 bereiken pasiekia 
1346 tamelijk gana, pakankamai 
1347 leeftijd (de) amžius 
1348 gemiddeld vidutiniškai 
1349 overlijden miršta 
1350 kant-en-klare paruošti 
1351 schijnt pasirodo 
1352 vet riebalai 
1353 dik pilnas, storas 
1354 bewegen jud÷ti 
1355 benen kojos 



Woordenlijst Litouws behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © Uitgeverij Boom 
 

1356 dienen tarnauja 
1357 hart (het) širdis 
1358 kans (de) šansas 
1359 rug (de) nugara 
1360 flesje (het) buteliukas 
1361 mond (de) burna 
1362 koptelefoon (de) ausin÷s 
1363 extra papildoma 
1364 harde garsi 
1365 oren ausys 
1366 alcohol (de) alkoholis 
1367 verkeer (het) eismas 
1368 ongelukken nelaimingi atsitikimai, avarijos 
1369 gevolg (het) pasekm÷ 
1370 gebruik (het)  vartojimas 
1371 neemt toe did÷ja 
1372 jeugd (de) jaunimas 
1373 media žiniasklaida 
1374 overheid (de) vyriausyb÷ 
1375 raad (de) patarimas 
1376 geniet m÷gaukis 
1377 met mate su saiku 
1378 echter tačiau 
1379 bloed (het) kraujas 
1380 hebben gelijk yra teisūs 
1381 wetenschappelijk moksliškai 
1382 bewezen įrodyta 
1383 proost į sveikatą 
1384 gezondheid (de) sveikata 
1385 roken rūkymas 
1386 pakje (het) pakelis 
1387 sigaretten cigaret÷s 
1388 verkocht parduodamos 
1389 cafés kavin÷s 
1390 verboden draudžiama 
1391 verbiedt uždraudžia 
1392 wellicht  galbūt 
1393 verband (het) ryšys 
1394 lengte (de) ūgis 
1395 club (de) klubas 
1396 lid (het) narys 
1397 vrouwen moterys 
1398 ontvang gausi 
1399 clubblad (het) klubo žurnalas 
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1400 maat (de) dydis 

Les 26 Naar school 
1401 lieve mieloji 
1402 mama mama 
1403 baby (de) kūdikis 
1404 basis (de) pagrindas 
1405 basisschool (de) pradin÷ mokykla 
1406 breng nuvežu 
1407 schoolbussen mokykliniai autobusai 
1408 heb je turi 
1409 spel (het) žaidimas 
1410 tekenen piešimas, piešti 
1411 schrijven rašyti 
1412 kende pažinojo 
1413 letters  raid÷s 
1414 alfabet (het) ab÷c÷l÷ 
1415 punt (het) tuo atžvilgiu 
1416 is … achter atsilikęs 
1417 juffrouw (de)  mokytoja 
1418 rekenen skaičiavimas, skaičiuoti 
1419 leuker labiau patinka 
1420 tellen skaičiuoti 
1421 optellen  sud÷tis, sud÷ti 
1422 aftrekken  atimti, atimtis 
1423 zwemmen plaukti 
1424 gratis  nemokama 
1425 organiseert organizuoja 
1426 kinderopvang  (de) vaikų priežiūra 
1427 christelijke  krikščioniška 
1428 islamitische  islamiška 
1429 kozen pasirinkome 
1430 openbare valstybin÷ 
1431 naar hun zin jiems patinka 
1432 herinner me prisimenu 
1433 boze pikta 
1434 leerlingen mokiniai 
1435 klas (de) klas÷ 
1436 stil ramus 
1437 anders kitaip 
1438 werd supykdavo 
1439 boos supykdavo 
1440 kwaad uniforma 
1441 uniform (het) mokyklos 
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1442 vrijer laisvesni 
1443 opvoeding  (de) aukl÷jimas 
1444 moeite (de) sunku 
1445 brutaal akipl÷šiškas 
1446 positief teigiama 
1447 betrokken įtraukti, susiję 
1448 onderwijs (het) ugdymas, švietimas 
1449 leeslessen  skaitymo pamokos 
1450 schoolfeesten  mokyklin÷s švent÷s 
1451 en dergelijke ir panašiai 
1452 ouderavonden  t÷vų susirinkimai 
1453 waarop kurių metu 
1454 meester (de) mokytojas 
1455 mailen  rašyti el. žinutę 
1456 groeten  link÷jimai 
1457 kus  bučinys, bučkis 

Les 27 Feest vieren 
1458 gefeliciteerd  sveikinu 
1459 vele daug, ilgų (metų) 
1460 jas  (de)  apsiaustas, striuk÷, paltas 
1461 kun kwijt gali palikti, pakabinti 
1462 geworden hoe oud geworden - kiek metų 
1463 dame (de) dama, ponia 
1464 sorry atsiprašau 
1465 meegebracht  atnešiau 
1466 daar ... mee ja (įnag. l.) 
1467 blij patenkintas 
1468 hapjes užkandžiai 
1469 drankjes g÷rimai 
1470 bedoeling (de) mintis, sumanymas 
1471 pakt pasiimsi 
1472 stel … voor pristatysiu 
1473 wel eens kada nors, kažkada 
1474 feestje (het) pobūvis, vakar÷lis 
1475 vanwege d÷l 
1476 ter gelegenheid (van) proga (kieno) 
1477 examen (het) egzaminas 
1478 taart (de) tortas, pyragas 
1479 fris  gaivieji g÷rimai 
1480 pinda's žem÷s riešutai 
1481 chips  traškučiai 
1482 gedanst šokama 
1483 slechts tik 
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1484 voetjes kojyt÷s, p÷dut÷s 
1485 vloer (de) grindys 
1486 Koninginnedag (de) karalien÷s diena 
1487 nationale nacionalin÷ 
1488 feestdag (de) švent÷ 
1489 bieden … aan siūlo 
1490 volwassenen suaugusieji 
1491 doet …  mee dalyvauja 
1492 vieren švenčiame 
1493 einde (het) pabaiga 
1494 wereldoorlog (de) pasaulinis karas 
1495 ter herinnering (aan) atminimas, atminti (kam) 
1496 slachtoffers aukos 
1497 oorlog (de) karas 
1498 Sinterklaas šv. Mykalojaus švent÷ 
1499 kring (de)  ratas 
1500 familiekring (de) šeimos ratas 
1501 gevierd švenčiama 
1502 witte balta 
1503 baard  (de) barzda 
1504 draagt vilki 
1505 paard (het) arklys 
1506 daken stogai 
1507 kerstmis Kal÷dos 
1508 boom (de) medis (kal÷din÷ eglut÷) 
1509 lichtjes šviesel÷s 
1510 sfeer (de) atmosfera 
1511 Nieuwjaar (het) Naujieji Metai 
1512 wintersport (de) žiemos sportas 

Les 28 Politie: die pet past ons allemaal 
1513 door rood per raudoną šviesą 
1514 politiecamera (de) policijos kamera 
1515 licht (het) šviesos 
1516 wijst (op) nurodo 
1517 technische technin÷s  
1518 mogelijkheden galimyb÷s 
1519 biertjes alaus bokalai 
1520 gedronken išg÷rei 
1521 agent (de) policininkas 
1522 oom agent d÷d÷ policininkas 
1523 netjes tvarkingai 
1524 politiebureau (het) policijos biuras 
1525 terechtkomt atsirasi 



Woordenlijst Litouws behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © Uitgeverij Boom 
 

1526 is te horen gird÷ti 
1527 toont rodo 
1528 belangstelling (de) susidom÷jimas 
1529 geleend pasiskolinai 
1530 vriendelijk draugiška 
1531 bureau (het) biuras 
1532 uit ... leggen išaiškina 
1533 lenen  pasiskolinti 
1534 stelen pavogti 
1535 controleren kontroliuoti 
1536 aanwezig būti 
1537 ogen akys 
1538 een handje  truputį pad÷ti 
1539 samenwerken bendradarbiauti 
1540 noodzakelijk būtina, reikalinga 
1541 pet (de) kepur÷ 
1542 papierbak (de) popieriaus konteineris 
1543 buren kaimynai 
1544 opvallend krentantis į akis 
1545 houden laiko 
1546 dieren gyvūnai 
1547 doen aangifte pranešti, raportuoti 
1548 veiligheid (de) saugumas 
1549 plicht (de) pareiga 
1550 schieten šaudyti 
1551 Noordzee (de) Šiaur÷s jūra 
1552 rust (de) ramyb÷ 
1553 orde (de) tvarka 
1554 doel (het) tikslas 
1555 daarbij tam, tam tikslui 
1556 Grote Broer Vyresnysis Brolis 
1557 gedrag (het) elgesys 
1558 privacy (de) privatumas 
1559 missen prarasti, pasigesti 
1560 identiteitsbewijs (het) asmens tapatyb÷s dokumentas 
1561 ruzie (de) kivirčas, ginčas 
1562 lossen op išspręsime 
1563 voetbalwedstrijden futbolo rungtyn÷s 
1564 geweld (het) smurtas, j÷ga 
1565 slaan mušame 
1566 hond (de) šuo 
1567 weigeren atsisakome 
1568 illegale nelegalūs (-ios) 
1569 vrede (de) taika 
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Les 29 Vragenlijst Vrije tijd 
1570 vrije tijd (de) laisvalaikis 
1571 activiteiten veikla 
1572 ondernemen užsiimti 
1573 actief aktyvus 
1574 drukker labiau užsi÷męs 
1575 manier (de) būdas 
1576 waarop kaip 
1577 besteedt leidi 
1578 invloed (de) įtaka 
1579 er te doen is veikti, daryti 
1580 normaal gesproken paprastai 
1581 iets cultureels kultūriniai dalykai 
1582 sport (de) sportas 
1583 zowel ... als ir...,ir...; taip pat, kaip ir... 
1584 cultuur (de) kultūra 
1585 museum (het) muziejus 
1586 concert (het) koncertas 
1587 zaal (de) sal÷ 
1588 actiefilms veiksmo filmai 
1589 serieuze rimti 
1590 jazz džiazas 
1591 regelmatig reguliariai, pastoviai 
1592 sport (de) sportuoji 
1593 buitenlucht (de) grynaas oras 
1594 bij voorkeur labiau m÷gsti 
1595 in je eentje vienas 
1596 wandel vaikščioju 
1597 vrijwel beveik 
1598 disco (de) diskoteka 
1599 beweging (de) jud÷jimas 
1600 nodig uit kviečiu 
1601 waarmee kuo 
1602 vul užpildai 
1603 in het algemeen bendrai 
1604 computer (de) kompiuteris 
1605 chatten pasikalb÷jimai 
1606 MSN msn 
1607 sociale socialiniai 
1608 contacten kontaktai 
1609 tv (de) tv, televizorius 
1610 goeie=goede geras 
1611 genoemd išvardinome 
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1612 doe aan užsiimi 
1613 vorm (de) forma 
1614 kunst (de) menas 
1615 hangt ervan af priklauso nuo to, ar 
1616 verleden (het) praeitis 
1617 prijzen prizai 
1618 gewonnen (winnen) laim÷jau 
1619 internationale tarptautiniai 
1620 top (de) geriausių sąrašas 

Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben? 
1621 medische medicininis 
1622 zorg (de) aprūpinimas 
1623 geregeld sutvarkytas 
1624 huisarts (de) šeimos gydytojas 
1625 basis (de) pagrindas 
1626 systeem (het) sistema 
1627 bepaalde nustatytas 
1628 praktisch praktiška 
1629 bekend žinomas 
1630 plotseling staiga 
1631 specialist (de) specialistas 
1632 algemene bendras 
1633 geschiedenis (de) istorija 
1634 althans bet kuriuo atveju 
1635 pc (de) personalinis kompiuteris 
1636 aandacht (de) d÷mesys 
1637 voert veda 
1638 persoonlijk asmeniškas 
1639 gesprek (het) pokalbis 
1640 denkt na  galvoja 
1641 oorzaak (de) priežastis 
1642 ziekte (de) liga 
1643 schouder (de) petys 
1644 juiste teisinga 
1645 houding (de) pad÷tis 
1646 spanningen įtampa, stresas 
1647 verkouden peršalai 
1648 moe pavargęs 
1649 de laatste tijd paskutiniu metu 
1650 laten nusiųsiu  
1651 onderzoeken ištirti 
1652 medicijnen vaistai 
1653 recept (het) receptas 
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1654 apotheek (de) vaistin÷ 
1655 oplossing (de) sprendimas 
1656 bedenken sugalvoti 
1657 stuurt nusiųs 
1658 brief (de) siuntimas, laiškas 
1659 verbonden (aan) susijęs, dirba 
1660 ziekenhuis (het) ligonin÷ 
1661 tandarts (de) dantų gydytojas 
1662 overigens tarp kitko, beje 
1663 verzekering (de) draudimas 
1664 kosten (de) išlaidos 
1665 verzekerd apdraustas 
1666 in principe iš principo 
1667 verplicht privaloma 
1668 premie (de) premija, įmoka 
1669 inkomen pajamos 
1670 een kwart miljoen = 250.000 ketvirtis milijono 
1671 hulp (de) pagalba 
1672 gewond  susižeidžia 
1673 raken  susižeidžia 
1674 behandeling (de) gydymas 

Les 31 De Randstad 
1675 rand (de) kraštas 
1676 Randstad (de) Randstadas 
1677 erin ten 
1678 daartussen tarp jų 
1679 zoals toks kaip 
1680 in feite faktiškai 
1681 beschouwen laikyti 
1682 geheel (het) visuma 
1683 midden (het) viduryje 
1684 breidt zich uit plečiasi 
1685 economische ekonomin÷ 
1686 haven (de) uostas 
1687 van belang svarbus, turi didelę reikšmę 
1688 import (de) importas 
1689 export (de) eksportas 
1690 rond aplink 
1691 industrie (de) pramon÷ 
1692 olie (de) nafta 
1693 geproduceerd auginama 
1694 luchthaven (de) oro uostas 
1695 uitgevoerd išvežami, eksportuojami 
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1696 gunstige palanki 
1697 ondernemingen įmon÷ 
1698 logisch logiška 
1699 gevolg (het) pasekm÷ 
1700 dichte tankus 
1701 bevolking (de) gyventojai (dichte bevolking - tankiai apgyvendinta) 
1702 daarvan iš jų 
1703 gebrek (het) trūkumas 
1704 geschikte tinkami 
1705 tuin (de) sodelis, kiemas 
1706 reden (de) priežastis 
1707 terwijl kai tuo tarpu 
1708 vandaar tod÷l 
1709 praktisch praktiškai 
1710 verschijnsel (het) reiškinys 
1711 zit vast stovi, sustojęs 
1712 volkomen visiškai 
1713 negatieve neigiamos 
1714 onder andere  viena iš jų 
1715 kwaliteit (de) kokyb÷ 
1716 verliest iššvaisto 
1717 verschrikkelijk labai 
1718 buitenland (het) užsienis 
1719 Zweden Švedija 
1720 tram (de) tramvajus 
1721 duizend tūkstantis 
1722 duizend en één = heel veel tūkstantis ir viena, labai daug 
1723 verschillende skirtingos 
1724 herken atpažįsti 
1725 staat ... stil sustoji 
1726 bijzondere ypatinga 
1727 verre tolimos 

Les 32 Opinie en debat 
1728 publieke viešas 
1729 debat (het) debatas 
1730 scherper aštresnis, kandesnis 
1731 durfden drįsdavo 
1732 reageren reaguoja 
1733 uiten išreiškia 
1734 houden rekening skaitytis su 
1735 gevoel (het) jausmas 
1736 geloof (het) religija 
1737 maken openbaar išviešina 



Woordenlijst Litouws behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © Uitgeverij Boom 
 

1738 reacties reakcijos 
1739 artikelen straipsniai 
1740 televisie (de) televizija 
1741 politiek (de) politika 
1742 knettergek tikras mulkis, paskutinis kvailys 
1743 riep šauk÷ 
1744 politicus (de) politikas 
1745 regering (de) vyriausyb÷ 
1746 standpunt (het) nuomon÷ 
1747 ieders kiekvieno 
1748 recht (het) teis÷ 
1749 grondwet (de) konstitucija 
1750 republiek (de) respublika 
1751 grappen juokai, pokštai 
1752 moet kunnen turi būti galima, leidžiama 
1753 plaatjes  paveiksliukai 
1754 stapt eis, kreipsis 
1755 rechter (de) teis÷jas 
1756 boete (de) bauda 
1757 straf (de) bausm÷ 
1758 democratie (de) demokratija 
1759 opvatting (de) nuomon÷, požiūris 
1760 sommigen kai kurie žmon÷s 
1761 grenzen ribos 
1762 bewust sąmoningai 
1763 uitspraken pasisakymai 
1764 negatief neigiamas 
1765 beeld (het) įvaizdis 
1766 fout neteisinga, blogai 
1767 zulke tokie 
1768 mogen gali 
1769 geschreven  būti rašomi 
1770 geplaatst  būti talpinami 
1771 achteraf atgaline data, po to 
1772 geen enkel joks 
1773 effect (het) efektas 
1774 banden diržai (aan banden gelegd - apribotas, suvaržytas) 
1775 gelegd pad÷tas (aan banden gelegd - apribotas, suvaržytas) 
1776 respect (het) pagarba 
1777 wees būk 
1778 voorzichtig atsargus 
1779 roepen šaukia 
1780 meningsuiting (de) nuomon÷s išreiškimas 
1781 kritiek (de) kritika 
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1782 beslissingen sprendimai 
1783 kwestie (de) klausimas, problema 
1784 opinie (de) nuomon÷ 
1785 verklaar pareikšk 
1786 discussie (de) diskusija (voer discussie - diskutuok) 

Les 33 Werk vinden in 
Nederland 

1787 ervaring (de) patirtis 
1788 uiterst labai, yptingai 
1789 vak (het) profesija 
1790 beheerst moka, turi 
1791 verdwijnt dingsta 
1792 geheel visiškai 
1793 werkgevers darbdaviai 
1794 stellen eisen kelia 
1795 eisen reikalavimai 
1796 moeilijkheden sunkumai 
1797 verwachten tik÷tis 
1798 beroep (het) profesija 
1799 dienstverlening (de) paslaugų teikimo sektorius 
1800 situatie  (de) situacija 

1801 horeca (de) 
horeca (viešbučių, restoranų ir viešo maitinimo įstaigų 
sektorius) 

1802 zorg (de) slaugos sektorius 
1803 automatisering (de) automatizavimo sektorius 
1804 behoefte  (de)(aan) poreikis, paklausa 
1805 personeel (het) darbuotojai, personalas 
1806 kenniseconomie (de) žiniomis grindžiama ekonomika 
1807 is het geval  tas pats atvejis 
1808 merkwaardig pažym÷tina 
1809 migranten migrantai 
1810 besef suvoki 
1811 lijkt me man atrodo 
1812 combinatie (de) derinys, kombinacija 
1813 stage (de) stažas 
1814 niet-betaald neapmokamas 
1815 toekomst (de) ateitis 
1816 vast pastovus 
1817 voornamelijk pirmiausia, visų pirma 
1818 tijdelijk laikinas 
1819 in het begin pradžioje 
1820 deeltijd nepilnas etatas 
1821 hoopt tikiesi 
1822 gauw greitai 
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1823 nemen aan priima, įdarbina 
1824 werknemers darbuotojai 
1825 ontslaan atleisti 
1826 beslist nusprendžia 
1827 baas (de) darbdavys, viršininkas 
1828 werkloos bedarbis 
1829 ontslagen atleistas iš darbo 
1830 uitkering (de) pašalpa 
1831 neem aan sp÷ju, manau 
1832 eist reikalauja 
1833 aannemen imtis 
1834 past (bij) atitinka 
1835 band (de) ryšys 
1836 maatschappij (de) visuomen÷ 
1837 daar … over apie tai 

Les 34 De Nederlandse 
bevolking 

1838 ondanks nežiūrint į 
1839 dichtheid (de) tankumas 
1840 miljoenensteden milijoniniai miestai 
1841 figuur (de) paveiksl÷lis 
1842 nogal pakankamai 
1843 gegroeid išaugo 
1844 was er sprake (van) buvo kalba 
1845 scherpe staigus 
1846 stijging (de) augimas, kilimas 
1847 cijfer (het) skaičius 
1848 geboortecijfer (het) gimimų skaičius 
1849 sprong šoktel÷jo 
1850 ineens staiga 
1851 omhoog į viršų 
1852 groei (de) augimas 
1853 gaat door tęsiasi 
1854 tegelijkertijd tuo pačiu metu 
1855 blijkbaar matyt, turbūt 
1856 bevolkingsgroei (de) gyventojų skaičiaus augimas 
1857 immigratie (de) imigracija 
1858 flink labai 
1859 omhooggegaan  išaugo 
1860 vrijheid (de) laisv÷ 
1861 op zoek (naar) ieško 
1862 universiteit (de) universitetas 
1863 volgen seka, vyksta 
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1864 liefde (de) meil÷ 
1865 daalt krenta 
1866 aantal (het) skaičius 
1867 immigranten imigrantai 
1868 met betrekking tot ryšium su 
1869 verlaten palieka 
1870 verklaring (de) priežastis 
1871 geluk (het) laim÷ 
1872 christelijk krikščioniška 
1873 protestantse protestantų 
1874 beperkte ribotos 
1875 rechten teis÷s 
1876 godsdienst (de) religija 
1877 katholieken katalikai 
1878 joden žydai 
1879 gescheiden atskirti 
1880 gelijke lygios 
1881 sterk labai, stipriai 
1882 verdeeld susiskaldžiusi, pasidalijusi 
1883 schrik niet neišsigąsk 
1884 gemeenschappen bendruomen÷s 
1885 daarnaast be to 
1886 vaststellen nustatyti 
1887 het grootst didžiausia 
1888 islam (de) islamas 
1889 moslims musulmonai 
1890 moslima's musulmon÷s 
1891 maatschappelijk visuomeninis 

Les 35 Bedankt voor het 
wachten! 

1892 welkom sveiki 
1893 belastingtelefoon (de) mokesčių inspekcijos telefonas 
1894 gegevens duomenys 
1895 houd laikyk 
1896 bij de hand po ranka 
1897 keuzemenu (het) pasirinkimo meniu 
1898 aanslag (de) pajamų apmokestinimas 
1899 toeslagen priemokos, papildomos rinkliavos 
1900 ervaring (de) patirtis 
1901 stem (de)  balsas 
1902 druk paspausi 
1903 verkeerd klaidingai 
1904 nogmaals dar kartą 
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1905 belastingen mokesčių inspekcija 
1906 vlug greitas 
1907 gekozen pasirinkai 
1908 medewerkers darbuotojai 
1909 ongelooflijk neįtik÷tina 
1910 regelen tvarkyti  
1911 gesprekken voeren kalb÷tis 
1912 instellingen institucijos, įstaigos 
1913 registreer je užsiregistruoji, įsirašai 
1914 voorlopig laikinai 
1915 rijbewijs (het) vairuotojo pažym÷jimas 
1916 papiertje (het) dokumentas 
1917 alweer v÷lgi 
1918 ziektekosten medicinin÷s išlaidos 
1919 sluiten sudaryti (draudimo sutartį) 
1920 betreft susiję, liečia 
1921 regelt sutvarko 
1922 uitkering (de) pašalpa 
1923 organisatie (de) organizacija 
1924 vergelijkt lygina 
1925 diploma's  diplomai 
1926 belastingdienst (de) mokesčių inspekcija 
1927 burgerservicenummer (het) asmens kodas 
1928 verzekeringspremie (de) draudimo premija 
1929 van dienst zijn pasitarnauti, pad÷ti 
1930 hèhè na va, na štai 
1931 eindelijk pagaliau 
1932 waarvoor kod÷l, kokiu tikslu 
1933 belde skambinau 

Les 36 Stad onder de grond 
1934 directeur (de) direktorius 
1935 bouwbedrijf (het) statybos įmon÷ 
1936 project (het) projektas 
1937 grond (de) žem÷ 
1938 gepresenteerd pristat÷te 
1939 berichten pranešimai 
1940 hierover apie tai 
1941 nieuws (het) žinios 
1942 opgelost išspręsta 
1943 te maken hebben  susiję su 
1944 enige vienintel÷ 
1945 bouwen statyti 
1946 diep gylis 
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1947 gedachte (de) mintis 
1948 concreet konkretus 
1949 bouwplan (het) statybos planas 
1950 opgesteld sudar÷me 
1951 bouwproces (het) statybos procesas 
1952 afgesloten uždarytas 
1953 vermoed manau 
1954 vanuit iš 
1955 grachten kanalai 
1956 betonnen betonin÷s 
1957 zakken nuleisti 
1958 van daaruit iš ten, ten 
1959 wijze (de) būdas 
1960 bewoners gyventojai 
1961 nergens van nuo nieko 
1962 risico's rizika 
1963 gevaarlijk pavojingas 
1964 angst (de) baim÷ 
1965 hoekje (het) kampelis 
1966 och ach 
1967 vertrouwt patik÷kite 
1968 degelijke kokybiški, tvirti 
1969 plannen planai 
1970 stevige stiprios, tvirtos 
1971 materialen medžiagos 
1972 brand (de) gaisras 
1973 verantwoordelijkheid (de) atsakomyb÷ 
1974 termijn (de) laikotarpis, terminas 
1975 realiseren įvykdyti, realizuoti 
1976 starten prad÷sime 
1977 financiële finansinis(-÷) 
1978 aspect (het) aspektas, pus÷ 
1979 gaan uit (van) remiam÷s 
1980 miljard (het) milijardas 
1981 gemeentebestuur (het) savivaldyb÷s taryba 
1982 overtuigd įtikinote 
1983 steunen remia 
1984 bestuur (het) taryba 
1985 commissie (de) komisija 
1986 begrip (het) supratimas 
1987 fase (de) etapas, tarpsnis 
1988 bereid pasiruošę 
1989 eraan prie to 
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Les 37 Afdeling Burgerzaken 
1990 afdeling (de) skyrius 
1991 burgerzaken gyventojų reikalai 
1992 dorp (het) kaimas 
1993 verdeeld padalinti 
1994 stadsdelen miesto dalys, rajonai 
1995 kantoren įstaigos, kontoros, biurai 
1996 geregistreerd užregistruoti 
1997 ernaartoe ten 
1998 overlijden (het) mirtis 
1999 verkiezingen rinkimai 
2000 bericht (het) pranešimas 
2001 kaart (de) kortel÷, atvirukas 
2002 stemmen balsuoti 
2003 werkloos bedarbis 
2004 verzamelt surenka 
2005 afval (het) atliekos 
2006 hoofd (het) galva, vadovas 
2007 burgemeester (de) meras 
2008 functie (de) pareigos 
2009 het meest labiausiai 
2010 die van tą 
2011 voorzitter (de) pirmininkas 
2012 vergaderingen susirinkimai 
2013 gemeenteraad (de) savivaldyb÷s, miesto taryba 
2014 voert het woord pasisakyti, atstovauti 
2015 maatregelen priemon÷s 
2016 is de baas viršininkas 
2017 benoemd paskirtas 
2018 koningin (de) karalien÷ 
2019 vannacht šianakt 
2020 dochtertje (het) dukrel÷ 
2021 aangeven užregistruoti 
2022 vrouw (de) žmona 
2023 enzovoort ir taip toliau 
2024 verloopt baigsis galiojimo laikas 
2025 binnenkort greitai 
2026 meegenomen pasi÷m÷te kartu su savimi 
2027 pasfoto's paso nuotraukos 
2028 aha aha 
2029 over po  
2030 terugkomen ateiti 
2031 loket (het) langelis 
2032 kijkt boos piktai žiūrite 
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2033 er ... van išreiškia kilm. linksnį, (er niets van - nieko) 
2034 in orde gebracht sutvarkiau 
2035 groeit me niet op de rug pinigai pas mane ant medžių neauga 

Les 38 Twaalf provincies 
2036 karakter (het) charakteris 
2037 macht (de) valdžia 
2038 centrale centrin÷ 
2039 beleid (het) politika 
2040 specifiek specifin÷ 
2041 terrein (het) sritis 
2042 betreffen liečia, susiję 
2043 snelwegen greitkeliai 
2044 sterke stiprūs 
2045 punten aspektai 
2046 waardoor d÷l ko 
2047 waarde (de) reikšminga 
2048 handel (de) prekyba 
2049 toerisme (het) turizmas 
2050 dan ook taigi ir 
2051 zogenaamde taip vadinamos 
2052 aardgas (het) gamtin÷s dujos 
2053 waard vertingos 
2054 erop ant jų 
2055 voorzien (van) aprūpinamos  
2056 heel wat pakankamai daug 
2057 koeien karv÷s 
2058 leveren tiekia, duoda 
2059 Friese Fryzijos 
2060 meren ežerai 
2061 trekken traukia 
2062 toeristen turistai 
2063 geldt galioja 
2064 ideaal  idealūs 
2065 hoofdstad (de) sostin÷, centras 
2066 vergaderstad (de) susirinkimų miestas 
2067 even tiek pat 
2068 ver weg nutolęs 
2069 nog geen mažiau negu  
2070 ontstaan susikūr÷ 
2071 woonruimte (de) gyvenamasis būstas 
2072 oosten (het) Rytai 
2073 natuurpark (het) gamtos parkas 
2074 waarin kur 
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2075 Brabantse Brabanto 
2076 danken d÷kingi, d÷kojame 
2077 gloeilamp (de) elektros lemput÷ 
2078 typen tipai 
2079 Japanse japoniški 
2080 klinkt skamba 

Les 39 Hoi met mij 
2081 plek (de) vieta 
2082 vrij laisva 
2083 zoontje (het) sūnelis 
2084 drukte (de) spūstis 
2085 beloofd pažad÷jai 
2086 komt uit išeina 
2087 kan mij niet schelen man n÷ra skirtumo 
2088 daarnet ką tik 
2089 uitgenodigd pakviečiau 
2090 pan (de) puodas 
2091 gooit įmesi 
2092 maak af pabaigsiu 
2093 waar ... van ką 
2094 best gerai 
2095 zolang jei tik 
2096 overal van viskas 
2097 wezen būti 
2098 diepvries (de) šaldiklis 
2099 slim protingas 
2100 waag drįsk 
2101 excuus (het) pasiteisinimas 
2102 geluid (het) garsas 
2103 roepen om praneša 
2104 momentje (het) minut÷lę 
2105 vrees bijau 
2106 op de hoogte houden op de hoogte - informuos 
2107 excuses atsiprašymai 
2108 ongemak (het) nepatogumai 
2109 zet pastatysiu 
2110 zacht maža 
2111 vuurtje (het) ugnis 
2112 verschijnen pasirodysite 
2113 liedje (het) ta pati dainel÷ 
2114 telkens kaskart 
2115 gaat ... niet door neįvyksta 
2116 schuld (de) kalt÷ 
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2117 kan er niets aan doen nieko negaliu padaryti 
2118 zachter tyliau 

Les 40 Een blik op de 
geschiedenis 

2119 staat (de) valstyb÷ 
2120 historische istoriniai 
2121 feiten faktai 
2122 rijtje (het) eilut÷, (op een rijtje - iš eil÷s) 
2123 richten nukreipsime 
2124 blik (de) žvilgsnis 
2125 eeuw (de) amžius 
2126 losse atskiros 
2127 staten valstyb÷s 
2128 onderdeel (het) dalis 
2129 rijk (het) karalyst÷, imperija 
2130 leiding (de) vadovavimas 
2131 oranje oranžinis, Oranietis 
2132 voerden oorlog kariavo 
2133 uiteindelijk galiausiai 
2134 wonnen laim÷jo 
2135 strijd (de) kova 
2136 kwam tot stand kilo, susikūr÷ 
2137 der išreiškia kilm. linksnį 
2138 verenigde Jungtiniai 
2139 periode (de) periodas 
2140 boeiend nepaprastai įdomus 
2141 verhaal (het) pasakojimas 
2142 namen paimdavo 
2143 namen in bezit pasisavindavo 
2144 eventjes trumpai 
2145 herinneren primena 
2146 daaraan apie tai 
2147 Zuid-Amerika Pietų Amerika 
2148 Franse Prancūzijos 
2149 hieraan tam 
2150 huidige dabartin÷ 
2151 vorm (de) forma 
2152 koninkrijk (het) karalyst÷ 
2153 vlag (de) v÷liava 
2154 in gebruik naudojama 
2155 blauw m÷lyna 
2156 grappig juokinga 
2157 ontwikkeld išaugo 
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2158 in tegenstelling tot priešingai 
2159 ontwikkeling vystymasis 
2160 meegemaakt patyr÷ 
2161 bladzijde (de) puslapis 
2162 Europese Europos 
2163 Duitse Vokietijos 
2164 uitbreiden išpl÷sti 
2165 ontstond kilo 
2166 waarbij kurio metu, per kurį 
2167 de dood vonden žuvo 
2168 tientallen dešimtys 
2169 miljoenen milijonai 
2170 waaronder kurių tarpe 
2171 Rusland Rusija 
2172 Verenigde Staten Jungtin÷s Amerikos Valstijos 
2173 zodat tokiu būdu 
2174 volk (het) liaudis 
2175 vrijheid (de) laisv÷ 
2176 terugkreeg atgavo 
2177 neen ne 
2178 gemeenschap (de) bendrija 
2179 waarheid (de) tiesa 

Les 41 Wie heeft de meeste 
macht? 

2180 geen sprake van n÷ra kalbos 
2181 puur grynai 
2182 symbolische simbolin÷ 
2183 treedt op eina pareigas 
2184 parlement (het) parlamentas 
2185 partij (de) partija 
2186 CDA = een christelijke partij  Krikščionių partija 

2187 
PvdA = een 
sociaaldemocratische partij Socialdemokratų partija 

2188 VVD = een liberale partij Liberalų partija 
2189 GroenLinks = een milieupartij Žaliųjų partija 
2190 wint laimi 
2191 overleggen tartis 
2192 meerderheid (de) daugumas 
2193 bespreken aptaria 
2194 toekomstige būsima 
2195 lijn (de) kryptis 
2196 minister-president (de) ministras pirmininkas 
2197 ministers ministrai 
2198 conclusie (de) išvada 
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2199 heeft in handen turi rankose 
2200 geeft uit handen paleidžia iš rankų 
2201 hoezo kod÷l 
2202 stelt vragen užduoda klausimus 
2203 kritiek (de) kritika 
2204 voorstel (het) pasiūlymas 
2205 wensen norime 
2206 veranderingen pokyčiai, pasikeitimai 
2207 wens (de) noras 
2208 vertrouwen (het) pasitik÷jimas 
2209 legt ... neer palieka, atsistatydina 
2210 initiatief (het) iniciatyva 
2211 regeringspartijen valdančiosios partijos 
2212 aflopen baigiasi 
2213 miljarden milijardai 
2214 justitie teisingumas, justicija 
2215 de ene viena 
2216 eerlijk sąžiningai 
2217 eerlijk gezegd tiesą sakant 
2218 linkse kairiosios 
2219 rechtse dešiniosios 

Les 42 Ik ga jullie iets vertellen over … 
2220 beschrijven aprašyti, apsakyti 
2221 van kracht zijn = gelden galioja 
2222 je redden išsiversti 
2223 geheimen paslaptys 
2224 dat treft laimei 
2225 achtergrond (de) pagrindas 
2226 zwijgen tyl÷jimas, tyl÷ti 
2227 opent pradeda 
2228 eindigt baigia 
2229 sluit ... af užbaigia 
2230 iets dergelijks = zoiets kažkas panašaus 
2231 grijp griebk 
2232 geest (de) siela 
2233 meemaakte dalyvavau 
2234 fileprobleem (het) eismo spūsčių problema 
2235 bevolkt apgyvendinta 
2236 ruimteprobleem (het) erdv÷s problema 
2237 volledig pilna 
2238 recept (het) receptas 
2239 ben je zover pasiruošęs 
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Les 43 Het slotdebat 
2240 eindtoets (de) baigiamasis egzaminas 
2241 ronde (de) etapas, ratas 
2242 slagen išlaikysime egzaminą 
2243 zakken neišlaikysime egzamino 
2244 slaagt išlaikysi egzaminą 
2245 ten minste mažiausiai 
2246 tegelijk vienu metu 
2247 opmerking (de) pastaba 
2248 wist te žinojote 
2249 dwingen priversti (wist te dwingen - privert÷te) 
2250 knap gudruoliai 
2251 opzicht (het) atžvilgis 
2252 resultaat (het) rezultatas 
2253 schudt  purtai galvą 
2254 gestoken praleidau, investavau 
2255 niet normaal nenormalu 
2256 overdag dienos metu 
2257 voortdurend pastoviai 
2258 doe normaal elkis normaliai 
2259 zeiden sakydavo 
2260 zomaar taip sau 
2261 vreemde užsienio 
2262 grammatica (de) gramatika 
2263 volgorde (de) eil÷s tvarka 
2264 in het kader (van) r÷muose 
2265 ingaan (op) įsigilinti, apsvarstyti 
2266 door middel van pagalba 
2267 combinaties deriniai 
2268 elementen elementai 
2269 om ... gaan (met) nagrin÷ti 
2270 thema (het) tema 
2271 slotdebat (het) galutinis debatas 
2272 overtuigen įtikinti 
2273 argumenten argumentai 
2274 daar gaan we dan! prad÷kime 

 


