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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) pamoka
2 hoe kaip
3 heet (heten) vadiniesi
4 je tu
5 hallo labas
6 ik aš
7 ben esu
8 mijn mano
9 naam (de) vardas
10 is yra
11 de  - 
12 docent (de) mokytoja
13 wie kas
14 jij tu
15 wat kas
16 je tavo
17 dag labas
18 mevrouw (de) ponia
19 uit iš
20 welk kokia
21 land (het) šalis
22 kom (komen) atvykai
23 zegt (zeggen) sakote
24 u jūs
25 waar kur
26 vandaan iš
27 Frankrijk Prancūzija
28 en ir
29 meneer ponas
30 uw jūsų 
31 komt (komen) atvykote
32 China Kinija
33 woont (wonen) gyvenate
34 in  - 
35 welke (welk) koks
36 stad (de) miestas
37 woon (wonen) gyvenu
38 nu dabar
39 Den Haag Haga
40 straat (de) gatvė
41 het  - 
42 centrum (het) centras
43 op  - (ant)
44 nummer (het) numeris
45 telefoonnummer (het) telefono numeris
46 ook taip pat
47 nee ne
48 dichtbij arti
49 haar jos
50 achternaam (de) pavardė
51 zij ji
52 Nederland Nyderlandai
53 niet ne
54 hij jis



W
oordenlijst Litouw

s behorende bij de m
ethode N

ederlands voor buitenlanders ©
 2018 B

oom
 uitgevers Am

sterdam

Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) vardas
56 adres (het) adresas
57 postcode (de) pašto kodas
58 plaats (de) vieta
59 telefoon (de) telefonas
60 mobiel mobilus
61 werk (het) darbas
62 Engeland Anglija
63 heb (hebben) turiu
64 Engelse angliška
65 Nederlandse (Nederlands) olandiška
66 nationaliteit (de) pilietybė
67 lang ilgai
68 hier čia 
69 zes šeši
70 jaar (de) metai
71 leeftijd (de) amžius
72 wanneer kada
73 ben esate
74 geboren gimę
75 maart kovas
76 alleen viena
77 bij su (pas)
78 vrienden (de vriend) draugai
79 of ar 
80 familie (de) šeima
81 getrouwd (trouwen) ištekėjusi/vedęs
82 met su  
83 een  - 
84 Nederlander (de) olandas
85 zijn jo 
86 we mes
87 wonen gyvename
88 jullie jūs 
89 huis (het) namas
90 buiten už
91 hebben turime
92 kinderen (het kind) vaikai
93 ja taip  
94 twee du
95 jongen (de) berniukas
96 van  - 
97 drie trys
98 meisje (het) mergaitė
99 vijf penki
100 maanden (de maand) mėnesiai
101 ze jie
102 heten vadinasi
103 ze ji 
104 man (de) vyras
105 zoon (de) sūnus
106 dochter (de) dukra
107 hun jų 
108 moeder (de) mama 
109 vader (de) tėvas
110 heeft (hebben) turi
111 geen  -  (joks)
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) diena
113 het  - 
114 vandaag šiandien
115 dinsdag (de) antradienis
116 gisteren vakar
117 was buvo
118 maandag (de) pirmadienis
119 morgen rytoj
120 woensdag (de) trečiadienis
121 na po
122 volgen seka
123 donderdag (de) ketvirtadienis
124 vrijdag (de) penktadienis
125 laatste paskutinė
126 dagen (de dag) dienos
127 week (de) savaitė
128 zijn yra
129 zaterdag (de) šeštadienis
130 zondag (de) sekmadienis
131 dan tada
132 weekend (het) savaitgalis
133 werken dirba
134 meeste daugiausia
135 mensen žmonės
136 van nuo
137 tot en met iki 
138 vrij laisvi
139 meestal paprastai
140 gaan einame
141 naar pas 
142 tijd (de) laikas
143 om  - 
144 te  - 
145 boodschappen apsipirkti
146 doen  -
147 andere (ander) kiti
148 leuke (leuk) geri
149 dingen (het ding) dalykai
150 bijvoorbeeld pavyzdžiui
151 Nederlands olandų  
152 leren mokintis
153 winkels (de winkel) parduotuvės
154 open atidaryta
155 veel daug 
156 maandagmorgen pirmadienio rytas
157 dicht uždaryta
158 die kurie
159 winkel (de) parduotuvės
160 dus taigi
161 scholen (de school) mokyklos
162 alle visos
163 twaalf dvylika
164 woensdagmiddag (de) trečiadienio popietė
165 weken (de week) savaitės
166 zomer (de) vasara
167 dat tai 
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) kalbos
169 spreek (spreken) kalbi
170 Engels angliškai
171 Frans prancūziškai
172 beetje truputį
173 maar bet
174 spreken kalbame
175 waarom kodėl
176 leer (leren) mokaisi
177 doe (doen) lankai
178 deze šis
179 cursus (de) kursas
180 belangrijk svarbu
181 wil (willen) noriu
182 studeren studijuoti
183 moeilijke (moeilijk) sunki
184 taal (de) kalba 
185 moeilijk sunku
186 makkelijke (makkelijk) nesunki
187 spreekt kalba 
188 langzaam lėtai 
189 duidelijk aiškiai
190 makkelijk lengvos
191 al jau
192 goed gerai
193 luister (luisteren) klausau
194 teksten (de tekst) tekstai
195 groene (groen) žalioji
196 boek (het) knyga
197 heb (hebben) turiu
198 hoeveel kiek
199 keer (de) kartas
200 per per
201 vier keturi
202 elke (elk) kiekviena
203 behalve išskyrus
204 rooster (het) tvarkaraštis
205 zit (zitten) esu 
206 groep (de) grupė
207 begint (beginnen) prasideda
208 ’s ochtends ryte
209 om  - 
210 negen devinta
211 tot iki 
212 uur (het) valanda
213 ’s middags po pietų
214 één pirma 
215 duurt (duren) tęsiasi 
216 tien dešimt
217 wij mes
218 lessen (de les) pamokos
219 ’s avonds vakare
220 voor prieš
221 volgende sekanti
222 soms kartais
223 iedereen visi 
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Les 5 Mijn dag

224 laat vėlai
225 wakker atsibudęs
226 altijd visada
227 eet (eten) valgau
228 brood (het) duona
229 drink (drinken) geriu
230 thee (de) arbata
231 zo taip
232 vroeg anksti
233 moet (moeten) turi 
234 half pusė
235 lange (lang) ilga 
236 reis (de) kelionė
237 daarom todėl
238 ga (gaan) vykstu
239 met su
240 fiets (de) dviratis
241 reis (reizen) važiuoji
242 bus (de) autobusas
243 kwart ketvirtis 
244 voor prieš
245 zeven septynios
246 station (het) stotis
247 komt … aan (aankomen) atvažiuoja
248 acht aštuoni
249 officiële (officieel) oficialus
250 op tijd laiku
251 te per
252 toen tada
253 trein (de) traukinys
254 gemist (missen) pavėlavau
255 mis (missen) vėluoju
256 hem  - 
257 want nes
258 vertrekt (vertrekken) išvyksta
259 kwartier (het) ketvirtis 
260 vijftien penkiolika
261 minuten (de minuut) minutės
262 die šios
263 lees (lezen) skaitau
264 krant (de) laikraštis
265 werk (werken) dirbti
266 weer vėl 
267 verschilt (verschillen) skiriasi
268 werkte (werken) dirbau
269 over po  
270 thuis namo
271 eten valgome
272 kijk (kijken) žiūriu
273 televisie (de) televizija
274 daarna po to
275 huiswerk (het) namų  darbai
276 stop sustoju
277 bijna beveik
278 afgelopen pasibaigusi
279 druk užsiėmęs
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen)  - 
281 supermarkt (de) prekybos centras
282 koop (kopen) perku
283 alles viskas
284 hele (heel) visa 
285 heb … nodig (nodig hebben) reikia
286 maak (maken) padarau
287 lijstje (het) sąrašas
288 daar ten
289 staat (staan) yra
290 melk (de) pienas
291 aardappelen bulvės
292 fruit (het) vaisiai
293 weet (weten) žinau
294 iets kas nors
295 o o 
296 zie (zien) matau
297 iemand kažkas
298 kan (kunnen) gali
299 helpen padėti
300 mag (mogen) galiu
301 wat kai kas
302 vragen paklausti
303 nergens niekur
304 vind (vinden) rasti
305 links kairė
306 rechts dešinė
307 loop (lopen) paeinu
308 wel  - 
309 even truputį
310 loop … mee (meelopen) eisiu kartu
311 geloof (geloven) manau (tikiu)
312 dat kad
313 koffie (de) kava
314 meer daugiau 
315 halen imti
316 betalen mokėti
317 pak (het) pakelis
318 gratis nemokamai
319 als kai  
320 kassa (de) kasa
321 aan  - 
322 goedemiddag laba diena
323 tot ziens iki pasimatymo
324 fijn malonus
325 gesprek (het) pokalbis
326 markt (de) turgus
327 groente (de) daržovės
328 kopen pirkti
329 verschil (het) skirtumas
330 tussen tarp
331 producten (het product) produktai
332 goedkoop pigu
333 goedkoper pigiau
334 dan negu
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Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap žingsnis po žingsnio
336 werkt (werken) veikia
337 Delftse Delfto
338 methode (de) metodas
339 uit je hoofd iš galvos
340 hoofd (het) galva
341 tekst (de) tekstas
342 verstaan suprasti
343 begrijpen suvokti
344 zonder be 
345 hulp (de) pagalba
346 kost (kosten) užima
347 stappen (de stap) žingsniai
348 online internetinis
349 menu (het) menu
350 begint (beginnen) prasideda
351 kijkt (kijken) žiūri 
352 luistert (luisteren) klausai
353 zin (de) sakinys
354 eind (het) pabaiga
355 pauze (de) pauzė
356 woorden (het woord) žodžiai
357 zoek … op (opzoeken) ieškai 
358 wat kas
359 betekenen reiškia
360 begrijpt (begrijpen) supranti
361 snel greitai
362 versta (verstaan) supranti
363 paar keli 
364 uitspraak (de) tarimas
365 zo taip
366 luisteren klausyti
367 lezen skaityti
368 nazeggen pakartoti
369 kunt (kunnen) gali 
370 opzoeken ieškoti
371 begrijp (begrijpen) suprantu
372 eerst pirmiausiai
373 oefen (oefenen) praktikuojuosi
374 krijg (krijgen) gaunu
375 antwoord (het) atsakymas 
376 vraag (de) klausimas
377 ken (kennen) žinau
378 toets (de) testas
379 luistertoets (de) klausymo testas
380 resultaat (het) rezultatas
381 meer daugiau
382 gaten (het gat) praleidimai
383 controle (de) kontrolė
384 hardop garsiai
385 schrijf (schrijven) rašai
386 later vėliau
387 herhalen pakartoti
388 oefening (de) pratimas 
389 alleen tiktai
390 kent (kennen) žinai
391 nog dar 
392 vragen (de vraag) klausimai
393 praten kalbėti
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk skanaus
395 maaltijd (de) maistas
396 anders kitoks
397 zeker žinoma
398 vroeger anksčiau
399 omdat todėl kad
400 ongeveer beveik
401 hetzelfde tas pats
402 at (eten) valgė
403 wereld (de) pasaulis
404 aantal (het) kai kurie
405 maaltijden (de maaltijd) valgiai
406 eerste pirmiausiai
407 ontbijt (het) pusryčiai
408 Nederlanders (de Nederlander) olandai
409 kaas (de) sūris
410 drinken geria
411 vriend (de) draugas
412 neemt (nemen) geria
413 kop (de) puodelis
414 zwarte (zwart) juoda
415 gezond sveika
416 krijgt (krijgen) gauna
417 genoeg pakankamai
418 energie (de) energija
419 denk (denken) manau  
420 tweede antras
421 vlees (het) mėsa 
422 vaak dažnai
423 daarbij prie to
424 warms (warm) karšto
425 soep (de) sriuba
426 er  - 
427 eten (het) valgiai
428 weinig mažai
429 derde trečias
430 belangrijkste svarbiausias
431 ons mums
432 avondeten (het) vakarienė
433 warme (warm) karštas
434 aten (eten) valgėme
435 vooral daugiausiai
436 vis (de) žuvis
437 kip (de) vištiena
438 pasta (de) pasta
439 rijst (de) ryžiai
440 daar…bij prie to
441 water (het) vanduo
442 maar tik 
443 verbaast (verbazen) stebina
444 me mane
445 misschien galbūt
446 typisch tipiškas
447 vertel (vertellen) sakyk
448 eens  - 
449 vind (vinden)  - 
450 lekker patinka
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) atvykai
452 uitgestapt (uitstappen) išlipau
453 lopend pėsčiomis
454 school (de) mokykla
455 gegaan (gaan) atėjau
456 duurde (duren) tęsėsi 
457 erover gedaan (erover doen) tai užtruko 
458 gedaan (doen) užtruko
459 sneller greičiau
460 bovendien be to
461 zitten sėdėti
462 vertraging vėluoja
463 vervelend erzina
464 nou na (nagi)
465 regent (regenen) lyja
466 regen (de) lietus
467 fietst (fietsen) dviratis
468 word (worden)  - 
469 nat sušlapsiu
470 nadeel (het) trūkumas
471 neem (nemen) imsiu
472 liever mieliau
473 auto (de) automobilis 
474 kleine (klein) mažas
475 witte (wit) baltas
476 mij mano
477 buurt (de) kaimynystė
478 overal visur
479 naartoe  - 
480 hoef (hoeven) privalau
481 nooit niekada
482 wachten laukti
483 file (de) kamštis
484 waar tiesa
485 ruimte (de) vieta
486 er … in ten
487 bent (zijn) esi
488 radio (de) radijas
489 wel tikrai
490 voordeel (het) pranašumas
491 bezig trunka
492 binnen vidus
493 goedemorgen labas rytas
494 ver toli
495 weg  - 
496 binnen per 
497 vanochtend šįryt 
498 kapot sugedęs
499 moest (moeten) turėjau
500 lopen paeiti
501 langer ilgiau
502 brug (de) tiltas
503 sommige kai kurie
504 geluk (het) sėkmė
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) metu laikai
506 vakantie (de) atostogos
507 willen norime
508 weten žinoti
509 gebeurt (gebeuren) atsitinka
510 verdelen (verdelen) skirstome
511 jaren (het  jaar) metai
512 uren (het uur) valandos
513 seconden (de seconde) sekundės
514 maand (de maand) mėnuo 
515 weer (het weer) oras
516 seizoen (het seizoen) sezonas
517 warm šilta
518 tenminste bent jau
519 zeggen sakyti
520 graden (de graad) laipsniai
521 vinden mano
522 schijnt (schijnen) šviečia
523 zon (de) saulė
524 erg labai
525 juli liepa
526 augustus rugpjūtis
527 september rugsėjis
528 herfst (de) ruduo
529 oktober spalis
530 november lapkritis
531 wordt (worden) bus
532 koud šalta
533 korter trumpiau
534 donker tamsiau
535 waait (waaien) vėjuota
536 gele (geel) geltoni
537 bladeren (het blad) lapai
538 vallen krinta
539 bomen (de boom) medžiai
540 december gruodis
541 winter (de) žiema
542 nog dar
543 kouder šalčiau
544 lente (de) pavasaris
545 komen ateina
546 zien matome
547 bloemen (de bloem) gėlės
548 warmer šilčiau
549 temperatuur (de) temperatūra
550 stijgt (stijgen) kyla
551 steeds vis 
552 mooi gražu
553 heerlijk miela
554 klimaat (het) klimatas
555 hebt turi
556 wind (de) vėjas
557 verandert (veranderen) keičiasi
558 beste geriausia
559 plekje (het) vietelė
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Les 11 Hoe wonen jullie?

560 eigenlijk iš tikrųjų
561 eigen savo
562 huren nuomojatės
563 woning (de) namai 
564 op kamers nuomojate kambarį
565 kamer (de) kambarys
566 iemand anders kažkas kitas 
567 huisgenoot (de) kambariokas
568 woonde (wonen) gyvenau
569 samen kartu
570 huisgenoten (de huisgenoot) kambariokai
571 allemaal visai
572 mannen (de man) vyrai
573 onze (ons) mūsų
574 kamers (de) kambariai
575 badkamer (de) vonios kambarys
576 wc (de) tualetas
577 keuken (de) virtuvė
578 beneden apačia
579 gebruiken naudojame
580 contact (het) kontaktas
581 het zijn tai yra
582 studenten (de student) studentai
583 aardig malonūs
584 hen jais
585 af en toe kartais
586 groot didelis
587 ruim erdvus
588 vierkante (vierkant) kvadratinis
589 meter (de) metras
590 er ten (čia)
591 slaap (slapen) miegu
592 woonkamer (de) svetainė
593 slaapkamer (de) miegamasis
594 er … in ten viduje
595 zitten yra
596 ramen (het raam) langai
597 toch vistiek
598 tevreden patenkintas
599 dure (duur) brangus
600 betaal (betalen) moku
601 ervoor už tai
602 noemt (noemen) vadini
603 duur brangu 
604 euro (de) euras
605 inclusief įskaitant
606 internet (het) internetas
607 zelf pats
608 redelijke (redelijk) tinkama
609 huur (de) nuoma
610 aan … gekomen (komen aan) radai
611 via per
612 nog vis dar
613 vriend (de) širdies draugas
614 binnenkort greitai
615 samenwonen kartu gyvensim
616 flat (de) butas
617 zoeken ieškome
618 het liefst pageidautina
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Les 12 Hoe kom ik daar?

619 zeg (zeggen) sakyk
620 zin norėtum
621 een uur of zes maždaug šešta valanda
622 anderen kiti
623 leuk puiku
624 graag mielai
625 heel labai
626 zal (zullen)  - 
627 uitleggen paaiškinti
628 nodig reikia
629 wijst (wijzen) parodys
630 weg  (de) kelias
631 trouwens tiesa sakant 
632 om  de hoek už kampo
633 hoek (de) kampas
634 kunnen galime
635 met z'n tweeën abidvi
636 oké gerai
637 meenemen paiimti
638 hoor   - 
639 hoeft (hoeven) reikia
640 op weg išvyksta
641 allebei abi 
642 gekocht (kopen) nupirkau
643 uit mijn hoofd atsimenu
644 moeten turime
645 straten (de straat) gatvės
646 vraagt (vragen) klausia
647 rechtsaf į dešinę
648 vergeten užmiršau
649 pakt (pakken) paima
650 linksaf į kairę
651 rechtdoor tiesiai
652 brede (breed) plati
653 weg (de) gatvė
654 oversteken pereiti 
655 verder toliau
656 dezelfde ta pati
657 richting (de) kryptis
658 steken … over (oversteken) pereina
659 drukke (druk) intensyvi
660 plein (het) skveras
661 kerk (de) bažnyčia
662 linkerkant (de) kairė pusė
663 hoge (hoog) aukštas
664 gebouw (het) pastatas
665 verdieping (de) aukštas
666 nemen kilsime
667 lift (de) liftas
668 trappen (de trap) laiptai
669 boven viršuje
670 deur (de) durys
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Les 13 Een leuk weekend

671 hoi labas
672 gaat (gaan) gyveni
673 jou tu
674 gehad (hebben) turėjau
675 op bezoek aplankiau
676 geweest (zijn)  - 
677 wilden (willen) norėjo
678 nieuw nauja
679 iets nieuws ka nors naujo
680 zondagmiddag (de) sekmadienio popietė
681 museum (het) muziejus
682 beelden (het beeld) skulptūros
683 zee (de) jūra
684 prachtig nuostabu
685 rij (de) eilė
686 waren (zijn) buvome
687 klinkt (klinken) skamba
688 gegeten (eten) valgėte
689 Spaanse (Spaans) ispaniškas
690 gekookt (koken) ruošėme valgį
691 film (de) filmas
692 gekeken (kijken) žiūrėjome
693 gezellig miela 
694 hadden (hebben) turėjome
695 interessant įdomus
696 over apie
697 verschillen (het verschil) skirtumai
698 Franse (Frans) prancūziška
699 cultuur (de) kultūra
700 gelachen (lachen) juokėmės
701 niets nieko
702 bijzonders ypatinga
703 slaap … uit (uitslapen) miegojau 
704 ruim … op (opruimen) sutvarkiau
705 maak … schoon (schoonmaken) išvaliau 
706 schoon švarus
707 elf vienuolika
708 uitgeslapen (uitslapen) išsimiegojau 
709 vriendin (de) draugė
710 mails (de mail) žinutės
711 gestuurd (sturen) išsiunčiau 
712 m’n mano
713 ouders tėvai
714 gebeld (bellen) skambinau
715 sliepen (slapen) miegojo
716 dom kvaila
717 vergeet (vergeten) pamiršau
718 natuurlijk žinoma
719 geleerd (leren) išmokau 
720 had (hebben)  - 
721 gesproken (spreken) kalbėjau
722 collega (de) kolega
723 gepraat (praten) kalbėjau
724 stelde (stellen) klausė
725 zei (zeggen) sakė
726 tjonge žmogau
727 wat kaip
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Les 14 Familie

728 gezin (het) šeima
729 broers (de broer) broliai
730 zussen (de zus) sesės
731 normaal normali
732 kind (het) vaikas
733 meen (menen) (ne)turi omeny
734 niemand niekas
735 spelen žaisti
736 gezinnen (het gezin) šeimos
737 groter didesnės
738 ooms (de oom) dėdės
739 tantes (de tante) tetos
740 neven (de neef) pusbroliai 
741 nichten (de nicht) pusseserės
742 mist (missen) pasiilgsti
743 bellen skambinti
744 gelukkig pasisekė
745 schoonfamilie vyro šeima
746 zoals kaip
747 schoonouders uošviai
748 foto’s (de foto) nuotraukos
749 dit čia
750 jongste jauniausia
751 zus (de zus) sesuo
752 oudste vyriausia
753 bank (de) sofa
754 echt tikrai
755 zien er … uit (er uitzien) atrodo
756 jong jauni 
757 wat voor koks
758 baas (de) viršininkas
759 bedrijf (het) įmonė
760 arts (de) gydytoja
761 toevallig atsitiktinai
762 gescheiden (scheiden) išsiskyrė 
763 toen kai 
764 klein mažas
765 oma (de) močiutė
766 paste … op (oppassen) prižiūrėjo
767 houd van (houden van) myliu
768 naar … toe pas
769 elkaar vienas kita
770 feestdagen (de feestdag) šventės
771 verjaardagen (de verjaardag) gimtadieniai
772 leven gyvena 
773 jouw tavo
774 opa’s (de opa) seneliai
775 oma’s (de oma) močiutės
776 gestorven (sterven) mirę
777 helaas gaila
778 gekend (kennen) žinojau
779 gehoord (horen) girdėjau
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Les 15 Pakje bij de buren

780 pakje (het pakje) siuntinys
781 buren kaimynai
782 buurman (de) kaimynas
783 vond (vinden) radau
784 briefje (het briefje) laiškelis
785 er … op ant
786 staat (staan) parašyta
787 gebracht (brengen) pristatyta
788 klopt (kloppen) teisingai
789 inderdaad iš tiesų
790 ligt (liggen) yra
791 alsjeblieft prašau
792 dank u wel ačiū
793 nieuwe (nieuw) nauji
794 kleren rūbai
795 aangekomen (aankomen) atėjo
796 kun (kunnen) gali
797 toch vis tiek
798 passen matuotis
799 jawel taip
800 stuur (sturen) siunčiu
801 gewoon paprastai
802 terug atgal
803 winkelen apsipirkti
804 dalen mažėja
805 prijzen (de prijs) kainos
806 goede (goed) geras
807 kans (de) šansas
808 prijs (de) kaina
809 zakt (zakken) krinta
810 dubbel dvibubas
811 wist (weten) žinai
812 kwaliteit (de) kokybė
813 wachten op laukti
814 beurt (de) eilė
815 verse (vers) švieži
816 erbij ten
817 zelfs netgi
818 recept receptas
819 er … bij  - 
820 koken gaminti
821 dacht (denken) maniau
822 pizza’s (de pizza) picos
823 valt … mee (meevallen) tinka
824 zin in norėtum
825 vanavond šįvakar
826 sporten sportuoti
827 tja gerai
828 afgesproken (afspreken) sutarta
829 bedankt ačiū
830 probleem (het) problema
831 succes (het) sėkmė



W
oordenlijst Litouw

s behorende bij de m
ethode N

ederlands voor buitenlanders ©
 2018 B

oom
 uitgevers Am

sterdam

Les 16 School

832 basisschool (de) pradinė mokykla
833 zitten op lanko
834 pas po
835 vanaf nuo 
836 beginnen pradeda
837 kon (kunnen) galėjo
838 inschrijven registruotis
839 baby (de) kūdikis
840 wachtlijst (de) laukiančiųjų sąrašas
841 gekozen (kiezen) pasirinkome
842 openbare (openbaar) valstybinė
843 afstand (de) atstumas
844 hoeven turime
845 brengen atvesti
846 organiseert (organiseren) organizuoja
847 opvang (de) pomokyklinė veikla
848 leerlingen (de leerling) mokiniai
849 naar hun zin patinka
850 zowel … als kaip ir
851 helemaal visai
852 bang voor bijojau
853 juffrouw (de) mokytoja
854 namelijk tiesą sakant 
855 streng griežta
856 moesten (moeten) turėjome
857 stil tyliai
858 druk (de) spaudimas (užimtumas)
859 hoog aukštas (didelis)
860 handen (de hand) rankos
861 verhalen (het verhaal) istorijos
862 zingen dainuoja
863 liedjes (het liedje) dainelės
864 betekenis (de) reikšmė
865 schrijven rašyti
866 rekenen skaičiuoti
867 krijgen gauna
868 onder andere taip pat
869 tekenen piešti
870 geschiedenis (de) istorija
871 natuur (de) gamta
872 allerlei visokie
873 dieren (het dier) gyvūnai
874 slecht blogai
875 belangrijker svarbiau
876 cijfers (het cijfer) pažymiai
877 mogen gali 
878 kiezen pasirinkti
879 middelbare (middelbaar) vidurinė
880 keuze (de) pasirinkimas
881 verschillende (verschillend) skirtingos
882 sterke (sterk) stiprūs
883 zwakke (zwak) silpni
884 punten (het punt) punktai
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Les 17 Wie doet het huishouden?

885 doet (doen) daro
886 huishouden (het) namų  ruoša
887 onderzoek (het) tyrimas
888 blijkt parodo
889 een op de … vienas iš ...
890 procent (het) procentas
891 werkelijk iš tikrųjų 
892 vragen aan paklausiame
893 absoluut visiškai
894 kook (koken) gaminu
895 zet koffie (koffie zetten) ruošiu kavą
896 wat kai kurie
897 dagelijkse (dagelijks) kasdieniniai
898 opruimen sutvarkyti
899 afwassen išplauti
900 schoonmaken valyti
901 was (de) skalbti
902 soort (de) rūšis 
903 zaken (de zaak) veikla
904 daar … voor tam
905 aardige maloni
906 uiteraard žinoma
907 plezier (het) malonumas
908 hobby (de) mėgstama veikla
909 tegenwoordig dabar
910 hard sunkiai
911 wasmachine (de) skalbimo mašina
912 avond (de) vakaras
913 verleden tijd praeitis
914 neem imkite pavyzdžiui
915 verdient (verdienen) uždirba
916 geld (het) pinigai
917 zorgt (zorgen) rūpinasi 
918 modern šiuolaikiška
919 dertien trylika
920 vrouwen (de vrouw) moterys
921 onmogelijk neįmanoma
922 houden laikyti
923 blijft (blijven) būna
924 toilet (het) tualetas
925 taken (de taak) užduotys (darbai)
926 daar … in tame
927 zoveel daug
928 verdeeld (verdelen) pasidalinta
929 deden (doen) darėme
930 vrouw (de) žmona
931 volledige (volledig) pilnaetatinis
932 baan (de) darbas
933 halve (half) pusė
934 grootste didžiausia
935 deel (het) dalis
936 kookt (koken) gamina
937 degene tas kas
938 wassen … af (afwassen) plauname indus
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Les 18 De huisarts

939 huisarts (de) šeimos gydytojas
940 ziek sergi
941 of ar
942 ziekenhuis (het) ligoninė
943 problemen (het probleem) problemos
944 oplossen išspręsti
945 oorpijn (de) ausų skausmas
946 pijn (de) skausmas
947 rug (de) nugara
948 been (het) koja
949 hand (de) ranka
950 zoekt (zoeken) ieško
951 oorzaak (de) priežastis
952 ziekte (de) liga
953 beter geriau
954 worden tapti
955 mond (de) burna
956 hart (het) širdis
957 stelt vragen užduoda klausimų
958 spanning (de) įtampa
959 beweegt (bewegen) judat
960 bloed (het) kraujas
961 laten leisti
962 onderzoeken ištirti
963 medicijnen (het medicijn) vaistai
964 schrijft (schrijven) rašo
965 recept (het) receptas
966 belt (bellen) skambina
967 patiënt (de) pacientas
968 assistente (de) asistentė
969 dokter (de) daktaras
970 mogelijk galima
971 aan de hand atsitiko
972 ernstig blogai
973 lichaam (het) kūnas
974 volgens pagal
975 koorts (de) temperatūra
976 gezicht (het) veidas
977 rood raudona
978 heb last van (last hebben van) skundžiuosi
979 hoofdpijn (de) galvos skausmas
980 kijken žiūrėti
981 over po
982 langskomen ateiti
983 spreekuur (het) konsultacija
984 momentje (het) momentas
985 overleg (overleggen) pasitariu
986 vanmiddag šiandien
987 komt langs (langskomen) ateina
988 lukt (lukken) pavyksta
989 het spijt me gaila
990 ondertussen tarp
991 dag iki
992 beterschap viso gero
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Les 19 De bank

993 bank (de) bankas
994 van apie
995 vrije (vrij) laisvas
996 toch vis tiek
997 rekening (de) banko sąskaita
998 aangevraagd (aanvragen) pasiprašiau
999 website (de) internetinis puslapis
1000 kiest (kiezen) pasirenki
1001 geeft (geven) duodi
1002 burgerservicenummer (het) piliečio aptarnavimo numeris
1003 klaar viskas
1004 klaar is Kees padaryta
1005 banken (de bank) bankai
1006 werkgever (de) darbdavys
1007 overmaken (naar) pervesti
1008 overheid (de) vyriausybė
1009 noodzakelijk reikalingas
1010 studeer (studeren) studijuoju
1011 buitenland (het) užsienis
1012 lieve (lief) mieli
1013 sturen siunčia
1014 van alles už viska
1015 parkeren parkavimas
1016 regel (de) tvarkai
1017 pasje (het) banko kortelė
1018 gebruikt (gebruiken) naudoji
1019 pint (pinnen) įvedi
1020 bedrag (het) suma
1021 ov-kaart (de) viešojo transporto kortelė
1022 opladen įkelti pinigų
1023 contant gryni pinigai
1024 geldautomaat (de) bankomatas
1025 geopend prieinamas
1026 rekeningen (de rekening) saskaitos
1027 automatisch automatiškai
1028 overgemaakt (overmaken) pervesta
1029 creditcard (de) kredito kortelė
1030 manier (de) būdas
1031 op dezelfde manier tuo pačiu būdu
1032 stelt (stellen) pateikia
1033 eis (de) reikalavimas
1034 uitgegeven (uitgeven) išleisti
1035 ontvangen gauti
1036 sta rood (rood staan) skoloje
1037 nog wat dar kažkiek
1038 fijner geriau
1039 sommigen kai kurie
1040 maken …over (overmaken) perveda
1041 bewaren laikyti 
1042 zomaar šiaip 
1043 miljoen (het) milijonas
1044 rijker turtingesnis
1045 advies (het) patarimas 
1046 geven duoti
1047 bezoek (het) apsilankymas
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Les 20 De mooiste reis

1048 mooiste gražiausia
1049 reizen keliauti
1050 reizen (de reis) kelionė
1051 gemaakt (maken) patyriau
1052 plezier (het) malonumas
1053 collega’s (de collega) kolegos
1054 vergadering (de) susirinkimai
1055 vliegtuig (het) lėktuvas 
1056 slapen miegame
1057 hotel (het) viešbutis
1058 vliegen skristi
1059 bijzonder ypatinga
1060 gingen (gaan) vykome
1061 reden (rijden) važiavome
1062 tent (de) palapinė
1063 spelletjes (het spelletje) žaidimai
1064 langste ilgiausia
1065 verste toliausia
1066 geleden prieš
1067 ging (gaan) vykau
1068 vliegveld (het) oro uostas
1069 informatie (de) informacija
1070 kostte (kosten) kainavo
1071 mis neteisingai
1072 vertrok (vertrekken) išvykau
1073 kwam (komen) atvykau
1074 daardoor todėl
1075 kwam … aan (aankomen) atvykau
1076 zat (zitten) praleidau
1077 veertien keturiolika
1078 waard (het waard zijn) vertėjo
1079 was van plan (van plan zijn) planavau
1080 reisde (reizen) keliavau
1081 vol pilna
1082 programma (het) programa
1083 boot (de) laivas
1084 rivier (de) upė
1085 steden (de stad) miestai
1086 dorpen (het dorp) kaimai
1087 bezochten (bezoeken) aplankėme
1088 tijdens per
1089 enorm labai daug
1090 ontmoet (ontmoeten) sutikau
1091 contact (het) kontaktas
1092 direct iškart
1093 huwelijk (het) vestuvės
1094 eiland (het) sala
1095 bergen (de berg) kalnai
1096 prachtige (prachtig) nuostabūs
1097 geweldige (geweldig) puikios
1098 feesten (het feest) šventės
1099 muziek (de) muzika
1100 theater (het) teatras
1101 open lucht (de) atviras dangus
1102 fantastisch fantastiška
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Les 21 Een dagje uit

1103 dagje (het) diena
1104 begin (het) pradžia
1105 staan atsistoja
1106 uitgaan išeiti į miestą
1107 Markthal (de) turgaus halė
1108 schijnt (schijnen) atrodo
1109 ergens kur nors
1110 draait (draaien) rodo
1111 spannende (spannend) įtempto siužeto 
1112 gaat … mee (meegaan) eis kartu
1113 uitstekend puikus
1114 plan (het) planas
1115 naast šalia
1116 gelijk teisi
1117 voorstel (het) pasiūlymas
1118 hoogste aukščiausias
1119 toren (de) bokštas
1120 heel visas
1121 haven (de) uostas
1122 lichtjes (het lichtje) švieselės
1123 perfect puiku 
1124 akkoord sutinka
1125 hoop (hopen) tikiuosi
1126 achter už
1127 Italiaans itališkas
1128 restaurant (het) restoranas
1129 is het eens (het eens zijn) sutinka
1130 ermee su tuo
1131 met z'n tienen mūsų dešimt
1132 personen (de persoon) žmonės
1133 reserveren rezervuoti
1134 lijkt (lijken) atrodo
1135 tafel (de) stalas
1136 apart atskirai
1137 vindt (vinden) patinka
1138 proberen bandysiu
1139 afspreken sutarti
1140 keuze uit rinktis iš
1141 vegetarisch vegetariškas
1142 hoor (horen) išgirsiu
1143 prima puiku
1144 stel … voor (voorstellen) siūlau
1145 ontmoeten susitinkame
1146 centraal centrinė
1147 rond apie
1148 midden vidurys
1149 zichzelf save
1150 verliezen prarasim
1151 straks vėliau
1152 delen dalinsimės
1153 totale (totaal) galutinė
1154 door  - 
1155 onmiddelijk iškart
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Les 22 De Nederlandse bevolking

1156 bevolking (de) tauta
1157 hangt ervan af  (afhangen van) priklausomai
1158 ervan  - 
1159 bekijkt (bekijken) pažiūrėsi
1160 inwoners (de inwoner) gyventojai  
1161 minder mažiau
1162 relatief santykinai
1163 dichte (dicht) tanki
1164 gemiddeld vidutiniškai
1165 kilometer (de) kilometras
1166 figuur (de) schema
1167 nogal gana 
1168 gegroeid (groeien) paaugo
1169 groei (de) augimas
1170 door tęsiasi
1171 grote (groot) dideli
1172 oorzaken (de oorzaak) priežastys
1173 daarvan to
1174 hoger aukštesnis
1175 gemiddelde (het) vidurkis
1176 EU ES
1177 groeit (groeien) auga
1178 doordat todėl kad
1179 leven gyvena
1180 belangrijke (belangrijk) svarbi
1181 immigratie (de) imigracija
1182 behoefte aan poreikis
1183 vrijheid (de) laisvė
1184 veiligheid (de) saugumas
1185 universiteit (de) universitetas
1186 liefde (de) meilė
1187 verlaten palieka
1188 juist kaip tik
1189 verklaring (de) paaiškinimas 
1190 daarvoor to 
1191 vertrekken išvyksta
1192 regels (de tegel) taisyklės
1193 christelijk krikščioniška
1194 protestantse (protestants) protestantų 
1195 rechten (het recht) teisės
1196 godsdienst religija
1197 katholieken (de katholiek) katalikai
1198 joden (de jood) žydai
1199 staat (de) valstybė
1200 godsdiensten (de godsdienst) religijos
1201 gelijke (gelijk) vienodos
1202 christenen (de christen) krikščionys
1203 afgenomen (afnemen) sumažėjo
1204 in į
1205 God (de) dievas
1206 geloven tiki 
1207 op basis van pagrindžiant
1208 vaststellen nustatyti
1209 grootst didžiausia
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Les 23 Op de helft

1210 helft (de) pusė
1211 sinds nuo
1212 hoofdstuk (het) skyrius
1213 begonnen (beginnen) pradėjome
1214 onderwerpen (het onderwerp) tema
1215 behandeld (behandelen) nagrinėjome
1216 inmiddels šiuo metu
1217 vast tikrai
1218 gemerkt (merken) pastebėjote
1219 gemakkelijk lengva
1220 maar tik 
1221 ondanks nepaisant
1222 behoorlijk ganėtinai
1223 verklaar (verklaren) paaiškinsi
1224 simpel paprastai
1225 redenen (de reden) priežastys
1226 gebruik (gebruiken) naudoji
1227 regelmatig pastoviai
1228 rest (de) likusi
1229 nauwelijks kartais
1230 grammatica (de) gramatika
1231 lastig sudėtinga
1232 immers iš tiesų 
1233 fout (de) klaida
1234 maken daryti
1235 fouten (de fout) klaidos
1236 door  - 
1237 verdwijnen išnyksta
1238 zulke tokios
1239 in de loop van de tijd einant laikui
1240 tellen skaičiuoti
1241 vraag (vragen aan) paklausk
1242 plus plius
1243 min minus
1244 feit (het) faktas
1245 slechts tik 
1246 eerlijk sąžiningai
1247 gezegd (zeggen) sakant
1248 daar … mee su tuo
1249 mee eens (het er -- --  zijn) nesutinku
1250 makkelijker lengviau
1251 beseft (beseffen) pasvarstyk
1252 zowat maždaug  
1253 onthouden atsiminti
1254 herhaalt (herhalen) pakartoji
1255 voldoende pakankamai  
1256 besteden aan skirti
1257 onderwerp (het) tema
1258 discussie (de) diskusija
1259 mening (de) nuomonė
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Les 24 Trouwen, samenwonen of liever alleen blijven?

1260 trouwen tuoktis
1261 blijven likti
1262 getuige (de) liudininkas
1263 mooie (mooi) graži 
1264 gemeentehuis (het) rotušė
1265 verplicht privaloma
1266 ambtenaar (de) pareigūnas
1267 vertelde (vertellen) pasakojo
1268 dienst (de) apeigos
1269 maakte (maken) padarė
1270 indruk (de) įspūdis
1271 beloofden (beloven) prisiekė
1272 zorgen voor rūpintis
1273 trouwde (trouwen) tuokėsi
1274 man (de) vyras
1275 beloven patikėti
1276 huwelijken (het huwelijk) santuokos
1277 eindigt (eindigen) baigiasi
1278 scheiding (de) skyrybos
1279 negatief negatyvus
1280 geweldig nuostabu
1281 ooit kada nors
1282 feest (het) šventės
1283 zaal (de) salė
1284 wel bent  
1285 gasten (de gast) svečiai
1286 aanwezig dalyvavo
1287 vertelden (vertellen) pasakojo
1288 lied (het) daina
1289 gezellige (gezellig) smagi
1290 vreselijk baisu
1291 zou (zullen)  - 
1292 doel (het) tikslas
1293 om  - 
1294 opleiding (de) studijos
1295 afmaken pabaigti
1296 relatie (de) santykiai
1297 regelen tvarkyti
1298 officieel oficialiai
1299 registreert (registreren) registruoji
1300 rustig ramiai
1301 symbool (het) simbolis
1302 bijzondere (bijzonder) ypatingas
1303 band (de) ryšys
1304 tradities (de traditie) tradicijos
1305 samenleving (de) bendruomenė
1306 rol (de) vaidmuo
1307 leuker geriau
1308 jonge (jong) jauni
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Les 25 De kaart van Nederland

1309 kaart (de) žemėlapis
1310 ziet er uit atrodo
1311 ten eerste pirmiausiai
1312 noord šiaurė
1313 zuid pietūs
1314 west vakarai
1315 oost rytai
1316 grens (de) siena
1317 België Belgija
1318 Duitsland Vokietija
1319 vlak lygi
1320 zuiden (het) pietūs
1321 provincie (de) provincija
1322 Limburg Limburgas
1323 bergje (het) kalnelis
1324 daar … op tuo 
1325 trots didžiuotis
1326 zag (zien) mačiau
1327 Zwitserland Šveicarija
1328 laag žema
1329 laagste žemiausi
1330 gebieden (het gebied) rajonai
1331 liggen yra
1332 westen (het) vakarai
1333 onder žemiau 
1334 zeeniveau (het) jūros lygis
1335 dijken (de dijk) užtvaros 
1336 dammen (de dam) užtvankos
1337 droog sausa
1338 stukken (het stuk) dalys
1339 eilanden (het eiland) salos
1340 noorden (het) šiaurė
1341 zuidwesten (het) pietvakariai
1342 vierde ketvirtas
1343 rivieren (de rivier) upės
1344 schepen (het schip) laivai
1345 wegen (de weg) keliai
1346 vormt (vormen) sudaro
1347 gevaar (het gevaar) pavojus
1348 breken sugriūva
1349 ramp (de) katastrofa
1350 gebeurde (gebeuren) atsitiko
1351 nog dar
1352 gebeuren atsitikti
1353 groen žalia
1354 enkele keli 
1355 gebouwd (bouwen) pastatyta
1356 kleiner mažiau
1357 groeien auga
1358 woningen (de woning) namai
1359 bedrijven (het bedrijf) įmonės
1360 ten slotte pagaliau
1361 noem (noemen) vadini
1362 stranden (het strand) pajūris
1363 ’t (het)  - (pats)
1364 zoiets kažkas
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Les 26 De politie: (niet) m’n beste vriend!

1365 politie (de) policija
1366 laatst paskutinis
1367 reed (rijden) važiavo 
1368 weg (de) kelias
1369 help (helpen) padėkit
1370 deed (doen) padariau  
1371 verkeerd ne taip
1372 vreemd keista
1373 hè ar ne
1374 gevoel (het) jausmas
1375 iets verkeerds kažkas ne taip
1376 raar nesuprantama
1377 helpt (helpen) padeda
1378 ongeluk (het) nelaimė
1379 gebeurd (gebeuren) atsitiko
1380 rijd (rijden) važiuoji
1381 door per
1382 maakt (maken)  - 
1383 foto (de) nufotografuoja
1384 licht (het) šviesa
1385 wijst (wijzen) nurodo
1386 gevaren (het gevaar) pavojai
1387 boete (de) bauda
1388 betaalt (betalen) moki 
1389 biertjes (het biertje) stiklinės alaus
1390 gedronken (drinken) išgėrei
1391 rijden važiuoti
1392 agent (de) agentas
1393 veilig saugiai
1394 aankomt (aankomen) nuvyktum
1395 politiebureau (het) policijos nuovada
1396 geef (geven)  - 
1397 feestje (het) šventi
1398 horen girdisi
1399 toont (tonen) parodo
1400 belangstelling (de) susirūpinimas
1401 duren trunka
1402 onbekende (onbekend) nežinomi
1403 legt … uit (uitleggen) paaiškina
1404 stelen vogti
1405 gestolen (stelen) pavogtas
1406 conclusie (de) išvada
1407 vorige (vorig) praeitas
1408 ingebroken (inbreken) įsilaužta
1409 meteen iškart
1410 zeer labai
1411 zaak (de) byla
1412 laat (laten) leiskit
1413 lachen juoktis
1414 slechte (slecht) bloga
1415 ervaringen (de ervaring) patirtis
1416 aangifte (de) pareiškimas
1417 aangifte doen pareikšti
1418 ieder kiekvienas
1419 duizenden tūkstančiai
1420 fietsen (de fiets) dviračiai



W
oordenlijst Litouw

s behorende bij de m
ethode N

ederlands voor buitenlanders ©
 2018 B

oom
 uitgevers Am

sterdam

Les 27 Feest vieren

1421 vieren švęsti
1422 gefeliciteerd sveikinu
1423 verjaardag (de) gimtadienis
1424 vele (veel) daug
1425 cadeautje (het) dovanėlė
1426 meegebracht (meebrengen) atnešiau
1427 blij patenkintas
1428 drinken gėrimai
1429 bedoeling (de) ketinimas
1430 uitgebreid plačiau
1431 geven rengiame
1432 vanwege dėl
1433 ter gelegenheid van paminėti
1434 gelegenheid (de) proga
1435 examen (het) egzaminas
1436 gebeurtenis (de) įvykis
1437 gevonden (vinden) radai
1438 geworden (worden) sukako
1439 bedenken sugalvoti
1440 kennen žinome
1441 nationale (nationaal) tautinės
1442 april balandis
1443 koningsdag (de) karaliaus diena
1444 dan tada
1445 koning (de) karalius
1446 koningin (de) karalienė
1447 bezoeken aplanko
1448 elk kiekvienas
1449 bepaalde (bepaald) tam tikras
1450 mei gegužė
1451 einde (het) pabaiga
1452 wereldoorlog (de) pasaulinis karas
1453 ter herinnering aan prisiminimui
1454 herinnering (de) prisiminti
1455 slachtoffers (het slachtoffer) aukos
1456 oorlog (de) karas
1457 Sinterklaas Sinterklaas
1458 brengt (brengen) atneša
1459 cadeautjes (het cadeautje) dovanėlės
1460 Spanje Ispanija
1461 volwassenen (de volwassene) suaugusieji
1462 persoonlijk asmeniškai
1463 cadeau (het cadeau) dovana
1464 gedicht (het) eilėraštis
1465 knap gražu
1466 Kerst Kalėdos
1467 Nieuwjaar Nauji metai
1468 feestdag (de) šventės
1469 moslims (de moslim) musulmonai
1470 Suikerfeest (het) Cukraus šventė 
1471 datum (de) data
1472 echter kaip bebūtų
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Les 28 De Randstad

1473 Randstad Randstad
1474 gebied (het) rajonas
1475 bestaat uit (bestaan uit) susideda iš
1476 erin ten
1477 in feite faktiškai
1478 beschouwen suprasti
1479 geheel visas
1480 plek (de) vieta
1481 Europa Europa
1482 Schiphol Schiphol oro uostas
1483 behoort tot (behoren tot) priklauso 
1484 schip (het) laivas
1485 vanuit iš 
1486 bereiken pasiekti
1487 om die reden dėl
1488 reden (de) priežastys
1489 gevestigd (vestigen) patvirtinta (įkurdinta)
1490 handel (de) prekyba
1491 Keukenhof (de) Keukenhof
1492 logische (logisch) logiška
1493 gevolg (het) pasėkmė
1494 hiervan šito
1495 werk (het) darbas
1496 terwijl kol
1497 1/5 = één vijfde 1/5 = viena penktoji
1498 gebrek (het) trūkumas 
1499 gebrek aan trūksta 
1500 geschikte (geschikt) tinkamas
1501 elders kitur
1502 tuin (de) sodas
1503 vandaar todėl  
1504 verkeer (het) eismas
1505 volledig pilnai
1506 vast sustoja
1507 negatieve (negatief) neigiamos
1508 gevolgen (het gevolg) pasėkmės
1509 lucht (de) oras
1510 men žmonės
1511 verliest (verliezen) praranda
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) pilietybė
1513 landen (het land) šalys
1514 Angola Angola
1515 Zweden Švedija
1516 tram (de) tramvajus
1517 hoort (horen) priklauso
1518 heel wat daug
1519 herken (herkennen) atpažįsti
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Les 29 Vrije tijd

1520 vrije tijd (de) laisvas laikas
1521 betekent (betekenen) reiškia
1522 genieten (van) mėgaujiesi 
1523 rust (de) ramiai
1524 actief aktyviai
1525 drukker intensyviau
1526 bepaalt (bepalen) apibrėžia
1527 waarop kur
1528 besteedt (besteden) leidi
1529 media (het medium) žiniasklaida
1530 invloed (de) įtaka
1531 precies tiksliai
1532 besteed (besteden) leidi
1533 normaal gesproken tarp mūsų kalbant
1534 sport (de) sportas
1535 belangstelling voor domėjimasis
1536 wel eens kartais
1537 concert (het) koncertas
1538 bij voorkeur renkuosi
1539 voorkeur (de) pirmenybė
1540 serieuze (serieus) rimtas
1541 films (de film) filmas
1542 hou (houden) mėgstu
1543 voetbal fulbolas
1544 veld (het) laukas
1545 wandel (wandelen) pasivaikščioju
1546 na … denken (nadenken) apgalvoti
1547 ga … uit (uitgaan) išeini (?)
1548 café (het) kavinė
1549 uit eten išeini pavalgyti
1550 vrijwel gana dažnai
1551 dansen šokti
1552 beweging (de) judesys
1553 restaurants (het restaurant) restoranai
1554 nodig … uit (uitnodigen) pakviečiu
1555 extra ypač 
1556 waarmee kuo
1557 vul (vullen) pildai
1558 in het algemeen apskritai
1559 computer (de) kompiuteris
1560 berichten (het bericht) žinutės
1561 bel (bellen) skambinu
1562 tv (de) televizija
1563 voetbalwedstrijd (de) futbolo varžybos
1564 tegen prieš
1565 Belgen (de Belg) belgai
1566 genoemd (noemen) išvardinta
1567 bezig užsiėmęs  
1568 mobieltjes (het mobieltje) mobilieji
1569 computers (de computer) komputeriai
1570 in orde maken pataisyti
1571 klant (de) klijentas
1572 sociale (sociaal) socialūs
1573 contacten (het contact) kontaktai
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Les 30 Werk

1574 lang ilgai (ne)
1575 pensioen (het) pensija
1576 aow (de) valstybinė pensija
1577 gewerkt (werken) dirbo
1578 in deeltijd nepilnu etatu
1579 iedere kiekviena
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) galimybės
1581 hangt … af van (afhangen van) priklauso nuo
1582 beroep (het) profesija
1583 zorg (de) priežiūra
1584 onderwijs (het) švietimas
1585 techniek (de) technika
1586 personeel (het) personalas
1587 eenvoudig paprastas
1588 verdwijnt (verdwijnen) išnyksta
1589 machines (de machine) mašinos
1590 van belang svarbu
1591 tijdelijk laikinai
1592 telkens vėl
1593 opnieuw iš naujo
1594 ervaring patirtis
1595 toekomst (de) ateitis
1596 betaald (betalen) apmokėta
1597 stages (de stage) stažuotės
1598 vakantiewerk (het) atostoginis darbas
1599 studie (de) studijos
1600 telt (tellen) skaičiuojasi
1601 kennis (de) žinios
1602 bezitten turi
1603 net ka tik
1604 verdienen uždirba
1605 wat kiek 
1606 zo zie je maar taip žiūrint
1607 ouder vyresni
1608 oud senas
1609 beide abu
1610 ineens staiga
1611 werkloos be darbo
1612 ontslagen (ontslaan) pašalintas
1613 waarvan iš ko
1614 loon (het) alga
1615 gedurende per 
1616 enige (enig) kuris
1617 oude (oud) buvusi
1618 uitkering (de) išmoka
1619 regering (de) vyriausybė
1620 daarover apie
1621 werkervaring (de) darbo patirtis
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Les 31 Blijf gezond!

1622 blijf (blijven) būk
1623 overlijden miršta
1624 haal (halen) imu
1625 complete (compleet) pilnas
1626 vet (het) riebu
1627 suiker (de) cukrus
1628 jammer gaila
1629 er…van nuo to
1630 dik storas
1631 bewegen judėti
1632 benen (het been) kojos
1633 voeten (de voet) pėdos
1634 kans op galimybės
1635 rugproblemen nugaros problemos
1636 harde (hard) garsi
1637 krijgen last van (last krijgen van) skundžiasi
1638 oren (het) ausys
1639 alcohol (de) alkoholis
1640 gevaarlijk pavojinga
1641 leidt tot (leiden tot) veda iki
1642 ongelukken (het ongeluk) nelaimės 
1643 neemt … toe (toenemen) didėja
1644 onder tarp
1645 jeugd (de) jaunimas
1646 raad (de) patarimas
1647 artsen (de arts) gydytojai
1648 beweren tvirtina
1649 rode (rood) raudonas 
1650 wijn (de) vynas
1651 wetenschappelijk moksliškai
1652 bewezen (bewijzen) įrodyta
1653 waarschijnlijk turbūt
1654 verband (het) ryšys
1655 geloven tikėti
1656 geniet van (genieten van) mėgautis
1657 leven (het) gyvenimas
1658 roken rūkyti
1659 stem (de) balsas
1660 jezelf pats
1661 jongeren (de jongere) jaunuoliai
1662 sigaretten (de sigaret) cigaretės
1663 verkocht (verkopen) parduoti
1664 stations (het station) stotys
1665 cafés (het café) kavinės
1666 plaatsen (de plaats) vietos
1667 verboden uždrausta
1668 stoppen baigti
1669 verbiedt (verbieden) uždraudžia
1670 wellicht galbūt
1671 bier (het) alus
1672 daarvan nuo to
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Les 32 Mooi Nederland

1673 speciaal ypatingai
1674 bieden pasiūlyti
1675 gezien (zien) matėte
1676 durft (durven) drįsta
1677 genomen (nemen) važiavome
1678 rijdt (rijden) važiuoja
1679 rechtstreeks tiesiai
1680 ideaal idealu
1681 grachten (de gracht) kanalai
1682 meemaken patirti 
1683 gebouwen (het gebouw) pastatai
1684 zeventiende septynioliktas
1685 eeuw (de eeuw) amžius
1686 langs palei
1687 vervolgens po to
1688 afspraak (de) susitarimas
1689 hoewel nors
1690 zo’n toks
1691 minstens mažiausiai
1692 voordat kol
1693 konden (kunnen) galėjome
1694 musea (het museum) muziejai
1695 trekken pritraukia
1696 eenmaal iškart
1697 publiek (het) publika
1698 kunst (de) menas
1699 de moeite waard verta pastangų
1700 moeite (de) pastangos
1701 waard verta
1702 namen (nemen) važiavome
1703 stopt (stoppen) stoja
1704 verhaal (het) pasakojimas
1705 volgt (volgen) sekantis
1706 aanleiding (de) priežastis 
1707 tonen rodo
1708 soorten (de soort) rūšys
1709 tulpen (de tulp) tulpės
1710 kleuren (de kleur) spalvos
1711 bekend žinomi
1712 gezongen (zingen) dainavai
1713 Deltapark (het) Delta parkas
1714 bezocht (bezoeken) aplankė
1715 Zeeland Zeeland provincija
1716 beschermd (beschermen) apsaugotas
1717 tegen prieš
1718 beschouwt (beschouwen) manoma
1719 systeem (het) sistema
1720 moderne (modern) šiuolaikinis
1721 wereldwonderen (het werelwonder) pasaulio stebuklas
1722 terecht teisinga
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Les 33 De papieren

1723 papieren (het papier) dokumentai
1724 formulieren (het formulier) formos
1725 invullen užpildyti
1726 gesprekken (het gesprek) pokalbiai
1727 gesprek voeren dalyvauti pokalbyje
1728 organisaties (organisatie) organizacijos
1729 paspoort (het) pasas
1730 visum (het) viza
1731 wilde (willen) norėjo
1732 EU-land (het) ES šalis
1733 verblijfsvergunning (de) leidimas gyventi
1734 kreeg (krijgen) gavo
1735 IND (de) imigracijos tarnyba
1736 immigratiedienst (de) imigracijos tarnyba
1737 inburgering (de) pilietinis integravimasis
1738 inburgeringstoets (de) pilietinio integravimosi testas
1739 zeiden (zeggen) sakė
1740 nadat po to
1741 liet (laten) leidosi
1742 zich  - 
1743 gemeente (de) savivaldybė
1744 zich registreren prisiregistruoti
1745 tegelijk tuo pačiu metu
1746 bsn = burgerservicenummer piliečio paslaugos numeris
1747 burger (de) pilietis
1748 belasting (de) mokesčiai
1749 gegevens (de) duomenys
1750 eveneens taip pat  
1751 belastingdienst (de) mokesčių  tarnyba
1752 hoorde (horen) girdėjau
1753 buitenlandse (buitenlands) užsienio
1754 rijbewijs (het) vairuotojo teisės
1755 mocht (mogen) galėtų 
1756 voorlopig kol kas
1757 gehaald (halen) gavote
1758 geval (het) atvejis
1759 aanvragen paprašyti
1760 bleek (blijken) atrodė
1761 afhankelijk van priklausoma nuo
1762 vergunning (de) leidimas  
1763 geregeld (regelen) sutvarkyta
1764 UWV (de) darbuotojų draudimo agentūra
1765 terecht kunnen iškart
1766 verzekering (de) draudimas
1767 tegen už 
1768 ziektekosten (de) sveikatos išlaidos
1769 afsluiten pasirašyti
1770 anders kitaip
1771 diploma’s (het diploma) diplomai
1772 vergelijken sulyginti



W
oordenlijst Litouw

s behorende bij de m
ethode N

ederlands voor buitenlanders ©
 2018 B

oom
 uitgevers Am

sterdam

Les 34 Van republiek naar koninkrijk

1773 republiek (de) respublika
1774 koninkrijk (het) karalystė
1775 ontstaan atsirado
1776 aparte (apart) atskiros
1777 zetten pradėsime
1778 feiten (het feit) faktai
1779 op een rij iš eilės 
1780 richten skirsime
1781 aandacht (de) dėmesys 
1782 staten (de staat) valstybės
1783 rijk (het) imperija
1784 leiding (de) valdymas
1785 onder leiding van valdant
1786 Willem Viljemas
1787 Oranje Oranietis
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) sukilo į karą
1789 uiteindelijk galiausiai
1790 wonnen (winnen) laimėjo
1791 kwam tot stand (tot stand komen) atsirado
1792 der ("="van de)  - 
1793 verenigde (verenigd) suvienyti
1794 Nederlanden Nyderlandai
1795 periode (de) periodas
1796 verre (ver) tolimos
1797 namen in bezit (in bezit nemen) užvaldyti
1798 bezit  (het) valda 
1799 korte (kort) trumpas
1800 namen (de naam) vardai
1801 herinneren primena
1802 daaraan apie tai
1803 Indonesië Indonezija
1804 Suriname Surinamas
1805 gemeentes (de gemeente) savivaldos
1806 horen bij priklauso
1807 werd tapo
1808 hieraan tai 
1809 lid (het) narys
1810 vlag (de) vėliava
1811 in gebruik naudojama
1812 wit balta
1813 blauw mėlyna
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) išsivystė
1815 in tegenstelling tot skirtingai
1816 ontwikkeling (de) vystymasis
1817 meegemaakt (meemaken) patyrė
1818 Duitse (Duits) vokiečių
1819 leidde (leiden) atvedė
1820 waarbij kur
1821 tientallen dešimtys
1822 miljoenen milijonai
1823 stierven (sterven) žuvo
1824 verloor (verliezen) pralaimėjo
1825 waardoor todėl  
1826 volk (het) tauta
1827 hoort bij (horen bij) priklauso
1828 op het gebied van srityje
1829 waarheid (de) tiesa
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Les 35 Gelukkige kinderen

1830 gelukkige (gelukkig) laimingi
1831 behoren priklauso 
1832 gelukkigste laimingiausi
1833 in totaal iš viso
1834 betrokken (bij) dalyvavo
1835 jongens (de jongen) berniukai
1836 blijken atrodė
1837 gelukkiger laimingesni
1838 meisjes (het meisje) mergaitės
1839 las (lezen) skaičiau
1840 bericht (het) žinutė 
1841 gisteravond vakar vakare
1842 gelezen (lezen) skaitei
1843 nieuws (het) naujienos
1844 blije (blij) patenkinti
1845 speciale (speciaal) speciali
1846 organisatie (de) tarnyba
1847 controleert (controleren) kontroliuoja
1848 huizen (huis) namai
1849 omgeving (de) aplinka
1850 vriendjes (het vriendje) draugai
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) draugės
1852 veilige (veilig) saugi 
1853 situatie (de) situacija
1854 opvoeding (de) auklėjimas
1855 punt (het) punktas
1856 houdt rekening met (rekening houden met) atsižvelgia
1857 meningen (de mening) nuomonės
1858 gevoelens jausmai
1859 geldt (gelden) galioja
1860 betreft (betreffen) liečia
1861 voorbeeld (het) pavyzdys
1862 leeft (leven) gyvena
1863 arm varginga
1864 meedoen dalyvauti  
1865 kansen (de kans) galimybės
1866 overigens kaip bebūtų 
1867 saaie (saai) liūdnos
1868 momenten (het moment) akimirkos
1869 verveelt (zich vervelen) nuobodžiauja
1870 denkt (denken) galvoja
1871 wou (willen) norėčiau
1872 hondjes (het hondje) šuniukai
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Les 36 De twaalf provincies

1873 provincies (de provincie) provincijos
1874 muur (de) siena
1875 verdeeld in (verdelen in) padalinta į
1876 karakter (het) būdas
1877 eerdere (eerder) ankstesnis
1878 gas (het) dujos
1879 dat kurios
1880 grond (de) žemėlapis
1881 ontdekt (ontdekken) atrasta
1882 veroorzaakt (veroorzaken) sukelia
1883 daalt (dalen) mažėja
1884 levert (leveren) tiekia
1885 melkproducten (het melkproduct) pieno produktai
1886 Friese (Fries) Frysland provincijos
1887 meren (het meer) ežerai
1888 ideale (ideaal) idealūs
1889 besteden praleisti
1890 geldt (gelden) galioja
1891 voor  - 
1892 Noordzee Šiaurės jūra
1893 bestaat (bestaan) egzistuoja
1894 stuk (het) dalis
1895 provincie (de) provincija
1896 lege (leeg) tuščia
1897 stuk daug
1898 hoofdstad (de) sostinė
1899 vergaderstad (de) susitikimų miestas'
1900 vergaderen susitikti (susirinkti)
1901 even vienodai
1902 oosten (het) rytai
1903 houdt van (houden van) mėgsti 
1904 wandelen pasivaikščioti
1905 fietsen važinėti dviračiu
1906 noemen vadiname
1907 rond aplink
1908 bekende (bekend) žinomos
1909 slimme (slim) protingi
1910 oplossingen (de oplossing) sprendimai
1911 technische (technisch) techniški
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) visuomeniniai
1913 geproduceerd (produceren) gaminami
1914 spreekt … uit (uitspreken) taria
1915 landje (het) šalelė
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Les 37 De gemeente

1916 verloopt (verlopen) pasibaigia
1917 nieuw naujas
1918 meegenomen (meenemen) pasiėmėte
1919 pasfoto (de) paso nuotrauka
1920 aha aha
1921 in orde tvarkoj
1922 werkdagen (de werkdag) darbo dienos
1923 terugkomen sugrįžti
1924 loket (het) aptarnavimo langelis
1925 afdeling (de) skyrius
1926 burgerzaken civiliniai reikalai
1927 bedoelen reiškia
1928 dorp (het) kaimas
1929 combinatie (de) derinys
1930 stadsdelen (het stadsdeel) rajonai
1931 kantoren (het kantoor) biurai
1932 geregistreerd (registeren) registruoti
1933 ernaartoe ten
1934 geboorte (de) gimimas
1935 regelt (regelen) reguliuoja 
1936 langdurig ilgą laiką
1937 bouwt (bouwen) stato
1938 verzamelt (verzamelen) renka
1939 afval (het) šiukšles
1940 enzovoort ir taip toliau
1941 hond (de) šuo
1942 burgers (de burger) piliečiai
1943 leden (het lid) nariai
1944 gemeenteraad (de) miesto taryba
1945 parlement (het) parlamentas
1946 bestuur (het) valdžia
1947 verkiezingen rinkimai
1948 stuurt (sturen) siunčia
1949 erop  - 
1950 daarmee su ja
1951 stemmen balsuojame
1952 burgemeester (de) miesto meras
1953 functie (de) pareigos
1954 lijkt op (lijken op) panašios į
1955 voorzitter (de) pirmininkas
1956 leidt (leiden) vadovauja
1957 vergaderingen (de vergadering) susirinkimai
1958 beslist (beslissen) nusprendžia
1959 boos piktai
1960 twintig dvidešimt
1961 verhuizing (de) persikraustymas
1962 verhuist (verhuizen) kraustotės
1963 huurwoning (de) nuomojami namai
1964 verhuizen kraustytis
1965 even kijken pasižiūrėsim
1966 wilt (willen) norite
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Les 38 Een beter klimaat begint bij jezelf

1967 welkom sveiki
1968 presentatie (de) pristatymas
1969 planten (de plant) augalai
1970 sterven miršta
1971 niveau (het) lygis
1972 onderzoeken (het onderzoek) tyrimai
1973 leveren duoda
1974 bewijs (het) įrodymas
1975 alsof apsimesti
1976 niks niekas
1977 realiseren suprantame
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) pavojinga
1979 toestand (de) padėtis
1980 ontstaat (ontstaan) atsiranda
1981 wijze (de) būdas
1982 doorgaan tęsiame
1983 zullen turime
1984 rampen (de ramp) katastrofos
1985 plaatsvinden įvyks
1986 verwachting (de) numatymas
1987 natuurlijke (natuurlijk) natūrali
1988 duurzame (duurzaam) ilgalaikė (tvari)
1989 nadenken sugalvoti
1990 bouwen statyti
1991 materialen (het materiaal) medžiagos
1992 Europese (Europees) Europos
1993 lijst (de) sąrašas
1994 beleid (het) nuostatai
1995 aanpassen pritaikyti
1996 blijkbaar matomai
1997 verantwoordelijk atsakingas
1998 besluiten nuspręsti 
1999 gedrag (het) elgesys
2000 veranderen keisti
2001 flinke (flink) ganėtinas
2002 adviezen (het advies) patarimai
2003 effect (het) įtaka 
2004 in plaats van vietoj
2005 kilo kilogramas
2006 flink wat ganėtinai
2007 reis (reizen) keliauk
2008 bewust sąmoningai
2009 draag (dragen) nešioji
2010 schoenen (de) batai
2011 plastic plastikiniai
2012 idee (het) idėja
2013 toch ar ne
2014 manieren (de manier) būdai
2015 verbeteren pagerinti
2016 bereid pasiruošę
2017 betere (beter) geresnė
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Les 39 Politiek

2018 politiek (de) politika  
2019 kiezers (de kiezer) rinkėjai
2020 stemmen op balsuoja už
2021 persoon (de) asmuo
2022 partij (de) partija
2023 politieke (politiek) politinės
2024 partijen (de partij) partijos
2025 linkse (links) kairė
2026 rechtse (rechts) dešinė
2027 christelijke (christelijk) krikščionių
2028 gevormd (vormen) sukurta
2029 meerderheid (de) dauguma
2030 samenwerken bendradarbiauja
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) susitaria
2032 bespreken aptaria
2033 minister-president (de) ministras pirmininkas
2034 ministers (de minister) ministrai
2035 centrale (centraal) centrinis
2036 gezondheid (de) sveikata
2037 voert (voeren) vykdo
2038 stevige (stevig) tvirtas
2039 debatten (het debat) derybas
2040 nacht (de) naktis
2041 felle (fel) aštrimuo
2042 kritiek (de) kritika
2043 reageren priešintis
2044 minister (de) ministras  
2045 reactie (de) atsakas
2046 overtuigen įtikinti
2047 wensen nori 
2048 veranderingen (de verandering) pakeisti
2049 wens (de) noras
2050 weigeren atsisakyti
2051 vertrouwen (het) pasitikėti
2052 verplicht (verplichten) priverčia
2053 of  - 
2054 macht (de) jėga
2055 taak (de) užduotis
2056 controleren tikrinti
2057 wetten (de wet) įstatymai 
2058 aangenomen (aannemen) priimti
2059 politici (de politicus) politikai
2060 staatshoofd (het staatshoofd) valstybės vadovas
2061 symbolische (symbolisch) simbolinė
2062 ontvangt (ontvangen) priima
2063 vertegenwoordiger (de) atstovas
2064 verbindende (verbinden) vieninantis
2065 georganiseerd (organiseren) suorganizuota
2066 dergelijk toks
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Les 40 De tijden zijn veranderd

2067 tijden (de tijd) laikai
2068 veranderd (veranderen) pasikeitė
2069 voorstellen įsivaizduoja
2070 generatie (de) karta
2071 leefde (leven) gyveno
2072 natuurlijk žinoma
2073 mobiele (mobiel) mobilūs
2074 telefoons (de telefoon) telefonai
2075 pinpas (de) banko kortelė
2076 euro’s (de euro) eurai
2077 supermarkten (de supermarkt) prekybos centrai
2078 keuze aan rinktis iš
2079 aardappel (de) bulvė
2080 oorspronkelijk kilusi
2081 destijds tuo metu
2082 grenzen (de grens) sienos
2083 gesloten (sluiten) uždarytos
2084 bestond (bestaan) neegzistavo
2085 ander kiti
2086 op baigėsi
2087 weliswaar žinoma
2088 er  - 
2089 speelden (spelen) žaisdavo
2090 met de hand rankomis
2091 moeilijker sunkiau
2092 beperken nustatyti
2093 massaal masiškai
2094 wapens (het wapen) ginklai
2095 geweld (het) smurtas
2096 positie (de) pozicija 
2097 eisen (de eis) reikalauti
2098 zeventig septyniasdešimt
2099 zwanger nėščia 
2100 werden (worden) tapti
2101 sindsdien nuo tada
2102 vrouw (de) moteris
2103 wet (de) įstatymas
2104 twintigste dvidešimtas
2105 vond … plaats (plaatsvinden) įvyko
2106 verandering (de) pasikeitimas
2107 enorme (enorm) didžiulis
2108 opzichten (het opzicht) atžvilgiai
2109 dergelijke (dergelijk) panašiai
2110 hele (heel) visas
2111 erdoor dėl to
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Les 41 Mijn leven in Nederland

2112 hoe gaat het met kaip sekasi
2113 voel (zich voelen) jaučiu
2114 aanvankelijk pirmiausiai
2115 verbaasde (verbazen) stebino
2116 lage (laag) žemi
2117 valt … op (opvallen) pastebiu
2118 herinner … me (zich herinneren) prisimenu
2119 tas (de) rankinė
2120 pakken imti
2121 toegeven pripažinti
2122 gek beprotiška
2123 afspraken (de afspraak) susitarti
2124 onrustig neramūs
2125 uurtje (het uurtje) valandėlė
2126 leert (leren) mokosi
2127 kort neseniai
2128 zwemmen plaukti
2129 diep gilus
2130 nog dar
2131 kracht (de) jėgos
2132 waar … mee su kuo
2133 haar mening geven išreikšti savo nuomonę
2134 er … om tai
2135 aan de andere kant iš kitos pusės
2136 kant (de) pusė
2137 eerlijk sąžiningi
2138 klagen skundžiasi
2139 over het algemeen dėl visko
2140 groeten (de groet) linkejimai
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Les 42 De laatste les

2141 eindelijk pagaliau
2142 voorbij baigėsi
2143 alleen tiktai
2144 begon (beginnen) prasidėjo
2145 na … zeggen (nazeggen) pakartoti
2146 combinaties (de combinatie) deriniai
2147 middel (het) priemonė
2148 cursisten (de cursist) kursiokai
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
dėl to turėjo sunkumų

2150 vonden (vinden) manė
2151 opdrachten (de opdracht) užduotys
2152 uitvoeren atlikti
2153 oefenen praktikuotis
2154 een kwestie van klausimas
2155 eraan tam
2156 overdag dienos metu
2157 bureau (het) rašomasis stalas
2158 ga … mee (meegaan) einam
2159 maatschappij (de) visuomenė
2160 twijfelt (twijfelen) abejoja
2161 beslissing (de) sprendimas
2162 genomen (nemen) priimti
2163 concreet konkretūs
2164 twijfel (twijfelen) abejoju
2165 zoek (zoeken) ieškau
2166 verwacht (verwachten) tikiuosi
2167 opzetten įsteigti
2168 gaan door (doorgaan) eis toliau
2169 slagen pasiseks
2170 positief teigiamas
2171 zodat kad 


